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حمل القلم!
«رخصة» ْ

بين الحب واآله وأسئلة الوجود
�إ�سماعيل مروة

وجيه ح�سن
ّ ّ
ّ
ّ
فإن الكتاب الناشئين
واقعية،
واقعية أو شبه
بالتخمينات التي تبدو
ّ
ال يعيرون كبير اهتمام لنصائح من تمرسوا قبلهم بمهنة الكتابة ،أو من
ّ
تمرغوا بزواريبها ،وهمومها ،وموضوعاتها على وعورتها أو تشعباتها ،لكن
الكبار ،أصحاب الخبرة والمعرفة والممارسة ،الذين حملوا «رخصة ْ
حمل القلم»
سنوات طوالّ ،
وعرضوا حبر معاناتهم لكتابة آالف الصفحات ،وتدبيج آالف
المقاالت ،وتأليف العديد العديد من الكتب والدراسات واألبحاث في
ّ
ّ
وبدافعية مخلصة ،صادقة،
يصرون دومًا
مختلف الموضوعات والمرامي،
ّ
على نصح الكتاب الناشئين ،ظنًا منهم ببلوغ جانب من الكمال ،ومعرفة
ّ
ّ
المتمرسين ،ذوي الخبرة والدراية
كثير من وجه الحقيقة ،ثم إن الكتاب
بحرفة األدب الشاقة ،كثيرًا ما يتركون الخيار أمام الناشئة لألخذ بمثل هذه
ً
المالحظات والنصائح كلها أو بعضها ،أو اإلعراض عنها جملة وتفصيال.
ّ
ففي التوطئة ،ال ّبد أن يعرف الناشئة من الكتاب في عرض هذا
الوطن وطولهّ ،أن صناعة األدب في بالدنا ّ
تعد «صناعة مشؤومة» ،تنعكس
صورتها في األذهان في حالة من التفاؤل المغري ،ولكن قلما تفيض
ّ
المرجوة على المشتغلين بها ،بل أكثر من ذلك:
بالخير العميم ،والفائدة
«إنها مهنة مجبولة بالحرمان واألسى والحسد» ،فبعض أهلها – ومن
أسف شديد  -متباغضون متحاسدون ،يكيل بعضهم لبعضهم التهم،
ٍ
ّ
وينسجون فيما بينهم الترهات واألباطيل والحكايات الباهظة ،فالكيدية،
ملح كتاباتهم ،والتشرذم ديدنهم ،و»التكبيل والتربيط والشللية
ّ
البغيضة» سمات ظاهرة ّ
سيئة بينهم ،لكل ذي عقل متفتح ،أو صاحب
ّ
عينين بصيرتين .فكبيرهم يزدري صغيرهم ،وال يوقر صغيرهم كبيرهم،
ً
قائالّ :
«إن هذا شأن بقية الصناعات والحرف والمهن»،
وإذا انبرى أحدهم
ّ
ّ
ّ
ّ
فإن اإلجابة سرعان ما تأتي بتجرد :بأن حسد األدباء أشد إيالمًا ،وأقسى
وجهًا ،ألنه يعتمد على سالحين ماضيين« :اللسان والقلم» ،وقديمًا قالوا:
«جرح اللسان ُّ
أشد من جرح ِّ
السنان» ،وقالواّ :
«رب كلمة سلبت نعمة ،وجلبت
نقمة» ..ولم يتناول هذان السالحان أمرًا عظيمًا ،أو غير عظيم ،إال ّ
تسببا له
بالعطب والهوان واالنكسار ،ثم ألم يقل أحدهم يومًا« :وعداوة األدباء بئس
ُ
المقتنى» ،أي عداوة األدباء للناس والمجتمع ،وأما عداوتهم لنظرائهم،
ّ
وأهل صنعتهم وحرفتهم ،فهي أدهى وأمر ،وأبشع وجهًا ويدًا ولسانًا،
ُ
ألنهم أدرى بمقاتلهمَ ،
واطن الضعف فيهم .وال غرابة فيما ذ ِكر ،فإنها
وم ِ
شرعة الحياة ،بل هي – وال أجافي الحقيقة  -جانب من جوانب المأساة
األدبية في شرقنا العربي المتالطم..
ّ
وإذا ما أراد ّ
أي أديب ناشئ ،يفرح بنشر مقالة هنا ،أو أبيات شعرية
ْ
هناك ،أو ّ
ّ
رخي
قصة قصيرة هنالك ،أن يعيش في المستقبل سعيدًا،
ّ
النفسية الضاغطة ،فعليه
البال ،موفور الرزق ،سليمًا معافى من األمراض
ّ
ّ
ْأن يتخذ لنفسه «حرفة ثانية» إلى جانب «حرفة األدب» ،يؤمن بها خبزه
ّ
اليومي ،وعيشه الكافي ،بعيدًا عن غول الفقر ،وعواصف الحرمان ،ونار
الشعور باالنكسار! ومن جانب آخر قد يقول قائلّ :
«إن األدب شيء مثاليّ،
ّ
إن ُ
يترفع عن كسب المال» ،إذ ّ
الع ْرف الشائع يقول:
وعلى األديب الحق ْأن
ّ
(إن المال والنبوغ أم��ران ال يجتمعان ،فإذا حضر أحدهما ذهب اآلخر،
مستعطيًا اآلخرين،
وخير لألديب «الكاتب» ْأن يقف على قارعة الطريق
ِ
ّ
ّ
ّ
ْ
األكفْ ،
وأن يسف التراب ،ويبات على الطوى ،من أن يتدنى
مستعطفًا
ِ
إلى كسب المال بأدبه وثمرات إبداعه ،وقطوف أفكاره» .إذا قيل مثل هذا
ُ
حبط ،صادر عن شخص يائس منكسر ،فهو قد يكون
الكالم ،فهو كالم م ِ
ً
ّ
جاهال أمورَ
أديبًا مخفقًا في عمله وإبداعه ،أو أن نياته سيئة ،أو أنه قد يكون
زمانه .ولكن ما أكثر هؤالء األدباء الذين عملوا مثابرين ،وبذلوا جهودهم
مضاعفة ،وسهروا الليالي ،وذاقوا ّ
األمرين في سبيل تحصيل المال بالكتابة
والتأليف والنشر والتوزيع ،ولكنهم لم يدركوا ما أرادوه وما يستأهلونه
حقًا« :حنا مينه ،عبدالرحمن منيف ،عبدالله ّ
البردونيُ ،يمنى العيد ،نبيل
ّ
زكريا تامر ،كوليت خوري ،نزار قباني ،محمود
سليمان ،محمد الماغوط،
درويش ،أحالم مستغانمي ،»..والقائمة تطول ،وقد يقول قائلّ :
ّ
حيوية
إن
ُ
ّ
والتصحر ّ
ّ
المادي،
جراء عدم االكتفاء
األديب قد تصاب باليباس والجفاف
ومن هنا كان من الواجب عليه ْأن يسعى لتأمين لقمة عيشه وعيش عائلته
من مصدر رزق آخر ،ال ْأن يركن إلى َّ
الدعة واالسترخاء ،وانتظار ما ّ
تدره عليه
صنعة الكتابة ،وحرفة األدب من مال وفير.
البقية..............................ص14

تعال إلي
فأنت يا روحي
قريب
أنت في حبل الوريد
ال أدري
كيف أبدو
إن حجبت عنك
ال جرم
أغدو بعيدًا
كذلك ينظر نبيل طعمة إلى حالة
القرب والبعد ،التماهي مع اآلخر ،مع
الكون ،في انعكاس لرؤية الداخل
في خواطره الشعرية التي صدرت
حديثًا ع��ن دار ال��ش��رق بحلة تليق
بالخاطرة وال��وج��دان الشعر ،ليتابع
تأمالته الخاصة التي يصوغها بذوب
إحساسه وتجربته ،مازجًا بين ماهو
ذات��ي وخ��ارج��ي ،بين م��ا ه��و عشقي
ووجداني ،بين ماهو إلهي وإنساني،
ليؤكد رؤيته بكون اآلخ��ر مع اآلخ��ر،
وبتلونه بالقدر ال��ذي يمنح نفسه
لهبات الريح القادمة المحملة بالحب
والوجدان ،وبذلك ال يحيد في إصداره
الجديد عن رؤيته التي كرسها في جل
كتاباته الوجدانية ،بل إنه ال يكترث إن
وافقه اآلخر أو خالفه في فرد مساحة
للذات والوجدان لتطبيق الرؤى التي
استلهمها في رحلة التكوين النظرية
والتنظيرية ..في (الحب واآله) يكتب
كما يتنفس ،وكما يفكر ،ال يبحث عن
لحظة تجميل للنص األدبي ،بل ينشره
بكل طزاجته وعفويته وعمقه.
نجوى وإجابة
حول الحياة ومتعها ،واآلخرة وما
تحتويه من جوائز لإلنسان ،يبث طعمة
نجواه ،فيصوغ الفلسفة الوجودية
بأسلوبه ،ليبين منهج الحياة الذي
يرغب فيه ،وال��ذي اقتنع به ،ما بين
يوم غد حياة وخلود ،وبوضوح تام يبدأ
نجواه نحو السمو والعالء ،ويتحدث
إلى مفهوم الربوبية مستعيرًا األلفاظ
الدالة على ما يريد:
ً
يا عالمًا بحالي /يا متجوال /بين
عقلي وقلبي
وسري وأسراري /يا ملهمي
أهوى الحياة وجمالها
فانظري إلى أن ألقاك /أو تلقاني
اعذرني بكوني أعيش
بين خمرة حبك
وشفاه الحور العين /الغواني
لن أغامر /وأنتظر حتى أصل /دار
الفناء /أو البقاء
دعني أعش /وأرتو /مما صنعت
وأبدعت وتجليت عليه
دعني أبارك
جمالك في حياتي
يا إلهي..
فالنجوى والخطاب موجه لإلله
القادر الخالق الجمال ،والخاطرة هنا
تكشف ما ال يشف من روح اإلنسان،
وما ال يظهر لآلخر ،فأنا أمام شخص
عارف مدرك ،ولكنه يلتمس العذر قبل

الوصول إلى دار الفناء أو البقاء ليرتوي
مما خلق اإلله وأبدع ،فهل تمثل هذه
الخاطرة الشعرية شطحة على مبدأ
الصوفية؟ وهل كانت في المدارك
المقبولة؟ وهل الخلق للدنيا ومتعها
من عبث؟
ال��ن��ج��وى قائمة على المعرفة
والعرفان ،وذاك ما يشير إليه في
خاطرة أخرى:
أعترف
بأنني يومًا /لم أخف منك
فالخوف يختص بمن ال يعرف
الوصول
لسدرة منتهاك
وأنا أعرف /مهابك وجاللك
ومنه تجدني
أقف نائبًا
واعدًا
بأال أعيد
إن��ه ال��وج��ه اآلخ���ر للتوبة التي
يمارسها العبد بين يدي خالقه ،والذي
يعني هنا أن العارف لطريقة الوصول،
هو ذاك العبد القادر على المعصية،
الواثق من عفو الله ،العارف لطريق
سدرة المنتهى ،أال يذكر هذا بقول
القائل (إن كان ال يرجوك إال صالح/
فبمن يلوذ ويستجير المجرم؟).
النفخ في الروح
يستعير طعمة في كتابته األلفاظ
القرآنية ،وذلك في تأكيد واضح على
ما يريده ،فلم تأت هذه األلفاظ عفو
الخاطر ،وهو بذلك يأخذ من األلفاظ
اإلشكالية ليحقق معادلة العبد القارئ
أم��ام الله الخالق ،في ق��راءة خاصة
لطبيعة العالقة بين المحب والمحبوب،
وهذه القراءة تقوم على الحب والتأكيد
على العفو ال القسوة ،والرحمة للعبد
حتى بالموت ،وإن عرفنا أن الموت قهر
للعباد:
فنفخنا فيه من روحنا
بعد أن صنعناه
ً
صلصاال
أو حمأ مسنونًا
أو طينًا الزبًا
ساد الحياة
لبرهة بحراكه ال�لاه��ب /تطاول
فيها
حتى خال أنه /واصل سحب السماء
وربها الكامل
لم يدرك أبدًا
قهره لعباده بالموت
في لحظة مهما بلغ
من حظوة أو جمع
من الذهب الالمع
ما بين اله��ب والم��ع ك��ان الموت
قهرًا وعظة لإلنسان ،بأن يكون سعيه
الهبًا إيجابيًا ،وأن يكون يقينه بأن
الحظوة والجمع لن يكتمال إال بالرحمة
القهر ،وهو الموت مهما جمع اإلنسان
من مال..
ما الغاية إن كنا
ً
نمتلك عقال وقلبًا ونظرًا

د.نبيل طعمة
أليس من أجل
أن نصل هذا بذاك بذلك
ألحل في إنساننا
بكونه في جوهر اإلنسان
الله حل
ّ
إن الله ح��ل في جوهر اإلنسان،
كذلك يرى طعمة ،وهو رأي المتصوفة
لتفسير غير المحدودية ،وم��ن هذا
المنطلق يسعى إلى محاكمة عقلية
قد يوافقه عليها القارئ ،وقد ال يفعل،
لكنها بالمحصلة رأي وقراءة متمعنة:
خلقتنا
من خير وشر
أودعت بين خافقينا وفكرنا
عسسًا دقيقًا
ال يخطئون
يسجلون ويرسلون
كل صغيرة وكبيرة
طالبتنا بفعل الخير
فإن فعلنا واستقمنا
ما فعلت أنت؟
في عيشنا وبعد الرحيل
هل كنا نلتقيك؟
بعد أن أقر في خاطرته بأن الله في
جوهر اإلنسان حل ،لم يبحث عنه؟ لم
يحاول تفسير األشياء؟ وهل يخشى
العسس في الدنيا والذات من حل الله
فيه؟
(بين الحب واآله) خواطر شعرية
أراده���ا كاتبها ع��ه��دًا بين الخالق
والمخلوق ،هو يتجول في ملكوته
ومخلوقاته وب��دائ��ع��ه ليختم «هل
أستطيع ومهما فعلت /إخفاء لها /من
فكري ،أو فكرك /في التكوين؟» وهذا
النص على ما فيه من جرأة وإشكالية،
قد ال أوافق الكاتب في صوغ الفكرة
الوجودية الفلسفية بهذه الصيغة
ً
الشعرية ،لكنني أتراك مجاال للتعبير
وف��ق ال��رؤي��ة التي يريدها كاتبها،
وحسب الكاتب أنه قدم صياغة جديدة
قد تعتمل في أذهان الكثيرين ،لكنها
تبقى لصاحب هوية الحب واآله.
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«الربيع العربي» وشيوع ثقافة التكفير..
تركي �صقر
لم يسبق لحركة احتجاجات شعبية أو انتفاضات
ثورية خطفت شعاراتها وزيفت أهدافها ومسمياتها
كما ج���رى ف��ي تضاعيف وم��س��ارات م��ا أطلقوا
عليه الربيع العربي ,فقد انتهت يافطات الحرية
والديموقراطية والسلمية والمواطنية والتعددية
والمدنية التي سوقوا لها عبر آلة إعالمية كونية إلى
حاضنات ظالمية تكفيرية استئصالية ال تؤمن وال
تعمل إال تحت عنوان واحد وحيد :من ليس معنا فهو
ليس ضدنا وحسب ,وإنما هو كافر ,دمه وماله وعرضه
حالل شرعًا بل ينبغي جز رأسه وافتراس جسده وأكل
كبده والتهام قلبه وشي لحمه ..فال اعتراف باآلخر
حتى لو كان من عباقرة الدنيا أو من مالئكة السماء أو
من أولياء الله الصالحين ..ألم يقطعوا رأس تمثال
أبي العالء المعري في مسقط رأسه بمعرة النعمان؟؟
ألم يهدموا مقام سيدنا إبراهيم الخليل في الرقة
الذي تجمع عليه الديانات السماوية الثالث؟؟ ألم
ينبشوا قبر صحابي رسول الله الجليل المجاهد عدي
بن حجر الكندي في عدرا بريف دمشق؟؟
وفي ظل هذه الثقافة الشوهاء والفكر المريض
السقيم ,ألم يدنسوا أقدس ما يعتقد به كل مسلم,
أال وهو التكبير ,فمتى كانت كلمة «الله أكبر» متالزمة
مع كل عملية اغتصاب وخطف وقتل وتدمير وسرقة
وتمثيل بالجثث وذبح بالسواطير والمناجل؟؟ ومتى
كانت كلمة« :ال إله إال الله» تبيح حرق محاصيل
المواطنين وتهجيرهم من بيوتهم ومناطقهم
وتخريب مؤسساتهم وممتلكاتهم وتهديم أسس
حياتهم واغتيال تعليم أبنائهم في المدارس
والجامعات؟؟ ومن أعطى هؤالء المرتزقة الجهالء حق
اإلفتاء بالذبح والشنق والتكفير واحتكار االسالم
وتوزيع شهادات الدخول إلى الجنة أو الحرمان منها
أو حتى االيمان برب السماء..؟؟
وال يجب أن يحسب أحد أن هذه الصورة في
س��وري��ة وح��ده��ا اآلن��و حيث إنها مستمرة بقوة,
ومفاعليها ت��زداد أكثر في تونس وليبيا واليمن
ومصر والعراق ,وفي كل أرض عربية َّ
مر بها ربيع
الصهيوني برنارد هنري ليفني ,واندفعت باتجاهها
أموال البترودوالر الخليجية بأوامر مباشرة من السيد
األمريكي واإلسرائيلي وبفتاوى من شيوخ الفتنة
واالنحراف ,الذين شوهوا اإلسالم األصيل وثقافته
السمحاء الرحيمة ,وبدلوها بثقافة ترضع من الفكر
الوهابي الحقود ال��ذي يشرب ويتغذى من الفكر
التلمودي في محاولة إجرامية الستبدال اإلسالم
ّ
المحمدي العروبي بإسالم تلمودي ال يعيش إال على
الفتن المذهبية والطائفية البغيضة ,وال ينمو إال في
مستنقعات القتل وبرك الدماء والتوحش والفتك
باآلخر والمتاجرة بالدين ونشر الفتاوى الفاسدة
وتحويل حياة جيل بأكمله واهتمامه إلى طوابير
من الشباب والشابات لجهاد المناكحة في الدنيا
والتسابق إلى مناكحة الحوريات في اآلخ��رة ..فأي
ثقافة هذه التي تريد أن تجعل قضية القضايا لدى
الناس الشبق الجنسي حياة ومماتا!!..
ولمن ال يعلم فإن النظرية المفضلة المطبقة
لدى أصحاب الثقافة الظالمية تعتمد شعار كفر
وال تفكر ,فقد غيبوا الوعي والبصيرة والتبصر,
واستخدموا عقيدة فهم النصوص على ظاهرها..
لكي يوقفوا العقل والتفكير ,ووصل بهم األمر إلى
تكفير والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ,وقالوا
إنهما في النار ,وعندما كفروا والدي رسول الله أصبح
ً
األمر سهال عندهم بتكفير أي إنسان يخالفهم..
هكذا سياسة اإلقصاء تجاه اآلخر وتراكمات
الماضي التي خلفت ه��ذا ال��م��وروث م��ن الحقد
والكراهية ,تغذيها دوائر ذات نفوذ مالي وسلطوي,
وتسخر لها وسائل إع�لام وفضائيات بحسابات
مفتوحة ,لكي تستخدم هذا كله في حرف الحقائق

وقلبها خدمة لمشروع استعماري جديد للمنطقة..
ّإن تحشيد الطاقات لثقافة منحرفة فتنوية
عمل خطير ,بل من أخطر األعمال على األمة ,ومن
المؤسف أن يضطلع به من هم في هرم المؤسسة
ً
السياسية والدينية فضال عن صغارها .فنالحظ
قيام رجال الدين الكبار بإصدار فتاوى خرقاء تكون
على شكل أجوبة الستفتاءات لجمهور مملوء غيظًا
وحقدًا ,يدفعه الجهل والتعصب ،فتنتشر هذه
الفتاوى ضمن كتيبات ,أو تطرح من خالل برامج
إذاعية أو تنشر على صفحات االنترنت ليقوم بعد
ذلك من هم في معيتهم بالترويج لها.
وما نعنيه بالخطورة إنما هو واقع حال أدى في
المدة األخيرة إلى شن حرب طائفية داخل العراق
وسورية وال��دول األخ��رى ,أزهقت أرواح العديد من
األبرياء ,وقادها متعصبون جهلة مستمدين روح
(التضحية والجهاد) من سلفيين ال يدركون شيئًا في
هذا العالم سوى شيء واحد أال وهو الفكر الوهابي.
أفليس غريبًا أن يقوم هذا الجيش الكبير من
السلفيين بعبور الحدود ليضعوا حول خصورهم
أدوات الموت وليصبحوا في لحظة واح��دة أشالء
تزهق وراءها أرواحًا بريئة ،رافعين شعار التجديد في
العقيدة اإلسالمية ..فهل حقًا أن التجديد ال يتم إال
بالقتل وسفك الدماء وتخريب البلدان وتدمير البشر
والحجر والشجر؟؟!!!
ّ
ّإن مشكلة التكفير هي في الذهنية التي
ّ
ّ
تقدس ّ
عملية شل التفكير عبر التنظير للجمود عند
ّ
نتاج الماضويين ،سواء سميناهم بالسلف الصالح
أو المشهورين أو باإلجماع أو ما إلى ذلك؛ ّ
ألن هذه
العناوين تشير إلى توافق علماء أو فقهاء على آراء
ّ
معينة في حقبة ّ
ّ
زمنية ما ،قد تطول أو تقصر ،ولكنها
ّ
تبقى ـ في حقيقة األمر ـ تعبيرًا عن خصوصيات
ّ
ُ
خصوصية تلك الحقبة
المنتجين لهذه اآلراء ،أو عن
ّ
الزمنية التي تفرض تأثيرها فيمن فيها ،من حيث
ّ
ّ
المنهجية..
الذهنية أو
االهتمامات أو
نعود إلى هذا الذي أسموه زورًا وبهتانًا ربيعًا
عربيًا لنسأل :ماذا جلب للعرب؟؟ وماذا كانت ثماره
حتى اآلن ,ثقافيًا على األقل؟؟ ومن غير االستغراق
في التفاصيل ,وبعد أن ذاب الثلج وبان المرج ,وبعد
أن زالت الغشاوة عن أعين الكثيرين وخفتت األضواء
البراقة للشعارات الرنانة ,يمكن القول إن هذا الربيع
كان صقيعًا لم يجلب للعرب على الصعيد السياسي
إال تعميق في الفرقة والتمزق والتشظي والتهميش
عالميًا والتنكر لقضاياهم األس��اس��ي��ة وخاصة
قضية فلسطين والقدس ومحاولة شطبهما من
االهتمامات الدولية ..ولكن الكارثة الكبرى والطامة
الطامة كانت في التقهقر الثقافي والتصحر الفكري
عندما أزهر هذا الربيع عفن الماضي وأثمر أشواك
الحقد والتكفير وتصنيع العقول المعلبة الصماء
التي تسعى إلى شيوع ثقافة أحادية إقصائية ال
تولد سوى العقم وال تنتج سوى العدم بانتهاجها
طريق القتل ولغة الموت في مخاطبتها لآلخر لمجرد
االختالف معها .فبئس هكذا ربيع تفوح منه رائحة
الدم واعتقال العقول وسجنها في زنازين الماضي
األشد تخلفًا وبعدًا عن العصر..
إن المفارقة الغريبة في هذا الربيع أنه كان كلمة
حق أريد بها باطل ,ألن شعاراته كلها انقلبت إلى
عكسها تمامًا على أرض الواقع ,فشاعت الفوضى
بدل االستقرار ,وتفشى اإلجرام بدل األمان ,وذبحت
أحرف الديموقراطية بالسكاكين والسواطير ,وقضت
ذهنية التحريم والحريم على كل معاني التقدم
والنهوض والثورة ,والشيء الوحيد الذي ازدهر في
عمر هذا الربيع هو ثقافة التكفير وإلغاء اآلخر بإنهاء
وج��وده االنساني ..فمتى تنهض األق�لام األصيلة
للتصدي لسرطان هذه الثقافة الضالة المضللة..؟!!
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االفتتاحية
ح�سني جمعة

ُك َليمة ورؤية
إذا كنا ال نشك في أن التطوير واالرتقاء بحياة المجتمع والحفاظ على كرامة
المواطن وتطبيق مبدأ العدالة االجتماعية يبقى مطلوبًا دائمًا ..فإننا نتساءل :ما
قيمة الربيع العربي أو أي ربيع آخر إذا اختلطت الفوضى بالديمقراطية؛ وصار القتل
منهجًا متبعًا ال يرعوي عنه أحد؟ وما قيمة الحياة نفسها إذا كان اإلنسان يعيش في
حال مستمرة من الخوف والذل والعبودية والقهر والفقر؛ وفي وطن فقد سيادته
ٍ
وكرامته؟ ومن هنا نتساءل ـ أيضًا ـ :ما قيمة اإلنسان نفسه إذا سرق الغازي األجنبي
وطنه ،واستلب إرادته وكرامته وحريته وهتك قداسة قيمه ومبادئه؟!! وما قيمة
المرء إذا خسر وطنه مفهوم الدولة الوطنية وسقطت هويته القومية؟! ثم إن الربيع
العربي الرديء َج َّر العرب إلى قطيعة حقيقية مع شروط الثورة بمعناها التاريخي
والموضوعي والعلمي...
وهنا يستفزنا سؤال آخر؛ كيف يمكن للمواطن أن يصل إلى ما يصبو إليه وهو
ً
يرسف ذليال في ظل التبعية والقيد؛ ويرى موارد البالد والعباد يستغلها عدوه
لمصالحه الخاصة ويجعل أبناء هذه البالد أدوات لتحقيقها ،من دون أن يخسر شيئًا؟!!
وال شيء أدل على هذا مما قاله الباحث األمريكي (نعوم تشومسكي) في لقائه مع
قناة (سكاي نيوز العربية)« :أمريكا ستبقى راعية لمصالحها ومصلحة [إسرائيل]
حيث كانت هذه المصالح ،ولن تلتفت إلى آالم الشعوب العربية واإلسالمية ،ولن
يكون شعار حقوق اإلنسان إال ّ
شماعة تعلق عليها أمريكا مالبسها الملطخة بدماء
الشعوب؛ بعد أن شعرت الواليات المتحدة بأن من الصعب احتواء الثورات العربية
السابق« :ليست هناك إشارات لتغيير هذا
في شكل كامل ..ثم يقول في لقائه ُ
الموقف بعد االنتخابات» األمريكية التي أعيد بها أوباما إلى الرئاسة ،ثم قال بشأن
ما يجري في سورية :إنه «تسابق على الموت» ..لذلك كله نرى أن الربيع العربي برمته
ما كان ليكون لوال أنه جاء في سياق سيطرة أمريكا على مصادر الطاقة؛ وحماية األمن
الصهيوني ..أما ما يتعلق بشأن الديمقراطية فهو آخر ما تعنى به أمريكا وأوربا في
منطقتنا».
وبناء على ما سبق نرى أن أعظم خطر يتهدد العربي سقوطه غنيمة سهلة بيد
البترو دوالر وعدم قدرته على استعمال عقله؛ وابتعاده عن الموضوعية والحياد
والنزاهة تجاه فهم قضيته ،وقضية وطنه ،وتجاه فهم المصالح الكبرى لدول
الهيمنة؛ وهي مصالح تحكمها تحالفات؛ وتجاذبات؛ وأزمنة ومراهنات تتحكم بها
الدوائر الصهيو ـ أمريكية ،التي تؤمن إيمانًا مطلقًا بأنه ال قيمة للمبادئ والثوابت
في أي منها.
ثم إن المدقق في أكثر ما حصل في البالد العربية التي حدث فيها ما يسمى
بثورات الربيع العربي يدرك ولوغ ما يسمى بدول االعتدال العربي في سياستها
التابعة لإلدارة األمريكية ..ما يعني تحويل الربيع العربي إلى سياسة تخدم المصالح
الغربية ،ثم المصالحة السياسية واالقتصادية واالجتماعية مع الكيان الصهيوني
والسيما حين وقفت أنظمة عربية عدة حليفة ل�لإدارة األمريكية مؤيدة لتوقيع
هدنة دائمة مع الكيان في غزة المحاصرة التي َّ
صب عليها الكيان الصهيوني جام
غضبه في عملية (عمود السحاب) وهي العملية العدوانية األخيرة على غزة في
(2012/11/14م) ،ودامت ثمانية أيام لم يترك فيها ّ
الصهاينة سالحًا فتاكًا إال
استخدموه بكل وحشية ولكنهم ارتدوا خاسئين على أعقابهم ..لذلك سارع رئيس
الوزراء الصهيوني (نتن ياهو) ليطلب الهدنة برعاية أمريكية من الرئيس المصري
محمد مرسي الذي قام باتصاالت سريعة وفاعلة مع (حماس)؛ فال غرابة أن يصبح ـ
بهذا العمل ـ راعيًا لعملية تطبيع جديدة ،علمًا أن عددًا من الحكومات العربية وافق
ً
على الهدنة فضال عن موافقة (حماس) والسلطة التنفيذية التي يقودها الرئيس
محمود عباس؛ بينما نرى أن تلك الحكومات العربية مازالت تؤجج نار الصراع في
زمن الربيع العربي في بعض األقطار العربية كما نجده في األزمة السورية؛ إذ أعلنت
جهارًا نهارًا عن دعم المعارضة إلسقاط الدولة السورية وتدمير بنيتها..
وعلى الرغم من هذا فإننا مازلنا ندعو إلى أمة عربية واحدة تجعل العروبة بما
تمتلك من عناصر إنسانية جامعة؛ وثقافة تاريخية مملوءة بالتآخي والتسامح أساسًا
لالنتماء القومي؛ أمة تنفتح على اآلخر وال تنغلق على ذاتها ،تؤمن بالسلم اإلنساني
وتكره االعتداء ...لكنها قادرة على ّرد أي عدوان ،وعلى رأسه العدوان الصهيوني
ّ
وتجرم كل من يقوم بالتطبيع معه ..هذا هو الربيع العربي
العنصري االستيطاني؛
الذي نبتغيه؛ وليس الصراع الداخلي وسفك دماء األبرياء وإقامة العالقات مع الكيان
الصهيوني؛ نحن نرغب في دولة حرة تكون سيدة قرارها ومواردها وقادرة على إعادة
إنتاج ذاتها وفق أطر سياسية ديمقراطية ودستورية قانونية.
ثم إن إدارة المجتمع واالرتقاء به صعودًا في السلم الحضاري فن إنساني
راق يتحرر من العصبية والجهل والتطرف واالنتماء العشائري والقبلي والطائفي
ٍ
والمذهبي والعرقي ..ألن أي تعصب أو تطرف من أي جهة أو طرف كان إنما ينتج
كوارث اجتماعية وفكرية ونفسية واقتصادية ال حصر لها ويمتد تأثيرها المشين
إلى آماد طوال.
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ثبات أحوال األدباء
ُّ
والنقاد عبر العصور واألزمان
مانيا بيطاري
ت��ع��ددت اآلراء ف��ي النقد واألدب بتعدد
ِ
وجهات النظر والخلفية المعرفية لكل منها ،وإذا
حملنا األمور على بساطتها وبادئها ،فإننا نرى
األدب والنقد وجهينِّ ،
يعبر اإلنسان في األول عن
ّ
ليتفحصها في الثاني ،وعلى
نفسه ،ثم يعود
الرغم مما بينهما من صلة قربى ،فإن معاركهما
قديمة بقدم نشأتهما مستمرة إلى اآلن ،فلكل
واحد منهما اتجاه ،كمن صعد سلمًا وال ّبد أن
ُّ
يصعده ثانية ولكن من رأسه ،فتسلق البحر ال
يبدأ إال بالغوص.
صحيح أن األدب��اء والنقاد قد تواطؤوا على
أسس نقدية بينهم ،وإن بدأت على السليقة،
ّ
غير أنهم تواطؤوا لسانًا ،وخالفوا قلبًا وسلوكًا؛
ّ
وبهذا وقع كل منهم بسهام اآلخر.
ّ
وعلى الرغم من تأخر نشأة النقد عن نشأة
ّ
األدب ،فإن النقاد األوائل لم يكونوا أقل ثباتًا
وث��ق��ة بالنفس م��ن األدب���اء أنفسهم؛ فهذا
الراوية خلف األحمر (ت180 :هـ) يجيد الدفاع
َ
راض األدبّ ،
وطوعهّ ،
وميزه
عن مهمة النقد ،إذ
كما ِّ
يميز الصيرف الدراهم ليعرف بهرجها
وزائفها( :قال قائل لخلف األحمر :إذا سمعت
أنا بالشعر واستحسنته فما أبالي ما قلت فيه
ً
درهما
أنت وأصحابك! فقال له :إذا أخذت أنت
فاستحسنته ،فقال لك الصراف إنه رديء ،هل
ينفعك استحسانك؟) .وكان خلف األحمر يدرك،
في ق��رارة نفسهّ ،أن طريقه وعر أم��ام عمالقة
الشعراء ،ال ُيسلك إال بسبقهم إلى أدبهم ،فكان
أفرس الناس ببيت شعر ،وأصدق لسانًا ،وكان
ّ
حجة لغيره ،ال يضيرهم إن أخذوا عنه خبرًا ،أو
أنشدوا شعرًا ال يسمعونه من صاحبه.
ويمكن أن يكون ّ
مرد صالبة موقف الشعراء
ّ
الموجه إليهم ،هو أن الشعراء
في وجه النقد
أنفسهم كانوا يزاولون النقد بفطرة ومرونة ال
ُّ
تقل عن فراسة من ِّ
يوجه إليهم نقدًا ،أليس
ّ
«علي أن أق��ول ،وعليكم أن
ال��ف��رزدق من ق��ال:
ّ
تحتجوا» .فهذا الشاعر طرفة بن العبد استطاع،
َّ
المسيب بن
وهو غ�لام ،أن يجعل من الشاعر
ً
علس مثال سائرًا في التندر والتخليط إلى يومنا
ّ
هذا؛ إذ استوقف المسيب على زلته ،وهو ينشد
في مجلس بني قيس بن ثعلبة ،فوصف الجمل
بصفات الناقة ،فرد عليه طرفة ،وهو يلعب مع
َّ
المسيب،
الصبيان ،استنوق الجمل! فكان من
َّ
بدل أن يعترف بزلته ،أن دعا على طرفة :يا غالم
ْ
اذهب إلى أمك بمؤيدة (بداهية) ،فكان دعاؤه
أصدق من اعتراف مهزوم.
من الطبيعي أن مثل تلك المواقف تصدر
في مرحلة كان فيها النقد في نشأته؛ إذ كانت
َّ
تداخله عوامل بعيدة كل البعد عن لوازم النقد
ً
الموضوعي الذي تطور أصال عن نواة هذا النقد
َّ
يسوغ لها ،مثل
الذاتي .فمن تلك العوامل ما
البواعث النفسية في حكومة أم جندب الطائية
امرئ القيس والزائر المحبب إليها
بين زوجها
ً
علقمة الفحلِ .لقد كان ُ
امرؤ القيس رجال ذميمًا
ُ
غير محبب إلى زوجه أم جندب ،فلما زار علقمة
َ
ام���رأ القيس أخ��ذا ي��ت��ذاك��ران الشعر،
الفحل

بعض الشعراء الجاهليين إلى عصر الفرزدق وما
بعده؛ فعلى الرغم من أنه عصر عبد الله بن أبي
إسحاق وغيره ممن يشهد لهم بالموضوعية ،وإن
كانت جزئية ،في أحكامهم ،إال أن حال الشعراء
بقيت على أنفتها الجاهلية؛ فالفرزدق يغضب
من اب��ن أب��ي إسحاق بعد أن أش��ار إل��ى خطئه،
ويقول:

جرير

أبي نواس

الفرزدق

بشار بن برد

فحكمت لصالح علقمة الفحل في وصف ناقته
وفرسه ،وأغضبت زوجها الذي اتهمها بعشق
الفحل وطلقها.
فإذا ّ
سوغنا ألم جندب ما ذهبت إليهَّ ،
فثمة
ً لاّ
مواقف ال نجد ،وإن صعدنا إلى السماء ،سبيال إ
بوصفها بالمزاجية؛ فالنابغة الذي كانت تضرب
له قبة حمراء من أدم بسوق عكاظ كي ينظر في
ّ
خصومة الشعراء  ،فضل األعشى على الخنساء،
لمجرد أنه سبقها إلى مجلس التحكيم( :والله لوال
سبقك أبو بصير أنشدني آنفًا لقلت إنك أشعر
أن
ِ
الجن واإلنس)!! أثار هذا الحكم حفيظة حسان
بن ثابت الذي لم يرق له تجاهلهما إياه ،فأخذته
العزةّ ،
ورد على االثنين :والله ألنا أشعر منك ومن
أبيك ومن جدك!
إذا ك��ن��ا ن��ج��د عجبًا ف��ي س��ل��وك األوائ���ل
ومساجالتهم ،فكيف لنا اآلن أن نقبل بمثلها ،بل
نظر في
وبما هو أكثر إسفافًا وأوضح منها قصور ٍ
عصرنا! فإذا تمت خصومة أم جندب والنابغة في
عصر نسميه عصر الجاهلية ،فماذا نسمي عصرنا،
ّ
(السافلية)؟ ماذا عن عصر اإلسالم؟!
فوجدت أم جندب فرصة لتنال من زوجها امرئ ،هل نسميه

ُّ
جد قوله نفعًا في الالحقين أمثالنا« :ال تزكوا
ألم ُي ِ
أنفسكم» ،ألم يجد نفعًا إعجاب عمر بشعر زهير
بن أبي سلمى ألنه «ال يمدح الرجل إال بما فيه»؟
إن ما نراه اليوم من عيوب نقادنا وأدبائنا
نجد له نظيرًا في األوائل ،ونذكر منها أن بعض
من يسمون أنفسهم بالقاصين أو الروائيين في
ِّ
أيامنا هذه ،يفحشون في وصفهم ويسفون،
إلى ّ
حد بتنا ال نرى كلماتهم تجري مجرى الطبع
السليم ،بل تتشهى سبل الخالعة والمجون
وتفتيق األذهان عن كل محظور .فعلى من ننحو
بالالئمة؟ على األدي��ب أم على من يتبعه من
ّ
يسوغ لهم ذلك
النقاد بسقطاته وعثاره؟ وهل
َّ
أن بعض أعالم الشعراء قبلهم نقبوا مجاهل
َّ
وشرعوها؟ ال :فمن سبقهم وجد من
االبتذال
يقف لهم بالنقد ،مثلما فعل النقاد األوائ��ل
الذين عابوا على أبي نواس قوله المنكر:
ِّ
يا أحمد المرتجى في كل نائبة
قم سيدي ْ
نعص َ
جبار السموات
ِ
استمرت الجهالة التي عرضنا لها في ردود

فلو كان عبد الله مولى هجوته
ولكن عبد الله مولى مواليًا
وكان ابن أبي إسحاق أبلغ في ال��رد ،فقال:
وقد لحنت أيضًا في قولك« :مولى مواليا» ،وكان
ينبغي أن تقول« :مولى موال!» .ليت الفرزدق كان
في موقفه هذا لينًا حكيمًا؛ كما كان وقت موت
زوجه النوار ،فناح عليها بقول جرير ال بقوله هو،
وهذا دليل على اعتراف الفرزدق بسبق جرير في
المراثي:
لوال الحياء لهاجني استعبار
ولزرت قبرك والحبيب يزار.
وح��ال اب��ن أب��ي إسحاق مع ال��ف��رزدق كحال
األخفش مع بشار بن برد الذي رد على انتقاده
له بقوله( :ويلي على القصار ابن القصارين ،متى
َّ
القصارين؟).
كانت اللغة والفصاحة في بيوت
َ
ُ
فلما بلغ قوله األخفش بكى وأدرك ما ينتظره
من فحش لسان بشار ،فأرسل ،من فوره ،وساطة
لتسوية األمور بعقد صفقة بينهما يكف بها
َّ
يحتج األخفش بشعره
بشار لسانه عنه مقابل أن
في كتبه.
ال يتوقف األمر على ما عرضنا من عيوب في
سلوك األدب��اء ،ولعل أخطرها ما كابده الجاحظ
نفسه من صغار عصره ،فكانوا يعارضونه في
ّ
بصحتها ،وينكرونها عليه ،بل
آرائه على علمهم
يتجرؤون على سرقتها إن سنحت لهم الفرصة،
َّ
ليتكسبوا بها عند ملك آخر!
باتت السرقات األدبية موضة عصرنا بمثل
صفاقة معاصري الجاحظ وأبعد ،والسيما حين
يجد أحدهم في نفسه قوة وحصانة موصولة به
من جهة سياسية أو إعالمية ،فينسب لنفسه ما
ليس له ،والسيما إن كان الشخص الذي اختلس
ْ
منه باحثة وليس باحثًا ،فين ِفس عليها مواهبها
وتقدمها هو الرجل ،ويختلس من بعض ما جادت
به ،وينسبه إلى نفسه ،هذا الرجل الحضاري الذي
َّ
يطبل ويزمر له من تحلق حوله من األدباء والنقاد
الذين ال يعرف أحدهم إن نظر إلى المرآة أقردًا
رأى أم حمارًا.
وأخيرًا أقول ،نحن بأمس الحاجة إلى مقاييس
ِّ
ونمحص بها أخالقنا،
النزاهة لنعاير بها سلوكنا،
ّ
ونرهف بها إحساسنا ،ونجنبه مزالق المزاجية
ْ َ
النزعات على اختالفها بقدر حاجتنا إلى
وقصف
ِ
ً
نقد أدبي يسلس القياد أوال إلى الطبع السليم
والعقل النابه ،حتى ال يبقى بيننا من يأخذ علينا
بالباطل إن أردنا حقًا كما لو كنا نحن من يرمي
لاَّ
القول على ع ته ال هو ،وكما لو كانت منظومته
األدبية إح��دى المذهبات النفيسة ال يحق لنا
فيها إال الغزل الرفيع.
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اللغة العربية والثقافة الرقمية
لطف ّية �إبراهيم برهم
ّ
إذا كانت الثقافة تعني ،لغويًا ،التعلم،
ّ
والتهذب ،والتثقيف فإن الرقمية تحيلنا على
العالم اإللكتروني بوصفه ثورة علمية في العصر
الحديث؛ لذلك يلتبس مصطلح «الثقافة الرقمية»
على كثير من الباحثين؛ إذ قد ُيفهم بوصفه
عالقة مباشرة بين الثقافة بوصفها ّ
مكونًا معرفيًا،
ّ
المحصلة
والرقمية بوصفها تقنية ،بحيث تكون
ً
أشكاال ثقافية رقمية .هذا من جهة ،ومن جهة
أخرى يعكس هذا المصطلح ما أوجدته الثورة
الرقمية (المعلوماتية/االنترنيت) من أنماط
ثقافية ،وسلوكيات جديدة/وافدة.
لكن الثابت لمجموعة من المفكرين أن الثقافة
الرقمية هي الثقافة الوافدة على مجتمعاتنا في
العصر الحديث؛ العصر المعلوماتي الذي رافقته
ثورتان تكنولوجيتان هما :ثورة االتصاالت ،وثورة
المعلومات (األجهزة االلكترونية).
مصطلح الثقافة الرقمية ،إذن ،يعني اإلشارة
إل��ى معطيات ثقافية ناجمة ع��ن استخدام
التكنولوجيا االلكترونية الجديدة ،وما نتج عنها
من ه ّ��وة فاصلة بين ال��دول المتقدمة ،وال��دول
النامية في الوصول إل��ى مصادر المعلومات،
والمعرفة ،والقدرة على استثمارها ،ولقد أطلق
على هذه ّ
الهوة اسم (الفجوة الثقافية) ،أو (الفجوة
الرقمية) ،كما يرى الدكتور «نبيل علي» .وهنا
نتوقف عند سؤال مفادهَ :م ْن هو المثقف رقميًا؟
هل هو الشخص القادر على استخدام أجهزة
الكومبيوتر ،والخدمات االلكترونية لمواكبة حياة
المجتمعات الحديثة ،والمشاركة فيها بثقة؟
يرى بعض المشتغلين في هذا المجال أن
جوهر الثقافة الرقمية يكمن في تمكين أفراد
المجتمع م��ن استخدام التطبيقات الرقمية
الحقيقية ،لما لها من أهمية في إنجاز أعمالهم
الوظيفية والشخصية (حسين راش��د :الثقافة
الرقمية واالنتماءات االلكترونية) ،في حين يرى
«حبيب سروري» أستاذ علوم الحاسوب في فرنسا
أن استخدام العرب للبريد اإللكتروني ،وتصفح
مواقع وصحف في االنترنيت ،وتنزيل المواد
ً
انتماء للعصر
وأغان ،ليس
االلكترونية من مقاالت
ٍ
اإللكتروني ،أو الثقافة الرقمية (حبيب سروري:
اللغة العربية في الزمن الرقمي) ،وهي رؤية تفتح
السياق على عنوان الورقة المقدمة هنا :اللغة
العربية والثقافة الرقمية؛ لنتساءل عن موقع
لغتنا في الثقافة الرقمية؟
إن المتأمل في لغتنا في العصر الرقمي يجد
أن اللغة العربية تعاني من إشكاليات ،منها:
 1ـ اللغة العربية لغة من دون بناء تحتي
معرفي:
قام الغرب والشرق األقصى برقمنة البناء
التحتي للمعارف والحياة العلمية من نصوص
علمية ،وتقنية ،وثقافية متنوعةّ ،
فأسسوا بوابات
إنترنت بلغاتهم للبناء التحتي المعرفي ،إضافة
إلى وجود ّ
مكونات جديدة للبناء التحتي للمعارف
الرقمية؛ ّ
مكونات لم توجد قبل ظهور اإلنترنت؛
ألن عصر المعلومات راكم ثقافة جديدة مغايرة،
أنتجت م��ف��ردات لغوية ج��دي��دة ،ومصطلحات
جديدة ،دخلت على معاجم اللغة وقواميسها
(الموسوعات ّ
يتم تطويرها يوميًا بشكل تفاعلي،
تعاضدي ،كوني ،مما جعل الموسوعات الورقية

شديدة الفقر والتخلف) .وتتفاقم هذه اإلشكالية
عندما نعلم أن هذه الموسوعات تخلو من الترجمة
إلى اللغة العربية ،والكارثة األكبر أنه في أغلب
األحيان ال يوجد مرادف عربي لهذه المفردة أو
لذلك المصطلح.
باختصار شديد :تمتلك اللغات (ماعدا اللغة
العربية) قاعدة تحتية ،معرفية ،رقمية ،متعددة
ال��وس��ائ��ط ،ف��ي مجاالتها العلمية ،والتقنية،
والثقافية؛ لذلك ظهر خوف من تدني وجود اللغة
العربية على اإلنترنت؛ إذ ال يزيد حضورها على
ّ
 ،%1بالمقارنة مع ّ
ويعد
تقدم اللغات األخ��رى،
ُ
هذا الرقم تهديدًا لهذه اللغة التي لم ت َع ّد ،اآلن،
من اللغات العالمية العشر األكثر انتشارًا على
الشبكة العنكبوتية .ويثبت ذلك التقرير السنوي
لمنظمة اليونسكو الذي أفاد (أن اللغة اإلنكليزية،
واليابانية ،واأللمانية ،والصينية ،والفرنسية،
واإلسبانية ،والروسية ،واإليطالية ،والكورية ،...هي
أكثر اللغات انتشارًا وفاعلية على االنترنت ،بينما
لم يزد وجود اللغة العربية على نسبة  %1من
ّ
المحررة المنشورة على الشبكة).
جملة المادة
 2ـ اللغة العربية لغة تعاني م��ن الفقر
بالترجمة:
من المعروف أن حملة الترجمة في العصر
العباسي؛ ترجمة الكتب األجنبية (إغريقية،
سريانية ،فارسية ،سنسكريتية ،حبشية )...في
مجاالت عدة :الفلسفة ،والمنطق ،والطب ،والفلك،
والرياضيات ،واألدب ،أغنت العربية بروافد فكرية،
وكلمات ،ومصطلحات كثيرة؛ لتصبح بذلك لغة
الحضارة الكونية في ذلك الوقت ،أما اليوم فلغتنا
تعاني من الفقر بالترجمة فقرًا ّ
حد من الروافد
الفكرية ،والمصطلحات العلمية التي تغنيها.
 3ـ اللغة العربية لغة بال ّ
مدونة:
ّ
مدونة أية لغة هي مجموعة هائلة من ّ
عينات
النصوص المكتوبة أو المنطوقة ،اآلتية من قطاع
ّ
متنوع ،وعريض ،ومحايد ،ومن مصادر متنوعة
(كتب ،وم��ج�لات ،وصحف ،ونقاشات ،ومواقع
على االنترنت) تعطي ص��ورة دقيقة عن اللغة
في أشكالها المختلفة ،واستعماالتها اليومية،
والعلمية واألدبية في فترة زمنية ّ
ّ
وتسمى
محددة،
ّ
المدونات ،أحيانًا« ،بنوك اللغة».
هذه
ّ
ثمة بوابات على االنترنت تسمح بالوصول

ّ
المحدد
إلى قواعدها البيانية الضخمة ،والبحث
فيها ،أو معالجتها أوتوماتيكيًا بشكل إجمالي،
وهي بوابات أسهمت في تأسيس القواميس،
ّ
المتخصصة في المجاالت اللغوية
والمعاجم
والعلمية والتقنية؛ إنها المختبر الذي تؤسس
عليه الدراسات اللغوية لبنية اللغة ،وظواهرها،
ودالالت كلماتها (م��ع��اج��م ت��اري��خ الكلمات،
وأص��ول��ه��ا ،وعالقتها باللغات األخ���رى)؛ إنها
المعاجم اإليتومولوجية ،وهي معاجم ال توجد
في لغتنا العربية ،مع أنها من أوائل اللغات التي
ّ
أسست المعاجم اللغوية منذ «الخليل بن أحمد
الفراهيدي» ،وربما «األصمعي».
ّ
 4ـ اللغة العربية لغة بال «متعرف ضوئي
لألحرف»:
ّ
المتعرف الضوئي لألحرف ،أو القارئ الضوئي
ّ
اآلل��ي ،برنامج قاعدي ض��روري تمتلكه كل لغة،
ّ
المصور بكاميرا أو ماسح
يسمح بتحويل النص
ضوئي (سكانر) إلى نص رقمي ،يمكن فتحه
بناشر إلكتروني مثل «وورد» ،وأرشفته بوصفه
ملفًا على الكومبيوتر.
ّ
يشكل عدم تصميم برمجية قارئ ضوئي،
آلي ألحرف اللغة العربية ،حتى اآلن ،عائقًا كبيرًا،
يمنع من دخولها عصر الرقمنة؛ ألنه الوحيد الذي
يسمح بتحويل صور صفحات الكتب إلى نصوص
رقمية ،تؤسس مكتبات رقمية ،تسهم في
انتشار الثقافة العربية انتشارًا يفتح باب الحوار
بيننا وبين اآلخر.
 5ـ اللغة العربية لغة بال تقنيات تصحيح
ّ
مصحح
ومحركات بحث مالئمة؛ أي أنها ب�لا
لغوي على الشبكة العنكبوتية ،وهنا نتوقف
عند معضلة اللغة؛ لغة اإلنترنت بوصفها الكالم
ّ
المكتوب ،وكل ما لدينا لوحة مفاتيح تقتصر على
حروف ألفبائية ،وأرقام ،وبعض الرموز األخرى.
 6ـ إن البنود الخمسة سابقة الذكر توصلنا
إلى نتيجة مفادها أن لغتنا العربية لغة لم تدخل
عصر الرقمنة بعد؛ أي أنها لم تدخل في الثقافة
الرقمية.
وبعد ،فإن «الفجوة الرقمية» دفعت العرب إلى
ضرورة التوقف والبحث في جوهر هذه القضية،
فوجدوا أنه يمكننا أن نتفاعل مع الثقافة الرقمية،
ونردم الفجوة بين الواقعي واالفتراضي ،بحيث ال

يستمران بوصفهما عالمين منفصلين ،بما يأتي:
 تنمية ك��وادر فنية بالكومبيوتر ،وإقامةتكتل عربي معلوماتي.
 إكمال البناء التحتي للغة العربية علىاالنترنت( :مكتبة اإلسكندرية التي تحوي ست
ّ
متخصصة ،وم��ش��روع دول��ة اإلم���ارات
مكتبات
العربية ،واتحاد كتاب االنترنت العرب ومقرهّ
ّ
عمان).
وال بد من أن نشيد بدور «اإلسكوا» من خالل
مبادرة المحتوى الرقمي العربي ،التي بدأت منذ
عام  2003في الوطن العربي ،ومن خالل إطالق
مشروع «تعزيز صناعة المحتوى الرقمي العربي
من خالل الحاضنات التكنولوجية» الذي أطلق عام
 ،2007إضافة إلى جهود «مجموعة اللغة العربية
الرقمية في مجال الذكاء االصطناعي» بإشراف د.
ّ
«محمد زايد» بالمغرب؛ إذ تتبنى هذه المجموعة
ّ
الموحد للتقنيات
البحث في إنشاء المعجم
الحديثة باللغة العربية.
 بناء بوابات رقمية عربية :علمية ،وتقنية،وأدبية.
 صناعة عربية للمحتوى ،ال صناعة محتوىرقمي عربي؛ أي أن يكون المحتوى عربيًا وأجنبيًا،
وباللغتين العربية واألجنبية ،وه��ذا يعني
االستعانة بالمحتوى األجنبي ،ومخاطبة غير
العربي بالمحتوى الجديد .ويشمل هذا البند
العمل على أدوات تصميم البرامج ،وصفحات
الويب ،وأدوات النشر اإللكتروني ،وآالت البحث،
مع الوسائل الرقمية ألنساق الرموز المختلفة من
نصوص وصور وأشكال...
 االهتمام بالترجمة. االنطالق من مفهوم االتصال إلى مفهومالتواصل.
إن العمل على تحقيق البنود السابقة سيسهم
في تقليص «الفجوة الرقمية» بين اإلنتاج البحثي
والعلمي باللغة العربية ،واإلنتاج البحثي والعلمي
باللغات األجنبية ،محققًا وج��ودًا حقيقيًا للغة
العربية على الشبكة العنكبوتية ،التي ال تبقى
ً
ناقال ،بل تصبح بنية تحتية في الكتابة باللغة
العربية؛ وبذلك نحافظ على لغتنا بوصفها ّ
مقومًا
ّ
مهمًا من ّ
ّ
مقومات االنتماء والهوية ،وكل هذا
يعني أن القصور فينا ال في لغتنا.
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زيارة تمثال الحرية في نيويورك
عادل الفريجات
في أثناء إقامتي في الواليات المتحدة األمريكية القصيرة
في العام  ،2010قررت زيارة تمثال الحرية في جزيرة مانهاتن بـ
(نيويورك)؛ انطلقت مع صحب لي من جزيرة (سياتن) إلى جزيرة
(مانهاتن) ،وهي أهم جزر نيويورك وأجملها وأعظمها .وكانت وسيلة
نقلنا إلى هناك سفينة تمخر عباب المحيط األطلسي .واستغرقت
الرحلة  25دقيقة ،وصلنا بعدها إلى بر مانهاتن .وهناك انتظرنا
في طابور طويل لقطع بطاقات الوصول إلى تمثال الحرية .وكان
ثمن البطاقة الواحدة  /11/دوالرًا أمريكيًا .وبعد انتظار ساعة ونصف
تقريبًا جاء دورنا لركوب السفينة التي تنقلنا من جزيرة مانهاتن
إلى الجزيرة المقابلة التي أقيم عليها تمثال الحرية .وكانت وجوه
الناس المحيطين بنا ،وبعض أصواتهم التي تصل إلى آذاننا تنبئ
عن انتمائهم لقارات العالم المختلفة ،وأجناس البشر المتباينة.
استغرقت الرحلة نحو التمثال نحو ربع ساعة ،بعدها نزلنا من
السفينة واقتربنا من سيدة الحرية التي كانت تقف بشموخ واعتزاز
متجهة نحو الشرق حيث العالم القديم ،ونحو الجهة التي يعبر
منها القادمون من األطلسي إلى بوابة مانهاتن ،حيث أرض الحرية
وأرض الغنى وأرض الفرص ،كما توصف أمريكا .وكانت رؤية تمثال
الحرية للقادم من الغرب تعني الوصول إلى أمريكا .
تسلمنا جهاز التسجيل ال��ذي أع��د ،بعد تشغيله ،لينطق
بالمعلومات المتصلة بتمثال الحرية باللغة العربية ،وفتحنا نوافذه
باألرقام المناسبة ،ورحنا نستمع إلى المعلومات المسجلة حول ذاك
الصرح العمراني الذي نزوره.
عرفنا بفضل ما تقدم أن نصب ذاك التمثال على قاعدته
الحجرية الضخمة جدًا قد أنجز عام  ,1886وهو هدية من الشعب
الفرنسي إلى الشعب األمريكي ,وقد شارك في تصميمه المهندس
(ايفل) مهندس البرج المسمى باسمه في باريس .والتمثال مصنوع
من النحاس المرن ,وكان لونه حين نصب هناك يشبه لون (السنت)
األمريكي ،أي بلون النحاس األحمر الغامق ،ثم تحول بفعل عوامل
الطبيعة والتفاعالت الكيميائية إلى اللون األخضر الفاتح ،وذلك
خالل عشرين عامًا .وما زال على لونه األخضر حتى يوم الناس هذا.
لهذا التمثال رسالة تقول :إن الحرية التي يسعى اإلنسان إلى
تحقيقها ،كانت وراء تفتح الذهن األوروبي وعقالنيته .والمشعل
الذي تحمله سيدة الحرية بيدها اليمنى ،هو رمز لنور العقل المنفتح.
أما الكتاب الذي تحمله بيدها اليسرى ،فهو مجموعة القوانين التي
تضبط مسيرة اإلنسان وتفكيره وعالقاته .وقد دون على غالف
ذاك الكتاب تاريخ  4يوليو  ،1776وهو تاريخ التوقيع على وثيقة
االستقالل األمريكية .وتشير القيود الملقاة عند قدمي تلك السيدة
إلى تحررها من قيود االستبداد والقهر.
أما النتوءات السبع التي تنطلق من الغطاء الذي يغطي رأس
سيدة الحرية ،فتشير إلى القارات السبع التي يعيش فيها اإلنسان
ً
على األرض .وارتفاع قدم تلك السيدة من الخلف قليال يشير إلى
رغبتها في االنطالق ،فهي ،وان كانت نحاسا جامدا ،توحي للناظر
إليها بعبر ودروس وفكر ،فالسكون غير جائز ،واالنطالق أو التحفز
للتحرك ،هما ما ينبغي أن يفعله اإلنسان كي يتقدم .ثم إن لنظرة
عيني تلك السيدة معنى آخر ،وهو التصميم والقوة ،وهما المعنيان
اللذان يستخلصهما المرء من تأمل ساعدها القوي الصلب الشامخ
الصاعد إلى األعلى بال عائق يصده ...أما عباءتها ذات الثنايا ،فهي
تسبغ عليها معنى المهابة ،وهي تذكر بعباءة إح��دى اإللهات
اليونانيات القديمات.
يبلغ ارتفاع التمثال من القدم الى أعلى المشعل  46مترا،
والطول الكلي يبلغ  93مترًا ،ووزن��ه  125طنًا ,وسماكة النحاس
المصنوع منه  2,5مم .أما طول اليد التي تحمل المشعل ،فهو
خمسة أمتار.
والمعروف أن مهندس هذا التمثال الفرنسي «ايفل» قد بناه
على أساس مبدأ بناء الجسور الحديدية .وراعى فيه مبدأ المرونة التي
تحول دون ميالنه أو اقتالعه ،لذا قرر أن تكون مادته من النحاس.
وقد شاهدنا صورًا تمثل مراحل تثبيته على قاعدته ،فهو تمثال
مجوف ،وبداخله قطع النحاس أو الحديد التي ثبت بها ،بعد أن ركزت
هي في القاعدة قبله .فهو إذًا مكون من قطع كثيرة جمع بعضها إلى
بعض بطريقة محكمة ومدروسة ،فصارت بعد اإلنجاز تمثال الحرية.
والمعروف أن هذا التمثال يتألف من  350قطعة .رحلت من فرنسا

تمثال الحرية
إلى نيويورك في  214صندوق ،ووصلت إلى مقرها في  17حزيران
من العام  .1885وقد انضم هذا التمثال إلى مواقع التراث العالمي
التي ترعاها منظمة اليونسكو عام .1984
يزور تمثال الحرية ،وفقا آللة التسجيل التي كنا نحملها ،ما
يقرب من ثالثة ماليين شخص من كل إنحاء العالم ،في كل عام.
وكان هذا التمثال غير ذي نفع مادي حتى العام  .1951ثم نظمت له
زيارات مأجورة بعد هذا التاريخ.
و أفادتنا آلة التسجيل التي نحملها أنه حين نصب تمثال
الحرية عام  1886لم يكن في جزيرة مانهاتن بناء يعلو على خمس
طبقات .أما اليوم فناطحات السحاب في تلك المدينة تعد بالعشرات،
إن لم تكن بالمئات.
وقد كان لألدب صلة بهذا التمثال ،فقد بدأت حملة لجمع المال
من أجل صنع التمثال وقاعدته .وكان ممن شارك في تلك الحملة
الشاعرة األمريكية (ايما الزاروس) التي نظمت قصيدة بعنوان
“قصيدة التمثال الجديد» في  2نوفمبر  .1883ولم تصبح تلك
القصيدة مشهورة إال بعد حين ،حيث وضعت كلماتها على قاعدة
البرج الذي يحمل التمثال بعد عشرين سنة ،أي في السنة .1903
والحق أن الصرح المعماري الذي أتيحت لي زيارته كان واحدًا
من عدة صروح فريدة شاهدت البشر من كل لون وجنس يرتادونها.
وكان من حسن حظي أن عاينتها .ومن تلك الصروح أهرامات الجيزة
في مصر العربية ،وبرج ايفل في باريس ،وسور الصين العظيم،
إضافة إلى جسر بروكلن المدهش جدًا ،الذي يصل ما بين جزيرتي
مانهاتن وبروكلن .وقد أقيم هو اآلخر عام 1876م.
وأعود إلى تمثال الحرية العجيب ألقول إنه ذكرني بقول القائل:
“كم من الجرائم ترتكب باسمك أيتها الحرية»! فباسم الحرية ارتكبت
الواليات المتحدة األمريكية الكثير من الجرائم ،لعل أفظعها جريمة
استخدام السالح النووي في اليابان ،حيث ألقت قنبلتين ذريتين
على مدينتي هيروشيما وناغازاكي عام  ،1945فقتلت وشوهت
مئات اآلالف من البشر .أما جرائم أمريكا في فيتنام وأفغانستان
والعراق ،فجديرة بأن تكتب فيها المجلدات تلو المجلدات.
وكم أستغرب مواقف أمريكا التي يقبع فيها تمثال الحرية
حين أتذكر إحجامها عن التوقيع على اتفاقيات المحاكم الجنائية

الدولية ،التي يتوقع أن تطول مرتكبي الجرائم من أبنائها ،وما
أكثرهم ...ولكن طموح القوة والغطرسة والعنصرية نراه ها هنا
يقف متحديًا كل مبادئ الحق والحرية والعدل والمساواة .
...
...
...
نيويورك واألدب :
ولما كانت مدينة نيويورك واحدة من مئات قدور االنصهار
في العالم ،ومكانًا أسر مخيلة بعض أعظم الكتاب األمريكيين،
فقد حرضتني زيارتها على أن أتقرى بعضًا من شؤون هذه المدينة
في مجال األدب .فقد ولد وعاش في هذه المدينة كل من والت
ويتمان وهنري جيمس واديت وارتون ومارك توين وهنري ميلر
صاحب “مدار الجدي” وبيتي سميث صاحبة رواية «شجرة تنمو
في بروكلين»؛ وقد ترجمها إلى العربية ف��ؤاد سروحي ومحمود
الزواوي ونشراها عام  .2011وطالعت على الشابكة معلومات عن
ً
أفضل الروايات عن نيويورك ،فكان منها مثال «شخصيات يائسة»
لفوكس بوال ،و»بيت الفرح» ألديت وارتون ،و»عالم الجريمة» لدون
ديليللو ،وواشنطن سكوير لهنري جيمس ،و»النفسية األمريكية»
ً
لبريت ايستون ايليس .وأخيرًا ،بل أوال ،ثالثية نيويورك لبول استر،
وعناوينها  :مدينة الزجاج ،واألشباح ،والغرفة الموحدة .وبول أوستر
روائي أمريكي ولد سنة  1947في نيوجرسي وتخرج في جامعة
كولومبيا ،وعاش في مدينة نيويورك التي يعشقها جدًا .وهو شاعر
وكاتب ومترجم وكاتب سيناريو .ويعد أبرز روائي أمريكي ،وخاصة
في ميدان الرواية البوليسية .وقد نقلت ثالثيته التي أشرنا إليها
إلى العربية على يد المترجم كامل يوسف حسين ،وطبعت بدار
اآلداب عام  .1993ومن أعماله األخرى قصر القمر ،وزرقة في الوجه،
ولولو فوق الجسر ،وحماقات بروكلين.
أما في المجال العربي ،فذاكرتي تحتفظ بإشارات لقصائد
نظمها في نيويورك كل من سعدي يوسف وأدونيس وراشد
حسين وليوبولد سنغور ولوركا وماياكوفسكي .وقد طبعت كتاب
قصائد نيويورك لسعدي يوسف في القاهرة .وهي قصائد تنطوي
على عالقات تناصية مع الشاعر األمريكي والت ويتمان .كما ظهر
في القاهرة عام  1996كتاب بعنوان “شاعر في نيويورك» ،وهو
قصائد لوركا التي نظمها ما بين سنتي  1929و ,1930وهي تعبير
عن الصدمة الحضارية التي أحس بها الشاعر بالمقارنة مع بيئته
االسبانية.
وعلى الصعيد العربي ،فكلنا يتذكر تأسيس الرابطة القلمية
في نيويورك عام  1920التي كان من أعضائها ميخائيل نعيمة
وجبران خليل جبران وإيليا أبو ماضي وعبد المسيح حداد ورشيد
أيوب ونسيب عريضة .وعريضة هو من أصدر مجلة الفنون هناك
عام  ،1913وترأس مجلة مرآة الغرب لصاحبها نجيب دياب ،وقد
توفي في بروكلين عام .1946
وفي نيويورك نفسها أقام الشاعر المصري أحمد زكي أبو شادي
ما بين سنتي  1946و 1955وأصدر فيها دواوينه التالية :اإلنسان
الجديد ،وايزيس ،والنيروز الحر ،ومن أناشيد الحياة .وقد ألف أبو
شادي في نيويورك رابطة منيرفاَّ ،
ودرس العربية في معهد آسيا
بنيويورك .وتوفي فجأة في واشنطن عام .1955
وممن عاش في نيويورك من الكتاب العرب (أمين الريحاني).
وقد أقيمت ندوة حوله في نيويورك مؤخرا تحدث فيها كل من روجر
آلن من جامعة بنسلفانيا ،ووائل حسن من جامعة الينوي ،وهاني
بواردي من ميشغن ،وأكرم خاطر من نورث كارولينا.
وقد عرفت من الشابكة أن ثمة رابطة قلمية جديدة في نيويورك،
وهي تستعد لنشر ما كتبه األديب الشويري الراحل اسكندر منصور
حريق وهو خريج جامعة كولومبيا.
وم��ن ال��رواي��ات العربية ذات الصلة :رواي��ة يوسف إدري��س
“نيويورك  ”80ورواية “دفء الليالي الشتوية” لألديب السعودي
عبدالله العريني ،ورواية “عناق عند جسر بروكلن» لعز الدين شكري
فشير ،و»مانهاتن هايتس» لميرال الطحاوي ،ورواية “أمريكا» لربيع
جابر الروائي اللبناني الذي حاز جائزة البوكر العربية للرواية على
روايته «دروز بلغراد» .و»سوناتا ألشباح القدس» لواسيني األعرج.
وهذا كله يشير إلى مدى حضور هذه المدينة في اآلداب
العربية ،وطرق النظر إليها ،وإلى مظاهر الحياة فيها .وهو موضوع
آخر له استقالله الكامل  .ويمكن أن يبذل من أجله جهد مستقل.
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المجتمع العربي رومانسي جداً..

المسجن :النقد الحقيقي شبه معدوم في الوطن العربي
وضحى
ّ
حاورها :ب�سام الطعان
شاعرة بحرينية من مواليد  ،1979حاصلة
على بكالوريوس أدب عربي /جامعة البحرين،
عضو أسرة األدباء والكتاب البحرينية ،وتعد
من األص��وات الشعرية المهمة في المشهد
الشعري البحريني.
صدر لها:
1ـ أشير فيغرق .مجموعة شعرية 2005؛
2ـ كف الجنة .مجموعة شعرية 2007؛
3ـ بيكيا عشاق .مجموعة شعرية .2009
مثلت البحرين في مؤتمرات عدة ،وفعاليات
ثقافية في بعض الدول العربية.
ّ
المسجن ،ولماذا
ـ بداية من هي وضحى
اختارت السير في دروب اإلبداع والكتابة؟
** إنسانة تهتم كثيرًا باألفكار والقناعات
التي لديها ،وحين تؤمن بشيء ما تنصهر فيه
تمامًا .هي إنسانة المحايدة ،ربما تسبب لها هذه
الطبيعة أزم��ة بصفتها كائنًا يعيش في هذا
ّ
الكون الذي يطلب منا أن نجامل ونساير .ولكن هذا
بالتحديد ما جعلني أسير في طريق اإلبداع ،ألني
أخلق من خالل الكتابة عالمي الخاص ،عالمي الذي
يرفض زيف العالم ووحشيته ونفاقه ،أحاول من
ّ
خالل هذا العالم أن أنثر الورود في هذا العالم ،عل
وعسى يقرأ أحدهم وردة كتبتها وتحمله لشيء
مما في عالمي.
ـ أغلب الكتاب والروائيين بدؤوا بكتابة
الشعر ،ثم اتجهوا نحو الرواية ،هل فكرت
بكتابة الرواية أو القصة ،أم أن ذلك قد يكون ما
يشبه الخيانة للشعر؟
** بطبيعة الحال التجارب التي تمتلك حسًا
الشعر أو
ومشروعًا حقيقيًا ،تتجه للندرة سواء في
ِ
ّ
الشعر إلى الرواية
التحول من
الرواية ،ولذا يبدو
ِ
عند بعض الشعراء طبيعيًا ربما لمسايرة مقولة أن
عصرنا عصر روائي؛ خصوصا ما لم تكن التجارب
المنتجة روائيًا من ِقبل الشعراء تتقن متطلبات
العوالم الروائية .وبعيدًا عن ذلك فاإلبداع في
عموميته يتسم بالتجاور والتأويل؛ فالتأويل
يجعلنا نؤول نصًا شعريًا للسردية ،ونؤول نصًا
ّ
التحول قد يكون
للشعرية؛ في حين أن
سرديًا
ِ
ظاهريًا .التجاور قد يجعل الشاعر ساردًا والسارد
ّ
التحول
شاعرًا .ومن جهة أخرى ربما يكون هذا
بمثابة الولوج في تجربة ُمغايرة والتجريب سمة
اإلبداع .أما أنا فأحب التجريب؛ ولكن أحرص أن ال
يكون تجريبًا فوضويًا .ألني ال أؤمن بما اسميته
خيانة وأؤمن أكثر بجمالية التجربة.
ـ هل القارئ العربي ما زال يقرأ الشعر،
ويتذوقه ،أم أن قراءته قد خفت بسبب تخلي
الشعر عن أصالته وارتدائه ثوب الحداثة؟
الشعر في غالبه نخبوي -
** من الثابت أن
ِ

ّ
المسجن
وضحى
الشعر بجماليته بعيدًا عن الخطابية -
وأعني هنا
ِ
وبالمقابل الناس في غالبيتهم يجدون الجماليات
بالشعر
هامشًا في حياتهم؛ لذا يتراجع االهتمام
ِ
ما لم يكن تجيشًا ّ
لحمية الشعب.
بالشعر بدأ يقل كأمر
غير أن اهتمام الجماهير
ِ
طبيعي؛ ألن العصر المتسارع جعل الناس أميل
إلى معرفة اآلخر بأحواله ومشكالته وطرق عيشة
في مجتمعات مختلفة ومغايرة ،وهذا ما يقدمه
العالم الروائي باختالف الجماليات والرؤى.
بالشعر،
وإن كان للحداثة دخل في العالقة
ِ
فهي على العكس من ذلك قربت الناس من كثير
من الكتابات ،بوصفها تقع تحت مسمى الشعر
ّ
مجانية،
بينما هي ال تعدو أن تكون هلوسات
ذلك أن كثيرين ممن أخ��ذوا بالحداثة أخذوها
بظاهريتها وشكلياتها.
ـ هناك عدد كبير من المبدعات على امتداد
عالمنا العربي ،إلى جانب موجة كاسحة من
الكاتبات ،بماذا تفسرين ذل��ك ،هل هو نوع
من التحدي للرجل وللمجتمع الضاغط بإرث
من التقاليد الصارمة ،أم أن ال فرق بين الرجل
والمرأة؟
ُ
** عمومًا لست من دعاة المساواة بين الرجل
ّ
يفضلن أن تظل المرأة
والمرأة ،وربما أكون ممن
ً
امرأة والرجل رجال؛ وأنا في ذلك تقليدية على نحو
ما؛ والصراخ بالتحدي والتمرد بسطحيته اليعنيني.
وكثرة عدد الكاتبات مقارنة بعدد الكتاب طبيعي
ّ
جميعهن كاتبات بالفطرة؛ فمذ أن
جدًا ،فالنساء
تبلغ الفتاة الخامسة عشرة تحمل قلمًا وتبدأ تخط
خواطرها وهواجسها ومشاعرها وعوالمها الوردية
وتتوقف فيما بعد .فالكتابة عند المرأة مرحلة
طبيعية ترافق نموها كأنثى .والحديث عن الكتابة

واإلبداع بغرض التحدي والتمرد يكاد يكون مالئمًا
لزمن سابق ،ولكنه لن يكون مالئمًا لعصرنا.
ـ أرى أن صوت المبدع العربي خافت ،وال
ُيسمع وس��ط ه��ذا الجنون ال��غ��ارق بالحروب
وأص��وات الصواريخ واألسلحة الذكية والغبية
التي تدك مدننا العربية ،وأرى أن هذا المبدع
يبدو طيبًا إلى درجة السذاجة ،وساذجًا إلى
درجة ..ضعي الكلمة التي تريدين مكان النقاط.
ما رأيك؟
** أظنك تقصد المبدع في الوطن العربي ،ألن
المبدع العربي لم يعد ضمن نطاق جغرافية الوطن
العربي فقط .و ً
بناء على ذلك أق��ول ربما يكون
صوت المبدع في الوطن العربي خافتًا ولكن السبب
العالقة له بجنون اآللة الحربية؛ وإال لما كان صوت
المبدع العراقي أو الفلسطيني يتخذ مكانًا مميزًا
عربيًا وعالميًا .صوت المبدع خافت ألن المجتمع
ّ
يتوصل بعد ألن يكون مجتمعًا إبداعيًا
العربي لم
في تركيبته اإلنسانية واالجتماعية واإلنتاجية.
ـ ال��ح��رك��ة النقدية ف��ي البحرين كيف
تقومينها ،هل هي في تطور أم في تراجع،
وهل تهتمين بآراء النقاد؟
** النقد الحقيقي شبه معدوم في الوطن
العربي ،هناك ق���راءات للنتاجات اإلبداعية،
وهي أيضا ق��راءات انطباعية .تفتقد كثيرًا من
موضوعيتها ألن المجتمع العربي رومانسي جدًا وال
يحب جرح مشاعر المبدعين؛ لذا يمطرهم بمديح
ومجامالت تقع ضمن الكذب األبيض .وبالتالي أن
تحظى بنقد صعب جدًا .وفيما يخص تجربتي
الحديثة زمنيًا؛ فلو كان هناك شيء من النقاد
فسيكون كالتالي «التمرد»« ,كسر التابو» ,وهذا
كله كالم غير م��دروس وسطحي؛ ويأتي هكذا,

ضمن مداخالت أو حوارات خاصة؛ وال يقع ضمن
شكل كتابي ،لذا فهو غير مهم لي؛ خصوصا أنني
ُ
ّ
ولست ممن يسعين إلى
المفرغة؛
ال أعترف بالجراة
الحصول على معجبين.
من تناول الكتابة عن تجربتي غالبهم من
خارج البحرين؛ وهم في غالبهم مبدعون أيضًا،
ّ
و ليسوا نقادًا .وبدوري أتقبل كل رأي موضوعي؛
وأعتز بكل رأي ُيقال عن تجربتي؛ ألني أعتقد
على نحو ما أنها في غالبها جاءت بكل صدق من
أشخاص ربما لم يلتقوني وال تربطني بهم عالقة
شخصية؛ وهذا يجعلني أعتز بنصي؛ وأبحث له
دائمًا عن أفق أوسع يليق بما منحني إياه القارىء
من ثقة.
ـ المسابقات الشعرية التي نراها ونتابعها
على الفضائيات الخليجية ،كيف تنظرين إليها؟
الشعر مسألة
** مسألة التعامل اإلعالمي مع
ِ
مهمة ج��دا ،والتجمهر لسماع القصيد ظاهرة
تعود أسبقيتها الزمنية إلى عصر الجاهليين؛
للشعر..
إذ يجتمعون في سوق عكاظ منشدين
ِ
بيد أن مسألة المنافسة هنا تختلف؛ إذ أن من
يجتمعون في سوق عكاظ يجتمعون كمتذوقين
الشعر والشاعر ُ
المجيد ،غير أن مسابقات
همهم
ِ
الفضائيات ماهي إال مسابقات لدر األرب��اح؛ وال
الشعر بقدر مايهمها الــ  smsالمرسل
يهمها
ِ
للمحطة .فكرة المسابقات جميلة ،لكن طرق
تنفيذها طرق ّ
ربحية ُمفرغة من المعنى الحقيقي..
مسألة ملء ف��راغ للشاشة العربية واستقطاب
فالشعر ال يمكن تقويمه وفق
للمشاهد ال أكثر.
ِ
ّ
قوانين وأنظمة غبية ليفوز بالماليين؛ ويحوز على
إعجاب الناس.
ـ هل يستطيع الشاعر أن يكون محايدًا ،وأن
يتجاهل عالقته كإنسان وكفرد بهموم الناس
ومشاكلهم وباألشياء والتفاصيل المحيطة
بهم؟
** استنادًا للبنية االشتقاقية للفظ شاعر ،فإن
الشعر هو أقرب ما يكون من هموم اآلخر
من يكتب
ِ
ومشاعره .غير أن الصورة الحقيقية أن الشاعر مثله
مثل ّ
بقية الناس ليس إنسانًا محضًا ،ولذا فقد
ينشغل بنفسه وعالمه؛ وال يهتم أأشرقت الدنيا
الشعر
أم غربت .وفي المجمل اليمكن أن يكون ِ
الشعر حالة لغوية وثقافية
حالة إنسانية محضةِ ،
وبيئية؛ ولذا قالوا إن الشاعر ابن بيئته ،الشاعر
ليس مجرد إنسان محض ،والحالة اإلنسانية
ً
المحضة حالة هالمية غير موجودة أصال ،إال في
الخدعة التي تسوقها العولمة .ال إنساني محض
ومن الخطأ أن يصبح الشاعر رهين اإلنسانية؛ ألنه
ّ
واالثنية؛ وسيفقد أهم
سيفقد هويته الثقافية
هوياته وهي الهوية الذاتية.
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في بيت األديب «يوسف عبد األحد»
بقلم رئي�س التحرير

 2013 /7/13م 4 -رمضان 1434هـ
السنة السابعة والعشرون

د .جوزيف كالس ...
بين الطب واألدب
غ�سان كال�س

في إطار النشاط االجتماعي للمكتب التنفيذي في شخصيات لمعت أسماؤها في دنيا األدب مثل
ً
قام وفد من المكتب ضم كل كال من الدكتور عبد زكريا تامر الذي تعرف عليه وكان يعمل حدادًا في
اللطيف ياسين قصاب والدكتور نزار بني المرجة محل مجاور للبيت الذي كان يقطنه (وهو آخر بيت
واألستاذ باسم عبدو بزيارة األدي��ب يوسف عبد
في زقاق حي الصوفانية في منطقته باب توما)،
األحد وذلك صباح األربعاء  2013/6/26لالطمئنان
ً
جميال ورائعًا مع أبي سامي وكان ذلك البيت يشهد سهرة لألدباء الدمشقيين
إلى صحته ،كان اللقاء
والسيدة أم سامي ..في غرفة تحولت جدرانها إلى مساء كل يوم جمعة ،وذات يوم طلب زكريا تامر من
مكتبات عامرة بالكتب النفيسة النادرة ألدباء عرب أديبنا أن يدعوه لحضور السهرة وكان أن حضرها
كبار في الوطن والمهجر ،..ويتشعب الحديث الشيق وتعرف إلى نخبة من أدباء سورية ،ولم يعد يغيب
والذكريات الحميمة لألستاذ يوسف مع هذا األديب عن تلك السهرات فيما بعد ،مما كان له كبير األثر
أو ذاك من األسماء التي تسكن القلب والذاكرة..
يحدثنا عن شقيقه األديب المهجري المرحوم نويل في ولوج زكريا تامر دنيا األدب من بابها الواسع عبر
عبد األحد الذي توفي في والية أريزونا األمريكية تلك السهرات ليصبح واحدًا من أعالم كتاب القصة
بتاريخ  ،2007/10/28تاركًا مكتبة ضخمة تضم أكثر السورية فيما بعد..
من  /25/ألف كتاب ،بعد أن أعطى سنوات من عمره
ويحدثنا األديب يوسف عبد األحد بعدها عن
لخدمة األدب والثقافة والقضية العربية على الساحة األرشيف الذي أعده بسرعة فائقة وأناقة متميزة
األمريكية ،وك��ان له ش��رف ترجمة (دي���وان البابا
يوحنا بولس الثاني) من اإلنكليزية إلى العربية ..لكل ما نشر للشاعر الكبير وكتب عنه في الصحافة
ويستعرض األدي��ب عبد األحد أرشيفه الغني مع السورية والعربية أثناء غيابه عن الوطن سفيرًا في
أدباء وشعراء المهجر :نبيه سالمة ـ زكي قنصل ـ الهند والبرازيل ..وكانت هذه الهدية مفاجأة سارة
الياس قنصل ـ جورج كعدي ـ ميخائيل نعيمة ـ جدًا للشاعر الكبير أبو ريشة من أديب كبير هو اآلخر
ّ
الشاعر القروي رشيد سليم الخوري ..وآخرين.
يوثق إبداعات زمالئه األدباء بدقة وأمانة نادرتين هو
ويتحدث بحميمية بعد أن أنعش هذا اللقاء
يوسف عبد األحد..
ذاكرته الغنية الرائعة عن مواقف طريفة وذات
ويحدثنا أيضًا عن المساعدة الكبيرة التي قدمها
دالل��ة مع أدب��اء كبار مثل الجواهري ون��زار قباني
وعمر أبو ريشة وكوليت خوري وجبرا إبراهيم جبرا عبر تأمين مراجع نادرة للشاعرة واألديبة مها العطار
وكمال فوزي الشرابي وحامد حسن وسلمى الخضراء إلنجاز رسالة الدكتوراه التي أعدتها بعنوان (فن
الجيوسي وألفة اإلدلبي وشحادة الخوري وزكريا تامر المقالة في سورية) ،مثلما ساعد المئات من رجاالت
ود .اسكندر لوقا وجان ألكسان وعيسى فتوح..
األدب وطالب العلم الذين نهلوا من أرشيفه الذي
ثم ينتقل بنا األدي��ب يوسف عبد األح��د من
حديث الكالم ..إلى حديث الصور ويفتح لنا ـ ألبومات يعتبر كنزًا أدبيًا حقيقيًا..
وكان الرائع في نهاية تلك الزيارة التي ال تنسى
ـ الصور العزيزة عليه والحافلة بمئات الصور النادرة
مع كبار الشخصيات في دنيا السياسة والفكر ألديبنا الكبير يوسف عبد األحد وهو يودعنا قوله عن
واألدب..
تلبية طلبات زمالئه األدباء ما يحتاجونه من أرشيفه
ويعود للحديث عن مواقف طريفة كان لها أثرها
األدب��ي الغني النادر:
«ألبي طلبات ورغبات
اآلخرين كما لو كنت أنا
صاحب الطلب».
أطال الله في عمر
أديبنا الكبير يوسف
عبد األحد الذي نعتبره
ب��ح��ق رك��ن��ًا ه��ام��ًا من
ذاك�����رة ال���وط���ن في
حقل الثقافة واألدب
والمعرفة ..وتمنياتنا
ل��ه بالسعادة ودوام
بورتريه لألديب يوسف عبد األحد بريشة صديقه المخرج المعروف نبيل المالح العطاء.

في مقدمته التي ّص��در بها كتابه
«مسيرة الطب في الحضارات القديمة»
الصادر عام  1995يقول د .جوزيف كالس:
إن هذا الكتاب هو ثمرة ق��راءات غزيرة،
بدأتها منذ ما يربو على ربع قرن من الزمن،
وهاو لتاريخه...
كدارس للطب ،وممارس لهٍ ،
ثم منذ سنوات عدة ،عقدت العزم على أن
أصنف من حصيلة تلك ال��ق��راءات ،وفي
سفر واحد ،أبحاثًا في طب كل من الثقافات
القديمة ،وفي نشأة ونمو كل واحدة من
هذه الثقافات...
يتناول الكتاب طب عصور ما قبل
التاريخ ،وحضارات سومر ،وبابل ،وآشور،
ومصر القديمة ،والهند ،وفارس ،والصين،
واإلغريق ،فالرومان ،فالطب العربي وما تميز
به من سمات...
ويؤكد د .شاكر مصطفى في تقديمه
للكتاب :إن القارئ له يقع فيه على طرائف
ندر أن جمعت في تاريخ التطبيب والشفاء،
ال ألن الموضوع شائق فحسب ،ولكن ألن
صاحبه جعله – بثقافته الواسعة – أكثر
إثارة وألوانًا...
عام  1997أصدر د .كالس كتابه «القلب
بين الطبيب واألدي����ب» ,وأي��ض��ا يتولى
تقديمه د .شاكر مصطفى ال��ذي يقول:
 ...كان القلب بضاعة الشعراء والعشاق
والرسامين وحدهم ،قيثارة يعزف فيها
م��ن ي��ش��اء اللحن ال���ذي ي��ش��اء ،فصارت
بضاعة األطباء ،والعلماء،
وال��ج��راح��ي��ن ...فالعقل
يعقل اإلنسان ،أما القلب
فتركوه مفتوح األب��واب
على الجهات األربع ،ولكل
الرياح ...ألصقوا بمعبده
وبعربته ما هب وم��ا لم
يهب من األهواء والمنى،
فهو يمشي في التاريخ
بمواكب م��ن العواطف
والمشاعر المتناقضة،
ي��س��ت��ع��ي��ره اإلن���س���ان،
ً
ب����دل ال���ن���ف���س ،م��ن��زال
لإليمان ومستقرًا للفهم
واإلدارك...
أما د .كالس فيقول ... :إن عالم القلب
فسيح األرج���اء ،واس��ع اآلف���اق ،ي��رى فيه
المؤمنون وعاء للعقل والضمير ،ويرى فيه
العلماء اآللة التي تستمر بها الحياة ،ويرى
فيه األدباء والشعراء القيثارة التي تزين
بأنغامها أناشيد الحب...
وكان «أناشيد من الفردوس المفقود»
هو السفر الثالث الذي أص��دره د .كالس
عام  ,2004فقد لملم – كما يقول د .أحمد
برقاوي – أسنية الشمس المبعثرة في
التاريخ ليصنع منها ضوءا يكشف – من
خالله – ذلك البهاء الذي ك��ان ...وليقدح
ذاكرتنا علها تستيقظ من ثباتها كي
نفكر بفردوس قادم...
وغني عن القول إن الكتاب بأبوابه
الثالثة يختصر قرونا سبعة عن األندلس

د.جوزيف كالس
وأعالمها في الحكمة والطب واألدب ...وقد
أهداها المؤلف لـ (دمشق المدينة الخالدة
التي شعت أنوارها وأمجادها في األندلس).
ويستهوي د .كالس موضوع األندلس
فيصدر ع��ام  2006كتابه (أع�لام الفكر
األندلسي) ,ومن خاللهم الحياة الفكرية
في األندلس في القرن الخامس للهجرة،
وما قدموه من إبداعات قيمة في ميادين
الثقافة والعلم والحكمة واآلداب والفنون...
ويسجل للدكتور كالس في كتابه ما
يتعلق بابن رشد ،خاصة ،فقد ّميز – كما
يقول د .برقاوي – بين ش��روح اب��ن رشد
ألرس��ط��و ،وب��ي��ن فلسفة
ابن رشد التي تدل عليها
ك��ت��ب��ه ،ف��ب��ي��ن فلسفة
اب��ن رش��د التي نهجها
األوروب��ي��ون وفلسفته –
كما اعتقدها – اختالف
ي��م��س ال��ج��وه��ر أحيانًا
أو يسمح بتفسير آخر
أحيانًا أخرى كما ذكر د.
كالس.
ويذهب د .كالس ،في
كتابه (الحياة السياسية
ف��ي ال��وط��ن ال��ع��رب��ي –
أح���داث���ه���ا وأزم���ان���ه���ا)
ال��ص��ادر ع��ام  2007إلى
ق��راءة تاريخ األم��ة العربية وإل��ى مراجعة
تاريخ األحداث التي مرت بها عبر العصور،
ورصد التداعيات الجسام التي آلت إليها
تلك األحداث ،ما هو مضيء وما هو مظلم
إلمعان النظر وأخذ العبر.
ويؤكد د .كالس في كتابه ّ
القيم أن
الوطن العربي مع اتساع أرض��ه ،وكثرة
ثرواته ،ولغته الواحدة ،وتاريخه المجيد،
وعقيدته التي تكاد تكون واحدة يشهد
حالة األكثر اضطرابًا وانقسامًا في تاريخه...
وك��ان (دمشق الفيحاء :أرض الرسل
واألنبياء ،موطن العلم والعلماء ،وواحة
ّ
الشعر والشعراء) آخر كتاب خطه يراعه
عام  2008في إطار دمشق عاصمة للثقافة
العربية...
ً
وعبر عشرين فصال يتحدث عن دمشق
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التي ول��دت مع أق��دم إنسان دب على سطح
األرض ،فهي أقدم عاصمة مأهولة في العالم،
شيدها اإلنسان ،وسكنها منذ عصور ما قبل
التاريخ ...مر بها الغزاة ،ودخلها الفاتحون،
فكانت ملتقى حضارات عديدة ،أفادت منها
علمًا وفنًا ،ومدنية ،صدرتها – فيما بعد – إلى
ً
شعوب األرض مشعال أض��اء أمامها معالم
الطريق ...فيها اختلطت حضارات الرومان
واإلغريق مع حضارات الكنعانين واآلراميين،
ومنها انطلقت الحضارة المسيحية ،وإليها
أتت الحضارة اإلسالمية حاملة رسالة اإلسالم
إلى أرجاء المعمورة...
ل��م تقتصر ج��ه��ود د .ج��وزي��ف كالس
وإبداعاته على مجال الفكر والتأريخ واألدب
فحسب ،أو عبر الكتب فقط ،وإنما – وهو
المثقف الالمع والطبيب الحاذق المتخصص–
ّ
قدم العديد من الدراسات واألبحاث في مجال
تخصصه ,وباللغة الفرنسية التي يتقنها
كأهلها الناطقين بها :خزع الدسام التاجي،
تنبيه القلب الكهربائي ،تضييق الدسام
األبهري المتكلس ،تنظيم الوقاية من بعض
أمراض القلب...،
وش����ارك ف��ي ال��ع��دي��د م��ن ال��م��ؤت��م��رات
والندوات والمهمات العلمية في الدانمارك،
السويد ،قبرص ،ألمانيا ،سويسرا ،إيطاليا،
انكلترا ،الواليات المتحدة األمريكية .وهو إلى
ً
ذلك كان عضوًا فاعال في كثير من الجمعيات
والمحافل العلمية واالجتماعية :الجمعية
الفرنسية ألم��راض القلب ،الجمعية الطبية
ألطباء باريس ،االتحاد الطبي البلقاني ،منظمة
األي��ام الطبية للشرقين األدن��ى واألوس��ط،
مجلس إدارة نقابة األطباء ،الجمعية الطبية
العربية ،جمعية أصدقاء دمشق التي كان
عضوًا في مجلس إدارتها (,)1992 – 1991
مؤسس وعضو هيئة تحرير المجلة الطبية
العربية ،عضو هيئة تحرير المجلة الطبية
للشرق األوس���ط ...وك��ان ،رحمه الله192 ( ،
–  )2011يغني اللقاءات الفكرية والعلمية
واألدبية بمداخالته ومحاضراته القيمة...
وأخيرًا ،وليس آخرًا ،أيها الصديق الحميم،
الكريم – كما كنت تكتب لي وتخاطبني
دائمًا – نم في ث��راك الطيب ال��ذي يشتمل
جسدك الطاهر؛ فقد تركت من سجاياك
وإرثك ودماثتك ما تفاخر به األجيال ...وإن ما
اختزنته في وعيك ووجدانك من القرآن الذي
كنت تدأب على تالوته أيام الجمع ،واإلنجيل
الذي كنت ترتله أيام اآلحاد ،أطراف الليل وآناء
النهار سيكون النور الذي يسربلك ميتًا كما
كانت تضج به روحك وجبهتك حيًا ...واعذرني
– أيها الراحل الكبير – فقد حملت إليك ما
أوصيتني به القرآن الكريم مشفوعًا بمعانيه
الفارسية ،ولكن القدر كان أقوى ويد الموت
سبقتني إليك...

د .جوزيف كالس

 ولد في حماه. تخرج في جامعة دمشق – كلية الطب ،1949وحاز دبلوم مساعد بأمراض القلب
 ،1953وشهادة اختصاص بأمراض القلب
 1956من جامعة باريس.
 تسنم العديد م��ن المناصب وفقاختصاصه ،ورتبه العسكرية.
 ن��ال ع��ددًا م��ن األوس��م��ة م��ن أب��رزه��ا:وسام االستحقاق السوري ،وسام االستحقاق
الوطني الفرنسي.
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التجريب واالستهالل في قصص (ذات شفق)
با�سم عبدو

ب��دءًا من غالف المجموعة القصصية تحت
ّ
(مدونة
عنوان أول (ذات شفق) ،وعنوان ثاني
عشق) للقاص أيمن الحسن ،الصادرة عام 2012
عن اتحاد الكتاب العرب ،هناك مالحظة أولى من
السهل معرفتها ،أال وهي أن في المجموعة باقة
من العناوين الرئيسة ،تضم كل باقة عدة قصص،
ً
ولكل قصة عنوانان .فـفي (ذات ّ غيمة عشق) مثال
تتكرر كلمة (مطر) أربع مرات ورقمت بأربعة أرقام.
و(مطر) 1يقابلها (قناع جميل) وهو عنوان القصة
األولى و ...هكذا حتى مطر 4التي يقابلها قصة
(بيلسانات) ..السؤال :ما الجدوى الفنية من وجود
عنوانين للقصة؟ هل هذا الشكل ّ
يعد تجريبًا؟ أم
أنه زخرفة فنية في تقنية القص؟
المجموعة التي تضم إح��دى عشرة قصة
قصيرة ف��ي مئتي وع��ش��ر صفحات ،اشتغل
عليها القاص بهدوء دون استعجال ..وكتبت
بقلم َّ
محبر بالحب والوجد وسالسة العالقة بين
َّ
العشاق والهواجس واألح�لام والذكريات .ومن
أول المجموعة حتى آخرها ،يعرفنا القاص على
فصول العشق بثلوجها وأمطارها وبردها وربيعها
وتساقط أوراق أشجارها ..وفصل خامس هو
(فصل االنتظار) وبقاء األحالم تلقي بذورها في
تربة ذاكرة تحفظ الوعود ،وتنتظر ظهور البراعم
على أغصان شجرة الحب.
تخي ُ
ّ
لت وأنا أقرأ القصص أنني أعيش في كوخ
وسط حديقة ،تغني أزهارها للعشاق ،وأن زوارها
من العصافير التي تغني في الصباح أغنيات
الحب ..وبعد انتهاء القراءة حملت األحالم جوازات
سفرها وسافرت إلى أمكنة أخرى!
َّ
تصورت أنني في غرفة العمليات الجراحية
بين مجموعة أط��ب��اء ،يحملون أدوات الجراحة
ويجربون فتح قلوب الناس .ويأتي القاص أيمن
الحسن يحمل أوراق���ه وأق�لام��ه ويفتح قلوب
العشاق ليتأكد من صحة األحالم بالعين المجردة.
وسؤالي للقاص أيمن :هل التجريب في قصصك
ُي ُّ
عد خطوة في التحديث السردي؟ هل أدوات
َّ
الجراحين معقمة جيدًا ،أم أنها استخدمت في
فتح قلوب أخرى؟
َّ
اهتم القاص بالعناوين الزاهية ،وأضاف إليها
االستهالالت التي تشكل معًا ما يسمى (العتبات)
أو المقدمات التشويقية للقراءة .واهتم أيضًا
برمزيتها وداللتها وترتيبها وازدواجية العنوان
كما أشرت قبل قليل .وتساءلت :ماذا تحمل هذه
العناوين المزدوجة من فائدة للمتلقي؟ هل
ً
ّ
يحتمل العيش وحيدًا
تعني مثال أن الشخص ال
بال شريك في البيت والقلب! وأن الحب ال يساوي
الحبر الذي كتبت به هذه الكلمة إذا كان من طرف
واحد؟ وما الداللة التي تفتقت في خيال القاص؟
العنوان عنصر ّ
مكمل وجزء من جسد السرد،
يرتبط مباشرة مع القلب بشريان مخصص لضخ
الدماء إليه .ويستقبله المتلقي بحالتين :النفور
منه وعدم قدرة االستمرار في القراءة ،أو التوهج
والدهشة وشهية القراءة.
وتعود أهمية العنوان برأيي إلى أنه يحمل
جينات النص في حالتي (الغموض والوضوح/
والدهشة والنفور) .وهذه الجينات تتغذى من
اللغة الشعرية في قصص أيمن الحسن ،فهي
سلسة السرد تعتمد على ال��ح��وارات وترتيب
البدايات والتوقف في محطات مكانية لها عالقة
مباشرة مع الزمن .والمالحظ أن القاص ال يهتم
بالحكاية أو الحبكة ،فقد استخدم التقطيع
السردي بال أي مبرر ,وأغ��رق قصصه بالمقاطع
الشعرية .وبهذا يكون قد أثقل قصصه بتداخل
األجناس الثالثة (القصة والشعر والخاطرة) .وأن
ساقية السرد التي حفرها الراوي في تربة القصة

شقت دربها بحريةَّ ،
وتم رفدها بمقاطع شعرية
من غير ذكر الشعراء .أما الشعر والزجل في هذه
المجموعة فبال قوسين صغيرين فهي للقاص
نفسه.
ويبدو ،ومن خالل قراءتي لعناوين القصص ،أن
أيمن الحسن ُّ
يعد العنوان بمثابة العتبة الرخامية
التي تسهل الدخول إلى النص ،والبحث عن ما
هو قابل للتأويل والتفسير والبحث عن مقاصد
الكاتب ورؤاه الداللية لجمالية العنوان ،تحمل
كلها بطاقة تعريف لعلم جديد له استقالليته
وخصوصيته ،الذي يحمل أكثر من إشارة داللية
من جهة ،ويشكل إرباكًا للمتلقي إذا كان العنوان
مشوشًا يرتدي ثوب التورية من جهة ثانية.
إن التجريب في هذه المجموعة ،هو نتيجة
طبيعية لوجود وعي نقدي ،وهو عمل تحديثي
مشروع ،ولكن نجاحه في تطوير القصة وإثارة
َ
الحوار ،أو عدم النجاح هما أمران ال يظهران إال بعد
خضوعهما للنقد ..وهذا يحتاج إلى زمن قد يطول.
فالقصة القصيرة بقيت عقودًا حبيسة أشكال
تعبيرية منقولةّ ،إما عن طريق الترجمة من األدب
الغربي ،أو منقولة عن التراث العربي ،على الرغم
من أن القصة القصيرة أكثر قابلية للتطور من
بقية األجناس األدبية ،وذلك بفضل المرونة التي
تتمتع بها عناصر القصة.
اشتغل القاص في ه��ذه المجموعة على
تفتيت الحدث (الحكاية) وتوزيعها على مساحة
سردية واسعة ..وع��دم توافر الشخوص التي
تعمل في هذه المساحة وتتحرك وتتفاعل فيها.
وأدخل بين فقراتها مقاطع شعرية ،إلى درجة
أنني كقارئ وصلت إلى نقطة عدم معرفة الرحم
الذي ولدت منه هذه القصة أو تلك .ولكن القاص
يمتلك قدرة التعويض وملء الفراغ بوساطة اللغة
الشعرية المشحونة بالرومانسية والعاطفة ،على
اعتبار أن القصة التجريبية هي بنت الحداثة.
ّ
يتعمد اإلكثار من الشواهد الشعرية
وأرى أنه لم
ويفرشها على مساحة المجموعة كلها ،أو أن
يشاركه أحد في ملكية القصص أو يعطي حقوق
السرد إلى غيره ،بل أراد أن يحدث قفزة فنية في
تقنية القصة كما يتصور.
ج��اء في قصة (وردة الطفولة ..الحمراء):
(علمتني روضة أبجديتها ألكتب قصائدي بوجد
أخضر ،كنت غرًا أحبو على سفح اللغة ،فتقوقعت
في دهاليزها ناسيًا أن الحياة على السفح اآلخر،
حيث ال��وج��ود الحقيقي للبشر واللغة مهما
اتسعت لن تعوضنا عن الحياة) .ص. 151.
االستهالل في َّ
(مدونة عشق)..
أول ما يتبادر إلى ذهن القارئ السؤال التالي:
لماذا هذه الحزمة من االستهالالت التي يبلغ

ً
عددها ستة عشر قوال لشعراء ومفكرين عرب
وأجانب ،منهم( :محمود درويش ،أنسي الحاج،
أحمد تيناوي ،توفيق زي��اد ،ألبير كامو ،روالن
بارت ..وغيرهم.)..
االستهالل له أهمية في عتبات السرديات،
ويقتل الرتابة بتنويع بداية القصة وفاتحة
الكالم من جهة ،ويساعد على تمتين حلقة
التواصل وتقويتها بين المبدع والمتلقي .لقد
ازدادت أهمية االستهالل مع تطور البناء الفني
للقصة من جهة ثانية .ويؤدي أيضًا إلى إيجاد
راحة نفسية وتشويق للقراءة والتخفيف من
الملل.
وازداد االهتمام باالستهالل بوصفه ركيزة
من ركائز النص ،والعتبة التي تصل الخارج
بالداخل .ويعده بعض المهتمين (النقطة
النصية االستراتيجية المسؤولة عن تأمين رحلة
ّ
التخيلي).
القاص في عالم الحكاية
وت��ع��ود أهمية االستهالل كما أرى ،بأن
يكون شريكًا في فنية القصة ال أن يكون عبئًا
عليها ومؤثرًا سلبيًا .وأن يمأل الفراغ ويكشف عن
المسكوت عنه .وهناك عالقة بين االستهالل
والمضمون ،وارتباط بين االستهالل كعتبة وبين
الحدث والخاتمة.
االستهالل هو الطليعة الدالة على ما يأتي
بعدها ،ويمكن تشبيهه باألكلة الطيبة ..وهذا
ال يعود إلى خلط المواد بعضها ببعض ،بل إلى
مهارة الطاهي ودقة المعايير ..وينطبق هذا على
بناء القصة بناء فنيًا وجعلها قصة متوهجة
تترك أثرًا إيجابيًا بعد قراءتها .تتألف قصة (أبعد
ً
من نجمة) ,مثال ,من خمسة مقاطع وإحدى عشرة
صفحةُ .
و(حسن البداية) أو االستهالل مقطع من
قصيدة للشاعر أحمد تيناوي يقول( :لم يكن خطأ
أحبك بهوى شرقي ،وأن أقترب منك بخطوات
أن
ِ
رجل ،اعتاد الهزيمة.)..
بداية المقطع األول بعنوان (بائعة الورد
الصغيرة الشقراء) .وهنا يشبه القاص الطفلة
الصغيرة الشقراء ب��ال��وردة ،ووج��ود عالقة بين
الشخص وصديقته وال���وردة من جهة ،وبين
الطفلة وصديقتيها من جهة ثانية.
وتغطي المقاطع الشعرية مساحات سردية
َّ
ص��ح التعبير أو
واس��ع��ة .وتبرز العناوين إذا
الكلمات في بداية المقاطع ،كما في الصفحة
الثالثة التي تبدأ بـ (في الحقيقة) .وفي القصة
محطات انتقالية بمثابة فواصل يمكن أن تشكل
َّ
في بعضها لحظات تشويقية ،مثل( :يتعلق
بذراعيها) .والحب في هذه القصة عبارة عن لوحة
ّ
جميلة معلقة في قلب الحبيب تخيط دقات
القلب وردة يفوح منها عطر الغياب (أنا لم أعد
أحتمل غيابها).
القصة أق��رب إل��ى الخاطرة مع رش بعض
ب��ه��ارات الحكاية عليها وتزويقها بالزخرفة
المنسقة في سطور تبدو ظاهريًا مثل الشعر..
وتغييب لعناصر القصة الرئيسة (كالحبكة
والنهاية).
قصص أيمن الحسن في مجموعته الجديدة
(ذات شفق) ،هي جزء من مشروع يشتغل عليه
القاص ..وهو يقوم بالتجريب .والتجريب هو
اجتهاد للمبدع الذي يشق طريقه ّ
ويعبده بنفسه،
ويجعله طريقًا متمايزًا عن اآلخرين بال تقليد..
وبهذا يكون قد أنجز نصوصًا أو قصصًا ستخضع
للنقد الموضوعي بشكليه السلبي واإليجابي.
أتمنى أن تعود الحبيبة إلى قلب حبيبها،
وأن تبحر في زورق إلى شاطئ قلبه الذي يتسع
لها ولزورقها .وأن تقدم له وردة تقاوم الذبول
يتقاذفها موج الهواجس واألحالم الجميلة.
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جيشنا

بين غفوة وصحوة

ح�سني �أحمد عبد الرحمن
جيشنا الجيش قد تخطى المحاال
وأعاد األحالم واآلماال
وارتقى فوق قمة المجد مجدًا
وأحال التقصير فينا كماال
جيشنا المستعيد فينا أمانًا
بعد أن غاب أمننا واستحاال
إنه النور في الليالي وأضحى
قمرًا ساطعًا وفجرًا تالال!
صحيح
مكان
يضع األمر في
ٍ
ٍ
بعد أن أفلت األمر بيننا واستقاال
ٌ
صعب
ال ينام الجندي فالنوم
عند من يحرسون ما هم كسالى!
ال ُّ
يحب الجندي مدحًا ولكن
ُ
َ
االحترام واإلجالال
يعشق
جيشنا قد تفرد الحب فيه
حبه قد أفاض ثم استطاال
وأحال اليباب والقحط خصبًا
وأحال استكبارهم إقباال!
جيشنا والعقائدي فيه ٌ
نظام
وحياة قد أبدعت أبطاال!
واشرأبت تصوغ شعبًا وجيشًا
ً
أمال واحدًا يريد الحالال!
ٌ
قدير
برب
جيشنا مؤمن ٍ
ٍ
ال ُّ
يحب اإلشراك فيه تعالى
جيشنا والشآم في القلب منه
وهو منها وال يرى استقالل!
يحفظ األرض دائمًا ويصلي
ً
كي يرى الشام وحدة واكتماال!
نحن ندعو لكي يظل ً
وعاء
كي نرى فيه بعضنا ومجاال!
ٌ
إنه االنتماء فالجيش سيف
بيد الشعب تضرب االنفصاال
حاولوا أن يفرقوه دومًا ولكن
هبة الريح لن تهز الجباال

ٌ
عنفوان
إنها الشام جيشها
وصمود وعزها لن يطاال
ٌ
خمط ٌّ
وشد
وجيوش العربان
ٌ
ونعاج قد كرست أرتاال!
ال تطيق القتال دومًا وتنحو
نحو من يشتري ثبوس النعاال
ّ
يتعرى
هم بعض العربان أن
لغريب ونيفق األمواال!
ٍ
ً
جبين
ال يزالون وصمة في
ٍ
إنه العار ال يريد انتقاال
ففلسطين همها قد توارى
خلف أبوابهم وأضحى سؤاال
ّإن هم الجهاد فيها ٌ
حرام
عند إسالمهم وكان احتماال
ثم يدعون للجهاد وبأرض السام
يستعمرونها احتالال!
إنه االرتزاق بالدين صرفًا
ٌ
ونفاق ال يرتدي أسماال!
ً
حولوا الدين سلعة ومزادًا
عند أسواقهم وأضحى خباال!
ال ألوم الحكام فالشعب يحمي
حكمهم في الخليج يحمي الضالال!
أيها الساكتون هبوا وثوروا
قد طمى الخطب واستحق القتاال
ٌ ٍّ
إن خير الجهاد كلمة حق
عند سلطان قد طفى وتعالى!
إن خير الجهاد ٌ
لظلم
ودفع
ٍ
من يجاري كمن بغى واستطاال!
يا إلهي احفظ بالدي وشعبي
واحفظ الجيش واحفظ األشباال
ُ
وأغثنا مما يحاك علينا
قد شبعنا مما نرى أهواال!

�سليم عبا�سي
لم أتوقع في يوم من األي��ام ،أن شخوص
قصصي سوف تسبب لي المضايقات..
َ
المتعب (سعدون)؟ لست
من أين (نبق) لي
ِ
أدري..
ي��راع الموجودين معي .بحركة
لم
ِ
وحشية هجومية باعدهم ليقترب مني ،أمسك
ً
بياقة قميصي وهو يهزني قائال:
«هل ظننت أنك ستفلت مني؟ أنت الذي
شهدت ضدي ،وسببت لي سجنًا مدة عامين
كاملين؟! ..بأي حق تتهمني بالسرقة واإلجرام
وليس بيدك أي دليل؟! انظر إلى وجهي أتراه
كما تخيلته وكتبت عنه؟! انظر إلى عكازتي،
أتراها كاذبة وفيها مخبأ سالحي؟»
ّ
عيني..
انقبض قلبي وغامت الدنيا في
وأنا أراه من خالل فرجة دخانه الكثيف – وال
أدري نوع ذلك الزفت الذي يدخنه – ووجدت
في كالمه مغالطات عديدة ..وجهه الذي وصفه
بالبراءة أوح��ى إل��ي بعراقته ب��اإلج��رام وغرقه
بالشرور ..عكازته بالحقيقة ليست كما وصفها،
وإنما هي ِرجل خشبية كاذبة يمشي عليها
متظاهرًا بالتسول أمام البنك.
وفيما كانت يدي تبعد قبضته عن
رقبتي ،تناول باليد األخرى شيئًا المعًا من ساقه
الخشبية ّ
ولوح به حول رأسي.
أدرت نظري نحو الموجودين معي،
ّ
فإذا هم يتحولون إلى قطاع طرق ورجال على
شاكلته ،أدركت أنهم جماعته وليسوا جماعتي!
تأملت ما في يده ،فإذا هي مطواة (موس
كباس) من الحجم الكبير ،بدأ يالمس رقبتي
ََ
فكاد نفسي أن ينقطع.
ما تخيلته في القصة كان ينطبق
على الواقع تمامًا .هو يتظاهر أمام الناس بطيبة
الهرة ويخفي مكر الثعلب .يخدع البسطاء من
المارة ،فيضعون في كفه ما تيسر من العملة،
وعيناه الماكرتان تنتظران رجل أعمال دخل
ليسحب مبلغًا من حسابه ،وسيخرج من المدخل
نفسه بال شك ..الفرصة مواتية وحركة المارة
على أشدها ..في المرة السابقة نجح ،لكن المبلغ
كان تافهًا ..أما اآلن فيطمع بوجبة مشبعة .رجاله
بعيدون ،وقد يفوز بالمبلغ وحده..
الموسى تتأرجح ح��ول رأس���ي ،ثم
تالمس رقبتي للمرة الثانية وتضغط عليها،
ورجاله ينبعون من حولي .بدأت أطبق المثل
الذي يجعل الهرب ثلثي الرجولة ،وكأن خطوتي
األولى ضغط زر تحركهم والتفافهم من حولي.
وك��أن الحلم ال ينسى (الخلفية )
َ
المناسبة ،إذ رسم الليل الخالي من اإلضاءات،
َّ
إال من ضوء ضعيف للقمر ،وعت َم المكان ُليظهر
ّ
ّ
علي
الشرر كيف يقدح من العيون ،وس��د
المنافذ.
وكعادة األحالم ..تتأزم األحداث إلى
أن تصبح في ذروتها ،ليصحو النائم ويفاجأ بأن
ما رآه ليس إال حلمًا!
ُ
تنفست الصعداء لنجاتي من مأزق
خطير ،ورحت أفكر في األسباب المؤدية لمثل
هذه الكوابيس ،وال أجد لها مبررًا.
هم أناس اخترت بعض صفاتهم من
الواقع ،ألنسج قصة يتغلب فيها الخيال على
الواقع .والشخصية التي سببت لي المتاعب ،مع
األحداث الدائرة حولها ،جاء بها الخيال إلضفاء
الجمال وإكمال القصة.
«لست شخصية خيالية ..أما شاهدت بأم
ّ
وحي أرزق؟
عينيك أنني إنسان موجود أمامك

َ
أخذت شخصيتي بحذافيرها ّ
وشوهت ّ
في ما
شوهت لتجعلني رئيس عصابة أيضًا»!..
ازدادت ضربات قلبي ،ونضحت جبهتي
بحبيبات من العرق لوقاحته وجرأته وتماديه
في االتهامات ،يتبعني كعفريت في الليل
والنهار.
ثم كيف عرف بالحكاية؟ لم أقرأها في
أمسية ،ول��م أنشرها في صحيفة أو مجلة،
ومجموعتي القصصية ما زالت مخطوطة ,وليس
ْ
ً
معقوال أن يكون َحض َرته على حظ واف��ر من
الثقافة؛ كيف تسنى له أن يقرأها ويستوعبها
ويجابهني بخفاياها؟!
« أتتهمني باألمية أيضًا؟ وهل يفوتني
شيء مما تكتب؟!».
ّ
عودني هذا الشرير أن ال آخذ كالمه
سيتبين كذبه ِل َ
ّ
قصر
على محمل الجد والصدق.
ألدع ُ
حبلهَ ..و ْ
��ه جانبًا .أنا في كامل يقظتي.
َ
ْ
وقد أحسست بزهو االنتصار ،وأسلمت نفسي
السترخاء لذيذ ،استرخاء ما بعد المعركة.
كدت أطير فرحًا؛ بل ها أنا ذا أطير
ً
فعال ..أراقب نفسي ،أنا بغاية السرور ،أحرك
ّ
ذراع���ي كمجذافين فأرتفع ف��ي ال��ج��و ،كلما
ّ
ازدادت الحركات ازداد علوي عن سطح األرض،
ّ
ُ
اقتربت من سطحها ..عملية في
وكلما قل ْت
غاية السعادة .وقد اكتشفت أن الفرح ينشط
العملية ،والحزن يضعفها ،بدليل أن الطيران
يستمر أحيانًا بالفرح وحده من دون التجديف!
ّ
أستغل هذه المعجزة المحببة ،أحلق
فوقهم مترصدًا غيابهم عن المكان ،أهبط حتى
تالمس قدماي عتبة المدخل ،أجد نفسي في
الداخل ،أبحث عن كتب فال أجد لها أثرًا.
«حقًا إن��ك لرجل أم��ي ك��اذب حقير ..أين
الكتب التي ّ
تدعيها وأين الثقافة؟».
ٌ
ي���د ت��ح��م��ل ال��م��وس��ى تباغتني
باالنتصاب أمام وجهي ،هو نفسه والموسى
نفسها ..تتحول اليد إلى ثعبان أسودّ ..
أجدف
ّ
بذراعي فال أتحرك من مكاني ،أكرر المحاولة فال
أعلو شبرًا عن األرض ،أحاول اصطناع الفرح،
ألتمكن من الطيران ،فال يجدي العمل نفعًا..
تتكاثر األفاعي من حولي ومن تحتي بألوان
وأجيال وحركاتُ ..ت َ
ـغلـق األبواب في وجهي!
عبثًا أقدر على َ
الع ْدو أو االنتقال..
أسمع خطواته في الداخل تقترب شيئًا
فشيئًا ..يصيح بي:
«أح���رق قصتك ال��ك��اذب��ة أي��ه��ا الشاهد
ّ
المتجني».
ً
ألمح وجهه مكتمال ،ثم يتآكل حتى يصبح
ال شكل له وال معالم واضحة وال أبعاد تحدده..
ّ
ومن ثم يتبخر من أمامي..
* *
كوابيس وكوابيس ال أدري كيف نجوت
منها وأفقت .لحظة رائعة أشعرتني أن الماضي
قد زال كله بمجرد صحوة من النوم.
تناولت المجموعة القصصية ،رحت أتصفح
الشخوص فيها ،وأتوقف عند (سعدون) أعيد
قراءة قصته كلمة كلمة ،والحلم يتالمح لي من
ّ
عيني.
وراء السطور ،وخياله يشف أمام
أوازن بين الواقع والخيال ..هل كان الرجل
سارقًا؟ مجرمًا؟ أم مظلومًا؟ هل افتريت عليه؟
ح��اول��ت أن أتجاهل األح�ل�ام ألنها
أحالم ،ولكن ال دخان بال نار ..وال بد من التالعب
باألشخاص من جديد.
وال بد من تعديل في القصة..
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الحرير
الجســــــد
ســـــأصومع
ْ
ُ
َ
ُ
َّ
وألنك َ
اآلن القصيدة
ِ
َ
ُ
الكروم
حين تلقيها
ُب َ
صيف
عيد
ٍ
جرار
في ٍ
من ْ
رؤاي،
ِّ
سأكتب َ
ُ
تحت
إني
وقع البرق عن
ِ
بعض ِالعناقيدْ
ِ ِّ ُ
التفرطها..
ْ
يداي،
ُّ
وأرش من زيتي
ّ
س
المقد ِ
َ
نار ِك ..
ََّ فوق ٌ ِ
أنحني لتلفني ريح
ّ
تزن َرني َ
لتزرعني
..
ربابًا في أعالي
الشهقة األولى ..
ِ
ْ
وناي.
ُ
ال..لم تك ْن من
الله
مفردات ِ
ِ
ْ
االنطفاء،
فينا
أو ما يسمى..
ْ
االرتواء
ُ
كانت ُ
رياح ِك ترشق
النخالت فينا كي
ِ
َّ
بجذعها
نهز
ِ
ُ َ
الصحراء
زوابع
فنثور
ِ
مثل ِ
ْ
َ
ْ
إذ كم حار في أمدائها
ْ
ُ
الفناء!.
قدر
َّ
كنا..
وكانت دائمًا
... ...
ُ
عيون
كانت
ُ
الله ترقبنا
ِ
ُ
وكانت تأخذ
َّ
َّ
ات ِمنا كي
األن
ِ َّ
توزعها نجومًا
أو دروبًا
ْ
للسماء.
لك أن تنادي باسم
ِ
ِ ً
خالقنا قليال
أو كثيرًا
َ
َ
المزيد
لك
كي يعيد ِ
من الهواءْ.
ُّ
لك جل هذا ..
ِ
ْ
االشتهاء،..
وحشة
من
ٍ
َ
تستأنسين ِبه،
ِّ
تهز َ
ين
ومن ظمأ
َ
الغمام على
ْ
الغمام.
..
ْ
الكالم.
تاه
ِّإني ُ
رأيت جميعَ
ِّ
أعضائي تزن ُرها..
ُ
تراقصها..
ِّ
تغنيها شفاهٌ
َ
ُ َّ
األن ُ
تسكن
ات
أقداحها
في
ِ
ُ
فتبوح لي ..
ْ
أن ال أنام ،

عبا�س حريوقة

ْ
الكالم ..
تاه
ُ
فأصومع الجسدَ
ْ
الحرير،
َ
قبالتهُ
وككاهن أجثو
ٍ
ً
طويال..
َّ ُ
بالتراتيل
ثم أبدأ
َِ
التي جاء ت

َّ
المدج ِج
بأنكيدو
بالمناسك
ِ
فرات
أرض من ٍ
نحو ٍ
عين
حور
ٍ ِ ..
غلمان
بعض
ٍ
ِ
وفاكهة
ِ
ْ
السرير.
ُ
َ
الجسد
سأصومع
ْ
الحرير.
ُ
َّ
أنت القصيدة
لكأنما
ُ ِ َّ
َ
حين تنزع كل
قمصاني اشتياقًا
ً
وابتهاال،
َ
عابئة
غير
ٍ
بما يرمي إليها
 ..أو َّ
إلي
ُ
ُ
الله من حج ٍب
ْ
وفير..
ُ
َ
الجسد
سأصومع
ْ
الحرير،
َ
ُ
الريحان
وسأغرس
أمدائه،
في
ِ
األذان
بأوقات
أدعو
ِْ
ِ
أقمت
 ..فهل
ِ
َ
صالتنا..
ِّ َ
ُ
اليقطين
ليعرش
َ
مداك،
فوق
ِ
ُ
ُ
المتاخم
والبحر
َّ
كل أسئلتي
ْ
مداي.
ِّ
ُ
سأكتب ..
إني
وأراك
أنتشي ..
ِ
ترتعشينَ
َ
..تنتشرين
غمامات
سربًا من
ٍ
ُ
سماؤك
تهدهدها
ِ
ْ
سماي.
في
ُ
سأكتب،
إني
ال سأرسمُ
َ
نهدها ً
ماء
..وفجرًا صاعدًا
ُ
الشهوات
يستمطر
ِ
غيمًا في
ْ ..
رؤاي .
َ
نهر
أعشاب ً ٍ
أو هديال وافدًا
ّ
أرض ..
للتو من ْ ِ
العراق
ِّ
ُ
ُ
إني سأرسمه نبيًا
َ
يعتلي أشواق
َ
أو إشراق شهوته
ِ ْ
البراق.
ال  ..ال ْ
أحد

ُ
َ
الوحيد ..
كنت
محرابها
و من على
ِ
َّرت ُ
لت آياتي
َ
بالنور
ألرفل مثلها
ِ
أو ..باألزرق
ِّ ِ َ
الممتد حول
سريرنا
ِّ
فأهل ُِل األعضاءَ
َ
األسماء
و
واألرواحَ
ُ
َ
مزامير
أو أعلي
ْ
الجسد
مدد ْ ...
ٌ
مدد
ُ
َ
كنت الوحيد ..
ُ
ولم أكن أخفي
انبهاري َ
حين
ُ
تأسرني المعاني
بانكشاف
ِ
خلف
من
الستر
ِ
َ
الح ْ
جاب .
ُ
َ
أهند ُس
الوحيد
كنت
ِ
َ
اليقطين في هذا
ْ
العباب .
ال لم أكن أخفي
بالبياض
غيابي
ِ
يبهرُ
ال
َ
األبصار ..
ُ
أبحث عن تفاصيلي
 ..بها..
هل َ
أنت في ..؟
من أين َ
جئت..
أنا المنادي
 ..والمنادى
َ
ِم ْن على تلك
ْ
السحاب
من َ
أين يأتيني
ْ
الجواب ..؟!
ُ
هممت
ها قد
ْ
سواي
وال
ُ
هممت
ها قد
ألحتسي من ..

نورها ما
في الخوابي
والدنان
ِ
كما إلى الهوتها ..
نا سوتها
َ
خطف ْت خطاي ْ.
ِّ
ُ
انثنيت على أناها ..
إني
ُ
غبت في ال..
ْ
َم ْن َمن أنا فيها ..؟
َأض َّيعني ْ
أناي ..؟!
ُ
هممت ...
ها قد
وال سوايْ.
ُ
ُ
األسراب
تتطاير
من ..أطباقها ..
صحن
من َّ ِ
فضتها
َ
لترسمني صليبًا
في أعالي النشو ِة
األولى ..
ً
هالال يعتلي َ
بعد
الحزينة
المساءات
ِ
ِ
ّ
رباب
ما تبقى من ٍ
ْ
كمان .
أو
ِّ
ُ
حننت إلى أناها
إني
مثلما تحنو على
َ
ندمائها تلك
ّ
الدن ْ
ان
ُ
أمسي سراجًا..
ُّ
ُ
كفها مشكاته
ُ
أمسي  ..فتنكشف
ْ
المعان .
ُ
هممت
 ..ها قد
ْ
سواي .
وال
ِّ
ُ
سأكتب ..
إني
ُ َّ
سأرسم كلما
ال ..
َّ
ْ
حنت كرومي
الحتضان ساللها
ِ
ِّ
ُ
سأكتب ..
إني
ُ
سأرسم
بل
َّ
َّ
حنت يداي ْ.
 ..كلما
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ٌ
ُ
الب َهاء
حجل
يســـــــن ُد َ
َ ْ َّ
الت ُ
مائم
ليست ُ
يقرأ َ
عبورك
من
وال
األجنحة
ُ
َّ
إنما الخفق
ُ ْ
ينتابك بين سك ٍر وآخر
ملتمًاَّ .
َّ
بحماك
ُّ
َّ
وسن
تستلها
فم الس ِ
من ِ
ُ
َ
الجماد
ليس ِّ
َ َ
ُ
من يعذب صمتك وال
َ
الج ْم َهرات
َّإنما َّ
السهو
ُ
يقتادك من شهوته
عزيزًا
كنبات طليق
ٍ َ
يغير عليك
َ َّ
بأسالفك النائمين
ُِ َ َ
قميص َك
يغمر
ُّ
َّ
«بالحن ِاء والزوفى»
َ َ َّ
وجس
جبينك بالت
ِ
َّ
والص
باحات ُ
َ
ليست الحيرة
َ
ُ
يبعثر ُخطاك
من
َ
هي شهقة
َّ
عناع»
«الن ِ
في انبالج ِه
َه ْس َه َس ُ ِة ً
ندباء»
«اله
َ
في استمال َ
المعابر
تها ُرعاش
ِ
ِ
«بسمالخ»
ْ ُ
َوا ألق العري
في اكتماله الوثير
بياض
على مرمى
ٍ
من ذهولك
ُت ُ
َ
«سمسمها»
ولم للغريب
لألولياء
َْ
صمت َها المستريب
ُت ِّ
طرز َ
غيبها بـ «ابن آوى»
ُ
يردم المسافة
بين الخرافة
والذاكرة المهاضة
ّ
َ
فجر َها بـ «شقائق النعمان»
ِّ
وهتاف «الديكه»
َ
موقدها
َ
َ
بالكهول يغزلون َسعال ُ
هم
بنول عتيق
ٍ
يعقدون المواثيق
قدر غامض
مع ٍ
ُيحصي تعاويذهم
ونهاراتهم اآلفله
َّ
والص
بايا ُ
ُ
الوافرات األنوثة
ُ
العاثرات الحظوظ
َّ
«بخورهن» الموارب
بـ
طي آباطهنَّ
َّ
ِ
َ
ينتظرن البشارة
ِّ
هتملة
مع كل
ٍ
تبثها ِّ
الريح
الغواية أيضًا
وفي
ِ
ِّ
وفنون النساء
ُ ُ لاَّ
ُ
هيات
االناث ال
ُ
وريثات الغموض الكريم
َّ
تز َ
بالفتنة
ين
ِ
وارفات
ٍ
مكتنزات ُّ
الصدور
ِ
ُّ
التشوف
حاسرات
َّ
مختلسات الشهوة

َّ
َّ
الت ُّ
نور»
تحلقن حول ِّ
األكف
منهمكات
ٌ
ُ
تستدير األرغفة
من َّرقة في غيوبهنَّ
ُ َ ٍ ُّ
سترق
وت
ُ
ُّ
تحمر وتلهث
عذوبة
من
ٍ
في شجوهنَّ
آبهات للوقت
غير
ٍ
ُ
ينفر
كالغزالة
ُ ُ ِ
المغيب
تسوق ُ ُ
هكذا األنوثة
َ
الباذ ِخ
في
اغتباطها ِ
ِ
القنص
فارهة
ِ
َ
رافلة
ُ
الفيوضات
َ َ َّ ُّ
مورسة التحف ِز
ِ ُ َّ َ
السهل
تجرح
بانتباه ِ
ِ
ته َ ً
والس َ
َّ
مشرعة
هم
إلى
فتك ِه األليف
ِ
َّ
بطعن
إلي
ٍ
حاذق
ٍ
يا العابرون بزعفرانكم
َ
ِّ
القصي
تخوم
جريء
بقمح
ٍ
َ ٍُ
شرح به
أ
«الثعالب» اليانعة
َ َ
و»الخل َدة» الخجولة
ُ ِ
ُّ
تعيد هندسة التراب
جائر
ٍ
بعبث ٍ
َّ
إلي
َّ
ببعض النباهة
ُ
أكنز فاكهة القول
أعقد الق َ
ُ
ران
ِ
على المغيب
ٍ
ينرجسة َّ ُ
قبل ُّ
الص َّبية
تهم
وتنشب َ
ُ
يمام َها
في
المساء
ِأم َن َّ
الصواب
َ
أن تدلف العتبة
دون
َ
بسم ٍلة
ُّ
يطمئن إليها المكان
َِ
قبل ُ
روج
ع
ٍ
فراغ ِه
على ِ
الناقصه؟
ِ
خمرته َ
القياف ِة
ِأم َن
ِ
َّ
َ
ُع ُبورك الناغوص»
َ
إصغاء لدمك
دون
ٍ
يضجُّ
َّ
َّ
بالتواريخ الضالة
ُّ
والسالالت
الغابرة؟
َ َّ
كما لو أن ِك
َ
َّ
شطر َ
الب َهار
يممت
ُ
ْ
ّ
فأورقت كفيك
ُّ
بالطيوب
َّ
لكن زهوًا
مضى
قال انتباهته واستكان
«توتًا» طغى

إذن
دون ٍ
َّ
وسم َى المكان
َّ
لكن «أرزًا»
َ
َّ
مارس السطو
َّ
حد الخديعة
وتوارى
ْ
َ
قصد َت
فإن
التو ُّحدَ
َّ
َ َ
أخذناك
َّ
غيبة «الزيزفون»
إلى ِ
وإن َ
ْ
رمت
تيهًاَ
ِ
َ
عبرنا بك
ّ
َ
إغماء ة «الزنزلخت»
َ
غفوة «اليانسون»
بغمر وال الكثيف
ٍ
بحلج وال العاشق
ٍ ُ َّ
يهطل النهار
عليك
فار َدًا «جمائره»
ِ ً
دفعة واحده
كيف تنتبه
ُ ُ َ َّ ُ
الساقية
تنيخ لك
َّ َ
الن َبض
كيف تهيم
ُ
يشتعل البنفسجُ
ُ
ٌ
محتدم
الحوار
ُ
ِّ
وشوشة «الفلز»
ُ
همهمة «المعدن»
ُ ِّ
«الديدمانة»
حجل ُ ُ
ُيعاجل أنثاه
َ
غلة ناجزه
بت ْر ُ ٍ
ِّ
الخفي
صليل
َ
ُ
يولم العذوبة
للواضح
َّ ِ
والن ْح َن ِ َحاتُ
آ ٍه
من
َّ
الن َ
حنحات
ً
شاهقة
َ
ُ
ضر ُم الحفاوة
ت ِ

لتتفادى
َ
اليانع
سقوط
ِ
َّ
هو و ِّ
والل ُ
«الد ُ
يس»
ُ
عنكبوت الفراغ
ُّ
و»الشوشاف»
ُ ِّ
الخليع
حارس الرُيح ُّ ُ
َّ
و»السلبين» و»اللوف»
باسمه المستعارْ
ُ َ
ُ
العجالة
يلتقط
و»البطم»
ِ
فرائ ِسها
من ِ
ُ َّ
و»الحور» يمتشق النهر
ويسمي َّ
ِّ
الطريق
َّ
هو النسيم
ُ
وتشرق «الحاكورة»
من
ُ
َ
«ل َّم ِامها»
َّ
هي النداوة
ُ َّ َّ ْ
وتسقط التحية
في
شراك َها
ُ ِ
ك َرمى
«عبيثران»
وافد
ٍَ
و»األثافي»
تروي ما َّ
ترم َد
من
حكايا َّ
الجد ِة
ُ
إيه يا الحكاية
ٍ
َ
َ
بطفولتنا
تلهين
ِ
ُ
منذ
ّ َ
استوائه
«دوام» تماهى في ُ ِ
اج َج ُ
العلوَّ
و»ساموك» َح َ
َّ
وحتى
آخر الكستناء
و»السنديان» َ
ّ
الج َس ُور
ُ
يقود الظهيرة
من زفرتهاَ
ِ
َّ
والصب َّي َ َّه
نهدهاَ
اعر َ
ُت ِلقم الش َ
َّ
كيال يجف
ُ
الكالم

�أو�س �أحمد �أ�سعد

َ
حينها
دع ُّ
السؤال
نبيذك العتيق
ُ
يقرأ َّ
الداليه
ْ
من َّأو ٍل
َّ
برعشتها
ألم
ِ
َّ
وحتى
َ
ُ
الحباب األخير
ْ
ِقف
في منتهى الحجر
قريبًا
من صالتك
ُ
ُدن َّو الكليم للكليم
َ َ
حرقة
َ
األ ِي ِل
ِّ
لألي ِل
السفحَ
وارجم َّ
بنهوض ٍّ
أشم
ٍ
أو
عابث
بـ
«صعتر» ٍ
ٍ
لعبورك
ِ ُ َّ
نكهة الزعرور»فكاهة «العرموط»
وثيقة ّ
«الدفلى»
ُ
تمهر حنينك

بأختامها المائه
ُ
ُّ
«البلوط»
حكمة
َّ
عقيدة ِّ
«التين والزيتون»
َّأن لهما َّ
السبق
دون العناصر
في اكتناه الوجود
إيراقة «الجوز»
على شفاه َّ
الصبية
َ
براء ة «الحبق»
ُ
خيبة ّ
«الريحان»
ْ
إذ
يصطفيه ِّ
الميتون
َ ُ
لفة
عربون أ ٍ
لم ْ
تكن ْ
لهم في الحياة
ُ
ٌ
محتشد
الكمال
ُ
أنثاك تلهو
ُ
ووحدك
يقتفي
َ
أرق
َّ
«السرو ٍة»
يا الكائن الجميل
والذي
ُ ُ َ َ
يوقظ الخف َاء
َ
قيامة الحجر
هو
ُ َ
تيهك
َّ
وإال
كيف
أعزل
لحجر ٍ
َ ْ ٍ
أن
َ
يسوس
َ
الب َهاء
صحتُ:
َ
أ ِغ ِثني
يا
الغموض
َّ
َّ
اللذيذ اللذيذ
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ّ
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فخر العروبة

بقلم بريال دياز فيال�سكو من املك�سيك
ترجمة� :سالم عيد

ّ
المستمر والرتيب الذي ّ
يصم
كان صوت القطار
ّ
اآلذان يهدهدني .يأتي وقت يتوقف فيه المرء عن
االستماع حين يكون هناك كثير من الضوضاء,
إلى أن تتالشى وتصبح موسيقى خلفية...
في جزء الرحلة ّ
األول كنت وحيدًا ,كانت ست
ّ
ّ
ساعات نمت فيها مرتاحًا؛ أعلم أنني أشخر ألنني
استيقظت ,أنا نفسي ,فقد منحني كوني وحيدًا
الثقة ألن��ام بال عناء ومن غير أن أنتفض .كنت
متعبًا .أمضيت األسبوعين السابقين في مهمات
في فيراكروث التي غمرتها المياه بعد إعصار
ضربها؛ ككاهن ,كان في إمكاني أن أقتصر على
ّ
عملي في االعتراف فقط ,لكنني لست شخصًا
ُ
ّ
بذراعي
يمكنه أن يبقى قاعدًا ,وهكذا كنت أساعد
ّ
اللتين ما زالتا ّ
تعب في سني.
قويتين ,وذلك ُم ِ
ُ
ُ
كنت عائدًا بعد األزم��ة ,والحق يقال ,كانت
نعمة أن أكون وحيدًا في تلك الغرفة الصغيرة
التي بمثابة مقصورة للمسافرين ُ
المتعبين .وبين
ّ
الحلم ّوالحلم رحت أفكر فيما إذا كان للمصادفات
أن تغذي حياتنا ,وما إذا كان ذلك ما ّ
نسميه,
بعناد ,الرب .وبالتالي ,ما إذا كان لحياتي المعنى
الذي ُ
كنت ّ
أصر على إعطائه لها.
مع وصولي إل��ى «بويبال» انقطعت راحتي.
انحنى رجل عجوز على نافذة المقطورة الداخلية
إلي بارتياب ّ
ونظر ّ
ثم دخل من غير ّاستئذان.
صباح الخير – قالها بصوت أجش.
صباح الخير – أجبته وأنا أعتدل في جلستي
ّ
رغمًا عني.
ك���ان ال��رج��ل م��رت��دي��ًا ل��ب��اس��ًا ي��ب ّ��ي��ن وضعه
االجتماعي .وحسبت ّأن القبعة البيضاء التي
ّ
يعتمرها قد تساوي أكثر من كل ما يمكنني أن
أحمله.
ّ
ّ
جلس واضعًا القبعة جانبًا ,نظر إلي مباشرة
ُ
ّ
التحدي في عينيه.
فلمحت شيئًا من
هل أنت ذاهب إلى مكسيكو؟
نعم ,أجبته.
ّ
أنا أيضًا .حضرتك كاهن .قال مؤكدًا.
أجل .أجبته من غير أن أعير نبرة صوته اهتمامًا.
إلي من األعلى إلى األسفل ّ
نظر ّ
وحول نظره
ّ
نحو المنظر الذي كان يمر سريعًا وراء النافذة.
وهكذا انقضت ساعتان من الصمت ُ
المزعج ,إلى أن
عاد العجوز ّ
ليوجه كالمه ّ
إلي.
أنا جنرال.
ّ
آه! هتفت من غير تأثر.
أطبق الصمت من جديدّ ,
ثم ّثبت عينيه في
ّ
عيني.
ً
ُ
كنت جنراال في عهد كاييس...
ً
أدرك��ت في تلك اللحظة الوضع .كان جنراال
حارب ضد الكريستيروس؛ كنت جالسًا قبالة قاتل
كهنة.
ٍ
ّ
ُ
وكنت أنا من ّ
حول نظره
شعرت بفكي يتشنج
هذه ّ
المرة نحو النافذة.
ّ
ساعة أخرى من الصمت تزداد إزعاجًا مع كل
ثانية.
ُ
كسرت الصمت
و ...هل تنام هانئًا؟ -
نظر الرجل ّ
إلي مندهشًا.
ً
لست قاتال...
ّ
ال؟ قلت له مشككًا من غير سخرية في صوتي.
ُ ال!  -أج��اب جازمًا – فقط أنجزت ال��دور الذي
فرض ّ
علي.
وأنت قبلت.
كان على أحد ما أن يفعل ذلك؛ وأنا فعلته
بأحسن ما استطعت.
في تلك اللحظة ,الحظت ّأن العجوز كان يحاول,
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أعوام
بك اآلالء من
عظمت ِ
ولو بطريقة قاسية ,أن ّ
ِ
يسوغ أفعاله؛ وتساءلت ما
ُ
ْ
األعالم
باسم ِك نخبة
وسمت
		
ّ
ِ
ِ
إذا كانت مهنتي تؤثر في شيء ما.
وفخرهُ
َ
َ
ُ
الخلود
يا شام يا زهو
ُ
ِ
بدأت مبكرًا جدًا ...
َ
ّ
ُ
واإللهام
االيمان
ومنارة
ِ
ِ
راح يروي ,ولست متأكدًا ما إذا كان يروي لي أنا
ّ
قصائدًا
فيك
نظمت سرايا
ِ
المجد ِ
ِ
أم لنفسه ,فنادرًا ما نظر إلي فيما تبقى من الرحلة.
ْ
ّ
األيام
بك اآلفاق في
يتحدث مع وقفات ,تاركًا دقائق للصمت		 ,
باهت ِ
كان
ِ
ِّ
ّ
عرفت بك الدنيا رقي سجلها
ومرات كان يترك ساعات بين التعليق والتعليق.
ُ
َْ
ُ
ً
وسالم
فأتت ِك تنهل من هدى
		
ُو ِلدت في قرية كان الدين فيها جزءًا أساسيًا
ِ
ٌ
ٌ
مواكب تياهة
اليك
من الحياة ,كان لي ثالثة أعمام كهنة وأربع راهبات.
ومشت ِ
َ
َ
هناك كان ُيرضع اإليمان بالله ,وال يتساءل الناس
األحالم
رؤى
ت
سر
ضياك
وعلى
		
ِ
ِ
ً
َ
ُ
عن شيء؛ فهو يولد معهم.
لم يغف ِل التاريخ فيك حقيقة
ّ
هل كان يقول لي إنه يؤمن بالله؟ تساءلت
واإللهام
الوصف
فألنت فوق
		
ِ
ِ
ِ
ً
ُ
َ
َ
بصمت.
ضياء ها
يا جنة عشق الرسول
ّ
ُ
األمور,
ترتيب
وجب
وحين
وال��داي,
سني
در
واإلكرام
من
		
ً ودعا لها بالي ِ
ِ
ْ
لم يكن من الصعب الحصول على مكان جيد
فيك القلوب محبة
فتآلفت ِ
في الحكومة؛ ّ
ثم ب��دأت األم��ور تصبح بشعة .ما
ُ
الشام
أهل
		
ربوع ِ
ِ
ّ
ورعى اإلله ِ
كان كاييس ليقبل بالترهات ,كان يجب وضع
َ
َ
واليوم يا فخز العروبة يا هوى
ُ
وكنت هناك ,وما من
األمور في مسارها الصحيح,
ُ
ووئام
برحمة
القلوب
شمل
		
ٍ
ِ
مكان أذهب إليه .إضافة إلى ذلك ,كانت األمور
ّ
القمم الشوامخ بيرقًا
ظلي على
ِ
لتصبح أسوأ ,أسوأ بكثير مع األوغاد الذين كانوا
متعاليًا حرًا على األيام
		
يرسلونهم من العاصمة ,فأولئك ال ّأم لهم.
كان الرجل يغوص في ذكرياته.
نعم ,بالتأكيد ,حدثت أمور ,مفترقات طرق,
ّ
كثير من القتلى ,جميع أولئك ,كل ليلة وما إن
ّ
أغمض عيني حتى يرافقوني.
وفي أحيان كثيرة كنت أتساءل لماذا وضعني
ّ
ّ
الله هناك ,أنا رجل قوي ,لكنني لم أفكر أبدًا في أن
ّ
علي أن أهرق دمي ألنجز...
ّ
ّ
ّ
فاطمة �صالح �صالح
«ألنه ليس سلطان إال من الله» – فكرت بصوت
عال ,ونظر ّ
إلي وقد أشرقت عيناه ،وقال على الفور:
ّ
ُ َ
رومية « .13,1لم يكن لك ّ
أنك َ
ُ
َ
علي سلطان البتة ,لو
لست لي..
أدركت
عناقيد الرؤى..
رقص ْت
ُ
لم تكن قد أعطيت من فوق» يوحنا .19,11
وس ْ
َ
َ
يا قاتلي في الحب!!..
تساءلت كم من السنين بحث في الكتاب
جنائن وحشتي..
قت
المقدس عن وسيلة ّ
ّ
يسوغ فيها أفعاله وقراراته.
ّ
ّ
ُ
ّ
اشتع ْ
َ
*********
م����رات ك��ث��ي��رة خ��اط��رت ب��ك��ل ش���يء ,حتى
التوت في داري..
لت حقول
ِ
الخصيتين – ضحك -أتعلم ما الذي أنقذني؟
َ َ
ْ
ليست ّ
ً
ْ
ني..
يت
أهد
..
ة
ورد
د
مجر
متسائال .فربت على ّ
ٍ
القبعة التي
نظرت إليه
وروحي ُمعشبة..
ً
كانت جانبًا.
ُ
ْ
النساء..
ورأيت منها ِع ّدة ..بين
ّ
القبعة؟  -قلت مندهشًا.
وخذلتني!!...
ُ
ليست األمور كما تبدو عليه؛ لقد كانت هذه
ّ
اليومي..
خبأتها في دفتري
القبعة البيضاء ّ
ُ
ّ
َ
َ
ممري اآلمن في إطالق النار .في
الكون..
فصرخت ملء
ِ
مواجهة جميع األف���واج التي كانت تأتي من
فاتحة الضحى..
ِ
ّ
ُ َْ
العاصمة كنت دائمًا أنا .لكنني أتساءل ,ألسنا
الصوت :
عمق
ِ
َ
جميعًا أبناء الله؟ وماذا إذن؟ ما هو األكثر خطيئة؟
الغيم..
صدر
َو ّس ْد ُت رأسي فوق
ِ
ِ
َّ
أن أسفك دمي أو أن أريق دمًا غريبًا؟
 يا هذا  ..تأن..َّ
ْ
وانطلقت خيوليَ ..
ّ
أحالم تدفق..
نهر
تعرفت طريق الوصول إلى العاصمة ,كونه
ٍ
ً
ْ
َ
ْ
وقل ّ -
ك��ان صامتًا من برهة ,نهضت م��ح��اوال احترام
بربك – ما َجنيت..؟؟!!
ُ َ
ُ
للتبول .وحين ُ
أفكاره ,ذهبت ّ
الماء..
والورود
تعوم فوق ِ
عدت بدا الرجل غافيًا.
ّ
ضر ُج بالحنينَ ..
المحطة .عندها ّ
ُ
الم ّ
الكون ُ
تجرأت على لمس كتفه.
وصلنا
اشه ْد..
يا أيها
ُ
الكون..
بحار
ِ
تسبح في ِ
وصلنا .أال تريد النزول؟
ُ
ْ
هوى جانبًاّ .
َ
ُ
ُ
عينيه
أطبقت
بصمت,
مددته
بأني ما جنيت..
يقطف من نجوم الليل قلبي َ
ّ
القدسي..
نوره
ِ
ِ
تمامًا ومنحته األسرار األخيرة.
ْ
ُ
ُ
ُ
ّ
تلك الليلة ,في عزلة غرفتي أدرك��ت أن ال
قد خانني مهري..
الندية..
تبعثه الخياالت
مصادفات .لقد جمعني الله بهذا الجنرالّ ,
ليقدم
ْ
ُ
َ
َ
ْ
أكواني ّ
َ
الجواب لكلينا ,ليفتح طريقنا إلى النور.
ولست بخائنة..
ينابيع
الحرى
أيقظت في
الضياء..

خائنة!!..
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َقصا ِئد

إلى ألماس
فرا�س فائق دياب
ّ
ُّ
الش ْ
ُ
فاه
صمت
العصفور من
يترجل
ِ
ْ
الجريده
نخل في
ال ..ال تنامي ّمثل ٍ
وما ُ
زلت الولدْ
بعضك الزاهي
أنا
ِ
ْ
أنا في الحواري ما أزال
قد ُ
ْ
جئت ُ
بالمطر
ألعب
ال تركضي خلفي
ال تتبعيني بالعصا
ُ
أسرق شالك الورديَّ
أنا سوف
َ
ُ
الر ْ
الرعب ّ
طاسة ّ
ماديه
أسرق
َّ ِ
َ
ّ
ّ
كيهْ
فخارة الشمع الز ّ
الس ْ
للحبيبة في ّ
فر؟
ماذا سيبقى
ِ َ
ُ
صادق ُه المطرْ
منديل ٍّ
حب كان
صار من خشب ُم ْ
عصفور قلبي َ
ُ
عاد
ٍ
ٌ
للموت كيما ننتهي من مولدي
هي ساعة
ُّ ّ ِ َ
َ
َّ
كم ذا أشد الشالة العمياء يا أم القصب
ُ
ْ
الخراب
نباتات
تبدو
ّ
ال تتركيني هاهنا بين الدموع
ُ
روحي تشيخ مليكتي
ُ ّ
ك��م ذا سأهتف نقطيني م��ن صنابير
ّ
الش ْ
موع

بعد رسمك ٌ
أنا َ
تائه
ِ
ْ
ْ
ُ
مناقير الحروف
شردت
ّ ْ
ُ
تشعشع في الطيوف
راحت
َ
ُ
ّ
تاه األقاح على الصدى
ْ
تاهت ضفاف
الكمان وأشرقي
أفق ُ ِ
نوحي على ّ ِ
َّ
ْ
الحمام
شفتيك يا َّأم
في
وت
الت
يستحم
كم
ِ
َّ
ً
قد طش ماء عنبرًا
ّ
سديميًا هفا..
غارًا
ّ
آيات كمثرى
ِ
ْ
نذور
ْ
الحضور
تيهي وتيهي في
ْ
سجت الفصول
ّ
يا للندى...
ْ
لألقاح...
يا
َ
نزل المساءْ
َ
ْ
ُ
البطاء
المساء إلى
نزل
ُ
يه كيما نلتقي..
ض ّم ِ
ُ
ْ
الهواء
ض ّمي

َ
ش ْوق:
َّ
َه َّزني الش ْو ُق ِل ْ
عيني ِك..
َ ْ َ
ْ
فأس َر ْج ُت ُج َ
ْ
نون اللحظ ِة الكانت..
ْ
َ
َ
قلبي بردًا وسالمًا,
على ِ
َ
وه ِديال
َََ َ ُ
الب ْرق,
لمع
َ
ْ
َ
ْ
ٌ
ْ
َّ
هات الغي ِث ريح..
وه َبت ِ َمن َِج ْ ِ
ْ
َ
ْ
َ
َحملت غيمة ِعط ٍر,
ََْ
ُّ
َ
وح,
ور ْمت َها ْفي ب ٌراري الر ِ
فانداح انهمار..
ُ
َ َ ُّ ُ
الدنيا زروعًا وزهورًا,
مأل
َ
ونخيال
َّ
ُ
َّ
َهزني الش ْوق,
َ
َ
ْ
َف َ
جاب الكون نج ٌم..
ََْ
َُْ
ما رأى الخلق على هيئ ِت ِه يومًا..
َمثيال!!
َْ
فتوى:
ُ ُّ َ
يء
كل َش ٍ
ٌ ْ َ
الله..
مال ِ
ِ
فيه شيء ِمن ج ِ
آالئ ِه..
أو ِ
ْ
ُينهىُ ..ي َد َّم ْر

َْ
باألمس أفتى..
هكذا
ِ َ
ِش ْب ُه َش ْ
طان ..وك َّب ْر!!
ي
ٍ ْ
ٌ
راهب في َص ْو َم َعة
َ َ
ْ
حاث,
ِ
عال ٌم في مرك ِ ْز األب ِ
الجام َعة
أو في
ِ
ْ ْ
ٌ
َ
عامل في َم ْصن ٍع أو َمز َر َعة
ِ
ٌ
شاع ٌر ,أو..
باحث أو ِ
كات ٌب أو ُم ْب ِد ٌع ,أو..
َ ْ َِ ٌ َ ٌ
َ ْ
ماتعة
لوحة َ ْ ِ
خالدة أو ِ
ْ ُ
فال؛
ُ ِسرب أط ٍ
ز ٌ
هور في َ
البراري,
ُ ٌ ُ
وطيورٌ,
وكروم,
ُ ْ
جاس,
ب
ان
وصباحات
َِ ْ ٍ
ُ
وق ٌ
لوب خاشعة
ِ َْ
باألمس أفتى..
هكذا
ُْ َ
ِ َ
وك َّبرْ
ْ
طان..
ِش َب َه ش َّي ٍ
ْأينك الل ُه َّم؛
ض ْعناَ ..
طاغوت..
بين
ٍ
ِ
ُ َ
َّ
ْ
َوم ْ
طور يزور؟!!
س
ٍ
َح َصاد:

�إ�سماعيل ركاب

في َطريقي ل ْل َح ْ
صاد
َ ُ ْ ُ َِ ْ
الوق ِت..
كان حزن
ُي ْرخي َخ ْي َم ًة َس ْوداءَ..
َ ِّ ِّ
وامت ْ
داد
في َكل اتجا ٍْه ْ ِ
في طريقي لل َح ْ
صاد
َ َِ
يا ُسهول الق ْم ِح,
هزوج َة َ
يا ُأ َ
الح َّص ِاد..
ُ
في ُص ْب ِح القرى ,يا!!...
َّ
َ
أين ْأس ُ
العصافير التي..
راب
ِ
َ ْ ُ َ ِّ ْ
جاس,
كانت تغن ِّي ْالن ِب ٍ
ْ
هار واتقاد؟!
واز ِد
ٍ
ُ َ ْ
َ
الح َجل
أين أطيار
ُ َُْ
َ
وجميالت المقل
ُ َْ
َ
وصباحات األمل؟!
ْ
َ َْ ُ
العش ِق,
أين نبض ِ
أو َز ْه ُر الو ْ
داد؟!
َ ِ
ريقي ل ْل َح ْ
صاد
في ط
ِ
...................
ُ
آ ِه ِم ْن غ َّص ِة َص ْدري,
ْ
آه م ْن ُحزن الب ْ
الد!!
ِ ِ ْ ُْ ِ ِ
الب ْ
الد!!
آ ِه ِمن حز ِن ِ

إياس الخطيب والرقص على شرفة النهار

أربعون عامًا ...على رحيل صاحبة (األرض الطيبة)

الرقص على شرفة النهار هي المجموعة القصصية
الثانية للقاص الشاب «إياس الخطيب» والذي دخل غمار
القصة القصيرة بمجموعته األولى ّ
«بيض الفال» حيث
تميز قلمه باللغة المشرقة والسالسة في صياغة األفكار
والصور والتخيالت التي يصبو إليها ،مع الجرأة المميزة
في طرحها ومعالجتها فهي تعالج القضايا بمحور نفسي
وفلسفي ،ع�لاوة على زرع النهايات المفتوحة ليرمي
القارئ على شاطئ الفكرة تتالطمه أم��واج اإلحساس
المرهف في نظرته ألهم تفاصيل حياتنا البشرية ،وهذا
يدل على المخزون الفكري والروحي لدى إياس ونظرته
الحكيمة إلى دوامة الحياة الدائرة والتي قام بمحاكاتها
ّ
بأسلوبه األدبي الجميل والسياق الخالب لكلماته وجمله
بين دفتي هذا الكتاب.

يصادف هذا العام مرور أربعين عامًا على رحيل الكاتبة
األمريكية (بيرل باك) الحائزة على جائزة نوبل لآلداب عام ،1938
والتي اشتهرت عبر العالم من خالل روايتها (األرض الطيبة).
ولدت بيرل باك عام  1892في فرجينيا بأميركا ثم انتقلت
مع عائلتها إلى الصين حيث تواءمت مع الحياة الصينية بالرغم
من حرص أبويها على تمسكها بالهوية األمريكية .عاشت فترة
طويلة من حياتها في الصين وعملت كمدرسة لألدب االنجليزي
في جامعة شنغهاي ّ
وعبرت من خالل روايتها الشهيرة (األرض
الطيبة) التي نشرت عام  1931عن معاناة الفالح الصيني
وتفاصيل حياته عبر أجيال مختلفة .وتتألف ثالثية األرض
الطيبة من الجزء األول (األرض الطيبة  )1931والجزء الثاني
(األبناء )1933والجزء الثالث (انقسام البيت  )1935وتحمل في
طياتها عبق الحضارة الصينية المميزة التي مزجت بين القديم
والحديث عبر عصور مختلفة من خالل أسرة ريفية تكافح في الحياة ما بين الصعود والهبوط.
ّ
خلفت بيرل باك إرثًا روائيًا ال يستهان به مثل (األم  )1933و(المواطن )1939و (سماء الصين
 )1941و (الوعد  )1943و (صورة زفاف  )1945و (الطفل الذي ال ينمو  )1950و (عام جديد .)1968

المجموعة القصصية في  126صفحة من القطع
الوسط من إصدارات دار الحروف للطباعة والنشر والتوزيع

حمل القلم! /تتمة/
«رخصة» ْ
ّ
وعليه ّ
ٌ
مطالب بحل
فإن الكاتب «األدي��ب»
مقبولّ ،
العاجي ُمضرّ
ّ
ألن االعتكاف في البرج
ّ
كعبودية المهنة س��واء ب��س��واء ...فالمشاركة
ّ
بأحداث الحياة ،والدخول في معتركها وأتونها،
أمران ال غنى عنهما ّ
ألي كاتب ،حتى يبدع للحياة
ّ
ً
فنًا جميال جديدًا مقنعًا ،وقد يقول أحد الكتاب:
ّ
العاجي ،وأعمل لألدب
(هل أعتصم في برجي
ّ
والفن دون سواهما ،سائرًا على سنة المنادين
ّ
ّ
للفن» ،أم أنحدر إلى الميدان ،أي
«الفن
بنظرية
َ
إلى الواقع الم ِعيش ،واضعًا أدبي وفكري وحبر
قلمي ونبض أحاسيسي في خدمة وطن أو شعار
ّ
مثالية أؤمن بها ،وأعتقد بصالحها
أو مبدأ أو

عندئذ كما هو متعارف عليه:
ونجاعتها ،فأكون
ٍ
ً
ً
«أديبًا مناضال ،أو أديبًا ملتزمًا ،أو أديبًا مسؤوال؟»).
ّ
ّ
السوي هو الذي يلتزم في هذه
إن الكاتب
الحياة الموقف الوسط ،وليس المطلوب منه الفرار
من الحياة ،والعيش في عزلة ّ
تامة ،وفي عالم
ّ
عال ،كما
مغلق مظلم ،أو العيش في برج عاجي ٍ
ورد آنفًا« ،حيث ُينصح بعدم االنجرار مع العالم
ّ
الخارجي ،إال بالقدر الذي تغتني فيه التجربة
والمعرفة ،اللتين تصبحان العجينة اللينة التي
ّ
تكون يد الكاتب بإيحاء من فنه وإرشاده» .وإذا
جئنا إلى صناعة األدب فإنها – كما يعرفها أهل
الحرفة ،وأرباب القلم ،والمشتغلون بهذه المهنة

ّ
الباطني
صفة من صفات الرؤيا ،وكشف العالم
الصعبة  -تقوم على ثالث دعائم:
ّ
ّ
 )1الموهبة )2 ،االكتساب )3 ،األسلوبّ .
فأما الذي يشهده كل منا ــ نحن الكتاب الموهوبين
الموهبة ضمن هذه الدعائم الثالثُ ،
فينزلها ــ والذي ال يشهده اآلخرون من ّ
السواد»...
َ
وأخيرًا ،وعود على بدء ،يقول ابن الرومي في
الناس منزلة األصل من الفرع ،بل منزلة الروح من
ذم الحقد ّ
الجسد ،وهي التي ُي َّ
ً
ابتداءّ .
ّ
الدفين:
وأما ما
عول عليها
يكتسبه الكاتب أو األديب من قراءاته ومطالعاته
ٌ
ُ
ٌ
«الحقد داء دفين ال دواء له
وتجاربه ،فإنه ُي َع ّد رافدًا طيبًا للموهبة ،ال غنى
الصدور إذا ما ُ
َ
عنهّ .
جمره ُح ِرثا
َيري
وأم��ا الحديث عن األسلوب ،فـ «األسلوب
ّ
ُ
َ
عاتبة
فح أو ُم
هو الرجل» ،كما هو معروف ،ولكل صاحب قلم
ٍ
ِ
فاستشف منه ّبص ٍ
تميز بهُ ،
ُ
َ
َ
أسلوبه الذي ّ
ُ
فإنما يبرىء المصدور ما نفثا»...
وعرف من خالله ...وبهذا
الصدد يقول مارسيل بروست «ليس األسلوب
ّ
«المصدور :المريض بذات الصدر أو الرئة»...
زينة ،وال مسألة فنية ،بل هو كاللون عند الرسام،
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رسالة تضامن من اتحاد الكتاب العرب في سورية مع
اتحاد الكتاب العرب في جمهورية مصر العربية بمناسبة
انتفاضة الشعب المصري الشقيق في  30حزيران /يونيو

عبر اتحاد الكتاب العرب في سورية عن تضامنه المطلق مع انتفاضة اتحاد
الكتاب المصريين وشعب مصر العظيم ،في وقفتهم الشامخة الرائعة بتاريخ
 30حزيران  /يونيو  2013والتي توجت بإسقاط حكم مرسي واإلخوان ،الذي
شوه وجه مصر العروبي والقومي وأساء إلى اإلرث الحضاري للشعب المصري،
واعتبر قطع العالقة السورية ـ المصرية إنجازًا لزمرته الظالمية! وجاء في رسالة
بعث بها الدكتور حسين جمعة رئيس اتحاد الكتاب العرب إلى األستاذ محمد
سلماوي رئيس اتحاد الكتاب المصريين:
(نهنئكم بانتفاضة شعب مصر العظيم في  30يونيو  /حزيران لعام
 ،2013التي تعد تصحيحًا لمسار ثورة  20كانون الثاني /يناير  ،2011من أجل
تحقيق العدالة االجتماعية والكرامة اإلنسانية والمواطنة الحقيقية ،مؤكدين
أن عروبة مصر ثابتة في التاريخ والثقافة ،وال يستطيع أحد أن يغير وجهها
القومي والحضاري ،ونرى في المثقفين والكتاب واألدباء في مصر الشقيقة
الصوت الوطني والقومي الذي يعزز الوحدة الوطنية بوصفها طريقًا إلى الوحدة
القومية).

ورد االثنين
مجموعة منمنمات نثرية لألديبة
رنا عبد الكريم علي ص��ادرة عن دار
مؤسسة رس�ل�ان للطباعة والنشر
والتوزيع بدمشق ،تعزف من خاللها
على وتر الوقت بأصابع مشتعلة فهي
تعرف أن الشعر ليس للتداول بل
لالشتعال.
ش��ع��ر رن���ا ع��ب��د ال��ك��ري��م علي
يتجاوز حدود الزمان والمكان ،فهو
قادر على المشاغبة وعلى المفاجأة
بأسلوب حديث يرتكز على العاطفة
وعنصر اإلده���اش كمحاولة ج��ادة
إلغناء األسلوب التعبيري للقصيدة
الشعرية.
من أجواء العمل:
أتذكر كيف هربت من القصائد
وأتذكر أنها رحلت
تاركة لي الفتح والضم
وكثيرًا من الكسرات
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مهرجان (ألم وأمل) في فرع دمشق التحاد الكتاب العرب

ّ
نظم فرع دمشق التحاد الكتاب العرب مهرجانًا لألدباء
الشباب بعنوان (ألم وأمل)ّ ،
قدموا فيه مجموعة من أعمالهم
الشعرية والقصصية التي اتسمت بتأثرها الواضح باألزمة
التي يعيشها الشعب السوري الذي يحدوه أمل في الخالص
من ألمه الحالي والعبور بالوطن إلى ضفة األمان واالستقرار.
حضر المهرجان الناقدان األستاذ باسم عبدو في مجال
القصة واألستاذ محمود حامد في مجال الشعر ،وفي بداية
الملتقى أكد األدي��ب صبحي سعيد أمين سر فرع دمشق
التحاد الكتاب لعرب على أهمية إقامة مثل هذه النشاطات،
وعلى ضرورة توسيع مداها ألنها برأيه تقوم بدور مهم في
البحث عن دماء جديدة وتبرز التجارب الشابة لمبدعين في
فترة الوطن فيها بأمس الحاجة إليهم وإلبداعاتهم.
شارك في المهرجان األدباء الشباب فريد ياغي وفراس
ديوب وبسمة شيخو وطالل مرتضى ودينا فارس وبيداء
الحسن وس��اري��ة نصر ،مقدمين مجموعة م��ن القصائد
والقصص التي تميزت بفنية عالية وإنسانية مرهفة وإن
غلبت النفحة التشاؤمية على بعض منها مع ارتباطها الدائم
بحالة إنسانية عالية من العنفوان والثقة بالنفس والرفض لما
يدور في سورية من أحداث قاسمها المشترك ّالوجع واألسى،
ضمن إطار من التشبث باألرض-الوطن والتجذر المطلق في
الذكريات التي تسعى الغربة البتالعها و محو معالم خطوطها
تكرست على ّ
الجميلة التي ّ
مر األيام والسنين.

ّ
قدم المشاركون من خالل أعمالهم األدبية صرخة استنكار
ّ
واستنهاض لهمم العرب ضمن أسلوب رمزي ساخر سخر من
التاريخ وسيلة إلبراز صورة الواقع فالحالة الراهنة هي نتاج
لتخاذل عربي دام لسنوات ،مستخدمين أسلوب التكثيف
في الفكرة للوصول إلى ذروة المعنى بأقل متن سردي ممكن
وبأسلوب تصويري شفاف ومختزل ّ
يعبر عما يدور في وجدان
كل كاتب وكل مواطن سوري يعيش األزمة الراهنة وعينه
مخرج منها يضمن لسورية عزتها وكرامتها وشموخها
على
ٍ
األصيل الذي يعتبر التفريط به من ضروب الكفر.
ّ
عنوان المهرجان ي��دل بشكل لصيق عن فحواه وعن
الخطوط األدبية العريضة التي تناولها فاأللم الكبير الذي
ّ
ومكوناتها الدموية
تسببه األزمة أفرز رفضًا مطلقًا ألسبابها
الالعقالنية ،إال أن باب األمل يبقى ّ
مشرعًا على مصراعيه فاتحًا
المجال أمام دروب البد وأن تفضي إلى مستقبل جميل تكون
فيه آالم سورية مجرد ذكرى لمرحلة ألقت بظاللها السود على
اإلنسان السوري الذي رفض الخروج من إنسانيته إليمانه
الكامل والمطلق بأن بالده أرض حضارة ومجد وسالم ال أرض
تخلف وتخاذل واستسالم.
اختتم المهرجان بتوزيع الدروع التذكارية المقدمة من
فرع دمشق التحاد الكتاب العرب للمشاركين تشجيعًا لهم
على االستمرار في تقديم كل ما هو مبدع وجميل لالرتقاء
بالوطن.

أغوغوستو مونتيروسو ...بالعربية
ضمن م��ش��روع (كلمة) للترجمة
التابع لهيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة
ص��درت النسخة العربية من األعمال
الكاملة للكاتب الغواتيمالي (أوغستو
مونتيروسو  )2003-1921بتعريب
مميز عن االسبانية قامت به المترجمة
نهى أبو عرقوب.
ُعنون الكتاب بـ (األعمال الكاملة
وقصص أخرى) ويعد من كالسيكيات
ّ
القصة القصيرة الحديثة في القرن
العشرين ،وق��د ضمن لمؤلفه مكانة
ّ
مرموقة بين كبار كتاب القصة في
أميركا الالتينية إل��ى جانب كل من

أرغب منها أن تعود ولكن
سألت عينيك عنها
فسالت منهما
كل احتماالتي

تعزية

خورخي بورخيس وخوليو كورتاثار
وخوان رولفو ،وجعل منه رائدًا للقصة
القصيرة جدا.
تتميز كتابات مونتيروسو بالغنى
والمزج الذكي بين الجدية العميقة
والسخرية الالذعة ،وبالقدرة الكبيرة على
توظيف المحاكاة الساخرة لنصوص
كالسيكية ومرجعيات أدبية وأسطورية
راسخة في سبيل نقد النزعة األكاديمية
والتعبيرات النمطية في الكتابة ،إضافة
إلى الجرأة في نقد الواقع االجتماعي
ّ
سردية حداثية
والسياسي عبر تقنيات
متنوعة ولغة رصينة محكمة  ،ضمن

قالب ساخر ومفارقات تهكمية قريبة
من المعاناة اإلنسانية وممزوجة بشكل
ذكي بالجدية العميقة.
فاز منوتيروسو بجائزة ماجدادوناتو
عام  1975كما فاز بجائزة أجويال اثنيكا
ع��ام  1988إضافة للجائزة الوطنية
لألدب وجائزة األمير استورياس عام
.2000
توفي في السابع من شباط عام
 2003بسبب توقف في عمل القلب،
ويذكر أن زوجته كانت الكاتبة لبنانية
األصل باربارا جاكوبس.

تعزية

رئيس اتحاد الكتاب العرب وأعضاء المكتب التنفيذي وأسرة تحرير األسبوع األدبي يتقدمون
بأحر التعازي من الزميل األديب راتب الحالق عضو المكتب التنفيذي بوفاة شقيقه.
راجين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رئيس اتحاد الكتاب العرب وأعضاء المكتب التنفيذي وأسرة تحرير األسبوع األدبي يتقدمون
بأحر التعازي من الزميل األديب عز الدين سليمان بوفاة نجله.
راجين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

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

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

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

E-mail : aru@tarassul.sy

للنشر في األسبوع األدبي
يراعى أن تكون المادة:
ـ غير منشورة ورقيًا أو ّعبر الشبكة.
ـ منضدة ومراجعة ومدققة مع مراعاة
التشكيل حين ال��ل��زوم ،وع�لام��ات
الترقيم.
ـ ال تتجاوز المادة المرسلة /700/

سبعمئة 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.

16

 2013 /7/13م 4 -رمضان 1434هـ
السنة السابعة والعشرون

العدد «»1352

درع ((المركز السوري لرعاية اإلبداع))
للدكتور حسين جمعة والدكتور عبد اللطيف عمران
ض��م��ن ب��رن��ام��ج نشاطات
((ال��م��رك��ز ال���س���وري ل��رع��اي��ة
اإلب���داع)) ال��ذي يرأسه السيد
ص��ب��ح��ي ال����زي����ن و ه��ي��ئ��ة
اس��ت��ش��اري��ة تضم نخبة من
األساتذة واألكاديميين ،أقام
ً
المركز حفال لتكريم عدد من
المبدعين ،ف��ي ال��ع��دي��د من
المجاالت العلمية والفكرية
واألدبية واالجتماعية ،وذلك
مساء االثنين  2013/7/7في
قاعة المحاضرات بدار البعث
ب��دم��ش��ق ،وت���م ت��ق��دي��م درع
تكريم تذكاري للدكتور حسين
د.عبد اللطيف عمران
د.حسين جمعة
جمعة رئيس اتحاد الكتاب
طاقاتنا وإمكاناتنا لنترجمه واقعًا مزخرفًا بأمانينا ورغباتنا بما
العرب لجهوده في خدمة اللغة
العربية كباحث وأستاذ جامعي ،ورعايته الكبيرة لألدب يجعل لحياتنا غاية ومعنى.
كما ألقت اإلعالمية المهندسة إل��ه��ام سلطان من
والثقافة والفكر من خالل مسؤولياته كرئيس لالتحاد ،كما
التلفزيون العربي السوري كلمة توجهت فيها بالشكر
تم تقديم درع تذكاري للدكتور عبد اللطيف عمران المدير
لرئيس المركز السوري لإلبداع السيد صبحي الزين ،وهيئته
العام لدار البعث رئيس هيئة التحرير تقديرًا لعطاءاته
اإلشرافية حيث يسعى جاهدًا أن يبلسم ج��راح الوطن
الفكرية والثقافية وال��دور الوطني الكبير الذي تقوم به
بمبادرات إنسانية عبر تكريمه للمبدعين والمميزين في
صحيفة ((البعث)) منذ تأسيسها وحتى اليوم ،كما تم
سورية الحبيبة ،وليقول لكل من خط سطرًا في سفر الوطن
تقديم دروع تكريم لعدد من المبدعين المميزين في عدد
شكرًا على ما قدمتم وما أبدعتم فكل خطوة يخطوها اإلنسان
من المجاالت العلمية واالجتماعية والتربوية.
في الحياة بصدق وإخالص تمثل حالة إبداعية ،وأشارت إلى
واعتبر د.حسين جمعة رئيس اتحاد الكتاب العرب في
حق المبدعين علينا بالتكريم كعرفان بجميل ما قدموا ،ومن
كلمته التي ألقاها أن تكريمه كرئيس لالتحاد هو بمثابة
هنا يأتي لقاء اإلبداع في رحاب سورية وطننا الذي نحب
تكريم للمبدعين جميعًا وأهدى هذا التكريم إلى الكتاب
ونعشق ،سورية التي أعطتنا الكثير واليوم جئنا لنبادلها
والمبدعين الذين وقفوا إلى جانب وطنهم ،وفندوا مزاعم الوفاء بالوفاء ،ولنقول لها نحن أبدعنا عندما قبلت انتماءنا
من حاولوا النيل من سالمته ،كما أهداه إلى الشهداء األبرار لترابك ،وسمحت لنا أن نحمل اسمك ،ونفخر بهويتنا
الذين وقفوا في وجه أعتى هجمة يتعرض لها الوطن العزيز ،السورية التي هي عنواننا الذي نباهي به األمم كلها.
وأضاف :واإلهداء األول واألهم هو لسيد الوطن قائد سورية
وختمت كلمتها بالتأكيد على أن الشهادة هي اإلبداع
الذي علمنا في هذه المرحلة الحكمة والصبر ،وأرشدنا إلى األجمل واألبهى لتبقى راية الوطن هي العليا.
الطريق لكي ال نحيد عنها ،ونعاهده كما نعاهد وطننا
وبدورها وجهت الباحثة االجتماعية باسمة عرابي باسم
وشهداءه على أن نبقى أوفياء لتراب الوطن ،وأن ندافع عنه المركز الوطني لرعاية اإلب��داع «مسرى» التحية لشهداء
وجباهنا مرفوعة ،وأشاد بالجهود التي يبذلها المركز السوري الوطن ،ولجيشه األبي ولكل إنسان وطني بقي في سورية،
لرعاية اإلبداع «مسرى» بوصفه مؤسسة تشارك الوطن في ورفض مغادرتها وم��ازال يعمل ويشارك في معركة بناء
معركته ضد الخوف والعنف ليبقى صامدا حرًا كريمًا.
سورية ،كما تحدثت الرفاعي عن أهمية المبدع ودوره في
وألقت كلمة دار البعث اإلعالمية سلوى عباس وبدأتها بناء الوطن وضرورة دعمه في هذا السبيل.
بتوجيه التحية والرحمة ألرواح شهداء الوطن الذين قضوا
أما اإلعالمي عدنان بكرو الذي ألقى كلمة المكرمين فقد
لتبقى سورية عنوانًا للعزة والكرامة واستشهدت بأبيات رأى أن كل أبناء سورية مبدعون ،وهذا ليس وليد اللحظة ،بل
شعرية للشاعر المبدع سليمان العيسى يقول فيها:
يمتد آلالف السنين ،والدليل على ذلك ما قدمه السوريون
يا ياسمين دمشق مفتاح الضحى
في مجال الثقافة والعلوم واإلبداع ،وتوجه بكرو بالشكر إلى
ُ
ُ
بيد العبير حضارة ال تقهر (المركز السوري لرعاية لإلبداع) باعتباره واحدًا من الجهات
التي تبذل جهودًا استثنائية في سبيل دعم المبدعين
يا ياسمين دمشق ..وحدة أمة
ّ
بدم النسور ،دم النسور ُتسط ُر واألخذ بأيديهم ليساهموا بفعالية في بناء الوطن.
وألقى الشعراء هيام ونوس ورياض علي ديب وجميلة
معتبرة أنها تترجم صورة الوطن والذي تبرعمت طفولتنا
على أشعاره ،هذا الوطن الذي عشقناه وتجذرنا به ،وكان المزعل بعض القصائد الزجلية وفي نهاية الحفل تم توزيع
ّ
الحلم الذي نهفو إليه ،فنعبر به مسار الزمن ،ونسخر له كل الدروع التذكارية على المكرمين.

املدير امل�ســ�ؤول :د.ح�ســـني جمعــة

رئي�س التحرير :د.نزار بني املرجة

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

كلمات
نزار بني املرجة

السقوط المدوي
لـ «الربيع» الكاذب!

ّ َ
ّ
(مصر ّ
وانت ّ
شبة ..وهو
يام ط ْرحة
ياما ..يا بهية..
وجالبية ..الزمن شاب ِ
ّ
رايح وانتي جاية.)..
تلك هي أنشودة أحمد فؤاد نجم بصوت وأداء الشيخ الضرير/المبصر..
الشيخ إمام ..الذي استمعنا إليه عندما كنا طالبًا ،ونحن جالسين في ازدحام
على أرض مدرج كلية الهندسة بجامعة دمشق في أواخر سبعينيات
القرن الماضي ..وكان الرجالن (نجم وإمام) مالحقين من نظام السادات..
..أجل تلك هي أنشودة مصر التي كانت ومازالت والتي جسدها بأروع
صورة انتصار الشعب والجيش معًا في مصر الشقيقة بتاريخ  30تموز/
يونيو  2013الذي جاء لتصحيح مسار الحراكي الشعبي المصري إلسقاط
مبارك في  25كانون الثاني /يناير  2011وليشاهد العالم وبأجمل صورة
إرادة شعب مصر العظيم وقد نفذها بأمانة جيش مصر ..بصفته ضميرًا
لذلك الشعب واألداة التنفيذية لتحويل رؤيا وق��رارات جماهير ذلك
الشعب إلى واقع ملموس..
أجل هذا ما حدث في ذلك المساء التاريخي ليوم األربعاء 2013/7/3م
الذي شهد السقوط المدوي لما أسموه زورًا وبهتانًا بـ (الربيع العربي) وما
هو في الحقيقة إال خريف وخدعة كبيرة وعباءة فضفاضة تخفي داخلها
مخططًا رهيبًا لنشر الفوضى الخالقة ..فوضى القتل والتدمير في كل
ً
أقطارنا العربية ،وصوال إلى نتيجة معروفة سلفًا (..هي تحصيل حاصل
بطبيعة الحال لتلك الفوضى وذلك االقتتال!) أال وهي تقسيم وتمزيق
البالد العربية إربًا إربًا ،وذلك لعمري كما يعرف الجميع هو الحلم الكبير
للصهاينة وعمالئهم في منطقتنا العربية..
إن سقوط ـ مرسي ـ وزمرته اإلخوانية في مصر بهذه السرعة ،والذي
سبقه بعشرة أيام سقوط حمد األمير وحمد الوزير في قطر ،وما يجري
في تركيا اليوم ،وظهور حركة (تمرد) في تونس (على غرار حركة ـ تمرد
ـ المصرية التي أسقطت مرسي) وكذلك إضافة إلى ما يجري في الساحة
الليبية من خلع شبه يومي (إقاالت واستقاالت للمسؤولين والوزراء) وظهور
حركة ـ تمرد ـ أيضًا في ليبيا!
إن كل هذه المعطيات الجلية تمامًا للعيان تشير بما ال يقبل الشك
إلى سقوط تلك الكذبة/المؤامرة التي أطلقوا عليها ـ الربيع العربي ـ!
وليس أدل على صحة رأينا فيما جرى ويجري ..من اعتراف وزيرة
الخارجية األمريكية السابقة هيالري كلينتون (وهي بالمناسبة من الذين
سقطوا ضحايا الهزيمة ذاتها التي لحقت وال تزال بأصحاب ذلك المشروع
التآمري) عندما قالت مع بدء انهيار ما يسمى بـ ـ الربيع العربي ـ وبالحرف
الواحد ما ترجمته« :لقد نجحنا في عملية إطالق الربيع العربي ولكننا
فشلنا في اختيار قيادات بديلة.»..
..أجل لقد نجح األمريكيون في إشعال الفتن والحرائق ونشر القتل
والدمار ،ولكنهم فشلوا (أو هكذا يقولون!) في اختيار قيادات من صفوف
أدواتهم اإلجرامية الذين قاموا بإشعال نار تلك الفتن..
وألن سورية كانت عبر التاريخ تتمتع بمناعة مشهودة لها ضد كل
أشكال التآمر الخارجي ،فقد لجأ األمريكيون إلى نصيحة وزير خارجيتهم
األسبق اليهودي الصهيوني المعروف هنري كيسنجر ،الذي يعرف
حقيقة الصخرة السورية التي ارتطم بها رأسه أكثر من مرة ..وكانت
نصيحته تقول« :ال يمكن استهداف سورية من الخارج ..سورية ال يمكن
تدميرها إال من الداخل» ..وهكذا فقد كان على األمريكان والصهاينة
البحث عن أدوات خفية وعمالء في الداخل السوري يتم دعمهم بمرتزقة
ً
وسالح من الخارج وصوال إلى الهدف ذاته :نشر الخراب والدمار والفتنة
في كل مكان في سورية ..لتحقيق هدف رئيس هو تدمير القدرة القتالية
للجيش العربي السوري وتخريب وحرق كل البنى والمؤسسات التي
تشكل النسيج السوري المتماسك ..والفريد بنهجه وتوجهاته الوطنية
والقومية..
أجل ..اليوم وبعد انتصار شعبنا العربي في مصر الشقيقة وإسقاطه
لحكم مرسي واإلخ��وان (وال��ذي نعتقد أنه خطوة مهمة وفي االتجاه
الصحيح نحو استعادة مصر لهويتها الحقيقية) ،وبعد كل ما جرى ويجري
من السقوط المدوي للعديد من الرموز في قطر وتركيا وليبيا وغيرها
اليوم ،وفي ظل االنتصارات اليومية والمتوالية لبواسل جيشنا العربي
السوري على أدوات العمالة واإلرهاب على امتداد خارطتنا السورية نقول
إن ما نعيشه ونراه اليوم هو الهزيمة المدوية لـ (الربيع العربي) الكاذب،
نراها وقد أصبحت بإرادة شعبنا العربي في كل مكان حقيقة واضحة ماثلة
للعيان.
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