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الشهادة..شجرة الحياة التي ال تعرف الموت
فايز �سلهب
لئن تكن الشهادة تخلق حياة جديدة أسمى للشهيد ،فهي تخلق
أيضًا حياة جديدة أسمى للوطن.
الشهيد ينتقل إلى حياة جديدة في جنة الخلد (حي يرزق عند ربه).
كذلك فإن الشهادة تبعث في نفوس أبناء الوطن الخلص روح
الوطنية الغيورة ،الذين بشهادتهم يشكلون الدرع الحصين ،منعًا
ِّ
من احتالله ،أو تقسيمه ،وذل أبنائه ،وقهرهم وسلب ثرواتهم من قبل
أعدائه في الداخل ،أو في الخارج .وهذه المحافظة على الوطن أرضًا
وشعبًا وسيادة ،وعلى ثرواته هي في الحقيقة الحياة الجديدة للوطن.
ٌ
ٌّ
االستعمار موت وذل ،واالستقالل والوحدة حياة وعز.
نعم :إن الشهادة ألشبه بشجرة الحياة األبدية التي ال تعرف الموت؛
ألن دماء الشهداء هي ماء الحياة الذي يسري في نسغ هذه الشجرة،
ليجعلها دائمة الوجود شامخة صلبة.
نعم ،إن الشهادة هي وشاح السالم الكوني الذي ال يرتديه إال من
آمن بالله خالقًا حافظًا ،وبالوطن حضنًا دافئًا آمنًا.
فاإليمان والشهادة مصطلحان ال يمكن تحقيقهما إال بالصدق
والعمل؛ فكل مواطن غيور على وطنه هو بالحقيقة مشروع شهادة في
كل زمان وفي كل مكان.

ويمكننا القول :إن الشهادة جوهر مقدس ،وإن الشهيد هو الصورة
الحسية لهذا الجوهر.
تعالوا أيتها الخراف الضالة (المواطنون المغرر بهم) واخلعوا ثياب
الفكر التكفيري اليهودي التلمودي المنشأ ،وادخلوا إلى بيت الوطن األم،
وارتدوا ثياب التوبة والصحوة .واألم ستغفر لكم؛ ألنكم بداية ونهاية
أنتم أبناؤها العاقون ،ويصعب عليها أن تتخلى عنكم بسهولة؛ أليست
التوبة بابًا من أبواب الرحمة للتسامح والغفران والصلح واإلصالح.
ٌ
ُ ِّ
ٌ
وأبناء ضللوا ،وكادوا أن يذهبوا
أهل
ٍ
أقول وفي قلبي قيح وخوف على ٍ
بالوطن وأنفسهم إلى التهلكة ،ليجعلونا جميعًا لقمة سائغة شهية
في أف��واه معادية جائعة؛ ال يعرف أصحابها تاريخيًا إال االستعمار
ُ
والقتل والدمار والسلب والتمزيق ،إنهم وحوش بشرية ضارية خلقت
منذ التكوين وال تزال تتوالد الشر والخطيئة عن السلف األسوأ؛ فهم
أشبه بالبذور الفاسدة وعلينا واجب عزلها وحرقها بغية الحفاظ على
البذور الصالحة والعناية بها ،وهذا عمل وطني بامتياز وهو واجب عظيم
ومطلوب من األكبر فاألصغر؛ فخيمة الوطن كبيرة تتسع لكل أبنائه
الخلص ،وال حياة بيننا للخونة الذين يحاولون زعزعة أعمدتها العمالقة
الشامخة بشموخ سورية العروبة ،سورية الحضارة.

حاجة اإلنسان القصوى إلى العدل
عبد الباقي يو�ســـــــف
قوة المحبة المقترنة بقوة التسامح تولد
لدى اإلنسان طاقة هائلة من العدل في كل
شيء ،وعندما يتحقق العدل في الناس فإنهم
يعيشون في مساحة من األمان.
والعدل هنا يعد درجة متقدمة من درجات
تحقيق الذات اإلنسانية .يقول ابن تيمية« :إن
الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ،وال
ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة» فما
يهم هنا :هل أنت عادل أم ال.
قوة العدل تطفو على أي قوة أخرى؛ فما
دام هذا اإلنسان قد جنح إلى العدل ،فإن هذا
الجنوح قد أخرجه من نزعة الظلم ،ويشرح
ً
ابن القيم نظرته للشريعة قائال :إن الشريعة
مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في
المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها
وحكمة كلها ،فكل مسألة خرجت عن العدل إلى
الجور وعن الرحمة إلى المفسدة وعن الحكمة
إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت
فيها بتأويل فالشريعة عدل الله بين عباده
ورحمته بين خلقه وظله في أرضه وحكمته
الدالة عليه.
عندما يمارس اإلنسان سلوكًا ظالمًا فال
يكون له ذلك إال بعد أن يخرج اإلنسان من قلبه،
ً
وعندما يمارس سلوكًا عادال فال يكون له ذلك
إال بعد أن يضع اإلنسان في قلبه ،وثمة أمثلة
عديدة تشير بأن أي مجتمع كان إذا مارس
العدل يحقق له العدل القوة واألمن والنصر.
قال االسكندر األكبر لحكماء الهند ،وهو يرى
ندرة الشرائع فيهاَ :لم صارت سنن بالدكم
قليلة؟ قالوا :إلعطائنا الحق من أنفسنا ولعدل
ملوكنا فينا.
ف��ق��ال ل��ه��م :أيهما أف��ض��ل :ال��ع��دل أم
الشجاعة ؟
ق��ال��وا :إذا استعمل ال��ع��دل أغ��ن��ى عن
الشجاعة.
وينظر اإلمام الغزالي :مقصود الشرع من
الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم
ونفسهم وعقلهم و نسلهم ومالهم فكل
ما يتضمن حفظ هذه األصول الخمسة فهو

مصلحة وك��ل م��ا يفوت ه��ذه األص���ول فهو
مفسدة ودفعها مصلحة.
إن الظلم اإلن��س��ان��ي ال���ذي يتجرد فيه
اإلنسان من مشاعر المحبة اإلنسانية ،مهما
تمظهر بمظهر القوة ،فإنه مبني على هشيم
ت��ذروه ال��ري��اح ،والعدل المبني على مشاعر
األخ��وة اإلنسانية والتكاتف اإلنساني مهما
تمظهر بمظهر الوهن ،فإنه مبني على أسس ال
تزحزحها أعتى الرياح.
وفي األثر :من ابتلي بالقضاء بين الناس
فليعدل بينهم في لفظه وإشارته ومقعده
ومجلسه وال يرفعن صوته على أحد الخصمين
ما ال يرفعه على اآلخر.
وحتى في الحدود فإن العدل اإلنساني
المبني على المحبة اإلنسانية يتدخل ليخفف
عن الناس.
جاءت امرأة من بني غامد إلى النبي قائلة
له :يا رسول الله طهرني! قال :وما ذاك؟ قالت:
إنها حبلى من زنى .قال :أنت؟ قالت :نعم ،فقال
لها :ارجعي حتى تضعي ما في بطنك! فكفلها
رجل من األنصار حتى وضعت ,فأتى النبي
فقال :وضعت الغامدية .فقال :إذًا ال نرجمها
وندع ولدها صغيرًا ليس له من ترضعه .وروي
أن امرأة زنت في أيام عمر رضي الله عنه ّ
فهم
برجمها وهي حامل ,فقال له معاذ :إن كان لك
سبيل عليها فليس لك سبيل على حملها،
فقال عمر :عجز النساء أن يلدن مثلك ،ولم
يرجمها.
يقول ابن خلدون واصفًا العدل في الناس:
وما كان منه بمقتضى السياسة وأحكامها
فمذموم أيضًا ألنه نظر بغير نور الله ألن الشارع
أعلم بمصالح الكافة فيما هو مغيب عنهم في
أمور آخرتهم.
وما ذلك إال ألن العدل كما يقول ابن رشد:
أعلى من الناموس العقلي.
يقول اب��ن ال��ح��داد ف��ي كتابه «الجوهر
النفيس في سياسة الرئيس» :أما بعد فإن
من وصف الرياسة العدل في السياسة لتعمر
البالد ويأمن العباد ويصلح الفساد وتجري

األم��ور على وف��ق ال��س��داد وتنتعش الرعية
وتقوى على أداء الفرائض الشرعية ،وتلك
نعمة من الله أودعها قلوب ال��والة والملوك
والغني والصعلوك والسياسة سياستان:
سياسة الدين وسياسة الدنيا ,فسياسة الدين
ما أدى إلى قضاء الفرض ,وسياسة الدنيا ما
أدى إلى عمار األرض ,وكالهما يرجعان إلى
العدل الذي به سالمة السلطان وعمارة البلدان,
ألن من ترك الفرض ظلم نفسه ،ومن ّ
خرب
األرض ظلم غيره .قال أفالطون الحكيم :بالعدل
ثبات األشياء وبالجور زوالها.
ثمة مقولة لجمال الدين األفغاني يقول
فيها :ال تحيى مصر وال يحيى الشرق بدوله
ً
وإماراته إال إذا أتاح الله لكل منهم رجال قويًا
ً
ع��ادال يحكمه بأهله على غير طريق التفرد
بالقوة والسلطان ألن بالقوة المطلقة االستبداد
وال عدل إال مع القوة المقيدة.
يبسط العدل جناحه على كل أحوال الناس
فإن اعتدى عليك شخص ليس لك أن ترد على
االعتداء بأكثر مما اعتدي عليك؛ فرجل صفعك
صفعة على خدك يجوز لك إن شئت أن تعفو
عنه اعتداءه عليك ،أو شئت أن عاقبته بأن
تعيد إليه صفعة واحدة أو على خده كالتي
صفعك بها ،وال يجوز لك بأي حال أن تصفعه
صفعتين أو صفعة وشتيمة أو صفعة وكلمة
بذيئة أو صفعة وركلة قدم.
إن العدل يبسط جنحه هنا فيمنعك أن
تظلم أخاك.
ً
إن حاجتك إلى أن تكون عادال مع نفسك
ً
هي أعلى من حاجتك إلى أن تكون عادال مع
اآلخرين.
عندما تفشل في أن تمنح حق نفسك
عليك ال يكون بيسرك أن تنجح في أن تمنح
حق اآلخرين عليك.
فإن بلغت بسعيك مبلغ العدل كان لك أجر
العدل وثمره وإن لم تبلغ بسعيك مبلغ العدل
كان لك ثواب السعي إلى العدل وثمره.

أوهام الثورة وثورة
على األوهام
حياة احلويك عطية

من أوهام الثورة إلى ثورة األوه��ام .تعبير بليغ قاله
الطاهر لبيب في حديث تلفزيوني.
األوهام تمثلت بتدرج عاشه المفكر التونسي؛ حيث
كان في احتفائه بسقوط بن علي ما جعله يستقيل من
موقعه كمدير لمؤسسة الترجمة في مركز دراسات الوحدة
العربية في بيروت ،ويعود فورًا إلى تونس ،لكن التطورات
لم تلبث أن قادته تدريجيًا من االنتشاء إلى الواقع ،واقع
االلتفات على ثورة الشباب ،ممن لم يكن بادر بالنزول إلى
الشارع ودفع ثمن رحيل النظام البائد ،التفاف جعله يصل
إلى نوع من اإلحباط لكن ليس إلى اليأس.
ً
ما عاشه الطاهر عاشه الكثيرون ممن حلموا طويال,
ً
ً
وناضلوا طويال ,ونفيوا طويال ,لتغيير األنظمة العربية
الرجعية القمعية والفاسدة .لكن ما حصل هو أن البدائل
التي تصدرت أزاح��ت هذا الحلم ،ولم تغير إال الوجوه
واألسماء ،واستدعاء الله سبحانه وتعالى القيام بما كان
يقوم به اآلخرون ،وأخيرًا إسدال غطاء من أشكال ديمقراطية
ال تندرج إال في إطار أوهام الثورة التي تحدث عنها لبيب.
وإذا كان البعض يرون ـ كما رأى المفكر التونسي
العروبي ـ أن المشكلة تكمن في غياب القائد أو القيادة،
وفيما أسماه االنتقال من ثورة بال ثورة إلى ثورة بال ثوار.
فإن هذين التحليلين يلتقيان ،ولكنهما يتقاطعان وال
يتماهيان .ألن القيادة وحدها ال تكفي إذا ما تحققت
بالشكل الذي عرفته الثورات العربية السابقة .ذاك أن
تحقق الشرط الثاني ،أي وجود الثوار الحقيقيين هو الشرط
الحتمي لعدم تحول القيادة الثورية إلى ديكتاتورية .والذي
نعنيه بالثائر هنا ،هو ذلك المواطن الذي حقق القطيعة
مع االنتماءات غير العقالنية التي تتحول بطبيعتها إلى
سيكولوجية انعزالية وسلوكيات إقصائية؛ أي أنها تنتقل
من ديكتاتورية الفرد ـ السلطة أو الدائرة الصغيرة ـ السلطة،
المتحلقة حول الفرد ،إلى ديكتاتورية جماعة أخرى ترتبط
برابط ال خيار عقالنيًا فيه ،وإنما هو فرض بالوالدة :رابط
الدين أو المذهب أو الطائفة أو العرق أو العشيرة .وخارجه ال
مواطنة وال حقوق وال مساواة .من هنا ال يمكن لكلمة ثائر أن
تكون ذات معنى إال احتوت في داللته القطيعة الكاملة مع
هذه الحالة المتخلفة التي تعود علميًا إلى ما قبل المجتمع،
وما قبل الدولة؛ حيث إن المجتمع هو المتحد االجتماعي
ـ الذي تذوب فيه الهويات الفرعية التجزيئية القاتلة،
في بؤرة هوية واحدة هي الهوية الوطنية ـ االجتماعية،
ومن ثم تأتي الدولة لتشكل اإلطار الدستوري السياسي
لهذا المجتمع ـ األمة .وفي إطارهما يتمتع المواطن بكل
حقوقه التي يكرسها القانون بحجة واحدة :كونه مواطنًا
ال غير .هكذا حققت أمم العالم ثوراتها التي وضعتها
على سكة القطار السريع للحضارة اإلنسانية ،وبعكس هذا
تمامًا تتجه ثوراتنا العربية الحالية ،بعد أن أدت محاوالت
تحقيق ثورات تستند إلى المفهوم الحضاري الحديث إلى
فشل تحول إلى قيام أنظمة ديكتاتورية تحتمي سلطتها
بالمال والقمع ،إذن بالفساد .وبما أن هذه الحماية تحتاج
إلى الحماية جعل منها رهينة القوى الكبرى.
وهنا يكون من الحتمي أن يبدأ التغيير من العلة ال
من النتائج .غير أن التغيير جاء ليكرس العلة ويعمقها
ويجذرها ويدفعها إلى ظالمية قروسطية غير مسبوقة،
مغطيًا على كل ذلك بوهم انتخابات مزورة لإلرادات ،بدءًا
من عدم وجود هذه اإلرادات بحد ذاتها بناء على مبدأ أن
ال إرادة لمن هو مغيب الوعي ،منوم مغناطيسيًا بالعقد
ً
والغرائز والجهل .ووص��وال إلى أن انتخابات تقوم في
غياب الجدل العالم والحريات الفكرية التي تؤدي إلى
خيار مبني على العقلية النقدية ووعي المواطن بحقوقه
وحقوق الوطن بعيدًا عن أية قطعانية من أي لون ،هي
عملية ال تكرس إال التخلف القائم والتصادم بين الهويات
القاتلة الذي ال يشبه بأي حال الصراع الفكري والمنافسة
السياسية الحقة ،وبذا يكرس العودة السريعة إلى الوراء.
فنجدنا نركب القطار السريع الذي تركبه الثورات ،ولكن
باالتجاه العكسي.
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ردود الفعل الفلسطينية على
القوانين العنصرية اإلسرائيلية
غازي ح�سني
أعرب فلسطينيو الداخل المحتل عن رفضهم
الشديد للقوانين العنصرية التي تفرض على
المدارس العربية تعليم مبادئ الصهيونية والرواية
الصهيونية إلقامة الكيان الصهيوني واغتصاب
فلسطين العربية ،وترحيل العرب منها وتهويد
القدس بشطريها المحتلين.
ِّ
المدرس عبد الخالق إبراهيم من الداخل
أكد
الفلسطيني أن��ه ال يحق للكنيست أن يقر مثل
ه��ذه القوانين ،وأن يفرض نوعية التعليم على
الفلسطينيين ،وأنه ال يمكن تطبيق مثل هذا القرار
بحق المدارس العربية؛ ألنها لن توافق على ذلك.
وقال الشيخ كمال الخطيب ،نائب رئيس الحركة
اإلسالمية في الداخل المحتل :إن هذه القوانين
تتمثل في سن قانون النكبة ومنع إحيائها ،وقانون
الجنسية وسحبها لمن ال يقر بالوالء للدولة العبرية،
وإدانة من ال يعترف بالصهيونية ويهودية الدولة،
وقال إن ما يجب أن يدرسه أبناؤنا هو مبادئ االنتماء
الديني والوطني والقومي إلى شعبنا الفلسطيني
وأسسه ،وسيكون ذلك في بيوتنا ومؤسساتنا وحياتنا
اليومية.
ّ
وي��ع��د ق��ان��ون المواطنة م��ن أخ��ط��ر القوانين
العنصرية ،ويجسد أبشع أشكال العنصرية والتمييز
العنصري والتطهير العرقي؛ ألنه ِّ
يعرض الكثير من
العائالت الفلسطينية إلى خطر الترحيل واإلبعاد
وسحب الجنسية؛ حيث يتضمن أيضًا أن «إسرائيل»
هي الوطن القومي للشعب اليهودي ،وبالتالي
حمل المواطنين العرب على االع��ت��راف بيهودية
الدولة ،وهكذا يشجع إقرار مثل هذه القوانين على
تصاعد دعوات ترحيل عرب أم الفحم والطيبة وقرى
عارة والنقب إلى دويلتهم الفلسطينية التي تزمع
«إس��رائ��ي��ل» إقامتها لخدمة مصالحها واستمرار
وجودها.
ويستهدف القانون الجديد أن يكون طرد عرب
الداخل سياسة رسمية للحكومة اإلسرائيلية إلخالء
فلسطين من سكانها األصليين بذريعة انعدام
الوالء لدولة اليهود ،وكان الدكتور إسرائيل شحاك
قد كشف في كتابه «الديانة اليهودية وتاريخ
اليهود» ممارسات «إسرائيل» العنصرية بحق الشعب
الفلسطيني .وج��اء بعده ال��م��ؤرخ إي�لان بابيه من
جامعة حيفا ،ووثق في كتابه «التطهير العرقي في
فلسطين» عمليات الترحيل والتطهير العرقي التي
تعرض لها الشعب الفلسطيني عام  ،1948وانضم
إليهما أبراهام بورغ الرئيس السابق للكنيست من
خالل كتابه الجديد «االنتصار على هتلر» الذي قارن
فيه أوجه التشابه بين النازية والصهيونية.
وطالب في كتابه المذكور إلغاء قانون العودة
اليهودي ،وإلغاء تعريف «إسرائيل» بأنها دولة
اليهود .ويعترف في الكتاب بوجود الفاشية في
«إسرائيل».
وعاد إيالن بابيه وأكد في محاضرة له أنه في اللحظة
التي أعلنت فيها أن فلسطين أرض مخصصة لليهود،
بدأت الصهيونية كمشروع استعماري مستمر حتى
اليوم .وقال :إن الفكر الصهيوني قام على طرد شعب
بأسره من وطنه .وتحولت خطة الترحيل إلى عملية
تطهير عرقي لطرد المواطنين األصليين من وطنهم.
وأكد الخطيب فشل هذه المحاوالت سلفًا ،وأن
النجاح لن يكتب لها  ،ولن نتجاوب معها ألنها تتنافى
مع قناعتنا؛ فالحركة الصهيونية حركة عنصرية كانت

سببًا في معاداة شعبنا.
وأوضحت شمطوف عضو الكنيست الهدف من
قانون التعليم ،وقالت إنه :بموجب قانون التعليم
يجب تعلم المبادئ التي جاءت في إعالن إقامة دولة
«إسرائيل» وقيمها كدولة يهودية وديمقراطية،
وتعليم تاريخ «إسرائيل» ودولة «إسرائيل» وتوراة
«إسرائيل» وتاريخ الشعب اليهودي وتراث «إسرائيل»
وأعرافها وتقاليدها.
وأكد عضو الكنيست عباس زكور بأن فلسطيني
الداخل المحتل سوف يتصدون لكل هذه القوانين،
ولن يتركوا أي منبر يتاح لهم للحديث عن عنصرية
القائمين على مثل هذه القوانين باإلضافة إلى فضح
عنصرية الدولة.
تهدف القوانين العنصرية التي صدرت وال تزال
مستمرة بالصدور إلى ترحيل العرب وصهينتهم
وف��رض األس��رل��ة عليهم وتهويد ال��ق��دس وبقية
فلسطين؛ حيث ص��در العديد من القوانين التي
تقيد حرية ال��رأي والتعبير ،للحد من توجيه النقد
واإلدانة لعنصرية الكيان الصهيوني ،ولجرائم الحرب
والجرائم ضد اإلنسانية التي ترتكبها ووأد حق
مقاومة االحتالل.
ويوضح صدور هذه القوانين أن «إسرائيل» تتجه
أكثر فأكثر إلى الفاشية ،وإلى نظام عنصري أسوأ من
ألمانيا النازية واألبارتايد في جنوب إفريقيا.
فازدياد التطرف الديني لرجال الفكر والسياسة
والدين ،وازدي��اد األطماع في المجتمع اإلسرائيلي
باألرض والمياه والثروات العربية ،وانتشار االستعمار
االستيطاني في األوساط اليهودية قاد إلى تصاعد
العنصرية تجاه ال��ع��رب؛ فالمستوطن اليهودي
استعماري عنصري طفيلي يعيش على سرقة األرض
والمياه العربية ومعاداة مصالح شعوب المنطقة
وخدمة مصالح اإلمبريالية األميركية والصهيونية
العالمية.
إن الكيان الصهيوني كيان استعمار استيطاني
متوحش ،والعنصرية والفاشية والعسكرية السمة
األساسية ال��ب��ارزة فيه ،وق��ام على أنقاض الشعب
الفلسطيني ،لذلك يتوحد الشعب اإلسرائيلي وقادته
والمؤسسات الدينية والسياسية فيه على مرتكزات
أساسية ،ومنها التفوق العسكري لالستمرار في
اغتصاب األراضي والممتلكات والحقوق الفلسطينية
والعربية وعرقلة ال��وح��دة العربية ،وزع��زع��ة وحدة
المجتمعات العربية بنشر الفتن الطائفية والعرقية
البشعة ،كما حدث في العراق بعد االحتالل األميركي.
لقد انبثقت مواطنة الفلسطينيين في الداخل
الفلسطيني المحتل من بقائهم في وطنهم بعد
احتالله على أنهم سكان البالد األصليون ،وليس من
واجبهم التكيف مع طابع «إسرائيل» الصهيوني،
ومحاولة تحويلهم إلى وطنيين إسرائيليين هي تزوير
ٍّ
وتجن على الحقيقة ،وتشويه للشخصية
للتاريخ
الحضارية ،وتفكيك للتماسك األخالقي .إن أي عربي
فلسطيني ّ
يعد نفسه وطنيًا إسرائيليًا هو حثالة
بشرية ،وهو الذي يتماهى مع قمع شعبه ،ومع من
ص��ادر البالد وش��رد العباد ،ويمارس الهولوكوست
ً
مستغال الهولوكوست النازي لتسويغ الهولوكوست
على شعبه الفلسطيني.
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االفتتاحية
ح�سني جمعة

العرب يتغيرون ...؟!!
إذا كان الحديث عن مفهوم التحوالت الفكرية والسياسية في المنطقة
وأثرها في المجتمع يقع في صميم عنايتنا فإننا نرى أن هذه التحوالت أو
َّ
التغيرات سنة من سنن الكون؛ إذ األصل في الحياة الحركة والحيوية الدائبة؛
أما الثبات في المكان فهو دليل سكون وموت ..ولهذا لم ننكر في يوم من األيام
عملية التحول الفكري والسياسي و ...ما دام يحقق ارتقاء نوعيًا في حياة األمم
والشعوب ...ومن ّ
ثمة آمنا بأن المتغيرات المتسارعة والخطيرة التي تمر بها
منطقتنا بما فيها وطننا العربي لم تكن إال في سياق تاريخي حتمي أوجدته
متطلبات التطور االجتماعي والسياسي والثقافي والخلقي ألبنائه ...ولم نكن نظن
أن هذه المتغيرات المباغتة والمفاجئة سوف تتحول إلى شكل فوضوي صادم
ّ
يبدل الرؤى والتصورات ،ويهدم الوالءات الوطنية الراقية ويقلل من شأن ثقافة
المقاومة ومفاهيمها؛ بمثل ما يدمر مكونات الدول ُوبناها الفوقية والتحتية...
فاألحداث التي يعيشها الوطن العربي أدخلته قسرًا في حقيقة نزاع مأساوي
انتقل من المطالب المشروعة للمجتمع كالحرية والديمقراطية؛ ومحاربة كل
أشكال الفساد والظلم والقهر ...إلى الصراع الدموي الذي ّ
خرب النفوس وأشاع
مفاهيم الفتنة الطائفية والمذهبية ومفاهيم القتل والتدمير إلسقاط مكونات
الدولة وسيادتها وأمنها واستقرارها ...أي إن هذا االتجاه العبثي انتقل من
مفهوم إسقاط السلطة السياسية إلى مفهوم إسقاط الدولة وتاريخها الحضاري
وأركانها التاريخية التي قامت عليها والسيما المؤسسات العلمية والثقافية...
ومن أعجب العجائب أن هذا االتجاه لقي دعمًا ملموسًا من الدوائر الغربية/
الصهيونية واألتباع والحلفاء الذين أغاظهم وج��ود بعض ال��دول المقاومة
للمشروع الغربي الصهيوني الذي يتجسد بالمشروع الصهيوني االستيطاني
ومشروع الشرق األوسط الجديد والكبير ...فقد استطاعت هذه الدوائر التحكم
بالقرار العالمي؛ ومن ثم استطاعت أن تدخل في صميم أحداث المنطقة لتعيد
صياغتها وفق مصالحها الخاصة ،وأخذت تنفخ في قوى الشر الداخلية لتبرز
َ
شرورها بشكل مباغت ومفاجئ في حركة توتر وش ْحن طائفي ومذهبي مستمرة
وصادمة للعقل والمنطق ...ثم راحت تنشر الشر في النفوس قبل األوطان وتزرع
فيها قناعات جديدة ،فنجحت تارة وأخفقت تارة أخرى ،بيد أنها أوجدت شرخًا في
ِّ
النسيج الوطني الذي ّ
خرقته رماح العداوة والكراهية ...فطفق يحطم بعض أبنائه
وحدة العيش المشترك ،ويقضي على كل صورة جميلة وبديعة في رياض الوطن..
فشهوة السلطة والمال تحكمت بكثير من األتباع والتيارات الدينية المتشددة
والسياسية المتمسكة بالفتنة الطائفية والمذهبية؛ حتى عميت البصيرة عن
إدراك الحق والحقيقة وبخاصة حين راحت تضم إليها ألوانًا من االنغالق على
الذات ،وألوانًا أخرى من التشدد الراديكالي فحققت للعدو الصهيوني ما كان
يبتغيه...
ّ
ولهذا فإن التحوالت الخطيرة التي برزت هنا وهناك أدت إلى تغييرات بشعة
ومرعبة في قاع المجتمع؛ فقتلت كل ما هو جميل في الحياة والوطن والسيما حين
سقطت في الصفات اآلتية:
 1ـ إسقاط مقوالت الذات الوطنية والقومية:
 2ـ االنصياع لآلخر المعادي:
 3ـ ضياع التفكير العلمي ،والوقوع في صدام مع العقل:
 4ـ السقوط في الردود االستباقية غير المنهجية ،وغير الموضوعية:
وأمام ذلك كله لم نجد سندًا قويًا للحرية والعدالة االجتماعية والكرامة
اإلنسانية؛ والحفاظ على سيادة الوطن واألمة إال الشرفاء األح��رار؛ والوطنيين
الصادقين من المثقفين والسياسيين والكتاب وأهل المروءة والكرامة ورجاالت
جيشنا البطل ...وقد لقيت قضيتهم العادلة في الحفاظ على الدولة ومكوناتها
الدعم العظيم من أولئك األصدقاء النبالء الذين عاهدوا ووفوا؛ وجاهدوا فصدقوا؛
فكانوا جوهر الوجود اإلنساني األصيل من أبناء األمة العربية واإلسالمية ودول
العالم...
وإذا كنا دائمًا نتنادى لحوار مستمر فعلينا أن ندرك أنه مسؤولية وطنية
وخلقية؛ ذاتية وموضوعية ،فردية وجماعية؛ تتجاوز براكين اآلالم التي تقع بين
ظهرانينا كل لحظة ...وعلينا جميعًا أن نبرئ جراح الوطن بكل الوسائل المتاحة...
والمواطن العاقل الحكيم المنتمي الملتزم بسيادة وطنه هو من يتوخى الوصول
إلى مبادئ الحق والخير والجمال من خالل الحفاظ على وحدة العيش المشترك؛
والتمسك بحرية اآلخر؛ للقول المأثور :تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية اآلخرين إذ
ال يجوز أن يقال :إن العرب يتغيرون؛ بيد أنهم يتغيرون إلى األسوأ...
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الحراك العربي العجيب
وفيق يو�سف
على امتداد تاريخها الطويل والموغل في القدمّ ,
صدرت
منطقتنا للعالم سلعًا كثيرة ومتعددة ,من األبجدية إلى
الموسيقى إلى الشعر ,ومن النسيج إلى األرق��ام الحسابية
إلى الجبر والكيمياء ,ومن الصمغ إلى التمر إلى النفط والغاز,..
وبالطبع سيطول بنا المقام في تعداد تلك السلع ,لكن علينا
ً
االتفاق أوال على أن أثمن سلعة على اإلطالق صدرتها منطقتنا
للعالم الخارجي كانت :األديان!
وعلى امتداد آالف السنين ما فتئت منطقتنا تضخ بانتظام
صيغًا متعددة ومتجددة للعقائد الدينية ,ابتداء من الحقبة
الوثنية التي تطلع فيها اإلنسان األول عندنا إلى الفراغ من
حوله برعب ,وكان أن بحث عن منقذ ما في هذا الكون ,فوجده
في الشمس أو القمر أو النجوم ،أو في ذلك الثور الهائل الذي
يحمل األرض على قرنيه! ومرورًا بصناعة آلهته الخاصة التي
ّ
كان يشكلها بيديه ثم يركع أمامها متعبدًا ,سواء كانت تلك
اآللهة من الحجر أو الطين أو حتى التمر! وانتهاء باقتراحه
األخير بوجود فردوس ما في سماء سابعة تقع في مكان ما في
الفضاء ُ
العلوي ,وفيها الكثير من المراقبين اليقظين الذين
ُيدعون بالمالئكة ,حيث يمسك كل منهم بدفتر أو سجل ما
ليسجل كل ما يقوم به هذا الكائن األرضي أو ذاك ,بمنتهى
الدقة واألمانة ,لتجري محاسبته الحقًا  -بعد الموت  -على
أفعاله تلك ,وتقرير ما إذا كان يستحق نعيم الجنة األبدية أم
لهيب النار األزلية في جهنم!
وقد أنجبت هذه الحقبة األخيرة ثالث ديانات أساسية,
ّ
ّ
وسرعان ما تلقفتها أرواح البشر وقلوبهم في كل مكان ,عل
فيها ما يحمل خالصًا ما لهذا الكائن المسكين ,في مواجهة
عذابات هذه الدنيا وقسوة العيش فيها!
وخالل أقل من ألفي سنة كان نصف سكان العالم ,على
األق��ل ,ينتظمون تحت واح��دة من هذه العقائد السماوية
الثالث ,وراح كل فرد يرفع انتماءه كراية عالية في وجه اآلخر
المختلف .فكان ما كان مما نعرفه جميعًا ,من مذابح ومجازر في
كل مكان وكل زمان ,تحت الرايات إياها ,وباسم آلهة العدالة
والحب والسالم والخير إياهم!
حتى وصلنا إل��ى اللحظة التي وصفها بدقة فيودور
دوستويفسكي في رائعته (الجريمة والعقاب) على لسان
بطله راسكولنيكوف بالقول( :دم يسفحه جميع الناس,
يجري وسيظل يجري على األرض أنهارًا ,يسكبه جميع الناس
كالشمبانيا)!
وحتى يومنا هذا ما زال البشر يتخندقون بعضهم في
مواجهة بعض ,وكل منهم مستعد إلراق��ة دمه حتى آخر
نقطة دفاعًا عن فكرة يتيمة تتلخص في أن (إلهي أفضل من
ّ
إلهك) أو (نبيي أصدق من نبيك) أو (إمامي أحق من إمامك)!
لكن المشكلة أن اآلخر يملك اإليمان ذاته بعقيدته المغايرة
والحماسة ذاتها واالستعداد ذاته لبذل دمائه مقابل إثبات
فكرة أن إلهه هو األفضل ,أو نبيه هو األصدق ,أو إمامه هو
ّ
األحق!
ً
مستحيلة الحل!
المشكلة
فتفضل وجد حال لهذه
ِ
ِ
ّ
ص��دروا إلى
وبالعودة إلى فكرتنا األولى نقول إن العرب
العالم عقائدهم السماوية ,وتسبب ذلك في حروب ال تنتهي
في كل مكان ,بما فيها األرض التي أنتجت العقائد إياها
وصنعتها؛ إذ ما فتئت شعوبنا تصطرع تحت الرايات ذاتها
على امتداد األزمنة ,وتتوارث المزيد والمزيد من االنشقاقات
واالنقسامات العمودية واألفقية ,وتحتفظ بأسباب الخالف
والشقاق حية ومشتعلة كالجمر تحت الرماد ,كيما تتوارثها

ً
األجيال الالحقة بثبات ال يتزعزع جيال بعد جيل ,ويرفع أبناء كل
جيل الرايات المتضاربة إياها ,وكل منهم على استعداد لذبح
اآلخر أو الموت كيما تبقى رايته خفاقة عاليًا ,وأعلى من راية
اآلخر ولو بسنتمتر واحد!
ً
وفي حين كان البشر في الغرب الصاعد أوال ,ثم في كل
مكان الحقًا ,يتحررون من قبضة الدين المحكمة بالتدريج,
وينتجون المفاهيم الوضعية اإلنسانية البديلة ,التي
تساعدهم على التقدم في الحياة بحرية أكثر ,ومنها مفهوم
العلمانية الرئيسي في عمارة المشروع الغربي الشاهق ,الذي
جعل من اإليمان أو اإللحاد محض قضية شخصية للكائن
اإلنساني ,وحقًا من حقوقه البسيطة واألولية في الحالين:
إيمانًا وإلحادًا! وهي قضية ال تستأهل ال حروبًا وال تعصبًا وال
قطع رؤوس بالتأكيد! في هذا الوقت كانت منطقتنا ال تزال
مصرة على التمسك بخطابها األزلي ,والذي يحدد للفرد مهمة
واح��دة في هذه الحياة :ممارسة طقوس عقيدته الموروثة.
وتاليًا فإن كل الغاية من مجيئه إلى هذه الدنيا أو رحيله عنها
إنما تتلخص في مقدار التزامه بطقوسه الدينية األولية .وبناء
على ذلك يحكم عليه سلبًا أو إيجابًا .وال يوجد على هذه األرض
القاسية ما يستحق عناء البحث والسؤال واالكتشاف والكفاح,
أبعد من الدفاع عن عقيدته! وكل متع هذه الحياة فانية,
وينبغي مقابلتها بالزهد الشديد فيها ,إن لم يكن باالحتقار,
قياسًا على المتعة العظمى المتمثلة في سحر التعبد وصفائه
ونقائه التامين!
()2
في العام ( )2011المنصرم كان العالم على موعد جديد مع
منطقتنا التي ال تكف عن صخبها وضجيجها .ومن جديد كان
العالم العربي يدخل أتون اضطرابات سياسية غير مسبوقة,
ويشغل الجميع معه في االحتماالت المتشعبة لما يمكن أن
تتمخض عنه تلك االضطرابات.
بدأ الحراك الشعبي الجارف من تونس ,وسرعان ما تلقفته
األي��ادي المصرية بلهفة وظمأ ,ليندلق بعدها شرقًا وغربًا,
ً
شماال وجنوبًا .مكثفًا بذلك مقدار القهر والمعاناة لدى المواطن
العربي في كل مكان ,ومؤكدًا من جديد ,ومن حيث ال يدري وال
يرغب البعض ,مصداقية فكرة العروبة ذاتها!
ً
ورغم أن الحدث كان عاصفًا ومجلجال ,وكان من النوع الذي
يرتطم به المرء مرة واحدة في حياته الطويلة ,إال أن حسابات
الحقل لم تتطابق البتة مع حساب البيدر! فالحراك الذي بدأ
تحت راية الدولة المدنية ,وحمل شعارات العدالة االجتماعية
والديمقراطية والحرية وحقوق اإلنسان ,سرعان ما وقع في
قبضة اإلسالميين المحكمة ,وانجلى الغبار الكثيف ,والضجيج
الهائل الذي رافق الحراك إياه ,عن فائز وحيد في ذلك السباق
الماراتوني الصاخب :الحركات اإلسالمية بتالوينها المتعددة.
فقد سيطروا على مفاصل الحكم في أربعة بلدان عربية
مغاربية حتى اآلن (مصر وتونس وليبيا والمغرب) ,وكانوا أشبه
بقالب زبدة هائل يسيح على رغيف بحجم الشمال اإلفريقي
كله ,لتتذوقه الشعوب الجائعة لعدالة ما ,إن لم تأت على
هذه األرض القاسية ,فغدًا في السماء حتمًا ,وذلكم هو وعد
اإلسالميين الوحيد!
ُ
ومن جديد تقدم منطقتنا جوابها عن سؤال العصر الملح
وتحديات الحداثة ,فترفع الراية القديمة إياها ,معلنة أنها ال
تملك سواها راية ,وأنها تسلم مصيرها لإلرادة األصولية إياها,
لتقودها إلى ..الوراء حتمًا.
ومن جديد فإن قطار التاريخ ينطلق ..إنما إلى الخلف

بتسارع مدهش!
هذا في الوقت الذي تنزوي فيه التيارات التنويرية ,من
علمانيين وقوميين ويساريين وجميع الذين ينتمون إلى
خط التقدم ,في الزوايا المعتمة ,ليندبوا حظهم العاثر من
جديد ,وليبكوا الفرص الضائعة تلو الفرص الضائعة ,واألزمنة
المهدورة عبثًا ,واألمة التي ال تصغي إال إلى أصوات آلهتها
القديمة!
وم��ع اتضاح مالمح المشروع الغربي الجديد للمنطقة,
القائم على تفتيتها أكثر فأكثر ,إلى دويالت طائفية وعرقية
ً
ومذهبية ,باتجاه المزيد من التذرير ,وصوال إلى حروب المائة
عام المقبلة .ومع انكشاف فضيحة الصفقة الكبرى التي
عقدها األخ��وان المسلمون مع اإلدارة األمريكية ,لتسهيل
تقدم البلدوزر األمريكي -اإلسرائيلي الكاسح ,مقابل تسهيل
وصولهم إلى كراسي الحكم ,كان الكثيرون ينسحبون من
هذا الحراك ,ويكتفون بدور المراقب والمتابع لتفاصيل ما
يجري،بصمت وأسى بالغين.
()3
لقد بات يفصلنا عن انطالقة الحراك عامين كاملين ,وهي
مسافة زمنية معقولة اللتقاط مالمح المشهد واستكناه المسار
والمصير .وشخصيًا فإنني ال أعرف حدثًا آخر في تاريخنا القريب
ّ
أو البعيد شكل صدمة للعقل العربي ,وخلق حالة من التشويش
ً
والتخبط ,وتباينًا هائال في المحاكمة والتقييم ,كما حدث في
هذا الحراك ,ابتداء من التسميات المتضاربة والمتعارضة :هل
كان األمر انتفاضة أم ثورة؟ حراكًا أم احتجاجات شعبية؟ ربيعًا
عربيًا أم مؤامرة أمريكية -إسرائيلية -غربية -خليجية؟ وربما كان
أقرب األحداث الكبرى شبهًا بما يحدث اليوم ,ما حدث قبل قرن
تقريبًا ( )1916يوم ّ
هب العرب للخالص من احتالل عثماني
قبيح فوقعوا تحت نير استعمار غربي أقبح! ويوم ظنوا أنفسهم
في حلف مع الغرب (التحرري) الذي سيساعدهم لبناء دولة
موحدة وحديثة وعصرية ,فإذا بهم أمام مخطط سايكس بيكو
و وعد بلفور الذي دفعوا ,ومازالوا يدفعون ,فاتورته الباهظة
إلى يومنا هذا! ّ
ويمموا أبصارهم جنوبًا نحو الصحراء العربية,
بحثًا عن البطل المنقذ ,فإذا بالبريطانيين ّ
ينصبون عليهم أبناء
عائلة فاسدة تلتزم حصرًا بالصراط البريطاني المستقيم!
وهاهو الحراك العربي اليوم يكاد يعيد السيناريو السابق
ذاته ,أو يشكل حلقة ثانية منه بتطابق مدهش .فالشعب
العربي يجتاح الشوارع غاضبًا في كل مكان ,ومن خلفه البلدوزر
األمريكي -األوربي -التركي –الخليجي الداعم بقوة ,والذي يحدد
له المسار خطوة فخطوة .وها هي الممالك الفاسدة في الصحراء
العربية تضخ المال والسالح واإلعالم التحريضي السام ,إلنجاح
عملية إسقاط األنظمة الحاكمة ,والمجيء بالبديل اإلسالمي
الجاهز ,إلجبارنا على السير جميعًا وفقًا للصراط األميركي
المستقيم هذه المرة!
إذن فقد تغيرت الوجوه واألشكال فقط ,وبقي الجوهر
ثابتًا على امتداد قرن كامل .وذلك ما يلخص بانوراما الحياة
العربية البائسة على امتداد القرن إياه ,بما حملته من احتماالت
تنويرية مجهضة ,وثورات وانتفاضات مسروقة ,وثروات هائلة
مهدورة.
إنه خط التاريخ يسير إلى الوراء من جديد.
ولعل ذلك كان السبب وراء نفض ستالين يده من منطقتنا
بسرعة ,وتنازله عنها لحليفيه اللدودين روزفلت وتشرشل ,بعد
مؤتمر يالطا الشهير ( )1945لتقاسم غنائم الحرب ,وبعد أن
أطلق عليها توصيفه البارع :مستودع الالهوت!
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َ
ِّ
النقـدي
صـطلح
الم
في تعـريف ُ
فريد �أمع�ض�شـو  /املغرب
إن عبارة «المصطلح النقدي» تركيب وصفي
ُ
ق��وام��ه لفظان أس��اس��ي��ان؛ ف��أم��ا أول��ه��م��ا فهو
«المصطلح» (موصوف) ،وأما ثانيهما فهو االسم
المنسوب إلى النقد «النقدي» (صفة) .ترى ما
المقصود بكل منهما على ِحدة؟ ثم ما المقصود
بالتركيب الحاصل من ْ
نعت أولهما بالثاني؟
ُ
َ
لفظ «المصطلح» اسم مفعول للفعل الثالثي
المزيد باأللف والتاء التي ْأبدلت ً
َ
طاء (اصطلح)؛
ِ
ُ
َ
ْ
َ
ُلمجاورتها ُأحد حروف اإلطباق (الصاد) ،وتدعى
هذه الظاهرة في ُع ْ��رف الصرفيين ُ
«المماثلة».
واالصطالح ،في معاجم اللغة العربية ،هو التصالح،
والدخول في السلم ،وزوال الخالف ،واالتفاق.
يقول أب��و الفضل اب��ن منظور (ت711ه���ـ)...« :
ُّ ْ ُ ِّ ْ
َ
صالح ْ
الص ُلحَ :ت ُ
ُّ
وقد
القوم ْبينهم ،والصلح:
السلمِ .
َّ َ
َ َ
ْ ََ
َ
ُ
ُ
ُ
َّ
َ
اصطلحوا وصالحوا واصلحوا وتصالحوا واصالحوا،
ْ َ
َ
َّ
وأدغموها في
مشددة الصاد ،قل ُبوا التاء صادًا
ٌ ُ ُ ٌ ُ ََ
ً
واحد .وقوم صلوح :متصالحون،
بمعنى
الصاد،
ٍ
ْ
كأنهم ُو ِصفوا بالمصدر» .1وجاء في «المعجم
ْ َ ْ ََ
َ
الف.
القو ُم :ز ُال ما َب ْين
الوسيط»« :اصطلح
هم َ ُمن ِخ ٍ
َّ
ْ
األمرَ :ت َ
واص َط َل ُحوا على ْ
عارفوا عليه واتفقوا2».
ِ
ويتضح من تصفح المعاجم اللغوية العربية
القديمة (إلى حدود زمن تأليف اللسان) ُ
عدم ورود
لفظ «المصطلح» فيها ،وإنما كان العرب القدامى
َ
يستعملون بدله لفظ «االص��ط�لاح» .وال مناص
من اإلشارة إلى أن هؤالء العرب قد عرفوا معنى
المصطلح ،واستخدموا كثيرًا من المصطلحات
ْ
يثب ْت أنهم َ
ولكن لم ُ
عرفوا لفظ
في آدابهم.
«المصطلح» أو استخدموه في كتاباتهم الشعرية
أو النثرية .فهذا المصطلح ظهر في وقت الحق
(ورد هذا اللفظ في «القاموس المحيط» ،وفي
ُ
«تاج العروس») ،وشاع استعماله لدى الكتاب
َ
يغطي على مصطلح
والباحثين حتى ك��اد ْأن
«االصطالح».
ْ
��رض المعاجم األجنبية 3ع���ددًا من
وت��ع
ِ َ
التعريفات للفظ «المصطلح» ( .)Le termeفإذا
أخذنا على سبيل التمثيل معجم «روبير» ،نجد
َ
تحديدات،
معان أو
أنه يقدم لهذه الكلمة جملة
ٍ
ٍ
أهمها ما يلي:
ً
ِّ
مفهوما
تسمي
* المصطلح كلمة أو عبارة
ّ
محددًا أو طائفة من األشياء.
* إنه مجموعة من الكلمات والعبارات ُ
المختارة
للتعريف بشيء معين.
* إنه كلمة تنتمي إلى معجم خاص.4
ْ
ّ
وعرفت «المنظمة العالمية للتقييس» (،)ISO
في ْ
توصيتها رقم  1087الخاصة بمصطلحات علم
المصطلح ( ،)1969لفظ «المصطلح» بأنه ّ
«أي رمز
ُيتفق عليه للداللة على مفهوم ،ويتكون من أصوات
مترابطة أو من ُص َورها الكتابية (الحروف)» .5وقد
التوصية عام  ،1979وأضيفت إليها
ُع ِّدلت هذه
َ ً
أشياء أخرى مسايرة للتطور الكبير الذي شهده
علم المصطلح في األعوام األخيرةَّ .
وحددت هذه
والم ُ
َّ
َ
زيد فيها «المصطلح»
المعدلة
التوصية
َّ
ْ
َ
بأنه «كل وح��دة (لغوية) دال��ة مؤلفة من كلمة
(مصطلح بسيط) أو من كلمات متعددة (مصطلح
َّ
ُ
وحيد
بشكل
مركب) ،وت َس ِّمي مفهومًا محددًا
ِ
ٍ
ْ
الوجهة داخل ميدان ّما .وغالبًا ما ُيدعى بـ»الوحدة
َّ
المصطلحية» في أبحاث علم المصطلح 6».وعرف
أحد الباحثين المغاربة «المصطلح» بقوله« :هو
َ
كلمة أو مجموعة من الكلمات تتجاوز داللتها
ّ
رات فكرية
اللفظية والمعجمية إلى تأطير تصو ٍ

ْ
ْ
وتسميتها في إطار معين ،تق َوى على تشخيص
ُ
ّ
ْ
وضبط المفاهيم التي تنتجها ممارسة ما في
لحظات معينة7».
إن لفظ «المصطلح» ُيستعمل ،في اصطالح
ثالثة .فهو إما
معان
ٍ
علماء المصطلح ،عمومًاِ ،
بأحد ّ ٍ
َّ
أن َيرد بمعنى اللفظ الذي ُيسمي مفهومًا محددًا
داخ��ل مجال علمي معين ،أو أن َيجيء بمعنى
مجموع المصطلحات ُ
المنتمية إل��ى تخصص
معرفي ّما؛ كقولنا «المصطلح النقدي في آثار
َّ
عبد الله الغذامي النقدية» ،أو أن يوظف بمعنى
ُ
المصطلحية أو علم المصطلح8.
ّ
ومن المسائل التي ناقشها المهتمون بالشأن
المصطلحي في ه��ذا الصدد تسمية مفهوم
ْ
فأك ُ
ثرهم يستعمل لفظ «المصطلح»
المصطلح.
َ
مستحدثًا في الثقافة العربية في نظر
الذي يعد
ُ
ُّ
ُ
الكثرة الكاثرة من الدارسين .وي ِلح بعضهم على
َ
ٌ
شائع ال يصح استعماله ،وأن
أن هذا اللفظ خطأ
الصواب هو لفظ «االصطالح» الذي ورد في كثير
من كتب التراث األدبي العربي .يقول يحيى عبد
ال��رؤوف جبر« :إن كلمة «مصطلح» من األخطاء
ّ
تصح لداللتها
الشائعة سماعًا ،ذل��ك أنها ال
المستخدمة لها إال مع حرف الجر (على)؛ ألن الفعل
ّ
يتعدى بها .وهذا َيزيدها ُب ْعدًا عن
«اصطلح»
الصواب .فال بد من الرجوع إلى كلمة «اصطالح»،
وهي من باب التسمية بالمصدر؛ كاعتراف ،بمعنى
ما ُيعترف به» .9وقد كتب عبد العلي الودغيري
ً
مقاال ّ
يرد فيه على هذا الباحث ،ويؤكد أن العرب
لفظتي «المصطلح» و»االصطالح»،
القدامى عرفوا
َّ ِ
ْ َ
أسبق من األولى
المرجح أن تكون
وأن الثانية من
في الظهور .يقول« :إن أسالفنا القدامى كانوا
على «مصطلح» و»اصطالح» معًا .ولم يكونوا على
«اصطالح» فقط كما قال الدكتور يحيى جبر؛ أي
إنهم عرفوا اللفظين معًا واستعملوهما منذ قرون،
ٌّ
وكان كل منهما يدل على ما يدل عليه اآلخر ،إال
ّ
ْ
أن الظاهر من النصوص التي اطلعنا عليها أن
َ
أحدهما؛ وهو «االصطالح» ،كان أسبق ظهورًا من
ُ
بحقبة زمنية معينة 10».ويرفض بعضهم
الثاني ِ
ْ
كلمتي «مصطلح» و»اصطالح» بوصفهما
استعمال
مترادفتين .يقول إدري��س العلمي« :من ْ
الغبن
ُ
للغة الضاد أن نجعل لفظ «االص��ط�لاح» ولفظ
«المصطلح» مترادفين .وهي في حاجة إلى مقابل
ّ
واضح ودقيق للفظ األجنبي «،»Terminologie
وفي حاجة كذلك إلى مقابل دقيق للفظ «،»Terme
ُ
وذلك في وقت تعاب فيه بالغموض وااللتباس
وعدم الدقة في وضع أو اختيار المصطلح11».
ُ
ُ
َ
ِّ
مفردات
«مجموع
«االصطالح» بأنه
ويعرف الباحث
ٍ
َ
خاصة تستعمل في ميدان من ميادين المعرفة أو
َ
و»المصطلح» بأنه «مفردة
في ميدان ِم ْهني»(،)12
من االصطالح؛ أي كلمة من مجموع مفردات خاصة
َ
ألسنة
ال تستعمل في الكالم العادي الجاري على ِ
الناس13».
َويستعمل الدارسون العرب ،في كتاباتهم،
َ
ام عدة للداللة على مفهوم المصطلح؛ منها:
أس ٍ
المصطلح ،واالصطالح ،واالسم ،والتسمية ،واللفظ،
واللفظة ،واللقب ،والعبارة ،والتعبير ،والكلمة،
والمفردة ،والمفتاح ،والوحدة المصطلحية.
َّ
ومن المؤكد أن للمصطلحات – في أي ميدان
ً
ً
من ميادين المعرفة  -أهمية كبرى ،ومكانة عظمى.
فهي – كما قيل قديمًا « -مفاتيح العلوم» ،ومن
دون فهمها ْ
وضبطها ال يمكن أن نقتحم غمار ٍّ
أي

ً
وزيادة على هذاِّ ،
يقرر الشاهد
من هذه العلوم.
البوشيخي أنها «خالصة البحث في العلوم في كل
ََ
ْ
عصر َ
العلني للعلم،
وم ْصر؛ ببدايتها يبدأ الوجود
َّ
وفي تطورها يتلخص تطور العلم 14».ويقول
ّ
المسدي في هذا الشأن« :مفاتيح
عبد السالم
العلوم مصطلحاتها ،ومصطلحات العلوم ِثمارها
القصوى ،فهي مجمع حقائقها المعرفية وعنوان
ما به يميز كل واحد منها عما سواه .وليس من
ّ
يتوسل به اإلن��س��ان إل��ى منطق العلم
مسلك
ٍ
غير ألفاظه االصطالحية ،حتى لكأنها تقوم من
ّ
كل علم مقام جهاز من ال��دوال ليست مدلوالته
إال محاور العلم ذاته ،ومضامين قدره من يقين
المعارف وحقيق األقوال 15».وتعد المصطلحات
ركيزة النصوص األدب��ي��ة والفكرية ،و»أس��اس
الدراسات العلمية؛ ألنها ْترسم معالمها ،وتوضح
ّ
يتعرى من
مبادئها 16».وعليه ،فإن «النص الذي
سوءتهُ ،م ّ
المصطلح عارية ْ
نبت عن أصوله ،سرعان
ما تقذفه رياح الفكر ليفقد مشروعيته 17».وإنّ
ُ
خطورة المصطلحات ٌ
وشأنها
باد لنا جميعًا،
أمر ٍ
في الخطاب ُ
أشبه «بشأن األعمدة في البناء؛ ما لم
َ ُ
ْ
تو في موضعها ،فإن البناء مآله إلى انهيار18».
تس ِ
وللمصطلح وظيفة كبيرة في الحياة البشرية؛ إذ
إنه يضمن تحقيق التواصل في شتى المجاالت،
عن األفكار والمشاعر واألشياء،
ُوي ِعين على
التعبير ً
َ
معاني كثيرة في كالم دقيق ومكثف...
ويختزل
وليس المصطلح مجرد لفظ لغوي عادي ،وإنما هو
ْ
يقبع َ
وراء ه
«فعل حضاري في المقام األول»،19
ٌ
َ
ن َسق ثقافي متكامل .ذلك بأنه «ينتمي ،دون
ريب ،إلى المنظومة الفكرية والفلسفية ُ
للمحيط
َ
الذي يولد فيه ،ويكتسب مناعته وخصوصيته من
طبيعة اللون المعرفي الذي يقتضيه ويلتزمه20».
وبالنظر إلى أهمية المصطلح وخطورته معًا،
ّ
علم له
فقد شكل موضوعًا لعلم قائم بذاته؛ ٍ
مبادئه ،ونظرياته ،ومناهجه ،ورجاالته ،وآفاقه...
ّ
يسمى «المصطلحية» أو «ع��ل��م المصطلح»
ُ
ْ
ِّ
( ،)Terminologieوإن كان بعض الدارسين يميز
بينهما .ويعرفه علي القاسمي بأنه «علم يبحث
في العالقة بين المفاهيم العلمية والمصطلحات
تعبر عنها» ،21على حين ِّ
اللغوية التي ِّ
يحدده
ُّ
دانييل گواديك ( )D. Gouadecبأنه «تخصص
َ
( )Disciplineأو علم ُيعنى بدراسة المصطلحات،
ووظيفتها ،واستعماالتها ،ودالالتها ،وتطورها،
وع�لاق��ات��ه��ا» .22وه��و – عند غريماص (A. J.
« - )Greimasمجموعة من المصطلحات ،أكثر
ُ
أو أق��ل ت��ح��دي��دًاّ ،
مؤسسة انطالقًا م��ن ز ْم���رة
اجتماعية 23».وقد ظهر علم المصطلح  -بوصفه
ً
تخصصًا معرفيًا مستقال  -في النصف األول من
القرن المنصرم مع وليام هويل ()W. Whewelle
الذي ّ
حدده بأنه «العلم الجديد الذي َيستعمل
َ
ْ
ن َسقًا من المصطلحات لوصف موضوعات التاريخ
الطبيعي» .24وشهد خالل العقود األخيرة تطورًا
ّ
مهمًا ْإن على المستوى األفقي أو العمودي ،وتزايد
االحتفال به غربًا وشرقًا ،وظهرت فيه مدارس
ٌ
ُ
أشهرها ثالث ،وهي :مدرسة براغ
فكرية متميزة؛
التي أفادت كثيرًا من االجتهادات السوسيرية
في مجال اللغة ،ومدرسة فيينا التي ّ
أسسها
المهندس النمساوي فيستر ( )Wüsterالذي
َ
نظر إلى المصطلحات «بوصفها وسيلة اتصال
ً
لصيقة بطبيعة المفاهيم ،والعالقات فيما بينها،
وخصائصها ،ووصفها ،وتعريفها ،وصياغة

ْ
المصطلحات ،وتقييس المفاهيم والمصطلحات
وتدويلها 25».والمدرسة األخيرة هي المدرسة
السوفياتية التي ّ
أسسها كابليجين ()Caplygin
ّ
ولوته ( ،)Lotteوهي ُّ
تلح على أهمية تقييس
المصطلحات وتوحيدها ،بفعل تأثرها العميق
ُ
جميعها
بأعمال فيستر .وتتفق هذه المدارس
على أن لعلم المصطلح جانبين ْ
اثنين؛ أحدهما
نظري يبحث في النظرية العامة والنظرية الخاصة
لعلم المصطلح ،واآلخ��ر َ
عملي ُيعنى بتوليد
المصطلحات وتوحيدها وتوثيقها .ويرتبط علم
بعالقات مع عدد من العلوم26؛ أبرزها
المصطلح
ٍ
اللسانيات ،وعلم التوثيق ،وعلم الترجمة ،وعلم
التقييس ،والمنطق ،واإلعالميات ،واألنطولوجيا،
واإلبستمولوجيا .وي��ذه��ب بعضهم إل��ى أن
ُ
هدفه ْ
البحث في
المصطلحية «علم قديم جديد
العالقة بين المفاهيم التي تنتمي إلى ميادين
متخصصة من النشاط البشري ،باعتبار وظيفتها
االجتماعية والثقافية والداللية27».
ُّ
يرتبط الكالم السابق كله باللفظ األول في
بنية عبارة «المصطلح النقدي» ،أما اللفظ الثاني
فيها فهو «النقدي» نسبة إلى «النقد» .ويقصد
معان،
به ،في المعاجم اللغوية العربية ،جملة
ٍ
أب��رزه��ا :28تمييز الجيد من َّ
ال���رديء ،والضرب،
ْ
واللدغ ،وإظهار العيب ،وااللتقاط ،والعطاء ،وإدامة
ْ َ ّ
النظر إلى الشيء مع ُ
المخالسة .وإذا أمعنا النظر
َ
في هذه المعاني ،فإننا نلحظ أنها تلتقي عند
ُ
والحكم وما
معاني النظر والتمييز واالختيار
يتصل بها؛ وهي معان ُ
ذات صلة ُوثقى بالمعنى
ٍ
االصطالحي للنقد.
و»النقد» ،في االصطالح األدب��ي« ،ممارسة
ّ
تنصب على الظاهرة األدبية ،سواء في
لغوية
ً
ْ
ُ
شموليتها أو في جزئيتها ،هادفة إلى فحصها،
وتحليلهاْ ،
وشرحهاُّ ،
وتبين مواطن الجودة والرداءة
ّ
ومكامن القوة والضعف فيهاْ ،
وإص���دار ُحكم
ِ
أو أحكام عنها ،في المآل ،س��واء أكانت أحكامَ
َّ ً
أص��ول علمية
مؤسسة على
قيمة أم أحكامًا
ٍ
َ ٍ
ّ
ويعد النقد أحد المجاالت
ومنطلقات ثابتة29».
مدهشًا
األدبية والمعرفية التي شهدت تطورا ِ
– ّ
كما وكيفًا – في العقود األخيرة ،لمجموعة من
ُ
االعتبارات؛ منها تطور مناهج القراءة وتكاثرها،
وتقدم الدرس المصطلحي ،وتزايد عدد النقاد
وإسهامهم ّ
غربًا وشرقًاْ ،
الفعال في إثراء المكتبة
األدبية بدراسات وأبحاث متنوعة ومتعدد ٍة...
واآلن ،بعد أن ّ
عرفنا بكل من «المصطلح»
َ
و»النقد» ،ن ْد ِلف إلى التعريف بالتركيب الوصفي
الحاصل من اجتماع الموصوف (المصطلح)،
وصفته (النقدي).
تطلق ع��ب��ارة «المصطلح ال��ن��ق��دي» أحيانًا
ِّ
يسمي مفهومًا معينًا داخل
على «اللفظ الذي
ً
ُّ
تخصص النقد» ،30وتطلق أحيانا أخ��رى على
«مجموع األلفاظ االصطالحية لتخصص النقد».31
ويتحدث بعضهم عن المصطلح النقدي بوصفه
ُ
«نظرية» قائمة بذاتها ،تعنى َبب ْحث الجوانب
المتعلقة بهذا النوع من المصطلحات .ومن هؤالء
ُّ
المصري عزت جاد الذي ألف كتابًا في هذا
الباحث
ُ
اإلطار ،عنوانه «نظرية المصطلح النقدي» ،صدر
عن الهيأة المصرية العامة للكتاب ،عام .2002
البقية...................................................ص22
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تسع مقاربات نقدية لألدب
ترجمة :نهاد �أحمد

ً
أوال :ما النقد األدبي؟
النقد األدبي ليس تدريبًا ذهنيًا مجردًا بال
ْ َ
استجابة إنسانية طبيعية لألدب .إذا أخبرتك
ٌ
َ
فرغت من قراءته
صديقة أنها تقرأ كتابًا قد
منذ وقت قصير ،فسيكون من المستغرب ،في
الواقع ،أن ال تبدأ بعرض آرائ��ك .فالنقد األدبي
ليس أكثر من محاضرة محكية أو مكتوبة حول
حصة
األدب .والطالب الذي يجلس بهدوء في
ٍ
ّ
متخوفًا من فكرة
اإلنكليزية
صباحية لمادة اللغة
ً
النقد األدبيُ ،
سيمضي ساعة في المساء يتحدث
بخوف ح��ول معنى أغاني  ، R.E.Mأو يقارن
العالقة بين النجوم الثالثة في مسلسل Trek
 ..T.Vإنه لمن المحتوم أن ّ
يتأمل الناس ويناقشوا
ّ
ويحللوا األعمال الفنية التي تثير اهتمامهم.
النقد غير الرسمي  informalألصدقاء
يتحدثون عن األدب يميل إلى َ
الع َرضي وغير
المنظم واالحتمالي منذ زم��ن أرسطو .ومهما
ّ
ُحاول الفالسفة والدارسون والكتاب أن يخلقوا
طرقًا دقيقة ونظامية كاللسانيات Linguistics
 Psychologyوع��ل��م اإلن��س��ان
وع��ل��م النفس
ّ
َ
األدب الخيالي بتبصر
ُ Anthropologyليحللوا
أكبر ،فقد وجد بعض النقاد أن من المفيد أن
نعمل في منطقة ّ
مجردة من النظرية ،النقد الذي
مناقشة
يحاول أن يصوغ مبادئ عامة أكثر َمن
َ
مثلهم كمثل
النصوص ً.ونقاد وسائل اإلعالمً ،
الصحفُ ،يمضون وقتهم عادة في تقويم
نقاد
األعمال – فهم يخبروننا عن الكتب الجديرة
ّ
بالقراءة والتي تمتعنا َ .لكن معظم النقد األدبي
ال��ج��اد ليس تقويميا بالدرجة األول���ى؛ فمن
وم��وت إيفان
المفترض أننا نعرف أن عطيل
ٌ
إليتش جديران بالقراءةّ .
لكن النقد عمل تحليلي
يحاول أن يساعدنا على فهم العمل األدبي فهمًا
أفضل.
ثانيًا :المقاربة النقدية لألدب:
سوف ّ
تبين الصفحات التالية تسع وجهات
نظر لألدب .بيد أن هذه المقاربات التسع كلها
ال تستنفد إمكانات النقد األدب���ي ،بل ّ
تبين
المقاربات األوسع استخدامًا في الوقت الحالي.
المنفصل فإنها ليست
وعلى الرغم من عرضها
ّ
ٌ
وكثير من النقاد يمزجون بين
حصرية بالضرورة.
الطرق لتناسب حاجاتهم واهتماماتهم ،فالناقد
بتقنيات شكالنية لتحليل
التاريخي قد يستعين
ٍ
القصيدة ،وناقد السيرة ّ الذاتية قد يستخدم
النظريات الفلسفية ليحلل المؤلف .ال تحاول
هذه الملخصات أن تقدم تاريخًا لكل موضوع ،وال
أن تعرض آخر اتجاهات كل مدرسة .فهدفها أن
تعطيك مقدمة عملية لكل طريقة نقدية ،ومن
ً
ثم تقدم مثاال نموذجيًا أو أكثر للنقد.
-1النقد الشكالني
ُ
النقد الشكالني Formalist criticism
يرى
ٌ
فريد من المعرفة اإلنسانية التي
شكل
األدب
أن
َّ
تحتاج إلى أن ُيدقق في مصطلحاتها الخاصة.
واري��ن في
فقد كتب رينيه ويليك
وأوستين ُ
كتابهما الهام نظرية األدب«ُ :ي ّ
عد َتأويل األعمال
ُ
ّ
الحساسة
األدبية نفسها وتحليلها النقطة
والطبيعية للعمل في مدرسة األدب .فالناقد
الشكالني يرى أن القصيدة (أو القصة) ليست
ً
وثيقة اجتماعية أو تاريخية أو سيرة ذاتية؛ بل
هي قبل كل شيء عمل أدبي يمكن فهمه من
تلك
خالل الرجوع إلى مالمحه األدبية الجوهرية ّ -
ولكي يحلل
العناصر الموجودة في النص ذاته.
ّ
الناقد الشكالني القصيدة أو القصة ،يركز على
الحقائق
النص أكثر من تركيزه على
كلمات
ّ
ُ
حول حياة مؤلفه أو البيئة التاريخية التي كتب
ُ
الناقد انتباهًا خاصًا لمالمح
فيها .وسوف ُيولي

النص-األسلوب( :السخرية في فانيتي فير،
والفكاهة في كتابات ديكنز ،والبساطة عند
شروود أندرسون أو في كتابات همنغواي ...الخ)،
والبنية (بنية الجملة :قصيرة ،طويلة ،بسيطة،
معقدة ،جملة غير مترابطة؛ التكرار ،التوازي،
العقدة ،طبيعية أم منحرفة ،الصور ،الرموز ،الصور
البيانية ،األسلوب والجنس األدب��ي ،القصيدة،
َّ
المتضمن) .على أية حال ال تتم
الخيال ،المعنى
دراسة هذه المالمح بعضها بمعزل عن بعض،
ألن النقاد الشكالنيين يعتقدون أن عمل هذه
العناصر مجتمعة يعطي النص قيمة خاصة
كفن لتخلق تجربة القارئ الكلية كما علق روبرت
بن وارين“ :الشعر ال يتجزأ إلى أي عنصر خاص
من عناصره ،بل يعتمد مجموعة العناصر ،البنية
التي ّ
نسميها القصيدة”.
الطريقة األس��اس التي يستخدمها النقاد
الشكالنيون ليستكشفوا العالقة الوثيقة
بالقصيدة هي التمعن في ال��ق��راءة والتدرج
ف��ي التحليل وش��رح ال��ن��ص .تهدف ال��ق��راءة
ّ
المتمعنةإلى فهم النص األدبي بشكل متكامل
لتبيان تأثيراته على القارئ .بما أن الشكالنيين
يؤمنون بتنوع األس��ل��وب وال��م��غ��زى لعناصر
العمل األدب���ي ّ وتأثير بعضها ف��ي البعض
اآلخر،فإنهم يؤكدون على أن الشكل والمضمون
ال ينفصالن،وأن تداخل الشكل والمضمون هو
ما يصنع النص األدبي.فعندما نستخلص فكرة
النص أو نشرح المعنى ،ندمر التجربة الجمالية
للعمل.
عندما يدرس روبرت النغبوم قصيدة روبرت
براوننغ “دوقتي األخيرة» يستخدم َتقنيات عدة
ً
للناقد الشكالني .أوالُ ،يعالق القصيدة مع الشكل
األدبي للمناجاة الدرامية .ثانيًا ،يناقش البنية
الدرامية للقصيدة  -ال��دوق يروي قصته التي
يوجهها ّ ،والظروف الجسدية التي يتحدث بها.
ثالثًا ،يحلل النغبوم كيف يروي الدوق القصة
– نبرته وحالته وحتى التسلسل الذي به يقدم
َ
بوحه .إذن ال ّ
وقائع
يقدم النغبوم في تحليالته
عن حياة براوننغ؛ وال يحاول أن يعزو القصيدة
فترة تاريخية أو حاالت اجتماعية أنتجتها،
إلى ّ
على النص نفسه ليشرح كيف ُينتج
ز
يرك
بل
َّ
التأثير المعقد في القارئ.
ٌّ ً
معني أوال بالعمل نفسه،
الناقد الشكالني
فالشكل والمضمون ال يمكن أن ينفصال...
على سبيل المثال ل��ون ال��ص��ور ف��يTess
 .اس��ت��خ��دام ال��ص��ور البيانية للتناقض في
“ ”The Solitary Reaperمهارات الكتابة
التي استخدمها واشنغتون إرفنغ ف��ي”The
“ legend of sleepy Hollow؛ السخرية
الكالمية وسخرية القدر في The Cop and the
”»Anthem
ال��ن��اق��د ال��ش��ك�لان��ي ي��ع��رف ك���أي شخص
أن القصائد والمسرحيات وال��رواي��ات كتبها
ٌ
أشخاص– ولم تحدث إلى حد ما – وهي مكتوبة
خصيصًا ألشخاص ّ
ّ
محددين مدفوعين بعوامل
عدة –المال أو الرغبة في التعبير عن النفس أو من
أجل قضية  ...الخ .و أكثر من ذلك ،يعرف الناقد
األدبي
الشكالني أيضًا ،كأي شخص ،أن العمل
ُ
ً
ً
ليس إال عمال مجهوال حتى نقرأه ،وأنه ُيعاد خلقه
ّ
في ذهن القراء الفعليين الذين يختلفون اختالفًا
ّبينًا في مقدراتهم واهتماماتهم وانتماءاتهم
ّ
التأمل في العمليات العقلية
وأفكارهم .إن
للكاتب يأخذ الناقد بعيدًا عن العمل إلى السيرة
الذاتية وعلم النفس .ال يوجد سبب بالطبع لعدم
االبتعاد عن السيرة الذاتية وعلم النفس؛ مثل
االستكشافات التي تستحق السعي ألجلها .لكن

ارسطو
يجب أن ال تختلف حول قيمة العمل ،كدراسات
تصف عملية التأليف ،وليس بنية ً الشيء
َّ
المؤلف ،ويمكن تمامًا أن تمنح شرعية للعمل
ّ
الضعيف كما للعمل الجيد .ويمكن أن تشرع أي
نوع من التعبير غير األدبي تمامًا كالعمل األدبي.
 -2نقد السيرة الذاتية
يبدأ نقد السيرة الذاتية Biographical
فكرة بسيطة ولكنها عميقة؛
 Criticismمن
ِقوامها أن األدب َك َت ُبه أشخاص ،وأن َ
فهم حياة
المؤلف يمكن أن تساعد القارئ على َ تعميق
عجل السيرة الذاتية
فهمه
فمن يقرأ على ٍ
للعملَ .
َ
لكاتب ير أهمية تجربة المؤلف – ضمن إطارها
المباشر وغير المباشر– وما يبدعه الكاتب أو
الكاتبة .وق��راءة السيرة الذاتية س��وف ّ
تبدل
ً
بعض
استجابتنا للعمل .ففي
(وتعمق ع��ادة)
ً
ُ
حقيقة ولو كانت وحيدة
األحيان ،تضيء معرفة
ٍ
قراءتنا للقصيدة أو للقصة .على سبيل المثال
كانت معرفة جوزفين مايلز عن «wheelchair
ق��اص��رة ،وان��ت��ح��ار وي��ل��دون كيز ف��ي الحادية
واألرب��ع��ي��ن س��وف يلفت االنتباه إل��ى مظاهر
معينة لقصائدها .ومن ناحية أخرى يمكن ّ
عدها
يحتج ٌ
ّ
ناقد شكالني بأننا
غير ذات أهمية .قد
قد الحظنا هذه األشياء من خالل تحليل دقيق
للنص .لكن معرفة السيرة الذاتية تقدم مساعدة
عملية للفهم الدقيق للخطوط ّالعريضة في
القصيدة .وعلى الرغم من أن المنظرين األدبيين
خلفية
قد هاجموا نقد السيرة الذاتية على
ٍ
فلسفية ،فإن مقاربة السيرة الذاتية لألدب لم
تغب وذلك بفضل فائدتها العملية الواضحة
في تنوير معرفتنا بالنصوص األدبية .
قد يكون من المفيد في هذا المقام التمييز
بين السيرة الذاتية ونقد السيرة الذاتية .فالسيرة
ّ
ولنتحدث بصراحة ،فرع من التاريخ،
الذاتية هي،
ّ
ّ
شخص معين.
تقدم وصفًا مكتوبًا عن حيا ِة َ ٍ
شاعر
ولكي يكتب كاتب السيرة وقائع حياة ّ ٍ
م ّا ،يجب عليه أن يستخدم المعلومات المتوفرة
كلها -ليس الوثائق الشخصية كالرسائل
والمذكرات فحسب ،بل والقصائد التي يمكن
أن تلقي الضوء على حياته الشخصية أيضًا .ومع
ٍّ
معني بإعادة
الذاتية غير
ذلك فإن ّ
ناقد السيرة ّ
ُ
خلق حياة مؤلف ما .ويركز نقد السيرة الذاتية
األدبي مستخدمًا العمق الذي
على تفسير ُالعمل
ّ
ّ
معرفة حياة المؤلف .وفي غالب األحيان
تقدمه
ّ
ّ
سيتفحص نقاد السيرة الذاتية ،مثل ِبرت سي
ميلر Brett C. Millerفي نقاشها لعمل إليزابث
بيشوب “ ،”ne Artمسودات القصيدة أو القصة
ليروا العمل ،و كيف صار إلى ما هو عليه ،وكيف
تم تغييره عن السيرة الذاتية األصلية.
وم��ع ذل��ك يجب على القارئ أن يستخدم
ّ
تأويالت السيرة الذاتية بحذر .فالكتاب معروفون
ُ
بمراجعتهم لوقائع حياتهم الخاصة :فهم
يشطبون توتراتهم ،ويختلقون إنجازاتّ ،
ويبدلون
ّ
ليحسنوا تأثيرهم في
تفاصيل األجزاء الحقيقية
األدب .فجون تشيفر ،على سبيل المثال ،كان
ّ
يخبر كتاب التقارير بشكل متكرر عن شبابه
المشرق .لكن بعد موت هذا المؤلف ،اكتشف

فرويد
ُ
كاتب السيرة الذاتية سكوت دونالدسون خوفًا
ٍّ
وأب فاشل يتعاطى
طفليًا بسبب أم بعيدةٍ ،
ووضع اقتصادي غير مستقر .وكذلك
الكحول،
ٍ
فإن سن البلوغ عنده كان مشوبًا بتعاطي الكحول
وممارسة العالقات الجنسية والتوتر العائلي.
إن الحقيقة البشعة في حياة تشيفر قد ّبدلت
طريقة النقاد لقراءة قصصه .الخطر في حالة
الكاتبين المشهورين– سيلفيا ب�لاث وأف.
سكوت فيتزجيرالد أنهما مثاالن حديثان – وأن
قصة حياتهما يمكن أن تربك أو ّ
تشوه العمل.
وناقد السيرة الذاتية الذي يتمتع بالذكاء يتذكر
دائمًا أن يبني فهمه على تفسير ما هو موجود
في النص نفسه .يجب أن تبسط بيانات السيرة
ُ
الذاتية المعنى للنص ،وال تغرقه في أمور خارجة
عن الموضوع .
م��ث��ال على ذل�������كIsolation of Emily:
 Dickinsonكما في قصائد رفيلد ووال��ت
ّ
وايتمانLover of Death :؛ وصورة الفنان في
شبابه ,ودراسة السيرة الذاتية لديفيد كوبرفيلد.
-3النقد التاريخي
يسعى ال��ن��ق��د ال��ت��اري��خ��ي Historical
 criticismإلى فهم العمل األدب��ي عن طريق
البحث في السياق االجتماعي والثقافي والفكري
الذي أنتجه  -السياق الذي يحتوي سيرة الفنان
وبيئته .فالنقاد التاريخيون ليسوا معنيين
بضرورة شرح العمل األدبي لقراء هذه األيام أكثر
من مساعدتهم لفهم العمل بإعادة صياغته
ليبقى قريبًا من العمل نفسه ،وال يخرج عن
المعنى الذي سيعود تأثيره على القراء .تبدأ
القراءة التاريخية للعمل األدب��ي باستكشاف
الطرق الممكنة التي َت َّ
غي َر النص بها عبر الزمن.
إن تحليل قصيدة لندن لوليم بليك على سبيل
المثال ،يدرس بدقة كيفية َّ
تغير مضمون كلمات
ّ
القصيدة بالنسبة للقراء األصليين عما هو عليه
اليوم .ويستكشف أيضًا ارتباطها بالقرن الثامن
عشر الذي لدى القارئ صور وشخصيات معينة
كشخصية عامل المدخنة ،وهو نموذج عن
عنه،
ّّ
طفل مستغل لم نعد نراه في مجتمعنا هذا،
لحسن الحظ.
ّ
ال أح��د يشك بقيمة النقد التاريخي في
قراءة األدب القديم .لقد وجد الكثير من الثقافة
االجتماعية والتغيرات اللغوية التي ال تستوعبها
النصوص األخرى من غير مساعدة علمية .لكن
النقد التاريخي يمكن أن يساعدنا بشكل أفضل
لفهم النصوص األدبية .وبالعودة إلى ويلدن
كيز «من أجل ابنتي» على سبيل المثال ،نتعلم
الكثير حين نأخذ المبادئ التاريخية األولية
بالحسبان .السنة التي نشرت فيها القصيدة
أول مرة ( ،)1940وجنسية ّ المؤلف (أمريكية)،
ثم نسأل أنفسنا كيف شكلت المعلومة معنى
القصيدة .فعام  1940اندلعت الحرب في أوربا،
وقد أدرك معظم األمريكيين أن بلدهم مازالت
تتعافى من اإلحباط وسوف تجر إليه؛ بالنسبة
إلى شاب مثل كيز يبدو المستقبل كئيبًا وغير
معروف وخطيرًا على المستوى الشخصي .حتى
جزء على
التحليالت التاريخية تساعد على شرح ٍ
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األقل من التعاسة المريرة للشخصية المظلمة
من قصيدة كيز التي لعبت دورًا حاسمًا في كتابة
ورقة من القصيدة ،ربما ّ
تبين كم للزمان والمكان
تأثير في القصيدة ،بالنسبة لمثال ممتاز لكيفية
خلق معنى تاريخي ألصل القصيدة .اقرأ وصف
هو كينر لتصويره لعزرا باوند في محطة المترو.
 -4نقد الجنس
ي��درس ُ
Gender
criticism
نقد الجنس
ّ
كيفية تأثير نوع الجنس في اإلبداع وفي تلقي
األعمال األدب�� َّي��ة .ب��دأ نقد الجنس مع الحركة
بأعمال مثل عمل سيمون دو
النسوية ،وتأثر
ٍ
بوفوار “الجنس الثاني ( ،)1949وعمل كيت
ميليت «السياسات الجنسية» ( ،)1970كما
ّ
تأثر ّ بعلم االجتماع وعلم النفس وعلم اإلنسان.
والنقاد النسويون ًيؤمنون بأن الرجال قد سيطروا
ُ
األدب زاخرًا
على الثقافة سيطرة كاملة حتى بات
باإلنتاج الذكوري الخالص .وي��رون أن نقدهم
ّ
يصحح هذا الخلل بتحليل المواقف البطريركية
 sومجابهتها .وينقسم النقد النسوي إلى نوعين
مميزين .وقد استكشف النقد النسوي كيف
يؤثر جنس المؤلف -شعوريًا أو الشعوريًا -في
ّ
معني بالمرأة بوصفها
كتابته أو كتابتها .إنه
كاتبة -المرأة بوصفها منتجة للمعنى النصي،
وبموضوعات تاريخية وباألجناس األدبية والبنى
األدبية النسوية .تشمل موضوعاته الحركية
النفسية لإلبداعية النسوية ،وعلم اللغة ومشكلة
اللغة النسوية؛ ومسار العمل األدب��ي النسوي
الفردي أو الجماعي؛ وتاريخ األدب ،وبالطبع دراسة
ّ
أعمال وكتاب من نوع خاص.
مثال :بينما يؤكد الناقد الشكالني على
شمولية شعر إميلي ديكنسون بشرح ترابط قوة
اللغة والصور وصناعة األسطورة في قصائدها
عند عامة القراء ،فقد ّ
حددت ساندرا م .جيلبيرت،
رائدة النقد النسوي ،المواقف واالفتراضات في
شعر ديكنسون الذي ترى فيه النسوية بطريقة
جوهرية.
هناك فكرة أخرى في النقد النسوي وهي
تحليل كيفية تأثير الهوية الجنسية (جنس
ّ
المؤلف) في قارئ النص .يخص المرأة كقارئة
–ال��م��رأة بوصفها مستهلكة لإلنتاج األدب��ي
الذكوري ،والطريقة التي تغير الفرضية العلمية
للقارئ فهم النص المعطى تنبهنا ألهمية
الكتابة الجنسية .إنه تساؤل تاريخي يمتحن
االفتراضات األيديولوجية لظاهرة األدب .تحتوي
موضوعاته صورًا وصحفًا مطبوعة عن نساء في
عالم األدب ،والمفاهيم المغلوطة في نقد المرأة.
إنه معني أيضًا ًبالدعاية والتأثير في الجمهور
النسائي ،وخاصة في الثقافة العامة واألفالم،
وبتحليل إيماءات المرأة في أنظمة العالمات.
فالقارئ يرى َّ
النص من خالل عيني جنسه ذكرًا
كان أم أنثى.
أخيرًا ،يفحص النقد النسوي كيف تبدو
صور الرجال والنساء في األدب الخيالي؛ حيث
يعكس أو يرفض القوى االجتماعية التي أبعدت،
تاريخيًا ،الجنسين عن التساوي الكلي.
توسع مؤخرًا ُ
وقد ّ
نقد الجنس ّمن وجهة
النقاد تأثير
نسوية جديدة،إذ اكتشف
نظر
ٍ
ٍ
ّ
األدب
ي
تلق
في
المختلفة
الجنسية
التوجيهات
ً
وإبداعه .وانبثقت حركة الرجال أيضًا استجابة
َ
تسع حركة الرجال هذه لرفض
للنسوية .لم
النسوية؛ بل إلعادة اكتشاف هوية الذكر بطريقة
معاصرة موثوقة.
أولت حركة الرجال اهتمامًا خاصًا بتفسير
الشعر والخرافات كاألسطورة والتطور النفسي
والهوية الجنسية .مثال على ذلك الشخصيات
في أعمال لورانس األدبية ؛ تحليل شخصية
سكارلت في «ذه��ب مع الريح  withوتأثير
الجنس في . Growth of Stephen
-5النقد النفسي
ٌ
تأثير كبير في األدب
لعلم النفس الحديث
ُ
والنقد األدب��ي .وقد ّبدلت نظريات سيغموند
ف��روي��د في التحليل النفسي تصوراتنا عن
السلوك البشري باستكشاف منطقة جديدة أو
ّ
مثيرة للجدل ،كتمني تحقيق الرغبات والجنسية

والالوعي والكبت .لقد
ّ
وس��ع فرويد إحساسنا
بكيفية تأثير اللغة
وال���رم���وز ف���ي إث��ب��ات
م��ق��درت��ه��م إلظ��ه��ار
ال��رغ��ب��ات أو المخاوف
ال�ل�اش���ع���وري���ة .وق��د
اع��ت��رف ف��روي��د بأنه
تعلم بنفسه الكثير عن
علم النفس م��ن خالل
دراسة األدب :فقد كان
سوفوكليس وشكسبير
وغوته ودوستويفسكي
على درجة من األهمية
لتطوير أف��ك��اره بقدر
أه��م��ي��ة ال����دراس����ات أوستين وارين
السريرية .وكانت بعض
كتابات فرويد األكثر تأثيرًا ،بالمعنى الواسع ،في
النقد األدب��ي ،كتحليل سوفوكليس لشخصية
أوديب.
هذا القسم المشهور لتفسير األحالم ()1900
ً
غالبًا ما يطرح تساؤال مهمًا عند الطلبة :هل كان
فرويد ّ
يلمح إلى أن سوفوكليس كان يعرف أو
يشارك فرويد نظرياته؟ (أسئلة متنوعة يمكن
طرح معظمها لمقاربات نقدية :فهل تتطلب أن
يؤمن بها المؤلف تحت التدقيق؟) .اإلجابة هي:
طبعًا .في معرض تحليل سوفوكيلس لشخصية
أوديب ،أثنى فرويد على الكاتب اليوناني ألنه
دراية عميقة في الطبيعة البشرية ،وألن
كان ذا
ٍ
شخصياته تظهر عمقًا وتعقيدًا عند البشر
الحقيقيين ..في التركيز على األدب يؤكد فرويد
وإرنست
وتالميذه مثل كارل-غوستاف يونغ
ّ
جونز وماري بونابرت وبرونو بيتلهايم يؤكدون
االعتقاد بأن األدب العظيم يعكس الحياة.
النقد النفسي متعدد األصناف ،لكنه غالبًا ما
ً
يستخدم ثالث مقاربات .أوال ،يستثمر العملية
اإلبداعية للفنان :ما هي طبيعة العبقرية األدبية؟
وكيف تتعلق بوظائف العقل الطبيعية؟ (وقد
ناضل الفالسفة والشعراء من أجل هذه المسألة،
كما ترى في المختارات من بالتو ووردس��وورث
في “نقد الشعر») .والمجال الثاني الرئيس هو
الدراسة النفسية لفنان معين .معظم السير
الذاتية األدبية توظف علم النفس لفهم موضوع
الدوافع والسلوك .كتاب حديث ،ديان مدلبروك
مثير للجدل آن سيكستون :السيرة الذاتية ،في
الواقع استخدمت تسجيالت لجلسات شاعرة مع
طبيبها النفسي كمادة للدراسة .والمجال الثالث
للنقد النفسي هو تحليل الشخصيات
الشائع ُ
الخيالية .تعد دراسة فرويد لشخصية أوديب
َ
النموذج األصلي لهذه الغاية ،التي تحاول أن
تحضر المفاهيم الحديثة كيف يتصرف الناس
الخياليون.
مثال سيغموند فرويد (.)1939-1856
قدر أوديب
ترجمهاجيمس ستراشي .السطور من أوديب
ملكًا معطاة من نسخة لـديفد كرين.إذا كانت
مسرحية أوديب ملكًا قد أثارت مشاعر الجمهور
الحديث فليس بأقل مما فعله النموذج اليوناني:
يمكن أال يقتصر تأثير الشرح على التناقض بين
قدر اإلنسان وقوة إرادته؛ بل يمكن أن يبحث في
صلبها عن الطبيعة الخاصة للمادة التي تشكل
ً
مثاال للتناقض.يجب أن يكون هناك شيء جاهز
في داخلنا ليدرك القوة التي فرضها القدر في
أودي��ب ،بينما ال نستطيع أن نطرد االستبداد
فحسب لهذه القوى كما هي في ()Die Ahnfrau
أو مآسي القدر الحديثة األخ��رى .العامل لهذا
النوع هو في الحقيقة مرتبط في قصة الملك
أودي��ب .ق��دره يثير مشاعرنا فقط ألننا نضع
أنفسنا مكانه –ألن الوحي اإللهي أنزل اللعنة
نفسها علينا قبل مولدنا كما نزلت عليه .إنه قدر
كل منا ،ربما ّ
ليوجه دوافعنا الجنسية باتجاه ّأمنا
ُوكرهنا األول وأمنيتنا األولى بقتل أبينا .أحالمنا
تقنعنا بأن األمر كذلك .فالملك أوديب الذي ذبح
أباه اليوس وتزوج أمه جوكاستا ُيرينا ،ببساطة،

العدد «»1335

َ
إشباع رغباتنا الطفلية
الخاصة .لكننا أكثر حظًا
منه ،فقد نجحنا ،في
تلك األثناء ،في االبتعاد
عن اإلصابة بالعصاب
النفسي وذلك بالتحرر
من دوافعنا الجنسية
حيال أمهاتنا .وبنسيان
غيرتنا من آبائنا .هذه
واح������دة م���ن رغ��ب��ات
ُالطفولة البدائية قد
أشبعت وأحجمنا عنها
بشكل كامل.
م��ث��ال  :معضلة
ه��ام��ل��ت الفلسفية
والنفسية في مناجاته:
“نكون أو ال نكون”.
 -6النقد االجتماعي
ي��درس النقد االجتماعي Sociological
َ
الثقافي واالقتصادي
في سياقه ّ ّ
 criticismاألدب ُ
والسياسي الذي كتب أو تم تلقيه فيه“ :الفن
لم يخلق من فراغ ”.مالحظة كتبها الناقد ويلبور
العمل ببساطة لم ينتجه
سكوت .ثم أضاف“ :إن
ٌ
شخص ع��ادي؛ بل هو مؤلف في زم��ان ومكان
ّ
َّ
يعده األهم
محددين ،مجيبًا المجتمع ال��ذي
والجزء المفصلي”.
يستكشف النقد االجتماعي العالقة بين
الفنان والمجتمع.وينظر أحيانًا إل��ى الحالة
االجتماعية للمؤلف لتقييم كيفية تأثير
مهنة الكاتب في بيئة معينة على ما كتبه.
ّ
ويحلل النقد االجتماعي المضمون االجتماعي
لألعمال األدبية،والقيم الثقافية واالقتصادية
أو السياسية التي يتضمنها النص أو يعززها
في نص معين .أخيرًا ،يفحص النقد االجتماعي
دور الجمهور في تشكيل األدب .مثال على ذلك:
الفكرة االجتماعية لشكسبير يمكن أن تنظر إلى
الوضع االقتصادي لكتاب المسرح والممثلين
في زمن الملكة إليزابيث؛ ويمكن أن تدرس أيضًا
األفكار السياسية المعبر عنها في المسرحيات
لمناقشة طبيعة جمهور المسرح اإلليزابيثي
الذي كان (مؤلفًا من الذكور ما لم تقدم المسرحية
في البالط) ساهم في تحديد الموضوع واالتجاه
ولغة المسرحية.
هناك نوع مؤثر من النقد االجتماعي وهو
النقد الماركسي ال��ذي يركز على العناصر
السياسية واالجتماعية للفن .النقد الماركسي
كعمل الفيلسوف الهنغاري ج��ورج لوكاتش،
يستكشف غالبًا المحتوى األيديولوجي لألدب.
بينما يحافظ الناقد الشكالني على الشكل
والمضمون المندمج إل��ى حد ال يمكن فصله.
كان لوكاتش يؤمن بأن المحتوى يحدد الشكل،
الفنون سياسية .حتى لو تجاهل
ولذلك فإن كل
َ
العمل الفني المسائل السياسية ،فإنه يصنع
رواية سياسية يؤمن بها الماركسيون؛ ألنه يبين
حقيقة الوضع االقتصادي والسياسي .وبالنتيجة
فإن النقد الماركسي ِّ
يقوم ويحكم على العمل
األدب���ي أفضل م��ن أي نقد آخ��ر وعلى قواعد
أيديولوجية.هذه النزعة يمكن أن تقود إلى
أحكام مخففة ،فعندما ِّ
يقوم النقاد السوفييت
ج��اك لندن وه��و روائ���ي يفوق وليم فولكنر
همنغواي وإديث ورتن وهنري جيمس،
وإرنست
َ
ألنه َع ِلم مبادئ النضال الطبقي بوضوح أكثر .لكن
كأداة تحليلية ،فالنقد الماركسي ،كأي منهج
اجتماعي آخر ،يمكن أن يوضح األبعاد السياسية
واالقتصادية لمقاربة وجهات نظر أخرى.
مثال على ذلك هيث كليف :منتج البيئة
االجتماعية؛ الحلم األمريكي ف��ي”The Great
”Gatsby؛ وانهيار الحلم األمريكي الحلم في
“موت البائع»وطبيعة اإلنسان المتناقضة في
«مرتفعات وذرنغ»
-7نقد األساطير
يسعى نقاد األساطير إلى نماذج متكررة
ش��ام��ل��ة تتضمن معظم األع���م���ال األدب��ي��ة
(«األسطورية والقصصية» لتعريف األسطورة
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ومناقشة أهميتها في الخيال األدب��ي) .لنقد
األساطير مقاربات متداخلة بين علم اإلنسان
وعلم النفس والتاريخ والدين المقارن .إذا قام
النقد النفسي بفحص الفنان كفرد ،فإن النقد
األسطوري يستكشف إنسانية اإلنسان العامة
بتتبع كيفية استخدام خيال الفرد لألسطورة
والرموز الشائعة في الثقافات والعصور.
المفهوم الرئيس في النقد األسطوري هو
النموذج األصلي  ،archetypeرمز أو شخصية أو
حالة أو صورة تستدعي استجابة عميقة شاملة.
جاءت فكرة النموذج األصلي إلى النقد األدبي من
عالم النفس السويسري كارل غ .يونغ ،طالب من
عمر األسطورة والدين .كان يونغ يؤمن أن األفراد
ّ
كلهم يتشاركون في الالشعور الجمعي،مجموعة
من الذواكر األولية للجنس البشري موجودة في
العقل الباطن للشخص.
صور النموذج األصلي (التي تعود الكتشاف
الظاهرة األولية مثل الشمس ،القمر ،النار ،الليل
والدم) اعتقد يونغ بأنه يفجر الالوعي الجمعي.
نحن ال نحتاج إلى أن نقبل الحقيقة ْ
الحرفية
لالشعور الجمعي ،على أية حال ،لنصادق على
النموذج األصلي كمفهوم نقدي مساعد .عرف
النموذج األصلي على أنه أقل
نورثروب ف��راي
ً
كاف
غالبًا
يعود
،
عادة
صورة
سرية“ ،كرمز،
بشكل ٍ
ٍ
في األدب ليكون معروفًا كعنصر من التجربة
األدبية ككل”.
تحديد رم��وز وح��االت النموذج األصلي في
األعمال األدبية ،نقاد األساطير مرتبطون بشكل
ق��دري بالنص الفردي تحت مناقشة المغزى
األوسع للنموذج األساسي .في مناقشة مسرحية
هاملت لوليم شكسبير ،على سبيل المثال ،يمكن
لناقد األسطورة أن يربط مسرحية األمير دانش
بأبناء أسطوريين آخرين ينتقمون من والدهم
الموت ،مثل أورستس من األسطورة اليونانية
أو سيغموند من األسطورة االسكندينافية .أو
في مناقشة عطيل ،تتعلق بشخصية إياغو
الشريرة إلى الشيطان في المعتقدات المسيحية
التقليدية .أخ��ذ الناقد جوزيف كامبل مثل
هذه المقارنة حتى أبعد من ذلك ،في دراسته
المختصرة «البطل ذو األلف وجه»يشرح كيفية
تشابه الشخصيات األسطورية بشكل فعلي في
ثقافة كل قارة من العالم.
نورث روب فراي ()1991- 1912
األساطير القديمة
نبدأ دراستنا للنماذج األصلية ،ثم في عالم
األساطير بالتصميم الخيالي والفكري غير المتأثر
بقوانين التكيف المعقول للتجربة المألوفة .وفي
مجال المحكي تعد األسطورة محاكاة لألعمال
القريبة من حدود الرغبة المعقولة .يتمتع الرجال
بالمرأة الجميلة ويقاتل أحدهم اآلخر بقوة مذهلة،
رجل مرتاح ومساعد ،أو آخر يراقب التعاسة من
قمة الحرية الخالدة .الحقيقة أن األسطورة تؤثر
أعلى مستوى من الرغبة اإلنسانية وال تقدم
بالضرورة عالمها كما هو أو الممكن تحقيقه من
قبل بني البشر .مثل لوسيفر في مسرحية عطيل.
 -8النقد التفكيكي
يرفض النقدالتفكيكي Deconstructionist
ّ criticism
االدع��اء باستطاعة األدب أن يمثل
الحقيقة بشكل دقيق ،وبالنسبة إل��ى الناقد
التفكيكي فإن اللغة بشكل أساسي وسيط غير
َّ
المكونة
ثابت؛ وبالنتيجة فالنصوص األدبية
من الكلمات ال تحمل معنى ثابتًا وحيدًا .ويصرّ
النقد التفكيكي بالنسبة للناقد بول د يمان على
استحالة إيجاد تعبير حقيقي يتطابق مع ما
يجب أن َّ
يعبر عنه لجعل اإلشارة تنسجم مع ما
بإمكان
يشار إليه؛ بما أنهم يعتقدون بأن ليس ّ
األدب التعبير عن موضوعه بدقة ،يميل النق ُاد
التفكيكيون إلى إبعاد اهتمامهم عما يقال عن
كيفية استخدام اللغة في النص.
ُ
وللمفارقة ،غالبًا ما يشبه النقد التفكيكي
َ
النقد الشكالني .فكال الحالتين تستلزم عادة
البقية...................................................ص22

8

 2013 /3/9م 27 -ربيع الثاني1434هـ
السنة السابعة والعشرون

العدد «»1335

ميلود حميدة :الشاعر ال بد أن تمتزج بداخله روح
األديب والفيلسوف والناقد
حاوره :ب�سام الطعان
شاعر جزائري من مدينة الجلفة،
يكتب إل���ى ج��ان��ب ال��ش��ع��ر القصة
وال��رواي��ة ،تم اختياره ضمن ثمانية
وأربعين شاعرًا على مستوى العالم
لينضم إلى األنطولوجيا اإلسبانية في
طبعتها األخيرة ،من أعماله المطبوعة
«ضرير العزلة»  -مجموعة شعرية,
إضافة إلى مجموعة قصصية ورواية
بعنوان «حديث الليل».
ـ هل لك أن تصف للقارئ العربي،
الشاعر الذي في داخلك ،من هو وماذا
يريد؟
*ل��م تكن عالقتي بالشعر في
بدايتها تتعلق بشكل معين ،كانت
متعددة وبأشكال مختلفة ،فقرأت منه
القديم والحديث ،واتجهت في الزمن
نفسه إلى قراءة الرواية على اختالف
منابعها العربية منها واألجنبية ،ولذلك
َ
الشاعر القارئ الذي
اكتشفت داخلي
يبحث عن اإلشباع في النص المختلف،
فاالختالف هو ال��ذي اكتشفته في
شاعري ،هذا الشاعر الذي يستسقي
من الحجر الفكري الذي ّ
تكون على تالل
ّ
مدائنه ً
ماء يحاول أن يحول به صخر
األمنيات ربيعًا على وجوه الناس.
ـ سوق الشعر الجزائري والعربي,
هل هي رائجة وتتجه إلى االزدهار،
أم إلى الكساد؟
* فيما يخص الشعر الجزائري
فهو متنوع ج��دًا ،لكن سوقه تكاد
تكسد تماما ويرجع ذلك أساسًا إلى
نقاط ع��دة ،منها م��ا يخص الشاعر
نفسه ،ومنها ما يخص دور النشر
والتوزيع ..باإلضافة إلى عامل مهم،
وهو البحث النقدي الجيد والموسوعي
ّ
ي���روج فكريا للكتاب الجيد،
ال���ذي
وهناك أس��ات��ذة يشتغلون بالنقد،
لكنهم ال يشتغلون على نحو احترافي،
وتجدهم في ح��دود ضيقة تطبعها
العالقات الشخصية أو محصورة في
بحوث جامعية أكاديمية ال تخلو من
التقليد ..ولذلك يتأثر اإلب��داع الجيد
عمومًا ويركن إلى زوايا النسيان ،وعلى
الرغم من أن الجزائر كانت عاصمة
الثقافة العربية وطبع فيها الكثير من
األعمال الشعرية على نفقة ال��وزارة؛
إال أن هناك مشاكل ع��دة يلمسها
المثقف المبدع ،منها ما يخص توزيع
الكتاب؛ حيث تنقـل القليل جدًا من
مركز العاصمة إلى الواليات المجاورة،
ولم يتنقل الكتاب الذي يحمل اسمًا
مميزًا ،ومنها ما يخص نوعية الكتاب
وكفاءته وقيمة محتواه ،وقد اعتمدت
وزارة الثقافة برنامجًا جديدًا لطبع

ً
المزيد هذه السنة تكملة للمشروع
الذي لم ينته خالل السنة الماضية،
لكن إلى اآلن لم نر شيئًا ..باإلضافة إلى
أن الصفحات األدبية التي قد تساعد
على بناء الشخصية األدبية وترويج
أعمالها ظلت شحيحة ،أما المجالت
والجرائد المتخصصة فال توجد غير
مجلة يتيمة تصدرها وزارة الثقافة
(الثقافة) – بغير انتظام -لكنها ال
تتعدى العاصمة ،وإن تعدت فهي
ال تصل إلى سوق الواليات ،وغالبًا ما
نشتري أع��دادًا قديمة منها كل عام
من المعرض الدولي للكتاب ..أما على
المستوى العربي فالمعرض الدولي هو
المنفذ الوحيد الذي يطل علينا ببعض
األعمال األدبية العربية واألجنبية التي
ً
تفتح لنا مجاال خصبًا للقراءة والنقد.
ـ هل القارئ العربي بات يبتعد
عن الشعر بسبب تخليه عن أصالته
وارتدائه ثوب الحداثة؟
* أود قبل اإلجابة عن هذا السؤال
أن أتساءل عن ماهية الشعر وأصالته؟
فإذا كانت أصالة الشعر هي القافية،
فقد تخلى القارئ العربي عن أصالته،
أم��ا إذا ك��ان الشعر هو التنوع ،وهو
االخ��ت�لاف ،وه��و اإلب���داع ،فلم يتخل
القارئ العربي عن أصالته ..وأريد أن
أتحدث عن شيء آخر له صلة بالسؤال،
وهو م��أزق الكتابة واإلب��داع الشعري
العربي ف��ي ظ��ل ال��ت��ح��والت األدبية
العالمية ،فال يمكن أن ينقطع الشعر
العربي عن نظيره ،وكلما ازداد التالقح
ازدادت المعرفة ،وتنوع اإلبداع ويخطر
لي قصيدة للشاعر شوقي بزيع حينما
تواجهه عواصف األسئلة التي تحمل
في عمقها الفواصل بين الذات العربية
المقيدة ،ولغتها الخصبة الحية
َ َ
وأصالتها ..شخ َص في سفح نفسه
باحثًا عن لغته ،وكلما آنس من شعره
يقينًا راودته لغة غير التي يعرفها..
فاكتشف داخل اللغة لغة أخرى هزت
باطنه ،وأرعشت بدنه الشعري ..اللغة
المتحركة التي ال تخدع صاحبها.
ولو لم تأت الحداثة من الغرب لكان
الشعر العربي قد اتجه إليها ،ولربما
أنتج أشياء ال يمكن أن نتخيلها اآلن..
الشعر متنوع مثل الحياة ،وال يمكن
ألحد مهما كان أن يجبره على المكوث
بسجنه.
ـ أغلب القصائد العربية في
الوقت الراهن ال تقدر على البقاء في
الوجدان والذاكرة ،وتذهب بسرعة
إلى عالم النسيان ،وتضيع من غير
أن تخلف أي شعور ب��األس��ف ،هل

توافقني هذا الرأي؟
* أواف���ق���ك ه��ذا
الرأي إذا كانت القصائد
ال��ت��ي تكلمت عنها
ال تشكل ج��دي��دًا في
األدب وعند المتلقي..
والشاعر ال بد أن تمتزج
داخ��ل��ه روح األدي���ب
والفيلسوف والناقد
المتميز حتى يتسنى
له العبور إل��ى رواق��ه،
وبمناسبة المتلقي؛
ف��ال��ش��ع��ر ال��ح��دي��ث
ه��و أي��ض��ًا يبحث عن
المتلقي ال��ذي ي��وازي
النص ،وهذا ال يتأتى
ل��ه إال إذا أخ���ذ زمنه
الفعلي.
ـ هل الشعر عمل متواصل وشاق
كلما أعطيته أعطاك؟
* يقول الشاعر روول غوميس
ّ
وتمرنك
(الشعر هو الرفيق الوحيد،
ّ
هو خناجره الوحيدة) التمرن على
االك��ت��ش��اف واالج��ت��ه��اد ف��ي ال��ق��راءة
والمتابعة والتقصي ..كل هذه األعمال
–الباهظة -تجعل لك خنجرًا حادًا يواجه
ّ
فتتفرد بتقنيتك
م��رأى الناقدين..
الخاصة التي تمزج مختلف األنماط
ُ
تخرجه نصًا مختلفًا
في قالب واح��د
يمكن أن نطلق عليه معنى اإلب��داع..
أما إذا كانت تجارتك هي االرتكان إلى
التأطيرات القبلية فستجعلك زبدًا
ُ
يذهب جفاء..
ـ ف��ي إح���دى ال��ن��دوات سمعت
ن��اق��دًا عربيًا يقول بعصبية :م��اذا
أصاب الشعر العربي ،لماذا ال يتطور
ويتراجع إلى ال��وراء باستمرار؟! هل
توافق على ما قاله هذا الناقد ،وهل
هذا ينطبق على الشعر العربي من
المحيط إلى الخليج؟
* زمن اإلعالم والمؤسسات خلق
نوعية جديدة في التعامل مع الشعر،
وبدل أن يخدم الشعر الفاعل – بحسن
نية أو بغيرها – رج��ع بالشعر إلى
بدايته (غير األصيلة) ،واعتقد الجميع
أن العودة إلى البداية هي العودة إلى
الشعر ،ولم تحاول هذه المؤسسات
(ال��ص��ح��اف��ة ،اإلع��ل��ام ،ال��ت��ل��ف��زي��ون،
الفضائيات ،ال��م��ؤس��س��ات األدب��ي��ة
الخاصة )...التعاون مع األدباء والشعراء
الكبار للنظر في كيفية تكوين البرامج
الثقافية واألدب��ي��ة؛ فاألمر ال��ذي لم
ُيكتشف بعد هو عالج الحال بدواء
الحال.

ميلود حميدة:
ـ ما هي المزايا التي تجعل من
القصيدة فنًا طيب المعشر ،خفيف
الظل على القارئ؟
* القارئ متنوع ،وكل قارئ يبحث
عن األنواع التي تخص ذوقه ،وأرى أنني
كقارئ أريد أن أقرأ نصًا راقيًا متميزًا
قادرًا على أسرك واحتوائك ،وأجدني
قريبًا من بعض النصوص الالتينية
الرائعة التي يكتبها شعراء متميزون
مثل شاعر السلفادور David Escobar
 Galindoوال��ش��اع��ر المكسيكي
 Manuel Lozanoوالشاعرة Celia
 Alstchlerم��ن البورتوريكو ،ومن
العالم العربي الشاعر محمود درويش
وأدونيس ومحمد علي شمس الدين
ومحمد بنيس وشوقي بزيغ وأنسي
ال��ح��اج وط��ه ع��دن��ان وياسين عدنان
وفاطمة ناعوت والشاعر الجزائري
آزراج عمر ومحمد بوطغان وعبد القادر
حميدة وغيرهم..
ـ م��اذا تقول للشعراء الذين
يكتبون باسم الحداثة كتابات تتسم
بالتحلل من القيود التقليدية وفي
مقدمتها الوزن والقافية؟
* الذين يكتبون باسم الحداثة،
ولم تتكون لديهم قيمة الشعر ،فهم
يكتبون أشياء ال قيمة لها ،وال يكتبون
شعرًا وستتحلل كتاباتهم عبر الزمن،
أم��ا ال��ذي��ن يكتبون باسم الحداثة
ونصهم بلغ قمة األس��ر واالح��ت��واء،
ً
فهؤالء فعال سيتركون القافية ،وربما
ال���وزن بعض األح��ي��ان ..لكن الشعر
الجيد ال يقع ف��ي مطبات التنظير
المشبوه ،فالحداثة مصطلح عام يقوم
ِّ
على معايير كل خصوصية شعرية
(خصوصية اللغة ،الوطن ،االنتماء،
الدين ،الفكر ،).....فحداثة الشعر هي

في كونه يحاول أن يأتي بالجديد الذي
ال يحتوي التقليد في مجمله.
ـ الجمهور العربي يطالب دومًا
ب��ش��ع��ر ي��ط��رب ل��ه وي��ص��ف��ق حين
يسمعه ،فهل الشعر العربي في
ال��وق��ت ال��ح��اض��ر يستجيب لهذا
المطلب؟
* الشعر للقارئ ،والقارئ هو الذي
ال يمل من القراءة المستمرة ،والقراءة
تكسبه نوعًا من االكتشاف فتباغته
في أثناء ذلك نصوص حية ناضجة
يكتشف حينها م��ع��ان��ي الشعر،
ووج��وده الحقيقي ،وحينما يستمع
إلى الشعر فهو يدرك ما يستمع إليه؛
أما الجمهور على العموم فهو طروب..
يطرب ألغنية جميلة كما يطرب على
إيقاع قصيدة صوت صفير البلبل..
ـ ك��ي��ف ت���رى خ��ري��ط��ة الشعر
الحديث في الجزائر ،وهل من أسماء
بارزة على هذه الخريطة؟
* أصدقك القول ..أنني ال أملك
أن أضع خريطة للشعر الحديث في
الجزائر ،فالجزائر إبداعيًا حالة خاصة
ج��دًا ،أم��ا عن األسماء فهناك قائمة
طويلة تقف على عتبات كل الملتقيات
والمهرجانات األدبية........
ـ رأيك في قصيدة النثر ،هل هي
ضيفة عابرة ،أم باتت من أصحاب
البيت الشعري؟
* النص الشعري النثري قيمة
أدبية عالية ،والكتابة في حقولها
ليست باألمر الهين ،ويعتقد الكثيرون
أن الكتابة بذلك الشكل ال تشكل نصًا
شعريًا يؤثر في نفس المتلقي لكن
الواقع أن له قارئه المتميز ،والنص
النثري فعال قد فرض أجواءه ألن هناك
من يبحث عن هذا الشكل ويتلقاه..
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وال أق��ول إن النص النثري سيقتل
النصوص التي سبقته ،لكن األدب
الجيد هو الذي سيبقى.
ـ هل من أصوات شعرية جديدة
في الجزائر يمكن أن ينظر إليها
بعين اإلعجاب والتقدير؟
* ربما توجد أص��وات شعرية
متميزة يمكن النظر إليها بعين
اإلعجاب ،لكنني لم أدقق في ذلك،
أو ربما لم أستطع ال��وص��ول إليها
بسبب القطيعة المفجعة للقلم الذي
يتجاوز حكر الساحة األدبية ،وبسبب
أنني اشتغلت فترة طويلة في رصد
األجواء األدبية الالتينية.
ـ أرى أن النقد العربي هو نقد
عالقات شخصية ،كيف يراه ميلود
حميدة؟
* ال أحد ينكر أنه بات للعالقات
الشخصية قوتها حين رضخ النقد
إل��ى أق�لام ت��ت��وارى خلف خيبتها
األدب��ي��ة ،لكن على الكاتب اآلن أن
يروج إلبداعه من غير أن يعير هذه
النقطة اهتمامًا كبيرًا ،ولقد أصبح
الشاعر واألدي��ب المتميز هو نفسه
من يشتغل على فرض ما يكتبه..
ـ ختامًا م���اذا ت��ق��ول للشاعر
وللقارئ؟
* إننا إذا تكلمنا عن (المختلف)
ال يعني ذلك أننا ربطنا الحداثة أو
ما بعد الحداثة مع هواجس النص
العربي ،ألننا ندرك أن الفارق ال يعني
لنا شيئًا مادمنا قد َ
عبرنا بالفعل إلى
األحاسيس الشعرية الراهنة بما
يوفقها من أفكار ..وألننا هنا قد أجبرنا
الشاعر على الخروج إلى المتلقي من
فير السياجات والقيود التي يفرضها
اآلخر كونه (كان قبل اآلن) ،ولذلك
فالمختلف الذي نقصده هو (الحالي)
ال��ذي ن��ود تحديثه دائ��م��ًا ،وليس
عيبًا أن نجدد دائمًا؛ ألن التجديد
طبيعة في اإلنسان الحي ..ورفض
الحديث هو رفض تام للمستقبل،
وهنا يقع التناقض الذي يمضي فيه
الكثير من النقاد على أساس أنهم
مدافعون عن حركتهم المستقرة
التي تتناقض فعليًا مع حركة الزمن
المستمر ..االستمرارية ..هي التي
تفرض وحدها قانونها الذي ال تقيد
به حركات اإلنسان الحي ..ومن ثم
فحركة الشعر ال تتقيد مهما حاول
أصحاب التراب تغطيته بالغبار ..وال
ينفرد الشعر الغربي بنمطيته ما
بعد الحداثية ،وإنما قد تميز الشعر
ٌ
العربي بها أيضًا ما دام الشعر ملك
للفكر وفضاءاته المتسعة ..فال يجوز
للشعور الواحد أن يأخذ تبعية جنس
معين ..فالحب هو الحب ..والبغض..
والنميمة ..والحسد ..والعداء ..كلها
مشاعر واح��دة تتشابه وتختلف..
وأما االختالف المادي فقد يظهر في
ثقافة كل شعب ،فتنبعث من النص
روائ��ح الثقافة التي ينتسب إليها
من غير أن يربك مجال النص وعمقه
ودالالته وما يجريه من تحوالت..
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روسو والرومانسية
بقلم مايكل لوي
تبلورت الرومانسية – بصفتها رؤية للعالم ال
«كمدرسة ّ
أدبية» -في النصف الثاني من القرن الثامن
ّ
عشر في البلدان األوروبية الرئيسية .ومع ذلك ,فإذا
اقتضى األمر اختيار تاريخ «افتتاحي» لتيار الثقافة
الحديثة هذا ,فيمكن أن يكون عام  ,1755تاريخ نشر
البحث في منشأ عدم المساواة بين الناس وأسسه.
فكان رعدًا في سماء عصر التنوير الزرقاء ,ما زلنا نسمع
أصداءه حتى عام .2012
ّ
الجدل حتى ّأن
أثار
طالما
سؤال
ما الرومانسية؟
ّ
الباحث األميركي أ .الفجوي اقترح أن يتوقف الباحثون
عن استخدام هذه الكلمة :كانت محاولة يائسة إلشفاء
ّ
حمى الرومانسية بكسر ميزان حرارتها المصطلحاتي.
إن كانت القواميس والموسوعات قد درج��ت على
تقديم الرومانسية على ّأنها حركة أدبية ّ
وفنية تعود
إلى بدايات القرن التاسع عشر ,فأنا أعتقد ,على عكس
ّ
ذلك ,أنها ظاهرة أوسع وأعمق بكثير ,تعبر جميع
مجاالت الثقافة :األدب ,الشعر ,الفنون ,الفلسفة,
السياسة ,الدين ,القانون ,علم اإلنسان ,علم التاريخ.
وأنا مقتنع ّ
بأن تاريخ الرومانسية لم ينته عام  1830أو
ّ
مستمر إلى يومنا هذا.
1848؛ بل هو
ّ
يجب النظر إل��ى الرومانسية كرؤية للعالم –
بمعنى الـ ( Weltanschauungمفهوم العالم)-
ّ
الجوهرية االحتجاج الثقافي على
والذي تكون سمته
الحضارة الرأسمالية الغربية الحديثة باسم بعض قيم
ّ
تحتج الرومانسية على المكننة والعقلنة
الماضي.
ّ
المجردة والتسليع ,وعلى تفكيك رواب��ط المجتمع
ّ
وتحديد العالقات االجتماعية بالكم .ويحدث هذا
النقد باسم قيم اجتماعية أو أخالقية أو ثقافية ما
ّ
ّ
الرومانسية
عصرية وما قبل رأسمالية .إن كانت
قبل
ّ
ّ
تتأكد كشكل من أشكال الحساسية المتسمة عميقًا
ّ
بالحنينّ ,
فإن ذلك ال يعني أنها ترفض التفكير في
ّ
ماهية الحداثة :ويمكننا حتى اعتبارها ,بطريقة ما,
ً
شكال من أشكال النقد الذاتي األدبي للحداثة يواصل,
ّ
ّ
حساسية
حتى أيامنا هذه ,كونه واحدًا من هياكل
ّ
الرئيسية.
الثقافة الحديثة
وبالطبع ّ
فإن السديم الثقافي الرومانسي بعيد
عن التجانس :فنجد فيه عددًا واف��رًا من التيارات,
ّ
الرجعية التي تطمح
بدءًا من الرومانسية المحافظة أو
الستعادة امتيازات النظام القديم وتسلسالته
ً
ّ
ّ
الثورية التي تشمل
الهرمية ،وصوال إلى الرومانسية
(الحرية والديمقراطية والمساواة)
فتوحات عام 1789
ً
والتي ليس هدفها عودة إلى الوراء بل إنها التفاف
الطوباوي.
عبر الماضي المجتمعي نحو المستقبل
ّ
إذا كان روسو ,كما سنرى ,أحد أوائل ممثلي تلك
ّ
ّ
الثورية ,فسنجدها أيضًا
الحساسية الرومانسية
لدى شيلر وفي كتابات الرومانسيين األلمان في
ّ
الجمهورية األولى (شليغل) ,وفي قصائد هولدرلين
وشيلي وويليام بالك ,وفي أعمال شباب كولريدج
وفي رواي��ات فيكتور هوغو ,وفي تأريخ ميشليه,
وفي اشتراكية فورييه الطوباوية .ونعثر عليها أيضًا
ّ
التحرريين
في كتابات الماركسيين أو االشتراكيين
مثل ويليام موريس وغوستاف الندوير وإرنست بلوخ
ّ
وهنري ليفيفر ووالتر بنجامين .وأخيرًا ,فإنها تسم
ّ
الرئيسية
بميسمها بعضًا من حركات الثورة الثقافية
ّ
في القرن العشرين ,مثل االنطباعية والسريالية
والوضعية.
م��ا بحث ع��ام  1755إن ل��م يكن صرخة ث��ورة
واحتجاج قلقة على الحضارة الحديثة؟ بالتأكيد ّإن
روسو يشير ,في مقطع له ,إلى ّ
لمثل
القوة النبوية
ٍّ
من العهد القديم ,إلى أصل ّ
الشر في ماض بعيد« :إن
ّ
ً
ّ
ذاك الذي فكر قائال ,بعد أن سيج قطعة أرض :هذا
ّ
ليصدقوه,
لي ,ووجد أناسًا على ما يكفي من البساطة
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ّ
ليجنب الجنس البشري ّإياها ذاك الذي كان ليقتلع
األوت��اد أو يردم الخندق ,صارخًا بأنداده« :حذار من
االستماع إلى هذا المحتال؛ ستضيعون إن نسيتم ّأن
الثمار للجميعّ ,
وأن األرض ليست ألحد» .ينطوي تاريخ
ّ
والفوضوية على العديد من التصريحات
االشتراكية
ّ
ّ
ضد ُ
ّ
الملكية الخاصة :ولم يكن ألي منها القوة المركزة,
ّ
والقدرة الملحمية ,ونوعية السخط التي كانت لذاك
االفتتاح الشهير للجزء الثاني من بحث عام .1755
ّ
الم ّ
مؤكد ّأن الشرور – ُ
لكية وعدم المساواة -قديمة,
ّ
لكنها لم تبلغ يومًا مثل هذه األبعاد قبل المجتمع
ّ
ّ
ّ
«المتحضر» الحديث .حتى إن كان يتحدث عن «منشأ»,
ّ
فإن عصره الخاص – العصر الذي جعلت فيه الرأسمالية
من عدم المساواة بين األغنياء والفقراء المحور المركزي
ّ
للسلم االجتماعي -هو ما يدينه بغضب لم يفقد شيئًا
ّ
راهنيته بعد قرنين ونصف القرن« :هذا ما كان,
من
أو ما وجب أن يكون ,منشأ المجتمع والقوانين التي
وضعت عوائق جديدة للضعفاء وأعطت األغنياء
ّ
وحطمت ّ
الحرية الطبيعية بغير رجعة,
قوى جديدة,
ّ
وح��ددت لألبد قانون الملكية وع��دم المساواة ,من
اغتصاب حاذق صنعوا حقًا ال رجعة عنه ,وفي سبيل
مصلحة بعض الطموحين أخضعوا الجنس البشري
ّ
ّ
وللعبودية والبؤس ».وأوضح هي أيضًا,
كله للعمل,
من حيث الحداثة ,الملحوظة التاسعة التي تهاجم
الصناعة التعدينية والكيميائية الناشئة ,و»المهن
الصحية التي ّ
تقصر األيام أو ّ
ّ
تدمر المزاج؛ كأعمال
غير
المناجم ومختلف أعمال تحضير المعادن واألركزة
المعدنية ,وخ��اص��ة ال��رص��اص والنحاس والزئبق
والكوبالت والزرنيخ وكبريتات الزرنيخ؛ هذه المهن
المحفوفة بالمخاطر التي تذهب يوميًا بحياة عدد
العمال ,بعضهم بناة أسقف ,وآخرون ّ
ّ
نجارون,
من
وآخرون ّبناءون ,وآخرون يعملون في المقالع ».ما يهمّ,
في هذا اإلنتاج ,هو السعر ,الفائدة ,الربح« :ويمكننا
أن نستخلص من المبدأ نفسه هذه القاعدة ,تتناسب
أرباح الفنون ,عمومًا ,تناسبًا عكسيًا مع منفعتها،
فيكون أكثرها ضرورة هو األكثر تعرضًا لإلهمال .ومن
هنا نرى ما يجب التفكير فيه بخصوص مزايا الصناعة
الحقيقية والتأثير الفعلي الناجم عن ّ
ّ
تقدمها» .وال
لبس أيضًا في الجملة األخيرة من البحث :المقصود
هو عدم المساواة السائد – في عام « -1755بين
ّ
جميع الشعوب المتحضرة»« :حفنة من الناس تطفح
بما يفيض عن حاجتها فيما تفتقر الجموع الجائعة
إلى ما يلزم».
ونجد هنا ,على العكس تمامًا من تفاؤل فلسفات
ّ
التقدم الخاصة بعصر التنوير ,حدسًا ّأول لجدلية
ّ
التقدم ,رؤية نقدية ,من وجهة نظر ضحاياهّ -
العمال,
كان المؤسس الحقيقي للمجتمع المدني» .كم من الحرفيين ,الفالحين -لتطوير «فنون وصناعات»
ّ
الجرائم والحروب والقتل ,كم من البؤس واألهوال كان الرأسمالية الوليدة .بطبيعة الحال ,ال يتعلق نقد

روسو بالمظهر االجتماعي -االقتصادي فقط :فهو
ّ
ُي َّ
ندد بروح الحضارة الحديثة كلها ,بخوائها األخالقي
ّ ّ
وال إنسانيتها« :في خضم كل هذا القدر من الفلسفة
والتهذيب والمبادئ السامية ,ليس لدينا سوى قشور
ّ
مضللة وتافهة ,من الشرف بال فضيلة ,والعقل بال
حكمة ,والمتعة بال سعادة».
ّ
ّ
ّ
مختصون ب��ارزون بروسو ب��أن صاحب
سيذكرنا
ّ
البحث ّ
غير رأي��ه ,وبأنه دافع في كتابات أخرى عن
ّ
الملكية الخاصة ,وق��دم اقتراحات ح��ذرة بإصالح
ّ
بغض النظر عن ذلكّ :
فنص بحث عام
مؤسساتي.
 1755م��وج��ود ,وه��و منقوش على رخ��ام الثقافة
ّ
ّ
ّ
التخريبية
التحررية ,ولم يتوقف عن ممارسة آثاره
على ّ
مر التاريخ.
ّ
ّإن هذا االحتجاج ,هذا النقد ,رومانسيان ألنهما
ماض قبل عصري -حقيقي أو خيالي ,ال
يشيران إلى
ٍ
َ
ّ
يهم ,ممثلن وال شك – ماضي اإلنسان «الطبيعي»
ّ
ّ
أو حتى «المتوحش» الذي «ال يحني رأسه للنير الذي
ّ
المتمدن من غير ّ
تذمر»؛ في الوقت
يحمله اإلنسان
ّ
الذي ال يستنشق فيه اإلنسان المتوحش «إال الراحة
ّ
والحرية»ّ ,
ّ
فإن اإلنسان المتحضر «يعرق ويضطرب
ّ
( )...ويعمل حتى موته» .على عكس الرومانسيين
الرجعيين الذين سيحافظون ,في العقود التالية,
على الحنين إلى العصور الوسطى األرستقراطية
ّ
والملكية ,سيستلهم روسو من عالم
والمسيحية
بدائي ّ
حر ّ
مؤيد للمساواة .أليس هذا ما سيفعله
ّ
ّ
شيوعيوها ،بأن يشيروا
اشتراكيو القرون التالية أو
ّ
«الشيوعية البدائية»؟
إلى
ً
ّ
بأي معنى هذا النقد «ثوري»؟ أوال ,على العكس
من الرومانسيين الرجعيين ,ليس روسو على اإلطالق
لمزحة فولتير
بمحام عن العودة إلى الماضي .وخالفًا
ِ
ٍ
ّ
ّ
السهلة ,فهو ال يقترح قط أن تعود البشرية «لتمشي
ّ
على أربع قوائم» .وتشرح الملحوظة التاسعة أنه من
غير الوارد «العودة للعيش في الغابات مع الدببة» .وإن
ً
كان بحث عام  1755يرفض تراجعًا مستحيال ,فهو ال
ّ
ً
يقترح ,مع ذلك ,بديال .غير أنه مما يثير االهتمام أن
ّ
ّ
الديمقراطية
نلحظ في بعض المقاطع ,أنه يشير إلى
ّ
ّ
على أنها شكل حكم الشعوب «التي كانت أقل بعدًا
عن حالة الطبيعة» ،وحيث كان التفاوت في الثروات
َ
ّ
أق��ل .وليست تلك حال الملكية أو األرستقراطية.
ّ
تحقق الزمن من ّ
أي من تلك األشكال كان أكثر
«لقد
فائدة .بقي البعض خاضعين للقوانين فقط ,وسرعان
ّ
ما انصاع اآلخ��رون لمعلمين )...( .وبكلمة ,من جهة
كانت الثروات والفتوحات ,ومن الجهة األخرى كانت
السعادة والفضيلة» .كانت هذه الدعوة الواضحة إلى
الديمقراطية نادرة عام  1755وكانت بال شك ثورية
(ضمنًا) في سياق العصر المطلق.
ّ
ال يتعلق الموضوع ,بطبيعة الحال ,بثورة في
البحث في منشأ عدم المساواة بين الناس وأسسه؛ ما
ّ
هو ثوري في هذه الوثيقة هو ,وقبل كل شيء ,النقد
الذي ال يرحم لعدم المساواة االجتماعية ,ولسلطة
ّ
أقلية األغنياء باهظة الثمن .لم يخطئ ّ
ثوريو أعوام
 1794 – 1789حين جعلوا من جان جاك بطلهم,
وملهمهم ّ
ونبيهم.
ً
يفتح بحث  1755فصال جديدًا في تاريخ الثقافة
اإلنسانية ,فصل الرومانسية (الثورية)؛ فإن كان هذا
ّ
الجدول الرائع والمنعش ال يزال يتدفق ,فذلك بخطأ
روسو.
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ذاكرة ضد النسيان «مدينة اهلل» لحسن حميد «نموذجًا»
عبري غ�سان القتّال
«هنا ،ال ت��دري من بلل يديك ووجهك بالرذاذ
النثيث ،وم��ن منح ه��ذه الوجوه الطالعة من كل
األمكنة نثار الضوء ،ومن حباها بالبهجة الحالمة..
ومن أطلق طيور الحمام المتفلتة من أقفاص الهواء..
مثل الفالحات لتمنح الدروب ،والبيوت ،والساحات،
والحقول ،واألشجار ،والمفارق ،والشبابيك ..نعمة
النشور» مدينة الله -ص13
إنها القدس« ..مدينة الله» ،الرواية التي تحملك
على جناحين من عطر وبخور ،رواية الدكتور حسن
حميد ،الصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات
والنشر في بيروت  ،2009لتجدد عالقته بالمكان:
«عالقتي بالمكان عالقة أمومة وحنين ،ليس لكوني
مواطنًا فلسطينيًا اغتصب منه المكان وحسب ،وإنما
لكوني أعي أن المكان عنصر أساسي مكون للنص.
ودال على هوية النص وغاياته».
القدس ..المكان البوابة في إحياء الذاكرة ،ألن
«األم��اك��ن هي المحرك ال��ذي ينتزع ال��ذك��رى من
أعماق الذاكرة ولكنها أيضًا وفي الوقت نفسه هي
العنصر المشترك بين الماضي والحاضر ،وجسر
للعبور بينهما» ،1من هنا ندخل سحرية مدينة
الله ونحن متحفزين لمالقاة تقاطعات ما يسرده
الكاتب مع ما سمعنا واختزن في ذاكرتنا ،ليقدمها
ً
بحرفية وحيادية تتضح منذ البداية :أوال ,في
االفتتاحية التمهيدية للرواية «إشارة ال ّبد منها»؛
إذ يعرفنا مفاتيح روايته باعتماده تقنية الرسائل
التي كتبها فالديمير إلى أستاذه إيفان في جامعة
سان بطرسبورغ؛ ثانيًا ,عندما يعلمنا أن الشخصية
الرئيسة في الرواية «فالديمير» روسي األصل ،يقدم
لنا هذه المدينة بمشاهداته التي تتقاطع مع ما
حدثته عنه زوجته الفلسطينية رشيدة ،ولتبرز هذه
الحيادية أكثر في أن من سلمه الرسائل هي «وديعة
عميخاي» موظفة البريد اليهودية التي أرادت أن
تموت وضميرها مرتاح ،رغم تمرير كلمتها «أكاذيب»
سحرتها هذه الرسائل والتي تناقض ما بدأته.
وال يكتفي حميد بذلك فهناك الحوذي اإليرلندي
جو ،والسجانة اليهودية سيلفا صديقة فالديمير
التي تفصح في حفل البكاء المتكرر عن وحشية
ً
اليهود في السجون النازية ،وصوال إلى ما تسرده
الرواية من خالل مشاهدات فالديمير والشخصيات
الفلسطينية التي يلتقيها في رحلته داخل القدس،
جميعًا شكلوا ذاكرة حميد عن القدس.
الالفت في مدينة الله ،هو اشتغال حميد على
المكان الفلسطيني كعنصر جمالي ،والمتمثل
بالقدس موضوع ال��رواي��ة ،الرمز األول لفلسطين
وال��ع��رب ومقصد ال��ح��ج لكل مسلم ومسيحي،
المدينة التي تحيا في الوعي اإلنساني مما أكسبها
القداسة ،فها هو فالديمير يفصح ألستاذه إيفان
منذ البداية عن اندهاشه بهذه المدينة «القدس»،
«أذكر أنك قلت لي ،ستدهش ،وتصاب بسحر المكان
ً
ومغناطيسيته حالما تصل إليه ،وهذا ما حدث فعال،
فأي مكان خرافي ..البيوت أشبه بالدوالي عناقًا
ً
وتعربشًا وتآخيًا وهمسًا وجماال» ص11
«فالديمير» الواقع تحت عطر ما حدثته عنه زوجته
عن بلدها عكا ،يمشي وكأنما رشيدة تمسك بيده،
إنه يعرف الطريق ،هكذا يصبح الحديث عن المكان
أسلوبًا إلحياء الذاكرة أو ألقل تثبيت جغرافية مكان
لم يغب عن الفلسطيني حتى في حلمه ،هذا المكان
الذاكرة دخل حربًا أشرس من حرب الرصاص والقنابل،
إذ اعتمدت استراتيجية العدو محو هوية األمكنة
الفلسطينية وإلباسها أسماء عبرية ،سرقوا التراث
بعد أن سرقوا األرض وتاريخها وادعوا ملكيتهم له،
إنها حرب المبدع لحفظ هذا اإلرث التاريخي مقابل
سرقته المستمرة منذ النكبة إلى اليوم ،وهذا ما
جهد حميد إلب��رازه بفضح إدع��اءات الصهاينة في

جل أعماله؛ بدءًا بالسواد «الخروج من البقارة» -تعالي
نطير أوراق الخريف -جسر بنات يعقوب ..وال تنتهي
بمدينة الله كما هو متوقع من روائي مجتهد .يؤكد
حميد في روايته أن من يمتلك ذاكرته يمتلك
هويته ،لذلك بقي ه��ذا العدو خائفًا كما يقول
الحوذي جو« :هؤالء مثل اللصوص ،حياتهم كلها
خوف ،ألنهم أخذوا ما ليس لهم .هؤالء سراق اإلرث
اإلنساني ،سراق التاريخ» ص.359
بالمقابل هناك إص��رار الفلسطيني على امتالك
مكانه ،فالعم فتحي يشرح للحوذي «ج��و» كيف
سيفتح بيته الذي سكنه اليهود ،إنه يؤكد شرعية
ملكيته للمكان الذي ُسلب منه« :سأقول لهم من
يمتلك المفتاح يمتلك البيت ،فالمفتاح اليوم هو
هويتي ،..إنها قصة التاريخ بيننا وبينهم ،على
اليهود أن يعرفوا جيدًا بأننا ال نفرط بالذاكرة».
ص361 -360
ليتابع ال��ق��ول« :اليهود أخرجونا كبشر ،لكن
البيوت واألشجار والذكريات ،والتواريخ ،ظلت ،فهم
ال يستطيعون إخراجها أو اقتالعها أو إذابتها».
ص360
الذاكرة إن كانت في نضوجها المبكر عبر السرد
الشفهي «الذاكرة الشفهية الفلسطينية» كإحدى
صور الحنين ،واالحتفاظ بصورة المكان الفلسطيني
ً
ً
الذي غادره وسيعود إليه آجال أم عاجال ،هي الذاكرة
التي وعى األهل أهميتها فكانوا شهرزاد الليالي
القاسية ألبنائهمُ ،يركبونهم الحلم إلى مدنهم
ويطعمونهم قمحها وبرتقالها ،وال ينسون آخر
المساء أن يغسلوا وجوههم بتراب الزعتر والبرقوق.
فقد وع��ى المبدع الفلسطيني أهميتها لتكون
مشروعه األول ،إذ بدأ يجمع ذاك��رة المدن والقرى
الفلسطينية في بطون الكتب ،وجند الكثيرون
لجمع التراث والموروث الفلسطيني في مواجهة
أولى لسرقة الصهاينة هذا اإلرث ،ليكون استلهامه
«اإلرث» في األدب هو المواجهة األكثر تأثيرًا
وديمومة ،وهذا ما جهد به حميد في أعماله األدبية،
من خالل تربع المكان كبطل مطلق« :المكان ليس
عالمة بل حياة إن أصابته علة الموت أو االنطفاء
اعتل النص وضعف .دائمًا كان تفكيري منصبًا على
ً
المكان في أعمالي الروائية .حتى غدا المكان بطال
مطلقًا في أكثر من عمل روائي ،ومنها على سبيل
المثال «جسر بنات يعقوب» ...والسبب في ذلك ليس
عائدًا في كليته لكوني أكتب عن مكان فلسطيني
َ
ضيعته األزمنة والظروف ،إنما إليماني المطلق بأن
المكان عنوان ،وقضية ،ومعرفة .2 ».مدينة الله تضع
القارئ أمام مواجهة ذاكرتين ،األولى هي المكان
«األرض» ،والثانية هي الذاكرة النقيض المحملة
بكل أشكال التعذيب «ذاكرة الجرائم التي اقترفها
الصهاينة بحق الشعب الفلسطيني» ،الذاكرتان
تنافستا في الحضور على أوراق ال��رواي��ة ،ليكون
المكان «القدس» الجمالي أو اإللهي هو الطاغي بدءًا
بالعنوان «مدينة الله» وال تنتهي بسرد تفصيالت
هذا المكان المتعالق مع التاريخ بل تمتد في تحفيز
المتلقي لسبر جماليات فلسطين ككل ،بدءًا بسلوان
ومغارتها م��رورًا بالرامة وقلندية على درب اآلالم
ً
فكنيسة القيامة وأريحا ،وأس��واق القدس وصوال
إلى مسجد الصخرة وساقية شراب الورد في الحي
األرمني ،فهذا فالديمير يقول في رسالته ألستاذه:
«أكتب إليك ،كي أق��ول لك صراحة إنني مريض
بهذا المكان ،فهل عانيت أنت مما أعانيه اآلن ،كلما
مررت بهذه الشوارع ،واألبواب ،واألشجار ،تساورني
هنا مرة ثانية ،أكاد ال
نفسي قائلة متى ستعود إلى َ َ ٌ
يمرون
والذين
،
ش
المكان ٌعط
أرتوي مما أراه ،فهذا
َ ٌ
َ
به َعطشى ،والدخول إليه َعطش والخروج منه َعطش
« .ص 384

حسن حميد
َ
يتسن له
لينهي رسائله بحزن كبير أصابه ،إذ لم
زيارة القدس كلها ،لم يتعمد بماء النهر المقدس
لم ير طبريا ..ولم يذهب إلى عكا ..حيث بيت رشيدة
مراد زوجته في حي المنارة ،كل هذا السحر والجمال
كان سببًا لحشد العدو كل أساليب التعذيب في
حربه لقتل هذه الذاكرة .إن حميد في مدينة الله
يراهن على الذاكرة من خالل تثبيت تاريخية المكان
بإحيائه واستلهام التراث ،تمامًا كما راهنت أم
مسعودة على طابونها ّ
«قصة طابون أم مسعودة»
بردها على سرقة اإلسرائيليين لتنورها« :إن كانوا
شاطرين يخبزوا عليه!» ،وهذا الرهان لم يقف عند
الفلسطيني بل تجاوز إلى أن فالديمير الزائر الروسي
للقدس يتعجل ترك المستوطنات ،حيث يقول في
وصفها« :بدت لي وكأنها بيوت تزحف فوق األرض
بيوت ال جذور لها وال امتدادات» ص ،377و»األمكنة
التي ال طيور فيها ال يمكن للمرء أن يبقى فيها»
ص 379
معركة حميد بالقلم معركة واعية ومسؤولة،
فهو يدرك هول ما يواجهه الفلسطيني كإنسان
ومكان من قتل لذاكرته ،ألن كمال الهوية الوطنية
الفلسطينية ارتبط بصورة المكان ال��ذي سيرجع
إليه الفلسطيني مهما طال الزمن ،وهو ما جعل
الفلسطيني يرفع المكان إلى درجة القداسة كما في
مدينة الله ،فعندما تدخل غواية القراءة ستكون قد
دخلت السحر والدهشة لمكان يحفل برعاية ربانية،
وجمال أسطوري ..كل زاوية فيه تتفتق عن الدهشة
وتعرش فيه أرواح األجداد ،بدءًا بسلوان -حي األرمن-
مدينة أريحا وال تنتهي بأشجار الزيتون الخرافية
ودوال��ي العنب في الخليل ،ه��ذا تمامًا ما ّ
سوغه
حميد في كتابته الرواية كجنس أدب��ي« ،للحفاظ
ً
ّ
الشعبية أوال ،ولخوفه على المستقبل
على الذاكرة
ّ
ثانيًا ،ولقناعته ثالثًا بأن الرواية في أيامنا الراهنة
ّ
تشكل المضاد الحيوي الناجح للهاث النفس وتعب
الروح»  ،3أيضًا ألن الكتابة عند حميد حياة« ،الكتابة
ذاكرة ،رسم ،حياة ،أمنيات ..بها أجسد ما أرى ،أرسم
ما أحس ،أشتاق ،أبوح ،أمحو ما ّ
غم قلبي» .ص 339
لم يتوقف حميد عند استلهام القدس كمكان
إلحياء الذاكرة ،بل استلهمت روايته التراث الشعبي
لتأكيد هويته العربية ولثقته الكبيرة بدور هذه
الذاكرة «التراث» في حفظ فلسطين ندية في ذاكرة
جيل غادرها وأجيال لم تعش فيها ،فنساء حميد
يلبسن ال��زي الفلسطيني األس��ود المطرز بخيوط
ملونة ،نساء يمشين بأثوابهن كأنهن ربيع األرض
شذًا وألوانًا ،فهذه أم أسعد تجيب فالديمير عن
سؤاله بخصوص الثوب الذي ارتدته الستقبالهم
«فالديمير :ما أجمل هذا الثوب

قالت :إنه من أمي ،هي التي طرزته ،وأنا ال ألبسه إال
في األعياد وفي حضرة الضيوف
قلت :لكأنه ثوب سحري لقد أعادك صبية ابنة
عشرين
قالت :روح أمي فيه» .ص402-401
إن��ه ي��ؤك��د ال��ق��درة العجيبة للمقدسيين في
المحافظة على الذاكرة والتاريخ ،كامتداد للمستقبل
الذي ال يوفر البغالة «ما نعت حميد به الصهاينة»
وسيلة لمحو الماضي والحاضر المتمثل بجغرافيا
المكان ومجمل التراث والموروث الفلسطيني .هؤالء
الخائفون حد المرض يبحثون عن تاريخ لهم ،لذلك
يريدون قتل كل شيء« ،المرأة :ال أمان في القدس،
مثلما هو ال أمان فيما حولها -إنهم خائفون ،ولكي
يعيشوا ينشرون الخوف في كل مكان -هم يكذبون
الكذبة ويصدقونها ،هؤالء لم يكن لهم أي تاريخ
في هذه البالد ...تاريخهم في جيوبهم ،في البنوك..
المال تاريخهم وال تاريخ لهم سواه -يريدون قتل
المستقبل ،وهدم القدس ..لكنهم لن يستطيعوا
ألن هذه المدينة ،مدينة الرب ،فهي أرضه المقدسة..
إنها شبيهة بالنباتات ،واألشجار ..فقيامتها دائمة».
ص388
نعم مدينة القدس قيامتها دائمة ،وألجل هذا
التحدي الوجودي كتب حسن حميد «مدينة الله»
مبرزًا تاريخيتها ،ومقدمًا نصًا صوفيًا في عشق
المكان «القدس» ،لقناعته بأن المكان أشبه بالضوء
ال��ذي يكشف كل ما حوله ..إن��ه ال��ذاك��رة ..ذاك��رة
األجيال ..تحفظها نصوصه« :المكان بالنسبة َّ
إلي
مرآة أرى نفسي فيها .والمكان هويتي التي أكتب
فيها تاريخ أبناء شعبي عبر األزمنة المديدة ،والمكان
ذاكرتي التي أمشي في ظاللها كي ال يفتك بي،
وبأهلي ،قحل األيام وفقرها4 ».
حسن حميد المولود في أكراد البقارة (قضاء صفد-
فلسطين) عام  ،1955درس في القنيطرة وتخرج
من جامعة دمشق ،حاز على شهادة الدكتوراه من
الجامعة اللبنانية عن دراسته (الذهنية العربية-
الثوابت /المتحوالت) ،هو كاتب قصة ورواية شغوف
باللغة وصاحب رسالة واضحة تعكسها نصوصه..
« -1القارئ والنص -العالمة والداللة» لسيزا
قاسم
 -2صحيفة البناء-عدد382
 -3كائنات الوحشة -ص19
 -4صحيفة البناء-عدد 382
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صميم الشريف ..قاصًا ..قراءة في مجموعته البكر الرائدة «أنين األرض»
د .نزار بني املرجة
..كان ذلك في «ثانوية العناية» ،التي كانت جزءًا
من كنيسة بطريركية الروم الكاثوليك المالصقة
تمامًا لسور دمشق والمجاورة للباب الشرقي لدمشق..
كان األستاذ صميم الشريف موجهًا وأستاذًا لنا
في مادة الموسيقى ..حيث كان البعض وال يزال ربما
حتى اليوم ،ينظر إلى مادة ـ الموسيقى ـ على أنها
مادة هامشية وغير مرسبة في منهاجنا الدرسي،
وكان معظم الطلبة ينظرون إلى كتاب الموسيقى..
(بصفحاته المليئة بالساللم الموسيقية وسطورها
المطرزة باإلشارات) وكأنه كتاب طالسم عصية على
الفهم ،كان الكثيرون يغيبون نهائيًا عن حضور
حصة الموسيقى ..إل��ى أن جاءنا األستاذ صميم
بهالة من
الشريف بشخصيته الوقورة المحاطة
ٍ
الرحمة والهدوء والرصانة ..لتصبح حصة الموسيقى
ذات شعبية وحضور غير معهود!
استطاع األستاذ الشريف أن يغير نظراتنا إلى تلك
الساللم الموسيقية وإشاراتها المبهمة ،ويخرج بنا
إلى العالم الواسع الرحب ..لتصبح تلك الساللم في
نظر كل واحد منا أشبه بأسالك الكهرباء المتوازية،
التي تصل بين األعمدة في الشوارع ،لتحمل النور
إلى كل بيت ،وأصبحت اإلشارات الموسيقية المبهمة
على تلك السطور تشبه الطيور والعصافير التي
تقف مغردة وه��ي تستريح على أس�لاك أعمدة
الكهرباء..
أج��ل لقد أصبحنا ألول م��رة ننصت بانتباه إلى
أستاذ الموسيقا ..ننصت بشكل أقرب إلى تماهي
(المريد) مع (شيخ الطريقة الصوفية)! وكانت أكثر
اللحظات قدسية تلك التي كنا نسمع فيها أجراس
الكنيسة متداخلة مع حصة الموسيقا ألستاذنا
صميم الشريف ..أجل وحده األستاذ صميم (من بين
جميع أساتذة الموسيقا الذين نسينا أسماءهم) من
استطاع ترك بصمة واضحة في الوجدان والذاكرة...
وه��ل هناك أجمل من بصمة جعلتنا نعشق ـ
الموسيقى ـ حتى آخر العمر؟!
وتمر سنوات وأيام ..لنكتشف أن ألستاذنا الشريف
حضوره الكبير والمتميز في ميادين الفكر واألدب
والثقافة أيضًا ،وليس في ميدان الموسيقا فقط..
أج��ل ..تمر سنوات ..بعد سلوكنا دروب الكتابة
والكلمة ،لنكتشف أن ألستاذنا عطاءات هامة في
ً
دنيا القصة والمقالة واألدب ،فضال عن الموسيقا؛
حيث كان واحدًا من األدباء المبدعين في شبابه ،بل
كان واحدًا من رواد فن كتابة القصة في سورية ،حين
أصدر في العام  1953مجموعته القصصية األولى
«أنين األرض» ،حيث ّ
يعده الباحث والناقد الكبير
ّ
الدكتور حسام الخطيب في كتابه القيم «القصة
القصيرة في سورية» الصادر في دمشق عن وزارة
الثقافة في العام  ،1982من بين( :األدباء األوفر حظًا
من الشهرة ،الذين أصابوا نجاحًا في كتابة القصة
ً
سواء أكانوا من الجيل القديم أم الجديد)،
القصيرة،
ويورد اسم أديبنا الراحل صميم الشريف رابعًا ضمن
قائمة ضمت ثمانية عشر قاصًا بارزًا في الخمسينيات
من رواد القصة القصيرة في سورية ،وقد بدأت تلك
القائمة بالدكتور عبد السالم العجيلي ،وانتهت
بزكريا تامر! وقد فاز أديبنا الراحل في الفترة ذاتها
ّ
بجائزة مجلة ـ النقاد ـ عن قصة له عنوانها (العتال)،
تلك المسابقة الهامة التي يقول عنها األديب الراحل
عادل أبو شنب في كتابه «صفحات مجهولة في تاريخ
القصة السورية» الصادر في دمشق عن وزارة الثقافة
في العام  ،1974إنها (إجراء لم يسبق له مثيل في
حياة البالد الثقافية) ،وقد جاء في التعريف بها أنها
مسابقة لـ (كتابة أحسن قصة عربية اجتماعية ال
مقتبسة وال مترجمة) ،كما ورد في نص اإلعالن عنها
المنشور في مجلة «النقاد» األسبوعية في عددها رقم
 /152/تاريخ  16تشرين الثاني  ،1952وكان مقرر
نتائج لجنة التحكيم للمسابقة األديب الكبير الراحل
شاكر مصطفى ،وترأس لجنة التحكيم األديب الكبير
الراحل فؤاد الشايب ،وضمت في عضويتها الدكتور
عبد السالم العجيلي واألديبين أحمد عساف وممتاز

الركابي ،وأن يفوز أديبنا الراحل صميم الشريف
بالجائزة األول��ى في مسابقة مجلة «النقاد» ،فهذا
يعني أنه كان على رأس قائمة كتاب القصة القصيرة
في سورية آنذاك ،ولم يكن أديبنا متسرعًا في نشر
مجموعته القصصية الثانية «عندما يجوع األطفال»؛
حيث أصدرها في العام 1961؛ أي بعد ثماني سنوات
من صدور مجموعته البكر «أنين األرض» ،وما ميز
تلك المجموعة هو صدورها مزينة بتقديم األديب
العربي المصري الكبير يوسف إدريس ،وعلى صعيد
اإلعالم الثقافي كان أستاذنا الراحل صميم الشريف
ضمن الرعيل األول المؤسس للبرامج الثقافية في
التلفزيون العربي السوري ،وأول برنامج له بثته
الشاشة الصغيرة كان بعنوان (نافذة على العالم)،
وكان يعنى بتعريف الجمهور بثقافات الشعوب،
ً
وقد استمر ذلك البرنامج قرابة عشر سنوات ،فضال
عن قيام األستاذ صميم بإعداد الكثير من البرامج
اإلذاعية ،إلى أن كرس جهده لبرامج أكثر خصوصية
مثل (العصا السحرية) ،ويقصد بها عصا مايسترو
األوركسترا أو الفرقة الموسيقية ..ومثل برنامج (فنون
الشعوب) وغيرها ..وكان من نتائج نجاحات أستاذنا
الراحل صميم الشريف في دنيا األدب والكلمة ،أن
أصبح عضوًا في جمعية القصة والرواية في اتحاد
الكتاب العرب ،وانتخب بعدها لعضوية «المكتب
التنفيذي» الت��ح��اد الكتاب ال��ع��رب؛ حيث تولى
أمانة تحرير مجلة (الموقف األدبي) الشهرية التي
يصدرها االتحاد لسنوات عدة ،كما كان ألستاذنا
تجارب في الكتابة للمسرح؛ حيث كتب مسرحيات
عدة بالفصحى والعامية ،وأهمها مسرحية (فارس)،
ومسرحية (حالق أيام زمان) ،ومسرحية (أنا وزوجاتي)،
ومسرحية (مين بحب مين) ـ وغيرها..
وفي هذه العجالة المهداة إلى روح��ه الطاهرة،
سأتوقف عند باكورة كتبه ،وهي مجموعته ـ (أنين
األرض)؛
ففي مجموعته القصصية البكر الرائدة «أنين
األرض» الصادرة عن مطبعة دار العلوم واآلداب
بدمشق عام  ،1953تلك التي ضمت  /13/قصة،
وج��اءت في  110صفحات من القطع المتوسط..
تتجلى لنا بوضوح الموهبة القصصية لألديب الراحل
صميم الشريف ،وهو يشق طريقة بثقة واقتدار في
عالم القصة القصيرة في سورية والوطن العربي،
ّ
وبمالحظة وجود قصة ـ العتال ـ التي فازت بالجائزة
األولى لمجلة (النقاد) عام  1950كما أسلفنا ،وقصة
«بائع العرقسوس» التي فازت بالجائزة الثالثة في
تلك الفترة بمجلة (النقاد) أيضًا عام  ،1953ومالحظة
وجود قصص أذيعت من إذاعة دمشق مثل (خريف
آخر) و(أبو محمود) و(الرقيق في مدينتي) و(سعيد
أف��ن��دي) و(ال��ض��ري��ب��ة) و(ال��م��رع��وب) ،ن���درك مدى
المستوى اإلبداعي المتقدم للقاص صميم الشريف،
وإذا حاولنا دراسة تلك المجموعة القصصية ،فإن أول
انطباع نخرج به هو أن القاص صميم الشريف كان

منحازًا في كل ما كتبه لصالح الطبقة المسحوقة في
المجتمع..
وهذه المسألة كانت واضحة حتى في العناوين
التي أتينا على ذكر بعضها ،وكان ينطلق في كل
ما كتبه من إدراك��ه لحقيقة الصراع الطبقي ،الذي
استطاع تجسيده عبر عرضه الدرامي المتميز للمعاناة
الحقيقية ألبطال قصصه؛ بدءًا بالفالحين في قصة
العنوان (أنين األرض) ،وصراعهم مع اإلقطاعي أو
(اآلغا) الذي بلغ به الجشع درجة بيعه حتى الفالحين
في أرضه ،إلقطاعي آخر؛ ألنه قرر أن يشتري الجرارات
أو (التراكتورات) كما ورد في القصة؛ وذلك لحراثة
األرض وتوفير أعباء تلك األعداد الكبيرة من الفالحين
ونفقاتهم ،أولئك الذين كانوا يقومون بهذه المهمة
عنده كالعبيد ،وما (أنين األرض) الذي اختاره القاص
عنوانًا للقصة ولمجموعته البكر إال صوت تلك األرض
الطيبة المجبولة بدماء الفالحين وعرقهم ،عندما
تخترقها مسننات تلك اآلالت الحديثة ،التي ألقت
بمصير أولئك الفالحين المساكين إلى المجهول من
دون رحمة أو شفقة..
ّ
وأم��ا قصته (ال��ع��ت��ال) فتبرز لنا حياة الشقاء
ّ
«الحمال»
إنسان مسحوق في المجتمع هو
لنموذج
ٍ
ّ
أو «العتال» ،مع مداهمة المرض لجسده المتعب،
إضافة إلى كبر السن؛ حيث ال يعود قادرًا على القيام
بعمله ،وتكون نهايته المأساوية عندما ينافس
شابًا في حمل مكتبة ثقيلة ،ليحصل على أجر زهيد
يسد رمق أسرته البائسة ،وينوء بحمل تلك المكتبة
الثقيلة ،ويكابر على نفسه إلى درجة عدم التحمل؛
حيث ينهار ويسقط على الطريق صريعًا نازفًا تحت
حمله الثقيل..
أما قصته (األرقام الجامدة) فتمثل إحساسًا مبكرًا
قبل ستين عامًا من اليوم بطغيان األرقام على كل
شيء في حياتنا ،عبر معالجة درامية يختلط فيها
ً
الجد بالهزل ،وصوال إلى الشعور بأن اإلنسان أصبح
في عالمنا المعاصر مجرد رقم في دنيا من األرقام،
ال تعترف بالعواطف واألحاسيس والمشاعر وأحوال
الناس المسحوقين تحت عجالت آلة الزمن..
وفي قصصه (خريف آخر) و(خ��روج) و(المتسولة
تنام) ،يرصد أديبنا الراحل حاالت اجتماعية لنماذج
مومس
معذبة بائسة من الناس؛ بدءًا من مشاعر
ٍ
ذهب بها المرض إلى حافة الموت ..ليبقى الحب
الطاهر أملها الوحيد في الحياة قبل رحيلها ،مرورًا
باألم المكافحة من أجل أوالدها ،تلك التي يسحقها
الموت هي األخ��رى ..وكل ذلك في سياق معالجة
درامية تظهر كابوس ذلك الثالوث البغيض (الفقر ـ
والجهل ـ والمرض) ،الذي يترك بصمات رهيبة على
حياة الكثيرين من البشر الذين يعيشون ويعانون
ويموتون في قاع المجتمع من دون أن ندري بهم،
ومن دون أن يهتز أحد لحيواتهم البائسة..
وفي قصة (الرقيق في مدينتي) يتحدث الشريف
عن حالة الفالح أبو مريم ،الذي اضطر لرهن طفلته

مريم مقابل استدانة مبلغ كبير من المال من الغني
مصطفى بك ،ليكتشف بعد مرور سنة من الرهن
وذهابه الستعادة ابنته ،بأن مصطفى بك قد اغتصب
البنت القاصر ،وكانت النتيجة أن حملت وأجهضت
للتخلص من الجنين ..وعندها يصمم أبو مريم على
قتل مصطفى بك ،وخالل مراقبته وترصده لهُ ،يلقى
عليه القبض من قبل ح��ارس في المكان بتهمة
محاولة سرقة منزل البيك..
أما في قصة (سعيد أفندي) الموظف البسيط
ً
الذي تمت ترقيته درجة وظيفية ،ليصبح مسؤوال
عن أربعة موظفين ،فتبدو الطرافة من خالل سرد
تفاصيل التضحيات الكبيرة والحرمان الذي فرضه
(سعيد أفندي) على نفسه ،ليتمكن من شراء بزة
جديدة وطربوش جديد ،يتناسب ومكانته الوظيفية،
متوقعًا أن يشيد به وببزته الجديدة كل من يصادفه؛
بدءًا من الباعة إلى موظفيه األربعة إلى جارته األرملة
التي يحب ..ولكن األمور تبقى على حالها وسط حالة
إحباط شديدة في ذلك اليوم ،وليكتشف السبب
عند عودته إلى منزله؛ فقد نسي (سعيد أفندي)
ارتداء بزته الجديدة وطربوشه الجديد ،وارتدى بزته
القديمة وطربوشه القديم جريًا على عادته كل يوم!
وفي قصة (الضريبة) يعرض أديبنا القاص الراحل
صميم الشريف ،حالة أسرة أم إبراهيم بعد رحيل
زوجها المؤلم ،ومعاناتها من جراء مطالبتها من قبل
جهة رسمية بضريبة كبيرة مفروضة على البيت ،وال
ً
تجد األرملة المسكينة حال لها إال ببيع أثاث المنزل
الذي تعب ال��زوج كثيرًا وعلى مدى سنوات العمر
الطويلة ،حتى اشتراه ،وتصبح في حيرة من أمرها
لعجزها عن تأمين مبلغ الضريبة المطلوب بين أن
تسرق أو أن تبيع نفسها ..لحل المشكلة ،لتجد
نفسها أخيرًا وقد أقدمت على سرقة خاتم ذهبي،
ولتنتهي القصة بسقوطها مغشيًا عليها عندما
تقبض عليها الشرطة ..وسط إشفاق المحيطين بها
من دون فائدة..
وبعد هذا العرض السريع لمضامين المجموعة
القصصية البكر (أنين األرض) ألديبنا الراحل صميم
الشريف ،ندرك بال عناء أنه ٌ
واحد ممن ناضلوا بالكلمة
والموقف بشكل مبكر ،إلن��ص��اف شريحة البشر
المظلومين من الطبقة المسحوقة في المجتمع،
اشتغل عليها بإتقان ،مبرهنًا
عبر نصوص أدبية
ٍ
على موهبة حقيقية ّأهلته ألن يكون واحدًا من رواد
القصة القصيرة السورية ،فاستحق بجدارة أن يقدم
لمجموعته القصصية الثانية (عندما يجوع األطفال)
األديب العربي المصري الكبير يوسف إدريس ..كما
ذكرنا ،وهذه المجموعة تستحق وقفة ودراسة مفردة
لها ،لما تمثله من نضوج التجربة القصصية وتألقها
عند أديبنا الراحل صميم الشريف.
وختامًا ..فإذا نسيت فلن أنسى العبارة التي كان
يبدأ بها عند كتابته اإلهداء ّ
إلي كل نسخة من كل
كتاب جديد يصدر له ،وهي عبارته التي أصبحت
مشهورة على ك ٌ��ل ل��س��ان؛ حيث ي��ق��ول( :إل��ى من
جمعني وإياه صف واحد !)..ومن شأن هذه العبارة
الملتبسة أن يفسرها القارئ بكون مؤلف الكتاب
والمهدى إليه كانا على مقعد دراسي واحد؛ بينما
الحقيقة التي يعرفها المهدى إليه فقط ،هي أن ما
جمعه مع المؤلف عالقة طالب بأستاذ جليل لديه من
الدماثة وروح الدعابة الشيء الكثير...
رحم الله أستاذنا الفاضل الباحث واألديب المبدع
صميم الشريف الذي كرمته األق��دار ،فكان له من
اسمه نصيب يستحقه ب��ج��دارة؛ فهو المصمم
وصميم الفؤاد ،وهو الشريف بشهادة كل من عرفه..

•ألقيت في حفل تأبين األديب الراحل في
المركز الثقافي العربي بأبي رمانة بتاريخ
2013/2/12
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حفل تكريم متقاعدي عامي  2003و2004
والفائزين بجائزة األسبوع األدبي لعام 2012

خا�ص الأ�سبوع الأدبي -مرينا �أوغالنيان
تحت رعاية األستاذ الدكتور حسين جمعة
رئيس اتحاد الكتاب العرب ،أقام االتحاد في
ً
العاشرة من صباح الثالثاء  2013/3/5حفال
تكريمًا للمتقاعدين عامي  2003و2004
والفائزين بجائزة األسبوع األدب��ي عن عام
 2012في مبنى االتحاد بأتوستراد المزة.
والمكرمون هم:
المتقاعدون عام 2003
الطيب تيزيني
صفوان قدسي
عدنان كركور
علي سليمان
وليد نجم الحسيني
ياسر الفهد
اعتدال رافع
المتقاعدون عام 2004

كلمة المتقاعدين
األستاذ صفوان قدسي

صابر فلحوط
أحمد داوود داوود
عمر موسى باشا
سحبان السواح
محمد سعيد الجوخدار
الفائزون بجائزة األسبوع األدبي لعام
2012
محمد حسن الحفري
نازك دلي
ايلين كركو
افتتح الحفل بكلمة عضو المكتب التنفيذي
األستاذ محمد حديفي مرحبًا بالحضور في
بيتهم هذا بيت الكتاب العرب الذي اعتاد أن
يحتفي بكتابه ومبدعيه وبخاصة هؤالء الذين
أحيلوا إلى التقاعد مدركًا بأن المبدع ال يتقاعد
أبدًا.

كلمات معدودات أختزل من خاللها وفرة من األفكار التي البد من
اإلفصاح عنها ووضعها أمامكم ،عارية من أية مساحيق تجميلية،
وخالية من أي قدر من المبالغة التي أحسب أن الكثرة الكاثرة منكم ال
تستسيغها وال تستحسنها.
فأما الكلمة األولى ،فهي أن اتحادنا العريق الذي يوشك أن يبلغ عامه
الخامس واألربعين ،ما زال قادرًا على الوقوف في وجه من يحاول ،من

وق��ال األستاذ حديفي :يترافق احتفالنا
اليوم في الذكرى الرابعة واألربعين لتأسيس
اتحاد الكتاب العرب الرابع من شباط عام
1969ب��االح��ت��ف��ال أيضًا بتكريم الفائزين
بمسابقة األسبوع األدبي التي تعودت دائمًا
أن تكرم المبدعين المتميزين من أبناء هذا
الوطن.
وأضاف :إذا كنا نلتقي اليوم والوطن ينزف
ً
دماء زكية طاهرة فإننا لعلى يقين بأن الصبح
يولد من قلب الظالم وأن هذا الوطن الذي
تكالبت عليه قوى الشر من أصقاع األرض
كلها ق��ادر على أن يحرر ت��راب هذه األرض
من الذين جاءوا يستهدفون وجودنا وكياننا
ً
وأرضنا وهنا ال نملك إال أن ننحني إكبارًا وإجالال
لدماء الشهداء مؤكدين أن دمائهم لن تذهب
هدرًا وبهذه المناسبة أدعوكم للوقوف دقيقة
صمت على أرواح شهداء الوطن وأرواح الكتاب وفيما يلي النصوص الكاملة التي ألقيت في
حفل التكريم:
الذين فقدناهم حتى اليوم.

دون وجه حق ،التشكيك في تمثيله ألطياف واسعة من الكتاب العرب،
سوريين وغير سوريين ،وكذلك في وجه من يسعى إلى اصطناع ما
ً
يحسبونه اتحادًا بديال من اتحادكم ،أو سمه رابطة ،أو سمه ما شئت،
لكنه في نهاية المطاف ال يعدو أن يكون حاله ليس بينها وبين الوطن
عالقة وال صلة ،فهم موجودون خارج الوطن بالمعنى الجغرافي للكلمة،
وبالمعنى الروحي أيضًا.
وأما الكلمة الثانية ،فهي أن اتحادنا ،ومنذ نشأته األولى ،وقبل ذلك منذ
بداياته الجنينية وقت أن كان مجرد فكرة تبحث عن معادلها الموضوعي
فوق أرض الواقع ،انطلق من رؤية قومية ترى إلى سورية على أنها جزء

ثم ألقى األستاذ غسان كامل ونوس نائب
كلمة االتحاد
رئيس اتحاد الكتاب العرب ً
بهذه المناسبة (تقرؤونها كاملة في زاوية
«ليس آخرًا» ص ,)24تلتها كلمة المتقاعدين
التي ألقاها األستاذ صفوان قدسي ومن ثم
كلمة الفائزين في مسابقة األسبوع األدبي عن
عام  2012في مجال أدب الطفل التي ألقتها
األستاذة نازك دلي حسن ليكون الختام مع
كلمة رئيس مجلس إدارة صندوق التقاعد
رئيس اتحاد الكتاب العرب األستاذ الدكتور
حسين جمعة.
ّ
قدم االتحاد لكل من المكرمين والفائزين
درع االتحاد و شهادة تقدير إضافة إلى المبالغ
المالية التي تقدمها األسبوع األدبي للفائزين
بجائزتها .

ال يتجزأ من وطن كبير يمتد من المحيط إلى الخليج ،فكان االسم الذي
حمله وما يزال ،هو اتحاد الكتاب العرب .فالجغرافيا الضيقة لم تكن
تتسع لهذا الحلم الذي كان يحلق في فضاءات واسعة وشاسعة.
وأما الكلمة الثالثة ،فهي أن اتحادنا هو اتحاد للكتاب العرب وليس
لألدباء العرب فقط .بمعنى أنه يتسع ألجناس شتى من الكتابة ،بدءًا من
الرواية والقصة والقصيدة ،مرورًا بالنص األدبي والنقدي ،وانتهاء بالفكر،
فلسفيًا كان أو تاريخيًا أو سياسيًا.
وأما الكلمة الرابعة ،فهي أننا اعتدنا ،وهي عادة مرذولة ،أن نكتفي
بتكريم من رحل ،وإرجاء تكريم من لم يرحل إلى أن يرحل .وذلكم في
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تقديري خطأ جسيم أمكن تالفيه في السنوات األخيرة من
خالل تكريم عدد غير قليل من كتابنا بمنحهم القالدات
واألوسمة من السيد رئيس الجمهورية ،وإعطائهم جوائز
تقديرية أو تشجيعية .وها نحن اليوم في حالة من مثل
الحاالت التي أشرت إليها وأومأت .فاحتفالنا هنا يحمل عنوان
التكريم ،حتى لو كان هذا التكريم يخص المتقاعدين ،مثلما
أنه يحمل عنوان التقدير والتشجيع لثالثة من الفائزين
بجائزة ((األسبوع األدبي)) التي يصدرها اتحادنا.
وأما الكلمة الخامسة ،فهي أن المكرمين ينتمون إلى الجيل
الذي وضع بصماته على حقبة من تاريخنا األدبي والفكري،
ولم يكفوا عن ذلك ولن يفعلوا .فمازالت أسماؤهم تحلق
في فضاءاتنا ،ومازالت أصواتهم وكلماتهم ،شعرًا ونثرًا ،أدبًا
وفلسفة وفكرًا ،مسموعة ومقروءة ،ومازال عطاؤهم مستمرًا
بقدر ما تسمح به سنوات العمر والقدرات والطاقات ،ومازال
ً
حضورهم بيننا فاعال ومؤثرًا بقدر ما هو ممكن ومتاح.
وأما الكلمة السادسة ،فهي أن اتحادنا يعطي بقدر ما
يستطيع .وحين ٌيكون من بين الكلمات التي يتضمنها
برنامج الحفل ،كلمة هي كلمة صندوق التقاعد ،فما ذلك إال
إفصاح عن بعض مما يقدمه االتحاد ألعضائه الذين ال أقول
أنهم آثروا الخلود إلى الراحة ،وإنما أقول إنهم استحسنوا
أن يفسحوا في المجال ألجيال جديدة صاعدة ،من دون أن
يكسروا أقالمهم وال أن يحيلوا عقولهم إلى التقاعد.
وأما الكلمة السابعة واألخيرة ،فهي أني واحد ممن كان لهم
دور في مرحلة االنطالق باالتحاد صوب أهدافه المنشودة،
فكان لي شرف أن أكون عضوًا في مكتبه التنفيذي لدورتين
متتاليتين ،تمامًا مثلما كان لي شرف أن أتولى رئاسة تحرير
مجلة فعلت فعلها في حياتنا األدبية والفكرية ،وما تزال،
وأعني بها مجلة الموقف األدبي ،بعد أن كنت قد ُ
شرفت
برئاسة تحرير مجلة نظرية لها في ميادين ،ومختلفة عنها
في ميادين أخرى ،وإن سبقتها في الوالدة ،وأعني بها مجلة
المعرفة التي تصدرها وزارة الثقافة.
ثم إن هناك حقيقة أفخر بها وأفاخر ،هي أني واحد من
قلة قليلة دخلت إلى عالم السياسة من بوابة الفكر واألدب
والثقافة والكتابة ،من دون أن يصرفها هذا الدخول عن
التمسك ب��األص��ول ،وف��ي معنى ه��ذه الحقيقة ومغزاها
العديد من الدالالت واإلشارات واإليماءات.
كلمات أخريات أنهي بها ما بدأت ،هي أن جميع المكرمين
في هذا الحفل هم ممن بيني وبينهم جسور موصولة ،هي
جسور الصداقة أو الزمالة أو المعرفة الشخصية ،أو حتى
المعرفة المعرفية التي صنعتها قراءاتي لهم وألعمالهم
التي تحتل موقعًا متميزًا في المكتبة العربية .ومثلهم
أيضًا الفائزون بالجائزة.
ثم إنه البد من كلمة شكر أزجيها باسم المكرمين وباسم
آن معًا ،إلى من كلفتموه بحمل مسؤولية
الفائزين في
ً
ٍ ً
اتحادكم ،فكان حمال ثقيال ،لكن كتفيه لم ينوءا بحمله.
إنه األخ الكاتب والباحث واألستاذ الجامعي الدكتور حسين
جمعة .والشكر موصول إلخوة لنا في المكتب التنفيذي،
نائبًا للرئيس وأعضاء أجالء ،يعملون مع رئيس االتحاد على
االرتقاء بهذه المنظمة األدبية والفكرية إلى حيث يكون لها
الصوت األعلى واألغنى في حياتنا الثقافية.

كلمة الفائزين بجائزة األسبوع
األدبي عن عام 2012
نازك دلي حسن

السيد الدكتور حسين جمعة رئيس اتحاد الكتاب العرب
أيها األصدقاء األعزاء

في هذه األمسية نلتقي كتابًا وشعراء بمناسبة تكريم
الفائزين بجائزة الطفل التي نظمها اتحاد الكتاب العرب
ً
مشكورًا ,والتي تأتي دليال على تفعيل األنشطة الفكرية,
التي يعمل لها االتحاد .لقد كان لي شرف الفوز بإحدى
جوائز المسابقة مع نخبة من األدب��اء الذين يتوجهون
بمؤلفاتهم لقصة الطفل .وأشير إلى أن هذه الجائزة تمثل
لي وألصدقائي الفائزين العاملين في ساحة األدب ،حافزًا
قويًا ،لمزيد من العطاء ,وأحب أن أبين هنا أن الكتابة لألطفال
ً
ليست عمال هينًا بل هو جهد كبير يستلزم منا أن نخطط
له ونتقيد بشرطه ،معترفة بأن هذا النوع من الكتابة أكثر
ً
صعوبة وتحتاج إلى صبر وتمرس وأناة.
ذلك أن الفن الكتابي أسلوب من الجمال المصنوع المطبوع،
عنصره األول فكرة قوية أصيلة ،وعنصره اآلخر صورة صادقة
جميلة ،ف��إذا اجتمع ه��ذان العنصران وج��دت فيه الروح
والصورة .والكاتب أو الشاعر هو خالق مصور يبدع الكيان
في أجمل هيئته ،ويبث فيه الروح على أكمل حالة .ثم يهب
لمخلوقه خصائص الحي فينمو ويتحرك ويعمل ،ولكن نموه
يكون في خيالك ،وحركته تكون في نفسك ،وعمله يكون
في ذهنك ،فيفيد ويقنع بأثر العقل في معناه ،ويعجب
ويمتع بأثر الذوق في لفظه .والذين ينتجون جواهر األدب
هم نفر ميزهم االستعداد ونحصهم االجتهاد فعاشوا
األدب على طراوة األلسن..
واألسلوب الذي نراه الزمًا لألديب هو أن يجمع بين المعنى
واللفظ جاريًا على سن الفن الصحيح ،فالتفكير قوي مبدع،
والتعبير دقيق أنيق مهذب مشرق.
في كل األح��وال يبقى العمل اإلبداعي منذورًا لخدمة
أهداف الوطن ,والكاتب هو السفير الصادق العطاء في
أداء واجبه في هذا الميدان ،وهو ما يلقي على كواهلنا أمانة
المثابرة واالجتهاد ولتعزيز مسيرة الوطن نحو المجد والرقي
ٌ
ألن أصغر جهد نقدمه هو لبنة قوية في صرح هذا الوطن
العزيز الغالي .ختامًا أشكركم وأحيي جهود اتحادنا الكريم
والقائمين عليه بإخالص وصبر وعمل ال يكل معاهدين أن
نظل عند حسن ظن الوطن بنا والله الموفق.
وشكرًا لكم
واختتم االحتفال رئيس اتحاد الكتاب العرب الدكتور
حسين جمعة قائال :إن هناك  333عائلة تأخذ من صندوق
تقاعد االتحاد معونات ,منها  150توفي عائلها .حيث يقدم
االتحاد هذه المعونات كي ال يترك طفل يعاني من الحاجة
او الذل والسيما ان هذا الطفل تربطه باالتحاد عالقة من
خالل معيله.
وتابع :كما أدخل صندوق التقاعد من خالل مؤتمره العام
الموظفين والعاملين باالتحاد ضمن فائدته بحيث يكون
هناك إدراك للحقوق والواجبات واعتبار هذا االمر حافزا
منشطا للعمل الثقافي واألدبي ,حيث تم رفع نسبة التقاعد
ايضا  50بالمئة ويعتبرها االتحاد جزءًا من معونة أو مساعدة
متمنيا ان تلتفت الحكومة إلى تقديم دعم آخر لالتحاد كونه
يعتمد على موارده الخاصة والتي قد تصل في يوم ما إلى
حد العجز ,مبينا ان صندوق التقاعد ينفق  17مليون ليرة
ألعضائه سنويًا ,وفي حال توافرت المعونة الحكومية يمكن
أن يحول جزء من معونة الصندوق إلى الكتاب ونشاطاتهم.
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من الذاكرة
هاجم العيازرة
زفي األحبة يا شآم النور
		

بالغار والريحان والمنثـــور..

ال تحزني هذي النجوم تألألت
		

هذا الثرى في الموطن المنصور

قبل اإلياب لقبرها المحفور

خالد مشــــهور
مجد ٍ
أبراج ٍ

كشتيمة
شمس العروبة هل بدت
ٍ
واستسلمت لمداها المقـــرور
ٌ
تتثاءب األيـــام وهي مليئة
بالخوف والبلوى ودفق شـرور

يا أمة ركعت على عتباتــها
أعتى الجيوش بذلة المكســور
أهي التي مألت نجومًا عالمًا
سكن الظالم ولم يكــن بالنور
أهي التي حملت مشاعلها على
		

مألت نوافحها السنين وعطرت

نورًا يشع بدامس الديجـــور

جبلوه فارتفعت على لبنـــاته

		

		

لعالم منكور..
ظهر الجيــــاد
ٍ

أهي التي زرعت حروف هجائها
فوق الشفا ِه ودفــتري وسطور
أهي التي تمشي على عثراتها
بعد الصعود بسالفات عصــور
كانت صمود السنديان وهاهي
تبكي هشاشة عظمها المنخور

		

وتكفنت بهمومها وهوانها
		

في عهر بائعة الهوى مقطور
كنا بعصر األقوياء وإذ بنا..
الضعفاء رغم تراثنا الموفور

بثنا بأندية العراة وغيرنا
		

فكم التسابق للنقائص واألذى
		

في منجزات العلم والمحذور

		

		

عمياء أو حلك المدى المحصور
وتنوش فينا الضاريات ولم نكن
		

		

خبت المروءة والشهامة لم تعد
		

لحواسنا فغدت بدون شعور

فشكوت جرحي للحروف فأجهشت
دمعًا على ورق األسى المسطور

ولجائع مسعور
إال لها
ٍِ

واجتاح ذاكرتي الضباب وهالها
ُ
سيل الدم ،المسفوك والمهدور
ّ
تلومن الذين بكوا دمًا
ال ال
		

أضرحة هنا وقبور
ما بين
ٍ

يستذكرون الراقدين ومن قضوا
		

عادل وغفور
رب
للقاء ٍ
ٍ

ال نستحق من العذاب وال الردى
فمن بخسته طغى وفجور
		
ٌ
فالشرق دون الشام ٌ
قاع صفصف
		

للبوم والمواء أو لعقور

مرت بها السنوات فوق ألوفها
		

وهي على قحم وصم صخور

ٌ
ذهب هي مهما تقدم عمرها
		

بشحوبة وضمور
ال لم تلج
ٍ

وهي أمام الزاحفات إلى الردى
كرمى الخليل وكرمى كل طهور
هي من ثرى األقصى على حدقاتها
وتحيي في الجوالن كل صبور

تاهت بأرصفة الزمان وهاهي
تحبو بتيه العالم المخمور..

لمطرح مهجور
لكم الدروب
ٍ

غربة
صرنا بقايا من هوت في ٍ

هي من نأت واستوطنت خلف المدى
بعد السيادة وارتقاء حضور

بتفاهة السمسار والمأجور؟

يا أيها القوم النيام تفتحت

وهي بتابوت األسى المغمور

ٌ
لشعب يستكين لمن هو
ويل
ٍ

		

واختار عشق الغاصب المغرور

مما بدا جهرًا ومن مستور

أرجاء هاشمًا وعطر بخور
		
ً
واآلن أكتب بالدماء نعية

يهب البكاة الباذلون دمــاءهم

		

هي من صحا التاريخ من غفواته

يا ويح من سكن الغرائز والهوى

هي من تفضل للربيع ثيابه
		

وتخيط باألنسام ثوب زهور

وهي التي فوق صخور أبائها
		

حاقد موتور..
دفنت عزائم
ٍ

ً
ستظل مدرسة يفيض تراثها
		

دفاقة وبحور
أنهر
ٍ
في ٍ
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بالغة اإليماء

قصيدتان
بديع �صقور
أكــاد ال ْ
أس َم ُع ِك

وللروح فيض الصحارى
ُ
للروح فيض الصحارى
وللعمر ضفيرتان . .
ِّ
ضفيرة ّ
مرخية على شط اللظى
وضفيرة معلقة على جؤجؤ
الريح.
****
ّ
وألنك راحل
ّ
ألنك تزرع القمح في سهول
الغيم
ّ
ألنك. . .
من أين تبدأ الترحال؟
لألولياء فصول البركات
ول��ل��ـ «داش����ري����ن» ج��ه��ات
السغب.
****
ّ
بسماء
ليس كل ما فوقك
ٍ
ّ
أنى اتجهت فرأسك
بين سيفين
رأسك بين قبرين
ّ
أنى اتجهت
ّ
يبددك الحضور
ّ
أنى اتجهت
ّ
يبددك الغياب
ف��ك��ي��ف ت��رف��ع ط��رف��ك إل��ى
السماء؟!
ُ ََ
كيف تخترق حلكة السجون؟
ْ
كم سيفًا تحتاج لتجندل هذا
الظالم؟
ّ
وعلى ّ
أي شجر ستعلق قناديل
نبوءتك؟
****
ّ
أنى اتجهت
ّ
البجع تسلم الروح . .
وال��ق��ب��رات تفتح ق��ب��ورًا في
فيافي الفضاء
ّ
أنى اتجهت
ٌ
ٌ
قبور منشورة
ّ
أنى اتجهت
ٌ
ٌ
أجساد مبعثرة
ٌ
وجند يعبثون بها
ّ
أنى اتجهت
ٌ
سيوف . .
ٌ
جنود . .
ّ
أنى اتجهت
ٌ
قبور . .
ٌ
قبور . .
ّ
وأنى اتجهت
فرأسك بين سيفين
رأسك بين قبرين
وال أحد يبكي عليك
ال أحد
ال أحد .
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كيف لصوتي ْأن يصل
وبيني وبينك ٌ
نهر من غياب

جالل ق�ضيماتي
أهدى إليك الماء سر الماء
		

بيننا ٌ
حزن ال ُّ
يحد

****

****

ما كنت أدرك فيه سر بقائي

أنهى إليك القلب بعض ولوعه

أكاد ال أسمعك
أكاد . .
َّ
جف نبع صوتي
ٌ
والمدى واحة من سراب .

ورمى إليك بنظرة استحياء

يا أيها الخالق في روحي سوى
		

؟!

بهواك واستثنى عيون الرائي
لتكون وحدك ما يريد وإن تكن
		

أنت الوحيد على مدى اإليحاء

ٌ
فسواك ما كانت له إيماءة

في انشغال المحطات بالرحيل
		
نتوسد أعماقنا السحيقة
يطبق الصمت علينا
يطبق الليل
نسمة تفتح ثغر زهرة
ينكسر البوح بيننا . .
بيننا يعلو ج��دار م��ن ظالم

		

إال بأمر بالغة اإليماء

وعلى رؤى العشاق غيم حياء

ٌ
يستنزل األشواق وهي ندية
		

ً
ليقول :هاكم إن أردتم نهلة

على منحدر من الليل
أمشي وحيدًا كالغرباء . .
أقتنص طيور الزوال
ُّ
أفر من جسدي بخوف
أدق باب صدري وأهمس :
الخوف قد يقتلك
الجبن قد يقتلك .
****

ونمشي ف��ي ج��ن��ازة ّ
ال��س��رو
وحيدين
ُّ
نعب نبيذ كآبتنا
ُّ
السكر يدركنا
ريح المسافة تطفئ قنديل
ضحكتنا
يتوقف نبض الهمسات
ويواصل النهر الرحيل .

ما دمت أعلم أنكم وسالفتي
		

شوق ومن إحياء
نهران من
ٍ

ً
وأنا ..وباسم الحب أعرش جنة
		

وأقول :هاكم فاجتلوا نعمائي

أو فاسكنوا داري فنعم المجتنى
		

منها ..ونعم السائلون ثرائي

فبها ومنها الوعد مذ سكن الهوى
		

فيها وأطلق سحبه للرائي

وعلى مدى جناتها يحيي الندى
		

طيب الكروم وأكؤس الصهباء

ليعيد لألشواق ما ائتمرت به
		

ويعيد للعشاق فيض حياء

يا أيها النائي ..وأنت المجتلى
		

فاحكم علي بما تشاء فإنني
		

والحب فضل تقربي وجدائي

مذ كان يسطع في معارج غربتي
		

وينير درب عوالم اإلسراء

وأقم على روحي بعطفك ما ترى
		

		

من حد عدلك تنجلي ظلمائي

بالحب إذ أنت المقيم ذمائي

روحي تهيم على هواك إزائي

وأنا على الجنات أشتمل الضحى
		

وأهيم دون األعين النجالء

فأرى مع النظرات ما أصبو له
وأرى مع الهمسات رجع ندائي

ويدير دون الشرب كأس ظماء

مما اعتصرت فلن يجف عطائي

**** ****

		

إذ أنت كل توسلي ورجائي

فأراك في ظني يقينًا إذ أرى

ٌ
غذ أنت من روح الخليقة واحة

ثقيل .

****

ٌ
لك إن حكمت على الفؤاد مالمة

وتكرم
توسل
والروح بين
ٍ
ٍ
		

ُ
تهدى إليها منة الكرماء

ٌ
فإذا بها ومن التعبد خلوة
		

تجلو الفؤاد كما بغار «حراء»

فأقول :حسبي أن حبك شاغلي
		

ألكون والدنيا الحطام ورائي

وأنا على ما أنت تأمر ٌ
طيع
		

فرضاك غاية مطلبي ودعائي

فأذن لروحي أن ترفرف حيثما
		

تلقاك ما دمت القريب النائي

تستمطر السلوان في آفاقهما
		

وتراك دون السدرة العصماء

وهواك ما بين التبتل والنوى
		

نجمان يلتمعان في صحرائي

ٌُ
ٌ
شعاع مطلق
وأنا بإثرهما
		

ما ينتهي إال بعرس فنائي
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من قصص الخيال العلمي

كائنات العوالم األخرى
طالب عمران
استكنت بين الصخور الجرداء متوجسًا خائفًا،
وصوت تنفس زوجتي الراقدة قربي ،كان الصوت
الوحيد ال��ذي يشجع بي الرغبة في الحياة ..ولم
أتمكن من تبين الوقت عندما شعرت برأسي يتخدر،
واستسلم لنعاس شديد حاولت عبثًا مقاومته بال
نتيجة.
* * *
كان الجو خريفيًا واألشجار قد تعرت من أوراقها،
وقد خال سفح الجبل من الخضرة ،وأطلت السماء على
األرض بسحب رمادية كثيفة ،زائغ البصر أرمق ما
حولي باكتئاب ،وقد عششت الهموم في صدري
وحط علي يأس مرير.
لفت نظري وأنا أتابع الغيوم السارحة المتجمعة
شيئ يبرق المعًا بين طياتها ،اعتقدت في البداية
أنه برق ،خاصة وأن العتمة بدأت تغمر المكان بعد
أن حجبت السحب الركامية ضوء الشمس .وعندما
ركزت نظري ،تمكنت من رؤية طائر من نوع غريب،
بدأ ينخفض متجهًا نحو األرض ،ثم توقف وأخذ
يرسل إشاراته البراقة ،وبعد لحظات اقترب منه
من الطرف اآلخر طائر له مواصفاته نفسها ،وقف
على بعد معين ،وبدأ يبق بالمقابل إشارات ضوئية..
وارت��ف��ع من أحدهما دخ��ان أبيض شكل سحابة
اختفى بداخلها .أما الطائر اآلخر فهبط نحو األرض،
وهو ي��دور ويلتف ،واستطعت – عند اقترابه –
اكتشاف الخدعة التي انطلت علي ،كان طبقًا دائريًا
يدور ويلتف بسرعة فائقة ،وما إن أصبح على بعد
أمتار من األرض حتى توقف وبدأت حركته الدائرية
تبطئ حتى انعدمت ،وفتح باب في الجهة المقابلة
لي ،خرجت منه مجموعة من األشباح المتخايلة
المتطاولة ،بدأت هي األخرى بالدوران بسرعة عجيبة
ثم اختفت.
كان جسمي متيبسًا وأنا أحاول تحريكه ،وإيقاظ
زوجتي النائمة في حضني ،وإذا بي أسمع اسمي
يتردد كالصدى ،وبين دهشتي وذهولي وصلت إلى
سمعي العبارات:
«باسل الطوفي ،أكبر علماء الرياضيات في إقليم
( )...بدأ بحوثه السرية بعيدًا عن األضواء في سن
مبكرة ،وتمكن بقدرته الخالقة من ابتكار دواء –
يعتمد على اإلرادة – ينمي الوعي لدى اإلنسان
ويفتح أمامه آفاقًا جديدة في التفكير »...تحول
ذلك الصدى البعيد ..إلى لغة جديدة ،عباراتها
مباشرة مفهومة ،زادت من ذهولي ودهشتي:
 لماذا تجرجر زوجتك في رحلتك المضطربة هربًامن بطش حاكم اإلقليم بعدما خرجت على إرادته
باختراعك الخطير..؟
«قبل  400قرن خرجنا من هذه األرض هربًا من
طغيان حكامها وبطشهم ،ك��ان العبيد – وهم
األغلبية  -يتعرضون لشتى أنواع التنكيل والقهر،
وينتشرون ف��ي بقاع األرض ،يخدمون الطبقة
المستغلة بال احتجاج أو مقاومة ..شكلنا تنظيمًا
سريًا تألف من بعض أفراد الطبقة الوسطى وطبقة
العبيد ،واستطاع هذا التنظيم أن يوقع بالحكام
ارباكات واضطرابات ،أدت إلى ردود أفعال عنيفة،
كان من نتيجتها أن أعدم الكثيرون شنقًا أو حرقًا..
واستمر التنظيم في سريته وثورته يستعصي
على الجالدين وينشر أفكاره ومبادئه بين أهل
األرض ،وازدادت ردود أفعال طبقة المستغلين
فتوصلوا إلى اختراع أدوات تدمير مرهبة ،وكنا
بالمقابل نحاول مجاراتهم باالستخدام المتطور
للعلم ...ولكن أسلحتهم كانت أش��د فتكًا من
أسلحتنا؛ إذ دمرت المدن والقالع وشتتت شملنا،

وقد تمكن أجدادنا من بناء محطات فضاء ضخمة
استغرق بناؤها ثالث سنوات ،هربوا بوساطتها من
عسف الطبقة الحاكمة وطغيانها إلى كوكب بعيد
من طرف المجرة اآلخر .استغرقت رحلتهم سنوات
طويلة قبل أن تحط سفينتهم فوقه؛ حيث أقاموا
بين أهله الشبيهين بالبشر وتزوجوا منهم ..وظل
الحنين منذ تلك المسافة الزمنية البعيدة يشدهم
نحو كوكبهم األم ...وغرسوا فينا منذ والدتنا هذا
الشعور بضرورة العودة إلى األرض ،ومقارعة الظلم
والعدوان فيها لتحقيق مجتمع متكامل متضامن
يتساوى فيه الناس بجميع الحقوق والواجبات،
وقررنا نحن األحفاد العودة في مركبات فضائية
متطورة ..وقد تمكنا من التقاط اسمك من أجهزة
البث اإلذاعي ،وعرفنا قصتك وخبر اختراعك»...
تمكنت – بصعوبة  -من استيعاب كلمات
الصوت الموغل في البعد ،وما إن حاولت النهوض
من رقدتي حتى ارتسمت أمامي هيئات لكائنات
أرضية غاية في الطرافة :رأس ضخم تتوسطه
عينان كبيرتان وأنف أفطس وفم دقيق وأذنان
كبيرتان وجبهة عريضة واسعة وشعر خفيف..
ثالثة رجال وفتاة..
قال لي أحدهم ويبدو أنه األكبر سنًا:
 نحن ننتمي إلى أسرة عاشت قبل طوفان نوحبآالف السنين ،وهربت قبل اندالع الحرب الذرية
التي أودت بحياة غالبية سكان األرض ،بعد أن
فجرتها نزعة العدوان والسيطرة...
لم أقو على النهوض ألرحب بهم؛ إال أن الفتاة
أسرعت نحوي ،وفي يدها حقنة غريبة غرستها في
ذراعي من غير أن أقاوم ،شعرت على األثر بنشاط
وحيوية ،فسويت ما تحت رأس زوجتي ،وهرعت
أحيي ضيوف األرض وزوارها..
 فارقتنا قبل ساعات السفينة التوأم لسفينتنافي طريقها إلى كوكب زحل لدراسة جوه ،بوساطة
القوة الطاردة استطعنا الوصول إليك في عالم م
اوراء البصر ،ثم اقتنعنا بلزوم محادثتك ومناقشتك
وجهًا لوجه.
قلت ,وقد سكن روع��ي تمامًا - :أمن الممكن
أن تكون هناك حضارة قديمة فوق كوكبنا فاقت
حضارتنا الحالية وتمكن فيها اإلنسان من الهبوط
فوق الكواكب البعيدة؟
 كانت األرض قبل خمسمائة قرن آية في التقدم،حقق اإلنسان فيها تطورًا حضاريًا فاق الوصف،
وتمكن ال��رواد األوائ��ل من تحطيم أرق��ام قياسية
في السفر بين الكواكب بال انقطاع حتى وصلت
بعثاتهم إلى سديم المرأة المسلسلة الذي يبعد
عن أرضنا ماليين السنين الضوئية ..ازداد تكديس
السالح الذري ،وبدأت االحتكارات الصناعية تفرض
سيطرتها على الحكومات وال��دول النامية ،وأدى
النزاع إلى قيام حرب دمرت الكوكب ،ولم تبق فيه
س��وى المخلوقات المشوهة ،التي حسن الزمن
أشكالها فيما بعد .تمكنا بأجهزتنا المتطورة من
قراءة أفكارك ،وتوصلنا إلى حالتك النفسية والرعب
المسيطر عليك ..لذلك رغبنا في إنقاذك ..ما رأيك لو
تأتي وزوجتك معنا؟
كانت زوجتي حتى تلك الساعة راقدة قربي...
 أمن المعقول؟ وكيف بإمكاني الذهاب وأناعلى هذه الحالة المزرية من الضعف واالنحطاط
الجسدي ..وأنتم تتفوقون علي فيزيولوجيًا بمئات
القرون؟
 -أنت عالم رياضة ..وعيك ودرجة تفكيرك المتطورة

تؤهالنك لالنتقال إلى عالمنا .تقبع سفينتنا خلف
هذه الهضبة ونحن ننتظر إشارة منك ،لنحضر إليك
ونصطحبك .سنترك لك هذا الجهاز تضغط على زره
الصغير عالمة قبولك اقتراحنا.
داروا حول أنفسهم ليختفوا بعد ثوان....
*
*
*
ارتعشت قدماي على ملمس األرض الباردة...
وزوجتي ال تزال في رقدتها ،وأنا مضطجع أستند
إلى صخرة ملساء ،والمطر يتساقط خفيفًا فيحدث
الرعشة في جسمي ..عاد إلي وعيي فوجدتني أرقد
بين الصخور الجرداء ورأس زوجتي على ركبتي..
كانت حركتي الفجائية كافية لتحريك رأس زوجتي
بقوة ،ولكنها استمرت في نومها ...وضعت يدي
على جبينها فوجدته باردًا كالثلج ..كان وجهها
مزرقًا وصدرها ساكنًا ...أرعبني منظرها ،فوضعت
أذني على صدرها ألتبين الحقيقة المخيفة...
زوجتي الحبيبة التي كانت السند الوحيد لي في
معاناتي وقهري – انتهت حياتها من البرد واألذى
والجوع ،حانت مني التفاتة إلى الوراء ،فلفت نظري
جهاز صغير يمتد منه هوائي قصير ،أمسكت به
وأنا مذهول ،متردد بين الحزن والحيرة والخوف..
ت��ذك��رت ال��رج��ال الثالثة والفتاة والسفينتين
الدائرتين ،والدوامة البيضاء المحولة إلى سحابة
ركامية وكوكب السفر الطويل ...والحرب الذرية قبل
مئات القرون....
كل ماجرى إذن كان حقيقة .وضعت الجهاز
الصغير في جيبي ،وب��دأت أنشج متألمًا وي��داي
تحتضن اإلنسانة الحبيبة الوحيدة التي ظلت
معي ...صامدة في وجه الكوارث والعذاب والجوع.
قرع حوافر الجياد يصل إلى سمعي ،ولم تهتز
شعرة في بدني ..ك��أن اليأس قد حط علي فلم
تعد حياتي تهمني بعد أن خسرت أغلى حبيبة..
ألول مرة في حياتي تنفجر دموعي ،دموع القهر
واالستسالم واليأس بهذه ال��غ��زارة ،ث��وان قليلة
ووجدت نفسي محاطًا برجال السلطان ،المدججين
بالسالح ،يدفعونني بأسنة حرابهم في طريق موحل
مليئ بالبرك ،ويداي خلف ظهري تكبلهما قيود
ثقيلة ..وعندما أتوقف منهوكًا من التعب ،تلسع
ظهري السياط...

الشريرة ...والحراب شاخصة مرفوعة والوجوه كالحة
مقطبة ..واألجسام الضخمة مسربلة بالحديد ،تمتد
في رؤوسها لحى طويلة ،وتعلو جبهاتها تغضنات
مخيفة ..صوت حاد نفذ إلى سمعي كالفحيح:
 إنه يستيقظ ياموالي...أي��د قاسية ترفعني وتجلسني ف��وق مقعد
حجري ،تفرست أتأمل الحشد وقد استعدت وعيي
ً
كامال ...رجل أشبه بغوريال متين البنيان كثيف
الشعر ،مرعب النظرات ،أشار إلى الحراس إشارة
خاصة ..رفعتني األيدي ووضعتني بعد أن عرتني
من ثيابي فوق نثرات من الزجاج الحاد الساخن
المفروش فوق أرض منبسطة صلبة ..صرخت وأنا
أحس بآالم مرعبة ..ورمقت الوحش يبتسم بتشف
وهو يقهقه ويشير إلى زبانيته ..اخرجوني بعد
ثوان وآالمي ال تطاق ،وقبل أن أفقد وعيي صبوا فوق
جسمي العاري دلوًا من الماء البارد ..وأجلسوني من
جديد فوق المقعد الحجري ،ونثرات الزجاج موزعة
فوق جسمي تزيد من عذابي والدماء الساخنة تسيل
من الجروح والقروح ..كان الجالدون يتباهون بكيل
الصفعات واللطمات لي ،وسيل من أسئلة لم أفهمها
يتدفق من أفواههم ،إنه استنطاق خاص برعوا به،
لم أتمكن من فهم رغباتهم ،إذ فقدت الوعي من
جديد ...وعدت إلى األح�لام المرعبة والكوابيس،
وعندما استيقظت كانت الجرذان متجمعة فوقي
تمتص دمي وتلعق جراحي .وتنهش لحمي ..وصل
إلى سمعي صوت كالصفير لم أكترث له في بداية
األم��ر ،إال أنه عاد بإلحاح يصم أذن��ي ،وي��ذب عني
أذى المخلوقات الصغيرة المرعبة التي ارتاعت
منه ..وسمعت اسمي يتردد كالصدى ..وعاودني
إحساس بالسعادة لم أحظ بمثله في عمري ..كيف
نسيت جهاز اإلرسال الذي حفظته معي؟ الجهاز
الذي أعطتني إياه تلك الكائنات اللطيفة الرقيقة..
زحفت وقد قوى من عزيمتي ترجيعه الموسيقي
السمي ..لم أكترث بملمس األرض الباردة يلسع
جسمي العاري ..كنت سعيدًا على نحو ال يوصف
وقد حمدت للسجان دفعه لي فوق درجات البئر،
حيث انفلت مني الجهاز ،ليظل بعيدًا عن متناول
أيدي الجالدين..
*
* *

*
*
*
باب مرعب لبئر مظلمة ..يفتح فمه ليستقبلني،
أسقط فوق درجاته المنحدرة متدحرجًا إلى القاع،
ينغلق بابه محدثًا صوتًا قويًا ...األرض باردة رطبة،
والرائحة الكريهة تزكم أنفي .سائل ساخن يسيل
على ظهري من جرح غائر في الرأس ..تصل آالمي
إلى ذروتها فأفقد وعيي ...ساعات طويلة مرت علي،
وأنا موزع بين الحلم واليقظة والكوابيس المرعبة
استيقظت أخيرًا – وقد أحسست أن مخلوقًا صغيرًا
يقتطع بأسنانه الحادة جزءًا من لحم رجلي ..كان
جرذًا كبير الحجم ظهر تحت بقعة ضوء متسربة من
شق في باب البئر ..تبعته جرذان أخرى قفزت فوقي
تعضني وتنهش أجزاء من لحمي من غير أن أتمكن
من مقاومتها ..كنت خائر القوى محطمًا مخدوش
ً
األطراف ..زحفت على األرض الرطبة الباردة محاوال
الوصول إلى جدران البئر ،فتكاثرت حولي الجرذان،
ولمست في طريقي سلكًا معلقًا فصعقتني الكهرباء
السارية فيه ،وفقدت الوعي من جديد ..لم أدر كم
من الوقت مضى علي قبل أن أفتح عيني ليغمرني
ضوء باهر ،وأحس بوخز شديد في خاصرتي ..بدأت
أتأمل ما حولي :عيون كثيرة تحملق بي بنظراتها

حاشية:
عندما أتى السجان في اليوم التالي بكسرة خبز
أسود جاف وقليل من الماء ،فوجئ بخواء السجن،
فهرع إلى رئيسه يخبره ..فجمع رجاله وبدؤوا عملية
بحث جدية عن الرجل الذي هرب بطريقة يصعب أن
يصدقها العقل.
مركبة فضاء غريبة ترتفع فوق السحاب ،تزيد من
سرعتها ،تتالشى بعيدًا عن كوكب األرض متجهة
نحو كوكب بعيد في طرف المجرة اآلخ��ر ..وعلى
متنها أناس انتمى أجدادهم إلى عالم األرض في
تاريخه السحيق وإنسان عصري مضطهد مظلوم
محاصر بوسائل القمع ،جريمته الكبرى أنه متفتح
الذهن.
* *
*
بعد مدة لم تتجاوز الساعات ،عادت المركبة
ذاتها إلى األرض وقد صممت كائناتها على الصمود
في وجه الظلم واالضطهاد ونشر اختراع العالم
الرياضي الكبير وم��داواة المسحوقين به ..وحتى
ال تصبح لهم ذريعة للعودة ،فجروا سفينتهم،
وانتشرت جماعاتهم في األرض يقاومون طغاتها
المتجبرين..
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المنيرة في حلمها الثاني
كمال �سحيم
ْ َ
ْ
ُ
ُّ
السنين؟
يختصر
الوردي
هل ِحل ُمك
ً
ُ
َّ
مر تكفي للمجون
أم أن نافذة ِ
بلون الع ِ
ما بين كتف النهر والجسر القديم
أال َ
ترين  ..أنا أسير معفرًا بنهايتي
ُ
أحاول في العيونْ.
عبثًا
ُ
ً
تدفنه الظنونْ
القبالت
جيال من
ِ
ِّ
البطون
كل
في
اللعنات
نهرًا من
ِ
ِ
فهاجري كيال أعودْ
ولتقتليني كي ْ
أعود
***
ُ
أنت
األحالم ِ
 ..ومدينة ُ ِ
ْ
النهار
وأنت منتصف
ِ
َج َب ٌل م َ
ّ
ْ
القفار
المندى في
الشيح
ن
ِ
ِ
ٌ
ْ
احتضار
المحنط في
الورد
من
حقل
ِ
ِ
ُ ٌ
ْ
انتظار
القلب
والروح موال وفي
ِ
ّ
لن تندبي حظي
ولن يكفي دمي،
َ
المحارْ
لغة َ
كي تصنعي
***
ْ
يسير
يا من رأى قمرًا
ً
وليلكة تطيرْ
وردًا
تناثر كالحريرْ
َ
قلبًا
يا من رأى وطنًا أسيرْ
***
ماذا ُ
يفيد االنتظار
ُ
َ
ُ
والريح تحمل حزنها مثلي
التراب
بالظالل على
وتلقي
ِ
َِ
ُ
وتكسر الطوق الذي
ِ
ْ
أغانيه الغياب ..
كانت
ِ
ّ ُ
َ
َ
واألمطار
األشجار
وتحرك
َ
َ
شق السراب..
والنجم ُالذي ع ِ
ْ
االنتظار؟؟
ماذا يفيد
ُ
ُ ُ
األحالم تهتك،
ومدينة
ِ
ْ
الضباب
في سراديب
ُ ِ ُ ُ ُ
والنجمة الغراء تطفأ،
َت َ
ْ
الخراب ..
أسمال
حت
ِ
لملح َك يا ُت ْ
راب
عذرًا ِ
ُ َ
الضباب بال َضبابْ
زمن
ِ
لموت َك يا ُترابْ
عذرًا ِ
***
يا َم ْن رأى قمرًا يسيرْ
ً
ْ
تطير
وردًا وليلكة
ْ
قلبًا َت َ
كالحرير
ناثر
يا َم ْن رأى وطنًا ْ
أسير
***
ّ
أغان
ماذا تبقى َمن ٍ
ْ
األنبياء
أرض
ال تغنى فوق
ِ
ُ
يذوب ُ
َ
الثلج واألرض
حتى
الم َ
دو ُرة الحياءْ
ُ
َ
تعود مدينتي
حتى
وحبيبتي وصديقتي
ُ
وجليسة األمس القريبْ
ِ
َ ّ
ماذا تبقى؟..
ُ ُ َُ
شعل ِم ْن دمي
والنار ت

وإلى َدمي يسري الصقيع
ُ
األدعياء لغربتي
جميع
يأتي
ِ
َي ُ
بنون لي َمقتي الجديدْ
َ
ُ
يرمون في وجهي السؤال
بنهر ٍة..
ْ
ماذا تريد؟
ماذا ْ
تريد؟
***
ْ
ّ
ُ
يل الخيول
أسرجت َفي الل َ ِ
حتى أقابل جمع ْ
هم
ُ
َ َ َ
مندل ُ
كنت أدخل َ
نار ْ
هم
ِمثل الس
ِ
َّ
ألرد ْ
هم
ُ َ َ
َ َ َ
مندل ُ
وت ْ
هم
كنت أقهر م
ِمثل الس
ِ
َ
ألميت ْ
هم
َ
َ
يرسمون على دمي تاريخ ْ
هم
هم
َ
ْ
بملحهمْ
َ
َ
َينسون أني لن أذوب ِ
َّ
َ
سيغادرون مدينتي
وبأنهم
وحبيبتي وصديقتي
َ
ْ
القريب
األمس
وجليسة
ِ
***
يا َم ْن رأى قمرًا يسيرْ
ً
ْ
تطير
وردًا وليلكة
تناثر َ
كالح ْ
َ
رير
قلبًا
يا من رأى وطنا أسير
***
القبيلة
ها ...أطلقوا خيل
ِ
ْ
شمس العراق
أسدلوا الذكرى على
ِ
ما َ
الجميلة
عاد في أرضي
ِ
ُ
َ
اليوم
خيول تستريح
من
ٍ
ْ
السباق
تعب ِ
من ِ
ْ
االغتصاب
حوار
في
الحقوني
هم
ِ
الدفينة
المدن
رعشة
في
ِ
ِ
ِ
في ثنايا االكتئابْ
َّ
الورود
ها ...أيقظوا كل
ِ
كما أرادوها زجاجًا
ُ
أدركت ِس َّر حديقتي ،
إنما
ُ
ُ
سغ اإلياب
ن
في
وغرقت
ِ
***
ُ
َ
سقطوا على وج ِعي
وقالوا..
َ
الوطنْ
بدأ َ
من هنا
ُّ
صغيرتين
تين َ ْ ِ
في حل ِ
الرجاء بال كفن
من
ِ
ُّ
الجمال،
في حلتين
من ْ ِ
َِ ّ
وعابر نسي الزمن
ٍ
***
ُ
كان الهوى ُحلمًا
ُ
ُ
الكلمات
تتدحرج
كطفلة
وكنت
ٍ
ِ
َ
حين تقولها..
كان الهوى قدرًا
َ
وكنت حبيبة الماضي
ِ
َ
اللحظة..
وعشق
ِ
َ
صار الهوى قمرًا
وصرت قبيلتي األولى،
ِ

َ
الكالم
ومختصر
ِ
***
يا َم ْن رأى قمرًا َيسيرْ
ً
ْ
تطير
وردًا وليلكة
ْ
َ
كالحرير
تناثر
قلبًا
يا َم ْن رأى وطنًا أسيرْ
***
ُ
ََ ُ ْ
شوقي يطيل مسافتي يتمي،
ْ
ً
ويغرقني طويال بالعويل
َ
فيحيلني ثلجًا نديًا
َ ْ
َ
أهداب الجليل
فوق
َِ
ُ
بة
األح ِ
لك ِ
وأدور في ف ِ
خالدًا ومخلدًا
ْ
أمضي على وقع الصهيل
َ
حسرة الروح ِالتي َشاختْ
يا
ِ
ُ
َ َ ْ
َ
وفاض بريقها فوق النجيل
الهم الوح ْ
َ
وجعي هو ُّ
يد
ِ
َ
ُ
ْ
الفريد
الحزن
وطني هو
ُ ُ
حاتم
قمري خرافة
ٍ
هر َ
الج ُ
ومدارجي َن ُ
ليد
***
هذا أنا ،..
ٌ
َ
الموت
ومسافة بيني وبين
ِ
ْ
أجل الكرامة
ِم ْن
ِ
ُ
ُ
ُ
ستباح ،وطيف ُه
وطن الفراد ِة ُي
َ
الز ْ
مان
ابتهاالت
يبكي
ِ
الطريق
وعلى
ِ
ٌ
مهاجر يمشي معي
َ
َ
أسرق الطفل الذي
كي
َ ُ ِ َ
قتلوه في قلبي،
ونبضي ٌ
تائه َ
َ
الهراو ِة،
بين
والمسدس،
ِ
واللجام،
ٌ
بين السجونْ
وتائه ِ َ
من أي ذاكرة أكون
في أي ذاكرة أخون!!..؟
***
ُ
زالت األرض التي
ما ِ
كنتم عليها ال ترى فيكم
للرجوع،
حنينًا
َ ِ
ّ
وال ترى نهر التهج ِد،
ْ
جديد
والقيامة من
ِ
ُ
ُ
ً
أو ال ترى خيال يطول عنانها
ْ
َ
السماء
برج
ُ
ُ
الممهور
والفارس
بالتعب ّ
ُ
الس ْ
يستريح من ّ
فر
المزو ِر
ِ
ُ
وشم
في
اللذات
ويحاور
ِ
ٍ
ُ َْ
المطرْ
َ
حبات َ
يشابه نقر
ِ
ُ
ْ
الحبيب
القمر
يا أيها
َ ْ ََّ ُُ
ْ
َ
من طير الحلم العنيد؟
َّ ُ
َ
َم ْن ّ
الشمس التي عرفتها
غي َب
وأذابني
ْ
تالفيف القديد!!؟
عبقًا طريًا في
ِ
***

يا ْ
ْ
يسير
من رأى قمرًا
ً
وليلكة َت ْ
طير
وردًا
ْ
َ
كالحرير
تناثر
قلبًا
يا ْ
من رأى وطنًا أسيرْ
***
فمن هذا الذي يأوي إلى موتاه
ُيبقي ُح َلمهم حيًا،
توالدهم
ُويبقي في
ِ
ً
نشيد َّ
َ
الدم الزمة
يرد ُّدها َصدى ُح ٍب
ِ
ُ
َ
ّ
َ
أحياء لنا قتلوا،
فوق
س
تكد
ٍ
وأموات لنا ُبعثوا،
ٍ
وآهات لنا ُص َلب ْت..
ٍ
َ
عجل
على
يأتي
الذي
هذا
فم ْن
ٍ
ألسنا َ
مرارتنا
اليوم في ِدفلى
ِ
ُ ُ
ْ
فرقنا ُ
الحية السبعة
رؤوس
ت
ِ
َ ُ
ُ
الموت
وتحملنا رياح
ِ
ً
منفى إلى منفى
من
***
ُ
أميرًا كنت في ِعشقي
َ
ُ
ورثت حروف ذاكرتي،
ْ
َ
ُ
سواد الليل
وضللني
ُ
النجم
رقيب
أخبرني
ِ
َ
أن الصمت مقبرتي
كفى طربًا ..كفى غضبًا
كفى عبثًا بأقماري
ُ
فهذي العيشة الضنكى
ّ
تغي ُر في مساراتي،
وترميني َ
الحلم
وراء
ِ
محمومًا بآهاتي
***
ُ
ُ
سقط األيامُ
لماذا ت
ُ َ
ذروتها على جسدي
وال يأتي إلى موتي
حبيب َ
ٌ
كان يهواني
َ
ُ
فهل يا أرض أثقل ِك
ثناياك
مسيري في
ِ
ُ
ْ
تركض األيامُ
وراحت
ُ
ال تخفي لها أثرًا
ُ
ُ
جلجلها:
وآ ٍه في ربى روحي ت ِ
ُ
ٌ
المجنون
وحيد ُّأيها
َ
َم ْن ِتلك التي َر َس َم ْت لها نجمًا؟
ُ
َ
وصرت تقول :يا للنجم..
ُ
هاتوه ..
ُ
أريده ..
تخب ُ
ال ّ
وه..
***
يا َم ْن رأى قمرًا َيسيرْ
ً
وليلكة َت ْ
طير
وردًا
تناثر كالحريرْ
َ
قلبًا
يا َم ْن رأى وطنًا أسيرْ
***
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ّ
تاريخه ندمًا
عض
ُ
علي جمعة الكعود
ٌ
ٌ
طريد
زمان
ٌ
وصبح
ّ ُ
سارقيه
يفتـــش عن
ِ
ٌ
معاوية
ُ
عاد يبحث عن شعر ٍة
ً
ْ
أصبحت شيبة
بنيه
في رؤوس ِ
ْ
وصفـ ُ
ّ
عادت
ين
ُّ
تفرق
وأخيه
أخ
ِ
بين ٍ
......................
ّ
تبرأ ُ
آدم
وانتبذ الشعراءُ
ّ
قصيًا...
زمانًا
تلعثمت الكلماتُ
ِ
الشعر
شفة
على
ِ
ْ َ ُ ُ
وهو يساق
القتل...
إلى مربد
ِ
ماعاد شيءٌ
َ
يوازي الوقوف
ُ
َ
الراحلين
جج
على ل
ِ
َ
ُ
وأطالل ْبرقة َ
ُ ْ َ
طرفة
تنكر
ْ
ّ
الخمر...
وهو يمج ُّمعلـقة
ِ
ٌ
شيء
ماعاد
َ
الولوج
يوازي
ْ
شعر
إلى حجرة ِال ُ ِ
حيث القصيدة
ً
ُ
ترقد عارية
ّ
بعد فض بكارتها...
زمن ٌ ُم َ
ستـ ّبد ٌ
ُ
ينوء
أوجاعه
بكلكل
ِ
ِ ٌ
ومعاوية
ّ
ُ
تاريخه ندمًا
عض
َ
واستفاق
على واقع ٍ
ْ
أثخنتـ ُه
أحالمه...
هزائم ُ
ِ
لم يعد للوجود ِ
ٌ
وجود
ليفهم ّ
َ
سـر وجود
القطيعة
ِ
زمانين...
بين
ِ
ّ
دو َن
في دفتر اليأس ِ
آخر فتح ٍ
وراح
َ
يدق ُّ مسامير حزن ٍ
بإسفين خيبته ِ
ويناجي
زمانًا طريدًا

ٌ
امرأة من َ(كرتون)
وجدان �أبو حممود
ّ
حتى ُّ
ّ
ّ
طفلة
بت أقرب إلى
الكرتونية
الشخصيات
عملت في رسم
ٍ
َ
خارجة من فيلم (كرتون).
ٍ
ٌ
أعرفها وأعرفه ،اسمه راجي ،شاب التقيته في طريق سفر فنما
ً
ٌ ّ
ٌ
صغير تدلى فجأة فوق قلبينا مثل عناقيد العنب،
بيننا حديث
ٌ
ٌ
ّ ٌ
ّ
ٌ
ٌ
ثورية ...ونظرة من
أفكار
دفء جارف،
شدني بعالماته الفارقة...
ّ
ّ
وألفة .بدأ راجي رحلة التوغل َّ
يتقرب
واضحة ،وراح
في بمثابر ٍة
ضوء
ٍ
ٍ
ٍ
ّ ّ
ّ
وقت كنت أعاني
مني كلما سنحت له الحيلة ،وحيث أنه جاءني في ٍ
ّ
العاطفية ،فقد صعب عليَّ
فيه من إحدى نوبات التوهان والفوضى
برفق وأمضيت أيامًا بعدها أبكي.
المساس بقلبه ،صددته
ٍ
ٌ
ِّ
أما هي فرفيقة صعدت درجات الود بذكاء إلى أن باتت بمنزلة
ٌ
ٌ
ٌ
ّ
ّ
والتبرج ،داهية
الصديقة (الحميمة) ،جميلة ومرحة ،تجيد التغنج
ّ
في المالطفةُّ ،
تحب البسكويت المملح مع الشاي ،دائمة الضحك...
ّ
من كل شيء وعلى أي شيء ،لدرجة أنه يمكن لألمر ذاته الذي
ِّ
أضحكها أن يبكيني ،تناقضني في كل الكبائر ...في تهريجها،
ّ
واقعيتها ،في إظهارها ما ال تخفي ،في إهالة الدموع ساعة
في
ّ
ّ
تشاء ،وربما كان هذا ما سوغته يومًا بـ ( تكامل األصدقاء) .تنتقي
ّ
للتحبب والدلع (نوغا) وتغضب لو نوديت
صديقتي لنفسها لقبًا
ُ
بغيره ،ساعة ذكرته لي يوم تعارفنا ضحكت فأسرعت تسأل( :
جديتي المورثة عن ّ
وبماذا أناديك؟) ،استعدت على الفور ّ
جدة
جدتي وأجبتها ( :باسمي).
لم تكتف نوغا بدعوتي لزيارتها على ال��دوام وال بتكثيف
ّ
ّ
الهاتفية ،بل حرصت مؤخرًا على زيارتي في مكان
اتصاالتها
ّ
عملي ،أطلب لها شايًا وتخرج من حقيبتها بسكويتها المملح،
تبتسم ّ
لشابين يقاسمانني الغرفة وتدعوهما للمشاركة في حفلة
ً
الشاي الصغيرة ،لقد باتت مألوفة لجميع الزمالء بفستانها القصير
ّ
الدائرية وضحكتها ذات الصدى .تناديني بـ (
وأقراطها الضخمة
ّ
ُّ
وتسر إلي بتفاصيل التفاصيل في حياتها ،تقول لي:
معلمتي)
ً
ً
ّ
ُّ
خجل ،وال
تحمر وجنتاي من
أكبرك سنًا وتكبرينني مكانة وهيبة،
ٍ
ّ
طفلي ٍة :ليتني مثلك .في ذلك
لهجة
أعرف ماذا أقول فتواصل في
ٍ
ّ ً
ّ ً
َّ
الوقت لم أجد سببًا لذاك اإلطراء وتلك المبالغة؛ خاصة وأن صبية
ٌ
مثلها قادرة على لفت النظر في سرعة الضوء ليست بحاجة من
ّ
ترفع به شأنها ،إال أن األمر لم يطل حتى تكشفت النوايا؛ إذ جاءتني
ً
ً
راجية مساعدتها في العمل حيث أعمل ،فوجئت قليال ،استغربت
ّ
كثيرًاَّ ،
ثم سرعان ما أقسمت لها بأني سأبذل جهدي .استثمرت
ّ
ّ
إمكانيات هائلة
مكانتي لدى رؤسائي في العمل وصورت لهم
ّ
انة درست معي االختصاص نفسه ،وواصلت اإللحاح والشرح
لفن ٍ
ً
حتى جلبت لها قبوال إلجراء االختبار.
ّ
معلمتي)َّ ،
ثم
بتنا أكثر قربًا ،وتابعت استعمال الكلمة عينها (
ً
ّ
مني ناص َحتها وكاتمة ّ
شاب
سرها ،أخبرتني مثال عن
َجعلت
ِ
ٍ
تواعده وتلقاه في كافتيريا على طاولة قرب النافذة ،فهمت َّ
أن
ٍ
ّ
نحو ال تحبذه ،وحفظت ما
عينيه
صغيرتان وشعره أجعد على ٍ
ّ
ّ
َّ
يقوله لها كل مر ٍة من قبيل ( تنام أحالمي في عيني وتصحو في
ٌ
ّ
عينيك) ( ...في وجودك قربي بات لحياتي ٌ
نور وقيمة) (...تتفتحين
ً
بقلبي زهرة لكل المواسم والفصول) ،عرفت أيضًا كيف صار كثير
الشرود ،وكيف ّ
حدث عنها أصحابه ،وكيف يجلس في صال ٍة قرب
ً
باهت أتتني مخبرة :جاء بيتنا
صباح
هاتفه منتظرًا صوتها .وفي
ٍ
ٍ
ّ
البارحة خاطبًا ،فابتسمت وهممت أبارك ،غير أنها غيرت نبرتها
ٌ
مفلس ويريد الزواج)َ ،ح ّدقت في فمي المفتوح وتابعت
بضحكة(
ٍ
ّ
ّ
(ال تحزني عليه ...بقينا أصدقاء) ،وبالكاد مرت أيام حتى علمت بأمر
آخر تواعده في الكافتيريا ّإياها على الطاولة ّإياها ،فبدأت بقفل
ٍ
ّ
ّ
مني ّ
أذني ّ
ّ
رجل.
عن
ثني
تحد
اقتربت
ما
كل
دًا
جي
ٍ

في الساعة التاسعة إال ربع من يوم األحد أرسل ّ
إلي المدير طالبًا
ً
ُّ
فجأة َّ
أن جزءًا كبيرًا
عمل كلفت به ،ألكتشف
تقديم المنجز من
ٍ
منه قد اختفى ،وفي يوم األربعاء من األسبوع نفسه تبدأ سلسة
ً
المصائب بالتتالي ،تنسكب القهوة على ّ
بقية األوراق مصادفة،
تزداد أخطائي بالجملة ومن دون أن يكون لي ٌ
يد فيها ،فمن تأنيب
متواصل إلى اتهام بالتقصير واإلهمالَّ ،
ثم تنتشر في الشركة
ّ ٌ
ٌ
ّ
شائقة ّ
سرية لمديري ،يغضب األخير،
قوية مفادها أني زوجة
وتورطي في المشاكلّ ،
تورطه ّ
تزيد الشائقة ّ
يهدد ويرعد ويحاول
معالجة األمر ،يعجز فيطلب منحي مستحقاتي المالية ،ويعتذر عن
ّ
ّ
ظروف غامضة تستلم
ليقص بذلك األلسنة كلها ،وفي
خدماتي
ٍ
ّ
حين أنها من دبرت ما حصل.
نوغا مكاني ألعلم بعد ٍ
ّ
اعتزلت الناس ،أكلت تعاستي قلبي ،وقصت من صدري مواطن
ً
ّ
أحد ،وفجأة ظهر راجي من جديد كمخلص ،وكحالة من
الثقة بأي ٍ
ُ
ّ ً
حاالت إعادة التوازن لعدالة الطبيعة ،بدوت آنذاك ميالة ألن ألبسه
ثوب المنقذ ،أركبته فرسًا بيضاء كما أفعل مع شخوصي المرسومة،
وأركضت الفرس طول خيالي وعرضه.
كان يوم خطبتنا مناسبًا لبدء حيا ٍة جديد ٍة ،ووقتًا موعودًا ألرث
ّ
نصيبي من حنان الله .وقفت وراجي بكفين متشابكين ،رقصت
ّ
ّ
المدعوون في
بصيني ٍة تحمل خاتمي الخطوبة ،وصفق
ّأمه أمامنا
ٌ
تحيينا ،وتلك...تلك...تلك نوغا ّ
امرأة تزغرد هنا ،هذي ّ
تلوح لنا،
فرح،
ٍ
ّ
ّ
فزع ،أحدق في راجي ،أراه يقابل تحيتها بالمثل ،أسأل
في
أرتعش
ٍ
ً
مخنوقة :أنا لم أدعها ...أنت فعلت؟ ،يجيب مصدومًا :نعم ،أسأل
ّ
ّ
ثانية من دون أن أعي إن كانت كلماتي قد خرجت كلها :من أين
تعرفها؟ ،يتجمهر الناس حولنا هاتفين ،وتطلب ّأمه أن ّ
أمد يدي
مكر ًرة سؤالي ،يصمت ّ
فأفعل ّ
حنق :طلبتها يومًا
فألح ،يجيب في
ٍ
ّ
ّ
للزواجَّ ،
ثم ألبسني الخاتم قبل أن أتمكن من سحب يدي ،تمليت
فيه من خلف غمامتي دمع ألكتشف ألول مرة مذ عرفته ّ
أن شعره
ٍ
ٍ
أجعد وعيناه صغيرتان.
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إلى الزمن الجميل

حممود حمود
َ
ّ
ريحك ياسمينًا من دمشق
أشتـم
ِ
ليمون الشواطئ
وزهـر
ِ
الحانيات
والجـبال
ِ
ّ ْ
الالذقية
ضفاف
عـلى
ِ
ّ
َ
طرطوس الشذى
دوح
من ِ
سكـبة العاصي
من
ِ
ّ
المروج
عـلى كـل
ِ

ّ ْ
الشهـية
عـلى سنابلها

ّ
ريحـك زعـترًا
أشتم
ِ
ّ
من ّ
األشم
الجـبل
قـم ِة
ِ
الشـرق
ودوحـة في
ٍ
ِ

في المدن التي ْ
آخـت فـراتًا
ِ
يرموك ّ
نـدية
ذكر
ٍ
والتي من ِ
َ
من َ
الخضراء
إدلب
ّ
ّ
الفـتية
والشهباء ...والمدن
ّ
ّ
ـون )
أشتم
ِ
ريحك (زهـر طي ٍ
عـشق
شذى
ٍ
كما ٌ
ّ
العامرية
قـيس وليلى
َ
الجبال
حبـقًا وإكـليل
ِ
ونـرجسًا ألـقى
ثمر
وألقـى زيزفـونًا دونما ٍ
ّ
الطـوية
يـوم
إلى ِ
ّأو ُاه يا َ
العـيون
ذات
ِ
ورد
ويا ندى ٍ
عـلى ٍّ
خـد بدا
َ
سحـر ّ
البرية
إني الـذي كان اهـتدى
ً
َ
يـوم ارتـضى كحال
َ
التـراب
لعـينيه
وقـد غـدا شمـسًا ّ
بهـية
ُ
ْ
صوتي
وعـرفت من
ُ
التاريخ ّرد ُ
ده المـدى
أنا
ّ
ّ
قـضيـة
حـبي
سوريتي وطن
ّ
سورية
وأمي في المدى
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ب�سام حميدة
أبحث عن شيء مفقود..
أبحث عن شيء موجود..
عن صدق
في هذا العالم..
أبحث عن رجل
لم تسكنه
لواعج الغدر والخبائث..
أبحث عن امرأة
لم تبح أنوثتها..
ولم تجرح رائحة وجدها
سكين االنحدار.
****
عبثًا يمضي العمر..
وترحل...
األشياء الجميلة..
وأتساءل...
كيف تتحطم
جدران السنين
بين أضلعي
ويشيخ العمر..
ومازال القلب المتعب
بهموم الدنيا
ينبض بالحزن..
ويفجر براكين القهر..
ويحرك شالالت
الحب الساكن فيَّ
ليغسل...
ألوان الكذب من حولي..
ماذا يجدي الحب..؟
الخارج من أفواههم
بال لون أو طعم..
ماذا يجدي الكالم
المعسول..
والبسمة
على الشفاه
التنطق إال...
بالباطل.
****
لست أدري..؟
لماذا كل هذا النزوح
نحو الهاوية..؟
ولماذا يلبسون
كل هذه األقنعة..؟
كم تقتلني..
هذه األلوان
في وجوه الناس!..
تغتالني الفجاجة..
وموت الحقيقة.
****
أنا القادم
من سفر العذابات..
ناصع حتى الموت..
أرتق الحلم
بصبر ايوب..
كي أنفض عن نفسي
غبار السنين..

أخوض غمار الوقت
وأنسى نفسي..
وأنا أفتش عن
الزمن الجميل..
عن العصافير الهاربة
رصاص طائش
من
ٍ
من حجارة الغدر..
أتوه بال مغزى..
في ليل داكن..
ألملم شتاتي..
ّ
وكلي مزق من نار..
أسكب قهري
في طرقات الصمت..
وأتلظى شوقًا
لبقايا من رائحة
الدفء المفقود
في هذا الكون.
****
أعود أدراجي
أتقلب في حيرتي..
ويحصدني نوح
المدينة البائسة
المترعة بالمقهورين..
تسد رئتنا
رائحة السفاالت...
الغادرين..
في األزقة والردهات..
ً
ّ
أتزمل معزوال
عن عالم مسكون
بالشياطين..
أضع رأسي..
تحت غطائي
كي التلمع في عينيّ
دمعة المصدوم..
وسط هذا الظالم
وهذا الركام...
****
تأتي..

تربت على كتفي..
تواسيني...
كطفل فقد أمه...
يتجدد أملي..
وأنا أراك واقفًا
في وجه الريح...
ايها الرجل
الضالع في حنين األصالة..
وحدك تقف
على قارعة الفؤاد
ً
مغروسا كشجرة نخيل
شامخة بكبرياء
رغم تبدل األمكنة
واألزمنة...
ّ
وتلون الرجال..
****
ّ
جل الذين عرفتهم
يمسحون ذاكرتهم..
وحدك تبقى..
تحمل كل الذكريات..
حين يجلدني الضنى..
ألوذ بك..
كلما استعرت
كلمات الشامتين..
أحث الخطى
إلى قلمي وأوراقي..
أهز جذع القلب
لتتساقط الكلمات دفئًا..
وأفرغ قهري
كي ال أصرخ
ملء حنجرتي..
وها أنت تقرؤوني
تبتسم...
وتنزع من القلب...
أشواك وخزته..
وتسكت العبرات
من بين أضلعي.
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صرت ظالً

وجهك الذي ال ينسى
ح�سان علي

ِّ ٌ
دة ُّ
تئن..
كرنفال الصيف سي
ُ
رجل يضحك في الوهم
ويبكي في الحقيقة..
يا مدى الطرقات من لي حين
أرجع
للمسافات السحيقة..؟
للحكايات التي مادت بظلي
ً
صرت ظال أشقر اللون،
أحاكي أنجم المرآة
ليل براني..
عن ٍ
ما تراني وأنا في الرتل
أبكي وأصلي..؟
وجهات لم تدعني،
في
نصف قلبي
ٍ
ممر شاردٌ،
نصفي الباقي ٌّ
ملفى غزال..
والتماثيل اطمأنت
فوق هاتيك التالل!..
كرنفال الصيف يمتدُّ
ويغدو أزمنة..
ورد
وأنا أصحو على ٍ
وشباك
ٍ
ٍّ
وحبات أرز..
ودعوني كل حين
وأعيدوا ظلي المكسور
تلويحة،
في
ٍ

�أحمد علي ال�شمايل

أو قرب مثوى..
أنتم اآلتون بعدي
في الطريق إلى المساء،
في مهب نجيمة الحقل الصغيرة
في مناخ الريح
في مدن العشيرة..
نصف تمثالي هناك يعيدني
للوقت،
ٌّ
نصفي بين ويغيم..
إن الوقت لي
ٌ
زفة
ٌ
وبشارة
مناكب
وأطير فوق
ٍ
والريح تلحق بي..
أعدي لي نسيمًا من صبا
أو فاهدئي..
كي ألملم ما أضعت
بيارقي فوق الجهات،
سفائني
أو ملعبي..
ٌ
كرنفال كي تقول الريح
إني من حجر!..
هل رأيتم أدمعًا تنأى
وخطوًا
ْ
من مطر..؟!

فيما كانت تيارات مشبعة باللزوجة تلفح جسده ،وفيما
كان ينتظر قدومك ليقينه بأنك لن تخيبي أمله بالحضور؛
وخزت أشواك االنتظار روحه وأدمت ذاكرته ،خطواته تطوي
المكان جيئة وذهابًا ،شعر باالختناق والضيق لدرجة أنه
لم يتمكن من التقاط أنفاسه ،غامت الرؤية من حوله رغم
يقينه بأنك ستأتين ،حاول أن يشغل نفسه بأكثر من أمر
لعل الوقت يمر ويزف له بشرى حضورك وفيما هو كذلك
فإذا بحالة تغلفه وتمضي به بعيدًا ليذوب في األفق.
 ..هناك يقول ت��راءت له األح���داث ربما أح�لام وربما
التماعات البرق ،ال ي��دري إن كانت مجرد أح�لام أم هي
الحقيقة بعينها ،كل ما يعرفه اآلن أنه مسكون بالفرح
يحمله عبر فضاءات روحه ،وقد استكانت وهدأت زفرتها،
وكيف ال؟! وقد تراقصت من حوله الفراشات وتطايرت
بألوانها البديعة في مدى النظرات خفق قلبه مذ المست
خصالت شعرك وجهه ،وهاهي يده ،وربما خافقة يمتد
بلهفة اللتقاط أنفاسك ثمة شيء دافئ لذيذ كان يغمر
لحظاته آنئذ.
هي لحظات من نار ولجت روحه وراحت ترقص في لهفة
عينيه يا دفء ال��روح تشوقه أحضانك وهمساتك؛ ما
أروعها من لحظات! كم بحث عنها من خالل عينيك؟! وقد
غمرهما الشوق والحزن ووجد نفسه تائهًا في محيط ال
نهاية له؟!.
كان صوتك كشراع يمخر اليباب ،يدنو من خافقه ،والوقت
يمضي بكما يقترب من الميناء ،حينها همس قلبه لك:
 ...حبنا ،كهذه السماء كالشمس كاألفق ،ككل شيء
ثابت ،كما الكون وخالقه؟!
بكلمات تعبق بالروائح وبكل أحاسيس الوحدة والكآبة
والهجران التي سكنته ،راح يحث نفسه ويحرضها على
أن تبقى تحتضن الجمر ،وتلثم رحيق الشفتين وراحت به
الذكريات أيضًا تختال بين النجوم ،وفي أحداق األفق من
خالل عينيك أن اصمد وثابر.
هكذا حدثته ذاته:
 ...كان يجب أن نكون معًا ،وكان يجب أيضًا أن نفكر
واألشالء المبعثرة
مهداة إلى شهداء ضحايا قطار أسيوط
بصورة أكثر جدية أن أيامنا ال بد آتية؛ أخبرها كل ذلك وقد
احتضن وجهها بكلتا يديه وراح يرقبها ،كم يحب هذه
يمينًا
خمسون سنبلة من عقيق البراءة
ً
المالمح ؟!
وشماال
انفرط عقدها
« حدثته روحه «  ........؟!
في هوان
على مزلقان الموت
مرات ومرات وجسده ما بين نار وماء يلتهب تارة ،ومرة
مكان؟
وتحت عجالت القطار
أخرى ينتفض تحرر من هواجسه وقلقه هي ذي المرأة
والقبلة التي طبعتها األم فوق جبين ترى من سيباغتني
التي سكنت روح��ه وأنعشت قلبه ،لونت حياته ،وصار
ويباغتها
		
ولدها
يخشى على كل لحظة تمر ،ولكم تمنى أن يقف العمر
في الليالت الباردة
				
ويتالشى الزمن ليبقوا معًا ،متعانقين متحدين.
صورة وجهك الذي ال ينسى ينغرس داخله ،يداعبه،
بضحكاته الدافئة
في الصباح
يحمله على البوح عن مكنوناته وخلجاته ،يضمه إلى صدره
ما زالت تلوح بأصابعها المبتورة للسحاب وبحلمه الطفولي؟
كما األطفال ،كما السماء تحتضن غناء الطيور وتغريدها،
من سيقص علي حكايات (بكار)؟
مازالت تمشي الهوينى
لوحة اكتملت ألوانها وضجت بالحياة منحته الدفء
من سيخلع عني ردائي في الصباح؟
تتهادى خجولة
واألمان ،كان يخشى النظر إلى عينيك ويغمض كي تبقى
ومن سيرش الماء على وجهي؟
تسأل أين مكاني بعد اآلن؟
صورتهما طي فؤاده ،يدرك تماما ً كم هي حارقة وجارفة
ً
حين أكون كسوال
وهل لي مع الدم
بآن معًا تلك اللحظات التي أتلفت روحه ،ولكن ما السبيل
أو حين أدعي اإلعياء
واألوراق
للبقاء في أتون روحك غير ذلك؟!
يا وجه أمي البشوش الذي ال يفارقني
والكتب المدرسية
 ...تلكم الهالة التي غلفت روحه بنشيج العاطفة ،وحملته
على جناحيها من قلب العاصفة ،عبرت وبقي على ذكراها،
يا ضحكة جدي حول المدفأة
واآلي
وقد احتضن وجهك وحفرته في مسامات نبضه يغذيها،
وبين أنياب صقيع الشتاء
والذكر
مؤونة دفء تبقى ،نسغ أوردتي الطافحة بألق الرؤيا إلى
يا وجه أبي الذي يقسو ثم يحنو
والقرآن
حين مالقاتك.

أغنية للموت
�أ�سامة الزقزوق
كأنما الفجر احتوى المساء
وكأنما الليالت السود عاجلن قطف حلمه
لم ينتظرن اكتمال الفصول
أجنحة من ضياء
فاحتملنني على
ٍ
وعرجن بي في عرس من المرحمة
إلى شجرة أوراقها
وفاكهتها
ً
ناضجة
وحلوة
وكبيرة
مثل كف السماء
بعد أن غنينا له أغنية للموت
وأهزوجة لشهقة األرض
وبكاء الرصيف
والعجالت
والقضبان
واختالط الحروف واألعداد
مع األسماء
بالدماء
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مفرادت ُم ْن َك َرة
�سليمان ال�سلمان
«غيمة»
ً
ودماء ،ال مطرْ
تمطر الغيمة دمعًا
فهي من نبض فؤادي
قبل أن يغدو َع ِص َّيًا ..كالحجرْ..
ٌ
غيمة تمطر في آهي
ً
دماء ،ودموعًا
َ َْ
كلما قلبي زفر
ّ
وتذك ُ
رت:
ُ
صبحت وحدي..
لقد أ
بعد أن كنت بالدًا
ومشى أهلي إلى ذبحي ُز َمرْ.
َْ
ْ
الدمعة ّ
البشر!!...
يارب
أق ِف ِل
ِ
....
«في حبك»
ُ َ َ َّ
الريح ..تذك ْر ُت حريقًا
فاضت
َ َّ
ّ َ
ْ
غل في حبك يا هذا الوطن..
عندما أنكرت جوعي
ْ
ورأيت الموت مدفوع الثمن..
ْ
ْ
فاحتارت ضلوعي..
صح ُت..
ََ ْ
خل َعتها صيحتي..
َّ
ْ
َو َر َمتها في احتراقات الش َج ْن.
شموع..؟!
جوعُ ..عبر ٍ
لحم .من ْ ٍ
َأي َ ٍ
ذ ُبل الوقت على ذل الزمن
ً
هوى يشغلني!
كل مافي الكون يا قلبي..
َ َّ
حبك ..يا هذا الوطن!!!..
غل في ِ
...........
«كل حرف»
ّ
تذكر ُت وأدري..
لو
ْ
كل حرف ذاكرة
ّ َ
ّ
الجد ندًا..
لم أ جد في ْ ِ
لحروف عاطرة
ُ ُ
قلتها..
ْ
حالت نهودًا صاغرة..
ْ
وشفاهًا صافرة
ْ
قبور فاغرة
وثغورًا مثل أفوا ِه ٍ
ْ
بليل نافرة.
وعيونًا مثل أزواج خفافيش ٍ
ْ
وأراني اليوم في دنيا العروش الفاجرة
َ
حاضرًا في َسق ِر الدنيا..
فهل أرجو سماء اآلخرة؟!!
....
َ ُّ
ْ
َ
َ
«كف ووجه»
َ
َ َ
ّ
فعاف ْتهُ
نظ َر ْت كفي إلى وجهي..
َ ْ
ْ
وكانت منه أ ْج َمل
َ
الرمل ..حتى نظرت وجهًا كريهًا
ن ِع َم ْت في
ِ
ُ َّ ُ
ْ
لغة العار ..ولكن ليس يخجل
َو َّد َع ْت منه على المرآة..
ّْ
َ
َص ْمتًا يتنقل..
َ ٌ
أعينًا قد فتحتها دهشة..
َّ َ َ ْ
ما نظرت إال ..أل ْسفل
َ ْ ْ
َ
شف َت ْي ِه ٌ
علقم ..ال َيت َسل َسل
وفمًا في
وجبينًا ...آية الكرسي عليه..
ٌ
ِّ
هالة من صدأ الذل
ٌ َ
ْ
وشاراتِ ...لق َّو ٍاد ُم َب َّجل.
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الكلمات تنفلت من عقالها
عبد الكرمي �سيفو
َ
تأتي لكي تغتالني ..
ّ ٌ ّ
ّ
كأنها جن ّية نط ْت أمامي
ْ
وليلة
ليلة
من
ٍ
ألف ٍ
كتاب ِ
ِ
ُ
ْ
ّ
البراءه
وتدعي عيونها
ّ
َ
ُ
اليراع ..
تراود
برق ٍة
ْ
ْ
وهي ُ
العباءه
تخلع
ّ
ُ
ّ
تساقط الث ُ
ياب عنها
المساء ..
نسائم
الخريف في
مثل
ِ
أوراق ً ِ
ِ
ِ
ً
ْ
ْورقة  ..فورقة
ُ
ُ
صدرها
الحنين فوق
ويومض
ِ
األصيل ..
كموجة عند
ٍ
ِ
ترسم انحناءهْ
ُ
ُ
ّ
طقوسها
رير تبتدي
على ُ الس ِ
ْ
وغنجها
ُ ّ
ُ
الش َ
موع ..
والليل يشعل
ْ
ُ
ابتداءه
يعلن
ْ
جئت ..؟
من أين ِ
جئت ..؟
كيف ِ
ّ ُ ُّ
ْ
َ
والدروب كلها قد أغلقت أبوابها
أمام وجهي
ّ ُ
والضيوف ّودعوني باكرًا
األفكار ..
وقبل أن يأتي إلى
ِ
ْ
ّ
حر ُ
الخطر ) !!
اس (
ْ
َ
المحموم ..
صمتي
ال تعجبي من
ِ
ْ
من برودتي
ٌ
ّ
ْ
أهلها
كأنني مفازة قد أقفرت من ِ
ّ
ْ
المطر
لقل ِة
ّ
ُ
الغبار ..
غطى مساماتي
َّ
والص ُ
ّ
قيع انسل في مفاصلي
ّ
الحروف ,
وهدني  ,مع
ِ
الس ْ
موكب ّ
ُ
فر
َ
ّ
َ
أصعب الحياة يا سيدتي
ما
َ
ُْ
الجنون ..
بغير حل ٍم يرتدي مساحة
ِ
ِ
دونما ْ
حذر
َ
َ
اإلنسان عندما
أصغر
ما
ُ
يعيش كالحجرْ
* * *
شهي ٌة ْ
ّ
ككرز ٍة
ّ
ُ
تذوب في حرار ِة الشفا ِه ..
ٌ
حلوة ..
ّ
الش ْ
تاء
موقد
كجمر
ِ
ْ ِْ
َّ
ولم أزل مخدرًا
لهاثها
أصحو على ِ
ُ
َ
إغماضة
في
الجفون
وأسدل
ٍ
ُ
َ
صدرها
تخاف روعة اغتيالي فوق
ِ
ْ
اشتهاء
بلحظة
ِ
ُ
ويهطل ّ
الدعاءْ
ُ
ٌ
ُ
ّ
سقيمة هذي التعاويذ التي قرأتها
ّ
ُ
وصي ُة الشيخ الجليل ْلم ت ْ
ّ
فد
ِ
ِ
ُّ
ُ
وكل آياتي التي تلوتها
ْ
اإلغواء
تمنع
لم
ِ
ُ
ظمآن
ما ذنب ُ ُ ٍ
ْ
إذا ابتاله ُّربه بماء ؟!!

*

*

*

ْ
ْ
المسافر ..
الليل
في غف ٍلة ُمن دور ُ ِة ّ ُِ
ِ
أتعبه ُ
الذي َ
مداره الثقيل ..
ّ
أنتشي مقررًا
ّ َ
قضية اغتيالي !!
أخرج ْ
ُ
من شرنقتي ..
َ
ُ
وأرفض التحنيط ..
ّ
الخيال
في ْأزق ِة ّ ِ
يا سح َرها الض َّ
وئي
َ
الحقيقة ..
أدخلني دهاليز
ِ
ّ
التي ُّ
المثقوب ..
تمر عبر كف َي
ِ
واحملني شهابًا
سماوات اشتعالي
في
ِ
ّ ْ
أغنيات ِه
القادم المقتول
هيئ لهذا
ِ
ِ
ُ
نابل التي ِ ْ
يليق ّ
انحنت
بالس
وما
ْ ِ
ً
جل
جليلة أمام من ٍ
ّ
ابتهال
بهيبة
كأنها
ِ
ِ
فها أنا ّ
قر ْر ُت يا ّ
سيدتي
ًّ
ْأن أرتدي ـ لو مرة ـ
َ ُ
حال
ْثوب الم ِ
ِّ
الوردي ..
بحر ِك
أن أرتمي في ِ
ّ
مثل قش ٍة
ْ ُ
ُ
ما َّ
والجهات ..
الترحال
همها
أو ُ
عتم الليالي
ّ
هي ْأ ُت َ
كأس ْي خمر ٍة
خوف
بغير
ٍ
لتدخلي ِ
شراييني التي انتشتْ
في
ْ
ْ
ُّ
هر تصب بين أضلعي
كأن
ٍ
ً
ُّ
يصيح لوعة ّ
ُ
مرددًا ..
وكل ما بخافقي
تعالي
ْ ُ ّ
ألنني علمت أنه بميتتي كذا
ُ
ُ
بالغالل
ستحبل األوراق
ِ

َُ ّ
الن ُ
جوم في ّ
السما
وتولد
الجمال
بغاية
ِ
ِ
* * *
ّ
سيدتي

ال تخجلي ْ
البحري ّ
ِّ
قدامي
من ُع ْر ِي ِك
ْ َ
ّ
فإن العشق يأتي عاريًا !!
ّ
والض َ
وء يأتي عاريًا !!
َ
والموت يأتي عاريًا !!
ّ ُ
ُ
لذا يخاف ِك الطغاة ..
ّ ُ
والزناة ..
الس ْ
دج َ
والم ّ
ُ
بالمواعظ ّ
ديده
جون
ِ
ٌ
وأنت بعض ـ ليس إال ـ
ِ
ْ
البرق ..
صهيل
من
ِ
ِ
ٌ
ْ
ّ
وح ..
بعض من ِ
أنين الر ِ
ْ
ّ
الجديده
والرؤيا
ّ
ُ
الش ُ
مس يا ّ
سيدتي
منك
تغار ِ
ُّْ
أتاك الطلق ..
إذا ِ
ُ
ْ
ّ
فض ..
وانداحت سيول الر ِ
ْ
الوليده
صوت
في
ِ
َّ
ظلي معي ..
واستمطري للموسم ّ
الص ِّ
يفي أحالمي
ِ
وأحقادي رصاصًا
أو ورودًا
ْ
ّ
العنيده
باحات
للص
ِ
ال تنحني
َ
هامة القصيدهْ
يا
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ّ
ِّ
ويتوقع الت ْعالمة الشاهد البوشيخي أن يظهر
ّ
عما قريب إلى الساحة العلمية واألدبية تخصص
ٌ
جديد يحمل اسم «علم المصطلح النقدي» ،بحيث
ُّ
سيمر وقت طويل ،قبل أن
يقول« :ال يظهر أنه
ٌ
استعمال ُ
آخر للمصطلح النقدي ...إنه علمُ
يظهر
ُ
المصطلح النقدي؛ العلم الذي يدرس الظاهرة
االصطالحية بمسائلها ومشاكلها في مجال خاص،
هو مجال النقد األدب���ي 32».ويتنوع المصطلح
ً
النقدي بتنوع مجاالته المعرفية .فهناك – َمثال
– المصطلح النقدي الشعري ،والمصطلح النقدي
السردي ،والمصطلح النقدي السيميائي...إلخ.
()Endnotes
الهـوامش:
« –1لسان العرب» البن منظور ،مادة «ص ل
ح».
– «المعجم الوسيط» ،إعداد :مجمع
2
اللغة العربية بالقاهرة ،مادة «ص ل ح».
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المعاجم الفرنسية فقط.
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مجلة «اللسان العربي» ،مكتب تنسيق التعريب
بالرباط ،ع ،1983 /1982 ،22.ص .206والنص
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الخاصة في علم المصطلح» لعلي القاسمي،
« -17المصطلح النقدي المعاصر
17
مجلة كلية اآلداب بفاس ،ع ،4.ص ص .16 -15
بين المصريين والمغاربة» لعزت جاد ،مجلة
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«فصول» ،القاهرة ،ع ،2003 ،62.ص.73
l’éducation, R. Legendre, Larousse,
 -18نفــسه ،ص.70
.P604 ,1988 ,Paris
« -19المصطلح السيميائي :األساس
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تسع مقاربات نقدية لألدب /تتمة/
القراءة الدقيقة .لكن بينما الشكالني يحاول عادة أن يوضح كيف
تنسجم العناصر المختلفة ٍّ
لنص ما مع المعنى ،يحاول الناقد
التفكيكي أن ُيظهر عيوب النص وكيف يحط من قدره -الناقد
ّ
الشكي -إلى أوضاع ال يمكن التوفيق بينها بشكل متبادل .يمكن
يسعى إلى تأسيس
لناقد السيرة الذاتية أو الناقد التاريخي أن
ّ
مفهوم للكاتب لتفسير العمل األدبي ،لكن النقاد التفكيكيين
يرفضون فكرة أنه يجب على ّالناقد أن يظهر أسطورة سيطرة
المؤلف على اللغة .وقد نادى نق ٌاد تفكيكيون مثل روالن بارت
وميشيل فوكو بفكرة “م��وت المؤلف” ،رافضين فرضية أن
يستطيع المؤلف ،مهما كان عبقريًا ،أن يضبط معنى النص .ولقد
أعلنوا موت األدب كنوع خاص من أنواع الكتابة .وهم يرون أن
القصائد والروايات ليست إال كلمات على صفحة ال تستحق أية
مرتبة امتياز كفن .كل النصوص خلقت متساوية .التساوي إذًا
غير موثوق .يركز النقاد التفكيكيون على كيفية استخدام اللغة
الكتساب السلطة .وبما أنهم يؤمنون بكالم الناقد ديفيد ليمان
أن “ال يوجد حقائق ،بل ّ
متنافسة” ،يحاول النقاد
مجرد تأويالت
ُ َ
التفكيكيون أن يفهموا كيف يمكن أن ينظر إلى التأويالت
على أنها حقيقة .فالهدف الرئيس للتفكيكيين هو أن يبرهنوا
كيف أن تلك الحقائق المفترضة هي األفضل في حينها واألسوأ
تناقضًا.
التفكيك كما يلمح إليه ،يدعو إلى براعة ومهارة فكرية .وليس
للمبتدئ أن يدخل في مجاله .إن تتابع دراساتك األدبية في مرحلة
أولية ،ستحتاج أن تصبح أكثر انسجامًا مع افتراضاتها .ربما
يصدمك النقد التفكيكي بوصفه نقدًا سلبيًا ،وحتى ّ
هدامًا ،بيد

نعية

رئيس اتحاد الكتاب العرب وأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء
االتحاد ينعون بمزيد من األسى واللوعة عضو اتحاد الكتاب العرب
الزميل ممدوح عبد اللطيف فاخوري
راجين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ,ويلهم أهله
وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

أن لمدافعين عنه خبراء في شرح انعدام المالءمة لكثير من النقد
ّ
التقليدي .وبالتحليل المتأني ،يستطيعون أن يتيحوا الفرصة
لنقد نص معروف ويجدوا فيه داللة جديدة.
 -9استجابة القارئ للنقد
يحاول نقد استجابة القارئ أن يصف ما يحدث في ذهن القارئ
وهو يفسر النص .إذا افترض النقد التقليدي بأن الكتابة الخيالية
عبارة عن عمل إبداعي ،فإن نظرية استجابة القارئ تدرك أن القراءة
هي أيضًا عملية إبداعية .ويؤمن نقاد استجابة القارئ بأنه ال يوجد
نص يحقق معنى ُمرضيًا للنفس ،وال توجد نصوص مستقلة
عن تفسيرات القراء .النص بحسب المدرسة النقدية ال ينتهي
إال بعد قراءته وتفسيره .لذا تظهر المشكلة الفعلية وهي أنه ال
يوجد شخصان يقرأان النص بالطريقة نفسها .وبالنتيجة يكون
أحد التفسيرات صحيح واآلخر خاطئ .ويظهر بعد القراءة النقدية
ً
تعدد القراءات ،بدال من محاولة تسوية التناقضات الموروثة وفي
هذه الحالة تكتشفهم.أسهل طريقة لشرح استجابة القارئ للنقد
هي أن تربط بالتجربة العامة لقراءة كتابه المفضل بعد سنين عدة.
إعادة قراءة الرواية بالنسبة إلى الراشد على سبيل المثال يمكن أن
تغير حياته كمراهق ،وتكون تجربة مؤثرة يمكن أن يكون الكتاب
مختلف بشكل جوهري .الشخصية التي تتذكر أنك أحببتها أكثر
تبدو ًاآلن أقل إعجابًا َ بها ،وشخصية أخرى لم تحبها تبدو اآلن
مالئمة لمزاجك .هل ت َّبدل الكتاب؟ غير ممكن أبدًا،ولكن أنت من
تبدلت خالل السنين .تكشف استجابة القارئ للنقد كيف تختلف
نظرة األفراد للنص بحسب انتمائهم الطبقي،ويؤكد هذا كيف
تؤثر القيم الدينية والثقافية واالجتماعية على القراءة،ويتداخل

نعية

رئيس اتحاد الكتاب العرب وأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء
المكتب الفرعي في السويداء ينعون بمزيد من األسى واللوعة
عضو اتحاد الكتاب العرب الزميل جمال أبو جهجاه
راجين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ,ويلهم أهله
وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

معنقد الجنس في استكشاف كيف يقرأ النساء والرجال النص
نفسه بافتراضات مختلفة.
بينما يرفض نقد استجابة القارئ فكرة أن هناك قراءة وحيدة
صحيحة للنص األدبي ،فإنه ال ّ
يعد كل القراءات مباحة.كل نص
يخلق قيودًا لتأويالته الممكنة .كما يعترف ستانلي فش في
المختارة النقدية التالية .نحن ال نستطيع على نحو تحكمي أن
نضع إسكيمو في قصة وليم فولكنر»وردة ألجل إميلي» (على الرغم
من أن األستاذ فيش يتخيل بطريقة إبداعية حالة افتراضية؛حيث
يمكن لهذا التفسير الغريب أن يكون ممكنًا) بشكل فعلي
وقريب جدًا من القصيدة .فالقصيدة ليست مجرد رفض للحزن
كقصيدة ديالن توماس .إنها رفض للرثاء .كل التقليد الرثائي،
كابن عمه الخطاب الجنائزي ،يتحول من الندب باتجاه القبول،
االنبعاث والتجديد ،والعودة لما يخص الحياة ،يرمز من خالل كتابة
قصيدة .تستمر الحياة وهناك حضور والشخص الحزين سيعيش
من خالل انجازات وتأثر وخيبات،على األقل في القصيدة الرثائية
ألحد
نفسها .يرفض ُميروين كل ذلك .إذا كتبت قصيدة رثائية ٍ
ما لن يكون من كتبت ألجله القصيدة حيًا ليقرأها .ولذلك ال يوجد
سبب لكتابة القصيدة الرثائية ألي شخص في حياتي مهما كان
يستحق الكتابة ،وبالتالي ليس هناك من داع لكتابة القصيدة
الرثائية بعد اآلن.
()Endnotes
-1المقال مأخوذ عن موقع sdfi.edu.cn.www2

تعزية

اتحاد الكتاب العرب وأعضاء المكتب التنفيذي يتقدمون بأحر

التعازي من الزميل أحمد الدريس بوفاة والدته.
راجين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم أهلها
وذويها الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون
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إعالن نتائج الدورة الثالثة لجائزة الطيب صالح
بعد تنافس  455مشاركًا من مختلف أركان الوطن العربي
ُ
أعلنت في الخرطوم يوم الخميس  22شباط  2013نتائج الدورة
الثالثة لجائزة الطيب صالح العالمية لإلبداع الكتابي ،وتعد
ً
هذه الجائزة احتفاال أدبيًا مهمًا يسعى إلى العالمية ,وإلى
تقدير الشخصيات العربية التي تركت أثرًا مهمًا في األجيال
الشابة الصاعدة إضافة إلى رمزيتها الكبيرة المستمدة من
الطيب صالح أحد أهم القامات الثقافية العربية.
توزعت النتائج على ثالثة محاور هي :الرواية والقصة
القصيرة والنقد األدبي ,وكانت النتائج على النحو التالي:
في الرواية:
المركز األول :إسماعيل جبرير بن علي (الجزائر) عن روايته
«وصية المعتوه»؛
المركز الثاني :محمد عز الدين التازي (المغرب) عن روايته
«يوم آخر فوق األرض»؛
المركز الثالث :عبد الكريم اسحق جالب (السودان) عن
روايته «أشياء من بقايا أبي».
في القصة القصيرة:
المركز األول :محمد جاسم الكاظم (العراق) عن مجموعته
«وطن عيار 67ملم»؛
المركز الثاني :محمد سليمان الفكي (ال��س��ودان) عن

وفاة الكاتب األلماني
أوتفريد برويسلر
توفي كاتب قصص األطفال األلماني
الشهير أوتفريد برويسلر عن عمر ناهز 89
عامًا .وأعلنت دار «شتوتجارتر تينمان» للنشر
أن برويسلر ف��ارق الحياة في منطقة بيرن
المطلة على بحيرة شيمزيه بوالية بافاريا
جنوبي ألمانيا.
تعتبر مؤلفات برويسلر التي تجاوت
الثالثين و ترجمت إلى  55لغة من أشهر
وأفضل كتب األطفال على مستوى العالم
وحصد بها العديد من الجوائز وبيع منها أكثر
من  50مليون نسخة عبر العالم. ولعل من
أشهرها «كرابات» و»اللص هوتسنبلوتس»
و»الساحرة الصغيرة».
ول��د برويسلر ع��ام  1923ف��ي مدينة
رايشنبرج في تشيكوسلوفاكيا ،وب��دأ في
كتابة أول��ى قصصه في سن الثانية عشر،
وكان يخطط للعمل ككاتب في براغ ،إال أنه
استدعي ألداء الخدمة العسكرية عام 1942
عقب انتهائه من الثانوية العامة ووقع في
أسر القوات الروسية عام  1949في منطقة
روزنهايم جنوبي ألمانيا .وخ�لال دراسته
للتأهل ليصبح معلمًا ب��دأ برويسلر العمل
كمراسل محلي ثم كمؤلف في محطة إذاعية
متخصصة في برامج األطفال.

مجموعته «طبيعة غير صامتة»؛
المركز الثالث :هاني حجاج (مصر) عن مجموعته «مدينة
العميان».
في النقد األدبي:
المركز األول :محمد عبد الباسط عيد (مصر) عن عمله
«المظاهر التراثية في الرواية العربية المعاصرة»؛
المركز الثاني :إبراهيم الهجري (المغرب) عن عمله «قضايا
سردية في التراث العربي»؛
المركز الثالث :سعيدة محمد مأمون (المغرب) عن عملها
«الرواية العربية في التراث وأنساق التحديث».
وأع��رب منظمو الجائزة عن تقديرهم لمشاركة حمودة
سعيد عبد الرحيم صالح الذي شارك في المسابقة برواية
عنوانها «عنكبوت الشرق» كتبها في السجون اإلسرائيلية قبل
نيله حريته ضمن صفقة «وفاء األحرار» عام  .2011وقرر مجلس
أمناء الجائزة تقديم جائزة خاصة له تقديرًا لمواصلة النضال
على الرغم من وجوده في السجن.
وكرم منظمو الجائزة رئيس مجلس إدارة وتحرير صحيفة
«األي��ام» السودانية ،محجوب محمد صالح ،إذ تم اختياره
شخصية العام ،نظرا لدوره في الصحافة السودانية المعاصرة،
التي بدأ العمل فيها قبل أربع وستين سنة.
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اإلعالن عن القائمة المصغرة للمرشحين
للفوز بجائزة الشباب للترجمة في القاهرة
أعلنت الدكتورة كاميليا صبحي مديرة المركز القومي للترجمة عن القائمة المصغرة
للمرشحين للفوز بجائزة الشباب ،حيث أكدت أن هذه الجائزة يقدمها المركز القومي
ً
للترجمة ألول مرة تشجيعًا للمترجمين الشباب وإيمانا منه بضرورة الوقوف إلى جانبهم
ومساندتهم.
يسعي المركز القومي للترجمة إلى دعم المتميزين من المترجمين الشباب بشكل
دائم ،وذلك من خالل تقديم دورات تخصصية في الترجمة أو من خالل تقديم جوائز
لألعمال المتميزة ،وسوف يتم اإلعالن عن الفائز بجائزة الشباب ورفاعة الطهطاوي في
احتفال يقام في  15آذار القادم.
تضمنت القائمة ثالثة أعمال ،هي «الذرة الرفيعة الحمراء» رواية مويان الحائزة على
جائزة نوبل  2012والتي ترجمها عن الصينية الدكتور حسانين فهمي وصدرت بالعربية
عن المركز القومي للترجمة ،و رواية «الكون في راحة اليد» للكاتبة النيكاراجوية جيوكوندا
بيلي التي صدرت نسختها العربية عن سلسلة الجوائز بالهيئة العامة للكتاب ،وترجمها
عن اإلسبانية الروائي والمترجم أحمد عبد اللطيف ،و كتاب «المرأة الثالثة» للفيلسوف
والمفكر جيل ليبوفيتسكي الذي ترجمته عن الفرنسية دينا مندور وصدرت نسخته
العربية عن المركز القومي للترجمة.

طه حسين ...من جديد في المنيا...
عاد التمثال النصفي لعميد األدب العربي طه حسين على رأس قاعدته الهرمية إلى
الميدان الذي يحمل اسمه في طريق الكورنيش بمدينة المنيا في مصر ،وذلك بعد قيام
مجموعة مجهولة منذ أسبوعين بسرقة التمثال الذي مكث في ميدان طه حسين عشرات
السنوات إضافة إلى تحطيم القاعدة الهرمية التي يعلوها .
يأتي ذلك عقب التوجيهات التي أصدرها مصطفى كامل عيسى محافظ المنيا للوحدة
ً
مؤكدا على أهمية دور الرموز
المحلية لمدينة المنيا ،بسرعة تصميم تمثال نصفي جديد،
األدبية والثقافية والعلمية في بناء مصر.
وقال إسماعيل الفحام رئيس الوحدة المحلية لمدينة المنيا ،إنه تم التنسيق مع الجامعة
لتصميم التمثال النصفي الجديد ،وجرى تنفيذه بكلية الفنون الجميلة ،واستغرق تصميمه
 10أيام وعلى الفور أعيد تركيبه في الموقع نفسه.
يرى بعض المتطرفين في مصر في الراحل الكبير طه حسين عدوًا لهم ,وحجتهم في
ذلك أنه دعا المصريين إلى محاكاة التطور الحضاري في الغرب وقطع ما يربطها بقديمها
والدعوة إلى إدارة شؤون الحكم على أساس مدني.

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

في الهوية
اللغوية
وتحدياتها

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.

صدر مؤخرًا كتاب «في الهوية اللغوية وتحدياتها» للدكتور
وليد محمد السراقبي األستاذ المساعد في كلية اآلداب الثانية
في حماه.
يحاول الكتاب عبر فصوله كلها أن يعبر عن أهمية اللغة
العربية كمقوم مهم من مقومات وجود األمة العربية ويسعى
إلى بيان جملة التحديات التي واجهت هذه اللغة منذ القدم
حتى هذه الساعة.
يعتبر الكاتب نفسه واحدًا من أبناء هذه األمة الذين تقع
على عواتقهم مهمة الكشف عن العلة وتشريح أسبابها
ّ
وتلمس السبل التي من شأنها الحفاظ على اللغة العربية.

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.

24

 2013 /3/9م 27 -ربيع الثاني1434هـ
السنة السابعة والعشرون

العدد «»1335

مجلس اتحاد الكتاب العرب
في اجتماعه الدوري
عقد مجلس اتحاد الكتاب العرب اجتماعه الدوري في
 2013/3/5بحضور  14عضوًا من أصل .25
ناقش الحاضرون التقرير المقدم من المكتب التنفيذي
عن نشاط االتحاد في العام المنصرم واتخذ عددًا من
القرارات المتعلقة بعمل االتحاد ,ومن أهمها:
 ضم العضو االحتياط الشاعر سلميان السلمان إلىً
عضوية المجلس بدال من عضو المجلس األستاذ كمال
جمال بك الذي تكرر غيابه عن حضور االجتماعات ,ولسفره
خارج القطر.
ـ ناقش المجلس موضوع عقد المؤتمر العام السنوي
لالتحاد ،وقرر باإلجماع تأجيل عقد المؤتمر حتى إشعار
آخر بسبب الظروف الراهنة التي يمر بها القطر العربي
السوري.،
 ناقش الحاضرون مسألة إقامة النشاطات الفرعيةوالمركزية وقرروا بالتصويت االستمرار بإقامتها في جميع
الفروع...
 أش��اد المجتمعون باستمرار االتحاد بتأدية عملهوتنفيذ خطة إصداراته من الكتب والدوريات ،على الرغم
من الظروف الضاغطة لألزمة التي تعيشها سورية منذ

عامين.
ـ ناقش أعضاء المجلس أوضاع الزمالء الذين انتقلت
إقامتهم نتيجة األزمة الراهنة في سورية ،من محافظة
إلى أخرى ،وتقرر معاملتهم من حيث تعويضات االنتقال،
وكأنهم منتقلون إلى فرع المحافظة التي يقيمون فيها
إقامة مؤقتة.
ـ تم التصويت باإلجماع على التقرير المالي والمتضمن
الميزانية والموازنة والمركز المالي لالتحاد.
ـ واف��ق مجلس االتحاد على ميزانية وأعمال صندوق
تقاعد الكتاب للعام  ،2012والموازنة الخاصة بالصندوق
لعام  .2013وعلى تحويل مبلغ  16مليون ل .س من أموال
االتحاد إلى صندوق تقاعد الكتاب.
ـ ناقش المجلس موضوع المقر المؤقت لفرع االتحاد في
حمص وتقرر بنتيجة النقاش اعتماد الغرفة المستعارة
في جامعة البعث مقرًا مؤقتًا الجتماعات وفعاليات فرع
حمص ،وبانتظار إعادة إقالع عمل الفرع من جديد بعد قرار
إعادة تشكيل هيئة مكتب الفرع على الشكل التالي :طالب
هماش رئيسًا للفرع ـ محمد الفهد أمينًا للسر ـ لينا حمدان
أمينًا للصندوق.

اجتماع مقرري الجمعيات
عقد في مبنى اتحاد الكتاب العرب يوم 2013/3/6
اجتماع مقرري الجمعيات وأمناء سرها بحضور السيد
رئيس االتحاد أ .د .حسين جمعة وعدد من أعضاء المكتب
التنفيذي.
ناقش الحاضرون خطط عمل الجمعيات للعام ,2013
وتبادلوا اآلراء حول أهم المسائل التي تهم عملها .من
بينها التأكيد على وضع خطط عمل للجمعيات وضبط
اجتماعاتها بما يتناسب مع تنفيذ هذه الخطة والنشاطات
المقررة ,وتم تكليف المقررين وأمناء السر بالعمل على
االتصال بوسائل اإلعالم لتغطية هذه النشاطات.
ناقش المجتمعون أيضًا مسألة الترشيح للتكريم

والسفر ضمن وف��ود االتحاد .ومسألة استكمال السير
الذاتية تمهيدًا إلصدار دليل جديد ألعضاء االتحاد.
أهاب السيد رئيس االتحاد أ .د .حسين جمعة بمقرري
الجمعيات وأمناء سرها بضرورة مخاطبة الزمالء أعضاء
الجمعيات لالرتقاء بلغتهم على المنابر التي يعتلونها
وفي نشاطاتهم األدبية ,وضرورة الحرص على هذه اللغة
التي تتعرض للتشويه في سياق الهجوم الشرس الذي
يشن على بلدنا ,والذي يستهدف من بين ما يستهدف
لغتنا وإرثنا الثقافي الحضاري ويشوههما.

الوطن في لحظة الحقيقة
جديد الدكتور هزوان الوز
يقدم لنا الدكتور ه��زوان ال��وز في كتابه «الوطن في لحظة الحقيقة»
مجموعة من الدراسات السياسية التي تتناول جوانب جدلية عميقة يكشف
فيها المستور عن أمور كثيرة يتالعب بها الغرب والواليات المتحدة األمريكية
بمقدرات الشعوب وأمنهم وعلى رأسها الديمقراطية التي نصبوا أنفسهم
دعاة لها على األرض مخفين حقيقة ما يفعلونه باسمها.
ويبين الوز في كتابه الصادر عن دار الشرق تبعات االحتالل األمريكي في
العراق من التشدق بشرق أوسط جديد والعمل غلى تجزئة المنطقة برمتها
من خالل محاولة السيطرة على دمشق التي تعد المحرك األساسي للمقاومة,
خدمة للكيان الصهيوني.

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

تكامل المعنى

ّ
كأن األيام شعثاء صرعى؛ اإلصباح ليس بأمثل ،والنهارات كالليالي..
ّ
ّ
كأني على أرق ووجع ،والمخارز تحتي ،و»الحدود» فوقي ،والهوات دوني ،وفي مساماتي
ّ
ضجيج ،والغصة تمنعني من إتمام صالة الجنازة ..حتى على نفسي!
ّ ُ ّ
ّ
ُ
صبوت ،وما ُ
ُ
كأني ما ُ
كأني ما َبل ُ
وأبعدت مرماي؛ كأني
رميت السهام،
حبوت وما
غت ،وما بلغت؛
َّ
أنازع من َصليات أخرى ،وأهداف مغايرة لغاياتي التيُ ..جل أن ُت َ
سمى!
ّ
َ
ّ
ُ
تقاعدت من الحياة بال ُع ْم ٍر ،أو تقاعد الزمن؛ إذ يتهشم الوطن؛ فأنا لسورية منذور،
كأني
ّ َ ّ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُّ
ّ
عشت فيها ،نبت ،وأينعت ،وطوفت ،وانتشيت ،وشاكست ،وعاندت ..وللوطن ما تقدم مني وما
ّ
ّ
تأخر ،وما يتبقى من إنجاز ورصيد!
الوطن خالد ،ونحن زائلون؛ الوطن وجود ،إحساس ومسؤولية وإبداع ،لم يهرم ،ولن يتقاعد؛ إال
ّ
ونتبلد ،وتخفت حماستنا ،وتضعف ّ
همتنا..
في نفوسنا الواهنة ونوايانا القاتمة ،حين نبخل
فهل أذرى بنا الدهر ،بعد صول وجول؛ وأودت بنا الحادثات..؛
ّ
ألن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي ..لمختلف ّ
جدا؛
َ َ
ّ
ّ
ّ
ُ
لقد هدموا بيتي ،وما وفرت لحومهم؛ فهل بالقعود والتقاعد والقنوط والندب والثأر واالتهام،
ّ
ّ
والتقاوي بالغريب والجاهل والناكر والجاحد ..أعيد مجدي ،وأبني لهم مجدا؟
َ
فهل الدهر من أذرى بنا؟! وهل الدهر يأبى ،وقد ّ
صح منا العزم؟! أم معاذ الله؛ أنا أنت ال
الدهر؟!
ّ
ال بأس؛ هناك زهرة تتفتح في قلب الصخر ،ووردة ناهضة في جوار العبور ،وفرع يخضوضر
ّ
المسجى؛ لم يمت؛ لن
حتى في ركن مهمل ،وطيف ابتسامة في محاق الوقت ،ورعشة في
يموت؛ فال تسارعوا إلى الدفن!
ّ لاّ
ّ
ّ
ّ
وتجمدت الحواس ،وتماوتت األعصاب ..لكن الوطن ليس صخرًا أصم إ
تصلبت القلوب
ّ
ّ
ّ
ّ
والتصحر؛ الجذع مال ربما ،تشقق لحاؤه ،وتقشرت بثوره ،والنسغ
والتسوس
في وجه العاصفة
ّ
ّ
ّ
ّ
يصاعد ما يزال؛ وما تزال في الناس المسرة ،والرغبة في الحياة ،والتوق واألمل ..لوال ذلك ما كنا
ّ
ّ
ّ
هنا معا ،نحتفي بكم ،بأنفسنا ،نثمن الخير من الماضي ،ونثري الحاضر ،ونرهص بالمستقبل؛
َ
ألننا ّ
َ
وشآبيب إبداع ال يهون ،وآللئ احتراق ال تأفل..
نقدر جهدًا كان وتضحية ،ووعيًا يكون،
ّ
فاإلبداع ال يتقاعد ،والنبض ال ييئس ،والمرارة ال تميت؛ إال إذا ما ضاعت الرؤى ،وتاه الدليل..
ً
ً
ليس ّأو َل عدوان ،وال ِآخ َر ّ
احتياجات عارضة
متطلبات طارئة وال ناشزة ،وال
تربص وغدر؛ ليست
ٍ
َ ٍ
ً
ً
أمنيات غابرة ،وال أضغاث أحالم..
رغبات عابرة ،وال
وال نافرة؛ وال
ٍ
ٍ
ودم األبرياء ليس بال ثمن ،ومصابرة األولياء ليست بال قيمة ،والجروح إلى ترميم ،والهشيم
ُ ّ
ّ
والصدوع ،والربوع تهفو إلى ثغاء يآلفها ،والضروع إلى أفواه ترطبها ،والجيرة إلى دعوات
ّ
ولمات..
َ
ّ
ُ
ُ
َ
َ
رب عماء البصيرة ،وليست جريرة «البصرة» أننا
ليس ذنب الوردة افتقاد البصر ،وال إثم الد ِ
َ ْ ّ
ّ
نتنافس في الرجم والطعن والشماتة ،من دون أن نتساءل من منا بال خطأ أو خطيئة ،وما الذي
ّ
ّ
ّأدى إلى خرابها؛ من منا لم يوهنها بإهمال أو تغافل ،أو شهادة زور ،أو سكوت عن قول الحق،
أو تيئيس أو تبخيس؛ ناهيك عن الهتك والتزوير والتضليل والتجهيل؛ أما اإلفقار والتنكيل،
ً
وصوال إلى التهليل بال ّ
مسوغ ،والتبجيل من دون استحقاق ،والتعويم بال
والتسفيه والتشويه،
أساس؛ فالطامة الكبرى! فهل نكتفي بما كان من خراب ،ونمضي في سبيل الصواب؟!
ّ
أحييكم ّأيها األخوة واألصدقاء ،وأرفع إليكم احترامي وتقديري ّأيها ّ
ّ
الرواد في الذوب
ّ
ّ
والذود واالحتراق ،الشهاد على زمن وقلق وحلم وخيبة ..فال ابتردت العواطف ،وال انكفأت
ّ
المشاعر ،وال اآلمال واألمنيات والرغبات ،وال إمكانيات المساعدة في لملمة األنات ،وبلسمة
المواجع ،وهدهدة األوقات..
ّ
الرغم من ّأن الدمع ال يكفكفّ ،
وعلى ّ
والدماء نوازف ،واللغط والهرج واألز بال حسبان ..فها
بعض من األدب��اء أعضائه
نحن في اتحاد الكتاب العرب نحيي ذكرى التأسيس بتكريم ّ ٍ
متقاعدي عامي  2003و2004م؛ وهذا ليس استمرارًا في تقليد نجدده ،أو تعبيرًا عن احترام
َّ
يتعرض للتعرية والتقزيم ،والقيم التي ُت َّ
َ
الكائن الذي ّ
والمروع فحسب؛
المحاصر
حور ،والعقل
بل تأكيد لجدوى الحياة المستمرة بأجيالها ،الحيوية بالمشاركة والتواصل والتفاعل..
وهذا ما أصررنا في االتحاد على متابعته –من دون أن نكون راضين عما أنجزنا -من خالل
ّ
ّ
المتنوعة والدوريات الفصلية
المتعددة ،والنشاطات
واللقاءات
الحوارات المبكرة والمتواصلة،
ّ
ّ
والشهرية واألسبوعية ..التي لم تتوقف ولم تتأخر؛ وال سيما جريدة «األسبوع األدبي» ،التي
ً
كان حضورها المتصل في مواعيدها المقررة دليال على مواصلة العمل والثقة واألمل ،والكتابة
ّ
المقدرة ،كما أنجزت
واإلبداع ،وقد أنجزت الجريدة أعدادها ومالحقها وملفاتها في أوقاتها
مسابقتها السنوية للعام 2012م ،وهي المسابقة الوحيدة في االتحاد التي استكملت بعد
المشاركات التي وصلت ضمن الفترة المحددة ستًا وعشرين قصة قصيرة
إعالنها؛ فبلغت ُ
ّ
في أدب األطفال ،وق ّومت من قبل لجنة تحكيم شكلها المكتب التنفيذي ضمت السادة
األدباء :مريم خير بك ،محمد بري العواني ،خليل بيطار؛ ونحتفي اليوم أيضًا باألدباء الفائزين
بجوائزها وفق النتائج التي أعلنت في الجريدة قبل نهاية العام  ،2012كما نشرت النصوص
الفائزة والمنوه بها في العدد الثالث عشر من ملحق «األسبوع األدبي» الخاص بأدب األطفال،
الذي صدر منذ أسبوعين؛ وبهذا تتكامل معاني إحيائنا لذكرى تأسيس االتحاد هذا العام
بتكريم األدباء المتقاعدين ،وتكريم األدباء الماضين في الدرب الشائق الشائك ذاته ،الفائزين
ّ
بمسابقة في أدب األطفال ..لعل خالصنا يكتمل بأن نحتفي قريبًا بقيامة سورية العراقة
ّ
ّ
والكرامة والعزة ،سورية الصامدة المقاومة لكل عوامل الظلم وعناصر الفتنة وفصائل العدوان
وعوارض الموات والهوان..
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
كلمة اتحاد الكتاب العرب في ذكرى تأسيس االتحاد؛ وتكريم المتقاعدين ،وتوزيع
جوائز مسابقة «األسبوع األدبي» للعام 2012م الثالثاء 2013/3/5

ghassan.wannous@gmail.com
www.ghassan.wannous.com

