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متعدد األسماء

كأنني رأيتك
منري خلف

حنان دروي�ش
وأذك������ر ..ف��ي ال��ب�لاط��ات القديمة
المهووسة ب��ان��زي��اح ال��ح��ك��اي��ات ،كانت
األعناق في مهب الريح قرابين بكاء ،بينما
شهرزاد تطبق على بقايا كلوم تصهل بـ
«تبدأ الحكاية يا موالي» ..هناك ..وفي غلمة
الليل تسمع امرأة األساطير تلملم شغب
الملك المعظم الذي يناور نفسه المتوفزة
ألشهى األق��اص��ي��ص الغريبة ،وأشهى
النحور المنتقاة.
وكانت شهرزاد! ..لها ابتكار األحاديث
الشغوف ،المتجددة التي تغسل رتابة
الليل ،مثل عرافة تقرأ المقبل في طالع
الرمل والحصى وال��ح��روف الخبيئة بين
السطور .إنها الجارية األخيرة في طابور
الجواري اللواتي غرقن حتى رؤوسهن في
بحور السيوف .ولم يعرفن سوى األنين
مخرجًا لهن .أما المرايا فكانت شاهدًا على
عجز وقهر وصليل .وحين جاءت أنثى الذكاء
والمهارة والدهاء مدت إلى المجنون يدًا
ً
من براعة ،وقوال ُيسمع القصص العجيبة
التي ال تنتهي ،لتنقذ الباقيات ،واآلالف
المؤلفة من أسرار النون ،فيعلق شرك هذا
الحرف بين مفرق التاج ،ودرة الصولجان
لتصبح ش��ه��رزاد رفيقة االن��ده��اش من
الليالي الطويلة ،تجثو عند أطراف القطيفة
المذهبة كقطة أتحفت الوقت بدفق أنثوي
فاق حدود المواء .تنشل األفكار من بئرها
السحيق ،وتصوغها أحالمًا تهز المكان.
وعند الصباح تسكت عن الكالم المباح الذي
حير صاحب األمر ،وغيب شيئًا من خصال
البدائية فيه .وأحضر االندهاش.
قرب نافذة الفجر كانت تسامره ،تنسج
السرد الرهيف غاللة احتفاء بقص ليس
َ
له نهاية ،لترجئ الخواتيم إلى غد ،أو بعد
ً
غد ،حاملة معها أمال جديدًا يداوي الجراح،
ويعتق القلوب المدماة من ربقة الجالد،
وينقذ ما تبقى من الرؤوس الجميلة التي
تنتظر سطوة االحتضار.
تلك كانت ش��ه��رزاد ..فاتحة النزوع
لعالم أنثوي جديد طافح بـ «شهرزادات»
جديدة ،تجاوزت حال البوح الخفيض ،إلى
حال الصراخ :نساء عظيمات أصخين وطنًا
وإبداعات ومشاريع مضيئة ،ال صياح الديك
يسكت صوتهن ،وال إدراك الصباح.
ان��ه��ض��ي أي��ت��ه��ا ال���م���رأة ق���وي���ة ..ال
تتعثري ..ليس لك من الحياة إال كبرياء
يحدوك إلى ارتقاء .أكبر فيك العزة مالذًا
وسندًا وحماية مهما قست عليك األيام،
ومهما ناوشتك الغربان .إنك كما الشموخ
تتربعين أميرة على عرشه ،تمنحين األبناء
الهمة والصالبة ،وتطعمين األصالة خبزًا
يوميًا يزرع في العروق دم العروبة وحب
الوطن .تقدمي ..ال تتراجعي ..دقي أجراس
اآلت��ي بيدين ناهضتين إل��ى مواجهة
الريح .افتحي أبواب الحب وقولي« :يداي
صليبي تحميان الدار» .جودي ،ال كما جادت
شهرزاد في البالطات المهووسة بانزياح
الحكايا ،وبفاتحة األماني« :تبدأ الحكاية يا
موالي» ..فأنت المرجعية يا سيدة النساء
وأنت ،وإن حاربوك فستبقين اسمًا عربيًا
متعدد األس��م��اء :خديجة ،أسماء ،مريم،
خولة ،فاطمة ،زينب ..والخنساء.

وهل سأقدر على تفسير ما ال أقدر على إدراك كنهه؟
في أية زاوية من الغياب تختبئين؟
هل سأبقى مضرجًا برائحة غيابك الراقد تحت آخر خيمة هجرتها
أال ترين البحر يترجم أشواق مبحره؟
سنونوة حاولت أن تلون سوادها بغير شحوبه؟
على أية موجة وضعت سفينة سحرك أخضرها المشرق؟
وهل سأستطيع رؤيتك تحت زيزفونة قرأت قربها يداي صوت
جهة سوف تشرق الشمس كي تبشر األرض أنها رأت آللئ
ومن أية
ٍ
يديك؟
أنوثتك عند ضفة الشروق؟
وكيف ستقدر يدان من نار احتضان يدين من برد الغياب؟
فهل كنت ترتبين الغيوم وأنا أنظر إليك؟
كم من الفساتين ستلزمك كي تعلني وهج اشتعالك ليدي الباردة؟
هل أنت أزرار الوحدة وهي تندب قميصها العاثر في شهو ٍة لما
وكم سيلزمني من الوقت كي أبشر الدنيا بهطول حضورك؟
تنته؟
وكم ستحتاج إلى الطرقات كي أرسم فوق تعرجاتها طعم وصولي
أأنت مع انكسار ظل قلبه بعد يدك النهر؟ أم مع غروب ال يتذكر إال
نثار وجع تزمل حرير األمنيات ليبني أعشاش هدأة من الليل وهي تلون إليك؟
وهل ستنسى الخطوات جفاف الرجوع بخفي م��رارة سكبت كل
خيباتها المتكررة بسكون قد يعي حركة ما ستحتاج إليه عجلة الغروب
حسراتها في جراري المعتقة بانتظار يديك؟
من دفء شروقك يا نظرة لم تنجز بعد؟
وهل سنبقى هكذا عالقين كأطالل خروب ال تلتقي ظالله إال بعد
كم نظرة ستحتاج إليها العيون حتى نثبت أنها من جنس الشروق
الغروب؟
الذي يحيي انتماءاته إلى برج قلبك؟
لن أترك البعد يرسم وجهك الحبيب والقريب والطبيب بعيدًا عن
وكم سنحتاج من األقمار لنزرع في بيادر جراحنا أنوارًا بلون الدم
ثروة حنيني إليك ،لن أسمح له أن يقربني من نسيانك ،ولن أتركه يحنط
وعطر الغياب؟
أوجاعك سفينة غادرتها أمواج لم يعد البحر يتعرف إلى دفتر ذكرياتها.
كم سنبحر حتى نصل إلى شاطئ تمسه يداك الحانيتان؟
لن أرجع إلى ما يرمم إال حين تشتهيه زهرات كفك التي من بلسم
كم سنفتقر إذا ما رأينا نفوسنا تشتاق إلى حضرة ابتسامتك ،وال
تجد من يربت على كتفي صباحاتها المزروعة بحلم القبالت التي ربما لن ونسيم شفاء.
سأزرع الطرقات التي لم تنعم بخصوبة خطواتك بصهيل وجع لم
تجد هي أيضًا من يخفف عن نارها سطوة الحنين!
قارعة نزلت بغتة وأعلنت حسرة الرحيل.
يلد إال على شفا
من سيخفف في نارًا مضطرمة الجذور؟
ٍ
هي ذي حكمة يديك ..قرأت ما لم نكن نجرؤ على تالوته ..فككت
وكيف سأقنع قلبي بأنك ما زلت تنتظرين قمر نهوض ال يراه الذين
يرونك ّ
ونابت من يدك الدانية
كامن في يدي
خوف
شيفرة ما أنجزته لحظات
في إال ساطعًا من صدرك؟
ٍ
ٍ
ٍ
وأنك لن تشربي الماء من الجرة التي جمعت شفاهكما لحظة هاربة من دالية الروح.
هي ذي حكمة جهلتها كل إناث الطيور والغيم والعطور واألشجار
من أرخبيل األيام؟ كيف سأجعل نفسي تلملم أحزان سكانها الذين لم
واألنهار وكل ربات الجمال ..وأدرك��ت معها أنني مفرد في جهة لم
يروا أسراب القطا وهي تنعت طريق الجو بالغبار؟
كيف لي أن أفسر جمال يديك وأشبه حنطة الصباح القروي بسنبلة تتعرف إليها بوصلة قلبك بعد.
سأفك ألغاز جميع المحبين ألقرأك وضوحًا يلفت انتباه الغافلين
أصالتك البحرية المنبت؟
في عيني ..ويلتفت إلى سكوني ..ويمسك بيد قلبه ..ليأخذني إلي وأنا
كيف سأكتب هذه الليلة ما لم تتعود عليه عيناي دونك؟
وكيف سأسكت نزيف جهاتي التي تبحث منذ أول يوم رآك نهر أرتل وصولي إليك ..كأنني وحدك ..كأنك وحدي على طريق ال نصل إلينا.
صوتي وأنت تغتسلين في مياه صمته؟

اإلبداع نظام الوجود
ح�سني عجمية
اإلبداع هو التعميق األسمى للحياة وإعطاء االبتكار واقعًا وجدانيا
حريصًا على تكميل جميع معطيات الفكر واإلنتاج اإلنساني لتحقيق أبعاد
إنمائية  ،مهمتها رفد الواقع بمزيد من العطاء والتطور على المستويات
كافة  ،وبالتالي إحداث نقالت نوعية نموذجية في تاريخ التطور اإلنساني.
تظهر أهمية اإلب���داع في تقريب الحياة والمفاهيم المتنوعة
لإلنسانية ،بشكل يؤدي إلى اندماجها وصياغة واقعها المتكامل ،وبناء
أسس نهضوية قائمة على االمتالك األمثل والمتكافئ لإلنتاج اإلنساني،
وصيرورة هذا االمتالك فيما يحقق النمو المطرد للحياة االجتماعية
واالقتصادية ،ويعمل لتعميق آفاق المعرفة بمجاالتها كافة ،واختيار
المفاهيم األكثر حرصًا وفائدة لتأسيس اإلنسان وتحقيق وجوده اإلنساني،
بعيدًا عن أية مؤثرات قد تؤدي إلى التبعية أو الفوقية،وتعرقل عملية
االنسجام ،وتدفع إلى التناحر ألسباب هي في غاية المرضية واالنحراف.
وليس اإلبداع التخصصي هو ما يعطي النمو المتكافئ والقفزات الرامية
إلى تحقيق التطور في جميع ميادين الحياة  .اإلبداع التخصصي هو إبداع
في جانب ما ،مع بقاء جميع الجوانب المتبقية على حالتها ،مما يؤدي إلى
تباين في واقع النمو والتطور ،ويؤدي كذلك إلى استغالل هذا اإلبداع،
فيما يحقق الطموح الشخصي المليء بالنفعية ُ
وحب التفوق واالستغالل،
 ،ويجعل التباينات كبيرة في المواقف اإلنسانية الناجمة عن ذلك،
والمؤدية إلى تشويه المسيرة اإلنسانية وعرقلتها ،والحد من طاقاتها؛
فالمتمكن من الحياة وصاحب القدرة سواء أكان مؤسسة أو شركة إلى ما
هنالك يستغل اإلبداع التخصصي إلظهار تفوقه ،وتحقيق مكاسب قد
تكون أداة عرقلة أو كابوسًا يالحق اآلخرين بالرعب ،أو يقوم بتطوير فئة

أو دولة  ...إلخ ،ويبقى اآلخرون تابعين لهذا التطور وخاضعين له  ،فيظل
ً
التناقض واقعًا سائدًا ومعرقال لمسيرة الوفاق اإلنساني.
اإلبداع التخصصي هو في واقعه تابع ومرتهن ،مرتكز في أساسه
على النفعية؛ ألنه ال يلبي االحتياج األسمى لإلنسانية .باإلضافة إلى أنه
يخلق فروقًا في طاقات الشعوب ،وفي إمكانيات عطائها .وإن خلق مثل
هذا التفاوت يجعل من إمكانية نقل اإلبداع أو اإلنتاج اإلبداعي عملية
استغاللية تؤدي إلى خلق فروق اجتماعية واقتصادية وفكرية بين البشر،
مما يمهد إلى انتشار أفكار قاصرة وسطحية ،كما حدث في نشوء الفكر
النازي والفاشي والمالتوسي ،وغيرها من األفكار المبنية على قصر النظر
والفهم غير العلمي للحقيقة اإلنسانية.
اإلبداع الحر هو إبداع الالقيود ،وغير المقيد بأي وضعية يجعله تابعًا
ٌ
عطاء ال محدود في واقع بال حدود وال مقيد
ومتخصصًا ،اإلبداع الحر هو
وال تابع ،إنه االنتصار العظيم على جميع المعوقات المؤدية إلى تشكيل
نوع آخر،
فروقات إنسانية بيت الشعوب ،وغير متخصص لفائدة نوع ضد ٍ
إنه كمالية العمل المؤدي إلى خدمة جميع البشر من دون تمييز ،ومن
ناحية أخرى هو إبداع ال تخصصي على المستوى الشخصي  ،فالمبدع
ً
عليه أن يكون منسجمًا مع ذاته أوال ،وعليه أن يكون جديدًا بجميع نواحي
الحياة التي يعيشها  ،يجب أن ينظر إلى اإلبداع على أته صيغة كاملة
تشمل جميع العطاءات المرافقة لمسيرة الحياة مع اآلخرين  ،اإلبداع
ّ
الجوهرية للحياة ذاتها  ،وإعطاء قيمة اإلنسان
الحقيقي هو الصيغة
الشكل األكثر بعدًا ووجدانية.
وأخيرًا إنه عملية خلق اإلنسان بعيدًا عن الشوائب.
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الشرعية والقانونية
عياد عيد

تشغل األحداث الجارية اليوم في مصر المساحة
األوسع من وسائل اإلعالم العربية والعالمية .وفي
خضم حال الترقب المتوتر التي تسيطر على عقول
المشاهدين تنزلق عرضًا مفاهيم تستحق الوقوف
عندها واإلمعان جيدًا في معانيها.
تسود مصر اليوم ,كما المنطقة كلها ,حال من
عدم االستقرار الشديد ,مردها باألساس جملة من
المفاهيم التي اقتحمت العقل العربي واإلقليمي
بقوة ,وهذه المفاهيم مقدمة ضمن غالف براق زاه,
والمشكلة في ذلك أن هذا العقل العربي واإلقليمي
ل��م يتح ل��ه ال��وق��ت الكافي الستيعابها وتبين
مضامينها الحقيقية ,وتاليًا ,لم يتح له (أو لم يسمح
له) أن يختار رفضها أو قبولها.
السمة األهم لهذه المفاهيم هي أنها مطروحة
ضمن ثنائيات من الشيء وض��ده ,وال تحتمل أي
شكل ثالث – (مؤامرة ,ال مؤامرة)( ,معارضة – نظام),
(ثوريون – فلول)( ,مؤمنون  -كفار) ...إلخ
واليوم برزت في مصر ثنائية جديدة :يختلف
الفريقان المتخاصمان ح��ول مفهوم الشرعية,
فالرئيس مرسي يشدد على الشرعية الدستورية
بينما يصر الثوار في الساحات على مفهوم الشرعية
الثورية.
يستند محمد مرسي في موقفه إلى األصوات
التي حصل عليها في االنتخابات الرئاسية المصرية
األخيرة ,ويرى أن هذه االنتخابات ,وكذلك التصويت
على الدستور الجديد ,هي التي تمنحه الشرعية.
إن هذه المقاربة تدل على مشكلة في فهم معنى
الشرعية نفسه.
يرى عالم السياسة الروسي سيرجي قره مورزا في
كتابه “تصدير الثورة” أن“ :شرط استقرار السلطة
هو شرعيتها .وهذا ال يعني على اإلطالق قانونيتها,
أي مطابقتها الشكلية لقوانين البالد .فعلى السلطة
القانونية شكليًا أن تكتسب الشرعية أيضًا وأن
تؤمن شرعنتها ,أي أن تحول السلطة إلى نفوذ”.
نستنتج من هذا الكالم أن مسرحيات االنتخابات
واالس��ت��ف��ت��اءات ليست س��وى معايير قانونية
وشكلية أولية ,وهي غير كافية على اإلطالق لمنح
أحد الشرعية .وهذا ال يقتصر على منصب الرئاسة
فقط بل يتعداه إلى شتى مجاالت الحياة( .ال يكفي
مثال أن يحقق المنتسب إلى اتحاد الكتاب العرب
معايير االنتساب القانونية حتى يصير كاتبًا ,بل إن
ما يجعله يكتسب شرعية الكاتب هو نتاجه اليومي
وعمله الدؤوب).
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االفتتاحية
ح�سني جمعة

الربيع العربي والثورة

ثم يسأل قره مورزا عن جوهر الشرعية ,ويجيب:
“إنها اقتناع أغلبية المجتمع بأن السلطة المعنية
تعمل لخير الشعب وتوفر خالص البالد ,وأن هذه
السلطة تحافظ على قيمها الرئيسية .مثل هذه
السلطة يحترمونها (بالعقل) والكثيرون أيضًا
يحبونها (بالقلب) ,مع أن لدى أي إنسان في ظل أي
سلطة أسسًا لالستياء وعدم الرضا”.
وقناعة المجتمع هذه تتولد من عمل السلطة
اليومي والحثيث ومتابعتها لحظة بلحظة لمسألة
تحقيق شرعيتها ,ألن القناعة هي حال من أحوال
الوعي ,وهي هشة ويمكن أن تهشم في لحظة.
لم يكن ستالين رئيسًا منتخبًا قانونيًا ,وكان وما
يزال يوصم بالديكتاتورية ,لكن العارفين بحقائق
األمور يدركون أن نفوذ هذا الشخص ومكانته في
نفوس الشعب السوفييتي جعلت هذا الشعب
يجترح المعجزات ,وهو ما يزال حتى بعد وفاته بأكثر
من خمسين عامًا موضع جدل ال ينتهي.
لم يكن جمال عبد الناصر رئيسًا منتخبًا لمصر,
لكن أحدًا ,ال في مصر وال في الوطن العربي ,ينكر
مكانة جمال عبد الناصر في وعي األمة على الرغم من
ً
أننا نستطيع أن نتحدث مطوال عن أخطائه وأخطاء
ستالين ,وأخطاء العظماء عظيمة مثلهم.
يتحدث مرسي عن أخطاء ارتكبها ,واعترافه هذا
ليس سوى تنازل شكلي أمام جحافل الشعب الذي
ما عاد يرى فيه شخصًا يلبي طموحاته وآماله ,لكن ما
ارتكبه مرسي خالل فترة رئاسته القصيرة لم يكن
مجرد أخطاء ,فاألخطاء أمر طبيعي ال أحد معصوم
عنها ,والشعب ال��ذي ي��رى ف��ي سلطته المعبر
الحقيقي عنه قادر على أن يغفر األخطاء ,وحتى على
أن يتجاهلها ويبررها.
ما لم يعترف به مرسي وما ال يعترف به غيره
الكثيرون من الزعماء العرب أن ما يدعونه من شرعية
إنما هي شرعية وهمية تأتي من خارج بلدانهم ,وال
عالقة لشعوبهم بها.
يقول :لقد فزت بانتخابات اعترف العالم كله
بنزاهتها.
ما نفع اعتراف العالم بانتخاباتك ما دام شعبك
وجيشك ال يطيعك ,وأساس الحكم أن يؤمر الحاكم
فيطاع.

لعل القراءة الموضوعية ألحداث ما يسمى الربيع العربي يناقض ما انتهى إليه المؤرخ
األمريكي (كرين برينتون) في كتابه المعروف (تشريح الثورات) الصادر عام (1938م)،
وفيه درس دراسة تفصيلية للثورات الفرنسية والبريطانية واألمريكية والروسية ،وبين
فلسفة كل ثورة وما الذي أحدثته من تغييرات عظيمة في الواقع والمجتمع ..ومن يرجع
إليه يدرك أنه ال يمكن أن يطلق على الربيع العربي مصطلح (الثورة) ألن الثورة تمثل
حدثًا تاريخيًا صادمًا ،بوصفها عملية قطع بين ما قبلها وما بعدها...
وإذا صح الحديث عن فرضية من يشارك في الثورة أو يقودها من الطبقات االجتماعية؛
اللهم إن كان هناك قيادات للثورات التي انطلقت في بعض األقطار العربية؛ ـ وفق علم
االجتماع ـ فإن الطبقة الوسطى التي تجسد التوق إلى مزيد من الثقافة وممارسة الحرية
والديمقراطية ،وتقود الثورات عادة كانت غائبة؛ ألنها تالشت في المجتمع العربي
لصالح الطبقة الفقيرة أو المسحوقة ،وفق ما انتهى إليه الباحث (بارينغتون مورجونيور)
في كتابه المعروف (الجذور االجتماعية للديكتاتورية والديمقراطية) والباحثة (ثيدا
سكوتشبول) في كتابيها (الدولة والثورات االجتماعية) و(الثورات االجتماعية في العالم
الثالث).
ثم إن الثورة تملك آفاقًا أخرى أبعد ما تكون عما جرى من أحداث في تلك األقطار
ً
العربية؛ فانضمام الطبقة الوسطى إلى مكونات الربيع العربي كان مستحيال ،للسبب
الذي ذكرناه ..أما البقية الباقية منها فهي بائعة للمعرفة ال منتجة لها؛ وال قادرة على
تحطيم الخرافات من كل االتجاهات ،وألنها مزروعة بالخوف والجبن ،والقلق؛ والتردد...
على الرغم من أن مراكز األبحاث العلمية والفكرية ..والتقنيات الحديثة والفضائيات
َ
الكونية ق َّدمت لها فرصًا جيدة للتواصل االجتماعي والفكري ،وممارسة القراءة واإلبداع
والقيام بالمبادرات الكبرى إلنتاج معرفة متخصصة بأشكال منهجية وأنماط وطنية
وتحررية ...تخدم المجتمع العربي وقضاياه الوطنية والقومية ،االجتماعية والسياسية،
الثقافية واالقتصادية...
وإذا تجاهلنا ذلك كله البد من سؤال في هذا الصدد عن قادة الثورة من المفكرين
ً
ً
والمثقفين في سورية ـ مثال أين هم أولئك القادة؟! ولو افترضنا جدال أنهم أولئك الذين
يقيمون في فنادق الخمسة نجوم في أراضي الدول المعادية التي تمولهم بالرواتب،
وتزودهم باألفكار والمواقف وتبيعهم الوهم؛ واألكاذيب ،وتسخرهم لمصالحها مستغلة
شهوتهم للسلطة؛ وانتماءهم إلى تيارات سياسية وفكرية متباينة ،بل متصادمة غالبًا..
نقول :لو افترضنا ذلك كله لتساءلنا :هل يعقل أن تقاد الثورة من فنادق الخمسة
نجوم؟ وهل يعقل أن يدعو قادتها إلى التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لوطنهم؛
واحتالله؟!! ثم كيف يستقيم لهذا الثائر أو ذاك أن ينظم تهريب بعض أبناء جلدته
أراض بعيدة عن ديارهم لوال أنه أراد المتاجرة بهم؟! الثائر
إلى مخيمات بائسة في
ٍ
الحقيقي هو ذلك اإلنسان المنتمي للوطن المزروع في أرضه ،المدافع عنها؛ المحافظ
على وحدتها ووحدة شعبها ،وكرامته وسيادته ...الثائر من يعض على الجرح لئال يقع
فريسة لألجنبي ،أو يسقط في مصالح ضيقة ،أو منافع آنية ...ثم إن الثوار الوطنيين ال
يكونون في صف الكيان الصهيوني وحلفائه...
وحينما نكثف الحديث عن الربيع العربي وعالقته بالثورة ،ثم عالقة الثورة بقادتها
من أي شريحة اجتماعية أو عمرية ندرك تمام اإلدراك أن هناك أناسًا سيحكمون على
ما نقوله بأنه بعيد عن المنطق ،ويشي بانحياز إلى طرف دون آخر ،ويشير إلى تصور
ينتمي إلى اللغة الخشبية؛ ألنه يتمسك بالمبادئ الوطنية والقومية؛ والقيم اإلنسانية
ّ
على حين أنهم سينسون منطق أولئك الذين اصطفوا إلى جانب بعض ما يسمى بدول
ُّ
ً
(االعتدال العربي)؛ فضال عن أنهم وقفوا إلى جانب تنظيم (جبهة النصرة) على الرغم
من أنه فصيل من فصائل تنظيم القاعدة المتهم بارتكاب اإلرهاب ،وشرعوا ّ
يجملون
مواقفه ويمتدحون تصرفات أعضائه ...علمًا أن دعم هذا التنظيم قد حضر بكل اتجاهاته
المؤيدة بالمال والسالح والرجال بكل ما تحمله المجموعات المسلحة من شهوات وغرائز
بعيدة عن المنطق والعقل ..والمسكونة بتخريب كل ما هو وطني وحضاري...
ثم إن كل من يدقق في هذا الربيع العربي يتراءى له أن أنظمة الحكم في تونس
وليبيا ومصر َّ
تغيرت ولكن الواقع السياسي واالجتماعي والفكري ازداد تعقيدًا،
وتوزعته تيارات سياسية وفكرية متباينة األهداف والوظائف ،وال تملك رؤية جامعة،
إلعادة تشكيل مفهوم الدولة ووظائفها وأهدافها ،وعالقاتها بالشعب وحقوقه عالقة
مضطربة؛ إن لم تكن سيئة ،والسيما أن عددًا غير قليل منها يستند إلى االتجاهات
الدينية المتطرفة ذات اإلرث األبوي السلطوي؛ أو سلطة اإلثنية العرقية التي تتنكر
لهوية الوطن واألمة.
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انتقاص السيادة!
بيـــــن المؤامرة والتبعيــــة
ح�سن ابراهيم �أحمد
عملية ان��ت��ق��اص ال��س��ي��ادة تتجلى بأبرز
أشكالها وتعبيراتها في مفهوم المؤامرة التي
يكثر العرب الحديث عنها ،ما يقتضي الحيطة
في النظر إليها كفعل ينتج التبعية أو يبقي
عليها.
والمؤامرة :مشاورة بين طرفين أو أكثر على
إي��ذاء طرف ثالث .وتآمروا عليه :تشاوروا في
إيذائه حسب المعجم.
ّ
ّ
األحاديث حول المؤامرة (عمت حتى خمت)
كما يقول المثل .وال نتوخى زيادة المعروض من
حديث حولها ،بمقدار ما نريد وعي المؤامرة  -إن
وجدت -كسبيل من سبل التبعية والترويض،
وكمقدمة للخروج من التبعية.
من بداية العصر الحديث وكابوس المؤامرة
يالحقنا ،حتى أصبحت المشجب ال��ذي نعلق
عليه قرفنا وفسادنا وأخطاءنا وخورنا وتهاوننا
وال مباالتنا وقلة وطنيتنا وإهمالنا وخياناتنا
وجهلنا..إلخ.
ف��ي ك��ل وس��ائ��ل إع�لام��ن��ا ،ي��ب��دو موضوع
المؤامرة وجبة ترافق كل مائدة تقريبًا ،مواربة
أو بحديث صريح ،وقد كتبت عن المؤامرة تحت
ضغط القصف الكالمي عن الموضوع ،وكان
حديثي يستبطن بعض ال��رد على من أدمنوا
حديث المؤامرة من زاوية معينة ،هي تفسير
كل سلبية بها ،من دون شك بوطنية وغيرة من
كتبوا عن الموضوع ،وبعضهم أعرق في مجال
الفكر والكتابة ،وال أزاود عليهم في الوطنية
والمسؤولية عما يكتبون ،وعما تحت رعايتهم
من مقدرات وطنية.
ف��ي اس��ت��ع��راض بسيط لفعل ال��م��ؤام��رة
وتاريخها وأدبياتها ،يمكن أن نوصلها بين
الماضي السحيق والحاضر ،فقد كانت بالدنا
موضع األطماع .لكن إذا فسرنا كل هجوم على
بالدنا وك��ل تطلع إليها بالمؤامرة فسنكون
مضطرين لتفسير تطلعنا وهجومنا على بالد
اآلخرين كما حدث أيام االمبراطورية اإلسالمية،
بالطريقة ذاتها؛ أي بالمؤامرة ،في ذلك الزمان.
تجاوزًا لذلك نحصر الحديث عنها في العصر
الحديث ،خاصة القرن األخير ال��ذي الحقتنا
فيه .تبًا لهذه المؤامرة التي ال تني تالحقنا إلى
الحد الذي يجعل حديثها مستهجنًا ،بوصفها
تسويغًا لكل تقصير ،وشاملة لكل مجال .وأنا ال
أنفيها لكنني أتحفظ باالسترسال في الحديث
عنها كما يسوقه اآلخرون.
قلنا إن المؤامرة تحتاج إلى اتفاق طرفين ضد
ثالث كما هو معناها المعجمي ،وتكون ّ
سرية،
أي غير علنية .فكيف نفسر مخططات علنية
واضحة ومنشورة ،تضعها جهة واحدة ال جهتان،
وتسعى لتنفيذها تحت سمعنا وأبصارنا ،وسمع
اآلخرين وأبصارهم؟!
فعل المؤامرة ينتمي إلى فائض القوة الذي
ينتجه مجتمع ما ،ويزيد عن حاجة استخدامه
الداخلي لهذا المجتمع كما أوضحنا سابقًا ،هنا
ال شيء يمنعه من التسرب إلى مناطق أخرى
ضعيفة ،قد ينجح وقد ال ينجح ،والقوة قد تكون
اقتصادية أو عسكرية أو ثقافية ،وكل قوة ال
تدعمها القوة العسكرية ،تكون عاجزة إلى حد

ما ،عن التسرب إلى مواقع اآلخرين .ففي أغلب
التجارب العالمية ،كانت القوة االقتصادية
والثقافية الغازية لمواقع الضعف ،تترافق بدعم
القوة العسكرية لتمهد لها الطريق.
نذكر بما يورده محمد عابد الجابري ،من أنه
بعد ان أخمد الفرنسيون الثورة على احتاللهم
للمغرب ،دع��ا القائد الفرنسي العسكري،
المسؤولين عن التعليم وقال لهم ،لقد أخضعنا
لكم األجساد وعليكم أن تخضعوا العقول .إنه
فائض القوة ال��ذي يشير إليه ج��ورج قرم في
ً
كتابه (انفجار المشرق العربي) نقال عن فرنان
بروديل(( :كل عظمة تفترض حيزًا تسيطر عليه
في الخارج أوسع من حيز سيطرتها في الداخل)).
ل��ن نسأل ل��م��اذا ل��م نمتلك ال��ق��وة؟ لكننا
نؤكد أن هذه القوة التي امتلكها غيرنا ،بدأت
أو استمرأت الفيضان علينا والسيطرة على
مقدراتنا ،والهيمنة على شخصيتنا الحضارية،
ونحن ن��رى ونسمع ونعلم بالمخططات التي
ترسم أمام أنظارنا وأنظار العالم ،وهذه الجهة
واح��دة معروفة ال تعمل سرًا ،ما يجعل شروط
المؤامرة وفعل المؤامرة موضع شك طالما انتفى
منها فعل التشارك فيها ،والسرية أيضًا .ما
ً
يجعلها مخططات معلومة وفعال عدوانيًا ضد
طرف يتخبط في ضعفه وضياعه وقلة حيلته
وتدبيره ،وهو العرب .ولنذكر بأمثلة على هذه
المؤامرات (المخططات):
مؤتمر كامبل ترومان عام  1907الذي وضع
الخطط لمنع العرب من الوحدة وامتالك آليات
العلم والمعرفة.
اتفاقية سايكس بيكو الشهيرة القتسام
المشرق العربي بين فرنسا وبريطانيا ،وقد
فضحتها الثورة البلشفية.
قال موشي شاريت رئيس وزراء «إسرائيل»
عام  1952علنًا :ليس من مصلحة «إسرائيل» أن
تعقد الصلح مع العرب ،بل مصلحتها في إشعال
الحروب وإح��داث القالقل في سورية وإيجاد
ضابط في جنوب لبنان من اللبنانيين أنفسهم
يسيطر عليه ويتعاون معنا .وخلق الظروف
الحربية الحتالل الضفة الغربية والقطاع والجوالن
وجنوب لبنان .وقد حصل كل ذلك.
نشرت الصحف ومجلة جيش الشعب عام
 1969تصريحًا لموشي داي��ان ،يقول فيه إن
األعمال التخريبية (الفدائية) كثرت ،ولم تعد
«اسرائيل» ق��ادرة على مواجهتها من دون أن
تتكبد الخسائر ،ومن أجل القضاء عليها يجب أن
يتم ذلك خارج «إسرائيل» ،بأن يحدث صدام بين
المخربين (الفدائيين) وأحد الجيوش العربية،
والمكان المؤهل لذلك هو األردن .وقد حصل
الصدام في أيلول األسود .1970
في أثناء زي��ارة ش��ارون للواليات المتحدة
عام  2003التقى الرئيس بوش ،فأهداه األخير
خارطة قديمة لفلسطين التاريخية ،فقدم له
ش��ارون مقابل ذلك ،قطعة من قصيدة لشاعر
أمريكي عنوانها (الجدار الواصل) ما يشير إلى
ً
نية الجدار الفاصل الذي نفذ فعال.
تحدثت وسائل اإلعالم  2013/12/9عن أن ما
يسمى الربيع العربي قد تم إعداده والتخطيط

له وإطالقه من قبل الدول الغربية وعلى رأسها
الواليات المتحدة منذ سنوات عدة ،وتشير الخطة
إلى ما يجري في سورية بدقة على ما يذكره زبير
سلطان.
ما أطلق عليه ((الفوضى الخالقة)) و((الشرق
األوسط الجديد)) أو الكبير ،وقد انشغل المثقفون
العرب بمناقشة الفكرتين .وها هما مثل غيرهما
تجدان طريقهما للتنفيذ بعد أن وضعتا علنًا،
وكغيرهما لم تجدا من يواجه أو يمنع أو يعيق
وقوعها .فهل نريد ممن حبك المؤامرة (المخطط)
أن يمنعها ،أم نطلب ذلك من اآلخرين ،أم أن ذلك
من واجبنا الذي لم نقم به ولم نرتق للقيام به؟!
ً
لو أخذنا ما يجري في سورية مثاال وأنموذجًا،
حيث الواقع واألقوال يفترضان وصف ما يحدث
بأنه مؤامرة .وال��س��ؤال :ألم يكن هناك دالئل
تشير إلى الرغبة الخارجية في إحداث تغيير ما
في سورية؟ في السياسة ،في النظام ،في النهج،
في الكيان الذي هي عليه ،وازداد الضغط لذلك
بعد  2003واحتالل العراق ،ثم ازداد ثانية عام
 2005نتيجة لمواقف وسياسات سورية؟!
إذا كنا ال نعلم – وه��ذا غير وارد -فتلك
مصيبة ،وإذا كنا نعلم  -ونؤكد ذلك -فالمصيبة
أعظم .ويتحتم طرح السؤال :ما الذي تم فعله
لمواجهة ذلك الذي نعرفه جميعًا؟
السؤال واسع وكبير ،ولإلجابة عنه يقتضي
ً
تفكيكه أو تجزئته ،لنسأل :هل أنجزنا حال وطنيًا
لمسألة الحريات السياسية بحيث ال يستطيع أحد
استغالل ذلك ،على قاعدة (سد الذرائع) فنقطع
الطريق على استغالل الموضوع؟ هل أنهينا
الفساد والتراخي واإلهمال ،وقد أصبحت رائحة
كل ذلك تزكم األنوف؟ هل تم تخفيف الضغوط
األمنية وغيرها على المواطنين ،والمثقفون خير
من يعرفها من خالل منع نشر ما ال يرضى عنه
ً
الرقيب (جاهال كان أو عالمًا) ،مع أن المثقف قد
يمثل ذروة اإلحساس بالوطنية والمسؤولية؟ هل
تمت التنمية الفاعلة التي تنجز التوزيع العادل
للثروة وإيجاد العمل للعاطلين وتطوير الثروة
الوطنية؟
األسئلة كثيرة جدًا ،وكل سؤال يفتح المجال
لغيره ،لكن اإلجابات الفاعلة والعملية معدومة،
بمعنى أنه ال يحصل حل للمعضالت التي يمكن
أن تشكل منفذًا لتنفيذ المخططات (المؤامرات).
وإذا كان فينا من يقتنع أن المؤامرة ستأخذ
طريقها إلى التنفيذ مهما فعلنا ،فهنا الكارثة.
كأنه يقول إن اإلصالح وتطوير الوطن وتحديثه
ال جدوى منه وال يمنع مخططات العدو ،بمعنى أن
العجز والخور متمكن منا مسبقًا .ونحن نقول إننا
لو أنجزنا اإلصالحات المطلوبة وبدلنا المناخ الذي
تنمو فيه المؤامرة ،فتبيض وتفرخ ،على قاعدة
(سد الذرائع) ،عندها لن يكون هناك مرتكزات
يمكن التأسيس عليها لبيان فساد الواقع الذي
يبدو النضال لتغييره وطنيًا ،ويصبح منفذًا
للصالح والطالح من األمور ،بمعنى أن المواطنين
غير المغبونين جميعًا عندها سيشكلون سدًا
منيعًا في وجه المؤامرة (المخطط) بدل أن تمر
بمساعدة بعضهم ممن عانوا الغبن والتهميش،
وعند ذلك سيكون الوصف بالخيانة الئقًا بمن

يعمل على إحداث الفتن.
إننا بالمنطق السابق ،نعفي أنفسنا من بذل
ّ
ونسوغ التهاون أو الفساد والضغوط على
الجهد،
الحريات كي ال ينفذ العدو إلى جسم الوطن ،وهذا
هو الخطأ الكبير .إننا لم نحسن توظيف طاقات
البالد ،فلدينا عشرات آالف ال��م��دارس ،وفيها
مئات آالف المعلمين والمدرسين ،ولدينا مئات
الكليات الجامعية والمعاهد ،وفيها خيرة العقول،
ولدينا الكثير من الصحف والمجالت والمحطات
اإلذاعية والتلفزيونية ،ولدينا المئات من المراكز
الثقافية التي ال تنقصها الكوادر والتجهيزات،
ولدينا هيئات اإلشراف الديني التابعة لوزارة
األوق���اف .وهناك اتحاد الكتاب وف��روع��ه في
المحافظات ،واتحاد الصحفيين ،ومكاتب اإلعداد
الثقافي في أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية،
وفي النقابات واالت��ح��ادات المهنية المزروعة
في كل شبر في الوطن .وكل المناهج موجهة
ومدروسة بما يوافق الفكر السائد والموجه بدقة،
وينفق على ذلك مئات مليارات الليرات السورية
سنويًا ،ثم نخسر مواطننا المنكفئ في ظل ثقافة
عدمية أصولية تعصبية ،تقودها عقول ال تبصر،
قادمة من مجاهل الحياة والتاريخ ،تتدفق منها
فتاوى الكفر واإليمان والقتل ووصفات الوصول
إلى الجنة وما فيها من ملذات بضمانة االلتزام
ً
بتعليمات المشايخ وصوال إلى (جهاد المناكحة)
حتى أصبحت ه��ذه الجنة تصور كأنها حانة
ملذات ،وكل ذلك عبر عنف مرعب.
لماذا لم نتحمل مسؤولياتنا جميعًا ،هيئات
وأفرادًا؟ أين كل هذه االستثمارات في العقول
وتربية المواطنين ،أي لم نستطع تحصينهم
فكريًا ضد فكر ظالمي سرقهم منا بسهولة؟
لماذا لم يحاسب أحد ممن سمح للمؤامرة أن تمر،
فتبدو تبعيتنا للخارج أقوى من والئنا للوطن؟
لقد بدت الهشاشة تنخر وطنًا طالما تغنينا
بحصانته وتنوعه وتعايش مكوناته ،كان ذلك
ظاهريًا في كثير من الحاالت ،ربما تحت ضغط
الخوف من إب��داء األفكار بصراحة ،وعدم إثارة
المشكالت كما يجب في حينها لموانع أمنية
كان يحاسب من يقترب منها حسابًا عسيرًا،
حتى إذا جاء وقت االمتحان بدت حصانتنا غير
قادرة على إنقاذ وطننا.
كنا نعلم ذلك ،ولم نفعل ما يجنب الوطن ما
حل به ،وهنا يجد فكر المؤامرة ّ
مسوغه استمرارًا
في الهرب من تحمل المسؤولية .فكر المؤامرة
يجد معادله الموضوعي في العقل المستقيل
المعطل والمعاق ،مثلما يجده في الممنوع
التفكير فيه ،وفي شلل اإلرادة وضعف فاعليتها،
وهو داؤنا المزمن .فعندما توجد المؤامرة –التي
لم ننف وجودها -تحتاج إلى رفع الغطاء عنها
وكشفها ،وهي تتستر في نفاقنا السياسي
والثقافي واالجتماعي ،في بيئة تسمح بأن
ينتصر المنافقون.
يحمل فكر ال��م��ؤام��رة نفيًا ألي��ة فاعلية
للمجتمعات العربية ،ال لسورية فقط ،فإحدى
ال��م��ؤام��رات ال��ت��ي ذك��رن��اه��ا تنفي أن يكون
لمجتمعاتنا أي دور في ما ح��دث في بلداننا
العربية ،ألنه مطبوخ في مطابخ الغرب ،ونحن
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مسيرون بالرومونت كونترول ،ال حياة وال
فكر وال إرادة وال وعي وال أخالق وال وطنية
عند جماهيرنا إال ما يوجه إليه الغرب حسبما
تقول هذه المؤامرة ،فنحن جميعًا منفذون
إلرادة األجنبي .وه��ذا كثير كثير وقبيح،
يدخل عالم الالمعقول ونتيجة حالة فقدان
الثقة بالذات وضعف الحساسية للظلم
والقهر والتخلف .إنه فانتازيا فكرية مرعبة
ومقلوبة!
المؤامرة المزعومة تتسلل إلى الثورات
عندما تنقلب هذه الثورات إلى كوابيس من
العنف المرعب ،والمؤامرة هي حالة متضمنة
في حراك كل من يخرب بلده من أي طرف
أو جهة ،وكل من يوجه بإرادة غير وطنية.
وال وطنية مع العنف .وعندما يوجهنا اآلخر
لتخريب أوطاننا نبدو تابعين صغارًا ،وتبدو
التبعية هي التي تحركنا ،خاصة عندما ال
تصل الثورات التي فرحنا بنجاحها إلى
إنقاذ أوطاننا وشعوبنا ،بل إلى إغراقنا في
عنف يضعنا في حالة كابوسية.
تجد التبعية مناخها في هذا الواقع
الرديء الذي تدفن فيه المشاكل من دون أن
ً
تجد لها حال ،فتنقلب إلى ألغام مطمورة ال
ندري متى تنفجر ،وها نحن نرى انفجاراتها
في وطننا العربي وما تحدثه من دمار .التبعية
التي نشير إليها هنا ،هي تلك التي يخلقها
االستبعاد ،وعندما يفشل المستبعدون في
الحصول على االعتراف بوجودهم ،يتحولون
إلى تبعية خبيثة ربما ،فيلتحق بعضهم
بقوى أجنبية لها أجنداتها التي تسعى
لتنفيذها من خاللهم ،فتكون الكارثة عندما
تتحول الطاقات التي لم تجد لها دورًا في
بناء الوطن ،إل��ى طاقات لتخريب الوطن،
وهكذا تبدو هشاشة أوطاننا كما قسمها
األجنبي واستتبع ما استطاعه منها ،بما
يخدم مصالحه.
ه���ذه التبعية ت��رف��ده��ا وتغذيها
وتدعمها ،مؤسسات التبعية وأنظمة
التبعية بكل أشكالها ،الصغرى والكبرى،
بل إن واقعنا العربي لم يعدم في لحظة
من لحظات العصر الحديث ،ارتباطًا لجهات
عامة وأنظمة حكم بالقوى االمبريالية،
فرهنت مقدرات األوط��ان لصالحها وتحت
تصرفها ،مقابل إيهامها بأنها محمية
من قبل هذه القوى ،حتى إذا أزفت ساعة
الخالص منها ،ال تتردد هذه القوى في رمي
توابعها مع نفايات التاريخ .وكم أصبح عنده
من نفاياتنا!
التبعية ال تخدم طرفين في المحصلة
النهائية ،فالطرف التابع لن يجد إال ذل
االلتحاق بالمتبوع ،وهو الذل الذي يتخيله
عظمة بمجرد التحاقه بالكبار ،مثل إنسان
مهمل يحضر مجلسًا مع مرموقين فيتوهم
أنه أصبح منهم ،أو مغمور تلتقط له صورة
مع مشهور ،فيعلق الصورة على ج��دران
منزله وكأنه يريد القول إنه ينتسب إلى هذا
المستوى .التبعية لن تؤدي خدمة لهؤالء،
إذ إن الخدمات كلها للمتبوع ،للقوى العاتية
التي تضع مخططاتها (مؤامراتها) وتدفع
اآلخرين الملحقين لتنفيذها ضد مصالحهم
ومصالح أوطانهم .وما تقدمه هذه القوى من
مساعدات ،إنما هو موظف لزيادة اإلمساك
بخناق التابعين ،أفرادًا كانوا أو جماعات أو
أنظمة ،فالقوى االمبريالية ال توظف طاقاتها
إال فيما يخدم مصالحها.
هل يصح أن نحسب التبعية مؤامرة؟
إننا هنا أمام معضلة ،فالمؤامرة تكون بين
طرفين ضد ثالث يخاصمانه ،فإذا كان أحد

الطرفين مواطنًا في وطن تجري المؤامرة
ض��ده ،نصبح في حرج توصيف ما يجري
بالمؤامرة ،إذ ال يصح وص��ف م��ن يدعي
الغيرة الوطنية بأنه متآمر على وطنه .هذه
شبهة تماثل شبهة السرقة من المال
العام ،التي جرى النقاش الشرعي على ّ
عد
السارق شريكًا في هذا المال ،بالتالي ال
يصح أن يوصف بأنه سارقه ،ألن اإلنسان
عندما يأخذ من ماله ال يكون سارقًا .والوطني
الغيور عندما يشترك في حراك يعتقد إنه
يخدم به وطنه ،ال يكون خائنًا أو ال وطنيًا،
لكنه عندما يكون في حالة تبعية ويوهمه
أو يجبره المتبوع على االشتراك في نشاط
ه��ادم ومخرب لوطنه تحت يافطة إصالح
هذا الوطن يكون األمر مختلفًا ،فقد يلتبس
عليه األمر أو ال يلتبس ،لكنه ال يستطيع
لكونه تابعًا إال أن ينفذ إرادة المتبوع ،ويكون
قد أضر بوطنه وهو يتوهم خدمته .ويصبح
خائنًا.
من هنا تبدو المؤامرة والتبعية في موقع
واحد ،ومن ينخرط في عمل ويكتشف أنه
يقع في خدمة أجنبي ضد وطنه ،يمكنه
عدم المتابعة إن لم يكن تابعًا ،وهنا تتبدى
وطنيته ,لكن المؤامرة عندما تحتويها
التبعية ،ال يمكن شرحها إال بأنها عمل
لفائدة جهة أجنبية يقصد منه تقديم
فائدة لهذا األجنبي ،قد يقوم به من يجب
عليه حماية بلده منه.
عند التفكير بالمؤامرة يجب التساؤل
ع��ن دور ال��ج��م��ي��ع ،ع��ن دور الملحقين
باأليديولوجيات الفاعلة والحاكمة ،وعن
دور المستتبعين لقوى االمبريالية ،فكل
ط��رف يتحمل حصته منها .ليس هذا
فقط ،فالساكتون المهمشون ممن تم
إلغاء دورهم وانكفؤوا بإرادتهم ،ومن ال دور
لهم في مجريات األحداث ،مع أو ضد ،يجب
أن يتنبهوا إلى أنهم يمكن أن يكونوا ،أو
بالفعل هم صانعو التوازن في المجتمعات،
على ق��در التزامهم ب��ص��دق العمل في
مصالحهم الخاصة أو العامة ،ويمكن أن
يكون دوره��م إنهاء ما نسميه مؤامرة أو
مخططات ض��ارة بأوطانهم ،وإخ��راج هذه
األوط��ان من تورطاتها وخيباتها ومحنها
التي أساسها ضعف تنمية فاعلة لهذه
األوط��ان ،بالرغم من كثرة التغني إعالميًا
بتنمية تظهر هشاشتها عند االختبار.
ما ال يجب أن نغفله أن تنفيذ أية مؤامرة،
قد يكون عبر عالقات التبعية التي ينخرط
بها بعض من تحتاج إليهم لتنفيذها.
والتبعية تفعل فعلها في صناعة الدونية،
أو باألحرى قد ال تجد معادلها إال من خالل
الدونية .لكن علينا أن نحترس في وصف
كل ما ال يعجبنا بالمؤامرة ،حتى قبل أن نقوم
بدراسته وتحليله .هذه استهانة باألمور،
واستقالة من المسؤولية القاضية بفهم
األمور ووضع الحلول المناسبة ،فإحالة األمور
إلى المؤامرة يحتاج إلى دراسة وروية.
ال��س��ؤال أو األس��ئ��ل��ة ال��ت��ي يجب ان
نجيب عليها كثيرة ،مثل :طالما أننا نعلم
بالمؤامرات مسبقًا ،أي قبل أن تنفذ ،لماذا لم
نتخذ االحتياطات الالزمة؟ أو لماذا لم نفشل
أيًا منها قبل تنفيذها؟ باألحرى لمذا لم
نتعظ من دروس الماضي ومؤامراته؟ أم أن
هذا الخد تعود على اللطم؟
ليس المهم أن نقضي على المؤامرة،
بمقدار ما يكون لدينا من المناعة الوطنية ،ما
يجعل المؤامرات ال تخترق مناعتنا وحصوننا
االجتماعية ،واألهم أال نكون تابعين.
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االختراع
اللغة  :فإنهم يضعون معنى
ِ
ِ
واحد..
ميزان
في
ٍ
ٍ
-10َ
َ
َ
الشيء  ...بمعنى  :أنشأ ُه ,
اخترع
يقولون :
ُ
ابتدعه  ..ويقولون  :اخترع الله الكائنات  ..بمعنى
ابتدعها من العدم .
-11ُ
فالسفة الكشف ..
رئيس
عند
..
واإلب��داع
ِ
ِّ
ٌ
كامل ال َ
ٌ
نقص يعتريه  ..وهو علة العالم بما
نور
ُ
ٌ
ّ
َ
ُ
لوجوب عل ِت ِه  ..قابل
واجب
فيه وذلك المعلول
ِ
ٍ
ِّ
متبدل وال متغي ٍر ..
غير
..
ورحمته
ه
نور
إلفاضة
ِ
ِ
ٍ
َُّ ِ ُّ
ُّ
تتغير .
تتبدل وال
ألن علته  :ال

-12ُ
ُ
ُ
واإلب��داع  :هو ُ
ينقطع  ,وال
ون��ور ُه ال
ن��ور ُه ..
ُ
ذات
يمكن حدوث نور آخر ٌ ..فيؤدي إلى
تكثير ِ
ِّ ِ
ُ
ُ
وجه
المعلول  ..والعلة  :واحدة ..
والواحد من كل ٍ
يصد ُر ُ
عنه إال ٌ
ال ُ
واحد  ..وإذا كان العقل هو اإلبداع
القدسي » إنّ
ّ
واالختراع األول  ..كما في الحديث
َ
َ
َ
َ
خلق ُ
الله  ,العقل  ..فقال له  :واقبل فأقبل
ّأول ما
ّ ّ
ّ
ْ ..
ادبر َ
فأدبر فقال عز وجل  :وعزتي ما خلقت خلقًا
َ
َّ َّ َ
ُ
ُ
أحب إلي منك  ..بك أحاسب وأعاقب ..
-13دور ُه ّ
آنئذ ْأن نعطي العقل َ
الفعال
َ أليس علينا ٍ
األول في ّ
السرانية اإلبداعية ?
بأن اإلبداعَ
زعم فرويد ويبرغسون ّ ..
وليس كما َ
َ
ُ
َ
ّ
يول ُد في الالوعي  ..وأن الالوعي هو أصل المصادر
الوحيدة لإلبداع الفني  ..إن التسليم بالتمويه
الفرويدي  ..إنما يعني إلغاء العقل والفكر ّ
والنية
المسبقة للعملية اإلبداعية .
-14يقول تشيخوف  » :إذا نفينا النية في اإلبداع
بأن األديب ُ
يبدع عفويًا َ
توج َب علينا االعتراف ّ
ّ
دون
ً
ُ
ُ
تفكير  ..فلو ادعى أحد المؤلفين بأنه َ
كتب قصة
دون ّنية  ..بل بواسطة اإللهام فقط ألسميتهُ
َ
ٍ
َ
َّ
مجنونًا « وهنا ال بد أن أؤكد حقيقة اإليماء واإليحاء
ومعارجها
منازل الذات اإلنسانية المبدعة
في
ِ
ِْ
وبعد ِه عن
وقربه
اتصاله
حس َب
ولكن
وانفصاله ِ ُ ..
ً ِ
ِ
ِ
الجوهر أو بتعبير َ
الذات بالذات
أكثر رؤية ...عالقة
ِ
ٍ
ِ
..
-15َ
ً
وبدال من ْأن نقول ّإن الصورة الفنية ابداعيًا
ُّ ُ
ْ
ْ
ون ُّ
قر
اكتملت في الالوعي  ..فلماذا ال نصرح
قد
بوجود النهر النوراني السابع  ..الذي هو ُ
قدس
ِ
المعرفة ِ ..والذي ُّ
يمد ويوحي إلى الذات إياها ..
واحتفاءات السماء !?..
بإيمات الماء ,
ِ
ِ
-16ُ
وبصيرة المبدع  ..كلما ْ
َ
كانت َ
وأكثر
رؤية
أكثر ٍ
ُ ِ
نفاذًا َ ,
جوهر
كان المبدع أكثر عمقًا في
ِ
غوصه إلى ُ ُ ِ
ُ
ُ
األشياء  ,وكانت ثرياته الفنية  ,واكتشافاته
ً
َ
األدبية َ
أكثر إشعاعًا  ,وأسمى هدفًا ونبل غاية.
-17ليف تولستوي  ...ح ّ��رض على الخروج من
ً
التقليد إلى التجديد حين قال  » :أصال  ,عندما
ُ
ُ
ً
عمال أدبيًا لمؤلف معاصر  ..فإنّ
نقرأ أو نتأمل
ٍ
ٍ
ُ
ُ
َّ
يكون
يقوم في روحنا
األساسي الذي
السؤال
َ
?
أنت
إنسان
أي
دائمًا :
ُ
ُ
َ
وبماذا تتميز عن جميع الناس الذين أعرفهم
ُ
ُ
ُ
تقوله لي ?
يمكن أن
الجديد الذي
? وما

-18َ
ُ
كيف يجب أن ننظر إلى حياتنا ? وإذا كان
ُ
ُ
ُ
يكون السؤال
الكاتب قديمًا ومعروفًا لدينا  ..فال
َ
ْ :
من أنت ?!
-19وإنما  :ما الجديد أيضًا الذي ستتمكن من
ستضيء لي الحياة َ
ُ
اآلن ?!
جانب
قوله لي ?! من أي
ٍ
َّ
« ال شك في أن تولستوي يؤكد على تمايز الذات
اإلبداعية بالصوت الخاص  ..والعزف المنفرد ,
والبصمة المتغايرة  ,والصورة الحركية  ,والتحليق
ِّ
مواقع النجوم
الكروم  ..في
بأجنحة أثرية إلى محل
ِ
ِ
ُ
 ..وال يفرق » ايفان فرانك «  » ..األعمال الكاملة ج
َ
ذات المبدع وطريقة إدراكه للعالم
 .. « 30بين ِ
ُ
الخارجي والداخلي  ..فيقول  » :ولتكن شخصيت ُه
ُ
وإدراكه وطريقة رؤيته في مؤلفه أكثر ما يمكن
البقية..............................ص22
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مفهوم القصة القصيرة
�سلوم درغام �سلوم
 إذا كان مفهوم القص في اللغة العربية»يعني تتبع األثر ،فإن القصة القصيرة تعني تتبع
أثر لحظات إنسانية ،حياتية ,شديدة األهمية,
منتقاة من صميم ال��ذات ,وتفاعلها مع ما هو
محيط بها ،والقص في جوهره وجهة نظر ذاتية,
وموقف من الحياة ،والقص كظاهرة إنسانية
ينشأ بالضرورة ،ويتطور منذ طفولة اإلنسان ،وهي
كظاهرة ،وجدت منذ نشوء المجتمعات اإلنسانية
المبكرة ،لتلبي حاجات نفسية ،واجتماعية ,وعلى
الرغم من اختالف الكتاب ،والنقاد ,حول وضع
تعريف ما للقصة القصيرة ,ومفهومها ،فإنهم
تالقوا على أنها نص أدبي ,تناول بالسرد حدثًا,
وقع أو يمكن أن يقع ،أو هي حكاية خيالية ,لها
معنى ممتع ،تجذب انتباه القارئ ,بحيث يعبر عن
الطبيعة البشرية.
ّ
ويعد فن القصة القصيرة من الفنون األدبية
الحديثة ،التي عرفها األدب العربي في هذا
العصر ،وإن كان هناك من يرجع جذورها األولى
إلى بعض الفنون األدبية القديمة؛ ألنها تشترك
معها في بعض المالمح ،لكن حقيقة األم��ر أن
القصة القصيرة بشروطها الفنية المعروفة هي
فن جديد ،ليس في األدب العربي فقط ،ولكن حتى
في اآلداب الغربية األخرى ،إذ لم يظهر هذا الفن
إال منذ حوالي قرن تقريبًا ,وفي هذا المعنى يقول
الدكتور عزالدين إسماعيل ( :وأما القصة القصيرة
فهي حديثة العهد في الظهور ،وربما أصبحت
في القرن العشرين أكثر األن��واع األدبية رواجًا،
وقد ساعد على ذلك طبيعتها والعوامل الخارجية.
وهناك ش��روط للقصة القصيرة ,هي المقدمة،
والعقدة ,والحل أو لحظة التنوير ،كما أن للقصة
عناصر تقليدية أيضًا ,هي الشخصية والحدث
والبيئة والزمان والمكان ،لكن هذه الشروط أو
العناصر لم تعد تشغل بال كتاب القصة الحديثة،
إذ تجاوزها الكثيرون ،ممن يحاولون التجريب فهم
يرون أنها سير نحو هدف ما ،ومن معاني السير
البحث ،وال سيما البحث عن الوجود ،والقصة هي
ً
أحسن مثاال لهذا اللون من البحث ،وهذا السير
هو في الحقيقة مجهول ،مغامرة منغلقة األسرار،
حركية دائمة ديمومة متدحرجة ،وعالقة القصاص
بهذا اللون من البحث غريبة .إذ إن القصة تتبع من
نفسه ،فيتحملها عند كتابتها ومعايشتها ،حتى
تتمكن من تقرير مصيرها بنفسها فنيًا)1().
 أما القصة التقليدية فهي السكون والقرار،إذ هي مشروحة ج��اه��زة ،مضبوطة األه���داف..
منطقية ,قدرية ،عاقلة ,يصبها باعثها في قالب
جامد مجتر.
ومع ذلك فإن شروط القصة القصيرة لم تعد
ملزمة ،ألنها شروط قابلة للنقض ،كغيرها من
الشروط العامة التي تخضع حين تنفيذها لظروف
مختلفة عن تلك التي كانت حين فرضها ,وهي
قابلة للتجاوز حسب درجة الوعي التي يتمتع بها
المبدع ,ذلك الوعي الذي ال يتيح للمتلقي فرصة
الوقوف ,والسؤال :لماذا تم تجاوز هذا الشرط أو
ذاك .فهو أمام عمل إبداعي متكامل ،تم تشكيله
وفق رؤي��ة جديدة ,ومتطورة ال يملك المتلقي

حيالها إال اإلعجاب ،ولكن «ال يمكن التخلي عن
أهم العناصر القصصية التي هي (الشخصية
 الحدث-البيئة – اللغة) ,وعندما نتحدث عن بناءالقصة ،ويتجلى في نسيج القصة ( اللغة الوصف
الحوار السرد»)2(.
 ونقرأ رأيًا لكاتب قصة يقول »:وثمة سائلسألني ي��وم��ًا :م��ا مفهومك للقصة القصيرة؟
فأجبته :أرى أن القصة القصيرة ليست ملخصًا
لرواية ،وهي ليست سردًا لحكاية ،وال تداعيات
ت��رد كيفما اتفق ،مشوشة الحدث والتحليل
والحبك ..بل هي عمل فني صعب الممارسة ،ذو
بناء يعتمد آنية الحدث المكانية والزمانية ،ويأخذ
مقطعًا جانبيًا ممتازًا من حاضر قائم ،ينفذ الكاتب
في إط��اره عمقًا عبر الزمان والمكان المطلقين،
ليستشف من ذاك��رة أبطال القصة كل ما له
ارتباط ،أو سببية بالحدث اآلني المعالج ،وليعود
من ثم إل��ى الحاضر القائم ,واللحظات اآلتية
المتضمنة حدث القصة ،في عملية حبك بارعة،
سداها الحاضر ولحمتها الماضي ،وال تكتمل
فنية البناء القصصي وجماليته من دون التحليل
العميق ،وسبر أغ��وار النفس البشرية لعناصر
القصة ،واإلف���ادة من المرئيات والمحسوسات
المكانية المرتبطة بالحدث وعناصره اإلنسانية،
ال على أنها مجرد(ديكورات) وزخ��ارف للتزيين,
بل على أنها عناصر ملتحمة بالحدث وأشخاصه،
فاعلة ومنفعلة ،فمزاجية الذات البشرية هي التي
تفضي على األشياء والمرئيات قتامها ,أو بهاءها،
إشراقها أو ضبابيتها ،جمالها أو كآبتها من خالل
عملية التحليل)3(»...
َّ
 وركز ادجار آالن بو على وحدة االنطباع ،ورأى«سومرست م��وم» أنها قطعة من الخيال ،وقال
شكري عياد :إنها تسرد أحداثًا ،وقعت حسب
تتابعها الزمني ،بينما جعلها حسن اليافي أشبه
بالقصيدة الشعرية من حيث التغني باألفكار
والوعي الحاد بالتفرد.)4(.
 وعندما سألت أحد النقاد واألدب��اء عنالقصة قالّ :
«أعد الحكاية موجودة على امتداد
الكون ,حتى األشياء لها حكايات ،وأنا مقتنع بأن
الحكاية هي أم الفنون كلها ,بل هي أم النتاجات
اإلبداعية ،واألجناس األدبية ,والفكرية ,وأزعم أن
اإلنسان حكى الحكايات ,قبل أن يتعلم الكالم ,عبر
اإلشارة والجسد وجماله ,الحكاية هي الجذع الذي
ّ
تفرعت عنه الفلسفات ,والعلوم والفنون ,وحتى
أكثر الغالة في التوجه نحو الحداثة لم يستطيعوا
التخلي عن الحكاية ,اللوحات الفنية والقصائد،
وما أبدعه الفكر البشري فيه عنصر من حليب األم
أي الحكاية».()5
 ومعين القصة القصيرة الذي يساعد علىكتابة القصة يستمد «من تناغم الكاتب وتالحمه
وت��واج��ده المستمر ،وم��ن تعايشه المشحون
بالتوتر ,ومرهف اإلحساسات والمشاعر مع الحياة
بكل تجاربها وتطوراتها ،ومستجداتها ،وأفراحها
وأحزانها ،وآالمها وآمالها المحلية ،والوطنية,
والقومية واإلنسانية .فال قصة من دون معايشة

ومعاناة ،وص��دق مع ال��ذات واآلخ��ري��ن ،وال قصة
من دون ثقافة عميقة ،ولغة متينة ،وال قصة من
دون ثراء وغنى في التجارب وشمولية في الرؤية،
وشفافية تنفذ إلى األعماق ،ومقدرة فائقة على
تذوق الجماليات ,وسبر أغوار الخير والشر والقبح
والجمال والحب و الكراهية» ( .)6وفي القصة
َ
نتحدث عن حدث القصة القصيرة ،وعن الزمان
والمكان فيها ،وعن الشخوص ،وعن دور المعايشة,
والصدق ،والثقافة ،واللغة ,والتجربة ,والشمولية،
والشفافية ,والتذوق في بناء القصة النجاح.
 والقصة القصيرة بمعناها االصطالحي نوعأدب��ي حديث ,وه��ي ّ
تعد أكثر الفنون األدبية
ديمقراطية ،وانتشارًا بين القراء ,ولون من ألوان
فنون األدب ,وضرب من ضروب الكتابة ,ال بل هي
أحسن من كل فن بالكتابة ,وهي وحدها التي
بقيت لألدب الصحيح ,لها رسالتها ,ألنها وحدها
من تحيط بصورة المجتمع ,وتعرض لمشكالت
الحياة في كل جيل ,وهي التي تعبر عن نفس
اإلنسان ,هي عمل فني ,ال يتقيد بزمان ,أو ببلد
هي تراث إنساني.
والقصة القصيرة لها إمكانات فائقة في
التحليل ،والتصوير ،وتفجير اللغة ,وارتياد المواقع
المجهولة في النفس البشرية ,وهي لون من ألوان
األدب ,يضغط على أرواح ,وعقول قرائه بكل قواه
وفنه ،ويكون لهم كخشبة سفينة الخالص التي
تنقذ من الغرق ,وتحفز اإلرادة على الصمود في
ُّ
وتمد بالتفاؤل للوصول إلى
وجه األمواج العاتية,
الشاطئ اآلخر؛ حيث الحق والخير والجمال.
 والقصة القصيرة هي كتابة موقف رائع,يكفي الستنفار الحواس ,وغمر النفوس بالعاطفة،
هذا الموقف يجب أن يكون موقفًا جديرًا بأن
يسجل ,وأن يبعث ف��ي ال��ق��ارئ نزعة التأمل،
والقصة القصيرة ليست عظة ،ولكنها تتضمن
مواعظ ,من دون اإلش��ارة إلى أنها تعظ ,ولكل
قصة قصيرة غرض فني جمالي ،وعند كتابتها
يجب وعي العالقة بين اللفظ والمعنى ,وبين
التراكيب ودالالته ,وبين البنية اللغوية والسردية,
فعندما يقال إن األسلوب هو الرجل ,وذلك يعني
أن أسلوب األديب مرآة صافية لشخصيته كلها,
تقرؤه فتحس بصاحبه ,يطالعنا دائمًا بعقله
وشعوره وخلقه ومزاجه وعقيدته ،وكل ما يميزه
عن سواه.
 يبقى أن القصة القصيرة تنشر في دورياتمختلفة ،ويبدو للوهلة األولى أن القصة ال تختلف
عن الرواية إال في الحجم ,وأن الوسائل التقنية
األخرى واحدة عند القصاص والروائي ,فكالهما
ً
مثال يستطيع أن يأتي بقصته أو روايته في
ضمير الغائب ,أو المتكلم ,وأن يجيء بها في
شكل يوميات أو مذكرات ,وأن يستخدم بقصته
أو روايته في ضمير الغائب ,أو المتكلم .وأن
يجيء بها في شكل يوميات أو م��ذك��رات ,وأن
يستخدم الوصف أو الحوار ,وأن يغرق معها في
الرومانتيكية ،أو يلتصق بعالم الواقع. وقيل إن
كل شخص لديه على األقل قصة واحدة يرويها،
لكن الكاتب ينقب عن قصصه من مجاالت الحياة,

وينزل بين الناس ،يقتبس قصصه عن أصدقائه
وأقاربه ,وكل من يقابلهم من الصغار والكبار
والغرباء ,وبهذا يكون الكاتب كاتبًا بالفعل؛ حيث
تتحول المادة بين يديه إلى عمل فني يصل عقل
قارئه وقلبه ,وبذلك يكون قد أدى رسالته.()7
 إذا كانت القصة على حد تعريف الدكتورمحمد يوسف نجم (هي مجموعة من األح��داث
يرويها الكاتب ،وتتناول حادثة واحدة أو حوادث
عدة تتعلق بشخصيات إنسانية مختلفة تتباين
أساليب عيشها وتصرفها في الحياة على غرار ما
تتباين حياة الناس على وجه األرض ،وإذا كانت
القصة تجربة من تجارب الحياة يسوقها الكاتب
إلى القراء ليسترشدوا بها ويستفيدوا منها ،فإنه
ليس من المؤكد أن كل تجربة إنسانية تصلح
ألن تكون قصة ،وليس كل مجموعة من األحداث
يرويها صاحبها يمكن أن نطلق عليها قصة ،إذ
إن الفن القصصي فن بالغ الحساسية؛ له أسلوبه
وهيكله المتماسك الذي يتطلب من القاص أو
الكاتب أن تكون لديه المقدرة على نقل القارئ
إلى أجواء األحداث وجذبه بحيث يتابع مجريات
القصة حتى النقطة األخيرة ،ويحدث ذلك فيما
ً
لو استطاع القاص أن يحبك أحداث قصته حبكا
ً
متماسكا وأن ينقلها إلى القارئ وكأنها تحدث
على أرض الواقع ،وذلك لكيال يعزف القارئ عن
المتابعة))8(.
 القصة عمل أدب��ي يصور حادثة منحوادث الحياة ,أو حوادث عدة مترابطة ،يتعمق
القاص في تقصيها ,و النظر إليها من جوانب
متعددة ليكسبها قيمة إنسانية خاصة مع
االرتباط بزمانها ومكانها وتسلسل الفکرة فيها،
و عرض ما يتخللها من صراع ّ
مادي أو نفسي ,وما
يكتنفها من مصاعب وعقبات علی أن يكون ذلك
بطريقة مشوقة ,تنتهي إلی غاية معينة)9( .
 القصة عرض لفكرة مرت بخاطر الكاتب ،أوتسجيل لصورة تأثرت بها مخيلته ،أو بسط لعاطفة
اختلجت في صدره ،فأراد أن يعبر عنها بالكالم
ً
ليصل بها إلی أذهان القراء ,محاوال أن يكون أثرها
في نفوسهم مثل أثرها في نفسه)10( .
 إن القصة يمكن أن تكون حقيقية أو مختلفة،طويلة أو قصيرة ،كاملة أو ناقصة ،شفاهية أو
مكتوبة ،ممكنة أو مستحيلة ،أي أن سلسلة من
ً
األح��داث التي ينظمها الناس ,بوصفها تسجيال أو
ً
محاكاة للحياة ,أو تحويال لها ,و ابتعادًا عنها ،يمكن
أن تعد هذه السلسلة من األح��داث ،وإن القصة هي
التعبير عن الحياة ،بتفصيالتها و جزئياتها ,كما تمر
في الزمن ،ممثلة في الحوادث الخارجية ،والمشاعر
الداخلية ,بفارق واحد هو أن الحياة مطلقة والقصة
محددة)11( .
 تعد القصة القصيرة وثيقة الصلة بالشعروالمسرح (الدراما) ،ولكنها متميزة عنهما ،ومن ثم
يمكن تعريف القصة القصيرة بأنها قص مختصر
في شكل نثري ،إذًا القصة القصيرة فن سردي حكائي
يخبرنا بقصة ،وعند هذه النقطة هناك اتفاق عام ،أما
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عبد اهلل بن عامر الدمشقي
عبد احلميد الدروي�ش
اسمه ونسبه:
هو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة أبو عمران
على األصح.
وقيل :أبو عامر ,وقيل :أبو نعيم.
مولده:
ولد سنة  8هـ الموافقة 629م.
مكان والدته:
قال خالد بن يزيد :سمعت عبد الله بن عامر اليحصبي
يقول :ولدت سنة ثمان من الهجرة في البلقا ،بضيعة يقال
لها :رحاب .وقبض رسول الله (ص) ولي سنتان وذلك قبل فتح
دمشق ،وانقطعت إلى دمشق بعد فتحها ولي تسع سنين.
وقد أشار اإلمام الشاطبي في مقدمة الشاطبية إلى أن عبد
الله بن عامر قد سكن الشام ،وقد طابت به ،فقال:
َ
ْ ُ َّ
ام َد ُار ْابن َع ِام ٍر 		
َوأ َّما ِد َمشق الش
ِ
َ
َّ
َْ َ َ
الله ط َاب ْت ُم َحلال
		
فت ِلك ِبع ْب ِد ِ
ً
وصفه الناظم :بأن دمشق طابت به محلالـ أي :طاب الحلول
فيها من أجله ـ أي :قصدها طالب العلم للرواية عنه والقراءة
عليه.

شيوخه:
ثبت سماعه من جماعة من صحابة رسول الله (ص) ،منهم:
ـ معاوية بن أبي سفيان؛
ـ والنعمان بن بشير؛
ـ وواثلة بن األسقع؛
ـ وفضالة بن عبيد.
وغيرهم كثير.
تالميذه:
روى القراءة عنه عرضًا:
ـ يحيى بن عامر؛
ـ وربيعة بن يزيد؛
ـ وجعفر بن ربيعة؛
ـ وإسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر؛
ـ وسعيد بن عبد العزيز؛
ـ وخالد بن يزيد بن صبيح المري؛
ـ ويزيد بن أبي مالك.
وأشهر تالميذ اإلمام ابن عامر هما:
هشام وذكوان ،وقد أشار اإلمام الشاطبي إليهما بقوله:
َ
ْ
َ
الله َو ْه َو ان ِت َس ُاب ُه 		
ِهش ٌام َوع ْب ُد ِ
َ
ْ َ َ ْ ُ َ َ َّ
ْ
لذك َو َ
ان ِب ِاإلسن ِاد عنه تنقال
		
ِ
عامر ،اشتهر بذلك
هذان راويان أخذت عنهما قراءة ابن ٍ
واحد منهما بينه وبين ابن عامر اثنان؛ فهذا معنى قوله
وكل
ٍ
ً
ً
باإلسناد عنه تنقال ـ أي :نقال القراءة عنه باإلسناد شيئًا بعد
شيء ـ فتنقل من باب تفهم وتبصر.
ٍ
أما هشام :فهو أبو الوليد هشام بن عمار بن نصير السلمي
خطيب دمشق أحد المكثرين الثقات ،مات سنة خمس أو ست
وأربعين ومئتين ،قرأ على أيوب بن تميم التميمي ،وعراك بن
خالد المري ،وقرأ على يحيى بن الحارث الذماري ،وقرأ يحيى
على بن عامر.
وأما ابن ذكوان :فهو عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان
القرشي الفهري ،قرأ على أيوب بن تميم أيضًا ،وكان يصلي
إمامًا بجامع دمشق سوى الجمعة ،ومات سنة اثنتين وأربعين

ومئتين ـ أي :هشام وعبد الله ـ تنقال عن ابن عامر القراءة
باإلسناد.

منهجه في القراءة:
يتبين منهج اإلمام ابن عامر في القراءة من خالل:
1ـ له ما بين كل سورتين ما ألبي عمرو.
2ـ له التوسط في المدين المتصل والمنفصل.
3ـ له الهمزة الثانية من الهمزتين الملتقيتين في كلمة
(التسهيل والتحقيق) مع اإلدخال إذا كانت مفتوحة ،وله
التحقيق مع اإلدخال إذا كانت مكسورة أو مضمومة .وهذا كله
لهشام .أما ذكوان فيقرأ كحفص.
4ـ يغير الهمزة المتطرفة عند الوقف على تفصيل في
ذلك ُيعلم من محله وهذا لهشام وحده.
5ـ يدغم من رواية هشام ذال إذ في بعض الحروف نحو:
) إذ تبرأ الذين ُّأت ُ
بعوا ( ويدغم من الروايتين الدال في الثاء
نحو ) :ومن يرد ثواب ( ،والثاء في التاء ) لبثت ( ) ولبثتم
( ،حيث وقعا ،والذال في التاء في ) أخذتم ( و) أخذت ( و)
اتخذتم ( كيف وقعت.
6ـ ويميل من رواية هشام ألف إناه في ) غير ناظرين إناه
( في سورة األحزاب ،وألف ) ومشارب ( في سورة يس ،وألف )
عابدون ( و) عابد ( في سورة الكافرون ،وألف آنية في ) تسقى
من عين آنية ( في سورة الغاشية.
7ـ يقرأ من رواية هشام لفظ (إبراهيم) في بعض المواضع
بفتح الهاء وألف بعدها.
8ـ يميل من رواية ابن ذكوان األلف في األلفاظ اآلتية:
(جاء شاء ،زاد حيث وقعت وكيف وردت ،حمارك ،المحراب،
إكراههن ،كمثل الحمار ،واألكرام ،عمران).
9ـ يقرأ من رواية ابن ذك��وان ) :وإن إلياس ( في سورة
الصافات بوصل الهمزة.

ثناء العلماء عليه:
قال أبو علي األهوازي :كان عبد الله بن عامر إمامًا ،عالمًا،
ً
ثقة فيما أتاه ،حافظًا لما رواه ،متقنًا لما وعاه ،عارفًا فهمًا،
قيمًا فيما جاء به ،صادقًا فيما نقله من أفاضل المسلمين
ّ
وخيار التابعين وأجله الراوين ،ال يتهم في دينه ،وال يشك
في يقينه ،وال يرتاب في أمانته ،وال يطعن عليه في روايته،
فصيح ُ
ٌ
قوله ،عاليًا في قدره ،مصيبًا في أمره،
صحيح نقله،
مشهورًا في علمه ،مرجوعًا إلى فهمه ،ولم يتعد فيما ذهب
ً
إليه األثر ،ولم يقل قوال يخالف فيه الخبر.

وفاته:
عاش مئة وعشر سنوات ،وتوفي بدمشق سنة 118هـ
الموافق 736م.
المصادر:
ـ إبراز المعاني من حرز األماني ،ألبو شامة عبد الرحمن
بن إسماعيل.
ـ غاية النهاية في طبقات القراء البن الجزري.
ـ معرفة القراء الكبار ،للذهبي.
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ممدوح فاخوري
أناشيد للغربة والوطن
�أحمد مروان احلفار
ول����د «م���م���دوح
فاخوري» في مدينة
«ح��م��ص» السورية
ع����ام 1928م من
أسرة ُعرفت بميلها
لألدب واهتماماتها
ال��ل��غ��وي��ة ،ف��أخ��واه
رف����ي����ق ون���ص���وح
ش���اع���ران ب�����ارزان،
وم��درس��ان ناجحان
للغة العربية ،تلقى
م���م���دوح دراس���ت���ه
االبتدائية والثانوية
ف��ي مسقط رأس��ه،
ممدوح فاخوري
ث���م ان��ت��س��ب إل��ى
ج���ام���ع���ة دم��ش��ق
في الخمسينيات من القرن الماضي وتخرج في قسم اللغة
العربية وآدابها ،ليمارس التدريس سنتين في ثانويات مدينة
ُ
ّ
«درعا» .ثم تسلم رئاسة تحرير مجلة المعلم العربي وأعير إلى
القطر الجزائري الشقيقّ ،
فعين في مدينة «بليدة» وهي بلدة
ساحرة الجمال ،مشهورة بكرومها وبساتينها ،يجاورها منتجع
(الشريعة) الجبلي الذي ّ
يؤمه المصطافون والشاتون للتمتع
بجمال الطبيعة ،والتزلج على الثلج ،وطاب المقام له في الجزائر،
فاستقر فيها سنوات عدة بعد أن تزوج.
ومع أنه في ديوانه (مهاجر في زمن الورد) يظهر شكواه
من الغربة في قصيدة له بعنوان «رثاء واستسقاء» يبرز ندمه
لمغادرة وطنه األم ،وإيثاره الهجرة عنه طلبًا للرزق وجريًا وراء
سراب خادع:
وراح فريق في الطريق إلى الغنى
ّ
يـداعـب حـلـمًا ال يبل له نقعا
		
َّ
ُ
وظل بها يعلي ويرفع أسقفًا
تناطح سحبًا كان يرجو بها النفعا
		
ُ ُ َّ
وكنت م ِغذًا في فراري قبلهم
فما أحسنوا بل قد أسأنا معًا صنعا
		
فيا رب ألهمنا الرشاد لنهتدي
َّ
ونعلم أن ال غيث إال مع الرجعا
		
ً
ُ ْ َ َّ
ويا بلدة لم تجز إال قطيعة
وهجرًا ولم تذرف لها مقلة دمعا
		
*
ويعود «ممدوح» إلى الوطن األم بعد هذه الرحلة الطويلة،
فيؤثر االستقرار في مدينة «دمشق» مدرسًا للغة العربية فيها،
ُويحال على التقاعد ،فال تفتر همته ،وال اهتماماته األدبية
واللغوية ،بل يتفرغ لمشروع معجم لغوي أدبي موسوعي ،كانت
إدارة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة تزمع إصداره بالتعاون
مع دار طالس للنشر ،فيعكف على جمع مادته وتنقيح ما يرد إلى
ُ
اإلدارة من مواد .ثم تلغى فكرة المعجم ،فيتفرغ للعمل األدبي
والفكريّ ،
ويزود مجالت اتحاد الكتاب العرب والصحف العربية
األخرى بنتاجه األدبي...
ً
ونالحظ أن «ممدوح» تردد طويال في إصدار أعماله األدبية
إلى أن سنحت األحوال له بإصدار ديوانه (مهاجر في زمن الورد)
عام 1994م .واختار له صفوة ما نشره وكتبه من قصائد ،لم يرتب
الشاعر ممدوح قصائده ترتيبًا زمنيًا ،وإنما آثر أن تحتل قصائده
القومية والوطنية واالجتماعية في مطلع الديوان ثم يليها الغزل
فقصائد أخرى متفرقة في اإلخوانيات.
رحم الله ممدوح فاخوري الذي غادرنا إلى األبد ..مساء يوم
الثالث من آذار عام 2013م.
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غادة السمان فسيفساء دمشقية
في (الرواية المستحيلة)
عبد اللطيف الأرنا�ؤوط
بعد تجربتها الطويلة والناضجة في اإلب��داع
الروائي ،تطلع علينا األديبة الموهوبة «غادة السمان»
بروايتها الجديدة «الرواية المستحيلة أو فسيفساء
دم��ش��ق��ي��ة» ،وه��ي تشكل نقطة ان��ع��ط��اف في
كتابتها ومراجعة للذات ،إنها أشبه بسيرة حياتها
الشخصية ،وعودة الهفة إلى المنابع والحنين إلى
الوطن األم ،واألم الوطن والجذور بعد رحلة طويلة
ّ
التغرب والعذاب ،وهي تتجاوز واقعية السيرة
من
إلى عالم روائ��ي يمتزج فيه الواقع بالحلم والرؤى
والذكريات ،وتتحول سيرة البطلة الطفلة «زين
ّ
الخيال» كما سمتها «غادة» إلى تجربة روحية عميقة،
تجمع بين الوعي والال وعي ،وبين التذكر والتخيل
واألماني المفرحة المضمخة بمرارة الواقع.
والرواية سيرة مجتمع منغلق على ذاته قرونًا من
ّ
الزمن ،هو المجتمع الدمشقي الذي هزه االحتكاك
ّ
بالحضارة الغربية ،فبدأ يتخلى عن قيمه وعاداته
وتقاليده ،ليغدو أشبه بلوحة فسيفساء متحركة
رجراجة ،يذهلك أن تراها من بعيد متكاملة المالمح
والسمات ،وكلما اقتربت منها كشفت تفاصيلها عن
التفكك والتنافر في قلب المتوحد واالنسجام.
وأول ما يفاجئنا في الرواية اكتمال نضج «غادة
السمان» الفني ،وتجاوزها تقنيات السرد ،التي
استخدمتها في رواياتها السابقة ،فعنوان روايتها
ً
ّ
لنتبين وجه
«الرواية المستحيلة» ،ونتوقف طويال
االستحالة في ال��رواي��ة ،ثم نكتشف من بنيتها
األدبية أن «غادة» استخدمت تقنيات فنية متطورة،
سمحت لها تدوين لحظات الزمن الهاربة ،فالنص
ليس له بنية سردية مرتبطة بالزمن التاريخي ،وال
يتحدد بالزمن النفسي وحده الذي جعلته «غادة»
ً
مفتوحًا ومتداخال في الوقت ذاته عبر فصول الرواية
األربعة..
تتحدث ال��رواي��ة عن طفلة صغيرة تستقبل
ّ
الدنيا في األربعينيات من هذا القرن ،تسلط عليها
الكاتبة بؤرة الضوء من زوايا متعددة وفي فترات
متداخلة ،لترسم حياتها وأحالمها حتى بلوغها سن
َ َ
اليفع بعد نيلها شهادة الدراسة الثانوية ،لكن هذه
ً
الفصول األربعة تشكل فصال واح��دًا؛ ألنها تحلل
شخصية البطلة الطفلة من زوايا مختلفة ،وبشفافية
ً
سردية تجعل النص قابال لإلشعاع واإليحاء بدالالت
ّ
الملون تقدم مزيجًا من
غنية ،ككرة من الزجاج
األلوان والظالل ،كلما سلطت عليها أشعة الشمس،
ولذلك أدرجت الكاتبة فصول الرواية األربعة تحت
عنوان الفصل األول ،مخالفة العرف الشائع في
تقسيم الرواية إلى فصول متدرجة ينظمها السياق
التاريخي ،رسمت «غادة» كل قسم من هذه األقسام
«محاولة ردائية» .غير أن األقسام كلها تصب في
وحدة متكاملة ،وتستهدف الغوص إلى أعماق بطلة
الرواية وتحليلها من زوايا مختلفة.
وعنونت الكاتبة المحاولة األول��ى «ذكريات
وهمية» ،ويعكس العنوان عدم ثقتها بأمانة السرد
ال��روائ��ي ال��ذي تناول ذكريات الطفلة «زي��ن» في
سنواتها األولى المبكرة ،فمن البدهي أنها ذكريات
يصعب استعادتها ،بعد أن بلغت الكاتبة مرحلة
متأخرة من العمر ،فاألحالم والخواطر والمواقف
التي تتذكرها عن طفولتها ال تصل إل��ى درجة
اليقين ،إضافة إلى رؤية الطفلة ابنة السنوات األربع
للعالم المحيط بها ،وهي رؤي��ة غائمة ،يحكمها
منطق الطفولة الخاص ،وتسودها األوهام والرؤى،
تستهلها الكاتبة بصوت األب «أمجد ّ
الخيال» الذي
يعاني الشعور باإلثم  ،فبعد أن ولدت له زوجته

الطفلة «زي��ن» إث��ر عملية قيصرية وخ�لال والدة
عسيرة ،نصحه األطباء بتجنيب زوجته الحمل حفاظًا
على حياتها ،لكن رغبته في إنجاب طفل ذكر يكون
امتدادًا له في الحياة ،دفعه إلى المغامرة تحت تأثير
التقاليد البالية التي لم يتحرر منها ،وهو المثقف
المتعلم خريج السوربون ،فكانت المأساة ،إذ ماتت
زوجته على سرير ال��والدة ،بعد أن أنجبت طفلين
ذكرين ماتا مباشرة.
ُويظهر األب ندمه ،ويتذكر كلمات زوجته
األخيرة التي توصيه فيها بزين ،ثم يستعرض
ّ
حفلة تأبينها وما قيل فيها من خطب عززت شعوره
باإلثم ،كما أظهرت تفاهة الخطباء الذين جعلوا من
المناسبة منبرًا إلظهار فصاحتهم.
ويعيش «أمجد ّ
الخيال» شهورًا من الوحدة
القاتلة ال أنيس له سوى الطبيعة ...ثم التأمت
جراحه مع مرور الزمن ...تنشأ الطفلة «زين» في كنف
والدها المترمل وأسرة أبيها بمفهوم األسرة الواسع،
فالبيت يضم ّ
العمات واألعمام وزوجاتهم وأطفالهم،
ويحاول األب أن يحيطها بكل أنواع الرعاية والحنان؛
غير أن محاوالته ال تعوض عن فقد األم الذي ترتب
عليه فقدان التوازن في تربيتها ،وتبدو الكاتبة
متحيزة إل��ى األم ،فهي ّ
تحمل والدها مسؤولية
قتلها ،وهي تحب أمها وتريدها بمقدار ما تميل إلى
أبيها ،وتتجاذب الطفلة عواطف من الدونية واإلثم،
تخاف من الرجل واألمومة والمسؤوليات..
وتسعى في مشروعها الحياتي أن تنافس
أمها في اإلب��داع األدب��ي ،وكانت األم «هند» كاتبة
ّ
وتتفوق عليها ،وه��ي تشعر بميل
رواي��ة أيضًا،
جارف إلى أبيها الذي يبدو لها رمزًا للقوة ،ومرشدًا
في الحياة ،وتبدي إعجابها الكبير به ،وتتعلق به،
وتحاول أن تكون ندًا له ،فتسترجل لتنال إعجابه،
ويبدو استرجالها تعويضًا من عقدة النقص فيها
أم��ام ال��ذك��ور ،ونتيجة لتربية األب وغياب األم،
ّ
إضافة إلى ذلك تتجلى عقدة «ديانا» واضحة في
سلوك الطفلة «زي��ن»؛ فهي تشعر بالدونية تجاه
وتحس َّ
ّ
بأن شيئًا ما ينقصها وأنها
األوالد الذكور،
محبطة ،ويساعد الوسط االجتماعي على ترسيخ هذه
الدونية (أغنيات جدتها التي تفتخر بذكورة الطفل
ابن عمها وهي تقمطه) ،فتشعر «زين» باالحتقار
تجاه بنات جنسها ،وبالغيرة من األطفال الذكور ،بل
تتحداهم في لعبهم لتثبت «رجولتها الزائفة» ما
ترفض عالم النساء واألدوار االجتماعية التي رسمت
للمرأة الشرقية ،مع نزعة استقالل في الرأي وجرأة
في السلوك تصل إلى ّ
ّ
التمرد بسبب ممارسات
حد
الوسط العائلي والمجتمع القاسية ،هذا المجتمع
ّ
ّ
ويحملها مسؤولية موت
الذي ما انفك يذكرها به،
ّ
أمها ،إذ لو كانت ذكرًا الكتفى «أمجد الخيال» وما فكر
يومًا في تعريض زوجته لمخاطر إنجاب جديد ،إن
حرمانها األم والتقدير األسري في مرحلة الطفولة،
ورغبة والدها في أن تكون طفلته على صورته ،وأن
يكون سلوكها مطابقًا إلرادته الخاصة قد أفقدها
التربية المتوازنة .وتحول شعورها بالدونية إلى
حاجة إلى التفوق (كانت األول��ى في صفها وفي
امتحان الشهادة االبتدائية ،كما كان تفوقها األدبي
تعويضًا يخفي وراءه جروحًا نفسية عميقة).
تجهد «غ��ادة السمان» في ال��رواي��ة أن ّ
تعري
نفسها من تبعات الوعي لترتمي في عالم من
السريالية الرمزية حيث العودة إلى الينابيع األولى
للفكر ،من خالل الرموز واألحالم والكوابيس والرؤى
التي تثقل عالم الطفلة «زين» .والطفولة عالم الحلم

غادة السمان
ّ
الملفع بالواقع ،وتستعين «غادة» باألساطير واألمثال
والموروثات الشعبية والتعابير السائدة لتنفذ إلى
أعماق المجتمع الدمشقي وتبرز شعوره الجمعي،
وعلى سبيل المثال ،تغدو البومة في هذا المجتمع
رمزًا للتشاؤم ونذيرًا لوقوع المآسي ،ولذلك ّ
أحبت
ّ
«زي��ن» البومة وتعلقت بها ،ألن والدتها في نظر
بيئتها نذير ش��ؤم ،كانوا ُيخيفونها من اإلصابة
بالعين ،ويضعون لها خرزة زرقاء ،وكانت ترتجف
ّ
ذعرًا ألن الجني ،حسب المعتقدات السائدة  ،يجذب
البنات من شعرهن الطويل ،إن دالالت هذه األساطير
والمعتقدات الشعبية مؤثرة فينا على الرغم من أن
وعينا يجعلنا ننساها ،ونعتقد بغياب أثرها ،وتتبدى
صورة المجتمع الدمشقي في الرواية جلية القسمات
والمالمح ،إنه مجتمع عريق في المدينة  ،مصقولة
الذوق ،وهو وريث حضارات شتى ،تمثلت في مأكله
وملبسه ومشربهّ ،
وحبه للحياة ،وتمسكه بالقيم،
ّ
وتدينه «إنه الفجر ...يوقظها والدها ..الوضوء ،وقع
الماء البارد على قدميها النحيلتين ...الصالة ،تلصق
جبينها بصورة الجامع على سجادة الصالة الملونة،
وصوت والدها الجميل يصدح ّ
مسبحًا إله هذا الكون».
والبيت الدمشقي حريص على أعرافه وتقاليده
ونظافته بغض النظر عن مستوى أهله المادي ،كما
يتضح من المقطع التالي من الرواية« :جاءت أمه
بعبير مقطر في فنجان قهوة ،وثمة «قشطة»» على
ّ
وجهها ّ
يتضوع من الفنجان عبير الهال
يحبها ،كان
وماء الزهر إلى جانب «كباية» نظيفة شرب منها
«أمجد» ماء «بالماء زهر» وابتلع قوته ،وحوله ضجيج
أطفال يولدون ويكبرون في غفلة منه ومن األيام،
وخرير ماء «البحرة» والفستقية وماء السلسبيل وماء
الزمن الذي ال يتوقف إكرامًا ألحد ،في بيت عرف
الفقر والغنى والذل والكرامة ،وتعاقبت عليه األفراح
والمصائب والفاتحون والمهزومون واألولياء واألبطال
والمزورون والصلحاء وأصحاب الكرامات واألدعياء ...
ّ
فيترك بصماته جدارًا هنا وبركة
بيت يمر به العز ّ
هناك ،بيت عرف رق��ة الحال والغنى ،وك��ان أهله
ً
يتظاهرون دائمًا بأنهم أفضل حاال مماهم عليه.»...
وت��ب��رز الشخصية ال��دم��ش��ق��ي��ة بدماثتها
ولينها ورقتها ،وحسن تدبيرها ،ولطف معشرها،
ومسالمتها «تعيش األفعى المباركة في مطبخ
البيت فال يعتدي عليها أحد من سكانه» ،غير أن

دمشق تغدو أقسى من الصخر ،إذ تعرضت للعدوان
ُ
أو أهينت كرامتها.
إذا نفذنا إلى فسيفساء المجتمع الدمشقي عبر
الشخصيات المتعددة التي رسمتها الكاتبة ،ترسم
لنا صورة اإلنسان الشامي بفضائله ورذائله ،وصورة
المجتمع الذي يترجح بين الحفاظ والتطور ،فلم تكن
ممارسات أبطال الروائية مالئكية وال شيطانية،
إنهم بشر لهم محاسنهم وعيوبهم ،حتى األب
أمجد المثقف نفسه ال يتورع أن يكتب الرسائل
الجامعية لزمالئهِّ ،
فيزور العلم مقابل أن ينال أجرًا
ّ
يسد ضائقته ،على أن أب��رز ما جلته «غ��ادة» في
روايتها ذلك التآخي بين سكان دمشق من مختلف
مذاهبهم ،والتآزر في المحن والملمات ،والعالقات
اإلنسانية الطيبة بين أبناء المدينة والريف ،وهي
عالقات فرضتها طبيعة دمشق وام��ت��داد صالت
أبنائها إلى الريف والغوطة بحكم العمل والتزاور،
وحاجة دمشق إلى رئة طبيعية تتنفس منها تلك
المدينة المثقلة باإلسمنت ،فتعززت روابط المحبة
بين سكانها والفالحين وخفت نزعة التعالي التي
يشعر بها ابن المدينة تجاه الريفيين.
***
وعلى الصعيد السياسي تؤرخ الرواية لمرحلة
سياسية تمتد منذ مرحلة االن��ت��داب ومؤثراته
الثقافية واالجتماعية مرورًا بالجالء وفترة الحكم
الوطني ،ثم مرحلة االنقالبات ،فالوحدة بين سورية
ومصر ،وظهور األحزاب السياسية المتصارعة على
الساحة ،والضغوط الخارجية على سورية.
وعكست «غ��ادة» في الرواية طبيعة التفكير
السياسي ألبناء العاصمة ،وارت��ب��اط مصالحهم
ّ
ون��ددت
االقتصادية بعجلة االقتصاد العالمي.
بغلبة الروح التجارية لدى بعض تجارها ،وفضحت
مواقفهم االنتهازية واإلت��ج��ار بمصالح الشعب
والوطن في سبيل الكسب المادي ،وال تظهر رضاها
عن سلسلة االنقالبات العسكرية التي ليست في نظر
سكان العاصمة سوى لعب أطفال  ،فإن القوى الخارجية
كانت تخطط لها في محاولة منها البتالع الوطن .وتعترف
بطلة «غادة» بوضوح أنها تكتب عن حياتها الشخصية:
«ها أنا للمرة األولى في حياتي أسطر مذكراتي بضمير
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التحفيز والتفاعل عند برتولد بريخت
ّ
تخصص برتولد بريخت في الطب ،ولكنه أبدع
َّ
في الفكر ،وأجاد في المسرح ،فقد أدرك أن مواجهة
الطوفان بـ:
النقد ّ
الحاد ،وهو القول البليغ الذي يصل إلى
أعماق النفس.
ّ
وال��ت��ه��ك��م ال��م��وج��ع ،ب��االس��ت��ه��زاء بهم كما
يستهزئون.
من ّ
أهم الوسائل التي تساعد على:
إيقاظ المجتمع من سباته ،والغفلة التي يرزح
تحت أعبائها،
وتنويره بتفتيح بصيرته الكتشاف المصير
المظلم الذي ُيساق إليه ،إن لم يتدارك نفسه.
وق��د استخدم من أج��ل ذل��ك ما اصطلح على
تسميته ،مؤثر
التغريب أو التحفيز
وهو من المقومات الخاصة بالمسرح الملحمي.
وه��و أم��ر يتعلق بتقنية تتيح إع��ط��اء سير
الحوادث الواقعة بين البشر ،والجاري تمثيلها،
مظهر وقائع تخالف الممارسة المألوفة ،وقائع
تتطلب تفسيرًا لها ،وليست بديهية تلقائيًا،
بمعنى غير طبيعية.
والغاية من التغريب /التحفيز:
تزويد المشاهد َبإمكانية ممارسة نقد خصب،
ُ
بوضعه ف��ي موقع ف ْيصل ت��ج��اه وجهة النظر
االجتماعية.
فكان يطالب كل عرض مسرحي ـ وانطالقًا من
التناقض مع المسارح األخرى ـ أن يقدم للجمهور
حكاية يعود على أثرها المتلقي إلى بيته:
وقد اغتنى بقصة جديدة،
وال يكتفي بالضحك أو البكاء حول قصة تافهة
تقدم على الخشبة.
فمؤثر التغريب /التحفيز:
ّ
والسياسي
توضيح للتناقض االجتماعي
الموجود في العمل المسرحي.
وهو عند بريخت وسيلة من وسائل النضال ،إذ
يجعل الجمهور:
 .1يراقب ما يجري على الخشبة،
 .2ويحاكمه.
المسرح الملحمي
تقوم المسرحية الملحمية على عزل المتلقي
عن النص؛ بحيث يستطيع أن يتلقاه بشكل ناقد
غير متعاطف مع شخصياته ،أو متأثرًا وجدانيًا
وشعوريًا بحوادثه.
ومن أهم مميزاتها:
مشاركة الجمهور وك��س��ر اإلي��ه��ام :بجعل
المتلقي مشاركًا في إنتاج العمل.
طريقة اإلخراج :وتتضح مالمح المسرحية أكثر
ما تتضح بعد إخراجها على خشبة المسرح.
طريقة الكتابة :يحفز الكاتب فيها المتلقي
ليثير األسئلة عن:
العالقات السياسية واالجتماعية وكافة ألوان
العالقات في مجتمعه.
إرادة الفرد في هذا المجتمع ،وقدرته ،وحدود
طاقته.
والهدف من ذلك:
تحويل النقد وطرح األسئلة إلى ممارسة دائمة
لدى المتلقي ،مما يؤدي إلى تنمية ملكات األفراد
الذين َّ
يؤمل منهم المقدرة على تغيير المجتمع.
ّ
فالثقافة معجونة بالنضال شئت أم أبيت،
يقول مكسيم غوركي :في أساس الفن يكمن نضال
ْ
ّ
ّ ُ
بال؛
(مع) أو (ضد) ،وال يمكن أن يكون هناك فن ال م ٍ
ّ
ألن اإلنسان ليس آلة تصوير ،بل هو يثبت الواقع
ِّ ُ ِّ
ّ
ويؤكده ،أو يغيره ويحطمه .ويقول برتولد بريخت:

برتولد بريخت
ّ َّ
حزبي؛ إنها ال تكافح الكذب فقط ،بل
الحقيقة أمر
ُ
تكافح أيضًا من ينشره.
وقد اقتفت المسرحية العربية آثارهم ،فقد
بدأت المسرحية الملحمية العربية بترجمات للرواد
األوروبيين لهذه المدارس من أمثال بريخت في
المسرح الملحمي ،وألبير كامو وبيكيت ويونسكو
في مسرح العبث والالمعقول.
ثم قدمت بعض األعمال العربية الخالصة في
مصر في ستينيات القرن العشرين متأثرة ببعض
قواعد شكلية لإلطار الملحمي ،تأثرًا يصعب معه
ّ
إدراجها ضمن هذا اإلطار الفني ،ولو أن كتابها أرادوا
بها ذلك.
ولم تلبث هذه التجارب أن نضجت فظهرت
المسرحية الملحمية في أعمال (ألفريد فرج)
مستوفية قواعد اإلطار الفني الملحمي ،وكذلك في
مسرحية (على جناح التبريزي وتابعه قفة) لعلي
سالم ،والتي قارنها النقاد بمسرحية بريخت (السيد
بانتيال وتابعه ماتي) ،ومسرحية (لومومبا) لرؤوف
سعد ،و(آه يا ليل يا قمر) لنجيب سرور ،و(بلدي يا
بلدي) لرشاد رشدي.
وظ��ه��رت َّ المسرحية العبثية ومسرحية
الالمعقول ومثل ذلك مسرحيات( :يا طالع الشجرة)
لتوفيق الحكيم (1962م) ،و(الفرافير) ليوسف
إدريس (1964م) ،و(المهزلة األرضية) (1966م)،
و(الوافد) (1966م) ،و(الخطاب) (1ق967م) لمخائيل
ً
رومان .وقد أثارت مسرحيات العبث والالمعقول جدال
المسرحية العربية بين مؤيد التجاه
واسعًا بين نقاد
ِّ
ً
يمثل إث ً
��راء وصقال للمسرحية
التقليد هذا؛ ألنه
العربية ،وبين معارض يرى أن هذه ظواهر وإفرازات
للحضارة الغربية غير معني بها المسرح خارج
هذه الحضارة ،وال سيما المسرح العربي المعني
بمشكالت مجتمع مختلف يقوم على أسس جماعية
متماسكة ال فردية كالتي تفرز مثل هذه الظواهر
في المجتمع األوروبي.
الكتابة التغريبية
كان يقال :إن بريخت يطرد المشاعر من المسرح
ويضع محلها التفكير البارد ،بمعنى :أن العقل في
طرف ،واالنفعال في طرف آخر..
والحقيقة أنه ال ينكر العواطف بتاتًا ،وبشكل
ُّ
والتعرق للحرية،
خاص ال ينكر حاسة العدالة،
ّ
ّ
والغضب المحق ،إذ إنه يطالب بالكثير من الحس
والشعور ،ولكنه ٌّ
حس ص��ادق محسوس واقعي،
وهذه المشاعر ،مشاعر عاتية ،بل مشاعر مطهرة عن
طريق العقل..
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وضع القناع للطبقة العليا ،فزوجة الحاكم على
ففي (دائرة الطباشير) عند عودة سيمون من
الحرب ،ومشاهدته لغروشا وهي تغسل على ضفة وجهها قناع رمادي متحجر ،فالوجه ال يتحرك.
وضباط الجيش كانوا يلبسون نصف قناع ،أي:
النهر ومعها الطفل ميشيل ،يناديها سيمون،
ً
كامال ،فتجيبه باسمه ،إنهم فاسدون ،ولكننا لم نخسرهم كلية ،ويمكن
فتجيبه ،ثم يناديها باسمها
ً
طفال ،فتصرخ قائلة :صحيح هناك استعادتهم.
ثم يقول :أرى
أما الشعب فمن غير أقنعة.
طفل ،لكنه ليس لي ،وال أستطيع أن أشرح لك ذلك
عبر النهر .فترتفع المشاعر هنا إلى أقصى ٍّ
فللقناع دور اجتماعي كبير ،إذ حدد الفوارق
حد
إلى درجة االختناق مما يفقد اإلنسان القدرة على الطبقية بوضوح ،وهو لتثبيت شخصية في دور
النطق ،وقد صعدت الحالة الشعورية حتى درجة مباشر كليًا ،وال يمكن إخطاء مغزاه ،وبذلك تكون
عدم القدرة على النطق حيث وقف سيمون وغروشا شخصية م��ن الشخصيات ق��د استنزف منها
إمكانيات النمو.
صامتين تجاه بعضهما.
وهنا تتدخل شخصية َّ
وقد يقوم بتصنيف الشخصيات بواسطة ّ
زي
مغربة على فن التمثيل،
أال وهي شخصية الراوي إذ يقول :اسمعوا ما تفكر أو أغنية ،كما فعل مع إيفيت العاهرة في (األم
به غروشا ولم نقله ...وبعد ذهاب سيمون غاضبًا شجاعة) ،ذات القبعة الملونة ،والجزمة الحمراء
يقول الراوي أيضًا :إن كثيرًا من الكالم قد ّ
تم تبادله الالفتة للنظر ،واألغنية الخاصة بها.
َ
ّ
ولكن أحدًا لم يقل شيئًا.
وقيل
ّ
التغريبي
الديكور
يجب أن يكون الديكور في خدمة الممثل
الممثل عند بريخت
ّ
ّ
ّ
المسرحي ،وعلى هذا يجب أن تكون المناظر
يتبنى موقفًا نقديًا من الناحية والنص
على الممثل أن
االجتماعية ،فما تمثيله إال نقاش مع الجمهور الذي غير واقعية ،وأن يكون بسيطًا مع اتضاح زيفه،
يتوجه إليه بالخطاب ،بحيث يدفع المتفرج إلى تبني فحين ُّ
يجر الممثلون عربة (األم شجاعة) فإنهم
الظروف أو إلغائها حسب الطبقة التي ينتمي إليها .يجرونها على محور ،بحيث يمكن لنا أن نرى جهدًا
ّ
حقيقيًا ،وفي الوقت نفسه ،نرى أنه على
وقد أسيئ فهم التمثيل التغريبي عند بريخت بشريًا
ُ
ّ
حتى قال رودولف بنكا :كثيرًا ما كنت أرى ممثلين الرغم من أن العربة تبدو وقد جرت عبر أوروبا بأكملها
يلعبون أدوارًا في مسرحيات بريخت ،فيقومون فإنها ال تكاد تتحرك.
وقد استخدم تغريبيًا الستارة في مسرحية
بحركات أو وضعيات جسدية ،ويقولون :إن هذا
(دائرة الطباشير) حيث وضعت في الخلفية ،ورسم
بريخت ،بينما لم يطالب بريخت بهذا.
إن بريخت يستخدم التغريب ع��ن طريق عليها األكواخ فوق بعضها وكأنها بيت لحم على
التمثيل عندما يصل الممثل إلى نقطة ال يستطيع جبل ،وأمامها جرى التمثيل.
ًّ
م��ع تخليه ع��ن ال��س��ت��ارة األم��ام��ي��ة لتقسيم
تجاوزها ،فيضطر إلى الكذب؛ ألنه لم يجد حال آخر.
ً
ً
تمثيال صامتًا المشاهد..حيث أقام فصال واضحًا جدًا من جناح إلى
وف��ي عمله التمثيلي يصف
يحكي قصة ع��ن ط��ري��ق الصدفة ف��ق��ط ،بينما آخر ،سحبت منه ستارة خشنة بشكل مرئي.
يقودنا الجهاز المؤلف من الجوقة واألردية والغناء
اإلضاءة التغريبية
والموسيقى واإلعالنات والعناوين ..إلى نوع االنتباه
خالفًا للمسرح الطبيعي ظهرت ينابيع اإلضاءة
الهادئ المتأمل الذي يجب أن نفهم معناه.
فبينما يمثلون لحظة من لحظات التاريخ ،ينبغي كما هو الحال في حلبة رياضية ،ورك��ز على لون
َ
أن يتفوه الممثلون بحوارهم ،وكأنهم مدركون أنهم الضوء نفسه فكان أبيض جافًا ،وذلك ليبعد الجو
الزائف واألمزجة المفروضة من الخارج.
يتحركون في عالم المتفرجين المعاصر.
على أال يكون النور كافيًا ألنه يطالب عامل
علمًا أن هناك مواقف يجب أن تمثل بتفاصيل
َّ
َّ
َّ
المصور على الخشبة الكهرباء بإعطائه بعض النور ليتمكن الكتاب
حقيقية دقيقة ،تجعل العالم
والممثلون من عرض نظرتهم للعالم في نصف
حقيقيًا ومألوفًا يمكن التعرف عليه.
ظالم.
***
الموسيقى التغريبية
ويظهر أن طريقته التغريبية ل��م تعجب
في مسرحية (دائ��رة الطباشير) عندما تقوم
الممثلة بتمثيل دور إنقاذ الطفل بعد قطع رأس الكثيرين حتى إن سيتان قال في (ملهاته السوداء):
«ال شك أن بريخت ككاتب مسرحي أعطي
الحاكم وه��رب أم الطفل مع ثيابها وعشيقها
ومجوهراتها ،ستتنازع الممثلة عاطفة إنسانية أكثر مما يستحقه من قيمة؛ ألن دافعه لمعالجة
ِّ
المغرب ..أنجبت سلسلة من
مع كونها سارقة حتى يوافق بريخت بين هذين عاطفية مادته بنظرة
الموقفين ،وحين يتعاطف الجمهور معها ،ويقول المسرحيات ذات الجوانب غير المصقولة والتي
ً
الصيدالني :يا لها من إنسانية عظيمة غروشا هذه .أعجبت جيال شكاكًا».
مع إشارته إلى أن سعي بريخت غير المتواني
في هذه اللحظة ترتفع موسيقى مجنونة ترعب
الجمهور في الصالة ،وتجعله يفكر أن هناك خطأ؛ في كل كتاباته وإخراجه لتحقيق مؤثر تغريب
ألن الموسيقى الصاخبة رافقت الفعل اإلنساني هي غطاء لوعظه ،وه��ي محاولة استمرت طوال
الكبير ،وهذا لكي ال يتطابق الجمهور مع هذا الفعل حياته لتجنب مسؤولية أكثر المسرحيات عظمة،
التي تستعمل الوسيلة المسرحية لسبر الواقع
ويندمج فيه ،فيزعجه بريخت في مشاعره.
فالموسيقى لم تعضد الحوار وتؤكده ،على باالشتراك مع المتفرجين.
علمًا أنه حين ينتقل الواعظ إلى المسرحّ ،
فإن
اعتبار أن آالت الموسيقيين مشتركة في النقاش،
وموسيقاهم ذات صوت تهكمي خاص بها ،ولذلك مسرحيته تغامر بالوقوع في براثن اإلقناع الزائد
يجب أن يكون عزف الموسيقى في تضاد مع صوت المتطرف في عاطفيته...
ول��ك��ن ال ب��د م��ن ذك���ر أن م��ع��ظ��م ال��ك��ت��اب
الممثل ،بينما يجب أن يتكلم الممثل أو يغني في
المسرحيين الجيدين هم واعظون في داخلهم،
تضاد مع الموسيقى.
يدعمون أعمالهم بمخطط أخالقي مسبق التفكير،
على الرغم من أن أفضل الكتاب فقط يعرفون كيف
القناع التغريبي
مسرحية (دائرة الطباشير القوقازية) ،المسرحية يغرقون أنفسهم ودروسهم في شخصيات حية
في مسرحية حية.
الوحيدة التي تعامل فيها مع األقنعة ،حيث:
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متخيل مع نزار قباني:
حوار ّ
قصيدتي تكتب نفسها! شاعر خارج التصنيف( ...خلطة حرية)
نزار جنار
● ال��والدة والمنشأ هل تقدم نفسك إلى (الغزل) ال تقولوا عني :شاعر األنثى ،شاعر المرأة،
ّ
ومحبيك؟
قرائك
أنا أكتب في كل األوقات شعرًا أحفره بالسكين!
**أن��ا ن��زار قباني ،ول��دت في أع��رق األحياء
الدمشقية ،في ّ
حي مئذنة الشحم ،في الحادي
● ألست متناقضًا فيما تقول؟
والعشرين من آذار ،ولدت في دار تعبق برائحة
**سامحك الله  -لست متناقضًا ،هل قرأت
الياسمين ،تعبق بالحياة واالرتباطات واالتصاالت كتابي ((خمسون عامًا مع الشعر))! ال تعذبوا
االجتماعية ،إضافة إل��ى المكونات التاريخية أنفسكم ف��ي تصنيفي ،إن��ن��ي ش��اع��ر خ��ارج
المحيطة في البيت ،والدتي كانت مع أيام الربيع ،التصنيف!! لقد حزنت حين نعتني أحد النقاد
ّ
في يوم عيد األم ،وفي رحاب هذه
المكونات ،في بشهريار هذا الزمان!
ّ
ّ
رح��اب بيتنا الصغير ،تعلقت بالمكان تعلقت
الشهريارية لم تكن أب��دًا مهنتي ،شعري
بالتفاصيل من األوراد ،من البحرة ،نافورة الماء من مسرح تتحرك فيه آالف النماذج البشرية ،فيه
الياسمين ،وقطة الدار ،لقد ذكرت ذلك بعدئذ في رجال سيئون ونساء سيئات!
ّ
كتابي(قصتي مع الشعر)!
ال أح��د يفهمني/ال أح��د يفهم م��ا مأساةعالقتي مع أسرتي متميزة ،عالقتي مع أبي شهريار
ّ
وأمي غير عادية ،فقد تأثرت بهما ّأيما تأثر ،وقد
لن تفهميني أبدًا/لن تفهمي أحزان شهريار
ّ
نشأت على حبهما على الرغم من أنني كثير
جواري/أحس أن
فحين ألف امرأة سينمن في
األسفار ،كنت معهما دائمًا.
ال أحد ينام في جواري
بدأت بكتابة الشعر وعمري ستة عشر عامًا،
اسألوا عني ابنتي هدباء ،هي صادقة كل
وقد أص��درت أول دي��وان لي :قالت لي السمراء الصدق حين قالت:
عام  1944بدمشق ،وقد كنت آنئذ طالبًا في كلية
الذين يقرؤون شعر أبي يتصورون أنه دون
الحقوق ،طبعته على نفقتي الخاصة ،أرجوك أنا ال ج��وان عصره وأن حياته مبعثرة على أرصفة
أحب أن يكتب سيرتي الذاتية أحد ،ال أحب إال أن الليل والمقاهي والكباريهات ،إنها كذبة كبرى
أكتبها بنفسي وقد فعلت ذلك في كتابي الذي ّروجتها عنه صحافة الفضائح ،كنت أمازحه بقولي
ذكرته لك «قصتي مع الشعر»!.
:سوف أفضحك يومًا ،إذ سأقول للناس كم أنت
ّ
تقي وعذري وبيتوتي تنام في الساعة السادسة
ً
● هناك من قال عنك:إنك كتبت في األدب
مساء وتنهض مع أذان الفجر ،كم أنت نظيف
والسياسة شعرًا ونثرًا ،ولكن كتبته بأحمر ونظامي ومعتزل ضوضاء الحياة االجتماعية فال
ّ
الشفاه! ما رأيك ؟
ليالي حمراء وال زرقاء وال صفراء وال تسكع وال من
ّ
**من قال ذلك لم يعرفني ،خيل إليه أنني يتسكعون!!
فعلت ذلك.
مسرح شعري
لدي خمسة وثالثون ديوانًا ،كتبتها على مدار
● صحيح ،لذلك أنصفك آخرون وقالوا أنت
ما يزيد على نصف قرن ،من طفولة نهد إلى الرسم صاحب مسرح شعري من ن��وع مختلف ،لقد
بالكلمات ،إلى قصائد إلى سامبا إلى مائة رسالة حكيت ماال يحصى من القصص بأسلوب شعري
حب ،إلى...إلى...أجمع قراء العربية أنني مألت مثل قصيدتك((حبلى)) وقصيدتك ((أيظن))!!
الدنيا وشغلت الناس بشعري ،وقد تناقلوا ذلك
**أرجوك أن تحترز لجهة نسبة بطولة هذه
ً
ّ
ّ
جيال بعد جيل ،من المحيط إلى الخليج ،قصائدي القصص إلي ،هي قصائد تحمل مجرد موقف! لقد
ّ
تلقفها كبار النقاد ،كبار المطربين
والملحنين! سألني غيرك :كيف تكتب القصيدة فقلت له:
قصيدتي ((هوامش على دفتر النكسة)) أثارت قصيدتي تكتب نفسها ،شعري استعداد فطري،
ً
عاصفة شديدة في العالم العربي ،أحدثت جدال وموهبتي أرض ،كل يوم أضع ورقة بيضاء أو زرقاء
بين المثقفين حين قلت:
أمامي ،وأنتظر مثل الصياد من االسكيمو ،يثقب
إذا خسرنا الحرب ال غرابه
الثلج وينتظر تسأله:
ألننا ندخلها..
أين السمك؟بكل ما يملك الشرقي من مواهب الخطابه
يجيب:
بالعنتريات التي ما قتلت ذبابه
سيأتي وحده
ألننا ندخلها...بمنطق الطبلة والربابه
مرة بقيت عشر سنوات أحاول أن أصف موقفًا
ً
فلم أستطع كنت نازال الدرج في منزلنا القديم،
● لكنك قلت بعد ذلك في عام  :1974
عند الدرجة الثامنة جاء المطلع:
شمس غرناطة أطلت علينا
ال تمتقع ..
بعد يأس وزغردت ميسلون
		
هي كلمة عجلى
نحن عكا ونحن كرمل حيفا
إني ألشعر أنني :حبلى!
وجبال الجليل واللطرون
		
● ثم بدأت تنحو في شعرك مناحي مختلفة،
ً
كل ليمونة ستنجب طفال
على الرغم من أنك لم تفارق البيئة العربية
ومحال أن ينتهي الليمون!!
		
المكبوتة! أليس كذلك؟
**نعم ...أنا أفاخر بالنصر أيضًا ..أفاخر بحبي
**المرأة لم تكن شغلي الشاغل كما يزعمون،
لدمشق ،أرجوكم ال تضعوا شعري بين قوسي لقد نجحت في تضمين كلمات عادية يومية

نزار قباني
يستخدمها الناس صباح مساء ،بقيت محافظًا
على موسيقا الكلمات ،بقيت محافظًا على التعابير
التي تثير األحاسيس وتشحن العواطف..
● لقد لعبت لعبتك العاطفية بكل جرأة
وشجاعة!
**صحيح ،ساعدتني الظروف على استخدام
ّ
كلها ،ثم بدأت ّ
أغير ذلك بسبب
تعابير الجسد
تغير المجتمع العربي وبسبب فقداني (بلقيس)
ّ
زوجتي .وقد قض مضجعي! في داخل اإلنسان
جهازه العصبي الذي يظل  24ساعة في  24ساعة
في حالة استنفار ورقابة بحيث يستوعب كل
حركة تحدث تحت أرض التاريخ ،كما تتحسس
الخيول سقوط المطر قبل سقوطه ،مهمة الشاعر
أن يكون جهاز الرصد الذي يلتقط كل االهتزازات
التي تحدث في داخ��ل األرض ،ما ي��زال شعري
يمثل تحديًا أمام المجتمعات العربية!!
شاعر خارج التصنيف!
● س��ؤال ح��رج ،م��ع��ذرة ،كيف يمكن أن
ّ
تصنف بين الشعراء العرب؟
**أل���م أق��ل ل��ك م��ن قبل :أن���ا ش��اع��ر خ��ارج
التصنيف ..بل أنا شاعر خارج الوصف أيضًا ،أنا
لست تقليديًا ،وال حداثويًا ،أنا لست كالسيكيًا
وال رومانسيًا ،بل لست رمزيًا ،أنا خلطة حرية ،وكل
الملصقات التي وضعوها لي تساقطت كالورق
اليابس على األرض ،وبقيت األشجار واقفة!!كلما
ق��رأت ف��ي الصحافة األدب��ي��ة تعبير النزارية
اجتاحتني موجة كبرياء ،أليس رائعًا أن أكون
صاحب طريقة شعرية كالشافعية ،والحنفية
والمالكية!!
● لكنك ّ
سببت ح��رج��ًا لبعض األوس���اط
السياسية ،السيما الرسمية ،بعدئذ ،كانت لك
نقلة نوعية أليس كذلك؟
**ال أحب النفاق ،اعتاد العرب الرسميات،
اعتادوا المجامالت .بعضهم استبعد عن عمد
شعري السياسيّ ،
عدوه بمنزلة إشعال الحرائق،
إشعال نيران داح��س والغبراء ،أو في أضعف
األحوال إعالن حرب غير مباشرة ،فسجنوا شعري

بين جدران الصاالت سجنوه في الغرف المغلقة...
ومع ذلك فأكثر العرب يشعرون بمدى حاجتهم
إلى شعري السياسي ،يرغبون في اإلصغاء إلى
اللعنات القاسية التي ّ
أصبها على رؤوس من
أوقعوا الهزائم ومن باعوا أنفسهم في سوق
نخاسة الشياطين ،من كذبوا على أنفسهم
ّ
وسيرتهم حتى مل الكذب منهم!
إني أحبك..
كي أبقى على صلة
ن
بالله ،باألرض ،بالتاريخ ،بالزم 
سلطة التاريخ والزمن العربي
لقد اكتويت بالزمن العربي لكنني لم أكن
متطرفًا ،لدي سلطة قول ما ال يقال فأنا شاعر ،أتابع
الحرائق العربية ،أنا شاعر ال أستطيع االستقالة
من الوطن! الوطن هو الحبيبة ،لذلك أكتب في
السياسة شعرًا ،وقدري أنني في شعري الغزلي
كنت سيدًا على أوراق��ي ،بينما كنت في شعري
السياسي خاضعًا لسلطة التاريخ ،خاضعًا لضغط
األح��داث على أصابعي وأعصابي ،لدي معادلة
شعرية يتماهى فيها الوطن والحبيبة أنا سعيد
بهذا ،الوطن عشق من نوع آخر ،وطبيعة مختلفة
والحب بهذا المعنى هو صلة الوصل بين الشاعر
واألرض وال��ت��اري��خ وال��زم��ن واألط��ف��ال والسفن
واألص��داف والخبز ،والبالد التي تمنح الهوية
وال��وج��ود ،ومن ال يحب وطنه بشغف عنيف ال
وطن له!.
سؤال الحداثة!
● عندي سؤال عن الحداثة في الشعر ،ما
رأيك في أن تقدم لي شهادة في هذا الشأن؟
**ف��ي الكتاب ال��ذي صدر في الكويت منذ
ً
سنوات بعنوان( :حوارات العربي) فعال كانت لي
شهادة في هذا الخصوص ،قلت حينئذ:
إن أي أحاديث عن الحداثة ،وما بعد الحداثة
في الشعر واألدب ،ال معنى لها ،ألن الشعر
الحقيقي يخترق كل هذه القواعد واألقواس التي
يريد بعضهم أن يسجنه بين مقوالتها.
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دائمًا كان هناك شعاع من ضوء بيني وبين قضايا
الناس العاديين ،ومن الناحية الزمنية كنت أنتقل من
النخبوية في القول ،من ترف المفردات الشعرية إلى
ما يالمس هواجس أولئك الذين يخرجون كل صباح إلى
أعمالهم ،وهم يحملون على أكتافهم همومًا ،وأحالمًا
حقيقية!!
هناك -يا صديقي -ص��راع أجيال بين الشعراء
األقدمين والشعراء المحدثين...ولكن...ولكن ال أحد
يستطيع قتل المتنبي ،ال أحد يستطيع قتل أبي تمام
وأبي نواس وأبي فراس الحمداني سيوف الحداثيين
قصيرة جدًا ،ال تستطيع أن تطال رقبة المتنبي!.
أنا شاعر وقفت على منبر الشعر خمسين عامًا،
ولكنني ال أشعر أن هناك أي شاعر حداثي ّ
يهددني،
أو يستطيع تقويض سلطتي الشعرية ،أنا –بعد نصف
قرن من الكتابة الشعرية-أشعر أن جمهوريتي ال تزال
رافعة أعالمها.
ّ
يمتد على مدى ثالثة أجيال فلماذا
وأن جمهوري
لم يقتلني فتى في السابعة عشرة أو فتاة في الخامسة
عشرة حتى اليوم؟ لماذا؟
ّ
ألنهم تربوا شعريًا على يدي في حين أن شعراء
الحداثة لم يربوا دجاجة أو عصفورًا أو أرنبًا!!
و ..شاعر اليوم شاعر عاطل عن العمل ،شاعر ينتقل
من مقهى إلى مقهى ،ومن خمارة إلى خمارة ،ومن منفى
إلى منفى ،ومن عصفورية إلى عصفورية ،بعد كل هذه
السنوات من اإلحباطات ،من الهزائم ّ
تكسر الحلم إلى
مليون قطعة ،لم يعد الشاعر يجلس على يمين الخليفة
كما كان يحدث في العصرين األموي والعباسي،
وإنما صار يجلس تحت نعل الخليفة!!
نصف الشعراء العرب مرتزقة ،نصفهم يقبضون
من خزينة السلطان قبل سنوات-يا صديقي -كانت
ّ
أحالمي الطفولية أكبر مني ،وكنت أتصور أن الشعر
سلطة ال تقهر وأنه يستطيع أن ينفخ على األشياء
ّ
فيحولها إلى جبال من اللؤلؤ والياقوت!
● واآلن...ما عالقتك بالنقاد...وباختصار إذا أحببت؟!!
**العالقة بين الشعراء والنقاد ليست متوترة
فقط ،ولكنها(مبهدلة) هي عالقة عدوانية كعالقة
الزنابير بالزنابير والسبب في ذلك –طبعًا في نظري
الشخصي -ناشئ من تقارب المهن بين الشاعر والناقد
وغيرة فطرية لدى النقاد تجعلهم ّ
يعدون القصيدة
ّ
(ضرة) لهم.
بالنسبة إل��ي النقاد ل��م ينفعوني ب��ش��يء ،لم
يستطيعوا أن يقدموا لي أية خدمة لغوية أو عروضية
أو بالغية أو جمالية؛ لذلك أدرت لهم ظهري؛ وشققت
ّ
طريقي بأظفاري ،وقررت أن أتعلم من الناس ،أتعلم
من الجماهير كيف ُيكتب الشعر!.
● هل من كلمة أخيرة ،من رسالة محبة من إطاللة
سريعة على من ّ
يحبون الشعر أو على من يرغبون
في هذه األيام أن يسمعوا صوتك وأنت تخاطبهم
من وراء الغيب (رحل نزار قباني في  30نيسان عام
1988؟!)
**الكراهية ليست مهنتي!!
ّ
رسالتي األخ��ي��رة إل��ى مسلح وق��د نشرتها في
 1978/5/5وهي موجودة في كتابي/شيء من النثر/
ّ
وجهتها في أثناء الحرب األهلية اللبنانية!
قلت فيها:
عزيزي المسلح ،ال تستغرب أن أناديك يا عزيزي،
أنا ال أستطيع أن أكره ،إن الكراهية ليست مهنتي....
ً
ربما تكون قد قتلتني ،أو قتلت طفال من أطفالي ،أو
تكون قد أطفأت الشمس والقمر والحياة! ولكنني رغم
هذا الحزن الكبير الذي يمأل أيامي ،وعلى الرغم من
هذا الرعب الذي صار جزءًا من حياتي اليومية ،فإنني ال
أستطيع أن أكرهك.
فالكراهية ليست مهنتي!

رسالة عاجلة! !
عزيزي المسلح !..
أبعث إليك بهذه الرسالة شاكرًا ّ
مودعًا ،فقد جاء
الوقت الذي يحق لك فيه أن تأخذ إجازة ،ويحق لنا فيه
أن نسترد أعمارنا الضائعة..
إنني ال أعرف اسمك الحقيقي.
إنني ال أعرف عنوانك الحقيقي
فجأة نسيت الخبز والملح والعشرة الطيبة ،وطويت
بساط المودة ووضعت البارودة بيني وبينك ،وبدأت
تكلمني بلغة أخرى هي لغة العنف!!
لغة العنف هي اللغة الوحيدة في العالم التي
ليس لها قواعد وال أصول وال أبجدية ،وال يضطر المرء
كي يتعلمها إلى الذهاب إلى المدرسة!
ثم هي لغة غير موجودة في الكتب والقواميس،
وإنما هي موجودة فقط في ملفات تجار السالح!!
ليس في ّنيتي أن أناقشك ،أو أحاسبك ،ولكنني
أكتفي بسؤالك:
هل أنت سعيد بما فعلته؟
هل ّأدى موتي إلى إطالة حياتك؟
هل ساعد هدم بيتي على تعمير بيتك؟
إذا كان موتي قد حقق لك ربحًا ،فأنا مستعد أن
أموت مرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة حتى تصير
حياتك أطول وأجمل!!
وإذا كان جوع أطفالي قد أدى إلى شبع أطفالك،
ً
فإنني ّ
أع��د التعويض ع���ادال ،ولكن ج��ردة سريعة
لحساب هذه الحرب تثبت أن خسارتك تعادل خسارتي،
وموتك بحجم موتي.
ُ
كنت ّ
تظن أنك بالسالح تلغيني
وتسجل هذا الوطن في الدوائر العقارية باسمك
وحدك.
ولكن ..ماذا تفعل بكل هذا الوطن الجميل وحدك؟!
ماذا تفعل...قل لي؟!
تخزنه..
ّ
تقدده..
تنقعه وتشرب ماءه؟ّ
ماذا تفعل بالبحر ،والثلج والمطر ،والحبق وبساتين
اللوز والتفاح وعرائش العنب!
أال تعتقد أنك ستضجر وحدك في وطن ال تسمع
ّ
ّ
فيه إال صوتك ..وال ترى في ماء ينابيعه إال وجهك؟!
أال تعتقد ّأن سمك البحر وغناء البيادر وخبز التنور
وضوء الشمس وعيون النساء تكفيك وتكفيني!
ّإن أي وطن تحلم به سيكون وطنًا كيميائيًا إذا لم
أسكن فيه!
ّ
ّإن كرسيك أم��ام المائدة ال ي��زال خاليًا ،فاترك
بارودتك خارج الغرفة واجلس معنا ..فلدينا خبز كثير
وح ّ
��ب كثير ..وقصائد جديدة سأنشدها لك عندما
نلتقي!
الختام
* في النهاية أشكر للشاعر نزار قباني هذا الحوار
وآمل أن يكون في ذكراه هذه ،ذكرى ميالده في 21آذار
ّ
ومحبون لهذا
الربيع ،عيد األم ،عيد المحبة ،عشاق
الوطن ،يحافظون عليه ويخرسون في المتآمرين على
ّ
ّ
الوطن كل األحقاد والضغائن ،كل التطرف والتوحش
والقتل وإراقة الدماء البريئة!
هوامش:
انظر صحيفة األسبوع األدبي العدد -3371992/11/12
انظر صحيفة تشرين -العدد 1997/6/7-6829انظر صحيفة تشرين الثقافي2011/4/24 -ّ
انظر صحيفة الثورة – رسالة مسلح – العدد 2011/6/15 -14559وكتاب ( شيء من النثر) – نزار
قباني بيروت 1978
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مباهج النقد ومتعته
حين أكتب عن عقم ما يسمى النقد األكاديمي ،أو النقد ال��ذي يدعي
األكاديمية والعلمية والموضوعية ..الذي من صفاته أنه أسير المناهج الناجزة
القادمة إلينا من وراء البحار ،مما يجعله حبيس آليات التفكير الناجمة عن تلك
المناهج (والمخلصة لها) ..أقول :حين أكتب عن عقم ذلك النقد وقلة جدواه الفنية،
والسيما نقد النصوص اإلبداعية العربية ..فهذا ال يعني أنني من هواة النقد
المزاجي أو االنطباعي غير العارف ،وغير المتمكن من األدوات الالزمة والضرورية
لكل مشتغل في الفعالية النقدية؛ كل ما في األمر أنني ضد (االنضباع) النقدي
أمام األسماء المشهورة ،والنظريات النقدية المتداولة في وسائل اإلعالم ،وعلى
المنابر الثقافية ،وفي قاعات التدريس ،وعلى لسان من َّ
ينصبون أنفسهم أساتذة
للنقد الحديث والمعاصر ،ممن يستحقون هذا اللقب وممن ال يستحقونه ،كما إنني
ضد االنصياع غير المشروط آلراء هؤالء المشهورين وألفكارهم ورؤاهم وقراءاتهم
للنصوص اإلبداعية ،وضد الخوف المعرفي من سطوتهم وهيمنتهم ..ألنني ما
زالت من المؤمنين بأن النقد ليس موضوعًا من الموضوعات التي يتضمنها مقرر
دراسي ،على الطالب أن يهضموه ويحفظوه عن ظهر قلب (كما يقولون) ،بقدر
ما هو منهج للتفكير ،وللقراءة الذكية الواعية ،لألحداث وللنصوص ،بقصد إدراك
العالقات بين األنساق المتعددة والمختلفة ،والربط بين األفكار الجزئية المبعثرة
التي تبدو وكأن ال رابط يجمعها ،واكتشاف مقول القول ،وما وراء األكمة ،وفحوى
الكالم ،وما بين السطور ،والمكبوت ،والالمكتوب ..إلى جانب القدرة على إعادة
النص ،في حالة النقد األدبي ،إلى مصادره األصلية ومنطلقاته األولى ،ومعرفة
تاريخه وذاكرته ،أو باألحرى ذواكره.
والنقد الحقيقي ،كما الفلسفة ،يؤمن بنسبية الحقيقة ،وال يقول القول
الفصل في أية قضية من القضايا ،بل ال يجرؤ على ّادعاء مثل ذلك ،إنما يقول
كلمته ويمشي ،تاركًا المجال لآلخرين ليقولوا كلمتهم ،مما يجعله طازجًا دائمًا،
ويمنحه الحيوية والنضارة باستمرار ،ويعطيه القدرة على منهج البهجة والمتعة
للقارئ ،وللمتلقي عمومًا؛ البهجة والمتعة هما التيجان اللتان أغرتاني باستعارة
عنوان هذه المقالة من (ول ديورانت) وكتابه (مباهج الفلسفة) ،ومن (هكتور
هوتون) وكتابه (متعة الفلسفة) مع أن العنوان األصلي لهذا الكتاب هو (الفلسفة
للمتعة) .فالنقد (والفلسفة ،واألدب الحقيقي األصيل) يهدف إلى إثارة الشعور
بالمتعة ،عن طريق زعزعة السائد من األفكار والمقوالت والقيم واألنماط ،...ورفض
السكونية البلهاء ،ورفض االستسالم آلراء (اآلباء) وأذواقهم ،والعمل في سبيل
إحداث البلبلة والتشويش والتشكيك والريبة في القيم الفنية واالجتماعية
واألخالقية السائدة والمتوارثة والمكرورة من دون تمحيص ،تمهيدًا لتقويض
ما انتهت صالحيته منها ،بعد أن استنفد أغراضه ،وفقد كفايته وكفاءته في
المواجهة مع المعطيات المستجدة أيًا كان مصدرها.
وحتى ال يساء فهمي أقول :إن النقد العارف والمطلع والمثقف ..هو المطلوب؛
فسعة االطالع شرط الزم للناقد ،لكنها ليست شرطًا كافيًا ،فليس المهم أن
يحفظ الناقد كمًا كبيرًا من المعلومات والمصطلحات ،إنما المهم أن يعرف كيف
يتصرف بهذه المعلومات ،وكيف يوظفها في فهم المشكالت التي تواجهه،
تمهيدًا لتشخيصها واقتراح الحلول المناسبة لها ..أما ما يحدث في أروقة النقد
األكاديمي ،أو ما يسمى كذلك ،فهو مجرد رطانة جوفاء بالمصطلحات والتعابير
الهائلة ،يهرف بها (األسانيد) والمغلوبون على أمرهم من تالميذهم ومريديهم.
وإذا أحسنا الظن نقول :إن ما يقوم به بعض النقاد الذين يحلو لهم أن يطلقوا
على أنفسهم ،أو أن يطلق عليهم ،صفة النقاد األكاديميين ،ال يعدو كونه مجرد
تنظيم للمعرفة السابقة ،وإعادة إنتاج لها في صورة يدعي بعضهم أنها جديدة،
مع أن الحقيقة غير ذلك تمامًا.
ما أود أن أختم به هذه الخاطرة يتمثل في التذكير بأن النقد لم يعد مجرد
فعالية تابعة ،مكلفة بالشغل على النصوص اإلبداعية ،وال شيء غير ذلك أو بعد
مواز ،يشتغل على المفاهيم العامة والكلية،
ذلك ..وإنما صار النقد صاحب نص ٍ
وينتقدها ،ويحاول أن ينشئ منظومة فكرية ذات هوية خاصة وواضحة ،مستمدة
من هوية األمة وثقافتها وقيمها وفلسفتها ورؤاها ...من دون أن أعني بالنقد
النقد األدبي فقط ،وإنما أعين النقد بمفهومه العام ،الذي يتناول القضايا كافة،
بما فيها القضايا الفنية واإلبداعية ..مما ّ
حول النقد إلى فعالية فلسفية حقيقية،
بل إن كثيرًا من الدارسين قد ّ
عدوه طريقة التفلسف المعاصرة ،والناقد ،من ثم،
غدا فيلسوف العصر الحديث.
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قراءة في رواية (خواطر امرأة ال تعرف العشق)
خليل املو�سى
رواية ((خواطر امرأة ال تعرف العشق)) الصادرة
عن األطلسية للنشر  2009للزميلة الدكتورة
أسماء أحمد معيكل أستاذة النقد األدبي الحديث
ونظرية األدب في جامعة حلب ،ليست غريبة على
القارئ العربي ،خاصة في سورية ،وهي ّ
تكرر مقولة
صارت أيقونة في الرواية النسوية بعد ((أيام
معه)) وبعض أعمال غادة السمان وهيفاء بيطار،
وهي أن الرجل الشرقي واحد ،فهو وليد ثقافة
ذكورية ال تؤمن بالمساواة بين الجنسينّ ،
وربما
كان الرجل المثقف الذي يلهج دائمًا بالمساواة
ّ
أشد خطورة من اإلنسان العادي ،فهو يقول شيئًا
ويفعل نقيضه ،وإذا كان الرجل العادي ال يعرف
المداورة ،ويجاهر بأن الرجل رجل والمرأة امرأة،
وهما على طرفي نقيضَّ ،
فإن المثقف قادر على
ّ
التخفي والظهور بأشكال مختلفة بحسب الحاجة
ّ
ّ
والتقرب،
التودد
والطلب ،وهو عارف بأساليب
ّ َّ
والحب إال أنهما وسيلتان
وال يفهم لغة القلوب
ّ
للجنس شرعًا أو مخالفًا ل��ه ،وال��ح��ب في عصر
الهاتف النقال ورسائله والنت فخاخ الصطياد
المرأة ،وهو يستخدم هذه الفخاخ مع كل من
تتجاوب معه لإليقاع بها ..أما العشق للعشق
فقد ذهب مع آخر صوفي حقيقي في هذا الكون،
وال وجود لهؤالء في زمننا زمن الجسد والوجبات
السريعة واإلباحية ،ولم يبق من الصوفيين سوى
ّ
الحب الحقيقي ذهب مع عصره
أخبارهم ،كما أن
الرومانسي الدامع ،وجاء عصر الصورة والجسد
َّ
وكأن بطلة هذه الرواية نفضت يديها
والخيانات،
من هذا الرجل الغريب العجيب.
سارة سعيد بطلة هذه الرواية امرأة محافظة-
كما يظهر عليها -من سورية ،وهي تعمل في
ُ ِّ
السلك الدبلوماسي ،وتسطر أسمى آيات العشق
ّ
متزوج ّ
ّ
ورب
والحب لرجل على أبواب الخمسين
َّ
ّ
ّ
أس��رة ،تحبه حبًا جارفًا بعد أن ت��راءى لها أنه
مختلف عن جنس الرجال في معامالته مع المرأة
واحترام مشاعرهاُ ،ويدعى نصرالله بن فرحان
الغيغاري ،وهو من ديانة أخرى (مسيحي) ،وسبق
لسارة -كما شرحت في أحد اتصاالتها بنصر-
َّ
َّ
عربي ّ
ّ
متزوج التقته في مؤتمر
أنها تعلقت برجل
أقامته السفارة في مدريد أليام قليلة ،ومع ذلك
َّ
فإنها تدين المجتمع البطريركي الذي تتحكم في
عالقاته بين المرأة والرجل ثقافة ذكورية جائرة،
َّ
و(( ما يدهشك حقًا أنه بينما تكون يد الرجل بيد
ّ
زوجته تكون عيناه معلقتين باألخرى)) (ص.)159
ونصرالله أو نصر اختصارًا بطل هذه الرواية
رجل مثقف يستطيع الولوج إلى قلوب النساء
بسرعة البرق ومن دون استئذان ،وفي مكتبه غالبًا
عدد من الحسناوات المعجبات يتسابقن لنيل
رضاه ولنقل الضحايا التي تنتظر الذبح ،شهريار
جديد أو دون جوان ،حقوقي ترك مجال القضاء
ليعمل في اإلعالم ،وسالحه الكالم المعسول مع
َّ
ً
الجنس اللطيف المخدوع ،فضال عن أنه شاعر،
َّ
وتكتشف سارة في النهاية أنها كانت إحدى
ُ
ّ
الضحية التي تساق إلى الذبح
ضحاياه ،بل هي
من دون أن تعرف مصيرها ،على نقيض األخريات
ّ
اللواتي يعرفن كل شيء عن نصر ،وتكتشف بعد
ألي َّأن العبارات التي كان ّ
يرددها على مسمعيها
يرددها على مسامع هؤالء النسوة ،ومنهنّ
كان ّ
إح��دى صديقاتها التي كشفت لها ما كانت
َّ
تجهله عن حبيبها نصر ،فحلت المعرفة التي
ّ
تحدث عنها أرسطو في التراجيديا ،وحاولت أن
تخرجه من حياتها ،وإن لم تستطع إخراجه من
ُ
قلبها ،فتزوجت ،وأنجبت أربعة توائم استشهدوا
فيما بعد في حرب التحرير الفلسطينية ،لترحل،
بعد ذل��ك ،عن الدنيا بطريقة شبه أسطورية،
ويصل خبرها إلى نصر مع ظرف يحتوي مخطوط

د .أسماء أحمد معيكل
روايتها ليختار لها عنوانًا مناسبًا.
َّإن النظام السردي في هذه الرواية ليس واحدًا،
َّ
ولكنها تنتمي ّ
بقوة إلى رواية الشخصية ،فالبطل/
البطلة يسرد قصته ومشاعره مباشرة من دون
َّ
وسيط أو شاهد إال ما ندر ،ويتناوب على الحكي
البطالن سارة ونصر ،وهما يرويان بضمير المفرد
ّ
المتكلم (أنا) ،وما جاء من سرد موضوعي بضمير
المفرد الغائب من رواي��ة هاتين الشخصيتين
ّ
غالبًا ،كأن تروي سارة عن والدها المتعطش إلى
الزواج من امرأة اخرى ،وهو فوق الستين ،ويطلب
منها أن تساعده في البحث عن زوجة شابة له من
َّ َّ
صديقاتها ،وإال فإنه سيغضب عليها ،وكأن يروي
نصر لسارة ما كان يدور بين أمه وأبيه في الليالي
حين كان يدعوها إلى فراشه بقسوة (ص،)95 -92
أو يروي لها حكاية أخته نيسان التي انتحرت
أو ماتت من العشق وه��ي صبية (ص 140وما
بعدها) ،وتدخل هذه الحكايات القصيرة ضمن ما
َّ
يسمى بـ ((القصة القصيرة ضمن الرواية)) ،وهي
ّ
حكايات موظفة توظيفًا عضويًا لتخدم غرض
الكاتبة في أن المجتمع البطريركي يعامل المرأة
معاملة قاسيةَّ ،
لكن القسم األكبر من الرواية يقع
ّ
والحوار
ضمن نظام السرد بضمير المفرد المتكلم ّ
بين الشخصيتين على الهاتف ،وهو حوار مكثف
وموظف غالبًا بلغة شعرية ،كما هي الحال في
َّ
إحدى الحوارات ،وسارة تشرح لنصر أنها تعشقه
عشق المتصوفة(( :فلسفتي في العشق تقوم
على مبدأ العشق للعشقَّ ،
ألن العشق عندما يصبح
أي شيء آخر ال ُي َّ
من أجل ّ
سمى عشقًا ..العشق الذي
ّ
يقيدك بقيود الواجبات والحقوق ليس عشقًا..
العشق الذي ّ
يقيدك بقيود الجسد والغرائز ليس
عشقًا ..العشق الحقيقي هو العشق الذي يسكن
الروحّ ..
يحررها ..يجعلها تطير)) (ص ،)163وكثيرة
في الوقت ذاته المونولوجات في هذه الرواية،
ً
مثال حين َّ
مد يده لمصافحتها في
ومن ذلك
بداية تعارفهما ،فامتنعت أن ّ
تمد يدها ،فإذا هي
تعاتب نفسها بعد ذلك(( :ال أعرف لماذا فعلت
َّ
هذا؟! ماذا لو كان حدث لو أنني أعطيته يدي ..ماذا
َّ
كان حدث لو أنه أمسكها؟!  ..هل كان يعلم َّأن
رغبتي كانت تفوق رغبته آالف ّ
المرات ..هل كان
يعلم ّأنني ُ
كنت أرغب بأن أرتمي في أحضانه ..أن
أرمي برأسي على صدره ..أن أبكي بين ذراعيه ..وأن
يمسح دمعتي..؟! هل يدرك ّأنني ُ
لست حجرًا؟! ))
(ص.)25
واألجمل من ذلك أن تستخدم المؤلفة في
نظامها السردي تقنية من تقنيات شهرزاد في
حكايات ((ألف ليلة وليلة)) ،وأن تنهي حديث
الليلة بعبارة ((وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت
عن الكالم المباح)) ،فللكالم وقت ّ
محدد ،وهذا ما
بعناية فائقة ،فإذا
استخدمته في هذه الرواية ّ
ّ
الخامسة فجرًا توقفت س��ارة عن
حلت الساعة
ّ
َّ
الكالم مع أنها تزف إلى نصر ّبخبر صادم يحتاج
َّ
ولكنها تتوقف بحجة الوقت،
إلى توضيح بسيطّ ،
وه��ذا ما حدث حين زف��ت إليه خبر عزمها على

الزواج:
َّ
 صحيح هناك خبر ّأود إخبارك به ،أرجو أال
أفاجئك.
أنت دائمًا تفاجئينني ..ماذا لي اليوم ..ما
 ِالخبر ها ..ما هو ؟!
ّ
سأتزوج...
ْ
َ
 ماذا..؟! كيف..؟! من..؟! متى..؟!َّ
 آه يا إلهي ..نصر إنها الخامسة ..تصبح علىخير يا إلهي الصغير( ..ص.)165
وف��ي ال��رواي��ة مقاطع تسجيلية ،كاحتالل
أمريكا وصحبها للعراق (ص ،)46 -13وعملية
الوعد الصادق وحرب المقاومة في لبنان سنة
( 2006ص 82 -71و  ،)89 -87وموقف الرئيس
الفنزويلي شافيز المشرف من الكيان الصهيوني
ّ
المختلف عن موقف الحكام العرب (ص.)92
على الرغم من جماليات السرد في هذه الرواية،
ً
خاصة ما يتصل منها باللغة الشفافة الحالمة َّ
فإن
ثمة مآخذ على النظام السردي فيها ،ومنها:
َّ -1أن القارئ يحار أن ينسب ه��ذا العمل
إلى الرواية أو الشعر أو الخاطرة ،فثمة صفحات
وصفحات ه��ي شعر خ��ال��ص ،ويمكن أن تقرأ
منفردة ،وق��د تناوب على نظمها س��ارة ونصر،
ً
األقسام الخمسة التي
خاصة في افتتاحيات ُ
ّ
تتشكل منها الرواية ،وقد أشير إلى ناظم هذه
القصائد بالحرفين األول والثاني (س  .س) (سارة
ّ
سعيد) ،و(ن  .غ) (نصر الغيغاري) ،وهي تحتل
صفحات كثيرة (12 -11و 38 -34و  ..45 -40إلخ)،
َّ
ولوال كلمة (رواية) على الغالف لغلب القارئ هذا
على ذاك ،ومع ذلك َّ
فإن كلمة (خواطر) في أول
العنوان أقرب إلى هذا العمل من الرواية والشعر،
فالعمل مجموعة من الخواطر موصول فيما بينها
بجسور سردية ،وهو كمجموعة جزر ُربط بعضها
ببعض بهذه الجسور ،ولذلك َّ
فإن المؤلفة أباحت
ّ
لنفسها بعد أن جمعت هذه الجزر بأن تصنفها
ضمن حقل الرواية ،ومع ذلك َّ
فإن العنوان غير
دقيق أيضًا في مقولة ((امرأة ال تعرف العشق))،
وهو عنوان مخادع جاء مما تركته بيسان في دفتر
مذكراتها (ص ،)145وشخصية بيسان ثانوية،
َّ
وهي غير شخصية سارة التي ال تعرف إال العشق،
وهي مسكونة به ،سواء أكان ذلك عشق الروح
والعشق للعشق أو في عشقها لنصر ،ومع ذلك
أيضًا فإن العمل يتألف من خواطر وقصائد ورواية
ذات سرد تقليدي ،ويمكن أن ّ
ندمر هذه الجسور
ّ
السرديةُ ،
فيعاد فصل كل عنصر عن اآلخر من
دون أي صعوبة.

 -2جاء في َّ نهاية المقطع الثالث من القسم
الثاني خبر يمثل ذروة العمل وتغيير في اتجاه
س��ارة حين أخ��ب��رت نصرالله بأنها ستتزوج،
وامتنعت عن تفسير هذا الحدث الطارئ َّ
ألن
الساعة وصلت إلى الخامسة فجرًا ،وانقطع اللقاء
واالتصال فيما بينهما بعد ذلك ،ثم ماتت سارة
ُ
بعد أن تزوجت وأنجبت أربعة توائم استشهدوا
ُ
في حرب التحرير الفلسطينية ،ثم تعيد المؤلفة
سارة إلى الحياة في القسم األخير ،ليعرف القارئ
َّ
أن س��ارة اكتشفت أنها كانت مخدوعة بكالم
نصر المعسول ،فالعبارات التي كان ّ
يرددها
على مسمعيها بوساطة الهاتف كان يرددها
نفسها على مسامع المعجباتّ ،
مما دفعها إلى
أن تنتفض على نفسها وعشقها ،ضمن مونولوج
تراجيدي طويل ،ومنه ((إذن إلهي الصغير الذي
ّ
َّ
أعبده ،بمعنى أدق الذي كنت أعبده ،لم يكن إال
ً
رجال كغيره من الرجال .لم يكن عاشقًا كما ّ
تخيلت،
َّ
َّ
بل كان طالب لذة ليس إال يتنقل من واحدة إلى
أخ��رى ،م َّ��رة يغازل صديقتي ،وه��ذه يرسل لها
رسالتي ،وأخرى ما أدري ماذا يفعل معها ..ووو ووو
ووو  ..بينما ُ
َّ
أتعبد في
كنت أنا عاشقة له وحده
محرابه!! وا حسرتاه ..وا أسفاه ..وا ..واّ ..
واحر قلبي))..
(ص،)223وه��ذا التفسير المتأخر للقطيعة بين
سارة ونصر وزواج سارة جاء بعد وفاتها ..أما كيف
جاء فال جواب عن ذلك في الرواية.
 -3أقسام الرواية خمسة ،ومن غير الضروري
أن تكون متساوية في الحجم ،واألفضل أن تكون
َّ
ولكن األقسام متفاوتة ج��دًا ،فاألول
متقاربة،
يساوي نصف الحجم من الصفحات ،والسبب من
وجهة نظري التسريع في وتيرة السرد والحذف
َّ
وكأن المؤلفة تالحق األحداث خوفًا
الزمني الكبير،
من أن تفلت خيوطها من بين يديها ،فقد تزوجت
سارة وأنجبت أربعة توائم واستشهدوا فيما بعد
حرب التحرير الفلسطينية على مدار صفحتين
(ص.)185 -184
 -4ثمة تناقض ّبين في عمارة السرد لم َّ
تتنبه
َّ
ولكن القارئ
عليه المؤلفة ،وهو بسيط في قيمته،
َّ
المحايد والمراقب ينظر إليه على أنه عيب قاتل
في النسيج الروائي ،فقد ورد على لسان البطل
متزوج َّ
نصرالله الغيفاري َّأنه ِّ
وأن زواجه كان نتيجة
حب جارف ،وهو أنجح الزيجاتَّ ،
ّ
ثم إنه مسيحي
َّ
(ص ،)105وهذا يعني أن ال��زواج من أخرى أمر
ّ
متعذر ،وسارة امرأة محافظة ،ولكنها في كالمها
على الهاتف تسمح له بأن يكون فاجرًا معها،
َّ
ولكن القارئ
والتناقض ليس هنا وليس هناك،
ّ
يكتشف بعد ذلك أن نصرالله ليس مسيحيًا ،فقد
أخبرها بحكاية أخته نيسان التي ّ
أحبت إنسانًا
عن ُبعد ،وهو من طائفة أخرى ،وقد جرى لها حين
وفاتها مأتم إسالمي خالص ،فهي بنت الحاج
فرحان ،وتتلى ((الفاتحة)) على جثمانهاُ ،ويقرأ
عليها آيات من الذكر الحكيم (ص ،)141 -140
َّ
وهذا خلل آخر في النظام السردي الذي يتدخل
فيه القارئ الخبير ،وال يتسامح معه.
ّ
تقدم ف َّ
كل ما َّ
��إن هذه الرواية محاولة
ومع
ً
أولى لكاتبة شابة قادرة فعال على أن تكون روائية
ناجحة إذا أخلصت لهذا الجنس األدبي ،ولن يكون
َّ
ذلك إال على حساب النقد األدبي الذي تشتغل
عليه الكاتبة ،ولنا مثل على ذلك ،فالشاعر خليل
حاوي أخلص للشعر على حساب النقد األدبي،
فقد َّ
قدم خمس مجموعات شعرية ناجحة ..أما
على الصعيد النقدي فمشاركته فيه بسيطة
ُ
وقيمتها تكاد ال تذكر ،حتى َّإن أطروحته التي نال
عليها شهادة الدكتوراه من جامعة كامبرج لم أجد
ّ
فيها جديدًا يستحق الوقوف عنده.
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ّ
هم لها إال إبادة الشعوب وتراثها ولغاتها وهويتها،
وط��ن��ه ال��ش��ع��ر ،ومدينته ال��ق��ص��ي��دة ،بيئته
ّ
األصداف ،وهيستريا الموج الذي يفرش شيبه على
ف��إن الشاعر يرى أن هذه المواجهة تكون بالعلم
ّ
يتفجر ينبوع إلهامه الصارم؛ إذ ّ
يتجدد جرحه،
الرمل،
والتقوى واإليمان؛ إضافة إلى المواجهة بالقوة ،وال
ّ
ّ
الناطق
ه
أن
يعلم
وهو
الجحيم،
وسط
ح
تتفت
كوردة
سبيل إال هذا؛ يقول:
ّ
المتعددة ،والحامل ألقنعة كثيرة؛
الرمزي باسم الذات
وإذا طغى ليل اليهود
ّ
حيث التداعيات تعوي بحضن المكان الذي تعمه
فآية السيف الدواء
		
ّ
ّ
الفوضى والخواء ،هو الباحث أبدًا عن أجنحة في عالم
وهو واثق أن النصر آت ،وأن أمتنا كطائر الفينيق
ّ
متوحش ،ليعبر عن ّ
تمرده في المجموع الذي ينتمي
ستلقي رمادها في البحر ،وتنهض من كبوتها ،عندما
ّ
ً
إليه ،محاوال إيقاظه وبث الروح فيه ،يقول:
ّ
القوية ّ
الجبارة التي هي
تتوفر لها القوة والقيادة
ً
(بكهف) مظلم وغدت
ناموا طويال
ٍ
العنصر الهام والحاسم في أية معركة يخوضها
بصائر القلب فيهم دون إبصار
		
ّ
العرب؛ يقول:
دجي ً
ّ
مدى
أشهرت شرعة حق في
في غد يستفيق فينيق شعبي نافضًا
فكنت مثل ٍّ
نبي دون أنصار
		
ً
في فم الرياح رماده
		
بدأ بطرح أسئلته التي ال تعرف انتهاء ،مكسرًا
ّ
كل شعب سيقطف النصر حتمًا
المعميات ،ليوسع لغة الشعر ،ويوظف مفرداتها
إطار
ً
حين تغدو آساده أسياده
		
عبد اللطيف محرز
ديوان قيثارة الكهولة
خارج النسق ،متمثال هموم عصره ،وداعيًا لها؛ فهو
ولم يكن اهتمامه بالموروث الصوفي واستدعاؤه
ليس قادمًا من المريخ ،وكائناته المنقرضة .وليس
ّ
وغربًا
شرقًا
األحراج
خاصرتها
طوفان
تثاءب
وقد
نمضي
أين
مجرد منشد من أولئك الهائمين مع شياطينهم في
له أقل من اهتمامه باألحداث التاريخية والشخصيات
والعصافير جيشها المأمول
الوديان؛ بل هو شاعر يشعل الحرائق ،إلزالة الصقيع		
		
ولم يصنع السفينة نوح األدبية وال��رم��وز األسطورية؛ فمفردات الصوفية
يتشهى الصباح ضحكة عينيها
ليس إال أن نستفيق لسيف
تعبر عن رؤى ّ
منتشرة في الديوان ،ورموزها ّ
وكنس المفاهيم الجامدة ،والمواقف الزائفة ،وإعادة
حية ،تشير
ّ
		
شكه في فم الضمير المسيح
ويبكي عند الوداع األصيل 		
ّ
الفضيلة إلى هذا العالم عبر النضال والدم من جهة،
إلى تشبع الشاعر بهذا الفكر؛ وال عجب ،فارتباطه
وه��و إذ يتحدث عن بيته ال��ذي ّ
يعمه التقى
فلنؤجج خطيئة الجمر في الصدر
ّ
والقطيعة مع الكراهية والتلفيقات الوجدانية من
ّ
بالجانب التاريخي والديني يتطلب استدعاءه
ورقة الحال ،فإنما ّ
يقدم صورة عن أوضاع
واإليمان
فقد يسير الكسيح
		
ّ
جهة أخرى؛ يقول:
إنه يتكئ على التراث ملمحًا إلى العصر الذي للنصوص المقدسة والرموز الدينية على اختالفها
ّ
ّ
الفالحين وفقرهم وبساطة عيشهم وقلة مواردهم
بجرح
يستحم
كل شعر ال
التي ال تتجاوز مواش قليلة ،يقتاتون لبنها ،وتقتات نحن في أمس الحاجة فيه إلى منقذ أو مخلص ،وهذا والكتب المقدسة ،والرموز الصوفية والشخصيات
ّ
يتلوى لسانه تمليقا
		
التاريخية ،وما ّ
تيسر له من أحداث تسعف في سبر
عشبهم وأحالمهم؛ يقول:
تلميح ذكي من خالل استدعاء الرموز التاريخية التي
فاعصفي يا رياح مجنونة القصد
ّ
تحمل طاقة التجدد والحضور ،وهو يشير إلى تلميحه غور الحاضر؛ إذ يختفي خلف كل واح��دة من هذه
نشأت في بيت عميق التقى
فلن يؤلم البالل غريقا
		
ً
الرموز والمصطلحات واألع�لام حشد من المعارف
وعالقة الشاعر بالعالم تقوم على اإلنسانية؛ حيث		
لكن رقيق الحال والمقتنى الذكي قائال:
الثقافية ،استخدمت في سياق ّ
محدد لتقوم بدورها،
في قرية تقتات أتعابها
يا صديقي ..إن قصرت كلماتي
الطموح والنبالة ،مصحوبًا بحاشيته الشعرية من قيم،
عن معان فحسبي التلميح وتساعد في التفسير والتأويل ،مما ساعد الشاعر على
وتجعل الحب ،لها مسكنا
		
		
ومواقف ،ومفردات وصور ،رافضًا أن يمكث في أرض
ثالث بقرات ألهلي فقط
وأعتقد أن هذا التلميح أقوى من المباشرة ،وقديما تحريك ذهن المتلقي باتجاه دائرة أكثر اتساعًا من
حيادية؛ بل في دولة الشعر ،مفاخرًا بقامته الكبيرة،
ً
		
كانت عماد الرزق في بيتنا قال البحتري /الشعر لمح تكفي بوارقه/؛ فالشاعر معاني المفردات والمواقف ،التي استخدمها إلغناء
يعاقر الذات ،والكون والتراث ،متعامال معهم جميعًا
ّ
رعيتها مستبشرًا راضيًا
ال��م��ؤرق يطارد أخيلته وص��وره وأشباحه ،ويكابد تجربته من دون أن يشعره أنه يقوم بذلك ،استعراضًا
كشيفره ورموز؛ وهو إذ يقيم في عصره ومدينة شعره،
ً
ّ
ثدينا
سيدي
يا
فضرعها
		
–
وأح��داث
شخصيات
–
التراثي
مخزونه
استدعاء
فإنه ال يقبل أن يكون قاتال جحودًا أو كنودًا للتراث،
لثقافته ،ومكوناته المعرفية ،خاصة عندما كان يخرج
ّ
وهو إن ّ
فإنما ليبقى ّ
حيًا فيه،
تحرش فيه أو استعان،
لكن الشاعر يحول زاوية الرؤية ليتقدم باإلدانة وهذا يأخذ مساحة كبيرة في شعر الشعراء وشاعرنا أكثر من عنصر في مقطع واحد ،وربما في بيت واحد
يعينه على مواجهة الزمن الذي يلتهم أبناءه؛ يقول :إلى من تقع على مسؤوليته هذه الحال واستمرارها ،خاصة ،لكنه ال يكتفي باستعادته بل يثريها برؤى للتعبير عن رؤيته؛ يقول:
وإلى هؤالء الذين يمتصون دماء الشعب ،وينهبون جديدة مبرزًا ما فيها من قيم خالدة ،يستطيع من
يستمر الوجود ،ما دام يقتات
أتساقى األسرار من عالم الغيب
عجب؛
وال
الواهمين،
بأولئك
ًا
د
مند
فينبري
أموالهم،
الحفاظ
قدرة
فقد
الذي
المر
الواقع
مواجهة
خاللها
وأصوال
عميقة
ًا
ر
جذو
		
واستنبت الرجاء رسوال
		
ّ
ّ
ّ
فهو ح��ارس الحقيقة وال��ح��ق ،وه��و قائد للوعي على أمجاده ،فيذكر أبناء أمته بالماضي المجيد الذي
ماضينا
جذر
قلبنا
في
ق
فلنعم
قيل لي :ال سبيل إلى النصر ما لم
ّ
ضميرًا حرًا وفكرًا نبيال والرفض ،في عصر يحمل في جوفه أجنة لقضايا عجزوا عن استرداده أو الحفاظ عليه؛ يقول مذكرًا بذي
		
توقظوا في ضميركم جبريال
		
ّ
ًا
د
مخل
سيبقى
من
هو
والشاعر
،
ا
تركه
يجوز
ال
هامة،
انهارت:
التي
والوحدة
الناصر
وعبد
وحطين
قار
ومن هذا العراء الكوني يستمد الشاعر طاقته
وقصيدته هذه (عمريت) ّ
ّ
تعج بالرموز اإلشراقية
الشعرية؛ حيث تواجهه عشرات األسئلة حول الوجود في سجل المقاومين ضد التسلط والقهر:
فوحدة العرب صارت رمل عاصفة
شلوًا ذبيح الرؤى في شدق إعصار والصوفية ،مستعينًا بها تصوير الحاضر والتباهي
حين تطوى روح العدالة في الليل
والكينونة ،إال ّأن االنتماء وق��وة الحياة هما التان
بالماضي والحضارة العربية التي هي منبت عزتنا،
ليست لحطينها نصرًا يضيء دجىً
وتلقى في دارة السجناء
		
تدفعانه لقول الشعر ،هذا الشعر الذي يعبر عن
وموضع حسرتنا؛ فقد ّ
قدم رؤيته عبر عالم الطبيعة:
ما على حارس الحقيقة إال
ولم يذق نبضها أحالم ذي قار
		
الذات وما تالقيه وتعانيه من فرح وخيبة ،ومن إحباط
ً
البحر – الظالم – النور؛ وعبر المواقع :أرواد – طرطوس -
أن يقود األحرار في الهيجاء
محاوال أن يلتقط ألفاظه بحساسية ومهارة		،
ومات ناصرها صبرًا وصار لمن
وانتصار،
يحبه صورة في عنق مسمار بانياس – القدموس ..ليصل إلى الغاية ،وهي الوطن
وال��ش��اع��ر ف��ي رح��ل��ت��ه اإلب��داع��ي��ة يستدعي		
وهو يرصد بعض الجزر في محيط النفس .وهو يعرف
وهو إذ يستدعي التراث ،فإنما يفعل هذا إلبراز وقضاياه التي هي محور أساسي لدى الشاعر الذي
ّأنه ال ّبد من الكلمات ليزهر بها الكون ،ولتزهر األحالم شخصيات تراثية ،وحوادث تاريخية كقناع يختفي
خلفه كي يعبر من خاللها عن رؤيته الخاصة ،ويضفي التناقض بين ما كان عليه الواقع في الماضي وما آل يهيمن عليه القهر واالغتراب والضياع والوجع.
غدًا مشرفًا ،وشمسًا بازغة على يباب القلب؛ يقول:
ّ
من مالمحه على النص أكثر من مالمحها ،كالمتنبي إليه األمر اآلن ،وهو يرى ّأن السبب في كل ما حصل
إن اتساع عشقه لوطنه وتاريخه وانغماسه في
أطلقت في ساحة اإلنسان ديواني
ّ
ّ
ّ
ّ
		
وتمسكه بهويته ،كل هذا أسعفه إلعادة
وفيه زبدة أفراحي وأحزاني والمعري ،وعلي والحسين ،وسيف الدولة ،وسفينة هو التخلي عن القوة والعز للحفاظ على األرض التي واقعه
يستدعيها
أخرى
كثيرة
وأسماء
والمغول،
والتتر
نوح،
هو
وها
.
ا
ورسالتن
رسولنا
من
ًا
ر
ثأ
اليهود
عليها
سطا
يا شعر يا جذوة خضراء في كبدي
الحياة بجمالياتها الصوتية واإليقاعية ،وجعلنا نطرب
ّ
في
كن بذرة الضوء
		
روح ووجدان من دون أن يفرض عليها ما ينافي طبيعتها الخاصة؛ الغرب المصهين يجتاح بغداد ّويدمرها ،كما فعل إليه ،ونسمع وكأننا أمام منشد في سوق عكاظ.
ٍ
يقول:
في
مريم
ظهور
وا
يتوخ
أن
إال
العرب
على
وما
المغول،
انتمائه
من
ورثها
اإلنسانية
النفحة
��ذه
ّإن ه
لقد حفر عبر ديوانه هذا لنفسه اسمًا بارزًا متفردًا
ّ ّ
قلقًا يمتطي الرياح شراعًا
الريفي؛ حيث التصاقه بقريته أشبه بالتصاق الحائط
العراق ،لتنجب مسيحًا منتظرًا ،أو انتظار بعث رسول في عالم الشعر ،يتميز برقة أسلوبه وعذوبته؛ فهو
الربان
شجاعة
نسجته
		
يقول:
جديدة؛
قار
ذي
أو
الكون،
هذا
لينقذ
جديد
باألرض؛ فهي ال تغادره؛ بل تسكنه رائحة طينها ،وعرق
يكتب ببساطة أحيانًا إلى حد االستسهال ،وغايته
ويناديه في الشمال حسام
أكلت أرضنا ،ولحم أمانينا
ّ
فقرائها ،وألوان الطبيعة ،وتغريد العصافير ،وسقسقة
الوضوح ،ولكنها بساطة تشير إلى تجربة فاضحة
حمدان
بني
من
الخد
أحمر
		
إسرائيل
النهار،
بضوء
		
المياه وال عجب؛ فهي مسقط رأس��ه ،ومن هنا أتى
ّ
ّ
متوجة بحكمة ب���ارزة ولغة ناضجة ،تجنب قدر
الخلق
دارة
في
الحرفان
فيضيء
بغداد
في
العروبة
يذبح
وانبرى
اهتمامه بها على الرغم من هجرته منها واستقراره في
استطاعته الغموض؛ ّ
ّ
لاّ
منصبًا على
ألن اهتمامه كان
سنان
يراعًا وبارقًا من
		
غرب مصهين ،ومغول
		
المدينة؛ إ أنه يشعرنا أنه ما زال يعيش على أرضها
ّ
المعنى والموضوع ،رافضًا أن يلهث خلف العبث
يا أخا الشعر ،قل ألهل سماء
إن استدعاءه للمفردات وال��ع��ب��ارات ،وتأثره
التي نبت فوق ثراها ومع أناسها الذين يكتب عنهم،
ضاع منا القرآن واإلنجيل الشكالني ،على الرغم من جمعه لمفردات تجمع
		
وهذه أمور ال يفهمها إال من رضع من ثدي األرض ماءها بصياغة العظماء ،ال ينجو منهما شاعر قديم أو
ّ
المرئي والالمرئي ،والحقيقي والمتخيل ،ومحاولته
فلتفتح أبواب وحي جديد
حديث ل��غ��زارة ال��ت��راث الشعري العربي وتنوعه؛
وتقاها وجمال سحرها وسكنه حبها ،يقول:
ٌ
ّ
قرية للجمالّ ،
ولتعانق نخل العراق البتول تحويل الصور الالمحسوسة إلى تجليات شعرية،
حيث تتسرب أشعار السابقين واألق��وال المأثورة		
جنية السحر
ّ
ّ
تتفتق عنها خزانة الذكريات والذاكرة ،فتتدفق
نتوخى أرتال رسل فال يكفي
وفيها نبع األماني يسيل والنصوص المقدسة وأسماء أخرى كثيرة كتبها
		
ّ
لهذا الكون التعيس رسول مخزونات تجاربه وسنواته الطوال ،مستجيبة لطيور
في القصائد .يقول مستدعيًا سفينة نوح والمسيح		
ولها نهرها الرقيق المصفى
		
والبساتين ،والنسيم العليل والطوفان والكسيح..
ونحن إذ نواجه العولمة الجديدة الضارية التي ال الشعر ،عندما تنقر نوافذ روحه وباب إلهامه.
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ّ
اللغـم

ريثما يكمل الرصاص ما بدأه

عبد العزيز الدروبي

�سوزان ابراهيم

ُ ُ
كمل الرصاص ما بدأه
ريثما ي ِ
ُ
َ
يغسل جاري أوراق الليمون في حديقته...
ٌ
ُ
ُ
تجرب دراجتها الحمراء
تطلق طفلة عنان ضحكتها إذ
الجديدة...
ريثما يكمل الرصاص ما بدأه
ُ
أقطف وردًا للمزهرية الفارغة.
ُ
ريثما ُيكمل الرصاص ما بدأه
ُ
أطلق خروف قلبي ليرعى
هذا العشب النابت على ضفاف البكاء..
ٌ
بهدوء أزهار «المانيوليا»
يجمع صديق
ٍ
كي ال يستفيق أبيضها قبل طلوع الشمس.
ريثما ُيكمل الرصاص ما بدأه
يقطف ّ
جدي زيتوناته السبعين,
تخيط أم سلمى عظامها العتيقة بخيط دفء..
تفرد ّ
جدتي الحناء على بياض عمرها...
تضفر صبية جديلتها
الـ كانت العصافير تستعيرها كأرجوحة حين تفرغ من
الزقزقة.
ريثما يكمل الرصاص ما بدأه
تحوك أمي صوف خوفها بأصابع حذرة...
َ
ّ
انتظار ما ال يأتي في نشرة األخبار.
يعتق أبي نبيذ
ِ
ريثما يكمل الرصاص ما بدأه
ٌّ
صبي تفاحاته الست بأناقة مبهرة
يلبس
ويذهب إلى المدرسة للمرة األولى..
َ
رجل ينتظر
تنقر أصابعي باب ٍ
زاوية دمشقية
نشرب القهوة في
ٍ
ُ
نثرثر في السياسة,
وحين يكمل الرصاص ما بدأه
نعيد تعريف الوطن:
ٌ
مكان ننتحل فيه أسماء مستعارة
لنقول كالمًا حقيقيًا.

التحقت بمجموعته المتواجدة في
الساح الرئيسة للمدينة ،وصرت بإمرته.
ّربت على كتفي وقال يخاطبني :الجسم
القابع في الوسط هناك...هل رأيته؟
 أجل ,أجل.ٌ
 إنه لغم مضاد للدروع.قلت في س��ري :ولهذا ف��إن الشرطة
تعمل قدر المستطاع على إبعاد الناس،
وأدركت أيضًا ِل َم كان سائق السيارة التي
أقلتني يسابق الريح بها!
وأضاف :ويجب إزالته حفاظًا على حياة
المواطنين.
 عين الصواب  -قلت ،وتساءلتِ :لمَأنا دون غيري؟!...هل وجدني األكثر نخوة
وشهامة؟!
وأردف :واألم��ر منوط بك ،فأنت خبير
متفجرات وهذه مهمتك.
 مهمتي !..... أجل مهمتك ،فهل في األمر غرابة؟ ال ,مطلقًا ...هي مهمتي وأن��ا لها،وحدثت نفسي :ها هي الشهادة تأتيني
على طبق من ذهب ،إنها طعمة الرحمن...
ْ
َْ
ثم أتبع :انطلق وكن حذرًاً ...فحياتك
َ
خطئك ،وأنت تعرف هذا ...سندعو
مرهونة ِب ِ
لك بالسالمة.
عند اللغم توقفت لحظات أتأمله ثم
جلست القرفصاء.
ٌ
ران صمت على المكان ،وعيون مصوبة
نحوي.
ذو الرتبة يتابعني عبر المنظار ،أشعلت
لفافة تبغ وأخذت أناجي اللغم :ماذا تراك
ّ
ّ
المدمر العزيز؟ ..أنت تحطم
فاعل بي أيها
َ
الدبابة ،وأنا ال شيء أمامك ...افعل بي ما
تشاء ،بعثرني أش�لاء ,فأنا راض بفعلك،
ستجعلني شهيدًا ،رضوان سيفتح لي باب
الجنة على مصراعيه وهو يبتسم ،والحور
العين ستستقبلني ،أما أنت فسوف تتفجر
وتتناثر خردة ال قيمة لها.
حانت مني التفاتة ،فوقع نظري على
آمري يخاطبني بحركات من يديه ،فهمت
منها :ليس اآلن وقت السيجارة يا..
لم أكترث لحركاته وقلت :أجل ،هذا
ِّ
وقتها ،ألنها آخر ما سوف أدخنه ،وأشعلت
ُ
أخ��رى وسرحت بأفكاري ،فوجدتني في
ّ
وابنتي وولدي حسام ابن
بيتي بين زوجتي
السبعة أعوام...
كان الحزن يسيطر على وجوههم،
قالت أمهم :ما خطبك؟ ...لمن تتركنا ،إنك
َ
موت محتم .وبكت و بك ْوا ،قلت:
تمضي إلى ٍ
ال تبكوا ...كفكفوا دموعكم ،افرحوا ...أنا
شهيد ،وغدًا عندما ترون من هم السائرون
ورائي وعلى أكتاف من سأحمل سترفعون
رؤوسكم ،وانظروا من سيحييني ويضع
أكاليل الزهور على قبري ،إنهم أصحاب

الرتب العالية والمقامات الرفيعة.
تلق بنفسك
 أبا حسام...أبا حسام ...ال ِإلى التهلكة ،ليس لنا من يرعانا من بعدك
وال من يهتم بنا ،نريدك أنت...عد إلينا...
 ال ،ال ...ستلقون الرعاية واالهتمام...وبالمناسبة يا أم حسام نسيت أن أقول
دلف المطر من كل مكان،
لك :بيتنا الذي ُي ِ
وتعشش الرطوبة فيه اتركوه ،ستحصلون
مجز من المال،
مسكن
على
ٍ
الئ��ق ،ومبلغ ٍ
ٍ
ورات���ب تقاعدي ،وأود هنا أن أوصيك:
أجري العملية لعينيك ،واشتري لحسام
وألختيه لباسًا أنيقًا ،وأحذية جميلة ،كلوا
واشربوا جيدًا ...ال تبخلي عليهم ...وحين
رغبت يا سيدتي
تزورون قبري ابتسموا ،وإن ِ
بالزواج ....فلك ما تشائين ...فأنت بعد شابة
وجميلة.
أع��ادن��ي ص��وت��ه  -م��ن سرحاني -
يستنهضني إلن��ج��از مهمتي ،لكنني
وبالرغم م��ن ذل��ك ع��دت أفكر وأت��س��اءل
كيف ّ
عدني خبير متفجرات؟ ومن أوحى له
بذلك؟...
فأنا لست خبيرًا بها البتة ،ولم أتبع
دورة فيها ،هذه الحقيقة أخفيتها عنه؛
ألنني وجدتها مناسبة ألن أموت شهيدًا
ً
أفكار اعترتني من قبل ،حاولت
ب��دال من
ٍ

فيها االنتحار غير مرة بسبب ضنك العيش،
وها هي الفرصة اليوم سانحة ألستبدل
فيها االنتحار باالستشهاد ،وجهنم بالجنة،
وغضب الله بالرضا.
ّ
و من جديد عاد يرفع صوته ،ويلوح لي
ّ
بيديه ،يحضني على العمل بجدية...
استقمت واق��ف��ًا ،وأخ���ذت أج��وس
ّ
بعيني .تأملت الناس من حولي
المكان
ً
والعمارات واألشجار ،نظرت نظرة لن يتاح
َ
لي تكرارها ،ومن ث َّم انحنيت  -من غير وعي
 ورفعت اللغم بكلتا َّيدي ومشيت...
صفق الناس لي ...سمعت التصفيق...
صحوت ...عدت إلى رشدي.
ُ
هتفت :يا إلهي ،يا إلهي اللغم الحقير
لم ينفجر ...وأنا ٌ
حي ،و موجود بكلي.
اقتربت من ذي الرتبة فصاح بي :إلى
حقل الرمي.
السيارة التي أقلتني ترتج ط��وال
الطريق بقو ٍة ،وهو راقد في حضني يأبى أن
يستيقظ.
لحق بنا عدد من الرماة ،وهناك حملته،
ّ
ومضيت به أمشي الهوينى عله ينفجر...
ّ
وفوق نقطة عال ٍم وضعته وعدت أبطئ
ٌ
ٌ
وحزن ثقيل يهيمن على قلبي....
الخطا،
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الظــل
طــائر ِ

أربع قصائد حب

فايز عزالدين

�صالح هواري
وأنت معي
ِ

ُ َّ
َ
الش ُ
مس وهي حزين ْه
وأنت معي ...تضحك
ِ
ُّ
ُ
وتبني النجوم سريرًا لها
َ
عيون المدين ْه
في َ ِ
ُ
عنك
فكيف سأبعد ِ
َ
كنينهْ
وأنت فؤادي الذي تسْ
ِ

َ َ
وارتط َم ْت ُرؤاي.
ََ َ ْ َ َْ ُ
رمال
القهر
ولكم هويت على ِ
ِ
َ
َ
بالمدامع
تحشر َج
من َول ٍع
ِ
ُ
َ
قبل أن آتي ألطفئ
َ
النجوى،
زفرة
ِ
ْ
َ
وأشكال الجدال.
ْ
ََ
َْ
لف ٌح توغل في السؤال
َ ُ
ميناء
وح ْيف
ٍ
ُ ُّ
الر ُ
مراسيه ُّ
فات
ت ِطل على
ِ
ُ
ْ
الزؤام.
الموت
ودورة
ِ
َ
الرصيف
فوق
ِ
ْ
َأ ُغ ُ
شريان ِعش ٍق
وص في
ٍ
ال ُي َه ْ
اجر

َْ
َ
الهجير ُمض َّر ٌج
لف ُح
ِ
ُ
والر ُ
ّ
يح تفرش شهوة
الغرباء
ِّ
الجهات
في كل
ِ
َ
على َب َصائر من ظالم.
َ
َُ
ون الق ِّر
وفي أت ِ
َْ
األريج
ما ُيذكي على طف ِح
ِ
ثوب َ
ويرتدي َ
الب َراء ِة
ْ
بالصهيل.
َ ْ ٌ َ َّ َ
ْ
بالهجير
عرش
لفح ت
َ
ُ
الغمامة
لم يبق لي غير
ِ
َّ
ُ
ت ْم ِط ُر الظل
وتحنو
ّ
فوق ُجمار الحيا ِة
ُّ
تحثني
ُ َ ََْ
الفينيق
عاتب غفلة
كي ال أ
قد ُ
ِ
أفيء
ْ
ّ
في َمتن الرماد،
ُّ
ُ
ْ
ُ
ود الذع ِر
إلى هج ِ
وما َت َج َّم َر من َي َب ْ
اب.
َ ْ 		
َ ِّ
طائر الظل المزركش باألنين!
يا
في ليل المحاجرْ
ّ ََْ
َ
َ
ِ
بعصرنا
هال عرفت
ِ
َو َت ُم ُ
ور بي
ِب َد َعًا
ُ ُْ
َ
ُ
ُّ
الق ُب ْ
أصداء حل ٍم راح يلتهم
ور؟
تزخ بها
ْ
الس ْ
َّ
عير،
أم هل تراني
ُ
َ
ُ
َ
اإلغواء عن نفسي
أنفض
الوجود
يسوق قافلة
ِ
صحوتها
َلر ْي ِق
ِ
َ ُ
َ
ْ
وأ ْر ُصف موتها
األخير.
والمعاقل
المدارج،
بين
الغيب ُ
ُ
ِ
ِ
الم َح َّج ُر
يا أيها
كي تالقي الله
في دمي !!
الصبر الجسور.
في َع ْه ٍد على
َّ
الم ُنونْ
ِ
حت َام َت ْم ُخ ُرني َ
َّ ْ
مازال هذا اللف ُح ممهورًا
ٌَْ
وليس لي حيل
الرجوع
َبع ْر َب َد ِة
ِ
َأل ْحياَ
ًّ
فكم َع َب ْر ُت وال أرى ظال
َ
َ
ارج،
يرافقني سواي !!
بالمع ِ
ُّ
َ ُ
ُ
أو
وكذاك غ ِّي َب ِت الشموس
ُّ
َُ
َف َغ َ
اب فيها الظل
أكون ؟!!
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ُ ّ
وأنت معي َ
أشعر أني
اآلن
ِ
ْ
ملك ُت َ
السماءْ
عنان َّ
َ
َّ َ
وأ َّن الطريق الذي
َ
َ
اليوم ْ
َ
جاء
زاغ عن ق َدمي
َ
ُ
إذا َّ
الخ َل ِّ
وي
الهاتف
رن صوت ِك في
ِ
ْ
ُ
ضياء
بأجنحة من
أطير
ٍ
ْ
ُْ ُ
َ َّ
راب
فأم ِسك ِجذع الس ِ
َ
يدي ربيعًاْ ...
ليورق بين َّ
وماء
ْ ُ َ
هر الليل
معًا نس
والصمتُ
ْ
يكتب أحلى كالمْ
ُ
ُ ُّ ُ ُّ
وح
وتشتبك الروح بالر ِ
تمشي يدي في ْ
يدي ِك
جمر ْ
ْ
صم ِت ِك َأغفوْ ...
أنام
على ُ ِ
ِّ
حبك َّ
جدًا
ألني أ ُّ ِ
ّ َ
َ
قلبي أحلى
عين
تظلين في ِ
ِّ
الن ْ
ساء
وأحلى ...وأحلى

ُ
موعدنا غدًا
ٌ
موعد َم َعها
غدًا ...لي
َْ
هنيئًا لي ...سألقاها
ُ
ويضحك لي َّ
محياها
ُ ْ
َّ
عصفور
سأخ ِب ُر كل
ٍ
َ
ليبني تحت ّ
ْ
شباكي عريشت ُه
ومن أحلى هدايا ِّ
حبنا
ُ
أختار أحالها
َّ
َ
ُ
شمس البسي مريول ِك الذ َّ
هبي
فيا
ُ
موعدنا غدًا
ُّ
ُ
َّ
ماء وكل ما
له عرض الس ِ
ُ
ْ
فق من ُس ُح ٍب غزلناها
في األ ِ
وعد سألقاها
وعد بال ٍ
على ٍ
ُ
َّ
وحين تنام في عيني عيناها
دون ْأن أدري
يدي من ِ
َ ُ
يدها ...وأنساها
سأتركها على ِ
ٌ
موعد َم َعها
غدًا لي
هنيئًا لي ....سألقاها

َّ
يراك سواي
لئال
ِ
َ
َّ
َّ
أنت المدى والندى والحديق ْه
ألن ِك ِ
َ
ْ َ
َّ
أنت َّ
الس ُ
يه
راب الذي أشت ِه ِ
ألن ِك ِ

َ
باب ْنب ِع الحقيق ْه
ُعلى ِ
َ
ُّ
قمر
أحب ِك أكثر من ٍ
َّ
يتشهى ظالمًا
ُلي َ َ َ ُ
فيه
ظهر زينته ِ
وأكثر ْ
َ
عندليب
من
ٍ
ِّ ُ
قمحة ...وهي بين ْ
يدي ِه
يفتش عن
ٍ
ُ
وأكثر َ
َ
أكثر مما ُّ
تحب الفراشة
َ ِّ
راج سريرًا
ضوء الس ِ
ُ
عليه
تموت ِ
َ
عليك ُ
ْ
يداي
حتك
أغار إذا صاف ِ
ِ
ْ َ
ُ
ِوإن فاض نهر جنوني
ْ
وزاغت ُخ ْ
طاي
َ ْ
عليك جناحي
سأط ِوي
ِ
ْ
وهواي
ألحميك من غيرتي..
ِ
ُ ْ ُ
ْ
عليك
غمض عيني
سأ
ِ
َّ
يراك سوايْ
لئال ِ

مع االعتذار
الورد َ
بكى ُ
َ
اختص ْمنا
حين
وم َّرًا غدا ْ
شه ُدنا في الج ْ
ُ
رار
ِ
شي ٍء تشاجر قلبي ُ
على غير ْ
وقلب ِك
ِ
َ
َ
ماذا َجن ْينا سوى َّأن ُب ْستاننا
ِّ
َ
صار أجمل بعد الش ْ
جار
َ ُ
وماذا سأذك ُر؟؟؟؟
َ
عتابك أقسى على ُّ
الرو ِح
كان ُ ِ
َ
ْ َ
ْ
لف ْت َ
وعدها
غيمة أخ
من
ٍ
ْ
شتاء بخيل
في
ٍ
َ
تعال ْي ْ
كؤوس الحوارْ
إذن ُلنديرَ
َ
َ
َ
َّ ْ
ونكشف أوراقنا للنخيل
ً
َ َ ْ َ َّ
كان منا على خطأ
فمن
ْ
ُ
َ
ِّ
ِّ
ْ
نات
فليقدم مصابيحه البي ِ
َ َّ
الن ْ
هار
أمام
ِّ
حال:
هما
حالتان على ٌكل ٍ
ٌِ
ِفإ َّما اعتراف جميل
ُ
ُ
ياسمين هوانا
يبارك ُه
ُ َّ
رار ْ
الش َ
ٌ
شرار
خصام يزيد
ِوإ َّما
َّ
ُ
ْ
الضوء
مادمت أمشي على سك ِة
ِ
دون عصا
َ
لن أخاف من االنهيار
ُ
الورد:
تقول الفضيلة في
معجم ِ
ِ
ْ
بالخطيئة
َم ْن يعترف
ِ
ْ
أغزل له ْ
قمري ِن:
على َج ْن ِبه ٌ
قمر
جنبه ٌ
قمر
وعلى
ِ
ُ
ِّ
ْ
ُ
يا فضيلة!!!! مدي جناحي ِك نحوي
ُ
َ ِّ
المخطئين بحق حبيبي
أنا َّأول
ِّ
وإني َ
جالل هوانا
أمام
ِ
ُأ ِّ
قد ُم روحي
َّ
وصك اعترافي
مع االعتذار
ْ
االعتذار
مع
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نبض القلب

وحيد في المصعــــــد

خالد بدور
ً َ َ َّ
إن���ي َع��ش ُ
��رن ُ
��م
��ق��ت غ���زال���ة ت��ت
ِ
ُ
َ ْ ُ
َّ
���ن ت��زل��زل ُم��غ��رم��ًا يتكت ُم
ي��ا م
َ َّ
��ال��ة َأ ْه َ
���د ُاب���ه���ا
م��ن
م��ق��ل��ة ق��ت ٍ
ٍ
ُ
َ
ُ
ترحم
ال��ف��ؤاد بنظر ٍة ال
ت ْ��دم��ي
َر َع ُ
شات ح ٍّس في ُ
الج ُسوم ُت ِص ُ
يبها
ِ
ِ
باللطافة َي ُ
نعم
ص��وت
لحن
من
ِ
ٍ
ِ
َ
ُ
ُّ
َ
تأججًا وت َح ُّرقًا
القلوب
ت��زك��ي
َ ْ ُ
َْ
َ ِّ َّ
شيق وتشك ُم
من ِفتن ِة القد الر ِ
وال��ورد في روض الج َنان َت َخ ُ
ُ
اله
ِ ِ ِ
َ
��ار م ْنها ح َ
المب ُ
ين َال َح ْ
سم
قد غ َ ِ
ِ
ُ
ََ ْ
َّ َ
ان َي ُصوغها
ونأت بعيدًا في الزم ِ
س ْ
��ه��ي بالجمال ُم َن ُ
��ح ٌ��ر َب ٌّ
منم
ِ
ِ
ِّ َ
ِّ
ُ
ُ ْ ُ
��اء ُم َحلقًا
ق��د ك��ن��ت َآم���ل ب��ال��ل��ق ِ
ب��ع َ��د َ َ
وبالمحب ِة َن ْن ُ
ِّ
عم
��اد
ال��ب��ع ِ
ِ
َ
َق ْلبي ُي ُ
كابد َه ِائمًا ِل ِلق ِائها
يب في ُد ْن َيا الخيال َوي ْر ُ
َوي ِغ ُ
سم
ِ
َّ َ ْ ٌ َ َ
ل َ
��ن ُم��ت��ق ِّ��د ٌم
��ه��وى األح��ب ِ��ة م��و ِط
ِ
َ ُ
َْ
القلب ُسكنى والخ َيال ُي َح ِّو ُم
في
ِ
ُ
َ
ُ
والح ُّب من َع َب ِق الحيا ِة ت ُصوغه
ِّ َ
َ
ُد ْن��ي��ا َ
الم َّ
��اء ُمت ِّم ُم
حب ِة
ب��ال��رض ِ
َ
ُ ْ
الح َّس الجميل ِبنظر ٍة
ال تف ِس ِد ِ
ْ
َ
َْ
الحق َد الك ِر َيه ُي َس ِّم ُم
أو تت ُر ِك ِ
ً
َ ِّ َّ
ْ ُ ْ
م��ان َم َح َّبة
وان��ش��د على م��ر ال��ز ِ
ُ
َ َ َ
ب��روع��ة ت��ت��ك َّ��ر ُم
فيها ال��ح��ي��اة
ٍ
ْ َ َ َ َ
َ ََ ُ
��ي��ن ننال َها
اآلم����ال ِح
م��ا أم��ت��ع
َ ُ ُ ُ َ ُ
الم ْس َت ُ
وغها ُ
عظم
و َيهون دون ُبل ِ
ٌ
َ
َ
ُ َ
َ
حين ُح ُّبك َج ِارف
ط َاب ْت َح َياتك
َ ْ
اس ُتز َ
َه َّال ْ
يد إلى َح َي ِاتك ُمل ِه ُم
ِ
َ َ َ ٌ
الح ِّب إ ْن َت ُ
وع��ة في ُ
وجته
ل��ك ر
ِ
ُ
ُّ
ُّ
فوس َوي ْعظ ُم
بالل ِط ِف َي ْس ُمو بالن
ِ

�أحمد زياد حمبك
ضغط على زر المصعد ،ووق��ف ينتظر
وصوله ،والتفت ،وإذا هي من مدخل البناء
تشرق كالشمس ،أحس على الفور بشيء
مختلف ،خفق قلبه ،ارتعشت يداه ،انتابه
شعور لم يعرف مثله من قبل ،كأنه أخذ
على حين غرة ،أو كأنه فوجئ بغتة بما لم
يتوقعه أو بما يتوقعه ،ال يدري كنه ما انتابه،
ً
هي ،هكذا قرر حاال ،بما يشبه اليقين ،هي
اختياري ،هذه أول مرة أختار ،هي اختياري
الحر األول واألخير ،وليس ثمة سواها ،شعرها
األشقر خيمة ن��ور ،معطفها األبيض دفء
وحنان ،عيناها شط هادئ األمواج ،حضورها
كمرح األطفال.
*
في مكتبي ثالث موظفات ،عشقتهن
جميعًا ،كلهن َّ
توددن َّ
إلي ،كل واحدة فتنتني
بما يميزها ،وداد سمراء رشيقة ،ناحلة ناعمة،
حركتها آسرة ،لحديثها سحر ،سناء ممتلئة،
مثيرة ،مشتهاة ،لقهوتها نكهة متميزة،
ال أحد يعد القهوة مثلها ،تقدمها بأنامل
تدعوك إلى لثمها ،هدى هادئة جادة متزنة،
ال تتكلم إال بقدر ،جميلة بكل مقاييس
الجمال ،ربما كانت أكثرهن مناسبة لتكون
زوجة ،ولكن في النهاية أدركت أن اختياري
َّ
علي فرضًا ،فأنا
ليس ح��رًا ،هن مفروضات
معهن في مكتب واح��د ،ومن الطبيعي أن
نتعارف وأن نتبادل المشاعر إلى درجة الحب،
ولكن أي حب هذا؟ أو أي اختيار؟!
في مشاركتي بندوة القصة في الجزائر
قبل عشر سنوات ،التقيت بقاصة تونسية،
سمراء صغيرة ،ناعمة كالبنفسجة ،قلت هي
المنى ،ناديتها منى ،قبلته اسمًا جديدًا،
تعلقت ب��ي ،أعجبتها قصصي ،أعجبت
بقصصها ،تركنا الجلسات المسائية للندوة،
ورحنا نتمشى معًا في ش��ارع عبد القادر
الجزائري ،دخلنا األروقة ،اشتبكت أصابعنا،
ْ
سهرت في غرفتي بفندق
تعانقت األكف،
السفير إلى الفجر ،حط الحمام على شرفتنا،
رمينا له فتات الخبز ،تناولنا معًا القريدس،
في النهاية قلت لنفسي :ه��ذا ليس حبًا
وال اختيارًا ،هو محض مصادفة ،لوال الندوة
والدعوة لما كان هذا اللقاء.
أمي تعبت قدماها وهي تبحث لي عن
زوجة مناسبة ،وصفت لي العشرات ،أعجبت
بكثيرات ،رشحت لي ه��ذه وتلك وثالثة
ورابعة وخامسة ،وأن��ا أق��ول لها :هذه ابنة
الجيران ،أح��س أنها مفروضة علي ،تلك
تجمعنا بها القرابة ،والثالثة أنت اخترتها ال
أنا ،والرابعة كانت قوية الشخصية ،أحسست
أنها ستفرض علي إرادتها ،ولن يكون لي
خيار ،والخامسة والسادسة والسابعة ..ثم
ماتت أمي غيظًا ،ولم أتزوج.
ابنة خالتي رشحت لي زميلتها في
الوظيفة ،زرتها في مكتبها ،بدعوة من ابنة
خالتي ،وشربنا معًا القهوة ،زميلتها بيضاء
كالحليب ،شعرها أشقر مشوب بحمرة ،تشع
في معصمها أس��اور الذهب ،أبوها تاجر،
لست أدري لماذا نفرت منها ،ثم اكتشفت أن
ابنة خالتي هي نفسها مغرمة بي ،أو فألقل

مقتنعة ،ابنة خالتي ليست فائقة الجمال،
ولكنها جميلة ،ليس هناك امرأة قبيحة ،كل
النساء جميالت ،ال تخلو أي واحدة من مسحة
من جمال ،ومهما يكن ،فقد قلت لنفسي :هي
ابنة خالتي ،ولو لم تكن ابنة خالتي لما كنت
فكرت فيها ،أو لما كانت هي فكرت بي ،إذن
هي مفروضة علي ،وهذا ليس اختيارًا.
آخر ما لجأت إليه هو شبكة المعلومات،
أعلنت عن رغبتي في ال��زواج ،وصلني أكثر
من عشر رسائل ،أكثرها إقناعًا رسالة من
أستراليا ،من شابة ترغب في العودة إلى
الوطن ،للزواج فيه واالستقرار ،المواصفات
كلها مقنعة ،بل مغرية ،كدت أوافق ،لكن في
اللحظة األخيرة رأيت أن هذا ليس اختياري
أنا ،إنما اختيارها هي ،ولم أجب عن الرسالة.
*
وها قد تجاوزت األربعين ،ال بد أن أختار،
وه��ذه القادمة اآلن في مدخل البناء هي
اختياري الحر ،ال أعرف من هي؟ وال من تكون؟
ولكن ثمة شعور ما يقول لي هي اختيارك
الحر ،خطواتها واثقة ،رأسها مرفوع ،تشد
إلى صدرها البارز حقيبة صغيرة ،هي ملف
أوراق ،تجاوزت الثالثين ،في وجهها لطف
وهدوء ،نظرتها كأنها أم ،كل ما فيها يدعو
إلى الحديث معها ببساطة وعفوية ،كأنني
أعرفها منذ ألف عام.
تفضلي ،المصعد وصل ،حظي جميل
بحضورك.
تبتسم ،تشرق البهجة في قلبه ،يتشجع.
يفتح باب المصعد ،يقف قبالتها ،يسد
عليها الطريق ،يدعوها مؤكدًا:
تفضلي ،أن��ا كاتب قصة ،وعضو في
اتحاد الكتاب ،تسرني دعوتك إلى فنجان

قهوة نشربها معًا في مقر االتحاد.
ت��رد بلطف ،والبسمة ال تفارق فمها،
وجهها يزداد إشراقًا:
أفكر من زمان في زيارة االتحاد ،أنا أحب
قراءة القصص والروايات ،ولكن ال وقت لدي،
أنا معاونة مدير المصرف ،أدعوك اآلن إلى
مكتبي لتشرب القهوة ،وأفتح لك حسابًا في
المصرف.
اآلن عرفت ،إنها رجاء ،كأنها هي ،رجاء
ابنة الجيران ،التي نشأت معها ،نلعب معًا
لعبة العروس والعريس ،لوال أن رجاء تزوجت
منذ عشرة أعوام وأنجبت ،لقلت إنها هي ،أمي
قالت ألمها :رجاء لوحيد ،وأمها قالت ألمي:
وحيد لرجاء ،هل هي نبوءة؟ أو مجرد أمنية،
سأسميها رجاء ،هي رجاء.
يهم بالمضي ،يخطو.
المصرف والحساب واألموال والشيكات،
وليس في جيبي ثمن علبة تبغ ،وراتبي ال
يكاد يكفي ألسبوع ،وأنا الموظف في مديرية
المواصالت على الشهادة الثانوية ،ماذا؟ هل
يكفي أن أهديها قصة قصيرة؟ أو مجموعة
قصصية؟
ِّ
ً
يقف ،يعلق متعلال:
ولكن المصعد ال يتوقف في الدور األول.
االبتسامة تمأل وجهها ،ترد:
أنتم في اتحاد الكتاب اقترحتم أال
يتوقف المصعد في ال��دور األول ،كي ال
يتعطل ،احتججتم بكثرة رواد المصرف.
تشد ملف األوراق إلى صدرها ،تمضي
باتجاه الدرج ،وهي تضيف:
أع��دك ب��زي��ارة ،ودع��وت��ي لك مفتوحة،
تفضل في أي وقت تشاء ،لشرب القهوة أو
فتح حساب ،ولو بمبلغ بسيط ،أو حتى من
دون أي مبلغ.
وتمضي وشذاها ما ي��زال يلفه ،وقلبه
يخفق لهمساتها.
*
يدخل المصعد ،يضغط على زر يحمل
رقم  ،9يتحرك المصعد ،يرتفع مترًا ،مترين،
يبلغ الدور األول ،وتسقط العتمة ،ويتوقف
المصعد ،وهو في داخله وحيد.
الجدران مغلقة ،السقف واطئ ،الهواء
ينفد ،ج��رس االستغاثة معطل ،ال تيار
كهربائي ،ال هواء ،ال صوت ،ال صدى.
هل يدق على الجدران؟ هل ينتظر عودة
التيار الكهربائي؟ هل تأتي رجاء معاونة
مدير المصرف لتفتح له الباب وتخرجه ،فهي
وحدها من تعرف أنه وحيد في المصعد،
ولكن ليس ثمة باب للمصعد في الدور األول
حيث المصرف؟
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ً
انشق الليل عن ندف ثلج شكل أرخبيال خلف
التالل ،وهبت الريح تكنس األرض من رماد شتاء
يحتضر في األزق��ة ،بحثت عن ذاتها بين رماد
الحرائق:
 أنت لست من القدس.كظمت غيظها حتى وجدت مكمن الجرح ،دعت
ً
للوليمة كوكبة من األطفال ،تذكرت خيوطا من
الصوف غزلتها جدتي في ظل شجيرات الليمون،
ثمة أشبال يتهامسون وعيونهم معلقة في
وجه الجدة ،وأياديهم تقبض على لفائف الزعتر،
تصدح حناجرهم في أغاني الدلعونة تعزفها
مقاليع على أبجدية جديدة ،أبحرت في أعماق
ذاتها ،هتفت في أذنها ،كانت كاظمة غيظها،
أيقظت عصافير هاجعة في أروقة المعابد ،حط
اليمام على قبب المآذن ينتظر قرع النواقيس،
يحلم بالهبوط إل��ى س��اح��ات ال��ق��دس بعزائم
ال تعرف الوهن .لقد ارتحل األطفال مع دوي
الرعد إلى البيارة لتشذيب ما عوج من األغصان،
تجاوبت العصافير مع غناء السواقي ورسمت من
أرياشها ّ
هدية ألطفال مدوا أجسادهم جسورا
لرتق ما انقطع من أرح��ام ،وبجانبهم صبية من
الشام يحملون ً
كتبا في علم التشريح ،تستأصل
الشظايا ،وعبارات الجدة تطوف في ثنايا دماغها:
 -أنت من مواليد المخيم.

لوحة من وعيد
انسكب نور من النافذة على العيون القابعة
بهدوء فوق الرفوف ،كان ينادي ذاته ،وهو يجمع
ه��ذه العيون من عرقه ودم��ه ،ليبحر في عالم
المعرفة ،كان يقدم ً
كتابا وباقات من الورد كهدية
لألصدقاء في المناسبات ،يحدث زوجه عن هذه
الهدايا المتواضعة:
 إن النحلة تجني العسل الخفي من كرمالربيع.
غضت زوجه طرفها في صمت الليل المهيب:
 ما فائدة هذه العيون؟لن تظل مغلقة.ً
ّ
أبحث عن عمل يقينا عوز األي��ام ،بدال منهذه الكتب ،اتركها ألصحابها ال حاجة لنا بها.
نفد صبري ،جارنا بائع الخس ،يكسب رزقه ورزق
عياله من خالل تجارة بسيطة .عجن العبارات
قلبها بخاليا دماغه ،أعجب بفكرة التجارة ،لكنه
امتعض من عبارة ما فائدة هذه العيون .قفزت
الفكرة إلى ذهنه:
 سأبيع الورد وليس الخس.عبر الشوارع والمنعطفات ،تذكر عبارات العوز،
الحاجة ،الخس ،عيون الكتب.
قال« :إيه زمان».
دفع العربة:
 هذه زهرة مريم.طاف في الشوارع .انهارت أعصابه ،وقف أمام
أحد المخابز ،مألت أنفه رائحة الخبز الطازج ،ضغط
على بطنه ،بحث عن شجرة يفيء إلى ظلهاّ ،
سر
لنفسه»:تبخر ال��ذوق عند الناس» .انعطف إلى
شارع يفضي إلى مدرسة رعت طفولته ،وقف أمام
ً
بعيدا ،تذكر ّأيام زمان ،كان
الباب ،شرد بخياله
الطالب يندفعون جماعات مجرد أن ينادى بائع
الورد« :الورد لألذكياء».

حلم بشراء وجبة من الطعام اللذيذ ،وهدية التفت وراءه ،رأى زوج��ه تحث حطاها ،تسحب
لطفله الذي لم يحظ بدمية من دمى أهل النعم .صغيرها متلمسة الظالل ،ترك العربة أسرع إليها
ً
ً
معزيا بدت دقات قلبه كطبل يدعو للحرب ،سلمته مغلفا
خرج المعلمون من الباب الواسع ،قال
نفسه« :هؤالء نمط آخر من الناس ال أحد يعرف بداخله لوحة لعيون المكتبة ،وصورة لرجل وطفل
وعربة محملة بأصيص الورد بحاجة لمن يدفعها.
قيمة الورد أكثر منهم».
 وحدوا خالق الجمال.حرق المراحل
تأتى لسمعه خبب أحذية المعلمين ونقرات
ً
هاجسا يحمل
أحذية المعلمات ،خلفت وراء ه��ا
عبر الشوارع قاصدًا المركز الثقافي .أعجبه
في
الريح
تحدثها
أسئلة ت��وارت في فراغات
الصرح ال��ذي بني على أكتاف العمال ،ليكون
الغيوم الممزقة.
منارة ألطفالهم ،وقف للحظات يتأمل الجدران
ً
ّ
وق��ف مندهشا ،ه��ز رأس��ه استعاد ص��ورة الرخامية واألرصفة ،ولم ينس باب المسرح الكبير،
ّ
ألم العيال ،تنتظر أوبته على أح��ر من الجمر ،كانت الفرحة تحك قلبه ،فتذكر ثمانينيات القرن
م��اذا سيقول لولده إذا ما اندفع ليسأله« :أين العشرين ،يومذاك تلقى دعوة لحضور أمسية
البسكويت»؟
شعرية في مساء ليلة من ليال كانون؛ حيث
ً
ً
 لم أبع شيئانهضت الغيوم من عمق البحر لتشكل جباال تنذر
أجدى.
الخس
تجارة
 ألم أقل لكباألهوال ،وراح يتهادى ندف الثلج ،كان جالسا
طرفها
كان
الفيروزية،
القبة
إلى
رفع بصره
قرب المدفأة ،ينعم بالدفء ،فسأل نفسه:
ً
معلقا بأهداب القلعة الجاثمة كغانية تطلب
ـ يا للمحاضرين وسوء حظهم؛ أكيد سيقتصر
معجل المهر ممن يريد القران ،عليه غرس ما الحضور على العاملين من ّ
شدة الزمهري.
ً
يربو عن ّأيام عمره من شتالت الورد ،التفت يمينا
خ��رج من بيته القابع في أط��راف المدينة
ً
وشماال رأى أحد الرجال يستظل بظل شجرة وأمامه النائية ،عندما قفز عقرب الدقائق ليشير إلى
إبريق وكأس يقرقع المتة ،اتجه صوبه ،ينادي:
الساعة السادسة مساء ،وعقرب الثواني يقفز
 أزهار مريم.كغزال يطارده نمر متمرد ،غاصت قدماه في
المتة:
شارب
من
أمتار
بعد
وقف على
وحل الشارع المفضي إلى الشارع المعبد اليتيم؛
 عبوة ماء من فضلك.حيث موقف الحافالت التي تقل الناس إلى
ولم
بطيئة،
الساعات
مرت
رش الورد بالماء،
جوف المدينة ،لم يكن ي��دري أن تراكم الثلج
ً
يقترب أحد ليسأل بكم الورد ،ضاق ذرعا ،صرخ منع الحافالت عن العمل ،ومازالت السماء تندف
شارب المتة:
قطنها األبيض ،حث خطاه وكان يأمل العودة؛
ً
الخبز
إلى
بحاجة
الناس
ال��ورد؟!
جدوى
 ماحيث تبادر لذهنه عدم وجود حضور خوفا من
يا عم ،فما بالك بالورد؟! اسمع :تجارة الخس أربح .الصقيع ،لكنه فوجئ عندما وطئت قدماه أرض
وحمل أدوات��ه صفق الباب خلفه ،شعر بائع البهو المفضي إلى قاعة سامي الدروبي ،كانت
ً
الورد بيد تصفعه على وجهه ،فكر مليا ،ثم نظر حشود من المهتمين يؤمون المدخل ،ولم يبق
ً ّ
إلى ساعة يده ،دفع العربة بقوة ،طرقت العبارات كرسي شاغرا .هز رأسه:
حواف الذاكرة ،حدث نفسه« :إيه ّأيام زمان كان
 يا لتلك األيام! ...كان الشباب يتبارون بترديدً
الراتب يكفي الموظف حتى نهاية الشهر مع
(قاسما بالنازالت الماحقات ...والدماء الزاكيات
ً
شراء أمهات ًالعيون» .تنهض ّأم العيال باكرا ،الطاهرات).
تنحني إج�لاال لعيون الكتب ،تعد له فنجان
قبل أن يدخل إل��ى فسحة المركز ،فرملت
القهوة ،تمشي على رؤوس أصابعها كي تحافظ سيارة أجرة ،دلف من جوفها رجل هيئته تدل
على الهدوء ،تضع الفنجان على الطاولة ،من دون عليه أن��ه ع��رف الشقاء بكل مراحله ،ضعيف
أن يرفع رأسه عن أوراقه ،كانت منسجمة مع عيون الجسد ،لقد عرفه وكيف ينسى مدير مدرسته،
الكتب ،تسأله:
ما زالت معلقة جدرانها الطينية في ذاكرته ،كان
ً
 إذا ما احتجت شيئا اضرب على الجدار.ينتظر بقلق حين تعبر الشمس القبة الفيروزية،
ّ
على
ها
خرجت من ثيابها ،فكر باألمر؛ أدرك أن
وتنحدر من عرشها صوب البحر ،ليرسم على تراب
حق ،عمل بنصيحة أحدهم ،لكن دون جدوى ،نقب األرض اللوحة ،و من حوله أقرانه ،يرددون(:هيا هبو
جيوب السروال ،تلمس ليرة يتيمة ،اصطدمت يا فتيان...ولنرفع شأن األوطان).
يده بعبوة الكبريت تناولها ،راح يدفع العربة
لم يدر ما أصاب الناس في هذه األيام ،وما
ً
ببطنه ،أشعل
أعواد الثقاب واحدا تلو اآلخر ،كمن هو السبب في قلوعهم عن حضور األمسيات في
ً
من
العرق
تصبب
داخله،
في
ا
شيئ
يشعل
يريد أن
المركز الثقافي ،اتجه صوب البهو ،صعد درجات
جبينه .فتح صدره لنسمة جذلى تساءل« :إذا ما السلم قاصدًا قاعة المحاضرات ،ثمة حضور ال
اندفع طفله إليه ماذا سيفعل؟.
يتجاوز عدد أصابع اليد ،تطوق أعناقهم ياقات
رسمت التداعيات لوحة من وعيد وتهديد:
عريضة ،على رأسهم ام��رأة في العقد الثالث،
ـ هل من الضرورة أن يشتري الولد بسكوته؟ يتأبط ذراعها رجل في عقده الرابع ،أخذ كل منهم
هل من الضرورة أن تفتح زوجه فمها ،لتقذف مقعده في الالسكون .جلست المرأة في المقدمة،
الكلمات السامة؟ طفح الكيل ،بالغت في إعطائها وبجانبها الرجل يراقب المشهد .في مثل هذه
ال��ح��ري��ة ،غيرها م��ن النساء يعملن ويخدمن السويعات ،يخيم الصمت ،وتتعلق العيون في
أزواجهن لماذا أعيش ثنائية القرار؟
شفتي المحاضر ،كأن الحضور في مآتم ،صعدت
أمطرته أسئلة من فضاء عناد مغلف بالعجز فتاة لتضع فوق الطاولة كأسًا من الماء ،ثم قدمت
والتلكؤ ،تناهى إل��ى سمعه ص��وت ينادي ،لم المحاضر -فليتفضل األستاذ.
يلتفت ظن هلوسة ،غذ السير وهو في نشوة
نظر األستاذ أمامه ،صمت للحظات كأنه ينظر
آالم��ه ،بحث عن ضالته ،ومضت عيون الكتب ،إلى المدخل ،لعله ظن أن الحضور لم يكتمل ،ثم
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نبيه ا�سكندر احل�سن
ً
ً
التفت يمينا وشماال كمن يسأل نفسه« :هذه
الصروح التي كلفت الدولة مبالغ طائلة تحتاج
إلى الناس وليس للموظفين فقط» .هززت رأسي
ً
تضامنا مع المحاضر:
 ال تحزن يا صديقي.وع��دت بذاكرتي إل��ى أس��ت��اذي ،وإل��ى تلك
المحاضرة واألمسية؛ حيث ألبست السماء األرض
ً
ثوبا من الذهب البيض ،ما إن جلس خلف الطاولة
حتى ضجت القاعة بالتصفيق ،جلس بهدوء ،ثم
رفع رأسه لمعت شرارة من عدستين زجاجيتين،
تناول أوراقه ،سقطت األوراق ومن ضمنها ورقة
نقدية ،جمعت الفتاة األوراق ،وبقيت القطعة
النقدية مكانها ،فأسرع أحد الشباب ليقدمها
للفتاة ،لمعت العيون ،وجاءت نوبة من السعال
حرك يده تبعثرت األوراق ،تنفس ملء رئتيه مع
رشفة من ماء بارد:
 إنها أوراق المحاضرة.استخدم فلسفته:
 العلم والتكنولوجيا نتاج آالف السنين.ومسح بنظره الوجوه:
 والبيولوجيا ،ث��ورة في اإلنتاج الحيوانيوالنباتي.
ثم قال:
 في الحادي عشر من أيلول.قاطعه أحدهم:
 رقم مشؤوم.فجأة صغر جسم الفتاة ،فبدت الدهشة على
وجوه الحضور ،وهي تصغر شيئًا فشيئًا حتى
تالشت في المقعد ،والصمت قائمًا ،مد المحاضر
يده إلى عنقه.
فلم ير شيئًا .سقطت ي��ده على الطاولة،
والتمس لنفسه المعذرة وقال:
 حرق اإلنسان المراحل ،فوصلت البشرية إلىعصرنا الراهن.
اشرأبت الرؤوس غدت غمامة أمام العيون ،و
بدأ وجه المحاضر وجه شاب بهي الطلعة ،فقال
من دون أن يدرك ما يجري:
 المجتمع الذي يزداد تقدمًا يزداد اعتمادهعلى العلم و المعرفة.
ّ
تعمد أن يقطع الكالم ،و نظر إلى ساعته لعله
يتبين الوقت:
 ليس التقدم تراكمًا عشوائيًا ،إنما هو تحولً
نوعي .وتناول الكأس ،ارتشف قليال من الماء،
فجأة أطفئت األنوار وعم ظالم أرجاء القاعة ،وشق
الزمن جدار الصمت ،فأدرك الجميع أن خيط اآللة
الوترية ال يصدر نغمًا مع الريشة .سقط رأس
المحاضر على األوراق فتوهجت المصابيح:
 الشكل التصويري ،المجازي للوعي أقدم منالشكل المنطقي.
ال��ت��ص��ق��ت ي����داه ف���وق األوراق وع��ي��ن��اه
شاخصتان ...خرجت من فمه فقاعات على شكل
عش نحل يتطاير ،رفع الشباب المظالت ،لكن
السحب انقشعت وتحول المحاضر العجوز إلى
شاب وسيم وراح يخط على األوراق - :موضوع
مشكلتنا االنبالج.
دوى التصفيق ،وصدحت الحناجر.
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دمشق ..الحياة

عندما تتكلم الحيوانات
علي ديبة
اقتنى أكثر من ثالثين فخًا ،من تلك
الفخاخ التي تصطاد العصافير ،وليته لم
يفعل ،ألن صيده اللعين رمى به في نار ،لم
يكتو بمثلها أحد من أبناء قريته ..
ِ
يوم ذبح والده زوجين من فراخ الحمام،
ّ
سال لعابه وهللت معدته ،منى نفسه بلحم
لم يتذوقه منذ صبيحة العيد الكبير ،غير أن
أمنيته تبددت وتالشت ،بعدما شم الشواء
شمًا ،ولحس الدهن لحسًا ،والشيء أكثر ..ال
ألن كلبًا تذكر أصله الذئبي القديم ،فاختطف
سيخين من اللحم المشوي المملح ..وال ألن هرًا
عافت نفسه لقيمات الخبز المغموسة ببقايا
الزيت ،وسئم م��واءه المستعطف وتمسحه
المهين ،ثم أدرك فجأة أنه ينتمي إلى فصيلة
النمور والفهود ،فدفعت به شهيته إلى فعل
لم يسبقه إليه أجداده ،إنما ألن والده اقتسم
فرخًا واحدًا بين تسعة نفوس ،بينما كانت
حصته ثالثة فراخ بالتمام والكمال ،التهمها
ولم يترك منها حتى العظام الغضة..
حقد مقيت عاش معه وترك أثره السيئ
في نفسه ،وهل يجرؤ على االحتجاج من كان
محكومًا بقانون العائلة؟ تف على الكلب
ّ
لجبن رآه فيه ،لطم الهر لذل يعيشه ،نكس
رأسه وراح يركض خلف موجة صاخبة عبرت
سكينته .وشوشه حاله الغاضب بصوت أكثر
من مهزوم  :كيف تريد من كلب اعتاد البقايا
ُ
والفتات أن يمثلك؟ أم لعلك تتوقع من هر
ألف الذل والمهانة أن يدافع عن حقوقك؟ ها
أنت تقف عند عتبات الرجولة ،لحيتك ما شاء
الله ،شاربك بسم الله ،ثم ال أحد في هذه القرية
من الرجال يسبقك في االعتراض والفذلكة..
ألست من احتج وحاجج الشيخ مسعود يوم
ادعى ادعاء ما مثله ادعاء ،لوالك لصدقه كل
الناس من الرعاة والفالحين إلى سواهم ممن
يتأبطون صحفًا وكتبًا ويدعون العلم والفهم،
ماعدا الذين يلوكون السياسة ويمضغون
َّ
سك َ
رت عليه
منها ما هب ودب .تذكر كيف
ال��دروب واتهمته بأنه مجرد مشعوذ واسع
المخيلة ،ال يفهم لغة العجول وال ما تريده
األب��ق��ار من خ��واره��ا ..يومها قطعت ألسن
مريديه وأخرست أف��واه أزالم��ه و استهزأت
ً
بهم قائال :من يفهم ما تخور به الثيران ال
يجهل ما تنهق به الحمير ..ولم تتوقف عند
هذا الحد ،بل تحديت الحاضرين وخاطبتهم
متهمًا :ما نفع صحفكم وكتبكم وشهاداتكم،
مادمتم تؤمنون بكل هذا الجهل وتسيرون
في ركابه..؟!
ّ
حك رأسه بعض الحك ،تأمل زيتًا يلمع
َّ
الحب
فوق ذقن والده ،نظر إلى دجاجة تنقر
بجوار مسطبة الدار ،لحس شفتيه متشهيًا،
ّ
تلمس مطوية تقبع في جيبه ،نهره خاطره
وحذره من مغبة تفكيره ،ثم دله إلى طريق
ينأى عن سابقه مسافات.
مع الصباح حمل تلك الدجاجة سرًا،
اشترى بثمنها أكثر من ثالثين فخًا لصيد
العصافير ُّ .في اليوم األول ذبح طيورًا قبض
عليها تنط بين األسالك حية ،نتفها ،شواها
وسد بها شهيته ،أما التي وجدها ميتة بين
فكوك الفخاخ فقد قطع رؤوسها وأطعمها
لوالده ثأرًا وانتقامًا ..كذلك كان اليوم الثاني
والثالث وحتى نهاية الشهر ،هو يأكل الحي
المذبوح من صيده ،ويطعم وال��ده الميت
الفاطس ،إلى أن جاء يوم حار وأغبر ،أفسد

اللحم الميت وأنتنه ،فأصيب الرجل المنكوب
بغثيان وإقياء جفت معهما عروقه ،ثم نال
منه إسهال كاد يودي بحياته ..وهل يكفي
التقريع والزجر وحتى الضرب في موقف
كهذا الموقف؟ أقسم وأغلظ في قسمه أن
أبناءه ثمانية ،وأنه لن يقبل بأكثر من سبعة
في منزله ..وألن الحكاية صارت علك الكبير
والصغير والمقمط بالسرير ،حمل الشاب
بعضه قاصدًا أبواب الغربة ،نأى بنفسه عن
قيل وقال سرقا أمنه وسالمه..
في قرية تابعة لناحية بيت الحمير،
وقف حائرًا فيما يريد وما يفعل ،تذكر زيتًا
كان يقطر من ذقن والده ،لحس شفتيه ،ازدرد
لعابًا جافًا ،لعن الغربة وبالدها ،خاطبه ندمه
ً
قائال:
أين أنت من طعام وشراب؟ من بيت كنت
تنام بين حيطانه؟ من بيضة مسلوقة كنت
تقضمها دون حساب..؟
ّ
ت��أوه حسرة على فخاخ قطعها وال��ده،
على عصافير كانت تنط حية بين قضبانها..
للحظات بقي يتأمل سرب حمام يحلق أمام
عينيه ،يدور ويدور حول مئذنة ،تصغر تحتها
البيوت والمنازل..
للحظات بقي شيخ الجامع يتأمله ،سأله
عن أصله وفصله ،حار بما يجيب ،تذكر حيل
ابن مسعود في قريته ،تقمصها ونسبها
لنفسه ،راوغ وادعى أن والده عاش شرطيًا في
المدينة ،وأنه ورث عنه ما لم يرثه أحد عن
أحد .تمعن الشيخ في عينيه ،في قسمات
وجهه ،تطلع إلى ثيابه ،وظلت كلمة إرث ترن
ً
في أذنيه .لعله ورث ماال كثيرًا؟ ولكن ما هذا
اإلرث الذي يتركه شرطي وراءه؟
بعد عبارات قصيرة ضحك الشيخ ،وضحك
حتى نسي وقاره ،ثم قال هازئًا:
قلت :إن والدك شرطي ،وكان يفهم لغة
الحيوانات..أهذا هو إرثك منه..؟
مرة أخرى رمى وقاره خلف ظهره وراح في
شهيق وزفير متواصلين ،ثم أردف بعد أن
هدأ لهاثه:
 ال هذه ثخينة ..لم يسبقك إليها دعيأفتى بكل ما حرمه الله ..يا رجل النبي سليمان
عليه السالم وب��إذن واح��د أحد كلمه النمل
والهدهد ،أما والدك ،الشرطي ،فقد كلمه ثور
بقر!! بربك يا هذا ..فكر بغيرها..
خ��اف من لعثمة تفضح كذبة كبيرة
كهذه ،رفع من حدة صوته على نحو ما يفعل
كل من وقع في شرك الباطل ،حكى له حكاية
ً
ال يزنها ميزان وال يتسع لها غربال ،روى قائال:
 فر عجل من المسلخ ،ارتعب من حدالسكين ،اجتاز ساحات المدينة وشوارعها،
ولما صادف شرطي مرور ،وكان والدي ،صرخ
به مستنجدًا :أن��ت رج��ل ق��ان��ون ،ساعدني،
هؤالء القتلة يجرون خلفي ،انظر إليهم كيف
ً
يحملون حبال وسكاكين ،هم يريدون ذبحي..
قاطعه أبي غاضبًا ،سأله :لماذا خالفت القانون؟
كيف لم تتقيد باإلشارة؟ ثم قل لي كيف
تتكلم وأنت كما أرى ابن بقرة وثور..؟
ع��اد العجل خ��ط��وات إل��ى ال����وراء ،بحت
إسفلت الشارع بقائمتيه ،ثم ّ
خور بوجه أبي
وأردف متحديًا:
 لماذا تستغرب؟ كل حكام هذا العالم،من السياسيين والعسكريين والحقوقيين
يخالفون الدساتير واألنظمة والقوانين،

هم نقلوا عن معشري ثالثة أرباع فنونهم،
وإال لماذا ترى العالم يتصارع هذا الصراع،
ويتناطح هذه المناطحة..
أضمر الشيخ فوائد يمكن جنيها من
ادع��اء كهذا االدع��اء ،سلمه مفاتيح الجامع
وجعل منه سادنًا من سدنته ،روج في خطبة
الجمعة غاية خبيثة تسعى إليها حيله ،أكد
أن الله يعطي الحكمة والفهم لمن يشاء،
ّ
ليسوغ ميزة ادع��اه��ا ه��ذا ال��واف��د الغريب،
ميزة تفهم وتترجم ما تقوله الحيوانات في
مراعيها وزرائبها.
غمز أحد الجالسين من كان على يمينه
ً
قائال:
 اكتملت مع الشيخ ..ال جدال بعد اليوم،الحيوانات ال تعرف الكذب..
بعد ليل ونهار ،لم يسمع أحد خوارًا وال
ثغاء وال نباحًا أو مواء ،كأن ألسنة حيوانات
القرية قطعت من جذورها ،كيف ال ؟ وقد
امتألت المعالف ،وشبعت الكالب والقطط،
حتى الديكة اعتلت حناجرها من قمح ممتلئ
ج��رح حبال أص��وات��ه��ا..وألن ه��ذا الباب سد
بوجه الشيخ ،سعى إلى باب تنجلي بعده كل
األسرار .استدعى تابعه الجديد وقال له:
 كما ت��رى ،أشبعوا حيواناتهم لتغلقأفواهها ،هذا يعني أن وراء األكمة ما وراءها،
ادخل بيوتهم ،تطفل على سهرهم وقومهم
ونومهم ،أريدك أن تعرف إلى أين وصل بهم
خلدهم ،س��وف تسمع من أفواههم أنني
حرمت عليهم سقاية مزروعاتهم من ماء النبع،
ومنعتهم من اقتناء إناث الدواب ،وأمسكت
بخناق المرأة في لباسها وعملها وتربيتها،
و حللت لنفسي ما حرمته عليهم ..هم ال
يعرفون وال يدركون مسؤولية أحملها على
ظهري كي أبعدهم عن مغريات الدنيا ،ألصل
بينهم وبين نقاء اآلخرة..أنا أختلف عنهم ،هم
يعرفون أنني محصن بعلمي ونقاء معرفتي،
من كان مثلي ال يحتاج إلى مرشد يدله أو
ناصح يهديه ..ادخل بيوت أولئك الكفرة،
وسواهم ممن فضل علوم الدنيا البائدة على
علوم اآلخرة الخالدة ،ال تنس أولئك الزنادقة
الذين يذهبون إلى الجامع الثاني ،لن يأمنوا
جانبك إن أنت دافعت عني ،اشتمني ألف
شتيمة إن رأيت في سبي منفعة لي وفائدة
لك..
عصر يوم الحق ،وجد نفسه أمام اختبار
ليس في حساباته ،فاجأه رجل بطلب لم يخطر
له على بال ،قال بصوت مرتعش مكبوت :
 سيدك أدخلنا في ظالم ما بعده ظالم،ّ
أوالدن��ا ص��اروا ال يعرفون أخواتهم ،شذت
العالقات فيما بينهم ،ص��ارت الحيوانات
وحتى الطيور بدائل إلشباع غرائزهم ..باألمس
رأيت ابني جالسًا وفي حضنه دجاجة ،أجل
ه��ي دج��اج��ة وليست دي��ك��ًا ،أظ��ن أن��ه كان
يداعبها ،ليتك تستفسر منها عن حقيقة
صارت تشغل رأسي..
بعد خطوات من مدخل ال��دار ،اعترضه
االبن مصفر الوجه ،صرخ به بصوت مرتجف
ّ
متهدج :ال تصدق ما تقوله تلك الدجاجة
الصلعاء ،هي ال تمل الكذب ..كأنها ابتلعت
تلفزيون الجزيرة..
الحيوانات صارت بدائل لغرائزهم

�أنطون عازر
دمشق الشام أجمل ذكرياتي
وكل مشاعري عمري حياتي
بها اجتمع الحنين مع التمني
ّ
وزين أهلها بدع الحياة
على شرفاتها اآلمال تنمو
وتزخر أرضها بالمكرمات
وفوق ربوعها التاريخ تزهو
أوابده بفخر المنشآت
ً
مهال كيف ّ
هبت
دمشق الشام
رياح الموت تعبث بالحياة
ً
وتشعل فتنة في البيت عمدًا
لنحكم بعضنا باالفتئات
أيفلح عابث بخراب بيت
ويلهو أهلنا ّ
بالترهات
قست أيامنا حتى قسونا
بفعلتنا ولسنا بالقساة
فشتت شملنا غدر خبيث
ّ
يروج للتشرد والشتات
فمسغبة وخطف واغتصاب
نمت في بؤرة الظرف المؤاتي
وأطفال ذوت من كفر جوع
فصار طعامها بعض الفتات
كفانا ما ّ
ألم بنا كفانا
ومن جور الليالي الحالكات
الهي ّ
طهر األرواح وازرع
بجوف قلوبنا خير الصفات
فلون قلوبنا صاف ّ
نقي
كما بردى كما ماء الفرات
ّ
ّ
ّ
العلي أنا أصلي
وللرب
وأطلب في دعائي ...في صالتي
بأن تبقى الشآم بألف خير
وأطلب بالذي ان شاء آتي
اذا ما ّ
مت بالشام ادفنوني
وفوق ورودها ّ
سجوا رفاتي
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جيش النمل
�سو�سن رجب
خياران أحالهما مر :التصبب عرقًا من ارتفاع الحرارة أو أن
َ
وجوده معي ،في خلوتي مع نفسي .هناك
يفرض جهاز التكييف
حيث ال صديق يربت على أكتافنا المنهكة ،وال حبيب يالمس
شفاف القلب فيذيب جليد الروح.
ال بد من اللجوء إلى من يؤنس وحشة غربتنا ،ويدفع باالبتسام
من داخلنا إلى سطح الشفتين ،فتنبسطان كزورق مستريح على
شاطئ آمن.
هناك بين أربعة جدران وسقف وباب أغلقه خلفي ،وأسند
إليه ظهري ،أغمض عيني ،أسافر بحثًا عن أحد ما ...عبثًا ...ال أحد..
ومع ذلك تأتي الفرصة سانحة للهروب من الصخب ،لالختالء مع
الذات لالقتراب ممن سكنوا بين األوراق والسطور وخلف الكلمات،
فصار لهم عوالمهم وحيواتهم حتى في مماتهم ،وصاروا أصدقاء
لي وألمثالي.
ً
كعادتي في كل صباح أعددت قهوتي متمنية لو يشاركني
إياها حبيبي الذي ما التقيته بعد ..تناولت كتابًا ألحد أصدقائي
الذين يتقاسمون معي مساحة غرفتي ووحدتي وغربتي :على ما
أذكر كان يحكي قصة اختفاء (تشي جيفارا) في الكونغو ..ذهب
يناضل مع هؤالء المغتصبة حقوقهم هناك – تمامًا مثلنا – ومع
أنها محاولة لم يكتب لها النجــاح ،إال أن التاريخ سجلها له.
****
في صباح ذلك اليوم وأنا منهمكة أتتبع ( تشي ) ويدي تمتد
ً
ُ
الحظت أنها
إلى فنجاني ،لمحت بجانبي على السرير نملة حمراء.
ً
ْ
ُ
ْ
عاودت التبختر بجانبي.
حاولت تناسيها ..لكن عبثا ،فقد
أطرقت.
ُ
ُ
أعدت فنجاني إلى موضعه ..نظرت إليها ،فإذا هي تتوقف
وكأنها تبادلني النظرات ...ماذا أفعل؟ ،لن أستطع سحقها..
وتذكرت حينها قصة سيدنا سليمان مع النمل ..نعم..
للنمل لغة ،إنه يفهمنا ..ربما هي تحاول أن تكلمني ..وربما
ترسل لي إشارات بلغتها ..حاولت التركيز ..دققت بنظراتي نحوها،
بمواجهتي ..غلبتني ابتسامتي..
فإذا بها تستدير لتصبح تمامًا
ً
هاهي تتقدم نحوي ..سألتها معروقا»:أرجوك البقاء مكانك ال
تهاجميني وإال سأضطر للدفاع عن نفسي».
ُ
ْ
ْ
بلون
المقوى
الورق
من
تناولت طبقًا
خطرت لي فكرة..
توقفت..
ٍ
ُ
زا ٍه قربته نحوها « :هيا اصعدي على الطبق الورق .وكما ترين إنها
صديق محبب إلى نفسي ..إنه « تشي جيفارا يا
ساعة خلوتي ًمع َ ٍ
ْ
تقدمت بهدوء نحو الطبق ..وكأنها
عزيزتي « وفعال ُد ِهش ُت حين
ْ
استوعبت ما أريد فعله.
****
َ َ
ْ
ْ
ومشت حتى منتصف الطبق ،وث ُبت ْت في مكانها..
صعدت
ُ
ابتسمت وشكرتها« :واآلن سأخرجك من غرفتي ..وإذا أردت زيارتي
مجددًا ،فعليك اختيار الوقت المناسب كي ال تزعجيني».
ُ
ببطء ،توجهت إلى الباب ،فتحته بهدوء ثم وضعت
نهضت
ٍ
الطبق في الممر ،وطلبت إليها أن تذهب على بركة الله ..وفجأة
فتحت زميلتي في السكن باب غرفتها ،وكأنها تتلصص علينا من
ثقب الباب ..واستفسرت عما أفعل ..حكيت لها قصتي مع النملة،
ْ
صارخة « :في بيتنا نمل!»
متهكمة ،ساخر ٍة،
بضحكة
فانطلقت
ٍ
ٍ
ٍ
َّ
وهم ْت تفتش عنها لتسحقها بحذائها ..لكن عبثًا ..فقد توارت
صديقتي النملة في زاوية عجزت زميلتي عن اكتشافها.
ْ
ْ
ْ
ْ
ويئست من
خارت قواها
وجالت في الشقة،
صالت
وبعدما
ً
ْ
إمكانية إيجاد نملتي وقتلها ..تقهقرت إلى غرفتها مفرغة جام
ْ
صفعت به وجهي بال رحمة..
غضبها على الباب الذي
****
ُ
ُ
رجعت إل��ى غرفتي وق��د اطمأن قلبي ..وب��دأت االستعداد
ْ
وكانت المفاجأة في صباح اليوم التالي ،عندما
ليوم عمل طويل.
ُ
صحوت مع أول قبلة من قبالت الشمس ..وبينما كنت أسند ظهري
على مؤخرة سريري ،وقعت عيناي على النملة ذاتها وهي تقف
على كتاب « تشي « ،نعم إنها صديقتي النملة» :هل أتيت
لتشكريني؟»َ ..
وران صمت في فضاء مخيلتي لتقفز فيه فكرة
طائرة.
«عزيزتي النملة :هل تعقدين معي اتفاقًا؟ آ ٍه! أعتقد أنك
ع��دت إلى هنا ..سأخبرك مأساتي ومأساة
تفهمين ،وإال لما
ِ
الماليين من البسطاء أمثالي ..نحن نقف عن العمل عاجزين ..ليس
عندنا إال الكلمات نقدمها إليهم.
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أنفاس الغربة
ُ

ثابت خملف حممد

َ ِّ
َ
غربتنا
يح يا
أنفاس ِ
يا قاصف الر ِ

ْ
خفضت
أوجها
قمم في ِ
أوفى على ٍ
ْ
ُُ
َ
لوعتنا
أضحت
مالعبه شطآن ِ
َ
ُ
هجتنا
يا هذه الريح يا أشجان ُم ِ
َّ
سألت فؤادًا صاديًا ُبع َد ْت
هال
ِ
َ ُ
غتربًا
في ِ
شوق ِه يسأل اإلصباح م ِ
َ
ُ
َّ
حتى إذا ما أظل الليل موئل ُه
َّ ً
مؤرجة
الليل أشعارًا
يتلو على
ِ
َّ
ُ
ألوراد معطر ٍة
الوجوه
تلك
ٍ
َ
يغر ْرك ُم َ
يا صرصرًا َآب ال ُ
نحد ٌر
َ
َّ
كالصباح إذا
آلت
إن الربيع ٍ
ِ

نحن عاجزون عن العبور إليهم ،فالحدود تقف بيننا وبينهم
سدًا منيعًا وثمة أسباب كثيرة لن أزعجك بسردها ..لكن أنت
وأصدقاؤك في أنحاء المعمورة كافة ربما تستطيعون إنجاز
المهمة ..ستتمكنون من عبور الحدود والتسلل إلى األرض المحتلة
بالتعاون مع أسراب النمل هناك في الداخل..
عندما تصلون إلى مقر شارون ،..ال ..ال بل إلى بيته ،واألفضل
لو حاصرتموه في غرفة نومه ،على سريره الوثير المحشو بالدم
واللحم ،والخالي من منغصات األرق والقلق ووخ��ز الضمير...
حاصروه ...واصعدوا إلى جسده البدين المترهل ،وادخلوا في فمه
النتن ،ومنخريه الكريهين ،وأذنيه المصابتين بالصمم ،وعقله
الملوث بالعنصرية واإلرهاب والوحشية ،وتسربوا إلى قلبه ..وأنا
أشك أن عنده قلبا» ...ثم بعد أن تنتهوا منه عطلوا ما لدى جيشه
الغاصب ،المعتدي من أسلحة ودبابات وطائرات وصواريخ على
طريقة الفيروسات والجراثيم التي تعطل الحواسيب ،وعطلوا
سبل اتصاله بالبيت األبيض.« ...
ْ
توقفت النملة كأنها تصغي إلي ضحكت من نفسي وأنبتها..
ماذا ؟ ألم يبق هناك إال النمل « ..أتعتقدين أيتها النملة الصديقة
ُ
فقدت عقلي ..أسألك ما العمل ؟ والعين بصيرة واليد قصيرة
أنني
«.
ْ
ْ
استدارت النملة فجأة وغابت عن ناظري »:إلى أين تذهبين ؟
إلى أين أنت مغادرة ؟ عودي ..عودي ..سأنتظرك «.
ُ
ُ
صحوت كعادتي ..بحثت حولي..
في صباح اليوم الثالث
ُ
آت من الخارج يشبه
افتقدت نملتي ..تبادر إلى سمعي صوت ٍ
الدبيب.
ُ
قفزت إلى النافذة ،رأيت أسرابًا منتظمة ليس لها بداية وال
نهاية »:آ ٍه ..إنه جيش من النمل يسير نحوالجنوب ..آه  أيعقل؟
لقد فعلتها صديقتي النملة حين َّ
أعدت أس َ
��راب بني جنسها
ْ
وزحفت بها ،وبقينا نحن عاجزين».
ُ ْ َ
كتبت قبل
الس ْ
دخول المجرم شارون في حالة ُ
بات

ٌ
ُ
األضواء باسمة
مناك ِب ِه
على ِ
َّ
ُ
الوس َن َّ
وتمسح َ
الساهي برق ِتها
َ َّ
وضاحًا ِّ
ُ
يجد ُد في
وتسكب الدفء
ُ
ُ َ ْ ُ ُ
نتبهًا
فينهض العالم الوسنان م ِ
ُ
َّ
ْ
ُ
رشفت
الكاهن العمالق قد
كأن ُه
ُ
َ
الطير َّ
ُ
صداحًا على فن ٍن
ويهتف
صبابت ِه
كسحر من
يتلو عليها
ِ
ٍ
َ
ُ
غتبطًا
األناشيد
يتلو
لألنوار م ِ
ِ
ُ
ُويغدق َّ
هجت ِه
الحب من
أعماق ُم ِ
ِ
ً
َ
َ
َ
العزم واآلمال باسمة
ليبعث
َ
اآلماد قد خفقا
هذا جناحك في
ِ
َ
يجلب ُ
ُ
الح َرقا
الجبين خشوعًا
ُله
ُ
سفين األسى في ِّلجها ِقلقا
يجري
ُ ََ
وذكريات ْ
للشوق مفترقا
غدت
ٍ
ِ
ُ
األوطان فانطلقا
ِبه العهود عن
ِ
ََ
ُ
العبقا
روضات ِه
عنها ويسأل في
ِ
َ
جفنيه واألرقا
السهاد إلى
يدعو
ِ
بدور تقتني األلقا
تفدي وجوه ٍ
َ
جميلة كنجوم ُت ُ
سعد الغ َسقا
ٍ
ٍ
ٌ
سمح ٌ
بديجور النوى ِعلقا
وقفر
ِ
َ
الرياض َضحوكًا ُّ
َ
والربى ِلبقا
زار
َ َ
ُ ِّ ُ
َ
َ
والحدقا
قبل الروض واآلفاق
ت
َ ََ
الكون واألوهام والقلقا
مقلة
عن ِ
ِ
َ
مؤتلقا
روح
الوجود طموحًا ساد ِ
ِ
ِ
ُّ
لحقا
بات الذي في مهد ِه ِ
من الس ِ
ََ
ُ
اغتبقا
أجفانه للكرى كأسًا بها
ََ
ّ َّ
َ
عند الغدير ُ
والحبقا
فيصبي الفل
ِ
ِش َ
أشواق ِه نطقا
الحنين وفي
عر
ِ
ِ
َ ُ
ستبقا
وللربيع الذي قد آب م ِ
ِ
نطلقا
غيثًا عميمًا على
اآلفاق ُم ِ
ِ
ْ ََ
ُ
ُ
تثني َ
وج إن خفقا
جناح
الرياح اله ِ
ِ
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من الشعر الرومنطيقي لبايرون

بيتي
ب�سمة �شيخو

ترجمة ملى قنطار
ُُ
ُ َ لأَ
الدهشة تم َمن َيدخل َبيتي
هو ُم َّز ٌ
َف َ
ين بك
َ
فاصيل
بأدق الت ِ
ِ

يمتاز الشعر الرومانسي للشاعر البريطاني جورج
غوردون بايرون ( )1824 -1788بزخم عاطفي كبير وكآبة
عميقة تمتزج باألسف على الذات والشكوى للمحبوبة
والوقوف على األطالل .وهذه وقفة مع إحدى قصائده
الجميلة التي تجسد هذه األفكار والمشاعر التي كان
ّ
يكنها لـ(أنابيل ميلبانك) التي كانت توصف بالجمال
والكمال والثقافة ،وقد نشر قصيدته هذه سنة 1813
قبل أن يعلم أن األقدار ستقوده الحقًا للزواج من أنابيل
سنة :1815

َ ُ َُ ُ
َ َ
جدرانه
خرف
ك
لماتك تز َ ِ
َ
الح َياة
تمن ُحها
ُ
َ َ
ريات
نظ
راتك ث ٍ
ٌ
َ
معلقة َ
مائه
بس ِ
ُ َ
تنشر بريقًا فريدًا
ُ
ُ ُ
لمسات َك َم َق ٌ
اعد تحضنني
َ
َ
مس الشتاء
ِ
بدفء ش ِ

الحب والذهب
ِّ
إل���ي���ك
ب���ال���ح���ب
ال ي��م��ك��ن��ن��ي ال���ح���دي���ث
ِ
ّ ْ
ّ ٌ
ٌ َ
وش�����اب�����ة
�����ل�����ي�����ة
م�����ع أن������ك ُح�����ل�����وة وخ
ّ َ
ٌ
أن������ت
س�����ح�����ر ال ت�����ري�����ن�����ه
ث�������م�������ة
ِ
ْ
������ق ُّ
ٍّ
ل���ل���ح���ب ال������ص������ادق ال���خ���ي���ب���ة
������ر
ُي ِ
َّ
َ
َّ
َ
ش����اب
ال���س���ح���ر ي����دع����و ك�����ل
ل���ك���ن ذاك
ٍ
ِّ
ّ
��ت��ن��ه��دًا
ل������ك ،أو ي����ب����دو ُم
ل��ي��ت��ن��ه��د
ِ
َ
ث������وب ال��ح��ق��ي��ق��ة
ب���ال���زي���ف ي����رت����دي
ف�����إذ
ِ
َ
ُ ُ
وت�����ب�����دو ال���ح���ق���ي���ق���ة ذات������ه������ا ك���ذب���ًا
ْ
َّ
ّ
َ
ّ
إن ت����م����ل����ك ال������ش������ك م���ك���ان���ًا ي���وم���ًا
ٌ
ع���ن���دك
ب���ق���ل���ب ام����������رأ ٍة ،ف���ه���و ِح���ك���م���ة
ِ
َ
َ
ُ
ص������درك
ال ت���ج���ي���زي ل����ل����غ����رام دخ��������ول
ِ
َ ّ
َ
ل��ك
ش��ك��ك��ي ب��ه��واه��م ،و ال ت��ث��ق��ي
ب���ه���واي ِ
َ َ
ق���د ي��ك��ون ُم��ص��ط��ن��ع��ًا ،أو ي��ك��ون ُم��خ��ل��ص��ًا،
َ
ي��م��ك��ن��ك م��ع��رف��ت ُ��ه
زائ���ف���ًا أم ص���ادق���ًا ال
ِ
ُ ِّ
َ َ
ٌ
ل����دي����ك م����ن ال����ك����ل ل��ت��خ��ش��ي��ن ُ��ه
ك���ث���ي���ر
ِ
ُ
َ
ق���ه���ر ُه
ي���م���ك���ن
ب������ذاك ال���س���ح���ر ال������ذي ال
َ
ِّ
ُ
ك����ل َ
ي��ج��ت��م��ع ح���ول
���ش���د ال�����ذي
ال���ح
ب��ي��ن
ِ
ِّ َ ْ
أن��ف��اس��ك أو َب َ
��م��ات��ك المتكلفة
��س
ق��اف��ل��ة
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
ب��ك
ت���ع���ال���ي اخ��ب��ري��ن��ي َم����ن ذا ي���رت���ب���ط ِ
ْ
ُ
َ
ب���ل���وت َ
ال���وط���أة
���س ذي
ب��ق��ي��د
ب��ال��ه��وى أو
ِ

ُ
َ
ال��ف ُّ
��ن
للبعض ه��و
للبعض ه��ي الطبيعة و
ِ
ِ
َ
���ح���راب���ك
ي���ع���ب���دون ف����ي ِم
م����ا ي��ج��ع��ل��ه��م
ِ
ّ
َ
ّ
ل���ك���ن���ك ت���س���ت���ح���ق���ي���ن ف���������ؤادًا أف���ض���ل
ُ
ّ
ل����ف����ؤادك
أم���ن���ح���ه
م���م���ا ي��م��ن��ح��ون��ه أو
ِ

ل�����ك و َ
م���ث���ل���ك ،ان��ظ��ر
ل���م���ن
ب���ال���ن���س���ب���ة
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ّ
َّ ُ
�����ق ك���ف���ي���ف���ًا!
ال������ح������ظ م�������ص�������ورًا ب�����ح ٍ
ُ
ُ
اب�����ت��ل��اك ب�����أن ت���ب���اع���ي و ت���ش���ري
َم�����ن
ِ
َ
ٌّ
����خ����ي ل���ي���ك���ون ل��ط��ي��ف��ًا
أث����ب����ت ك����م ه����و َس

ِّ
ٌ
غ����او
ف����ي ك�����ل ي�����وم َع�������رض دا ٍه م����ن
ٍ
ّ
وداد
ل���س���ري���ر ب���ل��ا
ود ِك
ي����س����أل
ِ
ٍ
َ
ّ
َ
ال���م���ذب���ح
��������رف
ألراك ن���ح���و ط
إن�������ي
ِ
ِ
ّ ً
ً ُ
ض������ح������ي������ة ُم�����ب�����ه�����رج�����ة ت�����ق�����ادي

ُ
َّ
ال���ك�ل�ام
ع���ل���ي
وداع������ًا ي���ا أغ���ل���ى ف����ت����ا ٍة! م���ا
ُ
ب�����ك؛
س�����رائ�����ر أف�����ك�����اري
م���ه���م���ا ت���ك���ن
ِ
ٌ
َّ
َ ّ
ُ
ي���ع���ت���ب���ره رج�����ل
���������ك ك������ل م�����ا
م������ع أن
ِ
ِّ
ل���ك
ال أج�������رؤ ع���ل���ى ال���ح���دي���ث
ب���ال���ح���ب ِ

ُ
صوتك َي َّ
تدلى
ِّ
في كل َمكان
َ
و ِضحكتك
َ
هي َر ُ
نين هاتفي
ُ
َ َ
َت ُ
ذني
لمع
كرنين الذه ِب في أ ِ
ِ
ُ
َ
بذور َهواك
ُ
ُ
َ
رفتي
زهر ع َلى ش ِ
َت ِ
لاَ
أ َ
فراحًا و أح َمًا
قمح أشواقك أنثره
َ َ
على نافذتي
َ
لتقت َ
ُ
طيور العشق
ات
َ
ُ
لوحات روحك
ْ
المكان
تمأل
ُ
وما أن تدخل أنت
ََ َ
ّ
حتى تتالشى كل الزينة
ُ َ
و تخت َص ُر بحضورك .
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موت على الحساب

دمشق

ترجمة :كنينة دياب

يا�سر �شكري يا�سني

جلس ب��رام ف��ي إح��دى زواي���ا زنزانته،
ْ
(كانت في الحقيقة غرفة
مواجهًا الجدار.
مفروشة بشكل مريح – مع وسائل ّ
الراحة
ّ
ّ
ظل ّ
أليام يرفض جماعات
الحديثة كلها).
ّ
الم ّ
ّ
جارية ُ
الت ّ
ال��دع��اي��ات واإلع�لان��ات
لحة
ّ
بشاشاتها المعروضة على كل جدار.
أنت ُق َلتهاَ ،د ْي ٌن َّ
ميسر.
َ
ُْ
الدرجةْ ،ار ْ
ارفع ّ
فعْ :أو ستترك في الجحيم!
ِ
اشتر اثنتين أو ثالث
��اف!
واحد غير ك ٍ
ِ
قطع من ُمنتجاتنا.
َ
َ ْ
ّ
عد ْل ُ
هلك!
المنتج! الت ِه ْم! است ِ
ُ َ
َ
حاول أن ُيغلق عين ْيه ،وأذن ْيه ،وعقله
ّ
الم ّ
تجاه الحلقات المحيطة ُ
لحة ،لكنه شعر
َ
اقتحم ْت شرطة قضايا
بعزيمته تضعف.
ّ
الحسابات شقته ،وسحبته من سريره في
ّ
ّ
الثالثة صباحًا .يختارون دومًا ّ
الساعة األقل
مقاومة .قادوه مباشرة إلى زنزانات قضايا
ّ
المالية .في ّ
الساعة العاشرة من
المسائل
َ َُ
ّ
صباح اليوم التالي مثل أمام القاضي.
ّ
َّ
َ
«أن���ت ُم��ت��ه��م بمبلغ كبير ل��ق��اء قلة
ّ
االس��ت��ه�لاك .مضى على ج��ه��از التلفاز
ّ
لديك ستة أشهر .جهاز الحاسوب عمره
ْ
سنة – سنة كاملة .أنت ْلم تأخذ إجازة منذ
َ
سنت ْين .لديك بطاقة ائتمان واحدة فقط،
َ
ُ
َ
ستخد ْم منذ عشرة أشهر .ول ْيس لديك
ْلم ت
َ
ّ
ارتفع ْت ضريبة عدم استهالكك في
سيارة.
ّ
لكنك ما زلت ُت ّ
صر
العام الماضي إلى ،%50
ُ
ّ
ناسبك بعد .وقدْ
أن غايات االستهالك ْلم ت ْ
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دمشق ارتديني قميصًا
وال تتركيني
يؤرقني الحزن
حين أرى الدم ينساب نهرًا
ويعبرني دون تأشير ٍة
فيحاصرني الزبد العربي
فأمضي وحيدًا
ويكبر جرحي
فال تقتلني
خذيني
ٌ
فبيني وبينك حقل
من الياسمين
فأنت الحياة دمشق
فمري على جسدي
واسأليني
حبيبة عمري
أال نلتقي؟
قد تعبنا
وطال بنا الشوق..
ً
مهال
ّ
ّ
وم��رات منطق فلسفة االستهالك.
م��رات
ّ
ع��رض��وا عليه سلسلة كاملة لمخططات
َ
ّ
الحسابات ّ
الدائنة المتوفرة ،وأمضى ساعات
ّ
ّ
يتصفح «البروشورات» ّ
الدعائية لكل
وهو

ّ
ّ
الكترونيًا،
ش��يء ،من األدوات التي تعمل
ّ
ّ
ّ
ّ
االجتماعية.
تصرفاتك غير
تم إنذارك حول
ّ
ّ
ِّ
الحي إلى األقالم
بيعي
بالحجم الط
مى
والد
ِ
ّ
واجبك
المقدس هو االستهالك .مجتمعنا ّ
ْ
ْ
المعزوفات
التي تعزف «التوب ِتن»/أفضل
ِ
يعتمد عليه .إن لم
ِ
تشتر ،كيف يمكننا أن العشر ،/في ِّ
أي وقت تستخدمها للكتابة.
ّ
ُن ِّ
حسن مستويات التوظيف في مصانعنا
ّ ْ ُْ
ً أصغى إليهم بأدب ،لكنه لم يقل شيئًا.
ّ
وفي مزارعنا؟ ْ
لقد قمنا بجعل كل شيء سهال
ّ
ّ
ّ
ّ
اتجه كل فكره إلى «ويندي» .وفر بالسر
ّ
من أجلك كي تستهلك ،لكنك رفضت جميع
ً
بأمان
ماال لخمس سنوات ،كي يدفع عبورها
َ ُ
ٍ
المحاوالت لمساعدتك .أ ْحكم عليك بثالثة
ْ
ّ
إلى أقصى مراحل التعليم خارج الحدود ،كي
ّ
القضية
ستهلك.
أشهر -إع��ادة تأهيل ُم
ِ
ّ
ّ
يكون لديها الفرصة على األقل أن تنشأ هناك
التالية ،من فضلك».
ّ
ّ
طبيعي ،بعيدًا عن ضغط االستهالك.
بشكل
ٍ
يتعرض
كان ذلك منذ أحد عشر شهرًا.
ّ
ّ
ْ
ْ
ّ
ّ
يوميًا لرسائل قاسية على ال��ش��اش��ات .لقد رحلت في الليلة التي سبقت توقيفه.
ّ
ْ
ّ
ّ
كل يوم ّ
ّ
واستمر
غادرت بأمان.
استشاري صلى ودعا أن تكون قد
م��دة ساعة
ويستقبل
ّ
ْ
ّ
ُ
ستهلك ،م��ن وك��ال��ة متخصصة في هو في رفض النصائح ،ألجلها.
الم
ِ
ّ
ّ
االستشاري وأعاد
سياسة االستهالك .شرح
في األسبوع ال��ذي سبق إطالق سراحه،

ّ
يراجع نفسهّ ،
ْ
فإن
أنذره المستشار أنه إن ْلم
سيضاعف ّ
مدة ُحكمه.
القاضي ُ ِ
ِّ
ُ
ابنتك ْ
«فك ْر باألمر ّ
أن
جيدًاّ .ربما تستطيع
َ
تساعدك في تغيير رأيك».
ْ
ْ
موضة
كانت ترتدي أحدث
دخلت ويندي.
ٍ
َ
ّ
متزينة بساعات
من المالبس والمساحيق،
ْ
ً
ُ
ومجوهرات باهظة األثمان ،وتحمل مجموعة
ّ
ّ
الت ّ
من أجهزة ّ
الفنية« ،ووكمان».
قنية
السمع
ُ
ّ
ْ
فلنذهب إلى البيت .تعرف
«هيا ،بابا.
ّ
ّ
ً
ّ
حقْ .
لقد شرحوا لي األمر كله
أنهم فعال على

فإني أحبك حب الجنون
دعيني
أذوب بعينيك علي
أضيع
فهل تقبليني
من الجوع جئت إليك
أال تطعميني؟
من الحزن جئت إليك
أال تسعديني؟
تركت الفرات رمادًا

المستهلك ،بعد ْ
في معسكر إعادة تأهيل ُ
أن
ِ
ّ
لدي اآلن في الخارج ّ
َأ ْو َقفونيّ .
رياضية
سيارة
ّ
ُ
وضعت إيداعًا لشقة أحالم جديدة».
رائعة –
بعد أسبوع دخل برام مكتب ّ
«الدفن على

سألتك بالله

الحساب» ،وهو أشهر دار لتشييع الموتى

ال تتركيني أصارع نفسي

وأفخمها في المدينة.

وأمشي

قال« :أحتاج إلى قرض من أجل أفخم جنازة
يمكنكم تقديمها ،ستكون األسبوع القادم».

أال تغسليني؟
دمشق

دليل
بدون
ٍ
أال تحضنيني؟
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ارتكازية اإلبداع األولى /تتمة/

ً
حيًا ومعاصرًا ,
الدم الحي
واألعصاب  ..عندئذ سيكون عمال ّ ً
من ً
ً َ
األكثر سرية « .
ومشاعر اإلنسان
لجات
ووثيقة حقيقية لخ ِ
ِ
ِ
َ -20ُ
ّ
ُ
المعبر
االتصال
صلة
,
الكاتب
ذهنية
عن
تغيب
كيف
ولذا
ِ
ِ
عنها بالسؤالين التاليين :
 -1لماذا ُ
أكتب?
 -2وألجل ْ
ُ
من أكتب ?
ْ ِّ ِ
ْ
َ
البدء كانت  ..أال تكون ملكًا خاصًا
الكلمة التي في
ومن حق
ِ
ِ
للذات اإلبداعية  ..وإنما أن يتوجه بمبناها ومعناها اللذين صارا
ًِ
ُ
صورة عن ذاته  ..إلى اآلخرين  ..بما يملك من قدر ِة االنفعال ,
وشفافية االتصال ..
ِ
-21واإلبداع الفني باعتقادي  ..هو اكتشاف أفكار ال نهائية من
ُ
ٌ
ُّ
ً
تكون إال
نور الكلمات التي ال يحده قيد  ,وال يحيط بها مدى  ..وال ً
ومضة مهما كانت خافتة على
إنسان  ..وإضافة
إليقاظ اإلنسان  ..أي
ٍ
يحتضن ٍ ُ
ُ
الليل  ,ليحاكي بأطيافه ذوات
جالل
المبدع
ظلمات حزنه ..
ِ

ْ
َ ُ ْ
آالمهم الواضحة  ..إلى فرحهم الغامض ..
ِ
الناس  ,ويأخذهم من ً
للقيم
ة
جديد
بصياغة
اآلخر
وبين
بينه
متواشجة
عالقات
ويقيم
ٍ
ٍ
ٍ
ٍّ ِ
ً
ً
ّ
كوني
مشروع
واإلخاء ,
ِ
ويسعى مجاهدة ومكاشفة إلنشاء َ ِّ ٍ
والحب ُ ..
ُ
ُ
األطياف
محور ُه ودائرت ُه ونقطة ارتكاز ِه  ..اإلنسان  ..ولكن خارج كل
ِ
ّ
ُ
ّ
واأللوان  ..والفرق بين المبدع المجدد  ..والمقلد ..
األول  :يعتني بجمع األزهار وانتقائها ..
ُ
ُ
يحصل عليها من أي مطرح َ
دون
والثاني  :تهدى إليه  ..أو
ٍ
كبير اعتناء .
ِ
-22ُ
ّ
وتتحي ُر فيها ذات
تتوهج
واإليحاء  ..هو تلك اللحظة التي
ُ
يقبض عليها في تضاعيف ِّ
النص
إشاعات ساحر ٍة
المتلقي في
ٍ
ِ
آن انجذابه  .إليها
-23متى يكون االنسان مبدعًا ?..
ُ
يصعدها إال من يمتلكون شرفات الوعي
هناك ساللم أربعة ال
الخالق المتمايزة بهذه السمات:

 -1الموهبة والثقافة العميقة والواسعة واالتصال .
 -2المعاناة الحقيقية ال االنتهازية .
 -3االنتماء إل��ى قيم التراث  ,والهوية العربية الثقافية
واألخالقية والوجدانية .
ّ
السمو اإلنساني الذي يؤاخي أبناء البشرية على أنهم أخوة
-4
في الصورة .
-24أجواء المبدع
مراجع وأدوات
يجب أن تتوفر للمبدع شتى وسائل ّالمعرفة من َ
سمعية وبصرية وتواصل اجتماعي يسهل عليه حرية االنتقال ..
واالطالع ..
ٌ
أجواء من الحرية والرعاية األسرية والمجتمعية .
-25ونختتم بالقول :
اإلبداع  :هو اإلضافة  ..اإللمام باإلبداعات السابقة واإلضافة
عليها ..

مفهوم القصة القصيرة /تتمة/
االختالف فيحدث فيما يتعلق بما تتكون منه هذه
القصة)12( .
َّ
وه��ذا يؤكده أح��د الكتاب عندما أش��ار إل��ى أن
(القصة ليست مجرد عرض لكتب التاريخ أو أداة للوعظ
واإلرشاد ،كما أنها ليست مجرد تلخيص لبعض أفالم
الميلودراما ،بل هي أسمى من ذلك وأكثر دقة .وإذا
ً
كانت القصة فنا بالغ الحساسية فهي في الوقت نفسه
لوحة ملونة تتآزر فيها العديد من العناصر ،فالقاص
ً
ً
مقدارا معينا من كل جانب ،فهو قد غاص في
يأخذ
بحور اللغة الشعرية المستخدمة في القصيدة ،وأخذ
من المقال منطقية السرد ودقته ،ومن لحظات الرواية
استل لحظة درس نبضاتها وأبعادها ،وأصغى إلى
الموسيقى فأضفى منها على قصته لمسة من اإليقاع
الالهث ،ومن علم النفس انتقى شخصياتها المتفردة
الوحيدة ً
دوما ،ومن المسرح أخذ الحوار ودقة اللفظ)
()13
وفي حوار مع كاتب قصة أظهر القاص مفهومه
للقصة القصيرة ،حيث قال( :القصة المكتوبة للكبار
تتضمن عناصر تحاكي الحياة ،أو تعكس مجرياتها،

ففيها ص��راع ش��رس ،وم��وت وحياة ،وحب وخيانات
وبخل وكرم ومعارك وخيبات ..وأطياف متناقضة طبقيًا
وإيديولوجيًا)14()..
 ومن هنا فالقصة هي ما حدث أو ما يمكن أنيحدث ،وهي جنس أدبي نثري يعالج قضية للوصول
إلى الدرب الصحيح في الحياة من خالل رصد العادات
والتقاليد واألع���راف واألف��ك��ار ،وق��د تحمل الجمال
والبساطة في السرد الفني.
المراجع:
الفزيع ،خليل – مقالة (القصة القصيرة..
عناصرها وشروطه) الكاتب موقع يراع كوم على
هذا الرابط:
net/news..net78.http://yora3
56=php?action=view&id
 -2المرجع نفسه.
 -3مؤيد العظم ،نزار – مقالة (فن القصة
القصيرة)  -مجلة «جيش الشعب» السورية في
عددها المزدوج « »1582 -1581لعام ،1987

 -4وقد جاء على شبكة اإلنترنت هزليات تحت
مقال (القصة القصيرة ...فلسفة االلتقاط).
 -5ميخائيل عيد ,كتاب (أسئلة الحداثة بين
ّ
الواقع والشطح) -الصادر عن اتحاد الكتاب بدمشق
عام 1998م
 -6حمشو ,محمد مخلص  -مقالة (في أدب
القصة القصيرة) الكاتب ,جريدة الفداء الحموية
عدد -األربعاء2012-8-1 :
 -7المرجع نفسه
 -8الرميحي ،محمد مقدمة كتاب (في
محراب القصة القصيرة) كتاب ربع سنوي يصدر
كملحق لمجلة العربي تصدره وزارة اإلعالم بدولة
الكويت العدد /31/عام 1998م.
- -9خليلي ,فاطمة– مقالة (خط سير القصة
القصيرة في سورية) للكاتبة المنشورة في الموقع
-17/أيار 2010-م ,موقع ديوان العرب www.
 diwanalarab.comعن ( خفاجي ،الدکتور محمد
عبدالمنعم.ال تا .األدب العربي الحديث.ال ط.
القاهرة :مکتبة الکليات األزهرية .ص)135 :

غادة السمان فسيفساء دمشقية في (الرواية المستحيلة) /تتمة/
المتكلم وأتحدث عن نفسي فيها ،وأنا أعرف أنني أتحدث عن نفسي ...وال
أكتب شيئًا نصفه حقيقة ونصفه خيال ،وال أخاف من كوني أقترف ذلك.»...
على أن «غادة» لم تكتب عن حياتها فحسب ،وإنما كانت روايتها وثيقة
أمينة لتاريخ المرأة الشرقية ونقدًا صارخًا لألدوار االجتماعية التي رسمها
لها المجتمع ،فعشش في عقلها الجهل والخرافة ،ومارست عبوديتها
وتهميشها برضا مخجل ،فالرواية ّ
تعج بشخصيات نسائية تستحق كل
منهن رواية مستقلة ،وما كانت «زين» ليفترق مستقبلها عنهن لوال أن توافر
لها األب الواعي ،وتضافرت جملة من العوامل لتمردها وخروجها من األسر
ْ
منها انفتاح بعض مدرساتها وظروف ُيتمها ،لكنها دفعت ثمن تمردها
غاليًا ،فقد طعنت في كرامتها ،وتعرضت لطلقة من بندقية صيد سددتها يد
ابن عمتها المتعصب ،ألنها في خروجها على المألوف من حياة الحريم لطخت
شرف األسرة ،فما كان يليق بها أن تتسكع في الحقول وتنشر في بريد القراء
صورتها وأشعارها «مثل أرتيستات السريان!».
«كنت ممددة على بطني ،فوق المقعد الخلفي ...أية كارثة أن أعجز عن
الكتابة والقراءة ،وأصير عمياء كما قد يتمنون ..!..اآلن وقد هدأت آالمي،
بوسعي ،أن أتفلسف وأكتبَّ .
والبد من تقليم حواس البنت التي تطمح إلى
اصطياد عصافير الدهشة والمستحيل والمجهول».
وهاهي المؤلفة اليوم بعد أربعين عامًا ونيفًا من الحادثة التي تعرضت
ّ
لها بطلتها ،تحلق بجناحين من نور الحرف ،كما كانت تحلق وهي طفلة في
الطائرة الشراعية محاولة اكتشاف اآلفاق ،في حين سكتت إلى األبد البنادق
الموجهة إلى صدور البنات الشرقيات كلما حاولن أن يتشبثن ببريق من نور...
دمشق المفقودة هي األم المفقودة لدى «غادة» غياب األم فتح أمام
«زين» رحلة التغرب ،فنفت صورة الوطن من وعيها ،لكنها ظلت ماثلة في

أعماقها ،رحيلها عن زقاق الياسمين كان بحثًا عن األم ،وبداية لمشروعها
التعويضي أي حلمها في أن تكون كاتبة تحت تأثير عقدة الطفولة لديها،
لكنها ظلت تحن إلى دمشق حنينها إلى األم المفقودة ...وحين استكملت
زين «غادة السمان» مشروعها الحلمي ،وجدت نفسها مدفوعة إلى العودة إلى
الجذور ،للوطن األم ،فبمقدار ما وجدت نفسها منفية عن الوطن «األم» مفطومة
ّ
من الحنان ،منبوذة في عذاب يتمها ،أمست بالمقابل أكثر تعلقًا باألم التي
عذبها فقدها ،وبالوطن الذي قسا عليها ،ولم يعد حلم تحقيق الذات ،يخلق
عالمًا من األدب ببريقه واستهوائه ،قادرًا على أن يكون تعويضًا عن حرمان
الطفولة وعذاباتها.
هكذا أمست المصالحة والعودة إلى حضن األسرة الدافئ ،مطمحًا تحن
إليه نفسها ،ولكن ماذا بقي من األسرة..؟؟!..
مات األب واألم  ،وتفرق األعمام ،وماذا بقي من زقاق الياسمين؟؟ اجتاحته
األبنية الحديثة ،واكتسحته شوارع اإلسمنت ،وماذا بقي من صورة اإلنسان
الدمشقي الذي أحبت «غادة» إنسانيته بمقدار ما نفرت من جموده..؟؟
َّ
لقد تبدلت القيم واألخالق واألعراف ،ولم يبق من ذلك كله إال صورته في
ذهنها ،وهي صورة يمتزج فيها الحب باألم ،لكنها تظل صورة األم المفقودة
ّ
ويتجلى حنين «غادة» ّ
وحبها دمشق في وصفها الرائع
مهما كانت قاسية،
لحياة أهل زين واحتفاظها بذاكرتها الحية بذكريات لم تمحها األيام ،فكانت
روايتها معجمًا غنيًا بالتعبيرات الدمشقية ،وأل��وان المآكل والمشروبات،
واألمثال السائرة والحوارات المثيرة ،والمواقف اإلنسانية التي تتهاوى أحيانًا
لتالصق التراب ،وتسمو أحيانًا لتعانق السماء ،و«غادة» في سردها ذلك كله
مسكونة باإلعجاب والحب الكبير الذي لم تبدده آالم روحها في مرحلتي
الطفولة واليفاعة ،ولم يكن تمردها ورفضها إال ّ
تمرد طفلة تقسو عليها أمها،

 -10المرجع نفسه  -عن( تيمور ،محمود).
فن القصص دراسات في القصةو المسرح .مصر:
المطبعة النموذجية ،.ص)99:
 -11المرجع نفسه  -عن ( أحمد علي ،الدکتور
أسعد 1992.م  .فن الحياة فن الکتابة في التعبير
و البالغة و العروض .الطبعة السادسة .دمشق :دار
الکتاب .ص)324:
 -12المرجع نفسه  -عن ( عبد المعطي،
فاروق 1994.م.يوسف إدريس بين القصة القصيرة
و اإلبداع األدبي.الطبعة األولی .بيروت :دار الکتب
العلمية ،.ص)23-:
 - -13الرميحي ،محمد مقدمة كتاب (في
محراب القصة القصيرة) كتاب ربع سنوي يصدر
كملحق لمجلة العربي تصدره وزارة اإلعالم بدولة
الكويت العدد /31/عام 1998م.
 -14وردة ،بهيج :حوار مع األديب القاص وليد
معماري -جريدة الجزيرة -ملحقها (المجلة الثقافية
)-الرياض –عدد 2009-6-18م

ً
لكنها تظل في نظرها الحضن الدافئ الذي ترتمي فيه ،وال تجد منه بديال
يمال فراغ حياتها...
***
صديقتي غادة السمان...
المجد للموت الذي احتضن جسد األم ففتح لالبنة باب اإلبداع ،والخلود
لألب الذي جعل من «الفصعونة العصعوصة تقصيرة الجن» كما كانوا
يلقبونها نورسًا أبيض يحلق في فضاء العالم العربي ...ويمدنا بغذاء روحي
خالد..
دمشق يا غادة التي تحتفظين بها في القلب مازالت وفية لك،
وبناتها اليوم أشرعن أجنحتهن للريح،
وهن ينتظرن بشغف إتمام روايتك التي لم تنته بعد..
ويترقبن كتابة الفصل األول واألخير من روايتك الذي وضعت له عنوانًا:
«منفية إلى الوطن» أو «شجار العشاق بين صبية ومدينة»
ولم تكتبيه بعد إيمانًا منك بأن أعمال األديب تظل غير كاملة ،وال تنتهي
َّ
إال بموته ،وتطلعًا رائعًا إلى عطاء جديد ..كما ينتظرن إتمام الرواية لتشمل
مراحل حياتك التالية...
«الرواية المستحيلة» إنجاز فني كبير يمكن تصنيفه في مصاف الروايات
الشهيرة ،وهي تعزيز لمكانة المرأة في مسيرة اإلبداع األدبي ،وحقها في
الحرية والكرامة اإلنسانية ،ومرجع للمربين تفتح أمامهم آفاقًا تربوية غنية،
فمن خالل تحليل شخصية «زين»الطفلة ،يطلعون على مخاطر السلطوية في
التربية ،وعيوب االستبداد وآثاره السلبية على الطفل ،ونتائجه االجتماعية
البغيضة..
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جائزة (عمر أبو ريشة)
للشعر العربي 2013

األسبوع الثقافي السوري في بغداد
الأ�سبوع الأدبي -مرينا �أوغالنيان

برعاية وزير الثقافة العراقي سعدون الدليمي،
ِ
وضمن فعاليات بغداد عاصمة للثقافة العربية
لعام  ،2013وبحضور رسمي وشعبي مميز ،احتضن
المسرح الوطني افتتاح فعاليات األسبوع الثقافي
السوري في بغداد الذي امتد من  24إلى  27حزيران،
ّ
مشوح
حيث ضم الحضور ,إضافة للدكتورة لبانة
وزي��رة الثقافة السورية ورئيس اتحاد الكتاب
العرب األستاذ الدكتور حسين جمعة ,المهندس
ماهر عازر معاون وزي��رة الثقافة ,واألستاذ نزيه
الخوري مدير العالقات الثقافية ,والسفير السوري
ببغداد صطام جدعان الدندح ,والدكتور جهاد
بكفلوني مدير عام مؤسسة توزيع المطبوعات,
وعشرات الفنيين ومديري ومنسقي المعارض
في مختلف الفعاليات ,ورئيس لجنة الثقافة
واإلعالم في مجلس النواب العراقي علي الشاله,
وجمع من المثقفين والفنانين واألدباء واإلعالميين
والكوادر ,وأعضاء اللجنة الشعبية العربية العراقية
لنصرة سورية والمقاومة ,ورابطة الصحافة العربية
العراقية لمساندة سورية.
ُ ّ
استهل حفل االفتتاح بالنشيد الوطني
للجمهورية العربية السورية كما عزف النشيد
ّ
مشوح
الوطني العراقي ,لتلقي بعد ذلك د .لبانة
وزي��رة الثقافة السورية كلمة ّ
حيت فيها بغداد
العمالقة الغافية على ضفاف دجلة ،الراسخة
جذورها في أعماق التاريخ ،الملتحفة بغيمة حزن
تبددها نسمات األمل ,وقد أتتها الشام شامخة
بتاريخها متعالية على جراحاتها ,ترفل بثوبها
الزاهي بألوان طيف الوطن الواسع المنسوج من

خيوطه الحريرية المتراصة.
وأكدت على أن هذا األسبوع الثقافي السوري
يحمل أنموذجات من النتاج الثقافي المنتقى من
ينابيع ثقافية ثرة أغنت العالم ,وم��ازال أمامها
الكثير لتبني العقول وترتقي باألنفس وتسمو
باألخالق فتنتج األمة القدوة ،ومن خالله تتعانق
ّ
يشع في
بغداد ودمشق في عرس الثقافة الذي
سماء ملبدة بالجهالة مهنئة للثقافة بعاصمتها
البهية بغداد ملتقى األشقاء .
ونيابة عن وزير الثقافة العراقي ألقى المستشار
الثقافي حامد ال��راوي كلمة ال��وزارة مرحبًا بوزيرة
الثقافة السورية وبالوافدين من سورية وبالوفد
السوري ,معربًا عن أن روح بغداد تتفتح بألف زهرة
وزهرة بقدوم أحبتها وأشقائها السوريين.
ومن ضمن الفعاليات ّ
قدم األستاذ الدكتور
حسين جمعة محاضرة في االتحاد العام لألدباء
والكتاب العراقيين بعنوان (المشهد الثقافي
ّ
واألدبي السوري) سلط الضوء من خاللها على الواقع
الثقافي السوري بمختلف أبعاده وإحداثياته
وأطيافه ،مشددًا على دور اتحاد الكتاب العرب
بدمشق ووزارة الثقافة السورية بالنهوض بالحالة
الثقافية السورية المتميزة دائمًا والتي لم يخفت
ألقها بسبب ما تتعرض له سورية من أحداث مؤلمة
لم تزد مثقفيها إال صمودًا وإيمانًا بدور المثقف في
تنمية وتطوير المجتمع والعبور به إلى بر األمان.
كما ّ
قدم أ.د .حسين جمعة محاضرة في جامعة
ّ
بغداد -دار المعلمين العليا بعنوان (التصوف
بين األدبين العربي والفارسي) تناول خاللها فكرة
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التصوف التي نشأت في البصرة والكوفة ,وتطورت
نتيجة المؤثرات الموضوعية الوافدة من األديان
والمذاهب المختلفة ،إضافة إلى مفهوم المادة
ً
والعنصر الثابت في فكر سقراط وغيره ,وصوال إلى
ما تطرق إليه الدارسون لملحمة جلجامش وربطها
بالعقيدة اإلسالمية ووحدة الوجود وفق رؤيتهم
للنصوص القرآنية.
وق��د ّ
ع��ب��ر أ.د .حسين جمعة ع��ن اع��ت��زازه
بالمشاركة في هذا األسبوع الثقافي الذي كان
متميزًا من حيث كم األنشطة التي ّ
قدمت خالله
ّ
وتنوع فعالياته بشكل يالمس مختلف
ونوعها،
الشرائح االجتماعية والثقافية ،مؤكدًا على أن
سورية استطاعت أن تصمد أمام الحرب الكونية
التي تتعرض لها ،فبقيت ثقافتها متماسكة
ّ
بفضل الفسيفساء الرائعة التي يشكلها المثقفون
السوريون خصوصًا والمواطنون السوريون عمومًا،
ّ
وهم الذين ظلوا في صميم االنتماء إلى سورية
وطنيًا واجتماعيًا كجزء من النسيج االجتماعي
ُ
بتآخ
السوري ال��ذي نسجت خيوطه عبر التاريخ
ٍ
وحب ومودة مما أسبغ عليهم روحًا شفافة متميزة
جميلة امتازوا بها على مر العصور وال يمكن لغيمة
عابرة أن تشوه فكرهم أو انتماءهم الوطني أو تعكر
صفوه.
تضمنت االحتفالية كذلك معارض للصور
الضوئية والمعالم األث��ري��ة وأمسيات شعرية
وثقافية ومعرض للصناعات والحرف التقليدية
وعروضًا سينمائية ومحاضرات أدبية ونقدية
إضافة إلى عروض موسيقية ومعرض كتاب.

أع����ل����ن����ت
مديرية الثقافة
في السويداء عن
ب���دء االش��ت��راك
بجائزة (عمر أبو
ري��ش��ة) للشعر
ال��ع��رب��ي 2013
ف����ي دورت���ه���ا
الثانية.
ه�����ذا وق���د
شكلت مديرية
ثقافة السويداء
ل��ج��ن��ة تحكيم
خاصة بالجائزة تضم قامات شعرية ونقدية هامة
لتقييم النصوص المشاركة بشكل موضوعي،
وتعتبر قراراتها قطعية ال رجعة عنها.
ترسل المشاركات إلى مديرية الثقافة في
السويداء حتى موعد أقصاه  2013/10/30على أن
تكون القصائد المشاركة مكتوبة باللغة العربية
الفصحى ومرقونة على ثالث نسخ ومرفقة بقرص
مدمج(س دي) وصورة عن البطاقة الشخصية ورقم
هاتف المشارك ،حيث تقبل مشاركات الشعراء
السوريين والعرب المقيمين في سورية من أعضاء
اتحاد الكتاب العرب أو سواهم على أن ال يكون
المشارك قد فاز بالجائزة في الدورة السابقة.
تقدم الجوائز في حفل تكريمي في بداية
تشرين الثاني  2013وتبلغ قيمة الجائزة األولى
 /30000/ل.س والثانية  /20000/ل.س .والثالثة
 /10000/ل.س .ويرعى هذه الجائزة األستاذ كنانة
الشهابي.

عربة الذل..الفرنسية

أرشيف اللعبي ...إلى فرنسا
ق��رر الكاتب والشاعر المغربي
المعروف عبد اللطيف اللعبي أن
يسلم أرشيفه إل��ى م��رك��ز ثقافي
فرنسي ،أودع فيه العديد من الوثائق
لمعهد «ذاك���رة النشر المعاصر»
بـفرنسا ال��ذي تأسس سنة 1988
ب��ج��ه��ود م��ج��م��وع��ة م��ن الباحثين
والمتخصصين في قضايا النشر
وبدعم من وزارة الثقافة الفرنسية،
وتبلغ الميزانية السنوية للمعهد 4
مليون يورو ،ويهدف إلى الحفاظ على
األرشيف الثقافي للكتاب والنقاد
والناشرين ورموز التأريخ والفلسفة
والصحافة والترجمة والفن.
ي��ت��ض��م��ن ه����ذا األرش���ي���ف

مخطوطات مختلف أعماله الروائية
والشعرية والمسرحية ومذكراته،
ومراسالته العديدة ،التي تبادلها
مع أصدقائه ورفاق دربه ,إضافة إلى
مجموعة من الرسائل التي تبادلها
مع زوجته خ�لال فترة اعتقاله من
ع��ام  1972وحتى  .1980ويضم
أيضًا األعمال التي أصدرها سواء
باللغة الفرنسية أو اللغات التي
ُ
ترجمت إليها ،وعددًا من الدراسات
ُ
النقدية وال��م��واد التي كتبت عن
تجربته عمومًا ،ومجموعة هامة من
الترجمات التي قام بها من العربية
إلى الفرنسية ألعمال محمود درويش
وعبد الوهاب البياتي وعبد الله زريقة

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

وحنا مينة وغيرهم ،و مجموعة من
الملفات المتعلقة بمجلة أنفاس التي
كان قد أسسها عام  ،1966وملفات
ً
أخرى عن محاكمة  ،1973فضال عن
وثائق ترتبط بالمشاريع الثقافية
والسياسية التي أسهم فيها على
مدار عقود.
ولد عبد اللطيف اللعبي في فاس
عام  ،1942ودرس األدب الفرنسي
بجامعة محمد ال��خ��ام��س بالرباط
ويعد من مؤسسي المسرح المغربي،
حصل على جائزة غونكور الفرنسية
للشعر وعلى الجائزة الفرانكوفونية
الكبرى التي تمنحها أكاديمية اللغة
الفرنسية.

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.

من مؤلفات اللعبي:
العين والليل (رواية)
•
عهد البربرية (شعر)
•
قصة مغربية (شعر)
•
أزه����رت ش��ج��رة الحديد
•
(شعر)
ق��ص��ائ��د ت��ح��ت الكمامة
•
(شعر)
مجنون األمل (رواية)
•
ي��وم��ي��ات قلعة المنفى
•
(رسائل سجن)
الرهان الثقافي (دراسات
•
نظرية ومقابالت)

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

E-mail : aru@tarassul.sy

صدر مؤخرًا عن دار (Bernard Campiche
 )Editeurبفرنسا النسخة الفرنسية من مجموعة
ّ
حسام خضور القصصية (عربة الذل) ،وقد ترجمتها
(.)Elisabeth Horem
قصص المجموعة من عالم واقعي موحش ,لكنه
ينبض بالحياة ,وهذه القصص تعكس صورة المكان
الذي شهد تحوالت هامة في حياة الكاتب.

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 /7/6م 28 -شعبان 1434هـ
السنة السابعة والعشرون

العدد «»1351

كلمات

نزار بني املرجة

غ�سان كامل ونو�س

يدًا بيد ..تستمر المسيرة
ألن المدرسة التي ننتمي إليها هي مدرسة «اتحاد
الكتاب العرب» والتي هي جزء من المدرسة /الجامعة األكبر:
الوطن ،فقد كان أول وأهم ما تعلمناه هو أن العطاء يجب أن
يكون بال حدود ..نهجًا ..وفكرًا ..وممارسة ..وكانت صحيفتنا
الغالية «األسبوع األدبي» واحدة من أجمل وأبرز تجليات ذلك
العطاء ..إلى جانب شقيقاتها الدوريات الشهرية والفصلية
التي يصدرها االتحاد« :الموقف األدبي» و«اآلداب العالمية»
و«التراث العربي» و«الفكر السياسي» و«األدب العربي»..
ولقد أعطى الزميل الغالي األديب غسان كامل ونوس نائب
وتفان مشهودين طيلة فترة توليه
بسخاء
رئيس االتحاد
ٍ
ٍ
رئاسة تحرير «األسبوع األدبي» ،ويأتي تناوبنا على حمل تلك
المهمة تنفيذًا روتينيًا ،وترجمة لما كان متفقًا عليه بيننا في
المكتب التنفيذي في الجلسة األولى من الدورة االنتخابية
الحالية لالتحاد والتي عقدت بتاريخ  ..2010/10/11بخصوص
ت��ن��اوب أع��ض��اء المكتب على تحمل مسؤوليات اإلدارات
والدوريات ..واألهم واألجمل من كل ما ذكرناه أنه تجسيد
حي وترجمة لتناوب حمل تلك الراية ..أو الشعلة التي هي
بروح عالية من الشعور بالواجب ،والتحمل
«األسبوع األدبي»
ٍ
النبيل لشرف المسؤولية..
وأقولها وبكل الصدق والمحبة (وصفحات «األسبوع األدبي»
الغالية تشهد!) أن فترة رئاسة التحرير التي توالها األديب
غسان كامل ونوس والتي امتدت لعامين ونصف العام ونيف
كانت غنية ومتميزة بالفعل ،تمكن خاللها بكل الدقة وااللتزام
والتفاني من إصدار ما ينوف على  /125/عددًا من الصحيفة..
كانت خاللها منبرًا وطنيًا حقيقيًا آلراء الكتاب واألدباء السوريين
(والعرب غير السوريين أيضًا) على اختالف انتماءاتهم
ّ
الفكرية والسياسية ،مثلما كانت صفحاتها حدائق غناء لورود
وقصة
شعر
وأزهار نتاجهم اإلبداعي على اختالف أنواعه من
ٍ
ٍ
ومقال..
ورأي
ٍ
ٍ
ودراسة ٍ
الفارق األب��رز ربما مع بداية تحملي لهذه المسؤولية،
سيكون ولألسف غياب ـ ملحق أدب األطفال ـ الشهري ،الذي
كان إنجازًا إضافيًا يسجل لألديب غسان كامل ونوس ،بعد أن
ّ
حوله من فكرة إلى حقيقة وأنجز منه  /15/عددًا ،كانت إضافة
نوعية لـ «األسبوع األدبي» ،..ويأتي التوقف االضطراري لهذا

الملحق تنفيذًا لقرار المكتب التنفيذي بخصوص اتخاذ
إج��راءات أصبحت ضرورية في مجال ضغط النفقات لجهة
المطبوعات ،نظرًا الرتفاع أسعار الورق وتكاليف الطباعة عدة
أضعاف نتيجة الحصار االقتصادي الغربي المفروض على
وعدوان دولي يتعرض
حرب
سورية ٌ في سياق أشرس وأقذر ٍ
ٍ
بلد في العالم في التاريخ المعاصر ،..وفي ظل الصعوبات
لهما
الناجمة عن ذلك وفي طليعتها بالنسبة لنا تدني نسب توزيع
مطبوعات االتحاد في عدد من محافظات القطر بسبب تأثر طرق
المواصالت جراء األزمة ..مما اضطر المكتب التنفيذي التخاذ
عدد من اإلج��راءات ،كان أبرزها خفض عدد النسخ المطبوعة
من إصدارات االتحاد بنسب تتراوح بين  %20و %40للكتب
والدوريات (تالفيًا للهدر وكساد كمية كبيرة من المطبوعات).
تجديد
أقول كل هذا في سياق ما نصبو إليه ونريده من
ٍ
وتأكيد للثقة المتبادلة بين جميع الزمالء أعضاء االتحاد ..وما
ٍ
تطلع لما فيه خير ومصلحة اتحادنا الغالي الذي
يجمعنا من
ٍ
حرصنا على حسن قيامه بواجبه على أكمل وجه خالل عامين
ونصف العام من عمر األزمة ،حيث نجحنا جميعًا في التأكيد
على استمرار (اتحاد الكتاب العرب) كمؤسسة ثقافية وطنية
تقف في الخندق األول للدفاع بالرأي والكلمة المسؤولة،
عن الوطن العزيز في وجه أعتى استهداف وأشرس عدوان
تعرضت له سورية أرض القداسة والطهارة عبر تاريخها
الحضاري العريق الموغل آالف السنين في التاريخ..
وهي مناسبة لتجديد الدعوة للزمالء األدباء والكتاب إلغناء
«األسبوع األدبي» بأفكارهم وإبداعاتهم ..كما عهدناهم دائمًا.
أجل ..لم ولن يتغير شيء ..ويدًا بيد تستمر المسيرة..
مسيرة العطاء لسورية العظيمة أبدًا في القلب والوجدان
شعبًا وجيشًا وقيادة ..سورية التي تتقن فن إلحاق الهزيمة
تاريخ للمجد
بأعدائها اليوم مثلما كانت بارعة دومًا في صناعة
ٍ
والحضارة ..وكانت وستبقى عنوانًا للكبرياء والكرامة..
nizar.marje123@gmail.com
www.syriaprof.com

الموقف األدبي
في إصدار جديد
صدر العدد الجديد من مجلة الموقف األدبي وهو العدد  -506حزيران
.2013
عنون رئيس التحرير أ .مالك صقور افتتاحيته بـ (األبعاد الثقافية
للحرب على سورية) ،تضمن العدد مجموعة من البحوث والدراسات
والقصائد والقصص القصيرة والقراءات النقدية ،بينما دار حوار العدد
مع المفكر العربي عبد الله الغذامي ،أما شخصية العدد فكانت هدى حنا
صوت ذاكرة الحلم الفلسطيني.
يذكر أن هدية العدد المجانية هي “ما الشعر العظيم» للراحل
ُ
يوسف سامي اليوسف التي قدمت ضمن سلسلة “كتاب الجيب-
الثقافة للجميع”.

املدير امل�ســ�ؤول :د.ح�ســـني جمعــة

رئي�س التحرير :غ�سان كامل ونو�س

مدير التحرير :عياد عيد

املدير الفني :ن�ضــال فهيم عيـــــ�سى

رئي�س احتاد الكتاب العرب

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

هيئة التحرير:
حممود حامد  -د�.أحمد علي حممد  -نبيل نوفل  -ريا�ض طربة

لي�س �آخراً

وكان آخرًا
...
ّ ُ
هي ذي الطلول
ُ
تقول
ُ
أسمعها
ُ
وأذرف َ
بسمات
بضع
ٍ
وفيضًا من نواح
ُ
هي ذي الحكاية
ٌ
ْ
عبرت
سحنة
ُ َ
جبهتها
ونعبر فوق
ِ
َ
ُ
ٌ
المبار ِك
الوجع
وثلم غائر ُّ ِ
ُ
واألنين ينز-
َأ ْ
َ ّ
الحنين
جع/
ِ
ِ
وقد لهفة الر ِ
يؤوبُ
ْ
الحرون
البوح
تسكت عن
ال
ِ
ِ
عسى يواتيك الصباح!
*
ٌ
ُّ
األطياف
الظل قافلة من
ِ
ّ
مو ُال ّ
السنين
ّ ُ
ُ
يكتب
والشيخ
ِس َ
غربت ِه
فر ِ
ّ
بض الهجين
عن ٌ الن ِ
ّ
ّ
هدات
وسبحة من الن
ِ
ّ
كنا-ٌ
ٌ
بيدر وسنابك
ٌّ
أحرف
وأعنة من
ٍ
وندى
ٌ ٌّ
وريح ثرة
ّ
كنا..
ُوأ ُ
شرع لثغتي
كي أنتمي
أو لهفتي..
الثغر يلهو بالغبار
ُ
جمر
العين من ٍ
ٌ
وعسر في المدى
ُ ُ
ّ
دريئة
والرأس عرف
ٍ
ّ
جم ٌ
والر ُ
طقس
ٌ
ّ
والت ّ
صد ُع دورة
الص ُ
دار ّ
َ
داع
ْ
ُ
رقصت
الكأس التي
ودارت
ِ
ّ
حكات
على الض
ِ
ّ
فرات..
والز ِ
ٌ
هلوسة
ُ
الملح
وطعم
ِ
في القاع ْ
األبد
ِ

***

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

