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ق�صة

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

�شعر "ممدوح عدوان" يف ذ ّمة "دار املدى"
• وفيق �سليطني
كيف تقر�أ الأجي��ال ال�صاعدة �شعر «ممدوح
ع��دوان»؟ وكي��ف ميك��ن �أن ي�سه��م يف ت�شكي��ل
ذائقته��ا ووعيه��ا اجلم��ايل؟ ب��ل كي��ف تت�ش��كّل
�ص��ورة ال�شاعر الراحل يف ذه��ن القارئ ،حا�ضر ًا
وم�ستقب ً
�لا ،م��ن خ�لال �شع��ره؟! ه��ذه الأ�سئل��ة،
وم��ا �إليه��ا� ،ضروري��ة للتنبي��ه عل��ى خ�صو�صي��ة
ري من
الكلم��ة يف ال�شعر من جهة ،ولت�أ ّمل حال كث ٍ
املطبوعات العربية وجهاتها الفاعلة من ناحية
ولتفح���ص الأثر ال��ذي تخلّف��ه �ضروب
�أخ��رى،
ّ
الأداء الالهث ،امل�ستعجل جتاري ًا ،املرتخّ �ص فنياً
يف نحو العالقة بني اللغة والأدب والوجدان.
�إذا كان �ص��وت «علي بن يحي��ى املنجم» ي�أتي
من عمق ال�تراث العربي القدمي من ّبه�� ًا وحمذّ ر ًا
بقول��ه( :لي���س كلّ م��ن عق��د وزن�� ًا بقافي��ة قال
�شع��راً .ال�شع��ر �أبع��د من ذل��ك مرام�� ًا ،و�أعزُّ منه
َ
بال��ك مبا ه��و �أقلّ م��ن ذلك فيما
انتظام�� ًا) ،فم��ا
نح��ن ب�ص��دده م��ن الإ�ش��ارة �إىل دي��وان «ممدوح
عدوان»� ،أو (�أعماله ال�شعرية) التي طبعتها دار
«املدى» يف جملدين عام «»2005؟!.
ّحت ه��ذه املد ّونة ،وال
من��ذ وقت قريب ت�صف ُ
فوجئ��ت بالأخطاء املاثل��ة يف هذه
�أخف��ي �أنن��ي
ُ
أح�صي��ت يف املجلّ��د
الطبع��ة ،كمّ�� ًا ونوع�� ًا ،فق��د �
ُ
الأول وح��ده ع�ش��رات م�ضاعف��ة م��ن الأخطاء،
ميكن ت�صنيفه��ا يف م�ستويات :طباعية ،ولغوية،

ونحوي��ة ،وتركيبية�...إلخ .ومن �ش���أن ذلك كلّه
�سيء �إىل �شع��ر «ممدوح عدوان» ،و�أن يجعل
�أن ُي َ
في��ه من �أماك��ن اخللل ما يثري الريب��ة ،وي�ستنفر
ّ
ال�ش��ك يف طرائ��ق ال�ص��وغ والأداء ،وال �سيم��ا يف
الدرا�سات البحثية اجلامعية للأجيال اجلديدة
يف كلي��ات الآداب والعل��وم الإن�ساني��ة ،ف�ض ً
ال عن
�سبل املتابعات الأخرى يف نطاق التلقّي العام.
واحل��قّ �أن «مم��دوح ع��دوان» ـ كم��ا عرفت��ه
ببديهت��ه احلا�ضرة وذهنه الوقّ��اد ـ ما كان ليقع
يف مث��ل هذه الأخطاء والتج��اوزات واالنتهاكات
املخلّ��ة .وم�صداق ذلك ،مل��ن يريد ،يف العودة �إىل
جمموعات��ه املف��ردة الت��ي ترج��ع يف �صدوره��ا
املتتاب��ع �إىل عقود َخ َلتْ  .ف�إذا م��ا عر�ضنا طبعة
«امل��دى» امل�ش��ار �إليه��ا على جمموعات��ه ال�شعرية
�ّين �أن الأخط��اء تل��زم «امل��دى»
الإفرادي��ة ،تب نّ
وتقع عل��ى عاتقها ،علم ًا �أن تت ّبع�� ًا من هذا النوع
لي���س واجب ًا؛ لأن قارئ ال�شعر املد َّرب� ،أو اخلبري،
ي�ستطيع �أن يتب�ّي،نّ ،بدرايته ،هذه الأخطاء ،وال
�سيما ما كان فا�ضح ًا منها .وهذه دعوة للمراجعة
والإن�صاف ولي�س للدعاية والإغرا�ض .فمن حقّ
«مم��دوح عدوان» ،ومن ح��قّ � ٍّأي من رموز ثقافتنا
نكرمه مبراجعة نتاجه واحلر�ص على
عموم ًا �أن ّ
ً
ّ
تقدميه ب�أف�ض��ل ال�سبل ،و�أكرثه��ا دقة وعناية،
نتوجه �إليه،
كم��ا �أن ذلك من ح��قّ القارئ ال��ذي ّ

الن�ص ال�صادم
• ن�صر حم�سن
قد تكون ال�صدم��ة الأوىل يف العنوان املغاير واملختلف
واملح رّ�ّي� ,العن��وان احلام��ل لأك�ثر م��ن دالل��ة ,البعي��د عن
املتحرك ,وامل�شاغب,
ال�شرح والتف�سري ,العنوان الديناميكي
ّ
العن��وان غ�ير التقليدي ,وال��ذي يحفّز الق��ارئ على دخول
ع��وامل الن�صّ برغب��ة باالكت�ش��اف .ثم تتت��اىل ال�صدمات
يحي القارئ قبل �أن ي�صدر �أي
واحدة بعد �أخرى يف تواتر رّ
حكم قيمة .ولن تكون اخلامتة �آخر ال�صدمات ,فال�شحنات
الت��ي يحملها الن�ص ال�صادم ال تنته��ي عند �إجناز القراءة,
و�إمن��ا ت�ستم��ر وتتداخ��ل يف ن�صو���ص �أخرى ,ورمب��ا لكتّاب
�آخري��ن �أي�ض ًا .وهنا يحتاج الق��ارئ ب�شكل دائم �إىل تطوير
�أدوات التلقّي لديه ,ليكون قادر ًا على املتابعة ,وقادر ًا على
القراءة املبدعة �أي�ض ًا ,بحيث ي�ضيف بدوره دالالت �أخرى
عل��ى الن���صّ  ,دالالت مل يك��ن يق�صده��ا الكات��ب مبا�ش��رة,
و�إمن��ا تن�ضمر يف الن�صّ من خ�لال الالوعي ,فالكاتب �أثناء
�إنت��اج ن�صّ��ه ين�شغل كلي ًا عم��ا حوله ,ليعي���ش حالة انعزال
تام ,م��كاين وفكري ,يدخل عامل ًا غريب�� ًا لينتج ن�صّ ًا غريب ًا.
يوظّ��ف كل ما حتمل��ه الذاكرة من قدمي وحدي��ث ليت�شكّل
الن���ص على هيئته الأخرية ,كائن ًا غريب ًا وخمتلف ًا ,و�ساعي ًا
�إىل �إب��راز جمالياته اخلا�صّ ة ,وقادر ًا �أي�ض ًا على �أن ي�ؤ�س�س
ملدر�س��ة نقدية �أخ��رى ,خمتلفة عن املدار���س املعروفة ,كل
ذل��ك من خالل عملية تراكمية لن�صو�ص خمتلفة و�صادمة
عل��ى م��دى فرتة زمني��ة �أجن��ز فيه��ا العديد م��ن الن�صو�ص
ال�صادمة.

ممدوح عدوان

لغاية
وتكون عملي��ات الطباعة والن�شر منعقدة
ٍ
هو يف مركزها.
�أ�سوق ،فيم��ا يلي� ،ضروب ًا م��ن الأخطاء التي
وقفت عليها يف املجلد الأول ،على �سبيل التمثيل
القراء والدار�سني.
ولفت نظر ّ
رقم ال�صفحة-اخلط�أ-ال�صواب
-7ولكن القتل-القتيل
-27فنحن اجلبل-اجليل
ً
-33ما جال �إىل جولة�-إالّ
جولة
-44يدا �أمتي-يدا �أمي

-59مل �ألق من ي�سعها-من ي�سمعها
�-67أمرية جلزية الأوهام-جلزيرة الأوهام
-78على �صوت ًا-علّ �صوت ًا
-102ما يف املوت ّ
�شك مل يقف-ملن يقف
-127من �أجر �أبي ذر-من �أجل
-147ارجتفت الوجه-ارجتف
-154ت�صري اخليل �سالف�-سالحف
-238معاوية امل�ستعرير-امل�ستعري
�-276سللنزف-للنزف
-279من كل ال�سم�سارَ -م ْن كان ال�سم�سار
-321فلم يبق الرماد�-إالّ الرماد
-362جاءت املوت-جاءك املوت
�-405أنهكه التطوف-التطواف
�-407سبع ليل�-سبع ليالٍ
وم��ن هذا كثري يف املجلد الأول وحده ،فكيف
�إذا و�صلنا به ما جاء على هذه ال�شاكلة يف املجلد
الثاين؟!.
وعود ًا عل��ى بدء ،كيف ُيتلقّ��ى �شعر «ممدوح
ع��دوان» يف ه��ذا العج��اج املختل��ط ال��ذي يورث
العم��اء� ،أو الرم��د بو�صف��ه �أق��لّ فداح��ة م��ن
�سابقه؟! .ال�س�ؤال بر�سم «املدى» التي لها �سمعتها
ومكانتها ،وبر�س��م الدوائر وامل�ؤ�س�سات الثقافية،
وهذا ٌ
غي�ض من في�ض.

�إيقاع احلياة جميل
تنتع���ش م�ساح��ة روحي وتبته��ج بق��راءة � ّأي عمل جديد
مي��ور بهاج���س الإب��داع والتط��وّ ر واملعا�ص��رة .و�أ�شع��ر بحالة
أ�ض��م املولود اجلديد الذي يغني
ف��رح واحتفال ّية كبرية و�أنا � ّ
مملكة الفكر ،ويعطي الثقافة خ�صب ًا ومناء ،ويفتح على املدى
ناف��ذة معرفة .وجتيء «الأق�لام الواعدة» يف �إهابها امل�ضيء،
مطرز ًا بالتفا�ؤل
وانطالقه��ا املو�شّ ى بالأمل منارة حتمل ب�شر ًا ّ
والت�صميم على جتاوز امل�أل��وف� ،إىل البعد امل�سكون بالفاعل ّية
الق��ادرة عل��ى حم��اورة الآخ��ر ،الفاحت��ة بوّ اب��ات الده�ش��ة،
واحليو ّية ،وو�ضوح احلا�ضر وامل�ستقبل.
�أُ�سعد ح َّق ًا ح�ين �أقر�أ ال�صفحات التي تُعنى ب�أدب ال�شباب
فوق ب�ساط اجلرائد املتنوّ عة يف خمتلف ال�صحف؛ حيث �أقف
ب�ين ثناي��ا احلروف عل��ى �أدب حقيقي «�شعر ـ ق�صّ��ة ـ مقالة»،
و�أرى �إبداع�� ًا مرجان ّي ًا مزدان ًا بجمال الكتابة ،ونب�ض الوجود
وال�ش��ك �أن �صدور جمموع��ة ق�ص�ص ّية
ّ
الكائ��ن بوج��ود الفن.
�أو دي��وان �شع��ري �أو كت��اب فك��ري �ضم��ن الظ��روف احليات ّية
ال�صعب��ة ،والإمكان ّيات املاديّ��ة املحدودة هو مغام��رة ..لكنّها
ق��رر
مغام��رة حم��بّ ،وانطالق��ة عا�ش��ق ،وت�ضحي��ة مدن��فّ ،
الإبح��ار رغم الأن��واء ،بت�صمي��م ووعي م�ش��وب برغبة حمل
امل�ش��روع الثقايف ب�ين جوانحه ،وما علينا نح��ن الذين خطونا
م��ن قب��ل� ،إ َّ
ال �أن نحت�ضن تل��ك الأ�صوات اجلريئ��ة بحميم ّية
بحب و�إن�سان ّية ،و� ْأن نرى يف كلّ �سطر
ودفء ،وتبنّ��ي ما تقول ّ
كُ ت��ب ابت�سام��ة ،ونب�ضة ،و�إ�شراق��ة ،وبارق��ة ،وحمطّ ة �أثرية
�إىل قلوبنا يف طريق العلم والنور للو�صول �إىل جادة الفجر.
� ّإن متابعت��ي الدائم��ة مل��ا تخطّ ه �أ�صابع ال�شب��اب ،وقراءة
يطيون من
م��ا تن�شره لهم الدوريّ��ات املحل ّية والعربيّ��ة ،وما رّ
�شدتني
�أوراق ملوّ ن��ة يف ف�ضاءات ال�صحف املتنوّ عة ،هي التي ّ

• حنان دروي�ش

بو�شائ��ج املحبّ��ة واالنتم��اء اخلال���ص للتعبري ع��ن مكنوناتي،
و�أغرتني ب�صدق املو ّدة لإلقاء بقعة �ضوء على ال�صفحة التي
وت�شجعه��ا ،وت�ؤازره��ا ،وت�ساندها،
تعن��ى بالأق�لام اجلديدة،
ّ
وي�شت��د عوده��ا ،وتق��وى
عمره��ا،
وتق��ف معه��ا ك��ي يت�ألّ��ق
ّ
ممن ولدت
معنو ّياتها ،وتزداد ح�صيلتها الفكر ّيةّ � .إن كثريين ّ
حماوالته��م فوق م�ساحة هذه ال�صفح��ات ،وخطوا خطواتهم
الأوىل عليها� ،صاروا الآن كتّاب ًا كبار ًا لهم م�ؤلّفات ذاع �صيتها،
خد
وانتع���ش حربها ،وغدت �أ�سم��اء �أ�صحابه��ا كال�شامة على ّ
جميل .والف�ضل كلّ الف�ضل ملن ُيعنى بهذه ال�صفحات ،ويوليها
ويقدم من خاللها ما هو ج ّيد ونا�ضج ومكتمل فن ّي ًا.
اهتمام��ه،
ّ
و�إذا ما د�أب �شبابنا و�شا ّباتنا على املثابرة واملتابعة واالطّ الع،
ف��� ّإن امل�ستقب��ل م��ن دون �أدن��ى �ش��ك �سيك��ون له��م ،ولأقالمهم
و�أ�صواته��م القويّ��ة .فنح��ن �أكملن��ا رحل��ة من �سبقون��ا ،وهم
�سيكمل��ون رحلتن��ا ..رحلة الأح�لام ،والآالم ،والتع��ب ،لكنّه
ـ بالت�أكي��د ـ تعب ممت��ع ،فيه ن�شوة ،لأنّه ينط��وي على ر�سالة،
والر�سالة بجاللها ت�ؤرقنا ،تثري فينا ت�سا�ؤ ً
ال وده�شة ،وحرية.
نح��ن الآن يف مواجه��ة ال�سم��وم .الري��ح تداهمنا ،حتاول
وف��ك عرانا .والغ��زو اخلارجي لن��ا باملر�صاد.
ّ
خل��ع جذورن��ا،
وم��ا علين��ا �إ َّ
ال �أن من�س��ك ب�شراعن��ا ،ونتحكّ��م بدف��ة مركبنا،
ونوجه��ه �إىل حي��ث نريد؛ �أن نفتح �أبوابن��ا للحقيقة ،ونغلقها
ّ
ومهمة جي��ل ال�شباب .وها
مهمتنا ّ
يف وج��ه الزيف .هذه ه��ي ّ
أوجه دع��وة لكلّ من ميلك يف نف�سه � ّأي م�ؤ�شّ ر �إبداعي ،كي
�أن��ا � ّ
ين�ضّ��م �إىل ركب زمالئه ـ حملة الأق�لام ـ حمرو�س ًا بالرعاية
واالهتم��ام .وم��ع هذه امل�ساندة م��ن قبل �أويل الع��زم والغرية
عل��ى الأدب� ،سيوا�صل املبدع��ون �إيقاعات متالزم��ة مع �إيقاع
احلياة اجلميل.

�أدب و�سيا�سة
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مواجهة التحدي الإقليمي والدويل
•عاطف البطر�س
-1بع��د تف��كك االحت��اد ال�سوفييت��ي وانح�س��ار الق��وة
االقت�صادي��ة والع�سكري��ة لتحالفات��ه ،وزوال نظ��ام
القطب�ين ،ح�صل خل��ل كبري يف ت��وازن الق��وى الدولية،
ل�صال��ح النظام الر�أ�سمايل العامل��ي ،يف مرحلته املتقدمة
واملتوح�ش��ة�( ،ش��ركات متع��ددة اجلن�سي��ات) .فر�ض��ت
الوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة نف�سه��ا زعيم��ة للع��امل،
مب��ا متلكه م��ن قوة ع�سكري��ة �ضاربة ونف��وذ اقت�صادي،
وتف ُّوق �إعالمي.
يف ت�سعينيات القرن املا�ضي ،قادت الواليات املتحدة
الأمريكي��ة وحلفا�ؤها ال�سيا�سة الدولية ،مع �أنها تفتقر
�إىل بع�ض املقومات ،فهي ال متلك عمق ًا تاريخي ًا ح�ضاري ًا،
وال خربات �سيا�سية مرتاكمة ،كربيطانيا مث ًال.
مل حت�س��ن الوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة قي��ادة
الع��امل ،ب�سبب �ضعف م�ؤهالته��ا القيادية �أو ًال ،وللج�شع
والت�س��رع يف عملية الهيمنة املطلقة و�سيا�سات التنميط
الت��ي اتبعته��ا لتطوي��ع الع��امل و�صياغت��ه وف��ق النمط
الأمريك��ي ثاني�� ًا ،ولإح�سا���س قيادته��ا بحال��ة اخلل��ل
الداخل��ي يف البني��ة الأمريكي��ة نف�سها ،بع��دم التطابق
ب�ين الو�ض��ع الع�سك��ري املتق��دم ،واملتف��وق ،واحلال��ة
االقت�صادي��ة التي تعاين �أزمات وهزات قد تكون قاتلة
ثالث ًا.
-2بد�أت الواليات املتحدة الأمريكية ت�ست�شعر �أخطار ًا
حمدقة ب�سيطرتها على العامل ،وانفرادها به من جانب
جمموع��ة من الدول التي ت�ضررت م�صاحلها من الهيمنة
الأمريكية ،وم��ن حالة اال�ستع�لاء واال�ستهتار ب�إرادات
ال�شعوب وخياراتها ،فاختلقت �أعداء وهميني لطغيانها،
وابتدع��ت فكرة حماربة الإرهاب ممث ًال بخطر الإ�سالم
وح�ض��ارات ال�ش��رق الق��دمي (ال�ص�ين والهن��د) .وكانت
ق��د روجت من قب��ل ملفاهيم �ص��راع احل�ض��ارات ،ونهاية
التاريخ ،يف حماولة لت�أبيد نظامها الال�إن�ساين اجلائر.
مل تنط��ل اللعب��ة الأمريكي��ة عل��ى �شع��وب العامل،
فب��د�أت حركات التم��رد ،فكان��ت ال�ش��رارات الأوىل من
�أمريكا الالتينية (احلديقة اخللفية للواليات املتحدة
الأمريكية) ،ثم امتدت �إىل رو�سيا بكل ما متلكه من ثقل
اقت�ص��ادي و�سيا�سي على �أ�سا�س مبد�أ امل�صالح ال املبادئ.
حال��ة التمرد �أعربت عن نف�سها فيما ي�شبه حتالفات �أو
تفاهم��ات دولي��ة جديدة عل��ى طريق بن��اء نظام عاملي
جدي��د ،يق��وم عل��ى �أ�سا���س م��ن احلق��وق املتكافئ��ة بني
الدول ،كمعاهدة �شانغهاي ،وجمموعة دول الربيك�س.
-3يف عامل يفتق��د التوازن ،وي�شهد تكتالت اقت�صادية
ك�برى ،وحال��ة انبع��اث لأح�لام قدمي��ة ،يف �إع��ادة
عجل��ة التاري��خ �إىل ال��وراء( ،مرحل��ة الإمرباطوريات
الكربى ،كالعثمانية اجلدي��دة) ،وجدت منطقة ال�شرق
الأو�س��ط ب��كل ما حتمله م��ن ت�شابك وتعقي��د وتداخل،
ومب��ا يف باطنه��ا م��ن خم��زون النف��ط والغ��از ،وج��دت
املنطق��ة وقياداتها ال�سيا�سية نف�سه��ا �أمام مفرتق طرق
ال مه��رب م��ن دخ��ول �ساح��ة �ص��راع التكت�لات الك�برى
والق��وى الإقليمي��ة ،وال �سيم��ا �أن الو�ض��ع الر�سم��ي
لدوله��ا وقيادته��ا ال�سيا�سية� ،أ�صبح بحاج��ة ما�سة �إىل
الإ�صالح��ات ،ولتغي�ير يف الذهني��ات والبن��ى احلاكم��ة
فيها ،التي مل تعد تتطابق مع جمريات املرحلة الدولية
ِّ
وتخطي
اجلدي��دة الت��ي �سببه��ا االنفت��اح االقت�ص��ادي
احل��دود الوطني��ة والقومي��ة ،ب��كل ما متثل��ه العوملة يف
جمي��ع توجهاتها االقت�صادي��ة االجتماعية والثقافية
الفكرية ،والإعالمية املعرفية.
-4عل��ى �ضوء ما ي�سمى (الربي��ع العربي) الذي بد�أ يف
تون���س ،وانت�شر كالنار يف اله�شيم ،ب�سبب حالة العطالة

ال�سيا�سي��ة ،وغي��اب الدميقراطي��ة يف �أنظم��ة احلك��م،
بد�أ ح��راك �شعب��ي م�ش��روع ،ملطالب جماهريي��ة عادلة
وحمق��ة .لك��ن الغ��رب اال�ستعم��اري العري��ق يف جتارب
�إجها���ض طموحات ال�شعوب ،ا�ستلم زم��ام املبادرة ،وقاد
املرحل��ة اجلدي��دة ،م�ستفي��د ًا م��ن الثغ��رات الداخلية،
متحالف ًا مع الإ�سالم ال�سيا�سي ،ممث ًال بالإخوان امل�سلمني،
فقد و�صل��ت جماعات من التكفريي�ين والإق�صائيني �إىل
احلكم ،يف كل من م�صر وتون�س وليبيا ،وما زالت املعركة
م�ستم��رة للح�س��م التاريخ��ي يف ه��ذه الدول ،بع��د ف�شل
�سيا�س��ات الإخ��وان وانف�ضاح حتالفاتهم م��ع من يدعون
الع��داء املطلق لهم( ،الوالي��ات املتحدة الأمريكية التي
�أو�صلته��م �إىل احلك��م ،وهمه��ا الأول حماي��ة م�صاحله��ا
و�ضمان التفوق الإ�سرائيلي).
-5�ش��اءت الأق��دار �أو لنق��ل الظروف� ،أن تك��ون بالدنا
�سوري��ة الب���ؤرة املحرقي��ة الت��ي تكثف��ت فيه��ا كل تل��ك
التناق�ض��ات وال�صراع��ات الإقليمي��ة والدولي��ة ،وق��د
تك��ون بثقله��ا احل�ض��اري والتاريخ��ي ،الرح��م ال��ذي
يحت�ضن والدة و�ضع حملي وعاملي جديد يف املنطقة ،هو
حتى الآن قيد الت�شكل.
يف ه��ذا اخل�ض��م املتالظ��م ،ال ب��د لن��ا يف �سوري��ة،
م��ن طريق��ة تفك�ير جدي��دة لفه��م وحتلي��ل م��ا يجري
فيه��ا ،وحولها ،م��ن حتالفات �إقليمي��ة ودولية ،ومعرفة
م��اذا يراد لن��ا �شعب�� ًا ودولة ،ب�صف��ة بلدن��ا تاريخي ًا من
دول املقاوم��ة واملمانع��ة ،ملح��اوالت الهيمن��ة والإر�ضاخ
والرك��وع ،وهذا م��ا يرف�ضه �شعبنا ب��كل فئاته ولونياته
وتنوعه الإثني اخلالق.
َمن َْطقة الواقع ق��د ال تقودنا �إىل �أجوبة �صحيحة،
و�أعن��ي �إخ�ضاع الواق��ع للعمليات املنطقي��ة ال�شكلية ،ما
يج��ري يحت��اج �إىل منط��ق ،ي�ستخل�ص م��ن الوقائع ،وال
يفر���ض عليه��ا ،وهنا ال مفر من منط��ق يعتمد على مبد�أ
التفكري الت�شابكي ولي�س التتابعي ،لأن امل�س�ألة ال�سورية
�أ� ً
ص�لا م�س�أل��ة مركب��ة متداخل��ة �شديدة التعقي��د ،فيها
الداخل��ي وفيه��ا الإقليم��ي ،وفيه��ا العامل��ي ،وتو�صيفه��ا
الدقيق وال�صحيح هو �أول اخلطوات باجتاه حلها.
لي���س م�صيب�� ًا من ينظر �إليها من منظ��ار ال�صراع بني
النظام ومن يواليه ،وبني املعار�ضات وبني يقف معها ،كما
�أن��ه بعيد ع��ن ال�صواب ذلك الذي يعتق��د �أن امل�س�ألة هي
جمرد �صراع ب�ين �أحالم و�أحقاد قدمية لإمرباطوريات
ولّ��ت وحت��اول �إعادة �صياغ��ة طموحاته��ا� ..إن من يرى
يف امل�س�أل��ة ال�سوري��ة مواجه��ة بني قوى حت��اول خلخلة
الو�ض��ع ال��دويل ،و�إزاح��ة الواليات املتح��دة عن قيادة
الع��امل ،و�إقامة عالقات دولي��ة عادل��ة� ،أ�سا�سها توازن
للقوى ،يف عامل متعدد الأقطاب وامل�صالح ،هو �أقرب �إىل
ال�صواب.
امل�س�أل��ة ال�سوري��ة ه��ي كل ذل��ك ،وهي نقط��ة تبئري
واخت�ص��ار لو�ض��ع دويل ط��ارئ ،فلي�س غريب�� ًا �أن ينق�سم
العامل ح��ول هذه امل�س�ألة ،واحلل ب��دون �أدنى �شك يبد�أ
من الداخل وينتهي فيه ،ولكن الداخل لي�س معزو ًال عن
اخل��ارج ،فال بد م��ن ترميم الو�ضع العرب��ي� ،أو ًال ،وم�صر
حتدي��د ًا ،بح��ل ت�ش��ارك فيه جمي��ع الأط��راف املعنية،
داخلي�� ًا و�إقليمي�� ًا ودولي ًا ،ب��كل ت�شاب��ك م�صاحلها .هذا
احل��ل ي�ستدع��ي مراجع��ة �شامل��ة وجذري��ة للم�س�أل��ة
ال�سوري��ة �أ�سباب ًا ونتائ��ج ،بعيد ًا عن الأحق��اد البعيدة،
ً
مراجع��ة تبن��ى عل��ى �أ�سا���س املحافظة على
والولي��دة،
وح��دة الوط��ن وحري��ة خيارات��ه ،وحماي��ة الدول��ة،
ومواجه��ة الإره��اب ،ون�ش��ر ثقاف��ة املحب��ة والت�سام��ح،
ونب��ذ البغ�ضاء ،والرتفع عن املطال��ب الفئوية ال�ضيقة،
والتخل�ص م��ن اال�ستئثار ،وامل�شارك��ة الفعالة لكل �أبناء
الوط��ن يف خياراته امل�صريي��ة ،والعمل على بناء �سورية
احلديثة التعددية الدميقراطية العلمانية.

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

3

كـــــــــــــــــــــــــلمة
كـــــــــــــــــــــــــلمة
• ح�سني جمعة

حتالف
قوى الهيمنة والتكفري
�إن من يراجع التاريخ الإن�ساين عامة والعربي خا�صة يدرك �أن هناك عدة
حركات تكفريية �إرهابية يف الوطن العربي تعاونت مع عدد من احلكومات
الغربية .وال �شي �أدل عليه من تنظيم القاعدة الذي ن�ش�أ وترعرع يف كنف
رعاية احلكومة الأمريكية ،وهو التعاون الوطيد الذي ثبت قيامه بينهما
يف العدوان على �سورية و�سفك دماء �أبنائها منذ ثالث �سنوات .فهناك
دعم غربي� /إقليمي �سافر جلماعات التكفري الإرهابية يف �سورية جتاوز
عتبة التحالف وانتقل �إىل امل�شاركة احلقيقية والفاعلة يف العدوان على
ال�شعب العربي ال�سوري .فحكومة رجب طيب �أردوغان مل تعد جمرد
داعم (جلبهة النُّ�صرة) و(�أن�صار ال�شام) التي يقودها �شي�شاين؛ و(اجلبهة
اال�سالمية) بتدريب املرتزقة والظالميني وحمايتهم وت�سهيل الدخول
�إىل �سورية وخروجهم منها ـ وكانت من قبل قد رعت جمل�س ا�ستانبول
واحت�ضنت �أع�ضاءه ،وحمتهم من �أي �أذى ـ و�إمنا راحت ت�شارك يف القتال
�إىل جانب تلك التيارات التكفريية كما جرى يف (22/6/2012م) يوم
دخلت الطائرات الرتكية لت�ساندهم يف القتال و�أ�سقطت الدفاعات ال�سورية
�إحداها ...وها هي ذي القوات الرتكية امل�سلحة ت�شارك يف العدوان على
(ك�سب) يوم (23/3/20014م) حتى (29/3/2014م) وما زالت
امل�ساندة قائمة على نحو ما حتى اللحظة ...وهو ما حتدثت عنه و�سائل
الإعالم الرتكية ووكاالت الأنباء العاملية ،كما حتدثت عن اجتماع عدواين
بني وزير اخلارجية الرتكي (�أحمد داود �أوغلو) ورئي�س هيئة �أركان
اجلي�ش (ي�سار غوالر) وم�ست�شار جهاز املخابرات (حاقان فيدان) مت فيه
التداول ب�ش�أن تنفيذ عملية ت�آمرية للتدخل املبا�شر يف القتال واحتالل
حلب بحجة حماية �ضريح ال�سلطان العثماين (�سليمان با�شا) ...وقد
جرى االت�صال بني �أحمد داود �أغلو ورئي�س الوزراء الرتكي (رجب طيب
�أردوغان) وو�ضع اخلطة بني يديه ف�أعجبته؛ و�أثنى عليها ...لذلك مل
نعد ن�ستغرب ملاذا �أوقف (�أردوغان) خدمة و�سائل االت�صال االجتماعي
(تويرت) و(اليوتيوب) وما زال يهدد ب�إيقاف (الفي�س بوك) ...فاحلكومة
الرتكية �ضالعة مع اجلماعات التكفريية يف العدوان على �سورية ،ومل يعد
هذا خافي ًا على �أحد؛ وهي التي كانت تنكر ذلك ،وتعلن ليل نهار ب�أنها بريئة
من التدخل يف ال�ش�أن ال�سوري ...و�إذا كان ذلك �صحيح ًا فلماذا يقف ال�شعب
الرتكي معادي ًا ل�سيا�ستها؟! ثم ملاذا ي�ستقيل ثمانية �آالف ع�ضو من (حزب
العدالة والتنمية) الذي يرت�أ�سه (�أردوغان) احتجاج ًا على �سيا�سته جتاه
�سورية؟!!
�أما عن الدور القطري وال�سعودي يف الأزمة ال�سورية فحدّ ث عنه وال حرج،
و�س ِّوغ كل
ويف طليعته �إمداد اجلماعات التكفريية باملال وال�سالح واملقاتلني ُ
ذلك با�سم الدين.
فتحالف الإرهاب التكفريي يدرك جيد ًا �أهمية اخلطاب الديني يف ت�أجيج
الغ�ضب واحلقد يف النفو�س"."1
ولذلك مل يعد �أحد ينكر هذا الأمر بعد ثالث �سنوات ،اللهم �إال ال�ضالعني
يف العدوان على �سورية من الدوائر ال�صهيو�/أمريكية والغربية والإقليمية
والعربية وبع�ض م�شتهي ال�سلطة واملال من احلركات الدينية يف �سورية
وغريها ...فجميعهم ينكر وجود �أي م�ؤامرة على �سورية ،متجاهلني ما
البقية �................................................................................ص22
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حماولة لتعريف الإرهاب

ـ مقدمـة:
عرف الإره��اب بو�صفه تعبري ًا وممار�سة ،منذ نحو قرنني من
الزمن ،حني برز فكر ًا وواقع ًا يف العام  1793يف العهد الذي يطلق
عليه يف فرن�سا «عهد الرهبة» ،فقد مار�ست الثورة الفرن�سية
الإره��اب مبفهومه احلديث ،ومار�سته با�سم ال�شعب ودفاع ًا عن
ال�شعب وتولت �أمره جلان منبثقة من ال�شعب.
ويف القرن التا�سع ع�شر ظهرت حركات ومنظمات �سيا�سية
يف �أورب��ا ا�ستخدمت الإره��اب و�سيلة لبلوغ �أهدافها ال�سيا�سية،
ومن �أبرز هذه احلركات :حركة «الفو�ضوية والعدمية» وحركة
«الألوية احلمراء» يف �إيطاليا ،وجماعة «بادر ـ ماينهوف» يف �أملانيا
وجماعة «العمل املبا�شر» يف فرن�سا ،وهذه احلركات جميعها تنتهج
العمل الإرهابي نف�سه ويف القرن الع�شرين ظهر يف �أوربا مفكرون
وفال�سفة �أ�سبغوا ال�شرعية على العنف وكان من �أبرزهم «هربرت
ماركيوز».
�إذن ف���أورب��ا هي التي �سوغت ا�ستخدام الإره���اب ،و�سوقته
ال��والي��ات املتحدة الأمريكية �إىل ال��ع��امل ،وعلى ه��ذا الأ�سا�س
فالإرهاب يف الأ�صل ذو جذور �أوربية ـ �أمريكية.
ـ الأمم املتحدة وتعريف الإرهاب:
منذ قيام اجلمعية العامة للأمم املتحدة بعد انتهاء احلرب
العاملية الثانية والتي خل�صت �إىل انت�صار احللفاء ،وهي حتاول
تلم�س تعريف ،وو�ضع قوانني لأفعال كان يراها البع�ض م�شروعة
ويراها البع�ض الآخر حمرمة ،وكان ذلك ح�سب وجهة نظر كل
طرف ،ووفق املعايري وامل�صالح التي تخ�ص كل طرف.
ومل تكن ه��ذه املعايري املطروحة م�ستندة �إىل القيم ،بل
ا�ستندت �إىل ال�صراعات ال�سيا�سية بني القوى الكربى بالدرجة
الأوىل ،فاحلرب الباردة هي التي كانت تتحكم باملعايري والقرارات
وتوجه ال�صراعات.
ومنذ عام  1963بد�أت الأمم املتحدة مبحاولة و�ضع تعريف
للإرهاب� ،إ�ضافة �إىل �أنه قد مت �إدراج مو�ضوع الإرهاب لأول مرة
على جدول �أعمال اجلمعية العامة للأمم املتحدة وذلك يف الدورة
ال�سابعة والع�شرين عام 1972م ،وعلى �أ�سا�سها فقد مت ت�شكيل
جلنة من/35/دولة ملتابعة هذا املو�ضوع.
ويف العام 1979م ويف ال��دورة الرابعة والثالثني للجمعية
العامة للأمم املتحدة اعتمدت الهيئة العامة نتائج �أعمال اللجنة
والتي �أدانت ب�صورة قاطعة جميع �أعمال الإره��اب الدويل التي
تعر�ض للخطر �أرواح�� ًا ب�شرية �أو ت�ؤدي بها �إىل الهالك �أو تهدد
احلريات الأ�سا�سية.
كما �أدان���ت �أع��م��ال القمع والإره����اب التي ترتكبها النظم
اال�ستعمارية والعن�صرية والأجنبية ،ودعت �إىل عقد اتفاقيات
ثنائية ت�ساعد على مكافحة الإره���اب ال���دويل ،وامل�ساهمة يف
الق�ضاء على الأ�ساليب الكامنة وراء الإره��اب الدويل و�أن يوليا
اهتمام ًا خا�ص ًا جلميع احلاالت ،مبا يف ذلك اال�ستعمار والعن�صرية،
واحل���االت املنطوية على االح��ت�لال الأجنبي التي تدفع �إىل
الإرهاب الدويل وتعر�ض ال�سلم والأمن الدوليني �إىل اخلطر.
ويف الدورة الثانية والأربعني �صدر القرار  159/42الذي حث
جميع الدول على «�أن تويل اهتمام ًا خا�ص ًا جلميع احلاالت ،مبا فيها
اال�ستعمار والعن�صرية التي تنطوي على انتهاكات عديدة و�صارمة
حلقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية ،واحلاالت التي تنطوي على
�سيطرة �أجنبية واحتالل �أجنبي التي ميكن �أن تولد الإره��اب
الدويل وتعر�ض ال�سلم والأمن الدوليني للخطر».
وقد ا�ستمر ال�سجال بني مع�سكر يتحدث عن «الإرهاب» الذي
يعر�ض ال�سلم والأم��ن الدوليني للخطر وبني احتالل وا�ستعمار
وممار�سات عن�صرية تولد ما ي�سمى «�إرهاب ًا» لكن كلمة «�إرهاب»
بقيت ت�ضفي بظاللها على ممار�سات م�شروعة وغري م�شروعة يف �آن
مع ًا ،وبقي التوازن الدويل لتلك القوى يلعب دور ًا يف توازن موا ٍز
للتف�سريات �إىل �أن حدث انهيار االحتاد ال�سوفييتي.
لقد �أدى انهيار االحت���اد ال�سوفييتي ،كما ه��و م��ع��روف �إىل
انهيارات كثرية ،و�إىل تغيري جذري يف مواقف بلدان و�أحزاب من
ق�ضايا مركزية هامة ،كما �أدى �إىل قرارات دولية� ،أو با�سم املنظمة

الدولية ،خلقت خل ًال �أعمق يف م�ستندات قانونية وخلقية كثرية،
وهنا ميكن الإ�شارة �إىل قيام الواليات املتحدة بدعم �إ�سرائيل �ضد
العرب بكل املجاالت ،ومل تكتف الواليات املتحدة بذلك فقط بل
رفعت �شعار «�إزالة ما يكدر �إ�سرائيل» فقد قال «ماكوري» املتحدث
با�سم اخلارجية الأمريكية «�إن الوقت قد حان لرنى �إذا كانت
هناك قرارات للأمم املتحدة تت�ضمن �أ�شياء مكدرة بحق �إ�سرائيل
ميكن �إلغا�ؤها �أو تعليقها».
وت�أ�سي�س ًا على ما تقدم ف�إن حماولة تقدمي م�شروع لتعريف
الإره��اب مل يكن بالأمر ال�سهل ،لأن هذا التعريف �سينطلق من
م�صالح �سيا�سية واقت�صادية متباينة للدول ذات العالقة.
و�سن�سوق تعريفني يهوديني� ،أحدهما قريب من املو�ضوعية
والعلم ،والآخر هو �صورة للعن�صرية والفا�شية.
�أو ًال :التعريف ال��ذي يقدمه «ن��ع��وم ت�شوم�سكي» الباحث
اليهودي الأمريكي ون�صه الآتي:
«ن�ستخدم تعريف الإرهاب للإ�شارة �إىل التهديدات با�ستخدام
العنف� ،أو ا�ستخدامه بالفعل للتخويف �أو الإكراه ،لتحقيق غايات
�سيا�سية يف معظم الأحيان� ،سواء �أكان �إرهاب اجلملة الذي ميار�سه
الأباطرة� ،أو �إرهاب التجزئة الذي ميار�سه الل�صو�ص».
ثاني ًا :التعريف الثاين هو لعن�صري من غداة ال�صهيونية وهو
«بنيامني نتنياهو» يقول:
«الإره���اب هو ا�ستخدام العنف الإره��اب��ي �ضد دول��ة معينة
بوا�سطة دول��ة �أخ��رى ت�ستغل الإرهابيني ل�شن حرب من خالل
الأف��راد كبديل للحرب التقليدية ،و�أحيان ًا ي�أتي الإره��اب من
حركة �أجنبية تتمتع بت�أييد دولة م�ستقلة ت�سمح وت�شجع منو
هذه احلركات على �أر�ضها».
وي�ضيف نتنياهو قائ ًال «ك��ان الإره���اب ال��ذي ترعاه ال��دول
عن�صر ًا دائم ًا يف حروب العرب �ضد �إ�سرائيل» ،وهذا التعريف هو
منف�صل على مقا�س م�صلحة �إ�سرائيل.
�أما التعريف الآخ��ر الذي ي�سوقه الدكتور اللواء جالل عز
الدين عن الإرهاب فهو التايل «الإرهاب هو عنف منظم ومت�صل،
بق�صد خلق حالة من التهديد العام املوجه �إىل دولة �أو جماعة
�سيا�سية ،والذي ترتكبه جماعة منظمة بق�صد حتقيق �أهداف
�سيا�سية».
ويف تعريف �آخر «لـ �آلك�س �شميد والربت جونغمان» يف كتابهما
«الإرهاب ال�سيا�سي» يعرفان الإرهاب بقولهما:
«ه��و �أ�سلوب م��ن �أ�ساليب ال�صراع ال��ذي تقع فيه ال�ضحايا
اجلزافية �أو الرمزية كهدف عنف فعال ،وت�شرتك هذه ال�ضحايا
الفعالة يف خ�صائ�صها م��ع جماعة �أو طبقة يف خ�صائ�صها،
مما ي�شكل �أ�سا�س ًا النتقائها من �أج��ل الت�ضحية بها ،ومن خالل
اال�ستخدام ال�سابق للعنف �أو التهديد اجلدي بالعنف ،ف�إن �أع�ضاء
تلك اجلماعة �أو الطبقة الآخرين يو�صفون يف حالة من اخلوف
املزمن «الرهبة»».
ويرى معظم املراقبني والدار�سني �أن �أي عمل من هذا النوع
هو عمل غري �سوي الق�صد منه �إحداث الرهبة من �أجل �إرباك �أو
�إذعان ،و�إما حل�شد �أهداف من املطالب الثانوية «حكومة مث ًال» �أو
�أه��داف للفت االنتباه «ال��ر�أي العام مث ًال» لإدخ��ال تغيريات على
املوقف �أو ال�سلوك بحيث ي�صبح متعاطف ًا مع امل�صالح الق�صرية �أو
الطويلة املدى مل�ستخدمي هذا الأ�سلوب من ال�صراع.
لكن هذا الأ�سلوب ال يحقق ن�صر ًا �إمنا ي�ضر مب�صالح املجتمع
وبناه ال�سيا�سية والثقافية واالجتماعية ويحدث خل ًال ودمار ًا �إن
ا�ستمر وهو �أ�سلوب يهدف �إىل حالة تدمريية �شاملة.
�أما الأ�ستاذ الدكتور �شريف ب�سيوين فيعرف الإرهاب مبا يلي:
«الإرهاب هو ا�سرتاتيجية عنف حمرم دولي ًا ،حتفزها بواعث
عقائدية «�أيديولوجية» تتوخى �إح��داث تغيري من خالل عنف
مرعب داخل �شريحة خا�صة من جمتمع معني لتحقيق الو�صول
�إىل ال�سلطة �أو للقيام بدعاية ملطلب �أو ملظلة ،،بغ�ض النظر عما
�إذا كان مقرتفو العنف يعملون من �أجل �أنف�سهم ونيابة عنها �أو
نيابة عن دولة من الدول».
وال بد هنا من �إيراد تعريف وزراء الداخلية والعدل العرب
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ال��وارد يف االتفاقية التي �أجنزوها يف �إط��ار اجلامعة العربية
بتاريخ  1998/4/26وهو التايل:
ً
«الإره��اب كل فعل من �أفعال العنف �أو التهديد له� ،أيا كانت
بواعثه �أو �أغرا�ضه ،يقع تنفيذ ًا مل�شروع �إجرامي فردي �أو جماعي،
ويهدف �إىل �إلقاء الرعب بني النا�س� ،أو ترويعهم ب�إيذائهم �أو
تعري�ض حياتهم �أو حريتهم �أو �أمنهم للخطر� ،أو �إحل��اق ال�ضرر
بالبيئة� ،أو �أحد املرافق �أو الأمالك العامة �أو اخلا�صة� ،أو احتاللها
�أو اال�ستيالء عليها� ،أو تعري�ض �أحد املوارد الوطنية للخطر».
كما يحدد هذا االجتماع تعريف ًا للجرمية الإرهابية وفق
الآت��ي« :هي �أي جرمية �أو �شروع فيها ،ترتكب تنفيذ ًا لغر�ض
�إرهابي يف �أي من الدول املتعاقدة� ،أو على رعاياها �أو ممتلكاتها �أو
م�صاحلها يعاقب عليها قانونها الداخلي».
ويف تطبيق �أحكام االتفاقية تعد من اجلرائم الإرهابية ولو
كانت بدافع �سيا�سي اجلرائم التالية:
1ـ التعدي على ملوك ور�ؤ���س��اء ال���دول املتعاقدة واحلكام
وزوجاتهم �أو �أ�صولهم �أو فروعهم.
2ـ التعدي على �أولياء العهد� ،أو نواب ر�ؤ�ساء الدول� ،أو ر�ؤ�ساء
احلكومات �أو الوزراء يف �أي من الدول املتعاقدة.
3ـ التعدي على الأ�شخا�ص املتمتعني بحماية دولية ،مبن فيهم
ال�سفراء والدبلوما�سيني يف الدول املتعاقدة� ،أو املعتمدون لديها.
4ـ القتل العمد وال�سرقة امل�صحوبة ب�إكراه �ضد الأف��راد �أو
ال�سلطات �أو و�سائل النقل واملوا�صالت.
5ـ �أعمال التخريب والإت�لاف للممتلكات العامة ،واملمتلكات
املخ�ص�صة خلدمة عامة ،حتى ولو كانت مملوكة لدولة �أخرى من
الدول املتعاقدة.
6ـ جرائم ت�صنيع �أو تهريب �أو حيازة الأ�سلحة �أو الذخائر �أو
املتفجرات �أو غريها من املواد التي تعد الرتكاب جرائم �إرهابية.
ويف اجتماعها املو�سع الذي عقد يف مكة املكرمة ،و�ضعت رابطة
العامل الإ�سالمي تعريف ًا للإرهاب ن�سوقه بن�صه:
«الإرهاب هو العدوان الذي ميار�سه �أفراد �أو جماعات �أو دول،
بغي ًا على الإن�سان ،دينه ،ودمه ،وعقله ،وماله ،وعر�ضه» وي�شمل
�صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغري حق ،وما يت�صل
ب�صور احلرابة و�إخافة ال�سبيل وقطع الطرق ،وكل فعل من �أفعال
العنف �أو التهديد ،يقع تنفيذ ًا مل�شروع �إجرامي فردي �أو جماعي،
ويهدف �إىل �إلقاء الرعب بني النا�س� ،أو ترويعهم ي�إيذائهم �أو
تعري�ض حياتهم �أو حرياتهم� ،أو �أمنهم� ،أو �أحوالهم للخطر ،ومن
�صنوفه �إحلاق ال�ضرر بالبيئة �أو ب�أحد املرافق والأمالك العامة
�أو اخلا�صة �أو تعري�ض �أحد املوارد الوطنية �أو الطبيعية للخطر،
فكل هذا من �صور الف�ساد يف الأر�ض التي نهى اهلل �سبحانه وتعاىل
امل�سلمني يف قوله «وال تبغ الف�ساد يف الأر����ض �إن اهلل ال يحب
املف�سدين».
�أم��ا املو�سوعة الفل�سفية العربية فتقدم التعريف التايل
للإرهاب:
«�أما كلمة �إرهاب فهي ت�سمح با�ستخراج عالقة بني بنية الذات
الفاعلة ونتائج الرهبة على املو�ضوع الذي يتحملها ،ولكن املعنى
ال�سيا�سي االجتماعي القائم على طبيعة البواعث والأه��داف
التي من جرائها يح�صل فعل الإره��اب ،مل تظهر �إال م�ؤخراً� ،أي
بعد �أن ظهر وتبلور يف ا�ستعمال تلك العبارة ،يف اللغة الأجنبية،
وذلك نتيجة لعملية تكوّ ن طويلة الأمد تعود جذورها �إىل الثورة
الفرن�سية الكربى التي ب��د�أت عام 1789م حيث اكت�سبت تلك
العبارة البعد ال�سيا�سي االجتماعي الذي نعرفه اليوم».
و�سعي ًا وراء تعريف جامع للإرهاب ف�إنه ميكن القول ومن خالل
ما تقدم من تعاريف �شتى �أن الإره��اب هو كل ا�ستخدام منظم
للعنف ،و�أنواع القوة املادية �أو املعنوية والتهديد بها� ،أو التلويح
با�ستخدامها� ،ضد جماعات ب�شرية �أو طوائف �أو �شخ�صيات �أو
م�ؤ�س�سات �أو م�صالح �أو دول �أو �سلطات ،بهدف �إحلاق ال�ضرر املادي �أو
املعنوي ،ون�شر الرعب لتحقيق �أهداف �سيا�سية �أو مادية �أو الت�أثري
على القرارات ،جلعلها تغري مواقفها حتت التهديد.

�أدب و�سيا�سة
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عالقة الثقافة بال�سيا�سة
���ص��در ح��دي��ث�� ًا ع��ن دار (ق��رط��اج) للطباعة
والن�شر يف ط��رط��و���س ،ك��ت��اب (ع�لاق��ة الثقافة
بال�سيا�سة) للأ�ستاذ الباحث الدكتور �أحمد عمران
ال��زاوي ،الذي يكتب بعقل الباحث املجد ،ور�ؤية
ّ
امل�شرع الذي ه�ضم الت�شريع والقانون ،وقلم الأديب
الذي يعرف معنى الكلمة.
وكتابه اجل��دي��د ،ما هو �إال كتاب يف �سل�سلة
طويلة من �أبحاثه ،التي بد�أها يف مطلع ت�سعينات
القرن املا�ضي .وال �أبالغ �إن قلت �إنه ومنذ كتابه
الأول ،ات�ضح �أن للباحث م�شروع ًا ثقافي ًا ،ميتح
من خمزون ثقايف معريف ي�ضرب نحو املو�سوعية.
وكتبه الثالثون ت�شهد على ذلك.
لقد و�ضع الباحث ن�صب عينيه (احلقيقة)،
واجته �إليها .فكتب (احلقيقة ال�صعبة يف امليزان).
و�أردف��ه بكتاب �آخ��ر( :القراءة املعا�صرة للقر�آن
يف امليزان) ،ر ّد ب�أبحاثه تلك على تخر�صات (�أبي
مو�سى احلريري) ،وت�صويب ًا ملقوالت حاولت ت�شويه
املفهومات الإ�سالمية ،ومن كتبه الهامة ما كتبه عن
تاريخ ال�صهيونية احلاقد الأ�سود .فكتب جملدين:
الأول( :ك��ت��اب م��ف��ت��وح �إىل امل��واط��ن ال��ع��رب��ي)
ي�شرح فيه ويف�ضح ال�صهيونية العاملية ،وذراعها
الأخطبوطي الكيان الغا�صب لفل�سطني.
ويخاطب (ال��ع��رب��ي) منهب ًا ،حم���ذراً ،را�سم ًا
امل��خ��رج م��ن النفق الكبري ال���ذي دخ��ل��ه ال��ع��رب.
واملجلد ال��ث��اين( :كتابات م��ن اجلحيم وعقائد
معجونه بالدماء) ،وفيه ينقد ويفند مزاعم بني
�صهيون وحكامهم بدء ًا من خرافات التلمود التي
ما �أن��زل اهلل بها من �سلطان� ،إىل الكذب املف�ضوح
يف (�أ�ساطري) التوارة ،وما يدعونه من �أنهم خليفة
اهلل على الأر�ض ،كما ال بد من ذكر كتاب هام �آخر،
فيه يعقد الأم��ل والتفا�ؤل على جيل عربي �آت،
بعد �أن �ضرب الي�أ�س والت�شا�ؤم واخلنوع الأجيال
احلالية من �سيا�سة القناعة بالأمر الواقع ،فكان
كتابه( :ك�لا مل يخرج ال��ع��رب م��ن التاريخ ولن
يخرجوا منه).
ورد ًا على �أفكار حكام الكيان الغا�صب ،كان
كتابه (ال��ك��ذب وغطر�سة ال��ق��وة) �أم��ا يف كتابه
(احل�ضي�ض) فيقوم الباحث بجولة فكرية بني
ت�ضاري�س الفكر العربي.
كما وال بد من ذكر كتاب هام �آخر هو (ب�ؤ�س
احلقيقة) وفيه يرد ويف�ضح �آراء املنافق �سليمان
ر�شدي يف روايته املنافقة (�آيات �شيطانية) ،ويبني
ق�صة (الغرانيق) ،ويفند مزاعم �صادق جالل
العظم ،وم��روق��ة وع��دم فهمه لل�سرية النبوية،
وحتزبه وحتيزه للمارق �سليمان ر�شدي.
ال ميكن يل �أن �أذك��ر املجلدات الكثرية التي
كتبها الباحث ،يف هذا احليز ،لكن �أود �أن �أقول� ،إن
الباحث عو ّدنا على مبد�أ (احلفريات) ،يف بحوثه،
�أي يعود �إىل نب�ش الكنوز ،ومقارنتها ،وموازنتها،
وعر�ضها ،وغربلتها ،في�ضع القمح النظيف مبكانه،
وي�ضع ال��ز�ؤان وال�شوائب والأح�ساك يف مو�ضعها
ال�صحيح.
�أم���ا يف ك��ت��اب��ه الأخ��ي��ر( :ع�لاق��ة الثقافة
بال�سيا�سة) ،فيعود �إىل ال��ب��داي��ات ،فيبد�أ من
الظواهر االجتماعية ،مبين ًا جدلية الثقافة
وال�سيا�سة ،وجتلياتها الأوىل م��ن عهد �أبينا
�إب��راه��ي��م �إىل ال��راه��ن احل���ايل��� ،ض��ارب�� ًا يف عمق
التاريخ ،ي�ستخل�ص نتائج من تاريخ الفراعنة،
ومزامري داوود ،مرور ًا بـ (بوزا) و(كونفو �شيو�س)،
فاحلرانية ،واملانوية ،والهندو�سية ،وح�ضارة ما
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بني النهرين ،مقارن ًا ذلك ب�آيات قر�آنية مدعم ًا
حديثه ب�أحاديث �شريفة للر�سول الأعظم.
وم��ن ث��م ينتقل يف املبحث ال��ث��اين �إىل (�أي��ن
امل��وق��ع ال�سيا�سي للمثقف والأدي���ب وال�شاعر)،
في�شرح كلمة ال�سيا�سة ،لغة ،و�أ�ص ًال ،وكيف تطور
يعرف املثقف ،ويفرق ما بني املثقف
مفهومها .ثم ّ
والأديب ،لي�صل �إىل ال�شعر.
ي��ق��ول« :لأن مفاهيم «ال�سيا�سة والثقافة
والأدب وال�شعر �أخذت �أ�سماءها من ن�شاطها ،وما
تقوم به ا�ستخراج ًا من عمل ال ي�شرتك فيه امل�سمى
من �سواه.
فال�شاعر:
قد ال يكون �أديب ًا باملعنى اللغوي احلقيقي ،وقد
ال يكون مثقف ًا؛ كما �أن �أي ًا من الأدي��ب واملثقف ال
يطلق عليه ا�سم ال�شاعر ما مل يخرج من مربعه،
ويبدل انتما�ؤه تبدي ًال حقيقي ًا .وم��ع ه��ذا ف�إن
الأديب ذا الطبيعة املعطاء ،ميكن �أن يكون مثقف ًا،
�إن ا�ستطاع �أن يحذق الأم���ور واملفاهيم وعموم
الأفكار» ـ1ـ ويف ر�أيه� ،أن املثقف ي�ستطيع �أن يكون
�أديب ًا� ،إذا متتع بالأخالق الواجبة يف الأدب ،لأن
الثقافة هي جمموع املعلومات التي تفد من اخلارج،
لكن ي�ضع �شرط ًا هو �شرط الأخالق .فالأخالق هي
ال�صفات الكرمية التي تفد من الداخل ـ2ـ.
وي�ستطرد الباحث يف �شرح مفهوم الثقافة
والأدب ،فيقول:
«للثقافة والأدب مبفهومها اللغوي ون�شاطهما
احلقيقي جو م�ستقل عن ال�سيا�سة ،ميار�سان ،فهيا
حريتهما الطبيعية «ا�ستقاللهما عن ال�سلطة» مع
�أن الكثريين يرون العالقة اجلدلية بني الثقافة
وال�سلطة� ،سلب ًا �أم �إيجاب ًا ،ولكن ثمة عالقة ما.
والباحث يعلل ذلك قائ ًال« :رغبة ال�سلطان
منذ قدمي الزمان �أن يتخلى الأدي��ب عن ثوابته
الأخالقية و�أن يتحول بها �إىل بوق كاريكارتوري
ي�ضخم ال�صغري وي�صغر الكبري .حينما يبلغ الأديب
�أرزل العمر الأدبي يتحول �أدبه �إىل مزمار ال يخرج
منه غري �صوت الرتويج والت�أييد».
ويعود الباحث في�شرح الظاهرة بقوله:
«يف الأزمنة الأخ�يرة ،كرث قول ال��زور لكرثة
القائلني ،ف�أدباء الأزمنة ال�سابقة كانوا يعلنون �أن
اهلل ال ي�شاء �إال كما ي�شاء اخلليفة ،هم ال يختلفون
عن الأزمنة التي تلت والتي كانت ترى �أن لل�سلطان
�صالحية الب�ؤ�س والتعليم فهو املعز واملذل واملغني
واملفقر والفعال ملا يريد ،وال يحتاج �إال �أن يقول
لأي �شيء كان فيكون» .ـ3ـ
ث��م ي�ستنتج ال��ب��اح��ث ق��ائ ً
�لا« :ن��ع��م �ضاقت

م�ساحة احلرية الأدبية ،ب�سبب امل�ساحة الكبرية
التي ملأتها ال�سلطة».
ً
وي�ضيف الباحث �إىل هذا �سببا �آخر «ال يقل
عن الأول ت�أثري ًا وهي �صريورة الأديب تاجر ًا يلهث
دائم ًا وراء ال�سعر الأعلى دون �أن يهتم �أو يلقي
بالأعلى �أن الأ�سعار مهما ارتفعت هي ثمن بخ�س
ملا يعطى لقاءها من كرامة الوطن واملواطن و�صفاء
العني وال�ضمري خا�صة �إذا كان البائع عربي ًا ،وكان
املواطن والكرامة هما من يقع عليه البيع ،وكان
امل�شرتي �أجنبي ًا غا�صب ًا ،طامع ًا باملزيد».
�أما يف مبحثه الثالث ،فيتناول الكاتب( :لقد
�آن �أن يرتجل الأديب العربي عن برجه العاجي)
ويبد�أ حديثه قائ ًال« :زمننا مظلم وطريقنا امتلأت
بالأ�شواك واحلفر وعلى كل �سالك منا �أن يتقرى
موطئ قدميه قبل انتقالها» ـ4ـ
ثم ي�س�أل:
ـ على �أية رابية يقف الأدي��ب العربي يف هذا
الزمن الرديء؟
ـ مل��اذا تخلع من الهموم القومية التي كانت
ت�سكن �أجداده.
يقر الباحث وي�شهد على تغري الزمن ،و�أن املجد
العربي �شاخ ،ولكن يجب �أن ال يغيب عن الذاكرة
�أن �أجداد الكلمة العربية كانوا ين�سجون كالمهم
من هموم الآخرين ،،ومن جمرى حياتهم اليومية
�أفراح ًا و�أحزان ًا وانت�صارات وهزائم ،فال�شاعر كان
يعرب عن احلقائق التي ت�سعى على الأر�ض.
ويف اجلواب عن ال�س�ؤالني ،ي�ضع امل�ؤلف ثالثة
عناوين هامة:
1ـ كيفية ا�شرتاك الأديب العربي يف �صناعة
معرب �أمته.
2ـ وما هو م�ستوى اال�شرتاك ومداه.
3ـ ه��ل يبقى يف برجه حم��دق�� ًا فيما يجري
حتته؟ �أم يهبط �إىل امليداين حيث تدور املعارك
بني الغناء والبقاء ،بني الذل والعز ،بني �أن نكون
�أو ال نكون.
يقول� :إين ـ وقد بد�أت �أحبو بني فكي الت�سعني.
و�إن كنت �أرى بب�صريتي ما لن �أراه بب�صري جيل
اال�ستثنائيني ال��ذي مي��زق عن ج�سد الأم��ة رواء
التخلف ال��ذي �سربلوها ب��ه منذ ق��رون ويبدله
ب��رداء ح�ضاري ي�شبه ـ مع ف��ارق الزمن ـ رواءه��ا
احل�ضاري الذي �أجل�سها يف طليعة الأمم ثمانية
قرون.
نعم ـ و�إن كان كما �أراه بب�صريتي ما لن �أراه
بب�صري ف�أنا واث��ق من قدومه لأن ال��زم��ان خط
بياين فيه ارتفاعات وفيه انخفا�ضات وال��دوام
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• مالك �صقور
للدائم فقط.
وم���ن ث��م ي��ع��ود امل���ؤل��ف �إىل حتليل املفهوم
احلقيقي للأدب ،وواجب الأديب وهل :ا�ستطاعت
احلداثة من حتقيق الأهداف الأدبية العظمى.
يقول« :لقد اخرتت العنوان ،لقناعتي �أن على
الأديب �أن ينزل عن الرابية ويخلع حذائه امللمع،
ومي�شي على الأر����ض حافي ًا لأن��ه ـ �إذ ذاك فقط
ـ يتح�س�س ح��رارة �أر���ض �أمته ورطوبتها وماءها
وهواءها»
ويف ر�أيه ،ومن وجهة نظره «حتى الآن ،ال يزال
الأديب على الرابية ،يرى ما يجري دون ردود فعل،
و�إن �صدر فهو تزلف لذوي الأمر والنهي وملن بني
�أيديهم امل�صائر والأرزاق».
وي�ضرب الباحث �أمثلة عديدة من التاريخ
الأدب��ي والثقايف العاملي والعربي ،ينتقل الباحث
�إىل مبحث �آخ��ر بعنوان (يهبط املجتمع حينما
تهبط الثقافة).
يف هذا املبحث ،يتناول الباحث� .سبب هبوط
املثقف الكاتب ،معل ًال ذلك بالأمور التالية :اجلوع
ـ مر�ض التقلب �أو حربائية االنتماء ـ اخل��وف ـ
التبعية ـ االعتزال ـ
يقول�« :س�ألوه ..ملاذا بعت قلمك؟ ملاذا ت�ضاءل
�ش�أن الوطن يف نظرك ملاذا ر�ضيت �أن تكون من ركاب
الدرجة الثالثة يف القطار؟
�أج����اب :خ��وف�� ًا م��ن امل�����ص�ير .ف���أن��ا ب�شر يحب
ويكره» ،ويخاف ويحذر اجل��وع ويعط�ش ،ويح�س
بال�سعادة وال�شقاء �إلخ»،
ثم ال يفت�أ �أن ي�ضرب �أمثلة عن �شخ�صيات مثل:
الأر�سوزي :ج��اع وبليت ثيابه عليه ،ولكن
املجلدات التي امتلأت بالأفكار التقدمية ،كانت
و�سوف تبقى من �أغزر ينابيع الفكر القومي.
احل����صري :ح��ك��م��وا عليه ب��ال��ت��واري وراء
اجلدار ،ولكن دفوعه عن العربية �سوف تبقى ـ على
الزمن ـ جدار ًا من الفوالذ.
زري��ق� :صاحب «الوعي القومي» وغ�يره من
امل�ؤلفات التي حتدثت عن عبقرية الذات العربية
التي بد�أها ال�صدق الأخ�لاق��ي فيما م�ضى موقع
ال�صدارة بني الأمم ،والتي بد�أت بالتدهور حينما
جفت منابع ال�صدق..
و ُي َّعد الدكتور �أحمد عمران الزاوي �أن �سيا�سة
كل جمتمع هي االبنة ال�شرعية لثقافته.
م��ع��رج�� ًا على �أم��ث��ل��ة ح�����ض��اري��ة ،م��ن املجتمع
الأملاين ،والأوروبي ،وثقافة ال�صني والهند ،وثقافة
اليهود ،ويقدم �شواهد من الأناجيل والقر�آن.
ويختم ،ب���أن جميع م��ا تطرق �إل��ي��ه وع��دده،
وهو القليل من الكثري ،ما هي �إال حمطات يف تطور
الإن�����س��ان ،ي��ق��ول« :لقد اقت�صرت يف كتابي على
البحث يف العالقة الأزلية بني الثقافة وال�سيا�سة،
مر يف التاريخ من حروب
لأنها التف�سري ال�صحيح ملا ّ
وثورات وقوانني ونظم وانت�صارات وهزائم».
هوام�ش:
دـ �أحمد عمران الزاوي .عالقة الثقافة بال�سيا�سة .دار
قرطاج طرطو�س � 20/3ص51 .
2ـ امل�صدر نف�سه �ص ـ 51
3ـ امل�صدر نف�سه �ص ـ 52
4ـ امل�صدر نف�سه �ص ـ 52
5ـ امل�صدر نف�سه �ص ـ  79ـ 82
6ـ امل�صدر نف�سه �ص ـ 103
7ـ امل�صدر نف�سه �ص ـ 104
8ـ امل�صدر نف�سه �ص ـ263
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فـي �أدب املذكرات

• ن�صر الدين البحرة
عندما ن�شر الدكتور ب�شري العظمة مذكراته و�أطلق
عليها ا�سم «جيل الهزمية» انتقده بع�ض من �أهله،
تعر�ض يف هذه املذكرات
ونفر من �أ�صحابه ،ذاك �أنه ّ
�إىل �أمور ،كان الأف�ضل �أن ي�سكت عنها ويتجاهلها ،و�أن
يكتفي باختيار اجلوانب امل�ضيئة امل�شرقة ليتحدث
عنها يف هذه املذكرات ،فلي�س من امل�ستح�سن مثال �أن
يتحدث عن فقر الأ�سرة ،حتى �إن �أباه كان ي�شرتي له
احلذاء ـ وهو طفل ـ �أكرب من قيا�س قدمه بنمرتني ،كي
يظل �صاحل ًا لال�ستعمال بعد �أن ينمو ويكرب ،وكانت �أمه
ت�ضع ر�أ�سه يف حجرها لتفلّيه من القمل  ..وعد ًدا من
الأمور التي ا�ستُفظعت يف هذه املذكرات..
وبلغ اال�ستنكار �أق�صى درجاته� ،إذ تعر�ض الدكتور
العظمة يف ه��ذه امل��ذك��رات �إىل زي��ارة ق��ام بها بع�ض
�أقرباء يو�سف العظمة ،له يف مقر وزارة الدفاع يومئذ
يف «امل�شريية» مكان الق�صر العديل حالي ًا ،قبيل موقعه
مي�سلون ب�ساعات ،ي��ري��دون ثنيه ع��ن خ��و���ض هذه
املعركة ،فمن احلماقة �أن تت�صور عني �أن يف �إمكانها
مقاومة خمرز  ..فلم ي�أبه بر�أيهم ،وتابع خطته يف
الذهاب �إىل مي�سلون..
وقيل يومئذ :ال يليق برجل كانت له تلك املكانة
العلمية والطبية وال�سيا�سية ـ �إذ �أن��ه كان يف �أثناء
وحدة �سورية وم�صر وزير ال�صحة املركزي ،و�شغل �أيام
االنف�صال من�صب -رئي�س الوزراء ـ �أن يكتب مثل هذه
الأ�شياء ..فقد كان عليه �أن ي�صطفي و�أن يختار ما هو
جميل ومبهج ونري..
�إذاً ،واحل����ال ه���ذه ،م��ا ال���ذي ك���ان �سيميز ه��ذه
امل��ذك��رات ،وم���اذا ك��ان �سيبقى لها م��ن �أه��م��ي��ة؟ �إنها
�ستكون يف �أف�ضل �أحوالها �أ�شبه بالتقارير الر�سمية� ،أو
الن�شرات والوثائق التي تت�ضمنها اجلريدة الر�سمية!.
مل ت��ع��رف امل��ذك��رات تاريخي ًا ك��ن��وع م��ن الأن���واع
الأدبية املعروفة ،وينبغي �أن نتذكر �أنها عمل خمتلف
متام ًا عن «ال�سرية» فهذه يكتبها �آخ���رون عن �أنا�س
�سواهم ..ك�سرية ابن ه�شام مث ً
ال.
يف املذكرات ،نحن �إذاً� ،إزاء نوع خمتلف ،جديد على
الأنواع الأدبية حتى على امل�ستوى الأوروبي .وهناك
�إجماع �أن ال�صراحة وال�صدق ـ على �سبيل املثال ـ هما
اللذان جعال ملذكرات جان جاك رو�سو تلك الأهمية
واخلطورة.
ً
 ..وهذا ما نلمحه �أي�ضا يف كتاب املذكرات العربي
النادر «االعتبار» للفار�س ال�شاعر البطل �أ�سامة بن
منقذ ،الذي عا�صر ال�صليبيني وعاي�شهم وقاتلهم وولد
عام 1095م يف �شيزر على نهر العا�صي ،وع ّمر حتى نيف
على الت�سعني.
على �أن «االعتبار» يظل كتاب ًا مرجعي ًا تاريخي ًا،
مثله مثل كثري من الكتب امل�شابهة ،يف التاريخ التي
و�ضعها �أ�صحابها ك�شهود عيان على الأحداث والوقائع
التي عا�صروها.
� ..أما املذكرات ،ف�إن �أهم ما مييزها هو خ�صو�صيتها
وتفردها يف احلديث عن الذات ،مبا هي ذات ،ومن حيث
عالقتها بالآخرين.
ال ب�أ�س .ل َي ْد ُع هذا من �شاء «�أدب االع�تراف��ات»،
ولكنها اع�تراف��ات تت�سم بخطورتها وب����أن �صاحبها
يتوىل و�ضع نف�سه على امل�شرحة �أم��ام �أعني اجلميع،
الف�ضوليني منهم ،والباحثني االجتماعيني ،واملفكرين
وامل�ؤرخني والنقاد ..على حد �سواء ..
�إن القا�ص �أو الروائي� ،أو امل�سرحي �إذ يقدم حتليله
ل�شخ�صية من �شخ�صياته الأدبية التي �أبدعها ،ف�إمنا

يحاول من اخلارج ،الو�صول �إىل دخائل هذه ال�شخ�صية
وا�ستبطانها ،وق��د ي�صل خ�لال ذل��ك �إىل حقائق
واكت�شافات مده�شة ،وقد يق�صر ويبقى طافي ًا على
ال�سطح.
�أما كاتب املذكرات ـ ف�إنه و�إن ا�ضطر �إىل �شيء من
اخليال ل�سد بع�ض الثغرات كما حدث جلان جاك رو�سو
يف مذكراته ـ ف�إنه يتحدث عن نف�سه ،ويقدم خمزونه
الداخلي من ذكريات بي�ضاء �أو �سوداء �أو رمادية ..
ويعر�ض يف الآن ذاته ح�سناته وم�ساوئه �أو عيوبه.
ولأننا نحن �أنا�س اعتدنا على كثري من املجاملة
وامل��داج��اة والت�سرت على العيوب ،ف���إن بع�ضنا يحب
حني يتعر�ض �إىل مثل هذا النوع من الكتابة� ،أن يل ّمع
�صورته و�أن يجلوها �أف�ضل جالء ،حتى لك�أنه �إن�سان
كامل حق ًا ،ال ي�أتيه الباطل من �أي جهة ،وال ميكن �أن
يرتكب اخلط�أ �أو اخلطيئة ،ف�إذا فعل ذلك ،يف احلياة،
�أو على الورق قلّت قيمته ونق�ص قدره.
واحلقيقة �أن مثل هذا الكائن هو �أقرب �إىل الإن�سان
الآيل «الروبوت» املربمج ،فهذا وحده الذي ال يخطئ،
لأنه «يعي�ش» دون عاطفة ..ودون فكر �أي�ض ًا..
 ..بلى �إن العاطفة قد تخطئ ،ولكن �أال يخطئ
العقل �أي�ض ًا؟! يخيل �إيل �أن احتماالت وق��وع العقل
يف اخلط�أ �أك�بر من احتماالت وق��وع العاطفة ..لأن
احتماالت ال�صواب واخلط�أ املتاحة �أمام العقل كثرية،
وعليه �أن يختار بينها ..ويف هذا االختيار ميكن �أن يقع
املح�صن وهو املع�صوم
اخلط�أ ..العقل الكامل وحده هو
َّ
عن اخلط�أ� ،أم��ا االحتماالت املتاحة �أم��ام العاطفة
فلي�ست كثرية� ..أ�ضف �إىل ذلك �أن للعاطفة ارتباط ًا
وثيق ًا مبا يدعوه علماء النف�س «الدوافع» �أو «الغرائز»
ـ والغريزة حتديد ًا هي عند الكائن مبا هو منحدر عن
�أ�صل حيواين ـ وكال ال�شيئني :الدافع �أو الغريزة يعرف
مو�ضوعه وهدفه فيتجه �إليه مبا�شرة.
الذات هي العن�صر الرئي�سي يف املذكرات ،والذات
هي انفعال وفكر مع ًا ،ولكنها انفعال من خالل الذكريات
واملا�ضي والأحداث ،التي انطبعت يف تلك الذات� ،سواء
�أكانت كبرية �أم �صغرية .انفعال ،قبل الفكر� ..أو يف
طريق الفكر ،وال جمال هنا لال�صطفاء �أو االختيار..
ف�إذا حدث ذلك ،فقدت املذكرات �أهم مميزاتها.
�إن �أعظم عباقرة الب�شرية ،وهم الأنبياء كانوا
فقراء فما وجه العيب �أو اخللل� ،إن �أ�شار كاتب املذكرات
�إىل فقر �أمل به ،يف الطفولة �أو املراهقة �أو ال�شباب؟!
..ل��ن��ت�����س��اءل ،م��ن ب��ع��د ،ع��ن ال��غ��ر���ض م��ن كتابة
امل��ذك��رات� ،ألي�س ه��و يف �آخ��ر حتليل عر�ض جتربة
�إن�سانية كاملة ،دون زي��ادة �أو نق�صان ،عر�ض ينطلق
من املا�ضي �إىل احلا�ضر ،من �أجل الوقوف عند املفا�صل
الهامة حين ًا ،والتاريخية حين ًا �آخر ،يف �سبيل الو�صول
�إىل العنا�صر امل�شرتكة ،التي جتمع بني �أف��راد هذه
الفئة من النا�س �أو تلك ،والوقوف عند امل�ؤثرات التي
لعبت دورها يف منو وتطور �إن�سان ما ،وهي نف�سها التي
ميكن �أن تتجمع لت�شكل مف�ص ً
ال جوهري ًا يف حركة
تاريخ �شعب �أو �أمة.
..ه��ه��ن��ا ال ي��ج��وز امل���رور ب��اجل��زئ��ي��ات والأ���ش��ي��اء
ال�صغرية م ّ��ر ال��ك��رام ،فلي�س الكل �سوى نتاج لرتاكم
الأج��زاء واجلزئ ّيات ..ومن املعروف علمي ًا �أن تراكم
الأ�شياء ال�صغرية ،ال بد �أن يف�ضي �إىل تغري كيفي..
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الذاتية يف الأدب العربي
هل هو عيب �أم واقع؟
• رميه اخلاين
واجه��ت �أمري��ن يف بداي��ة طريق��ي ,و�أظن �أن ه��ذا الأمر مع��روف وم�شرتك
ب�ين الأدباء يف البداي��ات حت ًما ,وهي الذاتية والنمذجة ,وعرب ممار�سة الأدب
ل��و ج��از التعب�ير� ,أو لنق��ل ممار�سة الكتاب��ة ,وهو واج��ب اخلروج ع��ن الذاتية
الإن�ساني��ة ،والتي جتعل الطب��ع والفكر والأبطال هم الكتاب بطريقة ما ,فرتاه
يق��دم للقارئ �شكواه ودواخ��ل نف�سه ,و�آالمها ,حتى لو تلب���س مب�سوح �شخ�صيات
أمرا وتبط��ن �آخر ,لكن
واقعي��ة �أخرى ,ف�نراه يطل علين��ا كلعبة القفاز تظه��ر � ً
الأدب يف حقيقت��ه احلميمي��ة ,ذات��ي الهوية ,لأنه ي�شرح الع��امل من وجهة نظر
الكاتب نف�سه ,فمتى يكون عي ًبا بحد ذاته؟.
�أظ��ن ومن خالل �سماعي للأدب��اء والنقاد ،عندما يك��رر الأديب الن�سج على
منوال واحد ,مبعنى:
�أبطال��ه مت�شابه��ون ,م��ا يعتل��ج يف �صدوره��م مت�شابه ,مواجهته��م للظروفالت��ي حولهم مت�شابهة ,وهنا يربز �أمر التنوع اجلغرايف النف�سي ،لو جاز امل�صطلح
وال��ذي يبني امتداد العامل النف�سي وتنوعه كنم��اذج �إن�سانية تربز مدى براعة
الكات��ب يف تقدميه��ا ،حم��او ًال خلع ذاته منه��ا لتكون �صورة �صادق��ة عن جمتمع
متل��ون ومتنوع .وهذا من ح��ق القارئ على الأديب �أن يك��ون منطق ًيا ومو�ضوع ًيا
ب�آن ،كي ال يفقد م�صداقيته ومتابعيه.
لكن ال�س�ؤال هنا هل كان الأدب العربي القدمي يعاين من ذلك فع ًال؟
ح�ص��را ،كان ذات ًيا
ق��ر�أت يف موق��ع ما ع��ن ه��ذا الأم��ر ،و�أن ال�شعر العرب��ي
ً
بطريق��ة ما ،نطال��ع بع�ضا من هذا� :أب��و فرا�س احلمداين ,وال��ذي عرف بقوته
و�شجاعت��ه ،حت��ى كان ي�ض��رب ب��ه املث��لُ ،
و�ش ِّب��ه بعن�ترة وعم��رو ب��ن �أم كلثوم،
مل ين��ج م��ن �صعوبات حيات��ه ،يوم �أن وق��ع �أ�سري ًا يف ي��د �أعدائه حي��ث نقل �إىل
الق�سطنطيني��ة وظ��ل �أرب��ع �سن��وات يع��اين �آالم الأ�سر� ،أن�ش��د فيها �شع��ر ًا كثري ًا
ميل�ؤه احلنني �إىل الوطن م�ستنجد ًا بالأمري �سيف الدولة لي�سرع لإنقاذه من �آالم
الأ�سر ،يقول :
حالة
را�ض على كل
ٍ
ولكنني ٍ
ليعلم �أي احلالتني �سراب
ومازلت �أر�ضى بالقليل حمبة
لديك وما دون الكثري حجاب
�أمن بعد بذل النف�س فما تريده
�أثاب مبر العتب حني �أثاب
فليتك حتلو واحلياة مريرة
وليتك تر�ضى والأنام غ�ضاب
وليت الذي بيني وبينك عامر
وبيني وبني العاملني خراب
يف ه��ذه الأبيات ي�ص��ور ال�شاع��ر الأحا�سي�س املريرة وامل�شاع��ر ال�صادقة يف
�إط��ار م��ن الكربياء والأنف��ة ،وقد �سار على ه��ذا النهج يف معظ��م ق�صائده ،التي
ملأته��ا م�شاعر احلن�ين واال�شتي��اق �إىل الوطن والأهل ،وقد ظه��ر ذلك جلي ًا يف
رائيته اجلميلة:
�أراك ع�صي الدمع �شيمتك ال�صرب
نهي عليك وال �أمر
�أما للهوى ٌ
بلى �أنا م�شتاق وعندي لوعة
ولكن مثلي ال يذاع له �سر
ف��الأدب ال ميك��ن بحال �أن يبقى عل��ى وترية واحدة ،فق�ضاي��ا الأمة متغرية
عل��ى الدوام ،وك��ذا النفو�س متحولة بتحول الواقع ،فم��ا هو الذي تغري؟ هناك
خي��ط رفي��ع بني �أن تكون ق�ضيت��ك مفهومة من قبل العام��ة واملتلقني حتمل ه ًما
م�شرت ًكا ي�ستطيع مد اجل�سور بني الطرفني ,وبني �أن يكون ذات ًيا �صر ًفا يهم طر ًفا
واح��دً ا ال غ�ير يتكرر بني الأدب��اء بطريقة ممجوجة ،نقول هن��ا �إن براعته يف
تراج��ع و�أنه ال ي�ستطيع اخلروج ع��ن نف�سه كي يرى الواقع الرحب بكل �ألوانه,
ه��ذا بالن�سب��ة للذاتي��ة �أما النمذج��ة فهو التقول��ب على �أمن��اط عديدة ،تبني
الب�صمة الذاتي��ة يف الكتابة والذي يظهره الأ�سلوب الذي يبني خ�صو�صية هذا
الأديب من مفردات و�أ�سلوب الخ...
م��ن هن��ا يبد�أ طريق البحث عن هذا امل�صطل��ح املهم ..لنت�ساءل هل هو عيب
فع ًال �أم �أمر تطوري بحت ؟ وللحديث بقية.
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كيف متتلك كتاب ًا؟
�إنَّ �شخ�ص ًا يقر�أ كثري ًا من الكتب ب�شكل غري
جيد ي�ستحق الإ�شفاق ،ال ُكتَّاب العظماء كانوا
قراء عظماء ،قد يكون عدد الكتب التي قر�ؤوها
�أقل لكنهم قر�ؤوها ب�شكل جيد.
�إن كثري ًا من املعلومات التي يتعلمها الإن�سان
لتطوير نف�سه وزي����ادة م��ع��ارف��ه يح�صل عليها
بوا�سطة القراءة �أو املطالعة ،والقراءة تعطي
الإن�سان حياة �أخرى �أو�سع و�أعمق معرفة من التي
يعي�شها ،ولكل �إن�سان اهتماماته يتجه باختياراته
لتلبيتها.
ع��ن��دم��ا ت��ق��ف �أم����ام املكتبة �أول م��ا يلفت
انتباهك عنوان الكتاب ،وبع�ض العناوين قد تكون
براقة مبهرة خداعة .اقر�أ ا�سم الكاتب ،لأنهما
(العنوان وا�سم الكاتب) �إن اقرتنا قد يحددان
فيما �إذا كان هذا الكتاب ،مبدئ ًيا ،مو�ضع اهتمامك
�أم ال ،ومن ثم �ألقِّ نظرة على فهر�س الكتاب ملعرفة
املو�ضوعات التي يبحثها ،وت�صفح بع�ض ف�صوله
ع�شوائي ًا للوقوف على �أ�سلوب الكاتب وطريقة
معاجلته ،و�إذا كان الغالف اخللفي للكتاب يحوي
نبذة خمت�صرة عن امل�ضمون وال��داف��ع لت�أليفه
وطريقة البحث التي اتبعها الكاتب ف�إنها مفيدة
ملعرفة املو�ضوع .وال ي�ضر �أن ت�سال وتبحث فيما
قيل حول هذا الكتاب.
�إذا ر�أيت �أن هذا الكتاب يقدم لك معلومات �أكرث
مما تعرف ،ومما مل تكن تفهمه �ساب ًقا ،وا�شرتيته،
ف�أنت يف هذه احلالة اقتنيت الكتاب وفر�ضت عليه
حق امللكية ،لكنك مل متتلكه حقيقة ،بل مل متتلك
منه �إال الورق الذي كتب فيه .وال�شراء يف اللغة
هي البيع وال�شراء وال تعني امللكية .ال�شراء �أخذ
راء،
�شر ْيتُ ال�شيء �أَ�شْ ِر ِ
يه ِ�ش ً
ال�شيء بثمن .يقالَ :
�إذا بعته و�إذا ا�شرتيته �أي�ض ًا ،وهو من الأ�ضداد،
َّا�س َمن َي ْ�ش ِري َنف َْ�سهُ
قال اهلل تعاىلَ ( :ومِ��نَ الن ِ
ات اللهّ ِ )(� ،)1أن املق�صود من ي�شري
ا ْب ِت َغاء َم ْر َ�ض ِ
هو ال�شراء .وقال تعاىلَ ( :و َ�ش َر ْو ُه ِب َث َم ٍن َبخْ ٍ�س
���م َم�� ْع��دُ و َد ٍة)(� )2أي باعوه بثمن رخي�ص.
َد َر ِ
اه َ
واقتناء ال�شيء هو �أن يتخذه لنف�سه ال للبيع،
واقتناء الكتاب لال�ستفادة منه واال�ستزادة.
قهرا ،ملك املر�أة
�أما التملك� :أي ميتلك ال�شيء ً
تزوجها ،والإم�لاك التزويج ،وقد املكنا فال ًَنا
فالنة �أي زوجناه �إياها ،واملك الكتاب تفح�صه
وحلله وا�ستخرج ما فيه .اململوك ،العبد .وملَّ َكه
ال�شيء متلي ًكا جعله مل ًكا له.
�إن متلّك الكتاب ال ي���أت��ي �إال بعد قراءته
وع��ج��ن��ه ح��ت��ى ي��ف��ه��م بع�ضه ب��ع ً
�����ض��ا ،وحتليل
وا�ستخراج ما فيه� ،أي �أن يجري القارئ حماورة
بينه وبني الكاتب من خالل الكتاب نف�سه� ،إيجا ًبا
و�سل ًبا ،وك�شف النقاط التي جتاهلها �أو مل يعطها
حقها من التو�ضيح.
�إن ال��ق��راءة هي فن �إم�ساك املعلومات على
ناجحا
�أف�ضل وجه ممكن ،وبقدر ما يكون الكاتب
ً
يف كتابته والقارئ متمكن ًا من فن القراءة يحدث
التوا�صل بينهما ،وم��ق��دار م��ا يلتقطه ال��ق��ارئ
يتوقف على اجلهد الذي يبذله لفهم الكاتب� ،إن
القارئ يتعلم ممن �أعلم منه ،و�إن عدم امل�ساواة بني
الكاتب القارئ يف املعرفة� ،أي �أن يكون الكاتب �أكرث
فهما ملو�ضوع البحث ،والقارئ ق��اد ًرا على جتاوز
عدم امل�ساواة ،ويقا�س مدى التوا�صل ومقدار املدى
الذي يتقارب فيه القارئ من الكاتب.
�إن احل�صول على معلومات �أكرث هو تعلم ،وفهم

ما مل نكن نفهمه �سابقا هو تعلم ،والتعلم يكون
ممن هو �أكرث معرفة منا .ومن خالل اجلهد الذي
نبذله من �أجل زيادة الفهم يت�أتى فن القراءة.
وي��ك��ون اجل��ه��د �أك�ث�ر يف ح��ال��ة الكتب ال��ت��ي هي
�أكرب من مقدرتنا ،ولرفع حالة الفهم �أكرث البد
من ال��وق��وف �أم��ام م�ستويات للقراءة ،متتابعة
وتراكمية ،ت�شكل مع بع�ضها فن القراءة:
�إذا �أف�ضل الطرق لقراءة كتاب هو �إتباع فن
القراءة مب�ستوياتها ،واملتمر�س يف القراءة ي�ؤدي
كل م�ستويات القراءة يف قراءة واحدة:
امل�ستوى الأويل :االبتدائي� ،أن يكون القارئ
متق ًنا للغة وامل�صطلحات التي كتب بها الكتاب،
وقاد ًرا على ربط الأفكار واجلمل بع�ضها ببع�ض،
للو�صول �إىل معرفة ما يريده الن�ص.
امل�ستوى الثاين :قراءة ت�صحفيه ،تفح�صيه،
�سطحية ،ال�ستخراج �أق�صى م�ضمون يحتويه
الكتاب خالل فرتة ق�صرية من الزمن ،وهي قراءة
الكتاب كله دون توقف لتنظر �إىل الأ�شياء التي
ال تفهمها ،لأن الذي بعدها قد يف�سرها ،و�أنت �إذا
توقفت �أ�ضعت الوقت والفكرة� ،إن معظمنا تعلَّم
�أن يقف �أم��ام الكلمات واجلمل التي ال يفهمها
للعودة �إىل القوامي�س واملراجع لتف�سريها ،يف هذه
احلالة �ستفقد الكل يف �سبيل جزء.
امل�ستوى الثالث :ال��ق��راءة التحليلية ،وهي
عادة �أبط�أ من القراءة ال�سابقة ،وهنا ال تكون
ال�سرعة واح��دة يف ق��راءة الكتاب ،بل تختلف
ب�ين م��واد �سهلة و�أخ���رى �صعبة .ويف ال��ق��راءة
ال�سريعة تكون حركة العني �أبط�أ ،وتنكفئ عائدة
كل �سطرين �أو ثالثة ،خا�صة �إذا كان القارئ غري
متمر�س ،مما يبطئ �سرعة القراءة .يف حني �أن
العقل �أ�سرع من حركة العني ،ولك�سر ثبات العني،
حرك �إ�صبعك حتت الكلمات التي تقر�أها ،و�سوف
جتد نف�سك مع اال�ستمرار� ،أنه كلما �أ�سرعت يف
حركة �إ�صبعك حتت الكلمات التي تقر�أها زادت
�سرعة قراءتك .وهذا مما يزيد الرتكيز على ما
تقر�أ ولن يحيد عقلك عنه.
�إن جوهر القراءة الفعالة يت�ضمن الإجابة
عن الأ�سئلة الآتية:
ما هو مو�ضوع الكتاب ومباذا يبحث؟.
ما هي الأفكار الأ�سا�سية فيه؟.
ماذا قال الكتاب؟ وكيف قال؟.

هل الكتاب حمق �أو غري حمق فيما عر�ض؟.
هل �أعطاك الكتاب معلومات؟.
�إىل ماذا يلمح �أو يريد الكاتب؟.
فكر بهذا لكن ال تقرر �شيئا قبل �أن تقر�أ
الكتاب بكاملة.
�إن لكل كتاب هيكل عظمي من الأفكار خمب�أة
بني دفتيه ،ويف قراءتك التحليلية تك�شف هذا
الهيكل العظمي ال��ذي ب��د�أ به الكاتب ،وتزيل
الغطاء عنه ،قد يكون الكتاب مو�ضوع ًا واحداً،
�أو جمموعة موا�ضيع منف�صلة تكون مبجموعها
م��و���ض��وع��ا واح�����دً ا .كمجموعة م��ن الأح��ج��ار
ً
املتفرقة جمعت وبها مت بناء املنزل.
�إن ا�ستخدام الكاتب للغة مبهارة ،واالعتناء
مبعاين الكلمات وامل�صطلحات �إىل احل��د الذي
ي�ساعد على تناقل املعرفة ،وتو�ضيح الفكرة
ب�سهولة للقارئ ،ال ت�أتي �إال من خ�لال �صياغة
الكلمات املنا�سبة .والكاتب اجليد يبذل ق�صارى
جهده لإي�صال �أف��ك��اره ،لكن علينا �أن نقابله يف
منت�صف الطريق ونحاول فهم ما يريد من خالل
الن�ص �أي �أن يكون الن�شاط متباد ًال.
�إن القواعد التي يتبعها الكاتب يف انتقاء
العبارات واجلمل واملناق�شات التي ي�ستخدمها
ت�ساعد القارئ يف معرفة هيكل الكتاب والتفاهم
فيما بينهما ،والتقاط النقاط الأكرث �أهمية من
خالل النقا�ش .والأجوبة التي يعر�ضها الكاتب،
واال�ستف�سارات التي يطرحها القارئ ،وحتديد
امل�سائل ال��ت��ي حلها الكاتب وامل�سائل ال��ت��ي مل
يحلها والتي مل ي�ستطع �أن يحلها .جميعها ت�شكل
الدرا�سة اجلديدة للكتاب.
والآن كيف جتعل الكتاب ملكك� ،أم�سك القلم
واق��ر�أ ما بني الأ�سطر ،وا���س���أل الكتاب ح��ول ما
تقر�أ� .ضع �سطر ًا حتت الكلمة �أو اجلملة الهامة –
�ضع دائرة على الكلمة �أو اجلملة الأ�سا�سية � -ضع
�سطر ًا �شاقولي ًا على هام�ش الفقرة املنا�سبة – �ضع
جنمة على الهام�ش – طي زاوية ال�صفحة – �ضع
ق�صا�صة �صغرية �أو عالمة عند ال�صفحة الهامة –
و�ضع �أرقام على الهام�ش لرتتيب ت�سل�سل النقاط
– �ضع �أرق��ام�� ًا ال�صفحات التي �أث��ارت النقاط
نف�سها يف ال�صفحة التي تقر�أها – �أو الإ�شارة �إىل
ال�صفعات املت�شابهة �أو املتناق�ضة – الكتابة على
هام�ش ال�صفحة �أو �أعالها �أو �أ�سفلها لتجيب على
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• هيثم دقاق
�أ�سئلة �أو تنتقد بطريقتك ،وباخت�صار الكتابة
رد فعل على م��ا ت��ق��ر�أ ،وت�ساعدك على تذكر
ً
متيقظا
�أفكار الكتاب ،من خالل فعل ذلك تبقى
متفكرا ،والكلمات التي تكتبها هي
حا�ضر الذهن
ً
ح��وار بينك وبني الكاتب تبني مدى االتفاق �أو
االختالف .الآن بد�أت م�شروع امتالك الكتاب.
تلخي�ص الكتاب :ال ت�ستطيع فهم الكتاب
مبجمله من دون �أن ترى �أج��زاءه ،وتلتقط منها
املهم لتعرف الكل ب�شكل مفهوم ،ثم لتتعرف على
وح��دة املو�ضوعات وتكاملها ،ثم �إع��ادة ترتيب
الكتاب بتلخي�صه ومعاجلة الأج���زاء ك�أ�شياء
مكونه للكل ،ويف التلخي�ص يتطلب منك �أن ت�ضع
�أ�شياء مل ي�ضعها الكاتب يف كتابة ،م�ستفيدا من
كل املالحظات التي كتبتها على الهوام�ش والأفكار
املهمة التي حددتها ،والتلخي�ص ال يكون كما
الن�ص الأ�صلي ،لأن الكاتب و�ضع الكتاب كما يريد،
و�أنت يجب �أن تكتب ملخ�صك بطريقتك كما تريد
ربا عنك ،مع مراعاة �أن ال يكون امللخ�ص �أكرب
مع ً
من الأ�صل.
�إن ق��راءة �أي كتاب هو نوع من احل��وار يقول
فيه الكاتب ك��ل م��ا ي��ري��د م��ن �أف��ك��ار وقناعات
وا�ستنتاجات ،ثم ي�أتي دور القارئ ليقول :موافق
�أو غري موافق� ،أو يتفق �أو يختلف معه يف �شيء ما.
وال يتحمل الكاتب ف�شل القارئ يف حتليل الكتاب
ب�شكل جيد.
�إن قراءتك لكتاب جيد تكا َفئ مرتني ،الأوىل
حت�سني مهارتك يف ف��ن ال��ق��راءة ،والثانية انه
يزودك مبعلومات مل تكن تعرفها عن نف�سك ،وعن
العامل املحيط بك.
�إن ال��ك��ت��ب اجل��ي��دة ك��ت��ب��ت ب���ت����أنٍ م��ن قبل
�أ�صحابها لأنها تناق�ش مو�ضوعات هامة ،وهي
تتطلب جهد ًا ال�ستيعابها والإملام فيها ،هذه الكتب
ت�ستحق القراءة التحليلية ،لأنها �سوف تعطيك
ريا للمراجعة
ال�شيء الكثري ،وقد تعود �إليها كث ً
واال�ستذكار ،م�ستفيدً ا من كل املالحظات التي
دونتها على هوام�ش الكتاب �أو على الأوراق
اخلا�صة.
�أما �إذا كنت ت�شعر �أنك امتلكت الكتاب وفهمت
مو�ضوعة ،ولن تزيدك �أمثالة من الكتب معرفة،
ف�إنك لن تعود �إليه ثانية.
�أم��ا �إذا �أغلقت الكتاب بعد قراءته قراءة
حتليلية ،وانتابك �شعور ب�أنه يوجد يف الكتاب
�أك�ثر مما �أخ��ذت ،ف���إن من واجبك العودة �إلية
ثانية ،كما ميكن �أن تعود �إلية ثانية �إذا ترك هذا
الكتاب �شيئا يف نف�سك لن تن�ساه وتفكر به.
�أخريا �إن العقل الب�شري يقوم بعملية الربط
وتوليد الأف��ك��ار م��ن خ�لال من��وه غ�ير امل��ح��دود،
وا�ستمرار تغذيته بالعلوم وامل��ع��ارف ،ومقدار
التطور ال���ذي ميكن �أن ي��ح��رزه يقا�س مبقدار
ا�ستفادته مما قر�أه .زد على �أن الدخول �إىل عامل
إ�شباعا عظي ًما ،و�إلهام ًا فيا�ض ًا ،ف�ض ًال
العلم يحقق � ً
عن الوفاء بالرغبة يف املعرفة ،وتقدير وفهم
�أكرث عمق ًا للإمكانيات والإجنازات املثرية للده�شة
املميزة للعقل الب�شري.
 -1البقرة207:
 -2يو�سف20:
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ما ال يحق للروائي
رد الأمرية بديعة احل�سني اجلزائري

حول �إ�ساءة "وا�سيني الأعرج" ل�شخ�صية الأمري عبد القادر اجلزائري
يف روايته (م�سالك على �أبواب املدينة)
�أث���ارت الناقدة والباحثة الأك��ادمي��ي��ة الدكتورة ماجدة م��ع الأم�ي�ر عبد ال��ق��ادر ،وق��ب��ول وق��ف احل���رب وخ��روج��ه من
حمود مو�ضوع ًا هام ًا جد ًا حول (الروائي وامل�ؤرخ) .حيث حاولت اجلزائر،وعدم موا�صلة القتال �ضده حتى �أ�سره �أو قتله ،يف هذه
الرد م�شكورة على الروائي اجلزائري وا�سيني الأع��رج ،الذي الرواية التي �صورها الروائي وا�سيني الأعرج يف خياله� ،أو من
كتب رواية (م�سالك على �أبواب احلديد)،هذه الرواية ن�شرتها �أحالم اليقظة لديه ،وو�صفها ب�أنها حماكمة للأمري على مترده
�صحيفة "ت�شرين" الدم�شقية قبل �سنوات ويف العدد الثمانني من وحماربته لفرن�سا فيقول:ومت فتح ملف الأمري عبد القادر الذي
�سل�سلة م�شروع (كتاب يف جريدة) وبعد قراءتي لهذه الرواية ظل يخيف ال�ضباط الذين مل يغفروا له ال�صمت على �سجناء
�أر�سلت حينها لل�صحيفة رد ًا وتعليق ًا على ماورد يف تلك الرواية� .سيدي ابراهيم وغريها،فجعل وك�أن الأمري كان موظف ًا يف اجلي�ش
وباعتبار �أن هذه الرواية اختار لها الأديب �شخ�صية تاريخية الفرن�سي! و�أ�ساء الت�صرف! ونقطة �أخرى �أي�ض ًا �شطح بها خيال
وتكلم فيها �أي�ض ًا عن تاريخ حقبة ن�ضالية من حكم الأمري عبد الأع��رج عندما تكلم عن ال�سيدة الفرن�سية التي جاءت تطلب
القادر اجلزائري� ،أول حاكم جزائري عربي م�سلم منتخب بايعه من الأ�سقف "�أنطوان ديبو�ش" لدى الأمري لإطالق �سراح زوجها
جميع �أبناء ال�شعب اجلزائري وقبائلة ،ومل يكن معين ًا من قبل الأ�سري "ما�سيون" وك�أنه كان ي�ستمع �إىل الأ�سقف "ديبو�ش"
الدولة العثمانية كالباي ،والداي ،وقد عا�شت اجلزائر يف تلك وهو يجيب تلك ال�سيدة ويقول لها� ":أن ما�سمعه عن هذا الأمري
احلقبة ع�صرها الذهبي ع�صر الكرامة واالزده���ار ،كما يذكر ي�ؤهله لرتبة قائد ولي�س حرامي" هذا باحلرف الواحد يف هذه
امل�ؤرخون،حتى �أنها كانت تدعى (دار اجلهاد) كما كتب الدكتور الرواية،ثم ي�ضيف الروائي �أن ديبو�ش قال لها":وال �أعتقد �أنه
حممد �آل عربي الزبريي على �سبيل املثال يف كتابه(الكفاح امل�سلح �سيقتل زوجك"،ثم يتابع احلوار بني الأ�سقف وزوجة ال�سجني،
عدت الدكتورة ماجدة حمود � ّأن ح��وار ًا حمل �إ�ساءات بالغة �إىل العرب وامل�سلمني ،و�أعتقد �أن
يف عهد الأمري عبد القادر) وقد ّ
هذه الرواية تاريخية وا�ستندت �إىل اال�ستباط واالفرتا�ض الدكتورة ماجدة مل تطلع عليها يف هذه الرواية ،وتهم ًا لوالد
التخيلي ال��ذي يتيح للروائي حذف ماي�شاء و�إ�ضافة ماي�شاء ،الأمري ،و�شطح اخليال بوا�سيني �أكرث ،فت�صور والد الأمري ال�شريف
واليهتم �إىل حرفية التاريخ ،وهذا القول �صحيح ،ولكن ماكتبه "حمي الدين" و�أراده �أن يكون هو من �أعدم "البيطوي" ،وذكر �أن
الروائي وا�سيني الأعرج حول تاريخ الأمري عبد القادر واجلزائر الأمري عاد للتو من غزوته �ضد الن�صارى فتخيل �أن الأمري كان
�شطح فيه اخليال �إىل موا�ضيع ال يجوز اخلو�ض فيها ،لأنها تدخل يغزو الن�صارى وب�أ�سلوب �ساخر قال":عاد الأمري مظفر ًا باخلري"
يف دائرة حقوق الإن�سان ومبادئها الذي �أقرتها اجلمعية العامة ليوهم القارئ �أن ه�ؤالء الن�صارى هم �أهل البالد والأمري عاد من
للأمم املتحدة يف مادتها اخلام�سة ،والإدانة يف هذه املادة ملن يحط غزوهم حمم ً
ال بالغنائم� ،ألي�ست هذه اخلياالت تك�سري وا�ضح
من كرامة الإن�سان والإعتداء على حقوقة املدنية والإجتماعية وتفكيك للحقائق التاريخية التي ال يحق للروائي اللعب بها،
ويف �شريعتنا الإ�سالمية حترمي للظلم والإعتداء باليد �أو الل�سان لأن احلقيقة التاريخية �أن الأمري كان يقاتل غزاة �أجانب جا�ؤوا
من ذم وقدح ،و�شهادة الزور ،وهي من كبائر الذنوب التي يحا�سب من بالدهم البعيدة جد ًا من وراء البحار الحتالل بالده و�ضمها
�إىل م�ستعمراتهم ،وك��ان��ت مقاومته
عليها ال��ق��ان��ون ،ورمب����ا م��ق��ب��ول من
���ض��د ه�����ؤالء املحتلني ال��غ��زاة ولي�س
الروائي الإ�ستعانة بخياله  ،ولكن هذا
�ضد الن�صارى ،وكلمة((الن�صارى))
ممكن يف التمجيد يعني العمل احل�سن
ه��ذه ردده��ا ال��روائ��ي ع��دة م��رات ،ويف
مل��ن ي�ستحق ،ال يف الت�شهري والكذب
غ�ير منا�سبة ،وم��ع ٌ
��روف تاريخي ًا �أن
وتوجيه التّهم الباطلة ..واالفرتا�ض
م��ا م��ن جم��اه ٍ��د يف جي�ش الأم�ي�ر كان
اخلاطئ وت�شويه ال�سمعة ،كهذا املثال
يعتقد �أو يفكر �أنه كان يقاتل ن�صارى
خل��ي��الٍ �شطح ب��ه ه��ذا ال��روائ��ي �إىل
لأن ه����ؤالء املقاتلني ك��ان��وا م�سلمني
تلك اجلل�سة التاريخية عام 1847
م�ؤمنني،والإ�سالم حرم قتل �أحد ب�سبب
يف الربملان الفرن�سي ،ه��ذه اجلل�سة،
دي��ن��ه ،ق���ال ت��ع��اىل(:ق��ات��ل��وا ال��ذي��ن
التي ذكرها �أي�ض ًا ال�ضابط الربيطاين
يقاتلونكم يف �سبيل اهلل والتعتدوا �إن
ه�ن�ري ت�����ش��ر���ش��ل يف ك��ت��اب��هِ (ع��ب��د
اهلل اليحب املعتدين) وق��ال يف �سورة
ال��ق��ادر �سلطان ال��ع��رب واجل��زائ��ر)
املائدة(:ولتجدن �أقربهم مودة للذين
ه��ذه اجلل�سة ال��ت��ي �أع���دت ملحاكمة
ّ
�آم��ن��وا الذين قالوا �إنّ��ا ن�صارى)فهذه
اجل�نرال "المور�سيري" ،ولومه لعقد
وا�سيني الأعرج
الآي��ات وه��ذه ال�سور يف ال��ق��ر�آن كانوا
اتفاقية با�سم ال��دول��ة الفرن�سية

الأمري عبد القادر اجلزائري

يقر�ؤونها يومي ًا يف �صلواتهم..
والدليل التاريخي املوثق لدح�ض ماجاء به الروائي وا�سيني
الأع��رج وال��رد عليه يف هذه الفرية واالتهامات الباطلة التي
تدخل يف دائرة الفنت (الفتنة نائمة لعن اهلل من �أيقظها)� ،أن
الأمري عبد القادر يف العام � 1860أنقذ حياة �15ألف م�سيحي يف
حي الق�صاع يف دم�شق �أدخلهم �إىل دوره ودور �أ�صحابه يف حي
العمارة وامليدان ،وقدم لهم كل مايحتاجون من �أدوية للمر�ضى
والعناية بالأطفال وحتى الراهبات واليتامى �أر�سلهم بحرا�سة
رجاله امل�سلحني �إىل الأديرة يف جبل البنان وق�ضى يف زمن قيا�سي
على فتنة طائفية كربى كانت �ستطال كل م�سيحي يف بالد ال�شام،
وق�ضى يف مدة �أربعة �أيام على الفتنة يف مهدها برجاله و�أبنائه
و�إخوته وقاد تلك احلملة من منطلق �إ�سالمي و�إن�ساين فجاءته
الأو�سمة ور�سائل التقدير من كل دول العامل من غري ا�ستثناء
،ه��ذه احلادثة هي رد على �أكاذيب الروائي وا�سيني الأع��رج
وت�شويهه عل ًما من �أعالم التاريخ اجلزائري والعربي والإ�سالمي.
و�إذا عدنا �إىل ذلك احلوار وكالم الرواية ماذا جند؟؟�أال جند
فيها ونلم�س نف�سية الروائي احلاقدة عن �سيدي حميي الدين
وتخيالته احلاقدة ،فتخيل بدافع من احلقد على والد الأمري،
وال �أعلم ملاذا وجه �إليه هذه التهم الكاذبة؟ وملاذا احلقد عليه؟
تخيل �أن رجاله خطفوا القا�ضي ،وو�صفه وك�أنه يراه �أمامه ب�أنه
�شيخ م�سن يغطي ر�أ�سه مبظلة قدمية ويغطي ن�صف وجههُ ينظر
�إىل الرجل امل�سكني الذي �شد احلبل حول عنقه وي�صف الروائي
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حالة ال�صفاء وال�سعادة التي كان عليها والد الأمري،ينظر �إىل
ال�سماء والي�سمح للقا�ضي بالدفاع عن نف�سه والرجل يقول �أنه
كان جمرب ًا على بيع املوا�شي �إىل الفرن�سيني حتت �ضغوط وتهديد
ع�سكري،و�أن ق�ضاة غري�س حكموا على حالة افرت�ضوها و�أن دمه
يف عنق موالي حميي الدين والد الأمري _مالحظة_(( الذي
كان قد توفى قبل ثالثة �أ�شهر)) ،وبعد و�صفه اخليايل املبدع
غري املمتع لعملية ال�شنق التي و�صفها و�صف ًا خيالي ًا للت�أثري ال�سلبي
على القارئ،ذكر على ل�سان الوالد قوله":كنت �أمتنى �أن �أعفيه
من ر�ؤية هذا امل�شهد ،ولكن ليكن هذا للتعجيل يف بيعته" ويتابع
الروائي املبدع ح��وار ًا �آخ��ر بني الأم�ير وولده(:التفت ال�شيخ
حميي الدين نحو ابنه الذي ظل مت�سمر ًا فوق ح�صانه ينظر �إىل
املر�أة التي كانت تدفع دابتها نحو �سهل غري�س حاملة جثة زوجها
القا�ضي و�شاهد ابنه يرفع حلاف برن�صه ليم�سح عينيه فقال له
�أتبكي ياابني؟! �أجاب االبن ال و�إمنا �أم�سح الغبار عن وجهي"يعني
كان يكذب" يااهلل كان �أ�ستاذي ومرجعي يف الفقه خ�سارة كبرية
�،أمل يكن هناك حل �آخر؟)انتهى امل�شهد.
وهنا البد يل من ذكر احلقيقة املوثقة �أن القا�ضي �أحمد
بن طاهر البيطوي كان حاكم �أرزيوم،اتهم باخليانة العظمى
لي�س لبيعه املوا�شي وخرق احل�صار الذي فر�ضته الدولة على
املقاتلني الفرن�سيني و�إمن��ا الت�صاله باجلرنال فوييه وعر�ض
م�ساعدته له على احتالل مرف�أ (�أر�سيو) وقد مت حتقيق دقيق
ب�ش�أنه وب�شهادة ال�شهود وباعرتافه هو من غري �إكراه ظن ًا منه �أن
االعرتاف يخفف عقوبته ،وبعد �إقامة البينة عليه واعرتافه
َحكم عليه علماء ق�ضاة يف حمكمة جزائية يف مدينة (مع�سكر)،
و�أعدم بعد عودة الأمري �إىل عا�صمته (مع�سكر) وكان والده قد
توفى رحمه اهلل قبل ثالثة �أ�شهر �أي يف الع�شرين من �شهر يوليو/
متوز عام  1833وكان الأمري يف مدينة تلم�سان ي�شرف على ال�صلح
بني الكول �أوغ�لان واحل�ضر ،وبعد �أن جمع كلمتهم،و�صله خرب
وفاة والده ولكنه مل ي�ستطع العودة حل�ضور الت�شييع لأنه كان يف
حالة ت�أهب لقتال اجلرنال (فوييه) وخا�ض بقواته النظامية
معارك دامية دام��ت �أ�سابيع ،وك��ان الظفر من ن�صيبه وهزمية
نكراء لـ(فوييه) ،ويف �شهر �أبريل من ذلك العام عاد الأمري �إىل
مدينة �أرزيو لتفقد �أحوالها بعد �أن �سمع بخيانة القا�ضي �أحمد
بن طاهر البيطوي ف�أمر باعتقاله و�سيق �إىل مدينة مع�سكر
مكب ً
ال ملحاكمته،ويف تلك الأثناء ُع ِزل اجلرنال (فوييه) عقاب ًا
على هزميته ،وعني بد ً
ال عنه اجلرنال (دميي�شيل) ،هذه معلومات
تاريخية موثقة ،واخلائن �أحمد بن طاهر مل يعدم �إىل بعد
و�صول الأم�ير �إىل (مع�سكر) وتوقيعه على احل��ك��م،لأن دولة
الأمري كانت دولة م�ؤ�س�سات لها كل مقومات الدول ،وكان لها عملة
خا�صة بها واعرتاف دويل بها ،واكتفاء ذاتي حتى بالأ�سلحة،
ومعروف �أن وال��ده �سيدي حميي الدين بعد تلك االنت�صارات
الكبرية عام  1830على اجلرناالت �آل بوربون يف (خنق النطاح)
الأوىل والثانية و(ب��ل��ي��دا) ،و(ر�أ����س العني) جاءته القبائل
اجلزائرية مبايعة له على قيادة املقاومة ،وحكم البالد ولكنه
اعتذر لكرب �سنه ،وعندما �ألزموه للمرة الثانية ر�شح لهم ابنه
عبد القادر ،ومل ي�سمع �أحد �أن والد الأمري تدخل يف �أمر يخ�ص
احلكم والدولة يف البالد،وهنا �أرجو من القارئ الكرمي الوقوف
معي عند هذه النقطة وهذه الكذبة ال�صارخة،واالتهامات الزور،
و�إذالل الأمري عبد القادر،ومن معه من القادة اجلزائريني.وهنا
�أت�ساءل مل��اذا و�صف ال��روائ��ي وا�سيني الأع��رج زي��ارة الأ�سقف
�أنطوان ديبو�ش(الذي يبدو �أن ال�سيد وا�سيني معجب به جداً)
و�صف زي��ارة هذا الأ�سقف �إىل ق�صر (�أمبواز) وك�أنه كان معه
�أو من معا�صريه �أو �سمع منه،فقال�(:شعر مون�سينيور ديبو�ش
بامتعا�ض كبري قبل �أن يدخل �إىل الدهليز ال�ضيق امل���ؤدي �إىل
احل��ج��رات التي يحتجز فيها الأم�ير وعائلته،الدهليز املليء
بروائح الرطوبة والعفن،التي ت�شبه الرائحة التي تخلفها
الفئران عندما تعرب مكان ًا تاركة ورائها رائحة بولها القوية
التي تخر�ش اخليا�شيم)�ألي�س هذا الو�صف اخليايل املقرف الذي
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تفنن فيه الروائي �ألي�س من الوا�ضح �أنه �أراد به �إذالل الأمري عبد
القادر واحلط من قيمته مع �أن الدولة الفرن�سية املحتلة التي
اختطفته مل تتعمد �إذالله ،وال احلط من قيمة �شخ�صيته ،لي�س
حب ًا بالأمري عبد القادر و�إمنا لتوظيفها يف اجلزائر لأنها تدرك
مكانته عند �شعبه هذا ال�شعب الذي �أرادت منه بعد خروج الأمري،
الهدوء فلو قامت بقتله �أو �إهانته لأ�ساءة �إىل �سمعتها يف اجلزائر
و�أث���ارة ال�شعب �ضده مبا مل تك تتوقعه لأنها التقارير التي
و�صلتها عن هيجان ال�شعب يوم رحيل الأمري كان كالنار يف اله�شيم
ب���أن هذا احلث كان مفاجئ ًا لهذا ال�شعب ،فوقع على الر�ؤو�س
كال�صاعقة ،و�أخذت الن�ساء بالبكاء والعويل ،وعمد الرجال �إىل
التجمعات احلزينة ال�صامتة ،والنفو�س كانت كالنار حتت الرماد،
والحظ املحتلون تلك الظواهر ودب الرعب يف قلوبهم ،فطلب
�أحد ال�ضباط من اجل�نرال (المور�سيري) ،منع تلك املظاهرات
بالقوة ف�أجابه:دعهم يبكون فلقد ذهب عزهم وعزنا �أي�ض ًا،فلوال
احلروب التي خ�ضناها �ضد هذا البطل ملا ر�أيت هذه الرتبة على
كتفي ،..فليتخيل القارئ ماذا كان �سيحدث لو قتل الأمري �أو �أهني،
قال اهلل تعاىل يف �سورة �آل عمران((اللهم مالك امللك ت�ؤتي امللك
من ت�شاء وتعز من ت�شاء وتذل من ت�شاء بيدك اخلري �إنك على
كل �شيء قدير)) اهلل �سبحانه وتعاىل �شاء من فرن�سا عدم �إذالل
هذا الرجل املجاهد ،الذي كتبت له العزة وحفظ كرامته ،هذه
امل�صطلحات العربية العزة الكرامة النخوة ،اليوجد لها ترجمة
حرفية يف اللغات الأوربية ،ولكن املفرن�س الأديب وا�سيني كغريه
من �أمثاله كبوجدرة وامل�ؤرخ الدكتور بوعزيز ،الذي كان يدعي
حمبته للأمري ولكن كما �أراده �أن يكون،م�ست�سلم ًا ،ذلي ً
ال� ،صدي ًقا
لفرن�سا ،نادم ًا ،يغار على م�صلحتها ويتمنى لها الن�صر،كما ذكر يف
املذكرات التي ن�سبت �إليه ظلم ًا وعدوان ًا كونها بيت ملك قدمي،
وبر�أيه ور�أي �أمثاله هذا اال�ست�سالم والتذلل لفرن�سا هو قمة
ال�شجاعة ،ويف ه��ذا املجال كتبت الدكتورة ماجدة حمود يف
مقالها بقولها(�أننا ل�سنا معنيني يف ذلك الوفاء احلر يف التاريخ
واليحق لنا بالتدخل يف حرفية الروائي و�أدواته التخيلية لكننا
نرغب لو اختار ا�سم ًا غري الذي اختاره) ولقد �أ�صابت الدكتورة
حمود ،وهذا جوهر املو�ضوع ،ولكنني �أرى �أن الروائي ا�ستعمل فنه
و�إبداعه الأدبي لتزوير التاريخ باختياره بط ً
ال قومي ًا و�شخ�صية
عاملية ،ورمز كفاح �أمة ،وعمله هذا يدخل يف دائرة مبادئ حقوق
الإن�سان ،وهنا جند �أن خيال الروائي الوا�سع �شطح به لي�صف
هذا املجاهد الكبري على �أن��ه كان من بني �سجناء (البا�ستيل)
القدمي هو وعائلته ,و�أنه كان �سجين ًا يف �سجن من �سجون فرن�سا
و�أقبيتها العفنة,ولكن احلقيقة التاريخية هي �أن هذا املجاهد
بعد الغدر به واختطافه ورف�ضه لذلك العر�ض املغري البديل
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عن االتفاق ّية الذي ُقدم له من قبل احلكومة الفرن�سية ,وهو
الإق��ام��ة يف �أي مكان بفرن�سا وام��ت�لاك الق�صورواملزارع هذا
العر�ض اعتربه الأمري(نفي ًا) فرف�ضه ب�شدة ،ف�أخذوه �إىل ق�صر
(�أمبواز) كـ(�سجني) .ولهذا الق�صر تاريخ عريق ,حيث كان مقر ًا
مف�ض ً
ال لعدد من ملوك فرن�سا منهم لوي�س احلادي ع�شر ,وكان نهر
–اللوار -يجري يف حدائقة الغناء وحتيط به حدائق وا�سعة
مليئة بالأزهار الفواحة والورود والأ�شجار البا�سقة ،ومعروف
عن ق�صور ملوك فرن�سا اتّ�ساع النوافذ وح�سن التهوية وعظمة
املمرات الرخامية و�أعمدتها املرمرية ،وك��ان ب�صحبة الأمري
لي�س فقط عائلته ,و�إمنا عدد غري قليل ممن اخت�صّ بالتنظيف
والطهاة لإعداد الطعام ,حتى امل�ؤذّن كان ي�ؤذن خم�س مرات من
على الأبراج ,واملياه نظيفة ومتوفرة بكرثة يف كل �أنحاء الق�صر..
ٌ
م�شكوك
ولو �أن هذا الروائي ذكر ن�صو�ص ًا تاريخية غري موثقة
فيها لكان خط�أه عدم تقيده بالأمانة التاريخية فقط وجهله بها،
لكنه اختار لروايته �شخ�صية جتاوزت �سمعتها الإطار الوطني
�شخ�صية ن�ضالية هي رمز كفاح �أمة �شهد لها �أعدا�ؤها بالعبقرية
الع�سكرية واملقدرة الإدارية والإن�سانية ،حتى مع �أعدائه ،وهذه
هي جرمية هذا ال��روائ��ي ,ولو كنت مقيمة يف اجلزائر لكلفت
حمامي ًا يقا�ضيه و َ
يل احلق يف ذلك كحفيدة لهذا الرجل ،ولكنني
�أو ً
ال ال �أريد النزول �إىل م�ستواه �أمام املحاكم اجلزائرية،ثاني ًا
وج��ود الكثري م��ن �أمثاله يف عاملنا العربي ،املر�ضى مب�شاعر
الدونية التي زرعتها فرن�سا يف نفو�سهم منذ ال�صغر كالأديب
بوجدرة والدكتور بو عزيز امل�ؤرخ الذي كان يدعي حمبة الأمري،
ولكن كما يريده هو م�ست�سلم ًا �ضعيف ًا ذلي ً
ال �صديق ًا لفرن�سا ،و�صدق
ذلك املخطوط الذي �سموه (مذكرات) يغار فيه على م�صلحة
فرن�سا ،ويتمنى لها الن�صر كونها بيت ملك قدمي و�أنه كما ن�سبوا
�إليه القول يف ذلك املخطوط �أنه غ�سل يديه باملاء وال�صابون من
املقاومة وكال املديح ب�سخاء للفرن�سيني،وال �أعتقد �أن ت�سمية
ماكتبه وا�سيني الأع��رج يف هذه الرواية وهي رواي��ة خيالية،
الميكن �أن ي�شفع له لأن تلك الرواية وبو�ضوح هي �شهادة زور ،وذم
واتهامات باطلة يعاقب عليها القانون(..ولكم يف الق�صا�ص حياة
يا�أوىل الألباب لعلكم تتقون)(من �سورة البقرة) وحت�ضرين الآن
معلومة ذكرها الباحث اجلزائري الوطني م�ؤلف كتاب (الرببر
عرب قدماء) وهو امل���ؤرخ الدكتور خمتار العرباوي .يورد فيها
�أن الكابنت (فيكتور بيكي) �أعطى �أوام��ره للقوات الفرن�سية يف
اجلزائر وللكتاب واملعلمني بالعمل على جعل جميع اجلزائريني
فرن�سينيً ،
لغة ،وروح ًا ،وفكراً ،وكتب جورج هودري�(:إن �أح�سن
و�سيلة لتغيري ال�شعوب يف م�ستعمراتنا البدائية جعلهم �أكرث
والء ،و�أخل�ص روح�� ًا يف خدمة م�شاريعنا وم�صاحلنا ،والميكن
ً
اّ
ابتداء من اللغة
تر�سيخ ثقافتنا �إل بعد هدم ثقافة تلك ال�شعوب
ً
لكي تتكيف عقولهم منذ ال�صغر مبا نريد ،وو�ضعت فرن�سا كل
ثقلها الثقايف واالقت�صادي والع�سكري لتحقيق هذه املخططات
واحلفاظ على هيبتها التي �أخ��ذت تهتز عاملي ًا ،وم�صدر هذه
املعلومات(عالل الفا�سي) يف كتابه "احلركات اال�ستقاللية"،
ولقد كانت �أول مهمات �أ�ساتذتهم �أي وكالء ال�ضباط زرع م�شاعر
الدونية يف �أعماق ال�شعب اجلزائري� ،أو ً
ال حتقري اللغة العربية
واال�ستخفاف بها وحتقري التاريخ العربي الإ�سالمي وحموه من
الأذهان ،وتق�سيم ال�شعب �إىل بربر وعرب،و�إذا نظرنا �إىل كتاب
(هرني ت�شر�شل) ال�ضابط الربيطاين،وذلك العنوان الذي و�ضعه
لكتابه وهو(عبد القادر �سلطان العرب باجلزائر) وا�ستثنى منهم
الرببر،لإر�ضاء نابليون �صديق بالده الذي قدمه له ،كوا�سيني
الأعرج بهذه الرواية التي ال�شك قدمها هدية �إىل البع�ض من
الفرن�سيني ،ولي�س الكل لأن بني �أبناء ال�شعب الفرن�سي يوجد
الكثري من املو�ضوعيني والأحرار واملن�صفني.

10

العدد2014/4/6 "1387" :م 6-جمادة الآخر1435هـ

نقد �أدبي

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

نايات الق�صيدة..
تقنية ال�صدمة والت�أثري
• ممدوح ال�سكاف
متهيد :ق�صيدة النرث �شكل يختلف عن ال�شعر
احل��ر يف �آداب الع��امل وي�ستند �إىل الن�ثر وي�سمو
ب��ه �إىل م�ص��اف ال�شع��ر مكت�سب ًا من الن�ثر العادي
عفويت��ه وب�ساطت��ه وحريت��ه يف الأداء والتعبري
و ُب ْع��ده ع��ن اخلطابي��ة والبهرج��ة البالغي��ة
والبياني��ة َّ
كل ذلك م��ع احلفاظ كـ (ال�شعر احلر)
على �إيق��اع ذاتي ُيحدث التوت��ر املرجو من الوزن
التقليدي.
تعتمد(ق�صي��دة الن�ثر) اجلمل��ة وح��د ًة
ً
إيقاعي��ة له��ا ,وتتن��وع بنيته��ا وتختل��ف ح�س��ب
�
تن��وع التجربة وعمقها ,وق��د تعر�ض هذا ال�شكل
امل�ستح��دث من��ذ مطل��ع اخلم�سيني��ات يف لبن��ان
موطن��ه الأول ،وبع���ض �أقط��ار عربي��ة �أخ��رى
ملواق��ف ت�تراوح ب�ين حتبي��ذه (�أن�سي احل��اج) �أو
قبوله (�أدوني���س) �أو رف�ضه رف�ض�� ًا مطلق ًا (نازلة
املالئكة).
بعد هذا املدخل �أنتقل �إىل ما نحن فيه ف�أن�صّ
على الآتي:
-1ُ
أميم��ة
ب�شجاع��ة وج��ر�أة و�ضع��ت ال�شاع��ر ُة �
إبراهي��م عل��ى غ�لاف ديوانه��ا اجلدي��د (ناي��ات
�
َ
الق�صي��دة ,غزاالت ال��روح) ال�صادر ع��ام ،2012
ً
واجهة
واملت�ضم��ن ق�صائد نرثي��ة كلمة (�شع��ر) ُم
الأع��راف والتقالي��د النقدي��ة واالجتماعي��ة
ال�سائ��دة وتطلّبه��ا �أن ينتم��ي ال�شع��ر �إىل ع��امل
ال��وزن� ،إىل ج��و الق��رار الرخي��م املتول��د ع��ن
القافي��ة وال��روي ف��كان �أن ا�ستبع��دت املو�سيق��ا
اخلارجي��ة العرو�ضية املعروفة يف ال�شعر العربي
الكال�سيك��ي م��ن ن�صو�صها و�أحلت حمله��ا ما يطلق
م�صطل��ح (املو�سيق��ا الداخلي��ة) �أو مو�سيقا
علي��ه
ُ
الفك��رة تن�س��اب كاحلل��م ال�شفي��ف �أو املو�سيق��ا
املع�ّب�ة ترجيع الأحرف اللفظ��ي ترجيع ًا يعتمد
رّ
عل��ى �إيراد اجلم��ل الق�ص�يرة املوج��زة والأن�ساق
اللغوي��ة املت�شابه��ة بامل�سافة الزمني��ة املت�ساوية
الغ�تراف الع�ين عل��ى م�ساحته��ا ال��ورق عن��د
قراءته��ا معتق��د ًة �ضم��ن مفاهيمه��ا الع�صري��ة
لوع��ي احلداثة لديها �أن تطور احلياة يف خمتلف
ال�شاع��ر املبد َع �أي�ض�� ًا والتكوّ ن
مناحيه��ا قد �شمل
َ
اجلم��ا َّ
يل للإن�س��ان احلدي��ث وعم َل��ه الثقايف على
تربية حوا�س��هَ -
وخا�صة حا�س��ة �سمعه -تربية
معا�ص��رة وق��د ان�س��رب مث��ل ه��ذا الإح�سا�س �إىل
تراكي��ب «الق�صي��دة» ومو�سيقية بنيته��ا من �شعر
�أميمة ،تكتب يف مقطوعتها (�أمنية) �صــ:58
دوم ًا كنتَ ت�سبقني
فنجانُ القهوة
ي�شهد
كيف كنت ترت�شفه
ً
دفعة واحد ًة
�آه ...لو كنت � ُ 
أعرف

كنتُ علّم ُت َك
�أن االرت�شاف
ً
نقطة نقطة
قطر ْه
قطر ًة َ
�آه ....لو كنتُ � ُ 
أعرف
كنتُ �أو�صدت عليك الأبواب
-2�صحي��ح �أن ( ق�صي��دة الن�ثر) يف الأدبي��ات
العربي��ة ق��د افتق��دت عن�ص��ر ًا هام ًا م��ن عنا�صر
ال�شع��ر املت��وارث ه��و عن�ص��ر الإيق��اع املن�ضب��ط
وطبيع��ي �أن العنا�ص��ر الفني��ة �إذا اختف��ى منه��ا
عن�ص��ر م��ا يف العم��ل الأدب��ي وخا�ص��ة يف ال�شع��ر
فيج��ب �أن يح��ل حمل��ه عن�ص��ر �آخ��ر وبدرج��ة
مرك��زة وعالي��ة ومكثف��ة ليعو���ض ع��ن فق��دان
الغائ��ب مبعنى �أنه ينبغ��ي �أن يحل حمل امل�ستغنى
عن��ه بدي��ل يق��وم مقام��ه �أو ي�سدّ فراغ��ه واللغة
العربي��ة ق��ادرة مب��ا فيه��ا م��ن تن��وع يف البن��ى
والأمن��اط اللغوي��ة بالإ�ضاف��ة �إىل حيوي��ة
�أ�ساليبه��ا التعبريية وقابليتها للمرونة والتطويع
والتجدي��د �أن تخل��ق ما ميك��ن �أن ي�سمى مبو�سيقا
ال�سياق التكويني يف ال�صياغة والأداء �أو مو�سيقا
الإيقاع الداخلي غري املح�سو�س نربي ًا �أو جهري ًا �أو
مو�سيق��ا اجلنا�س اال�شتقاقي اخلف��ي امل�ضمر فني ًا
�أو مو�سيق��ا الرتجي��ع والإع��ادة وه��ذا م��ا وفرته
الرافل��ة
�أميم��ة �إبراهي��م لق�صيدته��ا النرثي��ة َّ
ب�شفافي��ة روحي��ة مفعم��ة بالغنائي��ة املتماوجة
حي��ث نراه��ا ت�شح��ن مقطوعاته��ا ب�إيقاع��ات
الر�ص��ف اللغ��وي جل�س��د العبارة وتوزي��ع كلماتها
عل��ى ال�سط��ور بفني��ة و�إيح��اء ودالل��ة ,تكتب يف
مقطوعتها (حار�س الفجر) �صـ: 62
َم َّل مني الليل
ال ..ما َّ
مل
حار�س بوابات فجره
كيف ميلّ يا
َ
و�أنت ت�سكب �أقداحه
بنبيذ �صحوه
َم َّل مني ُ
الليل
ال ...ما ملّ
هو فجر رغبة
�صدى حكاية
�شلحتها
الريح
فوق تخوم الغياب
-3ت��رى بع���ض الأبجدي��ات النقدي��ة احلديثة
�أن ال�شع��ر هو ال�ص��ورة التي يتجلى فيه��ا التقلّ�ص
العمي��ق للنف���س �أو االت�س��اع املنب�س��ط له��ا بحيث
تتبع�ثر ال�ص��ورة الغام�ض��ة والع�صيّ��ة يف �ص��ور
فرعي��ة وقد ينتج ت�ضاد عنيف ب�ين ال�صورة الأم
وال�ص��ورة الولي��دة �أو ال�ص��ورة الأ�ص��ل وال�ص��ورة

الظ��ل �أو قد يتمخ���ض ت�ضاد حي��وي متناغم بني
الف��روع ذاتها وبني منبع اندياحه��ا وهذا ال�صراع
اجلديل �أو املتناق���ض يف غائياته هو الذي يعطي
للق�صي��دة قيمته��ا الفني��ة ال�سامق��ة يف عملي��ة
ت�شكيله��ا لبنيته��ا الإبداعي��ة املتف��ردة ،والع��امل
يف الر�ؤي��ة ال�شعري��ة ذات الطاب��ع احلداث��ي ه��و
جمموع��ة م��ن املوج��ودات املتحرك��ة وال�ساكن��ة
وعندم��ا يح�ص��ل متا���س ب�ين عنا�ص��ر الوج��ود
تتذب��ذب ه��ذه وتهت��ز تل��ك وم��ن خ�لال ه��ذه
االرتعا�ش��ات تنطلق �ش��رارة الفع��ل ،والفعل عند
ال�شاع��ر ه��و الق�صي��دة وم��ا الق�صي��دة �إال حزمة
متجان�سة مرتابط��ة �أو مت�ضادة متنافرة من �صور
االنبث��اق ال�ضوئي واللمع��ان الربقي وكالهما �أول
الغيث ال�شعري.
وهك��ذا مل تغف��ل �أميم��ة �إبراهي��م ع��ن ه��ذه
احلقيق��ة ،حقيق��ة التعوي�ض ع��ن انع��دام الوزن
ال�شع��ري يف ق�صائده��ا بال�ص��ورة ال�شعري��ة
امل�شحون��ة �شحن�� ًا قوي�� ًا م�ضطرم�� ًا باالنفع��االت
وامل�شاع��ر وبالأل��وان اجلمالي��ة الفاغمة والر�ؤى
الروحي��ة الهائم��ة واملعتم��دة �أ�سا�س�� ًا عل��ى الفن
اال�ستع��اري مب��ا في��ه م��ن جت�سي��م وت�شخي���ص
يتعمقان بناء اللغة و�ضمائرها و�أفعالها و�صفاتها
م�ستذك��رة يف ذل��ك  -كم��ا يب��دو  -قول��ة �أر�سطو
امل�شه��ورة وه��و يخاطب ال�شاع��ر « �إن �أعظم �شيء
�أن تك��ون �سي��د اال�ستع��ارات ،اال�ستع��ارة عالم��ة
العبقري��ة� ..إنه��ا ال ميكن �أن تعلّ��م� ..إنها ال متنح
للآخري��ن» ،وت�أ�سي�س�� ًا عل��ى ه��ذا وم��ن منطلق��ه
احت�ش��دت ق�صائدها بفي�ض من ال�ص��ور ال�شعرية
اال�ستعاري��ة مانح��ة �إياه��ا ،كما ه��و ال�شعر املتقن
تعبري ًا عن عاملها الداخل��ي احلزين وعن معاناتها
الوجودي��ة الكوني��ة وع��ن ح��االت م��ن الي�أ���س
والإحب��اط وتتمث��ل ه��ذه االحتفائي��ة ب�إي��راد
ال�ص��ور التج�سيدي��ة يف معظ��م ق�صائ��د الدي��وان
وخا�صة يف ق�صيدتها ( رمبا) �صـ : 56
رمبا �أزهر يف الروح زيزفون
ف�صلّى للرتبة
كيال تهرب من كفيه رائحة الوطن
رمبا �صهلت يف دمائي
الكلمات
رمبا
يرتّل ق�صب الأغنيات
ن�شيد املاء وال�صف�صاف
يرتاح على �شفا ٍ
بوح
ولهفة
ل�صدر �أم وحبيبة
 - 4م��ن ناحي��ة �أخ��رى ف���إن ه��ذا الت�شخي���ص
اال�ستعاري قد جت�سّ دت مفاعيله بالطبيعة احلية
والطبيعة ال�صناعية وبدت تلويناته ومتويجاته
ل��دى �شاعري��ة �أميم��ة يف مناظ��ر ه��ذه الطبيعة
الغنّاء ويف م�شاهدها العامرة باالختالف والتنوع
واجل��دة بني �سه��ل وجب��ل وبحر و�شاط��ئ و�سماء

و�أر�ض ع�بر ف�صول احلي��اة ودورة الزمان تتجلى
معاملها م��ن خالل �إ�سهام الإن�س��ان ،يحيا ويعمل يف
جماليها وكينونتها ويعي���ش حتوالتها وتطوراتها
ويف��رح بعطائها وخ�صبها فه��ي ( -الطبيعة)� -أم
و�أخت وبنت ،و�صديقة وحبيبة وزوجة� ،أنثى من
ج�س��د م��وّ ار و�شهوة ومت��رع بالوالدة بن�ين وبنات
و�أ�شج��ار ًا ونبات ًا يف �أوقاتها املح��ددة ومواعيدها
املر�سوم��ة وتق��دم ِم َنحها وهداياها مل��ن يحتاجها
م��ن ب�شر وحي��وان بغبط��ة و�سرور وك��رم و�سخاء
ومن دون َم ٍّن وال تر ُّفع بل ب�أريحية و�سعادة ،هكذا
تبقى وت�ستمر.
ال��كل ميوت م��ا عداها ،تت��واىل عليها غياهب
الوج��ود ،غيهب ًا تلو �آخر وال ت�شي��خ� ،صبية تظل،
خلقه��ا اهلل خلالئق��ه وب�س��ط عليها ال��رزق ي�أكل
منها النا���س ويفتدونها ب�أرواحه��م ..وطن الب�شر
جميعه��م هي ..ميتلكونه��ا كلهم منذ ب��دء الن�شور
حت��ى حلظة الدثور م��ن غري �صك��وك و�شهود ،بل
بالنظ��ر �إليه��ا فق��ط واغرتافه��ا ب�أع�ين قلوبه��م
ي�ستح��وذون عليه��ا ك�أنه��ا والدته��م ال��ر�ؤوم م��ن
رحمه��ا ج��ا�ؤوا �إىل ه��ذه الدني��ا و�إىل ح�ضنه��ا
يعودون بعد املمات.
ول��و �شئن��ا �أن ن�أت��ي ب�أمثل��ة و�شواه��د عل��ى
احتفاء هذا الدي��وان بالطبيعة امل�ؤن�سنة لوقعنا
على الفي���ض الفائ�ض يف كل �صفحة من �صفحاته
ويكفينا �أن نورد املقط��ع الآتي م�صداق ًا على ذلك
وعنوانه ( �سالم �إليك) �صـ : 84
�سالم �إليك تلفه روحي ب�آهة غيم
ٌ
ون�شوة ورد بعطره زها
و�صرخة جدول ينبج�س من �صخر
كومي�ض الربق يف ليل عا�صف �شقّ ال�سمــاء
ختام :
مهم��ا يكن م��ن �أمر فق��د ا�ستطاع��ت «ق�صيدة
الن�ثر» كما ي��رى بع�ض دار�سيه��ا املتعاطفني معها،
وبف�ض��ل روح الت�صمي��م احلداث��ي حلرك��ة جملة
«�شع��ر» �أن تن��ال م��ا دع��اه م�شاهري كتاب��ه « بحق
(الإقامة يف مدينة ال�شعراء) وقد ُمنح هذا احلق
للأعم��ال امل�شحونة بال�ص��ور والعنا�صر اجلمالية
(كنت��اج حممد املاغ��وط و�أدوني�س) بنح��و �أ�سهل
مما من��ح للأعمال الت��ي تف�ضل «تقني��ة ال�صدمة
والت�أث�ير» على اجلمالية ال�شعرية كما هي احلال
يف املنج��زات ال�شعري��ة لتوفي��ق �صاي��غ وج�برا
�إبراهي��م جرب و�أن�سي احل��اج و�إبراهيم �شكر اهلل
وحت��ى يو�س��ف اخلال بغ���ض النظر ع��ن ال�سجال
ال��ذي �أثري ح��ول الطابع «اللغ��وي» واخل�صو�صية
ح��دد
الأ�سلوبي��ة لق�صي��دة الن�ثر» فيمك��ن �أن ُي َّ
مفهوم» ق�صيدة النرث بالقول� :إنها جمموع العمل
ال�شعري املحرر من القافية والإيقاع املميزين.
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�ســـريغي ي�ســينني:
�شاعر ولد مع الأغاين على ب�ساط الع�شب
• ترجمة :عدنان جامو�س
من جمموعته «�أحلان فار�سية»
�أمهليني بحق الرب
�س�أتقن هذا فيما بعد
لقد غنّيت :وراء الفرات
ورود �أحلى من الفتيات
لكني لو كنت غني ًا
لألفت �أغنية �أخرى
ولقطعت الورود تلك
لأن �سعادتي الوحيدة
�أالّ يكون يف العامل
�أحلى من حلوتي (�شاغانيه)
ال ترهقيني بالو�صايا
..الو�صايا لي�ست يل
مبا �أين ولدت �شاعر ًا
ال �أُق ِّبل �إال ك�شاعر!.
1924

\

�سريغي ي�سيينن

النباتات الغريبة
• حممد �أبو معتوق
مث��ل �أ�شجار غريب��ة ،نبتت املولدات واملح��ركات ،على
الأر�صف��ة وعن��د البواب��ات وب��د�أت الأ�شج��ار املعم��رة
اخل�ض��راء الواجف��ة اخلائفة تت�أم��ل جريانها اجلدد من
املولدات وترمقهن بحرية ،بعد �أن �أعياها العجز عن فهم
�أ�سباب الدوران والهدير.
كانت الأ�شجار تنتظر �أن ينمو من طرف املحرك املجاور
الغريب ،غ�ص��ن حتى تتمكن �أن حتاوره ،فلقد �أ�صغت �إىل
�أ�ص��وات الدوران والدخان الغام���ض طوي ًال دون �أن تفهم
�شيئ�� ًا ،ليكن هذا الغ�ص��ن (�أزرق ًا) ،قال��ت الأ�شجار :وهي
تتابع التطلع �إىل اجلار املعدين الغا�ضب وهو ينفث هواء
مر ًا ،ليكن الغ�صن (�أحم��ر ًا �أ�سود ًا� ،أبلق ًا) ،املهم �أن يخرج
يف هيئ��ة غ�صن حتى تتمكن ال�شجرة املجاورة من �إطالق
اللغة امل�شرتكة وبدء احلوار...
ـ ق��ال �صديقي :بعد �أن �أ�صابه الفزع من الهدير فو�ضع
كفي��ه على �صدغيه و�أذنيه حتى مين��ع الأ�صوات اللعينة
م��ن اجتي��اح خميلت��ه و�إدخال��ه يف الت�شو���ش واالرجتاج
ه��ل تعرف؟ م��ن �أين جاءت املح��ركات واملول��دات ،قلت:
ال .حت��ى �أدفع��ه للمزيد م��ن ال��كالم ولأك�ش��ف طرافته
وخباي��اه ،قال :ه��ذه املحركات كائن��ات معادية جاءتنا
من الف�ضاء اخلارجي وهدفها غزو الأر�ض.
رددت �ضاح��ك ًا :ال تبال��غ ي��ا رج��ل ،ه��ذه املح��ركات
من�صاع��ة لإرادتن��ا ونرك��ب عل��ى طرفه��ا زر ًا للت�شغي��ل
ون�ض��ع قرب��ه مقيا�س�� ًا للح��رارة حتى نتمكن م��ن التحكم
بانفعاالت��ه ونو�ص��ل املحرك ب�سل��ك حتى ن�ست��ويل على
منجزات��ه ون�ستثمر لهاثه ودوران��ه حتى الرمق الأخري،
ث��م بد�أ �صديقي بالهذيان واللغ��ة اجلائرة ،وبد�أت ردود
�أفعال��ه و�إجابات��ه تدخ��ل يف بواب��ة ال�شطح��ات ،وب��دا
يل مث��ل كائ��ن كوين �ض��ل الطريق فق��ال :قب��ل �أن ت�أتي
املح��ركات ،كان��ت الأر�ض �أك�ثر رحابة وات�ساع�� ًا ،وكانت
�أق��دام الكائن وهي تنتقل م��ن مكان ومن موقع �إىل موقع
متار�س ات�ص��ا ًال �صحيح�� ًا بج�سد الأر�ض،ويح���س الكائن

ب�أمومته��ا وات�صاله��ا بنب�ض��ه ،وات�صال��ه بن�سغه��ا ،وكان
يح�س باجلبال وال�سهول واملف��ارق واملنحنيات واخل�ضرة
العالي��ة واجلف��اف املرير ،ويتداخ��ل ب�إيقاع��ات الأر�ض
لينه���ض بها وتنه�ض به� ،أم��ا الآن وقد ا�ستولت املحركات
عل��ى كل �ش��يء ،فق��د حت��ول الإن�س��ان الوثي��ق االت�صال
بالأر���ض �إىل كائ��ن معل��ق ال يح���س بامل��كان والكثاف��ة،
والتن��وع واالنتق��ال� ،صار الكائن يح���س بالزمان لوحده،
وهاه��و الزم��ان يقه��ر امل��كان ويطوي��ه وميح��وه حمق�� ًا،
وامل��كان والزمان �صنوان وعلينا �أن نعي�ش كل واحد منهما
بكليت��ه وكام��ل �أبع��اده و�سجاي��اه ،حتى تنه���ض قاماتنا
وتتع��اىل كالأ�شج��ار العريقة دائم�� ًا .الآن وقد اقرتبت
امل�ساف��ات وتعاىل التل��وث والهدير و�أ�صب��ح ال�ضجيج لغة
الأر���ض والنا�س ،ومتكن الإن�س��ان بوا�سطة املحركات من
قه��ر امل��كان وامل�ساف��ة ،وا�ستط��اع �أن يل��وي عن��ق الأر�ض
الوا�سع��ة وحولها �إىل خارطة �صغ�يرة تو�ضع يف اجليب،
�أو بطاقة طريان.
بعد �أن فعل املحرك ذلك� ،أ�صبح الإن�سان �سيد القطيعة
وكان �سي��د التوا�ص��ل وها ه��و ي�شعر بالوح��دة اجلارحة
رغم �أن الأر�ض كلها يف حوزته ،وها هي املحركات تتعاىل
من كل �ص��وب ومو�ضع و�أكاد �أملح �أنيابه��ا ودماء فرائ�سها،
و�أكاد �أمل��ح نف�سي ب��ـ الأم�س �سقطت �شج��رة خ�ضراء فوق
حمرك جماور قرب بيتنا ،ومل يتحدث �أحد عن حماولة
انتح��ار ،ه��ل تع��رف �س��ر امل��وت اجلماعي للدالف�ين على
ال�شواط��ئ البعيدة �ألي���س مبقدور �أح��د �أن ينقذ الأر�ض
والإن�س��ان م��ن ه��ول املح��ركات والتل��وث وال�ضجي��ج� ،أما
�آن له��ذا الكائن املع��دين �أن يرتجل بعد م��دة من التلوث،
�سي�صب��ح الل��ون الأخ�ض��ر غائب�� ًا وعاتب�� ًا ،ونحي ً
�لا ،ول��ه
عالقة بذكريات الب�شر الأولني...
وهك��ذا ظ��ل �صديق��ي عل��ى هذيان��ه و�ضغ��ط خميلته
حت��ى كاد �أن يتعرث ويقع حتت �أح��د املحركات كما فعلت
ال�شجرة اخل�ضراء �أول الكالم...

ق�صيدتـــان
•عبد النا�صر اليو�سفي ـ (اليمن ـ تعز)
يوم من �أيام ال�ضياع
قراءة لتقا�سيم ٍ
ملاذا متوت كما تبعث اخلنف�ساء
ومت�ضي بدون جنازة...
ككل �ضحايا الب�شر
وحزنك مي�ضي بدون عيون احلزانى
بال م�أمت �أو عويل
بال عبق للرحيل
بال كفن نعطره من �شذاك
و�أن��ت تعط��ر كل الزه��ور ...ومتنحه��ا
�أغنياتك
ومن مقلتيك ت�شكل �ألوانها القرمزية
بال ما طقو�س لكل النهايات
و�أنت الذي تعهدت كل الغ�صون
وتب�سم فيها ...لتنبت فيها ال�شفاه
وتطرب فيها البالبل...
بال ما عبري ،ملاذا تغادر؟
ملاذا متوت بدون مالمح موت
و�أنت الذي متوت وحتيا لكل الف�صول

وتخ�صب يف كل �أنثى ال�شجر
بال ما غ�ضب
و�أنت الذي تنفخ يف رحم الأر�ض ع�شقك
وتهدي النخيل ال�شموخ
تهدي الكروم� ...أغاين املطر
ملاذا متوت بال �أغنياتك
بال «نايك» امل�ستغيث
بال ما �صخب
و�أنت الذي وهبت الرياح قدا�ستها
و�أن��ت الذي تب��د�أت فيها ،وعن��د قدومك
للأر�ض فيها منحت الفيايف
الهوية
ملاذا متوت بدون عراك مع جثتك
بدون غ�ضب
بال �أجل تعي�ش به
بال قدر متوت به
بال ما ق�ضيه
•••

\مرثية ظل اجل�سد الباقي
كل يوم:
نلوك �ضياع خطانا
نبيع الزمان لها
نرمم �شرخ ال�سويعات
بفراغ ينز من ر�شاح الظالل
«نخزن» ...ندور ودائرة الوهم
نحت�سي ن�شوة ال�سل و»القات»
ونرمي و�أغ�صانه
طيب �أزهارنا ...لنعود
نعود� ...إىل نقطة البدء والليل
ال�صباح :ال يعرف �ساحة احلي
مل يزر مرة �سوق الرغيف ال�سجني
واملغني الذي �أرهق نايوه انتظار
مل يعانق �صباح ًا ب�صحو
يجود عليه بلحن فرح
مل يزل ..على انتظار
لوجه بديل لهذا الر�صيف
امل�ساء� :صديق الوقوف الطويل

ال نرى غري وجه الدجى وجهه
يغمر كل العيون
يطم�س كل احلقول
ويبيع ال�شموع لعا�صفة االغرتاب
ويهدي احل�ضور
نقيق ًا ...تراجيع بوم
ووقع حذاء يو�سخ يف نف�سه
خائف ًا
يحاول يف همة ...راجف ًا
دمع وجه امل�ساء امل�شع
يف مدن الآخرين
ال�سناء:
�شبح لتنف�س هذه اخلرائب
ما ت�سمى القرى
فوح لرق�ص ما�سن
ت�سمى مدن
ت�سمى البالد
ويدعى الوطن....؟
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بعد فوزها باملركز الأول يف جائزة الطيب �صالح العاملية للآداب

الأديــبة الــّروائية توفيــقة ّ
خ�ضـــور :

ؤولية كبرية وكل جائزة ينالها � ً
الفوز ُيح ّمل الأديب م�س� ً
أمانة يف عنق �أدبه
• حوار  :حبيب الإبراهيم
م��ن (عن��اق يف زم��ن اليبا���س) �إىل رواي��ة
(�س�أعيد �إجن��اب القمر) م��رور ًا بـ(نداء الن�صف
الآخ��ر و� )....ست جمموع��ات ق�ص�صية ،وثالث
رواي��ات ه��ي ح�صيل��ة �إب��داع الأديب��ة الروائية
القا�صة توفيقة خ�ضور..
م��ن قرية دي��ر ماما  ،م�صي��اف ،حيث النجوم
تنام عل��ى قمم اجلبال كان��ت االنطالقة الأوىل
مع احلرف والكلمة لتمتد عقودا مليئة بالإبداع
والتميز...
عمل��ت توفيق��ة خ�ض��ور مد ّر�سة مل��ادة اللغة
العربي��ة يف ثانوي��ات م�صي��اف ،ث��م يف ثانوي��ات
دم�شق.رحل��ة مليئة بالكد والعم��ل والتناق�ضات
�أحياناً...الفرح واحلزن ،الأمل والي�أ�س و..
ن�ش��رت بع���ض م��ن نتاجه��ا يف ال�صح��ف
والدوري��ات ال�سوري��ة والعربية..ع�ض��و احت��اد
الكتّ��اب الع��رب ،له��ا ح�ض��ور الف��ت وم�ش��اركات
�أدبي��ة وا�سع��ة يف املناب��ر وامللتقي��ات الثقافي��ة
والإبداعية مثل (ملتق��ى الق�صة الق�صرية جد ًا
– ملتق��ى النادي العربي الفل�سطيني) يف حلب،
ومهرجان��ات الق�ص��ة الق�صرية يف املرك��ز الثقايف
الرو�سي ،م��ن امل�ؤ�س�سني جلمعي��ة ب�صمة �أمل بيت
الإبداع.
فازت م�ؤخر ًا باملركز الأول يف جائزة الطيب
�صال��ح العاملية للآداب يف ال�س��ودان عن روايتها (
�س�أعيد �إجناب القمر)
وهذه اجلائزة لي�ست الأوىل يف م�سرية خ�ضور
الإبداعية فقد فازت باجلائزة الأوىل يف م�سابقة
(ال ّبت��اين) للق�صة الق�ص�يرة يف حمافظة الرقة
ع��ام 2002و جائ��زة (نبي��ل طعمة) م��ن احتاد
الكتّ��اب الع��رب عام  2010ع��ن روايتها (قيامة
العنق��اء) ،وجائ��زة (املزرع��ة) يف ال�سويداء يف
العام نف�س��ه عن جمموعته��ا الق�ص�ص ّية «ع�صفور
�أمّ��ي» ،كما ح�صلت على جائ��زة يف املغرب العربي
(عمر
عن جمموعته��ا الق�ص�صية الق�ص�يرة جد ًا ُ
م�ستعمل») عام .2013
م��اذا تعني له��ا هذه اجلائ��زة العاملي��ة ؟ �أين
جتد نف�سها �ضمن الأجنا�س الأدبية التي تُبدعها
؟
مل��اذا اختارت هذا اجلن���س الأدبي عن �سواه؟
م��ا ه��ي �سم��ات الق�ص��ة الق�ص�يرة؟ م��ا ه��و واقع
الق�ص��ة الق�ص�يرة يف �سوري��ة؟ ه��ذه الأ�سئل��ة
و�أ�سئلة �أخ��رى طرحناها عل��ى الأديبة توفيقة
خ�ضور وكان احلوار التايل:
*م��اذا يعن��ي ل��ك الف��وز باملرك��ز الأول يف
جائزة الطيب �صالح العاملي؟
ـ ه��ذه اجلائ��زة عزّ زت ثقت��ي ب�أدبي ،و�ضخّ ت
و�شرع��ت �أمام��ه �أبواب�� ًا
يف قلم��ي ن�سغ�� ًا ال يب��ورّ ،
م�ض��اء ًة بالأم��ل ،مدعمّ��ةً برحاب��ة امل��دى �أم��ام
الأدب اجليد.

توفيقة خ�ضور

*الف��وز واجلائ��زة م�س�ؤولي��ة كب�يرة ترتّ��ب
عل��ى املبدع ويف كاف��ة امليادين واملج��االت مزيد ًا
م��ن العم��ل وال��د�أب واالجته��اد والإب��داع ،م��اذا
تقولني يف ذلك؟
ـ �أج��ل ه��ذا �صحي��ح ،فالف��وز بهك��ذا جائ��زة
ُيحمّ��ل الأدي��ب م�س�ؤولي��ةً كب�يرة ،ف�لا يجدر به
اال�ستهان��ة بوقت��ه ،ومبداده..،وعليه اعتبار كل
جائ��زة يناله��ا� ،أمانةً يف عنق �أدب��ه ،ومن واجبه
ٍ
مبزي��د م��ن العم��ل ،والإب��داع،
�ص��ون الأمان��ة
والتوا�شج مع روح الأدب.
*ه��ل نح��ن يف �سورية بحاج��ة لإحداث مثل
ه��ذه اجلوائ��ز عل��ى امل�ست��وى الوطن��ي والعرب��ي
والعاملي؟
ـ نعم�..أعتق��د ذلك..فه��ذه اجلوائ��ز تعت�بر
أم���س احلاج��ة لها ،ملا
ملتقي��ات �إبداعي��ة نح��ن ب� ّ
ت�ساه��م فيه م��ن مزج الدم��اء الثقافية ،وحياكة
متف��ر ٍ
ٍ
دة برقيه��ا ،وت�ساميه��ا ،مبا
حي��اة
خي��وط
ّ
حتمل��ه ل�ل�أدب ،ومنتجي��ه م��ن تقدي��رٍ ي�شحنهم
بطاقة املبدع اخللق.
*ملن تُهدي هذا الفوز؟
ـ �أهدي��ه لأم��ي �سورية احلبيب��ة الأوىل التي
علمتن��ي �أبجدي��ة احل��ب ،و�أهدتن��ي قامو�س ًا من
�ألقٍ �..،سوري��ا التي �أودعت غر�سته��ا القد�س ّية يف
روح��ي ،ورعتها ،حت��ى ت�سامقت ،وبات��ت ال تتقن
�سوى مفردات حبها ال يجيد �سوى العطاء..
*م��ن يق��ر�أ جمموعات��ك الق�ص�صي��ة ،يلحظ
ثم��ة بحث دائ��م لديك ِعن �شيءٍ جمه��ولُ ،مبهم،
غام�ض ،هناك توق لإطفاء الظم�أ ،هل وجدت ما
تبحثني عنه بعد؟؟
ـ �أن��ا �أنقّ��ب يف روح احلي��اة عن ل��ونٍ ال متحوه
الأن��واء ،وال تزي��ده العوا�ص��ف ،والأرزاء �إال
ٍ
إن�سانية ترب�أ
حل��م له م��ذاق �
جت��دداً� ،أفت�ش عن ٍ
ّ
بنف�سه��ا ع��ن املوت..ول��و تو�صلت مل��ا �أفت�ش عنه،

لتو�سّ دتُ قلمي ،ومنت...
*توفيق��ة خ�ض��ور ا�س��م �أدب��ي مع��روف على
م�ست��وى القط��ر والوط��ن العربي ،كتب��ت الق�صة
الق�ص�يرة والق�ص��ة الق�ص�يرة ج��داً ،والرواي��ة،
وعلم��ت م�ؤخ��ر ًا �أنك كتب��ت ِ الن���ص التلفزيوين،
�أين جتدين نف�سك؟
ـ كل ه��ذه الأنواع الأدبية �أثرية لديّ ،وحتتل
م�ساح��ةً م��ن ذات��ي ،لك��ن الرواي��ة ه��ي الوع��اء
الأرح��ب الذي ي�ض��م داخل �ص��دره الكبري جميع
الفن��ون الأدبي��ة ،وي�ستوعبه��ا ،فالرواية �شجرة
ميك��ن تطعيمه��ا بال�شع��ر ،والق�ص��ة الق�ص�يرة،..
وميك��ن جلناحيها الوارف�ين احت�ضان فن الدراما،
كفن
وامل�سرح دون �أن تخ�سر خ�صو�صيتها وملكاته ّ
يعتد بنف�سه..،لذلك ف�أنا �أجد نف�سي بها..
أدبي ّ
� ّ
*كيف تنظري��ن لواقع الق�ص��ة الق�صرية يف
�سورية خ�صو�صاً ،والوطن العربي عموم ًا ؟؟
ـ الق�ص��ة الق�ص�يرة يف �سوري��ا بخ�ير ،فلدين��ا
لفن الق�صة ،ومينحونها
كتاب مبدعونُ ،يخل�صون ّ
ذواته��م ،وي�سع��ون عل��ى ال��دوام لتطويره��ا م��ن
خ�لال جتري��ب �أ�سالي��ب جديدة ،حتم��ل الواقع
عل��ى �أجنح��ة التخيي��ل اخللاّ ق..والق�ص��ة يف
الوط��ن ،العربي �أي�ض�� ًا ال ي�ستهان بها ..خا�صةً يف
بلدان املغرب العربي...
ِ
أ�ص��درت �س��ت جمموعات ق�ص�صي��ة وثالث
*�
رواي��ات ،ورابعة قي��د الطبع ،كي��ف تُقيمني هذه
التجربة؟؟
..وت�سيل دمائي على �ضفافه ،و�أحلم �أن �أ�صل
ـ مازلت �أحبو على الطريق ال�شاقّ ،وال�شائك..
*مب��ن ت�أث��رت م��ن كتّ��اب الق�ص��ة� ،أو كتّ��اب
الرواي��ة عل��ى م�ست��وى القط��ر والوط��ن العربي
والعامل ؟
ـ كل كتاب قر�أته� ،أو �أقر�ؤه ي�ؤثر يفّ ،وهذا هو
دور الثقافة..فبع���ض تل��ك الكتب حت��ك روحي،

فت�ض��يء ،وبع�ضه��ا تك�ش��ط عنها بع���ض تراكمات
املا�ض��ي ،وروا�سب��ه ،فتمنحها م�ساح��ةً كرمية من
احلرية للتعبري بي�سر عن ذاتها...
.وال ف��رق بني الكتاب العرب��ي� ،أو املرتجم يف
هذا املجال.
ـ ه��ل �أنت م��ن يختار �أبط��ال ق�ص�ص��ه� ،أم هي
التي تختار نف�سها؟
ـ �أخت��ار بط�لاً ،وه��و يخت��ار م��ن ي�شاركون��ه
رب
العم��ل� ،أو يقف��ون يف وجه��ه ،وك�أنن��ي �أنتق��ي ّ
الأ�س��رة ،و�أت��رك ل��ه حري��ة اختي��ار �شريكت��ه،
و�إجناب كل من ي�سبحون يف عامله.
*�أن��ت مد ّر�سة مل��ادة اللغ��ة العربية...كيف
توظف�ين ه��ذه املهن��ة لك�ش��ف املواه��ب الأدبية
ال�شاب��ة وه��ل �أّثّ��رت ه��ذه املهن��ة عل��ى جتربتك
الق�ص�صية؟؟
ـ �أحيان�� ًا �أعط��ي لطالب��ي �س���ؤاالً ،ليجيب��وا
علي��ه داخ��ل ال�ص��ف ،ف�أكت�ش��ف م��ن خ�لال
�إجاباته��م خلج��ات نفو�سهم ،الت��ي تر�شدين �إىل
ميوله��م ،ومواهبه��م ،و�أعي��د الك��رة ب�س���ؤال ل��ه
مذاق خمتلف ،ليزداد يقين��ي مبا اكت�شفته..مع
الطال��ب وعندها �أتعامل مع املوهوب ،كما �أتعامل
م��ع ٍ
ق�صة �إثر والدته��ا الأوىل ..وقد �أثرت هذه
املهن��ة كم��ا �أ�سميته��ا عل��ى جتربت��ي الق�ص�صية.
فكث�ير ًا م��ا ا�ستف��دت م��ن الط�لاب م��ن معاناتهم،
وفرحه��م ،وجنونهم ،ونزقه��م يف تطعيم ق�ص�صي
باحلياة.
*ك�ُث�رُ احلدي��ث يف ال�سن��وات الأخ�يرة ع��ن
الق�ص��ة الق�صرية ج��داً ،وتباين��ت الآراء حولها،
ه��ل ترين �أن ه��ذا اجلن���س الأدب��ي الوليد وجد
هويته؟؟
ـ ه��ذا اجلن���س الأدب��ي ل��ه ج��ذو ٌر عريقة يف
تاري��خ الأدب ،لكن��ه تبل��ور م�ؤخ��راً ،وبات��ت ل��ه
�شخ�صيت��ه املتمي��زة ،وهويت��ه الت��ي ال ج��دال
فيها.والنق��اد مع��ا .لكن ا�ست�سه��ال كتابة الق�صة
الق�صرية جداً ،ج��ذب �إىل عاملها من �شوّ ه �صورتها
يف �أعني القراء
*هن��اك م��ن يق��ول ب��� ّأن النق��د الأدب��ي غري
موج��ود وم��ا يكُتب هن��ا �أو هناك ،ال يع��دو كونه
جمام�لات� ،أو عالق��ات �شخ�صية كي��ف تنظرين
مل�س�ألة النقد الأدبي؟
إنت��اج للن�ص ،وما
�
إع��ادة
�
هو
ـ النق��د الأدب��ي
ٍ
�أحوجن��ا �إىل ٍ
نق��اد ينظ��رون للأعم��ال الأدبي��ة
بع�ين املحب الب�ص�يرة لكن للأ�سف ه���ؤالء قل ٌّة..
ومعظ��م من ميتهن��ون النق��د يف بلدن��ا حمكومون
بعقده��م ،و�صداقاته��م� ،أو عداواتهم ،والأخطر
م��ن كل ذلك �أنهم حمكومون ب�ضي��ق �أفقهم ،الذي
ي�ؤدي بالتايل �إىل ت�شوّ ه ذائقتهم..
*يرى البع���ض �أن بع�ض الأدباء وخالل هذه
البقية �........................................................ص22
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يف يوم الأر�ض ..انطالق فعاليات ملتقى "من اجلوالن �إىل القد�س"
بد�أت �صباح يوم الأحد  2014/3/30فعاليات
ملتقى يوم الأر�ض لهذا العام بعنوان "من اجلوالن
�إىل القد���س" ال��ذي تقيم��ه م�ؤ�س�س��ة القد���س
الدولي��ة وذل��ك يف قاع��ة الأمويني بفن��دق ال�شام
بدم�ش��ق مب�شارك��ة عدد م��ن الباحث�ين واملفكرين
الع��رب مبنا�سب��ة الذك��رى  38لي��وم الأر���ض.
وقالت امل�ست�شارة ال�سيا�سية والإعالمية يف رئا�سة
اجلمهوري��ة الدكتورة بثينة �شعبان يف كلمة خالل
افتتاح امللتقى� :إن اجلوالن والقد�س هما عينا هذه
الأمة ،وم��ن واجب اجلميع الدف��اع عنهما م�ضيفة
�أن الت�شب��ث بالأر�ض والت�ضحي��ة وترويتها بدماء
ال�شه��داء ه��ي ال�سبيل واخلي��ار الوحي��د �أمامنا،..
و�أ�ش��ارت الدكت��ورة �شعب��ان �إىل �أن م��ن يداف��ع عن
القد�س واجلوالن من �أي بلد عربي كان فهو يدافع
عن ذاته وعروبته ودينه وم�ستقبله ،معتربة �أنه"
ال منة لأحد على �أحد يف ذلك فجميعنا م�ستهدفون
والإ�س�لام م�ستهدف وامل�سيحي��ة م�ستهدفة و�إذا مل
ن�ؤم��ن ون�شعر بهذا الأمر �سيق�ضم��ون �أر�ضنا قطعة
قطع��ة ويق�ضم��ون كرامتن��ا وتاريخن��ا وتراثنا".
ولفت��ت �شعبان �إىل �أن اجلمي��ع ر�أى كيف ت�ستهدف
�سورية وملاذا ت�سته��دف ولذلك نعود لذات املعادلة
وه��ي" الت�شب��ث بالأر���ض وباملب��ادئ والت�ضحي��ة
وتروية الأر�ض بدم��اء ال�شهداء" كخيار وحيد ال
بدي��ل عنه للدفاع عن ه��ذه الأر�ض والعي�ش بها �أو
املوت على ترابها ،لأن العي�ش دون كرامة ودون وطن
ال ي�ساوى �شيئ ًا بل املوت هو الأف�ضل من هذا العي�ش.
و�أك��دت �شعب��ان �أن "كل م��ن يعت��دي عل��ى
�سوري��ة �سيدح��ر" م�ش�يرة �إىل �أن "ه��ذه
الأر���ض ق��دم �إليه��ا مئ��ات الغ��زاة عل��ى م��دى
ع�ش��رات الآالف م��ن ال�سن�ين �إال �أنه��م كله��م
دح��روا وبقين��ا نح��ن لأنن��ا م�ؤمن��ون ب�أر�ضن��ا".
و�أو�ضحت �شعبان �أن احلرب التي ت�شن على �سورية
لي�س��ت "حرب�� ًا طائفية وال مذهبي��ة وال �إقليمية،
ب��ل ه��ي ح��رب عل��ى �أر�ضن��ا وم��ن �أج��ل ال�سيطرة
عليه��ا" م�ش�يرة �إىل �أن املخطط��ات ال�صهيوني��ة
تخط��ط ملئة ع��ام �إىل الأمام ،وال��رد الوحيد على
ه��ذه املخططات ه��و الثبات واملقاوم��ة والت�ضحية
وال�شه��ادة ف��ى �سبي��ل كل �ش�بر م��ن الأر���ض..
واعت�برت �شعبان " �أنن��ا اليوم �أمام مفرتق تاريخي
و�أن ت�شبثنا ب�أر�ضن��ا والت�ضحية من �أجلها هو �أكرث
�ض��رورة وحاج��ة ملحة �أك�ثر من �أي وق��ت م�ضى"
الفت��ة �إىل �أن "الأر���ض ه��ي ال�ش��رط الأ�سا�س��ي
لوج��ود الإن�س��ان ودون الأر���ض ال وج��ود للإن�سان
و�أن الأر���ض بكل ما تختزن��ه وما متثله وما تنتجه
ه��ي ال�ش��رط الأول لوج��ود احل�ض��ارة الب�شرية".
وقال��ت الدكت��ورة �شعب��ان "علين��ا فه��م الأر���ض
مبفه��وم عمي��ق و�شامل �أنها �ش��رط �أ�سا�سي حلياتنا
ووجودنا وبنظرة �سيا�سية يف تاريخ الب�شرية جند
�أن ال�صراع��ات برمته��ا تدور ح��ول الأر�ض ،فلماذا
�أبي��دت �شع��وب �أ�صلي��ة يف الأمريكيت�ين ويف كن��دا
وا�سرتاليا ..كله من �أجل اال�ستيالء على �أرا�ضيهم،
ومن اجل ال�سبب نف�سه قامت ال�صهيونية بكل هذه
املج��ازر يف تاريخن��ا من �أجل الأر���ض الفل�سطينية
وم��ن �أجل الأر���ض العربية التي حتتله��ا ،و�أن هذه
امل�ؤام��رات والتواط���ؤ والدماء الت��ي ت�سفك هي من
�أج��ل اال�ستي�لاء على �أر�ضن��ا الطيب��ة الطاهرة".
و�أك��دت �شعب��ان �أن "الفل�سطيني�ين مل يخطئ��وا
ح�ين اعت�بروا �أن وجوده��م عل��ى �أر�ضه��م ه��و
الوج��ود الوحي��د واحلقيق��ي" م�ش�يرة �إىل �أنه "ال
ميك��ن �أن نن�س��ى �ص��ورة امل��ر�أة الفل�سطيني��ة الت��ي
عانق��ت �شج��رة الزيتون ملن��ع جراف��ات االحتالل
الإ�سرائيل��ي م��ن اقت�لاع �شجرته��ا لأنه��ا ال تري��د
احلي��اة دون �شجرته��ا ،لأنها تعل��م �أنها دون �شجرة

الزيت��ون ودون ه��ذه الأر���ض الت��ي تنتم��ي �إليه��ا
ال وج��ود له��ا �أو ال معن��ى لوجوده��ا اجل�س��دي".
ونوه��ت الدكت��ورة �شعب��ان بتم�س��ك الع��رب
وال�سوري�ين ب�أر�ضه��م يف اجل��والن املحت��ل ،مذكرة
مبا قاله الرئي�س اخلالد حافظ الأ�سد "لن نتخلى
عن ذرة ت��راب من اجلوالن "لأن الكرامة والأر�ض
كل ال يتج��ز�أ و�إذا بد�أ الإن�س��ان بالتفكري بالتخلي
ع��ن ج��زء م��ن الأر�ض فه��و يتخل��ى ع��ن كرامته.
واعت�برت �شعب��ان �أن��ه لي���س م��ن الغري��ب ر�ؤي��ة
الق��وى العاملي��ة وعلى ر�أ�سه��ا ال�صهيوني��ة ،تتكالب
عل��ى �أرا�ضين��ا وعل��ى فل�سط�ين وعل��ى كل �شرب من
ه��ذه الأر���ض العربي��ة لأنه��ا مهب��ط للديان��ات
ال�سماوية الثالث ولأنها تقع يف قلب العامل وتقدم
للإن�ساني��ة تاريخ�� ًا عم��ره ع�ش��رات الآالف م��ن
ال�سن�ين ،م�ش�يرة �إىل �أن "ه��ذه الأر�ض وم��ن عليها
ميثل��ون الغن��ى الثق��ايف والروح��ي والتاريخ��ي".
و�شددت الدكتورة �شعبان عل��ى �أن ال�صراع العربي
ال�صهي��وين ه��و البو�صلة ل��كل ما يج��رى على هذه
الأر���ض العربي��ة م��ن املحي��ط �إىل اخللي��ج مبينة
�أن��ه "ال ميك��ن لن��ا �أن جني��د التحلي��ل �إال �إذا �آمنا
�أن الق�ضي��ة الفل�سطيني��ة ه��ي الق�ضي��ة املركزية
و�أن ا�سته��داف الفل�سطيني�ين ه��و الدرجة الأوىل
واخلطوة الأوىل ال�ستهداف كل العرب".
م��ن جانبه �أك��د الدكت��ور طالل ناج��ي الأمني
الع��ام امل�ساعد للجبهة ال�شعبي��ة لتحرير فل�سطني
القي��ادة العام��ة �أن �سب��ب الت�آم��ر عل��ى ال�شع��ب
ال�س��وري ه��و مت�سك��ه بق�ضي��ة فل�سط�ين و�إميان��ه
بتحري��ر �أرا�ضيه��ا املحتل��ة ،لذل��ك يري��د الغ��رب
و�إ�سرائيل �إ�ضعاف �سورية حتى "ال تبقى حربة يف
خا�صرته��م وال تقف يف وجهه��م كالطود ال�شامخ".
واعت�بر ناج��ي �أن "الغ��رب يري��د م��ن الزعم��اء
الع��رب وال��دول العربي��ة التواط���ؤ مع��ه لت�صفية
احلق��وق الوطنية والقومية لل�شع��ب الفل�سطيني"
ليخالف��وا بذل��ك م��ا قال��ه القائد اخلال��د حافظ

الأ�س��د ب���أن "فل�سط�ين قب��ل اجلوالن" وم��ا يقوله
ال�سي��د الرئي���س ب�ش��ار الأ�س��د "ب�أنن��ا ال ميك��ن �أن
نتخل��ى ع��ن ح��ق م��ن حق��وق الأم��ة العربي��ة يف
فل�سطني �أو اجلوالن �أو �أي مكان من �أر�ض العرب".
و�أو�ض��ح ناج��ي �أن الغ��رب يري��د ت�صفي��ة ح��ق
الع��ودة لالجئ�ين الفل�سطيني�ين ويرم��ي �إىل
تهوي��د القد���س و�سل��ب كام��ل حق��وق ال�شع��ب
الفل�سطين��ي م�ستغ�لا ان�شغ��ال �سوري��ة بالدف��اع
ع��ن �أر�ضه��ا وتاريخه��ا وحا�ضره��ا وم�ستقبله��ا
وان�شغ��ال بع���ض ال��دول العربي��ة بالت�آم��ر عليها.
وخت��م ناج��ي متوجه��ا �إىل ال�شعب ال�س��وري "نحن
معك��م وجزء منك��م وطاملا �أنت��م متم�سكون بحقوق
ال�شع��ب الفل�سطين��ي واجل��والن نعاهدك��م ك�شعب
فل�سطين��ي �أنن��ا �سنك��ون معك��م دائم��ا حت��ى نحرر
الأرا�ض��ي املحتلة يف فل�سطني و�سورية ولبنان وكل
�أر�ض عربية ونعيد احلق والكرامة".
ب��دوره اعت�بر الدكت��ور �سف�ير اجل��راد
املدي��ر الع��ام مل�ؤ�س�س��ة القد���س الدولي��ة �أن "ي��وم
الأر���ض ه��و ي��وم االنتم��اء للهوي��ة الوطني��ة
العربي��ة الأ�صيل��ة وال��والء للمع��اين الأخالقي��ة
القيمي��ة املعرفي��ة الراقي��ة" م�ؤك��دا �ض��رورة
ت�أ�صي��ل معن��ى الوطني��ة واالنتم��اء والهوي��ة.
ولف��ت اجل��راد �إىل "�أهمي��ة كل م��ن اجل��والن
وفل�سط�ين ورمزيتهم��ا وقد�سيتهم��ا يف نفو���س
�أهلهم��ا ووح��دة م�سارهم��ا يف الن�ض��ال وذل��ك
بالت�ص��دي ملطام��ع �إ�سرائي��ل" متمني��ا حتري��ر
الأرا�ضي املغت�صبة كي يجتمع �أهلها فوق �أرا�ضيها.
و�أو�ض��ح الدكت��ور مع��ن �ص�لاح الدي��ن عل��ي
ع�ض��و جمل���س �إدارة م�ؤ�س�س��ة القد���س الدولي��ة
حماف��ظ القنيط��رة �أن "الأر���ض ه��ي العط��اء
والكرام��ة والقد�سي��ة وم��ن �أجلها تك��ون ال�شهادة
والت�ضحي��ة والف��داء" م�ست�شه��د ًا بعب��ارة
القائ��د اخلال��د حاف��ظ الأ�س��د "لي���س قريب�� ًا من
ال�سم��اء م��ن لي���س قريب�� ًا وملت�صق�� ًا بالأر���ض".

و�أك��د ال�شي��خ ح�س��ام الدي��ن فرف��ور ع�ض��و جمل�س
�إدارة م�ؤ�س�س��ة القد���س الدولي��ة �/سورية ورئي�س
جممع الفت��ح الإ�سالمي �ضرورة وج��ود وعي را�شد
يرتق��ي بالأمة العربية �إىل م�ست��وى امل�س�ؤولية يف
ظ��ل غياب الوع��ي و�ضعف الإرادة وانع��دام الفعل
مبقابل الفك��ر ال�سيا�سي القائم عل��ى العنف الذي
تبثه �إ�سرائيل والذي ابتدع الإرهاب يف العامل.
ولفت فرف��ور �إىل �أن "الت�آمر الغربي وال�صمت
يف العامل الإ�سالمي والتخاذل العربي والتفرق هو
م��ا �أدى �إىل ه��ذه احلال��ة املنكرة الت��ي نحن عليها
وال ب��د �أن نق��ف وقفة رج��ل واحد ونق��وم بالفعل
ال�صحي��ح" مو�ضحا �أن ال�صواب ه��و "�إحياء ثقافة
اجله��اد او ثقاف��ة املقاوم��ة" التي ينبغ��ي �أن تكون
�ض��د االحت�لال الإ�سرائيل��ي الذي ي�سف��ك الدماء
ويعتدي على املقد�سات.
وق��ال فرف��ور "علين��ا �أن نحي��ي ه��ذه الثقافة
ون�ؤطره��ا ب�أطره��ا لندفع عنها الك��ذب واالفرتاء
وال �أعتق��د �أن املفاو�ض��ات تو�صلن��ا �إىل ح��ل ونحن
ل�سنا �ضدها ولكننا خربنا الإ�سرائيليني ومكرهم".
و�أك��د رئي���س جمل���س �إدارة م�ؤ�س�س��ة القد���س
الدولية با�سل جدع��ان �أن االحتفال بيوم الأر�ض
ر�سال��ة للع��امل ب���أن �سوري��ة مل تن���س ق�ضيته��ا
املركزي��ة رغ��م حج��م ال�ش��ر الن��اجت عم��ا يح�صل
حالي��ا وما ي�سمى بالربيع العربي والذي �أخرجته
العق��ول ال�صهيوني��ة ل��زرع الفنت وتفتي��ت الدولة
واجلغرافي��ا ال�سوري��ة و�إيق��اع الدم��اء ب�ين �أبناء
ال�شع��ب الواحد بهدف �إلهائن��ا عن ق�ضية فل�سطني
والتف��رغ لتهوي��د القد���س وتدمري الأق�ص��ى وبناء
الهيكل املزعوم مكانه.
و�أو�ض��ح جدع��ان �أن��ه �إزاء التقاع���س املق�صود
مل�ؤ�س�س��ات اجلامع��ة العربي��ة ع��ن متابع��ة مل��ف
القد���س لتعمي��ة اجلماه�ير عن حقيق��ة ما يحدث
ت�برز اجله��ود املخل�صة والت��ي تنطلق م��ن �سورية
ومن قبل الأح��رار يف العامل للتذكري بان البو�صلة
احلقيقي��ة للجه��اد والن�ض��ال يج��ب �أن تتوج��ه
للقد�س وتوحيد اجلهود ال�سرتدادها.
و�أ�ش��ار رئي�س املركز العربي ال��دويل للتوا�صل
والت�ضام��ن مع��ن ب�ش��ور �إىل الرتاب��ط املركزي بني
�سوري��ة والق�ضية الفل�سطينية حي��ث �سعى �أعداء
�سوري��ة ع�بر احل��رب عليه��ا �إىل قط��ع العالق��ة
التاريخي��ة الت��ي تربطه��ا بفل�سط�ين وتغيي��ب
ال��دور التاريخ��ي ل�سوري��ة يف الدفاع ع��ن الق�ضية
الفل�سطيني��ة حيث �أثر ما تعر�ضت له �سورية على
جمري��ات الق�ضي��ة الفل�سطيني��ة وعل��ى الق�ضاي��ا
العربية الأخرى التي تتعلق باحلق والعدالة.
ولفت ب�شور �إىل �أن من ي�سهمون يف احلرب على
�سورية ي�سعون ق�صدا للخلط بني املطالب ال�شعبية
امل�شروع��ة وب�ين �أجن��دات خارجي��ة بي��د ق��وى
�إقليمي��ة ودولية مو�ضحا �أن �أبع��اد هذه املوءامرة
تك�شف��ت لدى جمم��ل �أح��رار الأمة والذي��ن باتوا
يدركون �أن ما تتعر�ض له �سورية جزء من العدوان
على فل�سطني ولبنان والعراق.
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درا�سة �أدبية

انك�سار اللغة يف ذاكرة خليل مو�سى
• حممد عبدو فلفل
لع��ل املتاب��ع لو�سائ��ل الإعالم ي��درك حقيقة،
مفاده��ا �أن ج��ل م��ا تقدم��ه م��ن �أخب��ار اخل��راب
والدماء يخ�ص الأم��ة يف الداخل واخلارج ،ونادرا
م��ا جت��ود ه��ذه الو�سائ��ل بخ�بر يب��ث يف النف���س
الطم�أنين��ة �أو الثق��ة بها ،حتى غ��دت مدمنة على
ه��ذه احلال��ة الإخباري��ة ،مم��ا �أف�ض��ى بالذاك��رة
اجلمعي��ة �إىل �ض��رب من التكيف مع ه��ذه الأنباء،
بق��در م��ا �أ�سه��م يف تخدير ه��ذه الذاك��رة ،فغدت
يف �أح�س��ن حاالته��ا ذاك��رة حتف��ظ الأ�شي��اء ،وال
تت�أث��ر مب��ا تكتن��زه م��ن م�آ���س و�أه��وال ،وك�أين
بال�شاع��ر خليل مو�س��ى ي�صدر عن ه��ذه احلالة يف
ق�صيدته(ذاكرة املرايا) 1فالذي ي�شعر به متلقي
ه��ذا الن���ص �أن��ه م��ع ر�ؤيا تغ��رف من مع�ين ذاكرة
جمعي��ة �أدمنت تلقي امل�آ�سي حت��ى ُحــرِ َمت القدرة
التح�س���س مب��ا حتفظ��ه م��ن خمتل��ف �ألوان
عل��ى
ُّ
الفجيعة ،وال �ش��ك �أن �أبلغ الفجائع �أثر ًا و�أكرثها
�إيالم��ا �أن ي�ص��ل الإن�سان �إىل حال��ة من الإحباط
ال ي�شع��ر معه��ا به��ول ما هو في��ه ،عل��ى �أن ال�شاعر
املنتم��ي ال ي�ستطيع اخلروج عن طبيعته �أو التنكر
لأوجاع��ه ،لأنه بب�ساطة ال يقوى عل��ى � اَّأل يت�أمل،
لذا جاءت اللغة يف(ذاك��رة املرايا) لغة منك�سرة،
حتكي انك�سار �أمة يخطه بقلم عري�ض موقعها يف
خارطة موازي��ن القوى العاملية ،كم��ا تخطه ردود
�أفعال هذه الأمة جتاه ما يجرى من �أحداث ج�سام
موكَّلة مب�صري البالد والعباد .
وما يك�شف عن هذه املزاعم يف ق�صيدة(ذاكرة
املرايا)ا�ستبطان ت�شكيلها اللغوي بدء ًا من عنوانها
ُ
وم��رورا مبفرداته��ا وجمازاته��ا و�صوره��ا الفني��ة
وانته��اء بر�ؤياه��ا العام��ة ،ببعديه��ا ال��داليل
واالنفعايل،ف�أن��ى قلب��ت ناظري��ك يف ه��ذا الن���ص
تلق��اك مف��ردات اخليب��ة واخل��ذالن والي�أ���س
والإحب��اط كـ(اله��رب والهت��ك والتع��ب وامل��وت
واللج��وء واخل�ص��ام واحل�ص��ار ،والغي��اب والدمار،
واجل��وع والوج��ع ،واجل��دار وال�سج��ن  ،والثعالب،
واملغ��ول والتت��ار ،والتدني���س والنزي��ف) ولي�س��ت
مف��ردات الع��امل الآخ��ر ب�أق��ل �إيح��اء ب�سوداوية
املوقف يف(ذاكرة املرايا) حيث ي�شي انك�سار اللغة
بانك�سار الإن�سان ،لذلك ائتلف املختلف من املفردات
يف معج��م هذه الق�صيدة حيث جت��د ال�شاعر ي�صد
ِح�ص��ا َر الق�صائد تارة ،ويحر���س الكلمات الأ�سارى
تارة �أخ��رى  ،كما جتد فار�س الكلمات قد ارمتى ملا
�أيق��ن �أن احلكمة يف �سجود اجلباه لغري الإله ،و �أن
الكاهن��ة ن�ص��ف كاهنة،ترفع مديحن��ا يف الظالم،
وتهت��ك �أ�سلحتن��ا يف ال�صب��اح ،و�أن الثعالب �سكنت
الأل�سن��ة ،و�إذا كان الأمر كذلك يغ��دو طبيعيا �أن
يك��ون النزيف يف ال�صالة  ،و�أن يحر�س القمر دار ًا
بغري �صخور و�سقوف ،و�أن تكون اللغة التي �سكنتها
�أل�سنتها الثعالب مدن�سة بالكالم الذي يحكي �سفر
اخليبة واخلذالن .
ول��و عدنا �إىل عن��وان الن�ص لوجدناه خري
مدخ��ل �إىل هذا العامل املحب��ط ،ف�إ�ضافة الذاكرة
�إىل املراي��ا توح��ي ب���أن الن���ص ي�صدر ع��ن ذاكرة
�آلية جمعية ،حتفظ الأ�شياء ،وال تتذوقها� ،ش�أنها
يف ذل��ك �ش�أن املر�آة التي تلتق��ط الأ�شياء وتعك�سها
بدق��ة ،ولكنها ال تتفاعل مب��ا تنقل �أو تعك�س ،لأن
ماهيته��ا ال متكنه��ا م��ن ت��ذوق ه��ذا ال��ذي تتلق��اه
وتعك�س��ه ،ويف ذل��ك م��ا فيه م��ن الإيح��اء بذاكرة
جمعي��ة �أدمنت تلق��ي امل�آ�سي حت��ى حرمت القدرة
التح�س���س مب��ا حتفظ��ه م��ن خمتل��ف �ألوان
عل��ى
ُّ

خليل املو�سى

الفجيع��ة ،ولأن دخول الأ�شياء يف هذه الذكريات
املر�آوي��ة يح��ول دون ت��ذوق اللحظ��ات ال�سعي��دة،
حر���ص الن���ص عل��ى الت�سرت عل��ى ه��ذه اللحظات
خوف��ا عليه��ا م��ن �أن تلتقطه��ا عي��ون املراي��ا التي
تف�ضي بال�ضرورة �إىل ذكريات جم َّمدة:
خ َّب� ِ
أتك عيوين من الذكريات
فلما ارتدينا الرباري
عرو�سني يف موجة تتغاوى
عرو�سني يف موجة
ن�سجتها ال�شواطئ �سرتا
لنا من عيون املرايا
انت�شرنا على اليم
أجرا�س لون
�
َ
نهرب رائحة اليا�سمني
ِّ
ونفرك مفتاح عطرٍ وطيب
يهرب رمزَ ال�سعادة ،رائحة اليا�سمني
فال�شاعر ِّ
�ضن�� ًا بها وخوف ًا عليها م��ن �أن تتحول �إىل ذكريات
حمنَّطة ،لذلك جعل عيونه حار�سا لهذه اللحظات
م��ن �أن ت�ص�ير ذكري��ات كه��ذه ،ولأن��ه فق��د الثقة
ب�إن�سانية الإن�سان جعل الطبيعة ممثلة ب�شواطئها
تن�س��ج للعرو�سني �سرتا يتقيان بهَ عيون املرايا ،بل
َجــ َعـــلَن��ا �أي�ض��ا نخبئ بقايا �أفراحن��ا خوفا عليها
من عيون هذه املرايا التي باتت خطرا ينذر بعجز
النفو�س عن الت�أثر باملفرح �أو البهيج ،وذلك لإلفها
امل�آ�سي ،وك�أنها خملوقة منها ومفطورة عليها :
وقبل الوالدة كنا هنا
هــكـــذا
هاربني من املوت
�أتعبنا يف املخا�ض الكال ُم..
نخبئ عنواننا من عيون املراثي
ون�س�أل �أوديب عونا لنا
يف دروب ال�س�ؤال..
نخبئ �أفراحنا من عيون املرايا التي خذلتنا..
�إن ه��ذا املقط��ع ال��ذي يفتت��ح ال�شاع��ر ب��ه
ق�صيدت��ه يو�ض��ح وي�ؤي��د ما نزعم��ه م��ن �أنها ن�ص
إن�س��ان م��ن الإحب��اط ،بل
ي�ص��در عم��ا يكتن��زه ال
ُ
ي�صدر عن متكُّن هذه احلالة من الذات ،لذا ابت ُِـدئ
الن���ص مبعطوف على معطوف علي��ه مفقود،ولكنه
يتمت��ع بقوت��ي احل�ض��ور والغي��اب ،فم��ع غيابه له
ق��درة احلا�ض��ر عل��ى الب��وح و الإيح��اء مب��ا يقوم
علي��ه ه��ذا الن���ص وي�صدر عن��ه من بني��ة داللية
ُ
فح��ذف املعط��وف
وانفعالي��ة عميق��ة ومكثف��ة،
1
 منشورة في مجلة الموقف األدبي ،علي��ه يف افتتاح هذه الق�صي��دة ي�شري �إىل خما�ض��ول الفعل
حت
حلظة
ميثل
أن��ه
ل
،
الق�صي��دة
والدة
.86-83
ص
(،)510
العدد
َّ

ال�شع��ري م��ن حال��ة الوج��ود بالق��وة �إىل حال��ة
الوج��ود بالفع��ل ،وك�أن النف���س ال�شاع��رة قبل �أن
ت�صدع مبا �صدعت كان��ت يف حالة �شعرية �صامتة
تعاين وتعاين معاناة �ضاقت بها ،فانفجرت كلمات
تك�شف عن امل�سكوت عنه من املعي�ش و املعانى الذي
ا�ستبد بالإن�سان قبل والدته حتى بات مقتنعا ب�أن
َّ
بعد م��وت حياتي و�شي��ك ،لذلك
م��ا ينتظ��ره فيما ُ
ت� َّصوره املن�شئُ �إن�سانا يهرب قبل الوالدة من خطر
داه��م يهدد املولود ،خطرٍ يحي��ق ب�أمة ال متلك من
�سب��ل التخل���ص مما هي في��ه �إال التو�سل باخلوارق
والأ�ساط�ير ،لذل��ك جعلن��ا ال�شاع��ر ن�س���أل �أوديب
خطاب اخل��وارق ال يجدي
الع��ون  ،ولأن خطابن��ا
َ
فيما نحن فيه جعلنا ال�شاعر �أي�ضا يف خما�ض هذه
مـخـدر،ال يعدو �أن يكون
الوالدة نع��اين �آالم كالم
ِّ
ظاهرة �صوتي��ة  ،تعزف يف �أح�سن الأحوال �أحلان
الأوجاع الإن�سانية .
ي�ؤي��د ه��ذه املزاع��م ا�ستنط��اق ب��وح مفردة
ال��كالم وما ي��دور يف حقلها الداليل م��ن املفردات
يف معج��م ه��ذه الق�صي��دة الت��ي ت�ص��در ع��ن �ضيق
الإن�س��ان ب�أ�شيائ��ه� ،ضي��ق ال�شاع��ر ب�شع��رٍ  ،ب��ات
ي�ستمد وج��وده وماهيته من معجم امل�أ�ساة ،فغدت
خمتلف مفرداته �ألوانا خمتلفة من �آالم الق�صيدة
الت��ي حتا�ص��ر ال�شاع��ر املحكوم بق��در ال�شعر ،قد ِر
الأوجاع امل�ستبدة التي ال جند مفرا منها �إال �إليها
!
وكنا هنا
�شاعرين
ن�صد ح�صار الق�صائد
ُّ
بيتا من ال�شعر ف َّر من املفردات
�إىل الكلمات
وبيتا ي�سلم �أنفا�سه للمغيب
فالكال ُم على هذا النحو �إذن ذو ماهية وجعية
متج��ددة عن��د خلي��ل مو�س��ى ،وه��و قدرنا كم��ا �أن
الأوج��اع كذلك ،لذا كان الكالم عند ال�شاعر قبل
الوالدة متعب ًا يف املخا�ض كما الحظنا ،وهو موجع
كذلك بعدها :
وبعد الوالدة كنا هنا
ٌ
غام�ض وجع الكلمات التي اندثرت
مرة بعد �أخرى
وال �ش��ك �أن �إ�ش��ارة املن�شئ �إىل توايل اندثار
الكلم��ات املوجع��ة �إيح��اء بتمك��ن ،ودميومة حال
الإحب��اط امل�ستب��دة ب�إن�سان الع�ص��ر  ،لأن الكالم
يف النهاي��ة حكاي��ة له��ذه احلال��ة و�ص��دى لها،لذا
كان ال��كالم يف ر�ؤي��ا الن���ص م�ص��در خ��وف وقل��ق،
مف�ض �إىل غري امل�ؤ َّمل منه ،فهو �إما �ضرب من
لأن��ه ِّ
هذيان
التوج��ع كم��ا تبني ،و�إم��ا ثرثرة نهذي به��ا
َ
العجائز يف �أرذل العمر :
ِ
َ
وبينك ُ
خوف الكالم الذي
لينه�ض بني
وف�ضاء
طار �أجنحة
ً
وحط كتابا وثرثرة
َّ
لعجائز ينه�ضن عند امل�شيب
ويف جع��ل ال�شاع��ر ال��كالم �ضربا م��ن الهذيان
�إ�ش��ارة دال��ة عل��ى غي��اب احلكم��ة ع��ن اخلط��اب
الإن�س��اين ،وه��و �ش��يء يتف��ق ور�ؤي��ا الن���ص الت��ي
ت�ص��ور فار���س الكلمات و حكيمه��ا املرجتى �ساقط ًا
يف خري��ف املع��اين ،و ناظ��را �إىل الأ�شي��اء يف غري
�أماكنه��ا ،و وا�ضع�� ًا للأم��ور يف غ�ير م��ا ينبغ��ي �أن
تك��ون في��ه ،وك�أن ذل��ك غ��دا ال�ش��يء الطبيعي يف
زم��ن ائتلف��ت في��ه الأ�شياء مع م��ا يباي��ن طبائعها
ومكونا ِتها:

هناك ارمتى فار�س الكلمات
م�ضى يف خما�ض احلروف
م�ضى يف خريف املعاين
وماتت جرا ُر
.....
يرى حكمة يف �سجود اجلباه
لغري الإله
يرى ما يرى
�سحابة �صيف
عيونا بغري ل�سان
و�أل�سنة �سكنتها الثعالب
واملفردات لفظتها البحار
وم��ن الالفت �أن يجع��ل ال�شاعر الثعالب ت�سكن
الأل�سن��ة ،ففي ذل��ك �إيحاء بف�س��اد �أخ�ص خوا�ص
احلي��وان الناط��ق ،وه��ي اللغة ،فقد غ��دت خطاب
ــمج كم��ا تلفظ البحار
مك��ر وخداع جديرا ب���أن ُي َّ
اجلي��ف �إىل ال�شواط��ئ� ،إن��ه الإن�س��ان ال��ذي مل
ــ�ص به من مواهب ونعم  ،وقد
يح�سن ا�ستثمار ما ُخ َّ
جعل ال�شاعر تدني�س اللغة و�إف�سادها معادال فنيا
تدني�س
له��ذه لذل��ك ،لأن �إف�س��اد اللغة وتدني�سه��ا
ٌ
لإن�سانية حاملها هوية متيزه متييزا متييز ًا نوعي ًا
من �سائر الأحياء :
�أنا لغة ُدنِّ�ست بالكالم الذي
�ش َّرعته القوايف لق�صر ُم ِ
نيف
........
�أنا لغة ُدن�ست بالكالم
وثارت على �ضفتيها حرويف
ولعل النظر �إىل جع��ل ال�شاعرِ الكال َم تدني�سا
للغة يف �ضوء تفري��ق الل�سانيني بني اللغة والكالم
يو�ضح ما زعمناه من �أن هذا التدني�س ميثل معاد ًال
فنيا ملا يرتاءى يف ر�ؤيا هذا الن�ص من �سوء ا�ستثمار
الإن�س��ان مل��ا خ�ص به م��ن املواه��ب وامله��ارات ،ويف
املقدمة م��ن ذلك نعمة اللغة الت��ي يف�سدها ب�سوء
ممار�سته��ا ،كم��ا يف�سده��ا بجعلها �سج�لا خليباته
وم�آ�سي��ه ،وه��ذا يتف��ق وم��ا نذه��ب �إلي��ه م��ن �أن
انك�سار اللغ��ة وتدني�سها يف(ذاكرة املرايا) ميثالن
مع��ادال فني��ا النك�س��ار الإن�س��ان ال��ذي �أدمن تلقي
اخليب��ات والإخفاقات ،مما �أف�ضى به �إىل حال من
اال�ستكانة والإحباط.
وقد متثل ذلك �أ�سلوبي ًا يف(ذاكرة املرايا)
با�ستكان��ة انفعالي��ة ،ورتاب��ة تركيبي��ة نحوي��ة
جتلت بهيمن��ة تقنية ال�سرد والق���ص على البنية
الن�صي��ة العام��ة ،فق��د متثل��ت الق�صي��دة مبقاطع
حتك��ي م��ا كان وت�ص��ف م��ا ه��و كائ��ن ،وغابت عن
كل��ي ،فلي�س
تراكيبه��ا جم��ل الإن�ش��اء غياب��ا �شبه ٍّ
يف جمله��ا ال��ـ( )124تقريب�� ًا �س��وى �س��ت جم��ل
�إن�شائي��ة ،والباق��ي جم��ل �إخباري��ة ،ت�سع��ة ع�شر
منه��ا ا�سمي��ة ،و�سب��ع وثالث��ون فعلي��ة م�ضارعية،
وث�لاث و�ست��ون فعلي��ة ما�ضوي��ة ،وم��ن الطبيع��ي
�أن يف�ض��ي ه��ذا الن�سي��ج الرتكيبي الإخب��اري �إىل
ق�ص ،م��ن �أبرز معامله ا�سرت�سال ال�شاعر يف
�سرد �أو ٍّ
ا�ستعمال فعل الكينونة املا�ضوية ا�سرت�ساال ،مــثَّــل
ظاهرة �أ�سلوبية دال��ة ،نتلم�س معاملها بعبارات من
قبيل(وقبل الوالدة كن��ا هنا) (وكنا معا طائرين
يحوم��ان عن��د البيادر)(وكن��ا هن��ا �شاعرين ن�صد
ح�ص��ار الق�صائد)(وكن��ا حدائق للف��رح ال�سنوي)
(وبعد الوالدة كنا هنا)
بعد ِ
بعد
وكنا هنا َ
وبعد ال�شمو�س
البقية �........................................................ص22
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عندما فتحت عيني

هالة القمر

• حممد احلفري
�ص��وت يخرتق داخلي وي�ستقر يف �أعماقي  ..يا�سر،
�أع��رف ب�أنني يا�سر خليل و�أنن��ي املق�صود بذلك النداء
و�أع��رف حكايت��ي منذ البداية حني ول��دت مبكر ًا قبل
�أواين م��ع �شقيقي ماه��ر وعامر ولذا توج��ب و�ضعي يف
احلا�ضنة ،كنت الأقل حجم ًا بينهما� ،أيامها كاد الريقان
علي �أكرث من مرة ل��وال تبديلي الدائم للدم
�أن يق�ض��ي َّ
يف م�شف��ى الأطف��ال الذي ق�ضيت فيه �أك�ثر من �شهرين
خرجت بعدها منه وقد ُ�ضرب ع�صبي ال�سمعي...
علي� ،أ�شعر بذلك ف�أجيبهم
يا�س��ر  ..يا�سر ،ينادون َّ
فلم��اذا ال ي�سمع��ون �صوتي؟ هل �أ�صابهم م��ا �أ�صابني يف
طفولت��ي املبكرة وحني اكت�شف��وا ب�أنني ال �أ�سمع؟ وبعد
تخطي��ط ال�سمع وعدة عملي��ات يف الأذن وعالج طويل
فقدوا الأمل نهائي ًا يف �شفائي ،معهم حق ،التم�س لأهلي
الع��ذر يف ذل��ك �إذ م��اذا �ستفع��ل ن�سبة الأم��ل ال�ضعيفة
�أمام كل هذا العجز الكبري لدي؟� ..أذكر جيد ًا معاناتي
م��ع �سماعت��ي الأذن والت�شوي���ش ال��ذي ي�صيبهم��ا مم��ا
كان يجعلن��ي متوت��ر ًا ال �أميز بال�ضب��ط الأ�صوات التي
�أ�سمعه��ا ،ال �أحب��ذ كث�ير ًا تذكر تل��ك الأي��ام فقد كنت
عاجز ًا حتى عن النطق..
الآه تخ��رج ن��ار ًا من بني �شفتي و�ش��يء بارد ي�سقط
عل��ى ج�س��دي� ،أي��د كث�يرة تتح��رك ،تخيفن��ي تل��ك
الأي��ادي ومتيتن��ي م��ن الرع��ب ،الوق��ت لي ً
�لا والدني��ا
دوامة واملن��زل بحر تتالطم �أمواجه� ،أحاول �أن �أقاوم
لكن التيار يجرفني واملاء يخنقني �،أرتفع ولو للحظات
ك��ي �أتنف�س الهواء لكن قوة م��ا ت�شدين نحو الأ�سفل ..
�أي��ن العائلة� ،أمي و�أب��ي وبقية �أخوت��ي؟ �ساحمك اهلل
ي��ا �أبي ملاذا تركتني الآن؟ �أل�ست م��ن علمني كيف �أ�شق
دربي الوع��ر هذا وحتدي امل�ستحي��ل� ،أل�ست من علمني
النطق وتهجي احل��روف الأوىل؟ �أين �أنت و�أنا بحاجة
�إلي��ك؟ طيب ..ق��ل يل فقط �إذا كنت ق��د قررت تركي
فلم��اذا بذل��ت كل تل��ك اجله��ود لت�ساع��د معلمتي على
ذل��ك؟ مل��اذا ال ترد؟ �أمي �أرجوك قويل ل��ه �أن يرد على
منك يا �أمي �أنتِ �أي�ض ًا ال تريدين الرد! �أين
�أ�سئلتي� ..آه ِ
�أن��تِ الآن؟ �أريد حنانك الذي فر���ش يل الأر�ض حمبة
وغطاين ب�أزاه�ير الأمل  ..ها �أنا �أتكلم �أو هكذا غدوت
علي �أح��د� ،أعرف الكثري م��ن الأمور وال �أجيد
وال ي��رد َّ
الإجاب��ة عنها بال�شكل املنا�س��ب ،ل�ساين يتلعثم و�أجهل
معاين بع�ض الكلمات لكنني �أحاول دائما �أن �أ�س�أل عنها
ملعرف��ة معناه��ا مب�ساعدة الأهل واملدر�س��ة� ،أنني حمب
لأ�ساتذتي وزمالئي وجلميع النا�س ،ولدي رغبة كبرية
يف العي���ش الك��رمي والتعل��م والعم��ل ،يح��دوين الأم��ل
وي�برق يف داخل��ي املتوق��د ،ل��ن �أي�أ���س �س�أح��اول دائم ًا
الو�ص��ول �إىل ه��ديف املن�شود ..نعم �س�أح��اول ..اهلل كم
�أحب ه��ذه الكلمة رغم ب�ساطتها فق��د كانت ت�ساعدين
دائم ًا كي �أخطو �إىل الأمام ..
�أنه���ض �أو �أح��اول ذل��ك لك��ن قدم��ي املرجتفتني ال
ت�ساع��داين على ذلك ،ماذا ج��رى يل ال �أدري بال�ضبط
� ..أن��ا ال �أري��د منهم �شيئ�� ًا� ،أريد فق��ط �أن �أخربهم ب�أن
عل��ي بابا والأربع�ين حرامي يقفون على الب��اب و�أريد
�أن �أخ�بر ال�سناف��ر الواقف��ة عل��ى �شا�ش��ة التلف��از ب�أن
�شر�شبيل قد ن�صب لها كمين ًا ،ملاذا ال ي�صل �إليهم �صوتي
وملاذا �أ�شعر ب�أنه يرتد �إىل داخلي ،حلقي جاف ول�ساين
ياب���س ال يتح��رك ،ل��و يتح��رك وينطق لأخ�برت �أمي
ب���أن قطة قد دخل��ت مطبخها قبل قلي��ل� ..أمي يا �أمي
عل��ي ه��ذه امل��رة� ،أع��رف �أن��ك بقربي ،قب��ل قليل
ردي َّ
�سمعت �أبي يحدثك عن عالمتي املتدنية يف مادة اللغة
العربي��ة� ...س�أجن��ح و�أحق��ق حلم��ي� ،س�أرف��ع ر�أ�سك يا
�أب��ي� ،أعدك بذل��ك �صدقني ..خ��رج ال�ص��وت حقيقي ًا
ه��ذه املرة وحينم��ا فتحت عين��ي ونظرت وج��دت �أمي
و�أب��ي وبقية �إخوت��ي يجل�سون على جان��ب ال�سرير ،يف
تل��ك اللحظ��ة كانت �أمي ت�ض��ع الكمادات الب��اردة على
جبين��ي حي��ث �سمعتها تق��ول لأبي :احلم��د هلل �أ�صبح
�أف�ضل لقد خفت حرارته.

ازدحمت �سط��وح القرميد بالع�صافري واليمام،
وا�ستح��م اليا�سمني بندى ال�صب��اح ،فتحت النافذة
وقف��ت م�ستغرق��ة يف ت�أم��ل عمي��ق ،من��ذ طفولتها
ت�أل��ف ه��ذا امل�شه��د ،هرع��ت �إىل املغ�سل��ة لتغ�س��ل
وجهها ،وقفت �أمام املر�آة ،تناولت فر�شاة الأ�سنان،
نظّ فت �أ�سنانها ج ّيداً ,ثم عادت �إىل مكتب والدها.
ن�صا
يجل���س خل��ف الطاولة منذ لي��ل �أم�س يح�بر ً
�أدب ًيا� ،أدركت �أنه مل ي�ستجب للو�صية :
حري�صا على �صحتك.
�أرجوك كنً
�س��رت لنف�سها" :رمبا
�أح�ست ما ي��دور بخلدهّ ،
�أدرك �أن الوقت مير ب�سرعة ،و�إىل الآن مل ي�ستطع
كتاب��ة ما يجول يف خالي��ا دماغه من �أفكار «  .كان
ل��ه يف نف�سه��ا منزلة �أ�س��رة ،رغم ع��دم ا�ستجابته
�إىل تو�سله��ا واملحافظة على �صحت��ه ،علما �أنه قد
ناه��ز خريف العم��ر ،وقف��ت وراءه دون �أن ي�شعر
بوجودها� ،أطبقت عيني��ه بيديها ،و �س�ألته مقلدة
�صوت ال�شباب :
ـ من �أنا؟!                       .
فرحا� ، شاطرته املزاح ،مل ينطق
بثت يف قلبه ً
با�سمها قال :
ـ دعني يا " ع ّمار « .
�ضحكت من �أعماقها وقالت :
ـ ال�...أبداً.
ـ �إذ ًا « ا�سكندر « .
 ال ...طبع��ت ً
قبلة على جبينه وطوّ قت��ه بذراعيها،
فبدت كهالة حتيط بالقمر قائلة :
ـ �أ�سعد اللهّ �صباحك يا " بابا « .
قفزت ك�أرنبة �إىل ال�شرفة تطلّ على " فيال "
تعج
من طّ راز حديث ،ت�شمخ كغانية و�سط حديقة ّ

بالأزه��ار وال��ورود ،فب��دت ك�س��وار يف مع�صم ،هزّ ت
ر�أ�سه��ا عج ًب��ا وراح��ت مت�س��ح احلديق��ة بنظرها،
ا�ستعر�ضت املكان وقع ب�صرها على طاوو�س يختال
تيه�� ًا �أم��ام بح�يرة �صغ�يرة ،ذات ج��دران ّرخامية،
ال��رذاذ منه ب�شكل
يف و�سطه��ا �صنب��ور م��اء يتقافز ّ
دائ��ريّ ،ي�ش��كّل م��ع �شع��اع ّ
ال�شم���س ن�ص��ف قو�س
قزح:
ـ يا �إلهي ! ..ما �أقرب املنظر لذيل الطّ اوو�س !.
كان الطّ اوو���س يختال تي ًه��ا ،ال يجاريه طائر
يف اجلم��ال ،عين��اه حتّ دق��ان يف قر���ص ّ
ال�شم���س
الأرج��وا ّ
ين ث��م ينظ��ر �إىل الفرا�ش��ات املتطايرة،
نح�لات ن�شيط��ات تت�ضاف��ر م��ع الفرا�ش��ات
وثمّ��ة
ٍ
امللون��ة ،ال تقل �ش�أ ًوا ،تتاىل م��ن زهرة �إىل زهرة.
�صفقت بيديه��ا ده�شة ,فا�ستح��وذت عليها الأفكار
حدثت ذاتها"" :ال منا�ص من �س�ؤال اجلهبذ» ..
�س��ر النح��ل
ع��ادت �إىل والده��ا لت�س�أل��ه ع��ن ّ
و�سعي��ه الدّ�ؤوب� ,أدرك ما ي��دور مبخيلتها ،وعيناه
تالح��ق �صرير ال�يراع على ال��ورق الأبي���ض امللون
باملداد� ،أجاب:
ـ ليجني الع�سل .
ـ كيف؟..
ـ مت���ص الرحي��ق بخرطومه��ا ث��م ت�ضع��ه يف
اخلل ّية .
ـ والطاوو�س .
ـ �شتّان بني هذه وذاك.
�شعرت بالإخفاق حني تذكّ��رت �أنّها ن�سيت �أن
تع��دّ قهوة ال�صّ ب��اح كعادتها� ،أجال��ت طرفها فوقع
عل��ى والدته��ا ،كان��ت حت�ضّ��ر الدّ رو���س لأخوته��ا
ال�صّ غ��ار� ،أ�سرع��ت �إىل املطب��خ ،ث��م ع��ادت بع��د
حلظات حتمل �صيني��ة ,وقدّ مت الفنجان لوالدها,
ٍ

ح�سناء
ج��ادتْ خميلتها بعدّ ِة �ص��و ٍر ا�ستقتها من ولعها ال�شدي��دِ بحكاياتِ الأزمنةِ
ُ
ُ
ُ
�سنرتك
احلكمة �أغل ُبها من �أ�سالفِنا ،وهل
وتت�ساءل دوم ًا :ملاذا ت�أتي
الغاب��رةِ،
َ
مما ورثنا ُه من ُهم؟!!
خل َلفِنا بع�ض ًا ّ
ٌ
رغم اختف��اءِ الهمز ِة �أما َم
ا�س��م
ا�سم
ح�سناءٌ ،
جميل َ
اخت��ارتْ لها جدّ ُته��ا َ
َ
َ
عابئة
ري
ف�صاحة
تبتل��ع
ال ّلهج��ةِ القرو ّيةِ التي
ٍ
اال�سم املنوطةِ بالنّهاي��اتِ  ،غ َ
ُ
ِ
تنا�سق حروفِهِ وبالتايل
املرافق لهذا االنك�سا ِر يف
بتغي املعنى
ِ
ِ
معظم الأحيانِ رّ ِ
َ
ٌ
متو�سقِهاُ ،ت َ
ُ
والعك�س،
جتل�س مكانَ الك�سر ِة
والفتحة
حروف وتفنَى �أخرى،
دغ ُم
ُ
ُ
لتمييز ال�شاةِ.
أ�سماء �أ�ص ًال
ِ
هي بعدَ هذ ِه املناو�شاتِ املعتادةِ� :أطلقتِ ال ُ
وتر ّد ُد َ
َ
تعل��م �إن كانَ لها منهُ
ومل
زوجها الدّ الةِ
ن�صيب� ،إال ما و�صلها من جمامالتِ ِ
ٌ
ْ
بع���ض القِ�س َمةِ من��هُ الدّ اخل ّيةِ �أك َ
رث م��ن اخلارج ّيةِ � ،أيّ��ا كانَ مل يعج ْبها,
عل��ى ِ
َ
َ
رائحة جدّ تِها احلنونةِ  ،جدّ تِها التي
لكن ما �أقنعها به هو �أن
يحمل يف ط ّياتهِ
َ
َ
عمرها � َ
تْ
بعناية ج ّم ٍة واختالتْ بها
أل��ف وردةٍ ووردة ،ر َو طفولتها
ٍ
غر�س��تْ يف ِ
َ
�أما َم النّ�سو ِة يف القريةِ َ ,
ُ
االبنة الوحيد ُة م�ؤقت ًا البنِها الوحيدِ ،
وهي
مل ال؟!! َ
ً
ُ
ُ
ذكريات
وترحل بعيد ًا
حمائم ُحزنِها
تق��ول م� ّؤقت ًا بينما تهدُ ُل
تاركة �شجونَ
ٍ
ُ
ُ
أفق بينما تعيدُ على م�سامعي ق�ص َتها و�أكا ُد
ل
ا
رب
ع
عيناها
وترحل
ُم ّرةِ،
َ �صمتِ
ِ
�أج��ز ُم �أنّه��ا تن�س��ى وج��ودي �أو تتنا�س��ا ُه كيم��ا ُتقل َّب دف َ
رته��ا :ت��ز ّو َج �أبي من
وعبء
لبع�ضهم��ا وكانَ لبا�س ًا لها كم��ا كانتهُ  ،افرت�شا غم��ا َر احليا ِة
�أمّ��ي� ،سكن��ا ِ
َ
حلم جدّ تي
ب�سب��ب
آخر
�
إىل
�
ن�سائ��ي
طبيب
من
ك���ض
الر
يف
ّ��ة مبك��رةٍ
م�س�ؤولي ٍ
ّ ِ
ٍ
َ
ِ ِ
ٍّ
َ
لكن �أ ّمي
بر�ؤي��ةِ �أبن��اءِ وحيدِ ها� ،ضاعا و�سط طلباتِ الأطبّ��اءِ التي ال
ترحمّ ،
ُ
بغ�لام فات�س َع ال�ش ُ
ّ��رخ بينهما ،وجدّ تي متع��نُ يف تلميحاتِها وبكائِها
ّ��ر ُه
ٍ
مل تب�ش ْ
حمث ً
واج ب�أخرى ،م��ر ّدد ًة َ
َ
الزّ
و�سط ده�ش��ةِ والدتي عن � ّأي
عل��ى
بذلك
ه
ا
ي
ّ��ة �إ ّ ُ
ِ
ُ
تركة تتحدّ ث جدّ تي حينما تقول:
ٍ
حتتاج وريث ًا؟!!
ـ �أال
ُ
ع��ذاب ال ينته��ي ،بينما
دم َغ��تْ حي��ا َة �أمّ��ي ب�أل��وانِ
ترق��ب �أمّ��ي الفتياتِ
ُ
ٍ
وهن كال�صّ افناتِ اجليا ِد
ح�سب و�صفِها من القريةِ
املرتدداتِ على بي��تِ جدّ تي ّ
َ
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•عفراء نبيه احل�سن
قبّ��ل جبينها اللّجينيّ ،وو�ضع القل��م على الطاّولة
بهدوء ،ف�س�ألته :
أحب �إليك؟
ـ �أ ّيهما � ّ
ـ ما ق�صدك يا �صغريتي؟
ـ �أ�سراب الطّ اوو�س� ،أ ّم جماعات النّحل؟
ـ ه���ؤالء يحبّ��ون منظ��ر الطّ اوو���س .و�أ�ش��ار
ب�إ�صبعه �إىل البناية املقابلة .
ـ ونحن؟..
ـ نح��ب النّح��ل .لأن النحل��ة معم��ل كيميائي،
�شاف .
فالع�سل دواء ٍ
م�ض��ت �إىل والدتها يا للم�صادف��ة حيث كانت
والدته��ا ت�شرح لأخيها ال�صّ غري در�س ًا يف العلوم ،عن
جماع��ات النّح��ل وفوائده��ا ،تذك��ر �شقيقها طعم
الع�سل فلعق �شفتيه:
ـ �س�أطل��ب م��ن الباب��ا �أن ي�ش�تري لن��ا خل ّية من
النّحل .
�ضحكت والدته:
 ملاذا؟.أحب الع�سل .
 لأنّني � ّر ّدت عليه :
بن��ي ...النّح��ل بحاج��ة �إىل حق��ول
ـ ي��ا
ّ
وب�سات�ين وا�سع��ة ،ونحن ال منلك �س��وى هذا البيت
ال�صغري املتوا�ضع ال يكفي �سكنانا .
 انظري .و�أ�شار ب�إ�صبعه �إىل جارهم يزرع ف�سحة الفيال
تي ًها .
    لأن��ه ال يقي��م وزن�� ًا للنح��ل فيخت��ال تيه ًاكالطّ اوو�س .

•نهلة يون�س

مما يجاورها.
و ّ
َ
ً
�أخ�يرا وق َع اختي��ا ُر �أ ّمي على �إح��دى �صديقاتِها �أ ّيا ِم الدّ را�س��ةِ  ،وفر�ضتها
َ
املوافقة ُ
زمن.
على مت ّن ِع �أبي امل�صطن ِع بل�سانهِ �أ ّما عينا ُه ف�أعلنتا
منذ ٍ
ً
َ
وت��روي يل جدّ ت��ي َ
لمّ
�
أ
ت
وك��م
،
ليل��ة
مذبوحة
رق�ص��تْ �أمّ��ي
تْ
زفافهِ
كي��ف َ
َ
كاملم�سو�س
�صرخ��تْ كاملل�سو ِع،
تق�ضم كفّيها ب�أ�سنانِها،
جدّ ت��ي بينما تكا ُد �أمّ��ي
ِ
ُ
ّ
تْ
هر
ال�ش
مي�ض
ومل
،
ل
ا
إىل
�
ِما
ه
حمبت
عرى
ني
م��ن دونِ جدوى فال�سك
ُ
ف�ص��دَ
أب��دِ
ِ
ُ
ال�ض ّر ُة َ
حتّى حم َلتِ ُ
ِزق �أ ّمي وانفطا ِر �أمومتِها.
و�سط تهاليلِ جدّ تي و�صوتِ م ِ
َ
الفجر لثالث��ةِ �أ ّي ٍام
نه�ض��تْ �أمّ��ي مع ب��زو ِغ
متتالي��ة �إىل امل��زا ِر يف القريةِ
ٍ
ِ
ً
ّ��م �إن�سي�� ًا ,متلم�س��ة منه طف ً
َ
وحتقق لها
�لا �أو امل��وت،
املج��اور ِة م��ع ن��ذ ٍر �أال تكل َ
االثن��انِ مع�� ًا ُ
حيث حم َلتْ ب��ي يف ّ
عناية
أ�شهر م��ع
ٍ
ه��ر التّايل ْ
ال�ش ِ
لك��ن ل�سبعةِ � ٍ
َ
ج��راح ،ثم فارقتْ احليا َة
فائق��ة من جدّ ت��ي مك ّفرةٍ ع ّما �أحدثتْهُ يف ذاتِها من
ٍ
ٍ
بقبلة
�سرير الزّ وج ّيةِ املع ّم ِر بالآمالِ  ،وودعتني
وه��ي ت�ض ُعني يف ح�ضنِها على
ٍ
ِ
على جبيني فكنتُ و�ص ّي َتها الوحيد َة.
مل حتنَ��ثْ جدّ ت��ي بالعهدِ الذي قطع َت��هُ عليها �إ ّبانَ منازعتِه��ا للموتِ  ،فما
ظننته��ا يف البداي��ة ِ�إال �أنها �أ ّمي تلك التي ن��ذرتْ روحها من �أجل وجودي غري
روري.
ال�ضّ
ّ
ُ
ُ
وبداية ق�صتي �أنا،
نهاية ق�صةِ �أمي
�أخ��ذتْ نف�س ًا عميق ًا وقالت :تلك ه��ي
َ
انتق��ل �أملها بالفط��ر ِة �إيلّ ،الب��ل كيف تق ّم�ص��تُ حكايتها وقد
أعل��م كي��ف
وال � ُ
م�ض��ى عل��ى زواجي �سنت��ان بينما � ُ
امت�صا�ص
أح��ث رحمي عل��ى
نطف��ة واحدةٍ
ٍ
ِ
َ
كلم��ة مام��ا الت��ي مل ت�سمعه��ا �أ ّمي،
قر���س كلم��اتِ والدت��هِ وت�سمعن��ي
تقين��ي
َ
ً
حافي��ة ت�س�ألهُ
وه��ي
قدماها
ان�سلخ��ت
ت��ي
وجدّ
تروح وتغ��دو �إىل املزا ِر ذاتهِ
ُ
ً
ً
ُ
القبيح على والد ِة زوجي وتدعو عليها
باب
طفل��ة �أو طفال ،بينما
توا�ص��ل ال�سّ َ
َ
وهن كال�صّ افناتِ
بق�س��وةٍ كلّما تذكرتْ �أعدا َد الفتياتِ املرتدّداتِ عل��ى بيتهاّ ..
اجليادِ.
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�شُ دَّ الرِّحال

عِ طْ رُ َمن ِْ�شم
• حممد نعيم امليداين
من�شم بال�سخا ِم و�أد َتني
عطر
َ
يا َ
من�شم ..فانثني
عطر
َ
و�أ�ضعتني يا َ
وغدر َتني ..وخنق َتني ..و�سحق َتني
وترك َتني َجزْ َر ال�سبا ِع َينُ�شْ نَني
َ
طلعة �صبحنِا من �شرقه
قد ُ�شقْتُ
َ
ذكراك ال�ش�ؤو َم َف ُملَّني
ومللْتُ
و�شبعت من ُ�س ُح ِب الوعو ِد خداعِ ها
ُ
كذوب ِبعتني !
برق
ويال ُه ..كم ٍ
ٍ
ال�صديق �إىل البكا
عطر
ِ
كم �ساقني ُ
الظاعن
نفح احلبيب
ِ
كم �شاقني ُ
امل�سك منِّي عاكف ًا
�أم�سى فتيتُ
ِ
ي�شكو مناز َلهُ غدا َة هجرنني
هن ق�صيد ًة
أوان�س ِجيدَ َّ
ي�شكو ال َ
ويُ�سِ ُّر يل جنوى ف� ٍؤاد علَّني
�إين �شذيتُ الآن�ساتِ َ�صب ًا َ�صب ًا
ال�صبا و�أ�سرنني
فحفظنني منذ ِّ
ط َّوفن بي ُ�س ُر َر الأنوثةِ يا لها
ُ�س ُرراً ..ويا لغرامها ُمذ نابني
الرقاب مناز ً
ال
وفر�شنَ يل ُت ْر َب
ِ
الدنى ..د َّللْنني
� َّضوعنَ عطريَ يف ُّ
نابغي راعني
ف�إذا بليلٍ
ٍّ
خا�صمنني ،و�أت َ
ني يل َي ْعذِ ْلنَني
لتع�س عطو ِرها
مبن�شم يا
و�إذا
ِ
َ
قد �أُك ِْر َمتْ َ ..
العطر ال�سني؟
هل ُغو ِد َر
ُ
قوم ُك َّن يل
أبوء �شِ ْ�س َع نعالِ ٍ
ل َ
ِجيد ًا وك َّف ًا ناعم ًا ..بل ُكنَّني
تن�سمتْ
ُ
فثياب ر َّبات اخلدور َّ
لهن نبذنني؟!
عطر ًا
ملن�شم ..ما َّ
َ
وخدو ُد ليلى الط ِّي ُ
بات كما ال�ضحى
غادرنني ..هل ِب ْعنَنيَ ..
وقلينني؟!
آالء اخل�صيبةِ كاملنى
و�أيادي � َ
ي�سكن بي ..ما بعنني ..ما بعنني
َّ
داري التي ع َّت ْقتُها َع َبق ًا� ..أرى
من�شم تغتني
باحاتها بعطور
َ
نعيم اهلل يا �أر�ضيَ -ع َلتْ
�أر�ضي ُ -
�صيحا ُتها « :من مالهِ يا حم�سني »
ُ
ُ
والطلول بيو ُتنا ؟
ال�سياحة
كيف
ُ
و�سياحة الأطاللِ �أم�ستْ موطني
ب�شامي وال�شذى
�إين و َت ْهيامي
َ
ال�سو�سن
وح�ضارتي الر َّيا كزهر
ِ
متن�سم َ
عبق الأقاحي والهنا
ٌ
خم�ضو�ضر
فجر بينِّ ِ
ب�شباب ٍ
ِ
ٌ
بل �إنني و�أنا �أعارك خانقي
يندى عبريي بالريا ِع الأَل َْ�س ِن
و�أذوب �شوق ًا ُكلَّما هلَّت على
تنحن
ن�سائم حلمِنا :ال
ُ�صبحي
ِ
ُ

• �سهيل حمد �أبوفخر
َ
الر َ
ُ
بديل
لديك
حال فما
ُ�شدَّ ِّ
ُ
ُ
قنديل
أظلم والردى
فالليل � َ
َ
َ
يداك
طالت
بريق � ِ
ألف جم َّرةٍ
واجل�سم َ
ُ
ونحيل
منك مت َّي ٌم
ُ
امل�صاعب �صهو ًة
اذهب فلم تعدِ
ُ
ْ
َ
ُ
وخيول
ت�شتهيك �أعِ ن ٌَّة
كي
الكفر املب َ
ني و�إمنا
ال تتْب ِع
َ
ُ
معقول
كفر الر�سولِ ب�أهلهِ
ُ
ُ
قررت �أن �أد َع النجو َم خليلتي
ف�أنا ملن عبدوا النجو َم ُ
�سليل
حب بعدَ اليو ِم يف هذي الدنا
ال َّ
بلْ م� ٌ
ٌ
ُ
وعويل
وجنازة
أمت
هجنٌ
فاحلب بعدَ حبيبتي م�س َت َ
ُّ
ُ
ِّ
منحول
عر بعدَ ق�صيدتي
وال�ش ُ
فنجو ُمها ُنثرِ َ تْ بعيد ًا يف الف�ضا
ُ
طلول
املغيب
وديا ُرها عندَ
ِ
الذئاب ثيا َبها
بلهاء مز ََّقتِ
ُ
ُ
واحلبيب ُ
قتيل
ترق�ص
بالعا ِر
ُ
ُ
هال � ُ
أعي�ش على حديقةِ جارتي
ُ
ُ
رحيل؟!
والعنف �ضا ٍر والبال ُد
ما نحنُ � ُ
أنبل َمن يتوقُ �إىل العال
جل�سا ِم ُ
ذيول
للم ْر ِد ا ِ
بل نحنُ ُ
يظن ب�أنني يف �صرختي
من ذا ُّ
ُ
م�شلول
�أر�ضيتُ �أهلي وال�صدى
ذكاءهَ ْم
مهما تذا َكوا �
ُّ
أ�ستخف َ
ُ
تدجيل
فاملجدُ ال َ�ص َل ٌف وال
دروب حبيبتي
�سالتْ دمائي يف
ِ
ُ
مرمول
والور ُد ذا ٍو واحل�صى
هيهاتِ �أن تدري ب�أن م�شاعري
ٌ
ُ
و�سيول
�صواعق
يف املوح�شاتِ
�أخذتْ من َّ
وه َج �شبابهم
الع�ش ِ
اق ْ
والوه ُج � ْإن َ
ُ
�ضئيل
ال�شباب
رحل
ْ
ُ

يكن
جادتْ على لمُ ِ ِع الرجالِ ومل ْ
ُ
مثيل
يل بينهم حتتَ ال�سماءِ
ما َ
نا�ص ٌح وم�ؤ ِّد ٌب
طاف فيها ِ
ٌ
ُ
وبخيل
م�سرف وخمن ٌَّث
بل
فقلتَ :
قالت� :إ َّ
كيف �أزو ُرها؟!
يل!! ُ
ُ
املقتول
وهي الردى و�أنا الفتى
يجن به الردى
ُج َّن اجلنونُ مبن ُّ
ملا �أتا ُه من البعيدِ َ�ص ُ
هيل
ثغرها
ال �ص َ
تب�س َم ُ
رب عندي � ْإن َّ
ُ
جميل
الربيع
فالور ُد � ْإن �ضحِ َك
ُ
�أطعمتُها َ
ع�سل الهوى ب�أناملي
ُ
ُ
�سبيل
وال�سل�سبيل
و�س َقيتُها
بحر �إين قد �أتيت َُك مرغم ًا
يا ُ
ُ
داج واملدى م� ُ
أهول
والليل ٍ
خفر ال�سواحلِ والدجى
لو خِ فْتُ من ِ
ال�ضفاف ُ
�أنا يا ُ
ذليل!
رمال على
ِ
َ
ٌ
عا�شق
�شم
رائحة اخليانةِ
ما َّ
�إال َ
ُ
م�سلول
ومات ك�أنه

ال�صباح بالبلي
فرح
ِ
ذبحوا على ِ
ُ
وطويل
مظلم
فهتفتُ ليلي
ٌ
� ْإن كان غريي يف اخليانةِ يرتقي
ُ
جمبول
ف�أنا على �شِ َي ِم الوفا
�شكر ًا لليلٍ قد ت�أ َّب َط �ش َّر ُه
والهواء ُ
ثقيل
م�ستفرد ًا بي
ُ
رت وما ُعذِ ُ
�إين َع َذ ُ
رت على الهوى
ُ
تعليل
�سبب وال
واحلب ال ٌ
ُّ
نحنُ العرا ُة �إذا لب�سنا نرتدي
ُ
تن�سيل
فاف وما له
ثوب ال َع ِ
َ
ال ُعذ َر �إال ما َّ
تعذ َر قو ُلهُ
ُ
ح َ
مع�سول
ني الل�سانُ مداهنٌ
رغم الهديلِ ببابها
مل تعتذ ْر َ
ُ
هديل!
الثغاء
هيهاتِ �أن يعلو
َ
�أنا �إن �شممتُ لدى احلبيبةِ خِ َّ�س ًة
لدي ُ
دليل!
علي وما َّ
هانت َّ
ق�ص�ص الغرا ِم ر�سو َلها
ما كنتُ يف
ِ
ُ
ور�سول
بلْ مله ٌِم حليا ِئ َها

نقد �أدبي
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توفيق �أحمد ال�شاعر الذي عا�ش الق�صيدة وحكايتها
• �إ�سماعيل مروة
مل نعتد يف ثقافتنا ال�سورية �أن نعطي املبدع
حقه الذي هو له �أهل� ،سلب ًا �أو �إيجاب ًا �إن جمع بني
هواية وعمل ومهنة ..فالإعالمي يخ�سر الكثري من
بريق �إبداعه �إن كان مبدع ًا يف ميادين �أخ��رى ،وال
�أدري �سبب النظرة غري املن�صفة ل�شخ�صية الإعالمي
�صباح قباين الكاتب والديبلوما�سي الناجح مل يخرج
عند الكثريين عن �إطار الإع�لام ،وب�أنه جمرد مدير
للتلفزيون ال�سوري منذ الت�أ�سي�س ،وين�سى �أو يتنا�سى
اجلميع جهوده الديبلوما�سية والثقافية التي كانت
�أكرث ت�أثري ًا..
كذلك ك��ان الأم���ر م��ع يحيى ال�شهابي ،اللغوي
الف�صيح ،ومع ف�ؤاد ال�شايب امل�ؤ�س�س الأدبي املميز مع
ما على الريادة من مالحظات فنية وتقنية ،هذا الأمر
طال الكثريين ،منهم ح�سان عطوان ال�شاعر ،ومروان
نا�صح ال�شاعر والناقد ،وال�شاعر الأ�ستاذ توفيق
�أحمد الذي �أجنز منجز ًا �شعري ًا مميز ًا على �صعيدي
الكم والنوع ،ومع ذلك ف�إنه مل ينل حظه من الدرا�سة
ل�شعره ،تلك الدرا�سة التي تتناول �إيجابياته وهي
كثرية ،و�سلبياته ،وهي غري مفتقدة يف جتربة طويلة
ل�شاعر زادت عن ثالثة عقود!
فكم من الظلم على �ساحة ثقافتنا ال�سورية يلحق
باملبدع الإعالمي؟
و�أخ�ص الثقافة ال�سورية ،لأن البلدان العربية
الأخ��رى جتاوزت الأمر كما احلال مع فاروق �شو�شة
الذي اعتني ب�شعره ودرا�ساته على توا�ضعها لي�صبح
ع�ضو ًا يف جممع اللغة العربية بالقاهرة..
وكذلك حممد �إبراهيم �أبو �سنة ،وفاروق جويدة
يف الأه���رام ال��ذي ا�ستطاعت امل�ؤ�س�سة �أن ت��روج له
�شاعر ًا حتى طغت �شاعريته على الإع�ل�ام ،مع �أن
القارئ الناقد لن يجد �سوى �صدى باهت لنزار قباين،
ومع ذلك �أ�صبح رائد ًا.
و�أري��د �أن �أ�سجل اع�ترايف بتق�صريي جتاه �شعر
ال�شاعر توفيق �أح��م��د ،فقد جمعتني ب��ه �صداقة
حميمة متتد لأكرث من خم�سة ع�شر عام ًا ،وقد حظيت
بدواوينه منجمة متفرقة ،كما حظيت بها جمموعة،
وم���ع ذل���ك مل �أق���ف معها ���س��وى وق��ف��ة عجلى م��رة
واحدة ،و�أعرتف بالتق�صري والظلم ل�صديقي يف هذا
الأمر ،و�أعد �أن �أجتاوزه يف القريب من الزمن ..ومع
الندوة التي �أقيمت عن �شعره يف الربنامج الإذاعي
احلواري(كاتب وموقف) و�صلتني من املحرر الثقايف
املتفوق علي احل�سن مقالة مطولة عن الندوة ،فقر�أت
املادة �أكرث من مرة لثقتي بال�صديق علي ،وبجرحه
النقدي الذي ال ي�ستغني عنه ،فقر�أت ما كتبه وما
قاله النقاد الأج�لاّ ء ،لأجدين مدفوع ًا للعودة �إىل
�أعمال توفيق �أحمد ال�شاعر ،واكت�شاف ما �أبعدتني
عنه ال�صداقة يف �شعره ،و�أع�بر هنا لنف�سي �أو ًال
عن الأ�سف لأنني حرمت متعة القراءة التي كانت
عال ،ولكنه
تلزمني ،فتوفيق ال�صديق �شاعر من طرا ٍز ٍ
مل يكر�س ،ومل يتهي�أ له �أن يكون يف مكانته وموقعه،
ل�شاعر
�شعر
ٍ
مع �أن �شعره يدفعنا �إىل التفا�ؤل بوجود ٍ
خرب ال�شعر العمودي والأبحر ال�شعرية ،فحق له �أن
ميار�س �شاعريته �ضمن هذه القوالب وخارجها ،على
العك�س من ال�شعراء الذين نذكرهم وجنلهم ،وبع�ضهم
ال يجيد ال�شعر العربي املعروف.
وقد ال �أج��ايف احلقيقة عندما �أق��ول� :إن �شعر
توفيق �أحمد يجعله يف م�صاف ال�شعراء ،ال�شعراء
الذين ميلكون الق�صيدة وال�صورة واللقطة� ،إ�ضافة
مل��ا يتمتع ب��ه م��ن خ�صو�صية الأ���س��ل��وب والتجريب
وامل��غ��ام��رة ،وك��ل ذل��ك يظهر يف التماعة عينه يف
لقطة ال تتمتع ب�أي فانتازيا اختارها غالف ًا لديوانه
ال�شعري ،الذي يجمع فيه جممل �أ�شعاره ال�سابقة �إىل
ما قبل �أربعة �أعوام...
كما يظهر يف لقطة مده�شة حت��ار يف التقاطها
و�أنت تقلب هذه ال�صفحات الغنية.
ولأن توفيق يعي�ش ال�شعر ،فنحن بانتظار �أن

ي�صدر اجلديد من �شعره الذي و�صل مرتبة �أعلى ،فهو
مل يتوقف عن اخلفقان ال�شعري الذي ذبحه الأمل،
وطار بجناحني مرهفني يف عامل الكربياء.
بني البحر واالنعتاق يف املوج:
ال �أري��د �أن �أحت��دث عن ال�شعر و�أوزان��ه وبحوره
عند ال�شاعر ،لكن ما لفت انتباهي مل �أ�ستطع مقاومته،
فثلث ديوان توفيق �أحمد كان على الأبحر ال�شعرية
العمودية ،وما عدا ذلك كان من �شعر التفعيلة وال�شعر
احل��ر ،وه��ذا له دالل��ة ال ميكن جتاهلها ،فنحن �أمام
�شاعر �أ�صيل قر�أ وت�أثر وخرب الأبحر ال�شعرية ،ومن
ثم كانت له حماوالته يف الإبحار احلر غري املقيد
يف ق�صائد هي من العيون ،وقد �أخالف هنا �أ�ساتذتي
النقاد ،فعندما وقفت عند الق�صائد العمودية قر�أتها
و�أعجبت بها ،لكنني مل �أجد ال�شاعر فيها متفرد ًا،
و�إمنا كان واحد ًا من ال�شعراء الذين �أحببتهم وقر�أت
لهم ،ومع خ�صو�صية الطرح� ،إال �أن الثوب الذي اختاره
ال�شاعر� ،أو فر�ضته الق�صيدة يعيدنا �إىل جتارب
نقدرها وقد تركت �أثر ًا فيها وفينا من قبل
		
مزقيها الدفاتر اخل�ضراء
وانرثيها مع الرياح هباء
		
كنت يوم ًا مباهج احل�سن فيها
�صرت فيها وريقة �سوداء
		
كم تبدلت :مارد ًا ،ومالك ًا
تغيت خيبة ورجاء
كم رّ
		
�أي فعل ولو قبلناه ق�سر ًا
�سوف يلقى ت�أفف ًا وازدراء
		
و�أفدّ ي القلب النبيل وياكم
ي�ستحق القلب النبيل الفداء
		
هي بع�ض الآالم عندي و�ألقى
باحرتام �أُف�ضّ ل االنكفاء
هي ن�شيد مل يكتمل عند ال�شاعر ،وعند املحب،
ولكم كنت �أرغب لهذا الن�شيد �أن يكون �إبحار ًا يف موج
ال�شعر املتالطم الذي ال يحوج ال�شاعر �إىل احلكمة،
و�إىل �إ�سداء الن�صح وا�ستخال�ص التجارب من جتربة
�شعرية و�إن�سانية مميزة ،ف�أنا املحرتق وال�شاعر الذي
اختار �أن يذوب �إح�سا�سه وروحه ل�سنا بحاجة �إىل
الت�أفف واالزدراء ،وكذلك ل�سنا بحاجة �إىل حلظة
اح�ترام وانكفاء ،وال �إىل نبل القلب ..فاحلب نبل،
والهجر قد يكون �أكرث نب ًال ،ويف احلب ال يعني املحبوب
واملحب على ال�سواء �أي تفكري يف �شخ�صية الأنا عند
احرتاق املعبد ..وما يف الن�شيد غري املكتمل يوحي مبا
ال يقبل الت�أويل بامل�شاعر املتوهجة املجه�ضة ،وهذه
احلالة البديعة مل تكن بحاجة للوقوف عند همزة ال
تتجاوز الفم ..وهذا ما يخالفني فيه �أ�ساتذتي الذين
يرون العمود �أعلى رتبة من ال�شاعرية.
ولأن وعي ال�شاعر حتدث عن ن�شيد مل يكتمل،
فقد �أتبعه ب�أغنية ،ولننظر مع ًا يف حلون الأغنية
ونغماتها:
تيقظت حوا�سك
عرب هذه الدقائق احلرجة
احلرجة جد ًا
تعبت من القهر
�أيها املوغل يف الأحالم
ملاذا ال ت�شعل قناديل روحك
لعل يخم�ش خد الأفق
ترك�ض الأيام املقبلة يف عينيك
ت�سرتخ
قم وال
ِ
فمن �أي �صومعة للع�شق
ميكن �أن تزلزل اجلبل ّ
الق�شي
أ�صم ذ ّرى هذه الأغنية
�أكرث من جدار � ّ
لقد تعبت من القهر �أيها املوغل يف الأحالم
�أال تالحظ معي �أنه مع تفوق الن�شيد الذي مل
يكتمل ،ومتكن ال�شاعر من بحره ولغته كانت �أغنيته
�أق���در على الت�سل�سل والت�سلل �إىل �أع��م��اق القارئ
وال�شاعر على ال�سواء؟

توفيق �أحمد
�أظ��ن �أن متكن توفيق �أحمد من ال�شعر وال��وزن
والقافية جعله �أكرث قدرة على الإبحار يف الربوج
ال�شعرية والروح مع ًا.
الق�ص واحلكائية:
كان الن�شيد الذي مل يكتمل حكاية� ،أو �إن �شئت
ق�صة �صاغها توفيق �شعر ًا ،بد�أ من الده�شة وانتهى
باخليبة املغلفة بالنبل والتظاهر بالتجلد ،ومل
يجر�ؤ ال�شاعر �أن ي�صدم ذاته ليقول :نعم �أنا عا�شق
مرهق ن��ازف ،وا�ستكان �إىل �إر�ضاء ال��ذات يف الإطار
الفردي ،و�ضمن الإط��ار اجلمعي على ح�ساب نب�ضة
احلب ال�صادمة ،والتي ترفع احلب واملحب درجات
يف ع��امل �سحر الكلمة وال�شعور ،ول��ن �أت��وق��ف عند
احلكائية يف الن�شيد مع �أنها بلغت �أعلى درجات الق�ص
لطول احلكاية ،و�أنتقل �إىل �أي ق�صيدة �أو ن�ص يف
�شعره لأكت�شف �شغفه املطلق باحلكاية ،واحلكاية
م�شاركة وابتعاد عن الغنائية التي تلقى على م�سمع
املتلقي دون التفات �إىل امل�شاركة التي تزيد من غنى
الق�صيدة ،وترفع من �سوية التلقي:
وبعدها �سافرت يف جزيرة احلنني
ر�أيت �أين �أجمع املاء مع النريان
و�أنني �أنهب من بيادر املراحل القادمة امتالءها
و�أنني باحللم اجلانح �أف�ضح الزمان
قر�أت:
�أن �أحد ًا �سافر يف احللم
يريد ا ملاء واخل�صب
فجاءته كوابي�س من املحل
وال ي�سعفه �سوى �أن يعرب احللم
ويلقي الغيم من رحابه يف الأر�ض
يفجر الأيام واملكان
ب ّلغت:
�أنني �أدو�س جثة الأم�س
وغري عابئ ب�شرعة املدى
و�أنني باحللم اجلانح �أف�ضح الزمان
وبعدها..
�سافرت يف جزيرة احلنني
حكاية واق���ع وح��ل��م وك��اب��و���س ،وج��زائ��ر يحن
�إليها ال�شاعر حتمل رق��ة احلنني ،ووداع���ة احللم،
فيها احللم واجلثة واجلنوح ،وفيها �أفعال احلكاية
من قر�أت وبلغت و�سافرت ور�أيت ..وتتعمق احلكاية
يف الوجدان مع ا�ستخدام الأفعال املا�ضية حلكاية
���ص��ارت معروفة بعد �أن م��رت مبلتب�س الق�صيدة،
كذلك با�ستخدام ح��رق الزمن واخت�صاره يف �صيغ
تدل على م�ضي الوقت ..وبعدها ..فماذا عن الآن؟
ال�شاعر يحرتم قارئه يف احلكاية ويقدم ما يرمز لها
دون غو�ص و�إيغال يف التفا�صيل ،وهذا من خ�صائ�ص
الق�صة الق�صرية احلديثة واملكثفة..
ومع ع�صفورة ال�شعر العمودية مي�ضي يف حكائية
ر�شيقة بوزن ر�شيق:

كغزالة نفرت
بجموحها ال�سحري
كغمو�ض �أحجية
ّ
بال�سر
تلتف
ّ
مت�شي وحني م�شت
كعرو�سة ال�ضجر
ووراءها قلبي
كالنار �إذ ت�سري
�أم�ضي حليث م�ضت
�أدري وال �أدري
فاحلكاية �أ���س��ل��وب متبع عند توفيق �أح��م��د،
وحكائيته تعتمد ال�صورة اللقطة ،ويف كل �صورة
تكمن حكاية من نوع �آخر ،لأنه يريد للقارئ �أن يكون
م�شارك ًا ولي�س متلقي ًا فقط.
و�إذا ما قر�أنا ق�صيدته القائمة على احلوارية
املطلوبة من الذات ال�شاعرة فهمنا لغز احلكاية ،هي
ابتعاد عن وعظ واقرتاب من القارئ حدّ التوحد:
مرة قال نب�ض لنب�ض
مر بي �صوب برية
الع�شب �أرجاءها
�أتخم
ُ
لنوقف هذا الهو�س
قال ثانيهما:
مر بي �صوب حرية �أوالً
ّ
ً
حلظة
لن�شهد لو
موت هذا احلر�س
مررت على النبع فاحتة الغيم
كان �سجين ًا ب�أوهامه فانبج�س
�أدار على ال�شعراء ك�ؤو�س ًا
من الك�ستناء
على حطب الده�شة النائمة
فمتنا جميع ًا
وع�شنا جميع ًا
ومل يبق يف الك�أ�س �إال بقايا
من التوبة الآثمة
الوم�ضة
وتتجلى احلكاية عند توفيق �أحمد يف الوم�ضة
ال�شعرية الق�صرية ج��د ًا ،ورمب��ا كان لطبيعة الن�ص
املكثف الدور الأهم يف حماولة غري واعية نابعة من
ال�شعور الداخلي الأثر يف تلخي�ص حكاية لتكون دواء
ناجع ًا� ،أو �آلة حادة لإنهاء الواقع ،ويف كالهما متعة
مهمة تخرج من �شاعر اعت�صرته التجربة:
عندما تع�شق امر�أة رج ًال
تهدية تفاحة من �أ�شجار غوطة دم�شق
وعندما يع�شق رجل امر�أة
يغ�سل خ�صالت �شعرها
بزجاجة من ماء نهر بردى
ويف �أخرى يقول:
كانت تختبئ يف حقيبتي
بني دفاتري والأقالم وحبوب الأ�سربين
فج�أة وقفت وردة �إىل جانبي
خلعت مالب�سها
�س�ألتني بتو�سل غريب
تريد �أن ت�ستبدل عطرها
بعطر املر�أة التي تختبئ يف احلقيبة
ويف �أخرى �أكرث �أمل ًا:
يف كل مرة اكت�شف �أن عنق الزجاجة
هو املمر الوحيد الذي �أ�ستطيع اخلروج منه
بحة �صوتي وربطة عنقي
دون �أن �أغري ّ
هنا مل �أقف عند املو�ضوعات والوجدان وال�شعر
عامة ،فذلك ي�ستحق وقت ًا طوي ًال ،ففي ال�شعر كالم
كثري ي��ق��ال ف��ي��ه ،و�آخ���ر ع��ن��ه ،وث��ال��ث عليه ،ولكن
القراءة العامة والعميقة� ،أوقفتني بوعي مطلق �أمام
ه��ذه ال�صيغة احلكائية التي مزجت بني الغنائية
وال���وج���دان والآخ����ر ،فكانت الق�صيدة احلكاية،
وحكاية الق�صيدة.
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درا�سات �أدبية

راج عالي ًا  ..دائم ًا
ال�س ُ
ُمراد ال�سوداين ّ :
ُ
ال�ضوء فوق ّ
وم�ض ّ
كل عتمة !!

ٍ
حلكمة � ٍ
ٍ
بارعة ن�سجتها َيدٌ ُعلْيا لتكون
أزلية
...
ِ
والدافئة ,
روح ال ُوج��ود  ,وكينونَة احلياة البه َّي��ة َّ ,
َ
ال�شجي
ّ��ر
ث
�
ؤ
امل
مغناها
وعب��ق
,
ب�سحره��ا
ّق��ة
ل
�
أ
واملت
ّ
 ,كان وه��ج ال�شع��ر ذل��ك الفي�ض املبث��وث يف وجدان
ال�شع��راء العرب عل��ى امتداد زمن احلي��اة  ,ن�سجته
ال�سمة اخلالدة يف هذه الأ َّمة
تلك ال َي ُد ال ُعلْيا ليكون ِّ
ُ��راب عام��رٍ باملج��د والك�بر � ,ص��اغ جمد ُه
 ,و ف��وق ت ٍ
و�شع��ر بل��ون الأُرج��وان  ,وعل��ى ما
وك�بر ُه َد ٌم ق��انٍ ,
ٌ
الد ِم وال�شعر ف��وق خارطة هذا الوطن
�شكّل��هُ نزيف َّ
خ�ضراء
الرحب  ,ف� َّإن نداوة الق�صيدة ظلَّت
َ
الوا�س��ع ّ
يافع��ة ويانع��ة كرفـ َّ ِ
��ة الع�ش��ب ف��وق ه��ذه الأر�ض ,
ً
�شفيفة كالنَّ��دى الذي يوقظ
وظلَّ��ت ُعذوبةُ املغن��ى
ِ
الدافئ��ة َ ,وظَّ ��ل �ص��دى
ال�ص
باح��ات َّ
يف الفج��ر َو ْر َد َّ
ِ
ناي��ات اجلبال
كبحة
احلزي��ن
القاين
غن��اء �شعرن��ا
َّ
البعي��دة � ,إذا �صدح��ت مبغناه��ا َ�صح��ا عل��ى وق��ع
�صداه��ا ما ف��وق الوجود م��ن ب�شرٍ  ,و�شج��رٍ  ,وحجرٍ
ٍ
ٍ
كث�يرة تخ�ضع لذل��ك املغن��ى َحتَّى تغيب
وكائن��ات
,
ِ
وت�صعد َم َع��هُ عالي ًا  ,وبعي��د ًا  ,تن�أى
وت��ذوب ,
في��ه ,
ُ
ُ
ِ
الر ُوح :
حم�سو�س
ب��ه ف��وق كُ لّ
ٍ
ّ
وم��ادي � ,إىل مع��ارج ّ
وال�صفاء  ,واملتع��ة الأزلية ُ ,ه َ
ناك :
حي��ث
البه��اء َّ ,
ُ
ٌ
ت�سبيحة ال ح��دود لرقَّته��ا و�صداها ,
حي��ث املغن��ى
ٌ
ترنيمة  ..مطلقٌ مداها  ,وتلك ال َّرنةُ
ّ�شيد
وحيثُ الن ُ
احلزين��ةُ يف املو�سيقا تُ�شكّل �أرو َع ما َم َّر على الوجود
م��ن �سيمفون ٍ
َّي��ات خال��دة  .يف الق�صي��دة العربي��ة :
ٍ
تقرتن املُفرد ُة بداللته��ا  ,وك� َّأن كُ لَّ
واحدة
غالب�� ًا ما
ُ
ُمنهم��ا قرين��ة للأخ��رى � ,إىل حلظ��ة يتداخل فيها
ً
ً
م�شرتكة
كينونة واح��د ًة
ال��دال واملدل��ول لي�صبح��ا
َّ
يف املغن��ى � :شع��ر ًا وغن��اء !!! ق��د ت�ش��ارك مو�سيق��ا
ٍ
ق�صيدة م��ا  ,ويرتك ذلك �أثر ًا م��ا �أي�ض ًا يف
م��ا �إيق��اع
نف���س امل�ستمع  ,ولكن ما يرتكه �صدى النَّاي مع �صدى
الق�صي��دة املوجعة  ,وامل�ؤثرة قد ال يغيب من الذّ هن
املعبة ,
�أبد ًا  ,م��ن هنا كان ت�أثري الق�صيدة العربية رّ
وامل�ؤث��رة  ,يف ذهنية �سامعها  :ت�أثري ًا خارق ًا وعميق ًا
 ,وبال��غ الفعالية  ,بقية ما حتمله تلك الق�صيدة من
عم��ق يف الدالالت  ,وقيمة يف ال�صّ ياغة  ,وروحان َّية
عالي��ة يف بوحها  ,ومو�سيقاه��ا  ,يف مبناها ومعناها ,
كف مبدعها
يف تلك الإيحاءات البارعة واملتقنة من ّ
ويبتكر
,
 ...ذل��ك الن ََّّ�س��اج احل��اذق  ,واملاهر  ,يخل��قُ
ُ
مب��ا �أوتي م��ن حنكة اخلل��ق والإبتكار  ,م��ا يوحي :
القدرة عل��ى �صياغة �شعر ِه
�أنَّ��هُ مب��دع
حقيقي ميلك ُ
ّ
ب��روح الفنان العظيم !!! هذا كائن يف القلَّة النَّادرة
م��ن املُبدع�ين اخلالدي��ن حي��ث ترك��وا ب�صماتهم يف
جماالت الفن��ون والآدابَ ,ب َ�ص ٍ
م��ات باقية يف الزَّمن
بتجدد �شب��اب الزمان برجوع��ه �إىل تلك
تتج��دد
,
ّ
ّ
املاء
الآثار اخلالدة َ ,ف ُيحييها يف النُّفو�س كما ُيحيي ُ
عط���ش الترُّ اب ُع�شْ َبهُ الواه��ي  ,و�سنابله امل ُْ�ص َف َّر َة
يف
ِ
 ,واجل��ذو َر الياب�س��ة ترجعها قط��رة النَّدى حليوية
احل��ي  ,واخل�لاّق فوق
احلي��اة  ,ودميوم��ة وجوده��ا
ّ
���ش لإرواءِ ما فوق��ه  ,وما
رقع��ة ذل��ك ال�ُّت�رُّ اب ال َع ِط ِ
ِ
أعماق��ه  ,و�ضم��ن خاليا ُه ال َّت َّواق��ة لقطر النَّدى ,
يف �
وك�أنَّ��هُ روح م��ا ُت َبثُّ فيه لتبعث ِ
ب��ه احلياة اجلديدة
�ضمن مو�سيقا الوجو ِد احل َّية .
َفاتيح
هكذا نب��د�أ بالتَّفا�صي��ل  ,والتي تُ�ش��كّل امل
َ
��ج عامل جتربة �شعرية ل�شاعرٍ ما
امله ّمة جد ًا لكي َن ِل ِ
واملفاتي��ح التي ب�ين �أيدينا الي��وم  ,هي قراءات
!!؟
ُ
ُمت�أن َّي��ة ملجموع��ة ال�شاعر ُم��راد ال�س��وداين � ,شاعر
عرب��ي من فل�سطني َ ,ل��هُ �صوته ,وجتربت��ه  ,وقيمة
ّ
نفو���س قرائه  ,ومدى ت�أثري ق�صيدته يف
م��ا ترك يف
ِ
�أعم��اق ُم�ستمعيه !!؟ وماذا �أ�ضاف��ت هذه املجموعة

مرادال�سوداين

لدى الق ُّراء العرب  ,والذين تابعوا هذا ال�شاعر ُم ْنذُ
جمموعت��ه الأوىل  ,والتي �ص��درت ُمنذ عدة �سنوات
!!! ال�شاع��ر ُم��راد ال�س��وداين واح��د م��ن ال�شع��راء
الع��رب املهموم�ين للعظم بق�ضاي��ا �أُ َّمته��م الوطنية ,
��رد بني داخلٍ مذبوح ,
وق�ضي��ة فل�سطني و�شعبه امل َُ�ش ّ
وخ��ارج �ضاقت عنه املن��ايف حتّى ابتلعه��ا على كرثة
الأح��داث املتالحق��ة  ,والأوج��اع امل�ؤ ّرق��ة  ,والت��ي
ت�صوغ �شاعره��ا من َر ِحمِها امل ّ
بال��د ِم واحلَرائقِ
ُكتظ َّ
ما
ن�س��ج
على
�صاغتهُ
 ,وال ُهم��و ِم القاتل��ة  ,ثم تبعثهُ
َيداه��ا  ,وتطرح��ه للنا���س بتفا�صيل��ه املوجع��ة
الدامي��ة  ,ف���إن ظَ ��لَّ ي��دو ُر يف فلكها على م��ا �صاغته
َّ
ُتعب  ,الواه��ي  ,و�إن جتاوزها ,
ظَ ��لَّ �صوتَه��ا الكَليلَ امل َ
ون�سج عامل � ِ
إبداع ِه  ,وق�صيدته املُلهمة  ,وارتقى مبا
�أب��دع �إىل ملكوته العايل  ...عا���ش عي�شة املبدعني
املُلهم�ين  .ول َّأن ُم��راد ال�س��وداين واح��دٌ من مهمومي
اجل��رح وال�شع��ر  ,وواحدٌ من امللتزم�ين بالق�صيدة /
اجلم��رة  ...تنبعث من رمادها لكي تتوهج َ ,وتُ�ضيء
 ,حاول جد ًا �أن ي�ستلهم من ت ِ
الدامي  ,وجرحه
ُرابه َّ
واملع�ّبر � ,إ�ضافة
ؤثر,
الق��اين مغنا ُه  :ذل��ك املغنى امل�
رّ
ح َّي��ة ُم�ستلهم��ة ممِّ��ا ا�ستلهمه ال�شع��راء الآخرون :
رفاق اجلرح وال�شعر  ,والنب�ضة اجلارحة :
• ...ل َِك هذه النَّجوى ...
ال�صبا َب ِة :
�أُطَ ِّو ُع ُع�شْ َب َّ
يف َب ْح ِر نايا ِت ِك املُ�شْ تَها ْة
إيقاعهن املُ َعلَّى
َي ْج َر ْح َن نومي ب�
َّ
تزف للبح ِر :
هذي �أكاليلُ اجلبالِ ُّ
ِ
ارتعا�شات النَّدى الغايف ...
•••
انتباهت ُِك ال َّر�شيقَةُ :
هذ ِه
َ
ُ�صو�ص املاءِ غاويةْ
يف ن ِ
ْتفرح الطُّ ُرقاتُ باخلُ طُ ِ
ً
جاحمـة ,...
وات
َفل ِ
َو ْلتُ�شعلَي َل ْيلَ املُ َول َِّه بانك�سا ِر ال َوقْ ِت :
بَينْ َ َي َد ْي ِك � ً
آنية ِم َن الكلماتْ .
 ...الق��راءة الأوىل  :حتمل املُفردة  ,والدّاللة
ذاته��ا  :للق�صي��دة الفل�سطيني��ة  ..فالنّب��ع واح��د ,
والنكه��ة واح��دة  ,واملُف��ردات واح��دة ال�صياغ��ة ,
واح��د اال�ستثن��اءِ  ,وم��ع هذا كُ لّ��ه  ,فهناك
واحل���س
ُ
ُّ
تل��ف هو  :م��ا ميثّله العمق
�ش��يء م��ا ُ ..مغاير َ ,ومخُ
ْ
ٍ
ل��ذات م��ا فيم��ا
ال�شخ�ص��ي لق�صي��دة ال��ذَّ ات املُغاي��ر
تَبثّّ��هُ وتكتب��ه  ,فال َّنفح��ةُ (اجل َّواني��ة) مل��راد ه��ي
غريه��ا لغري ِه  :من حيث انبث��اق الوم�ضة ال�شعرية ,

الدفقة بني هذا وذاك  ,وتركيب اجلُ مل مبا
وحرارة َّ
يوحي ِ
فجمر
ب��ه الإلهام  ,والقُدرة عل��ى ال�صياغة ,
ُ
الق�صيدة واحد  ,ولكنه مخُ تلف الوهج !!
ُه َ
��د الوج��ع  :يف الإله��ام ,
ن��اك ُمقارب��ة َح َّ
وال��دالالت  ,واملُف��ردات والنَّ�سي��ج  ,والتَّوافق  ,وك� َّأن
َّ
يل
ال�صّ��وت يف ال�شع��ر الفل�سطين��ي � ...ص��وت ك��ورا ّ
واحد ُ ...مت�آلف  ,ف�إذا ما ف�صلنا الأ�صوات عن بع�ضها
َ ..تبينَّ َ � َّأن لكلّ �صوت � :أَ َلقَهُ  ,ورونقَهُ  ,و َنف ََ�سهُ املُتم ِّيزَ
 ,و َب َّحت��هُ العذبةَ  ,وهكذا  ...كما ت�آلف الأ�صوات يف
�أدائه��ا ملغناها  ,ت�آلفت امل�شاع��ر يف �أدائها لق�صائدها
 ,م��ع ذل��ك الف��ارق ال�شَّ ِ
في��ف يف التَّباي��ن القائم بني
ق�صي��دة وق�صي��دة  ,و�شاع��ر و�شاع��ر  .وال�صّ ف��ة
امل�شرتك��ة ب�ين ال�شع��راء الفل�سطيني�ين ذل��ك امل��زج
اخلارق بني الأُنث��ى والأر�ض  ,قيمة ُمفردة ال �ش َبيهَ
له��ا يف ق�صائد الآخرين  ,من ُهن��ا كان غزل ال�شاعر
الفل�سطين��ي َ ,م ْهم��ا حاولنا ُمقاربت��ه بالأُنثى  ,ف�إنه
�سرع��ان ما يعود للأر�ض  ,وميزج بينهما لت�صبحا كُ ًّال
واحد ًا �ضمن عالقة م�صريية واحدة :
ِ
* ...ال
ال�صب َّيةْ
توقظ التف َ
ّاح يف �شَ ف َِة َّ
ُقلْتُ ل�صاحبي ال َع َّر ِ
اف فوق التَّلْ
َحيثُ َق�صائدي َت ْبتًلُّ بالإيقا ْع
والأوجا ُع تَرف ُعها �إىل :
ِ
وارتباك ال َقل ْْب
َم ْرقى اخلَ�سا َر َة ,
ينف��ر من
موج��ع ,
� ...ش��يء م��ا  ..كا ٍو  ,ح��ارقٍ ,
ٍ
ُ
الداخل ليمتزج بنار الق�صيدة الكاوي بلـَّذة  ,ومتعة
َّ
ينفر م��ن القلب ليعي���ش ارتباك
جارح
م��ا
�ش��يء
!!!
ُ
القلب الآخر  ,و�أوجاع الق�صيدة املُبتّلة بالإيقاع .
ال�صب َّي��ة
� ..إيق��اظ التف��اح  ,وعالقت��ه ب�شف��ة َّ
,العراف والأ�سئل��ة  ,والنُّب��وءة  ,والق�صائد واملُبتلَّة
بالإيق��اع  ,و�أوجاع ترفع تل��ك الق�صائد �إىل مرقاها
الع��ايل  ,فال�شع��ر  :وج��ع و�أرق  ,ونزي��ف كا ٍو ممت��ع
ولذي��ذ كالأفي��ون  ,واخل�سارة  ,ثم ارتب��اك القلب :
ُج َم ٌ
��ل �شعرية رقيقة للغاية ,وحا ّدة للغاية  ,وحا ّرة
الدفق
الدام��ي لذل��ك َّ
بق��درة ن��زف م��داد ال�شاع��ر َّ
حلد ال َول َِه وامل��وت !!! يدفع ال�شاعر
احلزي��ن املوجع ِّ
قيم��ة ذلك كلّ��ه بخ�سارته حليات��ه  ,ليك�سب اخللود
بق�صائ��ده !!! �أفلح ُمراد ال�س��وداين يف هذا  ,وجعلنا
ِ
وداخ َلهُ �ضم��ن �أحا�سي�س��ه ال َفر َِحة مبا
نعي���ش َم َع��هُ
ين��زف  ,ومتعت��ه احلا َّدة مب��ا ي�صوغ  ,والف��رق وا�ضح
جد ًا :
ب�ين ن��زف القل��ب �شع��ر َا �إىل درج��ة ال َول ِ
َ��ه

• حممود حامد

واالرتب��اك  ,وب�ين تل��ك ال�شَّ طحات العاب��رة كفورة
الزَّبد عند انك�سار امل��وج على �ضفاف النهايات !!!�أن
يخ�س��ر ال�شاع��ر احلي��اة مقاب��ل �أن يرب��ح ال�شع��ر ,
وقارئ��ه فتلك متعة م��ا بعدها متعة !!! ل��ذا  ,ف�إنني
�أرى بع�ين اليقني ب� َّأن كُ لَّ ق�صي��دة فل�سطينية ت َُ�شكِّلُ
مف� ً
ص�لا م��ن مفا�ص��ل ال�شع��ر الفل�سطين��ي املُعا�ص��ر
فل�سطين��ي ه��و حلق��ة م��ن حلق��ات
 ,و� َّأن كُ لَّ �شاع��ر
ّ
تل��ك ال�سّ ل�سلة املُهمة املتداولة يف ع��امل ال�شعر على
امت��داد زم��ن ال�شع��ر  ,ومغن��ا ُه الوطن��ي والإن�ساين ,
عر والزمان !!!
ومتتُّد ال�سّ ل�سلةُ ما دام ال�شّ ُ
ولع��لَّ ال َّرمزية اخلف َّي��ة البادي��ة املوجعة عند
ُم��راد ال�س��وداين  ,متثله بتلك الفُيو���ض من مدارج و
للخفي املُتحفى به لدى ع�شاق
ال�سراج ُ�صعود ًا
معارج ِّ
ّ
بالرمز
الغارق��ة
القطع��ة
تل��ك
يف
وقارئي��ه
ال�شع��ر
ّ
البهي اجلارح َح َّد ال َولَه :
ّ
حيلُ
�صاي
ع
ر
َ ْ
•ِ ...م ْن عادتي  ,وال َّ
ُم�سا َم َر ُة النَّجمة العاليةْ
َو ُجال ِّ�س َي  :ال َق َم ُر  /ا َ
ني ,
جل ْم ُر  ,والطِّ ُ
هم :
ي
غ
ال�سادرونَ يف ّ ُ
َون ُْدمانيِ َ َّ
ال ُع�صا ُة الثَّال َثَةُ ,
�أنا  ,و�شبيهي  ,وظلّي ...
ِ
ِ
الغواية ,
طق�س
ويل يف
الكتابة ُ
والغيب ِخلِّي ,
ُ
ومن جمر ِة ال َق ْولِ �أُ�شْ ِعلُ خمري ,
َو َق ْ�صفَةَ فُلٍّ , ...
ِ
ِ
رب النَّو ْم !!!
ع
ي
ـ
ه
ل
حا
على
باح ـ
ال�ص َ
َ ُ
َل َعلَّ َّ
وم�ضة به ّية للغاية تك�شف حال ال�شاعر الكلية
:
و�سكره��ا  ,وغ ّيه��ا  ,وظاهره��ا ,
,
�صحوه��ا
يف
ُ
وخفيتِّها !!!
�أب��دع ال�شاع��ر يف ت�صويره��ا لتعك���س �أح��وال
ال�شعراء جميعهم على امتداد رقعة الوجود !!!
ل��ذا فن�صو���ص ال�شاع��ر ال�س��وداين قطع��ة م��ن
روح��ه وقلب��ه  ,ورع�ش��ة ع�شب��ة على ث��راه تتمايل
مبغناها لتبهر الوجود كلّه مبغناها !!!
 ...وح�ين ُنعّ��رج جميعن��ا عل��ى القد���س  ,يف
�إ�سرائن��ا الآت��ي  ,والذي ال ُب ّد من��هُ يف معراج الوعد
املُحتَّ��م  ,والقادم ال محُ الة  ,ف��� َّإن نهاية نغم ال�شاعر
ال�سور القدمي عند بوابة
القد�س��ي املُبهر ,يقف �أمام ُّ
ّ
اخللود املقد�سة  ,نقر�أُ :
•ُ ...م ْنذُ
لل�سو ْر
َ
ع�شرين طريق ًا لمَ ْ �أَجِ ئْ ُّ
ِ
جاءت ال ُق َّبةُ ثكلى باملواويلِ ,
أجرا�س الكال ْم
وباللَّيلِ  ,و�
ِ
جاءت احلاراتُ والأ�سواقُ َت ْعبى
ت َْر ِ�ش ُح ا ِ
ني
أقوا�س احلَن ْ
َّاء  ,والنَّا َر  ,و� َ
حلن َ
ني ال َّرخْ ُو للأ�شجا ِر َي ْعلو :
والأن ُ
ُ
طافح ًا بالأغنياتْ
َ
ً
ال�سو ِر ,
إىل
�
ن
ع
ف
َدا
ت
ا
أ�سراب
َو َبناتُ املاءِ �
َ
ْ
ُّ
ِه َي الق ُْد ُ�س املُنادى واملُنادي ,
( فارفعي َع ْن ِ
كاهلِ ال�شُّ َعراءِ �أوجا َع البال ِد ...
نَزَ فوها ْ ...مثِلَ تلك ا َ
جل ْم َر ِة انفجرتْ :
على َ�ص ْم ِت ال َّرماد ) !!!
 ...جترب��ة ُم��راد ال�س��وداين جترب��ة جدي��رة
بالق��راءة  ,والنَّف��اذ �إىل بعيدها املوج��ع  /املُمتع ..
الدامي !!!
َّ
ِ��م م��ن �شعرن��ا العرب��ي والفل�سطين��ي
ه
م
ج��زء
ـ
ُ ُّ
ً
نفحة
املعا�ص��ر  ,حتم��ل �ألق ال�شع��ر و�أرقه  ,وتُ�ش��كّل
ُمه َّم ً
��ة من عذوبة ما �أبدع العرب يف ديوانهم وديوان
ال�شعر الإن�ساين العظيم !!!

�شعر
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� ٍآه يا وطني
• رجب كامل عثمان
�آ ٍه يا وطن ًا
رب فينا
رب فيه  ..ويك ُ
كنا نك ُ
ونداريه – ويداوينا
ِ
�أما الآن ..
ف�صار الوطن حزي ًنا
ملأ الكون �صراخ ًا ..
بل و�أنينا .
أحد
ما من � ٍ
ي�سمع يف العتمة �شكوا ْه
•••
�آه يا وطن ًا ..
ي�سكن فيه اخلوف..
القهر ..
وي�سكن فيه
ُ
الطهر
ويرحل عنه
ُ
الرنج�س
ويغ�ضب فيه
ُ
ُ
النا�س..
�صار
ُ
ودماء
بقايا �أ�شالءٍ
ْ
�آ ٍه من كل الأ�شياءِ ..
أ�سماء
و�آ ٍه من كل ال ْ
•••
�إين �أ�س� ُأل ..
ُ
َ
وكيف؟! ملاذا؟
أت�ساءل� :أين؟!
بل �

ومتى – ن�صحو من غفلتنا؟
ومدائننا ..
بل وقرانا ..
ً
اوبئة وركام
�صارت
�آ ٍه �آ ٍه من ق�سوتنا
�آ ٍه من ق�سو ِة �إخوتنا
�آه يا وطن ًا ...
كربت فيه الآه
وع ّمت فيه الفو�ضى ..
وازدهر الإجرام
•••
ونزاعات الإخوة كرثتْ
واندثرت كل الأحالم
ً
عمالقة
�آ ٍه يا وطن ًا كنا فيه
ثم غدونا – �أقزام ًا تلدُ الأقزام
تكتبنا الآ ُه
وتقر�ؤنا يف ّ
الظل �شفا ْه
املوت
�سئمنا من �أرقام ِ
�سئمنا من موت الأرقا ْم
أرقام نقر�ؤها
نحن بقايا � ٍ
يف �أعمدة ال�صحف اليوم ّيه
ون�شاهدها عرب التلفا ِز

البغي
على �أل�سنة
ِ
حكايا لبطوالت وهم ّيه
أيد همج ّيه
�صنعتها � ٍ
نحن بقايا �أ�شالءٍ
خلف زجاج – حطمهُ الإع�صا ُر ..
الريح ..
ف�صار رماد ًا تتقاذفه
ُ
ميين ًا  -ثم ي�سار ًا
�صار الدمع  -رذاذ ًا
يقذفهُ الربكانْ
ي�سكنُ يف �شفة الفنجانْ .
•••
�آه ما �أغرب قهوتنا
أتربة ودخان
حني تكون بقايا � ٍ
ا�صرب يا وطني
قريب جد ًا
�إن الن�صر
ٌ
الرنج�س
وغد ًا – �سوف يعود
ُ
�أجمل مما كانَ
و�أحلى مما كانْ
� ُ
أجمل ما يف الوطن حبيبي ..
�أن ت�شعر َ � ..
أنك �إن�سانْ

عـن الإن�سان واحلب واحلياة
• جميلة حم َّمد املح َّمد
()1
ال�سر اليانع من رحم الأيام
هو ُّ
التائه بني احلزن وبني التنهيدات
ُ
ال�ضاحك حين ًا
والـ يذوي كال�شمع كثري ًا
�إنه الإن�سان..
الكائن القوّ ي ال�ضعيف
ب�أمر اهلل -يف �آن..ف�إذ هو طفل يتل ّهف ال�شباب
ب�شوق ينظر �إىل الأمام
ٍ
و�إذ غدا �شاب ًا انهمك ب�أ�سباب احلياة
حتى يهرم..
فينظر �إىل الوراء
يبت�سم على �أيامه
وهي مت�ضي
تلهث كعقارب ال�ساعة
()2
الإن�سان وعرب رحلة احلياة
يف بحثه عن احلقيقة
عن الفرح وال�سعادة

يدرك احتياجه �إىل املح ّبة..
�سرها الريحان
التي حتمل يف ّ
تفجر الينبوع يف الأعماق
الـ ّ
هذه القيمة التي �أودعها
(الرحمن) قلوب خلقه
لت�صبح حياتهم �أحلى
�ضحكاتهم �أ�صدق
�سر احلياة.
وليبلغوا بها ّ
()3
احلياة ..هذه الرحلة الق�صرية
الـ توزع الفرح على قدر
وتنرث الأحزان كالرمال.
ورحلة احلياة كالقطار..
حمطة ترتك ابت�سامة
و�أخرى تد ّون الأنني
وثالثة تر�سم الذكرى
مع الأيام..
�إذ ّ
جتف الدمعة وتزول االبت�سامة
تبقى وحدها الذكرى..
تفتح لقلبنا هوّ ة �صغرية

نلج�أ لها ك ّلما �ضاق امل�آل.
()4
�أجمل ما فيك �أيها الإن�سان
عندما تكون �أنت
مغرد ًا يف رحلتك
ِّ
ترتل مع اجلداول ن�شيدها
حتوّ ل الدموع البت�سام
هكذا..
تلتق بذاتك املفقودة.
حتى ِ
�أجمل ما فيك �أيها الإن�سان
�أن تبقى كما �أنت
تعطي احلياة ،حت ّبها
مثل احلياة �إذ متنح ال�ضياء.
و�إن �ضاقت بك الأر�ض
و�سدَّ ت املنافذ يوم ًا..
�شيء من بعيد
يلمع دوم ًا ٌ
ا�سمه الأمل.
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ذكريات من البيت العتيق

لي�ست�....سيارة
• ريا�ض طربة

• حممود ح�سن
�أبي
عندما بد�أ الزيت ي�شح من عينيه ،اقت�صرت �أعماله وم�شاويره على املناطق
القريب��ة م��ن البي��ت ،لل�شم�س يف �شفتي��ه طعم ورائح��ة ولل�صمت لغ��ة ال�شجر،
يجل���س حتت ال�سنديان��ة الوارفة حيث الأفق والأر�ض بل��ون الطفولة ،يحاول
�أن يقل��م دالية ،لكن يديه مل تعودا تلكما القادرتني ،يذكر ،كانتا يدين ت�أكالن
موت الأر�ض ويذكر �أن ج�سد ال�صخر كان يتمزق بينهما ،وكانتا تفتحان للخ�صب
ج�س��دا لرتاب الأ�سود ،وها هما ترتخيان والأر���ض تت�ضرع وتتو�سل �إليهما غري
�أنهم��ا مل تعودا قادرتني ،وعندما انطف���أت �شعلة العينني و�صار الأفق من حوله
ظالم��ا �أ�س��ود ،دخ��ل �إىل البيت الطيني العتي��ق البيت الذي ي�شت��م فيه رائحة
اخل�صب ودفء الليايل ال�شتائية الطويلة ،طلب �أن يقام جدار يف �إحدى زواياه،
م��كان بحج��م ال�سرير متام ًا ،و�أن تك��ون �أدواته و�أ�شيا�ؤه اخلا�ص��ة� ،إبريق املاء،
الع��كاز ،احل��ذاء الأ�سود الق��دمي ،املن�شفة معلق��ة على قائمة ال�سري��ر ،العلبة
النحا�سية ال�صفراء التي ي�ضع فيها التبغ البلدي ،ثم الفتيل وحجر القدح.
يف تلك الزاوية وخلف اجلدار القائم بينه وبني العامل ،متدد �أبو �إبراهيم
عل��ى �سريره اخل�شبي ي�سبح با�سم رب��ه وينتظر فاحتة املوت ،وجهه ،وجه فالح
جبلي ،له حاجبان كثيفان ومنحنيان ب�إبر طويلة بي�ضاء متفر�شة كمظلة على
حفرت�ين مظلمت�ين ،ور�أ�س مك�شوفة لل�سم��اء حتت�ضن ذاك��رة ب�شفافية ال�ضوء،
وه��ا ه��ي الذاكرة تنفت��ح على املا�ضي ،م��ذ ارتفع��ت �أول ف�أ�س وه��وت يف �أ�سا�س
ه��ذا البيت ،ح�ين كانت القرية برجالها ون�سائها تتقا�س��م التعب ،كانت البيوت
ترتف��ع عل��ى �أعم��دة من احل��ب ،وها هو البي��ت بعد ت�سع�ين عام ًا يق��ف �صامد ًا
بوج��ه الزمن ،ويت�ساءل :ملاذا ت�صمد البيوت وتهزم الرجال ثم تنقله الذاكرة
�إىل امل��ر�أة التي رافقت��ه يف رحلة العمر ،يوم كان الزم��ان �أخ�ضر واملكان �أخ�ضر
كي��ف كان يبحر يف عريها البلوري الأبي�ض ،ويذكر كيف مزقت ثوبها ذات مرة
ولفت به طفلها الوليد ،ويذكر حني وقعت يف املر�ض ،جل�س �إىل جانبها ال يراها
لكن��ه ي�سمع دقات قلبه��ا و�أنينها املتوا�ص��ل وكان يعلم �أن ال�شج��رة التي حتدث
العوا�صف والرياح ،تتكئ على يبا�سها وتهوي ،ب�سذاجة الأطفال ي�س�ألها ،ما بك
ي��ا �أم �إبراهي��م..؟ وهو يعل��م متام ًا �أنه��ا مري�ضة ومنذ زمن وه��ي تئن وتتوجع،
وكان ي�سمع �أنينها وي�شعر بالوجع ،يح�س �أن �صوتها يغو�ص يف حلمه حتى ينفرز
يف حب��ة القل��ب ،ودون �أن يدري يئن معها ،ويقول �آه ،فتخرج الآه من فمه تقطر
�أمل ًا وحزن ًا ومرارة ،فيدفن ر�أ�سه يف �صدرها الذي يخفق ويجه�ش بالبكاء.
�أمي
التوت��ة الكبرية �أمام البيت م��ا زالت ،وهذا ف�صل الورق ،هذا هو الغ�صن بني
يديه��ا ينحني ،هذه هي �أ�صابعها تقطف اخل�ض��رة ،وحتملها �إىل مائدة احلرير
الق��ادم ،خ�صل��ة خ�صل��ة يت�أل��ق الن�سيج الأ�صفر ب�ين يديها ويتوه��ج ،وهذه هي
�أ�صابعها تغ��زل دفء ال�شتاء ،الزرع وراء البيت ،يوقظ خ�ضرته وينه�ض ،وهذا
مو�سم احل�شي�ش ،يداها بني ال�سنابل الطفلة ،تت�سلالن ،تقتلعان الأع�شاب برفق
وحتمالنه��ا �إىل مائ��دة احلليب ،بجان��ب البيت يرقد التن��ور ،م�ستدير ًا كعادته
وه��ا هي الرغف��ان على حافتيه تن�سك��ب بي�ضاء �ساخنة ،وتل��ك هي الزبدة من
خمبئه��ا تخ��رج وت�سيل عل��ى بيا�ض الرغي��ف ،يف �سريرها تغفو اجل��رة� ،سرير
م��ن ب�لان رطب ومن ع�شب وديع ،ريانة تغفو ،وهذه ه��ي الك�أ�س ك�أ�س من نحا�س
�أ�صف��ر ،وه��ذه هي يدها برفق حتت�ض��ن عنق اجلرة ،ومتلأ الك�أ���س للطفل الذي
يطل��ب امل��اء ،هذا هو البيت ،وهذه هي التوتة وهذا ه��و الزرع ،وهذا هو التنور،
وه��ذه ه��ي اجل��رة ،وهذه ه��ي الك�أ���س وهذا هو امل��اء ،وه��ذا هو ف�ص��ل احلرير
واحللي��ب واخلب��ز ،وهذه ه��ي �أمي ..وهاتان هم��ا يداها ممتلئت��ان بباقات ورق
الت��وت ،ممتلئتان بالأع�ش��اب ممتلئتان باخلب��ز ،بال�سنابل ،باحللي��ب ،بالزيت،
بامل��اء بالزب��دة ،بال�ص�لاة ،بال�شك��ر ،مبحب��ة يف و�س��ع الأف��ق ،ب�أموم��ة يف عمق
ال�ض��وء بعط��اء يف رحابة اله ..وهاتان هما يداه��ا� ..أراهما ،وال �أراهما �أم�سك
بهما يف البئر ويف عني املاء ،يف الع�شب ويف �ضروع املعز يف ثمر التني ويف عناقيد
الدوايل ،يف القمح يندفن بني الأخاديد ويف القمح يتعرى من ق�شه على البيدر،
وال �إىل معلف البقرات ،يف طبق الع�شاء حمم ً
يف التنب حمم ً
وال �إىل جوع الأوالد،
يف غ�ض��ب �أب��ي مثق ًال قلبه ب�شقاء النهار ،ويف نزقنا نح��ن الأطفال ،وهاتان هما
يداها� ،أراهما وال �أراهما� ،أم�سك بهما ،وال �أم�سك اليدان اللتان غابتا وما غابتا،
�أراهما وال �أراهما ،و�أم�سك بهما ف�إذا يف يدي الوطن و�أم�سك بهما ،ف�إذا يف يدي،
البكاء و�أم�سك بهما ف�إذا يف يدي قرب مل ميت على طينه الريحان ،و�أم�سك بهما
ف���إذا يف يدي غابة من ال�سنديان من حتتها تغفو عائلة من القبور .كما الطفل،
�أ�صرخ� :أمي
يجيبني �صدى الوادي العميق� :أمي.

ً
عالق��ة يف
مازال��ت الزغاري��د
م�سام��ع �أه��ايل �أم رج��وم ،مازال��ت
بقوة كلما ا�ش�ترى �أحدهم
حا�ض��ر ًة ٍ
�سي��ار ًة وراح يتباه��ى به��ا �أم��ام �أهله
وجريان��ه�.أم رج��وم الت��ي �ض��اق
الفق��ر به��ا ذرع�� ًا قب��ل عق��ود تنعم
وعي���ش رغي��د.
ببحبوح��ة
الي��وم
ٍ
ٍ
�أهلها جم��دّ ون ي�سعون وراء خبزهم،
يعطى له��م كف��اف يومه��م ،ي�شكرون
ويحم��دون اهلل عل��ى م��ا �أعط��ى.
الزغاري��د الت��ي انطلق��ت يومه��ا من
حناج��ر الأم والأخ��وات والعم��ات
واخلاالت زادت من فرح الأ�سرة كلها
�سي��ارة حديث��ة ،خرج��ت
بامت�لاك
ٍ
للت��و م��ن الوكالة،تنتظ��ر الرت�سيم،
والطرق��ات املعب��دة ،وترتق��ب
باهتم��ام حتي��ة ال��ورود والرياحني
عن��د مروره��ا ذهاب�� ًا م��ن �أم رج��وم
و�إياب ًا.ب��دا ماه��ر �أ�سع��د النا���س يف
ذل��ك امل�س��اء ،ترجّ��ل م��ن حمبوبته,
الكوري��ة ,وراح يتفق��د الغب��ار عل��ى
بريق حوافها و�سقفها وجانبيها ،كما
ل��و �أنها الفر�س البي�ض��اء التي مازال
بقوة ب�صورته��ا يف ذاكرته،
يحتفظ ٍ
�صحي��ح �أنه��ا لل�شي��خ لكن��ه امتط��ى
أح���س
�صهوته��ا يف طفولت��ه ،يومه��ا � ّ
�أنه��ا لي�ست كباقي اخليول والدواب.
للأغني��اء م��ا ينعم��ون ب��ه ،ال�سيارة
رفاهية وتق��دم وح�ضارة.قال ماهر
ذلك وحمد ربه و�شكره،من اليوم لن
ٌ
يقتنيه،ف�ضل
يح�س��د �أحد ًا عل��ى م��ا
ٌ
ونعم��ة كبرية.ومن��ذ ذل��ك
م��ن اهلل
الي��وم وماه��ر يب��د�أ نه��اره بدع��اء
رب��ه :ي��ارب �أرين خريه��ا وال ت��رين
�شره��ا ،ي��ارب ال حتولن��ي اىل قات��لٍ
�أو جم��رم بحق النا���س �أو احليوانات
�أو كل الكائن��ات احلي��ة.مل تط��ل
هن��اءة العي�ش يف �أم رج��وم ،ا�ستوىل
عليه��ا اجل��وع واخل��وف ،ب�ين ع�شية
و�ضحاها فق��دت �أمنه��ا و�أمانها � ,سار
دروب وع��رة.مل يع��د
�أهلوه��ا يف
ٍ
الطريق الذي ي�سلكه ماهر كل �صباح
طرقات
�آم ًن��ا� ،صار عليه البح��ث عن
ٍ
�أخرى�.ص��ار عليه �أن يدفع ربع غلته
اليومي��ة لت�أمني عودت��ه ب�سالم ،لكن
املخاط��ر ظلت تزداد حتى ا�ضطرته
يد���س ر�أ�س��ه ب�ين
الظ��روف لأن
ّ
الر�ؤو���س الت��ي �سبقت��ه اىل املدين��ة
ويق��ول ي��ا قط��اع الرو���س.مل يك��ن
ماه��ر لي�صدق �أن املدين��ة �آمنة �أكرث
من بلدته �أم رجوم.ها هو ي�سري فيها
متوج�س�� ًا مرتبك ًا ك�أمنا املوت يرت�صد
به ،لكنه م��ع كل جل�سة اختيارية �أو

�إجبارية �أم��ام التلف��از ي�شعر مبزيد
م��ن االمتنان للرب ،الع��ودة �سامل ًا ولو
مك�سب يج��دد الأمل
مل يك��ن غامن�� ًا
ٌ
بي��وم �آخر من �أيام��ه يف املدينة ،زاد
ٍ
من اعتي��اده عل��ى حياته��ا وهمومها
خربة وا�سع��ة مب�سالكها
�أن��ه �ص��ار ذا
ٍ
وتفلّ��ت �شوارعه��ا .يتجن��ب ماه��ر
تخوم وحوايف املدينة ،يحافظ على
ٌ
ع�شرات
موقع��ه يف الو�س��ط ،تكفي��ه
ف��وق ع�ش��رات ً
مئ��ات فوق
عو�ضا عن
ٍ
�صب��اح مل تكتم��ل مالم��ح
مئ��ات ،يف
ٍ
فج��ره ،نه���ض ماه��ر ليك��رر الدع��اء
والطلب من ربه �أن يعطيه خري ما ر�آه
يف منام��ه ،ت��ر ّدد قلي ً
�لا يف النهو�ض،
حت��ى كاد يتكا�س��ل .لق��د ر�أى ثالثة
�صاع��ات� ،سرعان ما رف��ع �أولها ذهل،
ٌ
حمام��ة تطري ،مته��ل يف رفع
ه��ا ه��ي
ال�صاع الثاين حتى �إذا ما رفعه لريى،
كان��ت حمامة ب�لا جناحني تتحرك
بب��طء ،هن��ا توق��ف لكي ال ي��رى ما
حتت ال�صاع الثالث ،لكنه ر�أى ما كان
ٌ
حكاي��ة من باب اخلرافة
يعتقد �أنه
والوعظ و�سوالف املتعبني ،ر�أى املوت
ال��ذي كان م��ن ن�صيب بع���ض �أهله يف
عيون��ه ،ر�أى كي��ف يك��ون الت�شت��ت،
وكيف ت�ضيع الغربة الأ�صول وكيف
يغ��دو اجلم��ع �ضعيف�� ًا عندم��ا ينزل
م��ن قلعت��ه عو�ض�� ًا ع��ن �أن يتح�صّ��ن
بها.وكي��ف �ص��ارت به��م احل��ال اىل
ٌ
وجود لي�س
و�شذرات م��ن
رحل،
ٍ
ب��د ٍو ّ
بالوجود.م��ع ذلك �سارع ماهر لتفقد
�سيارت��ه ،معل ً
�لا لنف�س��ه �أن م��ا ر�آه ال
يع��دو �أن يكون كابو�س ًا،م��ن كوابي�س
النه��ار ،وه��ا ه��و ي��رى م��ا مل يك��ن
باحل�سب��ان ،ر�أى �سيارت��ه بدوالب�ين
فقط ال غري ،فكك جمهولون دوالبه
اخللف��ي الأي�س��ر ودوالب��ه الأمام��ي
الأمي��ن� ،ألتبقى ال�سي��ارة قادرة على
التوازن؟ �أم حلكمة ال يعلمها اال اهلل
والرا�سخ��ون يف ال�سرقة ،ال يدري..
حمد ماه��ر اهلل �أنهم �أبقوا ال�سيارة،
و�أنهم مل ي�سرقوها،لكن �أمه ن�صحته
�أال يطمئ��ن للأم��ر �إن��ه نذي��ر �ش�ؤم :
لق��د �ص��ارت مو�ض��ع نظرهم،ورمب��ا
فت��ح غي��اب ال�شرطة عنه��م �شهيتهم
�أك�ثر ،وراودته��م �أنف�سه��م مب��ا ه��و
�أخط��ر� ،أجابه��ا ماه��ر �س�أبل��غ رجال
الأم��ن وكل املراك��ز ذات ال�صلة ،ف�إن
مل يعي��دوا يل حق��ي �س�أرح��ل و�أدع
ه��ذا البل��د لل�صو�ص��ه .نا�شدت��ه �أمه
�أال يفك��ر بالهج��رة ،له��ذا ال�سب��ب،
�أو لغ�يره و�أن يحت��اط للأم��ر بت�أمني
م��كان منا�سب ملبي��ت ال�سيارة .ذهبت

ن�صائ��ح �أم ماهر �س��دىً وك�أنها حلقت
بدوالبي �سي��ارة ماهر ،وعاد هو �إىل
اطمئنان��ه معل ً
�لا لنف�سه  :ل��و �أرادوا
�سرق��ة ال�سي��ارة لفعلوه��ا ،م��ن كان
�سيمنعه��م ،الب��د �أنهم من احل��ارة �أو
م��ن احل��ارة املج��اورة� ،إنه��م لي�س��وا
م��ن �س��كان املري��خ وال مم��ن ارت��ادوا
�ش��وارع القم��ر ،و�إن اكتف��وا الي��وم
ٌ
فحالل عليه��م ،رمبا باعوا
مبا نال��وا
هذي��ن الدوالب�ين وا�ش�تروا طعا ًم��ا
لأوالده��م� ،أم��ا �إن كانوا مم��ن يلهون
ويطيون �أم
مب�سروقاته��م ،ي�شربون
رّ
أج�س��اد تقتات من
اخلم�سمي��ة ف��وق �
ٍ
عريه��ا ،ال �ساحمه��م اهلل ،وال ب��ارك
أي��ام قليل��ة لي�س��ت
له��م مب��ا نهبواٌ �.
ٌ
وا�ستيق��اظ مبكر
بعي��د ًة ع��ن ذل��ك،
ملاهر عل��ى وقع �أذان الفج��ر ،ارتدى
ثياب��ه عل��ى ني��ة اغتن��ام الفر�ص��ة
م��ا بني الفج��ر وال�ضحى ث��م العودة
�سريع ًالإع��داد مايلزم.لك��ن القمرة
مل ت�أت��ي عل��ى ه��وى ال�س��اري ،فق��د
ُفج��ع ماه��ر م��ن جدي��د� ،إذ مل يطل
وق��ت جتواله ال�صباح��ي يف ال�شوارع
اخلالية �إال من م�ضطر ،حتى �أ�شار له
ملثمان وال�سالح ب�أيديهما على �أهبة
اال�ستخ��دام لكي يتوق��ف .ت�س ّمر يف
مكان��ه ،اليدري كي��ف �ص��ار االثنان
ثالث��ة �أربعة ،زاغ ب�ص��ره وكاد يفقد
مقدرت��ه عل��ى احلرك��ة ،ن��زل م��ن
�سيارت��ه مو ّدع�� ًا مقعده فيه��ا الوداع
الأخ�ير ،حامد ًا اهلل م��ن جديد �أنهم
مل يقتل��وه .بعدم��ا حج��ب عيني��ه
ع��ن �إقالعهم بها فرح�ين بغنيمتهم،
واكتف��ى ب�ص��وت حمركه��ا يتغلغ��ل
حزين ًا يف �صدره� ،أطرق ماهر واجم ًا
م�ص��دق ومكذب مل��ا جرى،
وه��و ب�ين
ٍ
قبل �أن تندفع كلماته �سي ًال من وجع،
وبركان�� ًا م��ن قه��ر ،ولهيب�� ًا م��ن غ�ض
"هل �صحيح �أنكم كنتم �أه ًال لنا وكنا
�أه ً
�لا لكم طوال عق��ود؟ وهل �صحيح
�أن اخلبز وامللح وحدهما كانا كافيني
لأن ال تقتل��وا اب��ن عم��ي �أو ت�سرقوا
�سي��ارة خ��ايل �أو تختطف��وا حكي��م
قريتن��ا �أو �سي��ارة ج��اري �أو �أو �أو� ،أم
�أن ذل��ك كله كان كذبة لو مل جندها
لكن��ا اخرتعناه��ا؟؟ ال �أ�ص��دق �أنكم
فعلت��م ذلك رغم�� ًا عنك��م ،م�ضطرين
و�آ�سف�ين ،ال �أح��د يلزمك��م �أن تلق��وا
بحج��ر يف البئر ال��ذي حتتاجون �أن
ٍ
ت�شربوا من مائه..

�أدب من العامل
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لعبة الفقري
• ترجمة :فاروق احلميد
على �إحدى الطرقات،
خلف حاجز حلديقة كبرية
هناك ق�صر منيف
لطاملا �سفحت عليه ال�شم�س نورها الوهَّ اج...
ٌ
طفل جميلٌّ ،
غ�ض
يرتدي مالب�س قرو َّية مزرك�شة
تنطق بالدالل ..والت�ألّقُ
كان يجل�س هناك ،على الع�شب
ِّ
بكل مظاهر الرتف،
والراحة
وامل�شاهد الطبيع َّية للغنى
تلك التي ت� ِّصور ه�ؤالء الأطفال ال�صغار
وك�أنَّهم من طينة �أخرى
غري تلك التي �صنع منها الأوالد الفقراء
حيث العوز ..والفاقه...
بالقرب من الطفل الربيء
كانت تتمدَّ د لعبة رائعة
ند َّيةَّ ،
وغ�ضة ك�صاحبها
مذهَّ بة،
مطل َّية بالربنيقْ ،
ترتدي ثو ًبا �أرجوان َّي ًا
حتيط ب�أطرافه القطع الزجاج َّية اجلميلة
 ..ولكنَّ الطفل
مل يكن لي�أبه بهذه اللُّعبة ال�ساحرة
كان ينظر هناك
هناك �إىل اجلهة الأخرى من �سور حديقته
�إىل العامل الآخر
حيث يجل�س طفل �صغري
هزيل ،ومتَّ�سخ
مكفَّهر املنظر ..وقامت
بيد �أن العني احلياد َّية
ال تنك��ر �أنَّ��ه جمي��ل ..ل��وال ه��ذا الب�ؤ�س ال��ذي َّ
حط
عليه!
عرب هذه الق�ضبان الرمز َّية التي تف�صل العاملني
الق�صر،
والطريق الطويل..
كان الطفل الفقري
يعر�ض لعبته للغنِّي املرتف
وكان هذا ينظر �إليها بلهفة وا�ستغراب
وك�أنَّها لعبة نادرة ..وجمهولة...
الفقري املاكر
كان يعر�ض لعبته بدهاء
حي
وما لعبته �سوى ف�أر ٌّ
كان �أبوه قد حب�سه يف �صندوق �صغري
و�أعطاه �إ َّياه كي يت�سلَّى...
الطفالن ال�صغريان
كان ي�ضحكان برباءة الن�سيم  ..والوردة
ي�ضحكان ب�أخ َّوة �صادقة،
وكان لكليهما نف�س الأ�سنان البي�ضاء...
الربنيق :دهن �صيني المع ُتطلى به الأ�شياء.

ال�شـــــــاعر

•ق�صة الكاتب� :آركادي �آفريت�شينكو
ح�ض��رة رئي���س التحري��ر -،ق��ال يل ال�ضي��ف
مطرق�� ًا ر�أ�س��ه نح��و حذائ��ه� ،أ�شع��ر باخلج��ل
مل�ضايقتك��م ،عندم��ا �أفك��ر �أنن��ي �آخ��ذ دقيق��ة من
وقتك��م الثم�ين ،ف�إن �أف��كاري تنح��در يف جلّة ي�أ�س
مظلم�.......ساحمني ،كرمى هلل!....
"ال علي��ك ،ال علي��ك ".قل��ت بلطاف��ة" ،ال
تعتذر".
�أرخ��ى ر�أ�سه بحزن على �صدره " ،كال� ،أنا �أعلم
حق�� ًا �أين �أ�ضايقك��م .لي���س م��ن عادت��ي �أن �أك��ون
حلوح ًا� ،إنه �صعب على نحو م�ضاعف".
« ال تك��ن خج ً
��وال� .أنا �سعي��د جداً .للأ�سف،
ف�إن �أ�شعاركم مل تتم املوافقة عليها».
« ماذا؟»
فغر فاه ،و نظر �إ ّ
يل بده�شة »،هذه الأ�شعار مل
يوافق عليها؟»
« نعم ،نعم هذه بعينها».
« ه��ذه الأ�شعار التي بدايته��ا� :أريد �أن �أم�شط
جديلته��ا ال�س��وداء كل ي��وم وكي ال يغ�ض��ب �آبولو،
�أق ّبل �شعرها.....
هذه الأ�شعار ،تقولون ح�ضرتكم ،مل تقبل؟»
عل��ي �أن �أق��ول �إن ه��ذه
" للأ�س��ف ،ينبغ��ي
ّ
الأ�شع��ار حتدي��د ًا و لي���س غريه��ا ،مل يت��م
قبوله��ا ،الأ�شع��ار الت��ي مطلعه��ا� :أري��د �أن �أم�ش��ط
جديلتها"................
" و لك��ن مل��اذا ح�ض��رة رئي���س التحري��ر؟ �إنها
�أ�شعار جيدة".
" �أوافق��ك� .أن��ا �شخ�صي ًا ت�سليت به��م كثرياً ،و
لكنهم غري منا�سبني للمجلة".
" و لكن ميكن �أن تقر�ؤوهم مرة �أخرى!"
" و ملاذا؟ لقد قر�أتهم".
" مرة �أخرى".
قر�أته��م م��رة �أخرى تلبية لرغب��ة ال�ضيف ،و
ر�سم��ت على وجهي تعب�ير ًا مزدوج ًا،ما بني الر�ضى
و الأ�سف �أن الأ�شعار مل تقبل.
" ح�سن�� ًا ،يف ه��ذه احلالة ا�سمح يل بهم.....
�س�أقر�ؤه��م بنف�س��ي� :أري��د �أن �أم�ش��ط جديلته��ا
ال�سوداء"...
مبجاه��دة �سمع��ت ه��ذه الأ�شعار م��رة �أخرى،
لكني بعد ذل��ك قلت بح��زم وجفاء":الأ�شعار غري
مقبولة".
" عجب�� ًا .ه��ل تعرف��ون م��اذا� :س�أت��رك لكم
ن�سخ��ة ،و بع��د �أن تقر�ؤوه��م ب�إمع��ان� ،ستوافق��ون
عليهم".
" كال ،ملاذا �سترتك ن�سخة؟"
" يف احلقيق��ة �س�أت��رك .ه��ل م��ن املمك��ن
حل�ضرتكم �أن تت�شاوروا مع �أحد ما؟"
" ال داعي لذلك ،احتفظ بهم معك".
" �أنا يف انزعاج �شديد ،لأنني �أخذت ثانية من
وقتكم ،لكن�.....إىل اللقاء".
ذه��ب ،و تناول��ت الكتاب الذي كن��ت �أقر�أ فيه
قب��ل ذلك ،فتحت��ه فوج��دت ورق��ة مو�ضوعة بني
ال�صفحات ،قر�أتها:
�أريد �أن �أم�شط جديلتها ال�سوداء كل يوم
و كي ال يغ�ضب �آبولو.....
" �آه! فلي�أخذه ال�شيطان! ن�سي هذياناته.....
�سيت�سكع هنا ثانية!
نيكوالي! اتبع هذا ال�شخ�ص الذي كان عندي،
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•ترجمها عن الرو�سية :عباده تقال

و اعطه هذه الورقة".
انطل��ق نيك��والي يف �إثر ال�شاع��ر ،و جنح فيما
كلفته به.
يف ال�ساع��ة اخلام�سة ذهبت �إىل البيت لتناول
الغداء.
د�س�س��ت يدي يف جي��ب معطفي لأدف��ع ح�ساب
احل��وذي ،فتح�س�س��ت هناك ورقة ال �أعل��م من �أين
جاءت.
�أخرجتها ،فتحتها و قر�أت:
�أريد �أن �أم�شط جديلتها ال�سوداء كل يوم
و كي ال يغ�ضب �آبولو� ،أقبل �شعرها.....
حمتار ًا كي��ف و�صلت هذه الورق��ة �إىل جيبي،
ه��ززت كتفيّ ،رميته��ا على الر�صي��ف ،و ذهبت �إىل
الغداء.
عندم��ا �أح�ض��رت الو�صيفة احل�س��اء ،اقرتبت
مني مرتددة ،و قالت ":وجدت الطباخة الآن على
�أر�ضية املطبخ ورقة مكتوبة .رمبا تكون مهمة".
" �أرين �إياها".
�أخ��ذت الورق��ة و ق��ر�أت� :أري��د �أن �أم�ش��ط
جديلتها ال�سوداء.....
"ال �أفهم �شيئ ًا! تقولني يف املطبخ على الأر�ض؟
ال�شيطان يعرف� ..أي كابو�س هذا!"
مزق��ت الأ�شع��ار الغريبة �إىل قط��ع �صغرية ،و
بنف�سية �سيئة تناولت غدائي.
" مل��اذا تبدو م�شغ��ول البال هك��ذا؟" �س�ألتني
زوجتي.
" �أريد �أن �أم�شط....يا لل�شيطان!! ال �شيء يا
حبيبتي .متعب فقط".
يف وقت تناول احلل��وى ،ات�صلوا بي ،و دعوين
للقائهم .
عل��ى الب��اب وق��ف ب��واب ،و ن��اداين بحرك��ة
مبهمة من �إ�صبعه.
" ماذا هناك؟"
" ه�س�س�س���س ،ر�سال��ة حل�ضرتك��م! قال بلهجة
�آمرة �إنها من �إحدى الآن�سات.....
ت�أمل �أال تخيبوا رجاءها!"
غمزين بعينه مبودة ،و كتم �ضحكته بقب�ضته.
بح�يرة �أخذت الر�سال��ة و نظرت فيه��ا .كانت
تف��وح منها رائحة العطر ،و خمتومة ب�شمع �أحمر،
و عندم��ا ه��ززت كتفي ،و ف�ض�ض��ت اخلامت تبني يل
�أنه مكتوب فيها:
�أريد �أن �أم�شط جديلتها .....
كل الأ�شعار من ال�سطر الأول �إىل الأخري.
بحن��ق �شديد مزقت الورقة �إىل قطع �صغرية،
و �ألقيتها على الأر�ض.
تقدمت زوجتي من وراء ظهري ،و ب�سكون منذر
بال�سوء التقطت ب�ضع ق�صا�صات من الر�سالة.
" ممن هذه؟"
" لي���س مهم�� ًا! ه��ذا غباء�....شخ���ص مزع��ج
جداً".
" نع��م؟ و م��ا ه��ذا املكت��وب هن��اك؟
همم�"...أقبّ��ل"".....كل �صباح"�"....أ�س��ود...
خ�صلة� ".سافل!
تطاي��رت قط��ع الر�سالة على وجه��ي.مل يكن
م�ؤمل ًا حتديداً ،و لكن مهين ًا.
و هك��ذا �أف�س��د غدائ��ي ،فارتدي��ت مالب�سي ،و
خرجت بحزن �أت�سكع يف ال�شارع.

عل��ى الزاوي��ة الحظ��ت بالق��رب من��ي �صبي�� ًا
راح ي��دور حول قدم��ي ،حم��او ًال �أن يد�س يف جيب
معطف��ي �شيئ ًا ما �أبي���ض ،جمموع ًا على �شكل كتلة.
لكزته و �صررت ب�أ�سناين فهرب.
كانت روحي كئيبة.
دفعني �ضجيج ال�شارع للعودة �إىل البيت.
عل��ى عتب��ة الب��اب الرئي�سي �صادف��ت املربية
التي عادت مع ابني فالديا ذي ال�سنوات الأربع من
�صالة ال�سينما.
" باب��ا!" �صرخ فالدي��ا ب�سعادة "،لقد حملني
العم بيديه! �شخ�ص ال �أعرفه �أعطاين �شوكوال...
�أعط��اين ورقة...ق��ال يل �أن �أعطيها للبابا� .أكلت
ال�شوكوال ،و �أح�ضرت لك الورقة".
" �س�أجلدك� ".صرخت بحنق ،منتزع ًا من يده
ورقة بكلمات معروفة:
�أريد �أن �أم�شط جديلتها....
�ستعرف من �أنا!"
ا�ستقبلتن��ي زوجتي با�ستخفاف و احتقار ،لكن
كل ذل��ك امتزج مع �ضرورة �إخباري "،جاء �أحدهم
�إىل هن��ا يف غياب��ك .اعت��ذر كث�ير ًا لإزعاج��ك
ب�إح�ض��ار ن�سخة �إىل البي��ت .تركها ل��ك لتقر�أها.
جاملن��ي كث�يراً( ،ه��ذا رج��ل حقيق��ي ،يق��دّ ر م��ا
ال يح�س��ن الآخ��رون تقدي��ره ،يبدل��ون الزوج��ة
مبخلوقات رخي�صة).
و طل��ب �أن �أت�شفع له من �أج��ل �أ�شعاره .بر�أيي
�أن الأ�شع��ار عادي��ة مب�ستواه��ا�....آه! عندما قر�أ
عن اجلدائل ،و نظر �إ ّ
يل هكذا"...
ه��ززت كتف��يّ ،ودخل��ت غرف��ة املكت��ب .عل��ى
املن�ضدة تو�ضعت رغبة ال�شاعر ،املعروفة بالن�سبة
يل ،ب���أن يقبّ��ل �شع��ر �إحداه��ن .اكت�شف��ت تل��ك
الرغب��ة مع ال�سجائ��ر يف الدرج ال��ذي تو�ضع على
من�ضدة الكتب.
بع��د ذل��ك مت اكت�شاف تلك الرغب��ة يف داخل
الدجاج��ة الب��اردة ،التي حكم عليه��ا بعد الغداء
�أن تخدمنا على الع�شاء .كيف و�صلت تلك الرغبة
�إىل هن��اك ،مل ت�ستطع اخلادمة �أن ت�شرح يل ذلك
بو�ضوح.
الرغب��ة بت�سريح �شعر �إحداه��ن كانت مرئية
م��ن قبلي ،عندم��ا ثني��ت اللحاف رغب��ة يف النوم.
�أ�صلح��ت و�ض��ع الو�س��ادة ،ف�سقط��ت تل��ك الرغب��ة
منها.
�صباح ًا بعد ليل��ة مل �أمن فيها ،نه�ضت ،تناولت
احلذاء الذي نظفته يل اخلادمة ،حاولت انتعاله،
فل��م �أ�ستط��ع .يف كل م��كان كان��ت تل��ك الرغب��ة
املجنونة بتقبيل �شعر �إحداهن.
دخل��ت املكتب ،جل�س��ت وراء الطاولة ،و كتبت
ر�سال��ة للنا�ش��ر مع طل��ب �إعفائي من مهم��ة رئي�س
التحرير.
�أردت �أن �أعي��د ن�س��خ الر�سال��ة ،طويته��ا،
فالحظت على ظهر الورقة خط ًا معروف ًا:
�أريد �أن �أم�شط جديلتها ال�سوداء...

�آركادي �آفريت�شينكو :ولد يف �أوكرانيا عام  ،1881و
تويف يف العا�صمة الت�شيكية براغ يف عام .1925
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حتالف قوى الهيمنة والتكفري /تتمة� /ص3
تناقلته وكاالت الأنباء العاملية والإقليمية التي �أكدت �أن قادة
الإرهاب التكفريي يف العامل حتالفوا مع املرتزقة والظالميني
من كل �أنحاء العامل حتى بلغ عدد القادمني �إىل �سورية من
املقاتلني الأجانب ما يزيد على (� )248ألف مقاتل من ()87
دولة ُقتل منهم نحو (� )58ألف ًا ،وغادر نحو ( )82و ُفقد نحو
(� )12ألف ًا ،ومازال ما يزيد على (� )96ألف ًا يقاتلون مع (جبهة
الن�صرة) و(داع�ش) وبع�ض احلركات الدينية الأخرى كما و َّثقه
مركز �أبحاث �أمريكي يف درا�سة له .و�أ�شارت هذه الدرا�سة �إىل
�أن دول اخلليج ـ عدا ُعمان ـ قد م َّولت الإرهاب التكفريي بنحو
( )34مليار دوالر كان ن�صيب قطر منها ( )13مليار ًا ،وال�سعودية
( )11مليار ًا ...و�أثبتت هذه الدرا�سة ـ �أي�ض ًا ـ �أن �أول عمل

�إرهابي ارتكب يف �سورية ،و�شارك فيه مقاتلون �أجانب كان يف
(10/4/2011م) يف الهجوم على �أوت�سرتاد مدينة بانيا�س.
و�إذا كانت الدرا�سة قد تناولت جوانب �أخرى مثل �سرقة امل�شايف
الرتكية لأع�ضاء الب�شر واالجتار بها ف�إنني �أكتفي مبا �أ�شرت �إليه
لنثبت �أن ثقافة التكفري الإرهابي لي�س لها زمان وال مكان وال
طبيعة ثانية يف ممار�سة الف�ساد والقتل والتدمري؛ وهي تتعاون
فيما بينها لتقوي�ض كل ما هو جميل يف حياة النا�س .فال غرابة
�أن تعيث""2احلركات التكفريية الإرهابية يف �سورية قت ًال
وتدمري ًا وخراب ًا ،وف�ساد ًا �أو �إف�ساد ًا من (جبهة الن�صرة) بقيادة
�أبو حممد اجلوالين �إىل حركة (الدولة الإ�سالمية يف العراق
وال�شام ـ داع�ش) بقيادة �أبو بكر البغدادي ثم ظهر عدد �آخر من

بناتها وال�سيما (لواء التوحيد) و(حركة �أحرار ال�شام)...
هكذا �أخذت ثقافة التكفري الإرهابي تلب�س ثوب الدين والعقيدة
ال�سماوية عند امل�سلمني وغريهم ـ والدين منها براء و�شرعت
تفوّ �ض وحدة املجتمع؛ وت�شيع بذور الفتنة وال�شر لتدمري
منظومته التي متيزه من غريه ...وجعله تابع ًا لقوى الهيمنة
والعدوان ...ولعل هذا كله ينقلنا �إىل احلديث عن �آليات مواجهة
ثقافة التكفري الإرهابي.
 - 1انظر ال�سابق  1/60وما بعدها.
 - 2انظر �صحيفة الثورة ـ �ص 11ـ الأحد 23/3/2014م ـ العدد
.15418

بعد فوزها باملركز الأول يف جائزة الطيب �صالح العاملية للآداب /تتمة� /ص12
الأزمة مل يرتقِ �إىل امل�ستوى الوطني يف الت�صدي
له��ذه احل��رب الكوني��ة الت��ي �شُ نت عل��ى �سورية،
فالبع���ض منه��م بق��ي حيادي�� ًا والبع���ض الأخ��ر
انهزامياً ،كيف تنظرين لهذه امل�س�ألة؟
ـ �أجل�..سيطرت احليادية على بع�ض الكتاب
الذين �آثروا عدم غم�س �أقالمهم يف مداد الواقع
الراه��ن� ،إما لأن الر�ؤي��ة مازالت غائمةً عندهم،
�أو لأنهم حمكومون مبخاوف ،وهواج�س �أقعدتهم
يف �أبراجه��م ،ورمب��ا يك��ون لبع�ضه��م م�سوغ��ات،
يرب���ؤون ب�أنف�سهم عن البوح به��ا لكن هذا �ش�أنهم،
فال �أحد ميكنه �أن يج�بر الأديب على قول ٍ
كلمة
ال يريدها ..والوطن يف ه��ذه الأزمة ويف �سواها،
ال ي�ض�يره تق�ص�ير � ٍ
أح��د ،واحل�بر ال��ذي د ّون به
تاريخ��ه �أعظ��م من م��داد الأق�لام جميع�� ًا ..مع
�إمياين ب�أهمية القلم ،ودوره الرائد..
*ه��ل �شارك��ت بتحكي��م بع�ض م��ن امل�سابقات
الأدبي��ة �س��واء اخلا�ص��ة باملبدعني ال�شب��اب� ،أو

غريها ،كيف تق ّيمني جتربة ال�شباب الإبداعية؟
ـ نع��م �شارك��ت بتحكي��م م�سابق��ة للأدب��اء
مرت�ين ،وق��د كان��ت جترب��ةً ممتع��ة،
ال�شب��اب ّ
ومفيدة..تتع��اىل لت�ضاه��ي �أحيان�� ًا كتاب��ة م��ن
ٍ
ب�سن��وات فبع���ض املواه��ب ال�شاب��ة..
�سبقوه��ا
ن�صو���ص� ،أذهلتني ،لكنه��ا قليلة،
مع��ي
ت
مر
ٌ
وق��د ّ
�شح
ويعاين �أ�صحابها كما يعاين معظم �شبابنا من ّ
الثقافة..
*يف زحم��ة و�سائ��ل الإع�لام ،واالت�ص��ال من
ف�ضائيات وانرتنيت و�صحف وغريه ،بر�أيك كيف
ن�صل �إىل القارئ ،ونقنعه مبا ُيقدم �إليه من �إبداع
�سواء يف الق�صة �أو الرواية �أو..؟؟
أمر ع�سري..لكن علينا �أن نحاول ،علينا
ـ �إنه ل ٌ
�أال ن�ستك�ين ،فل��و ن�س��ي �أوالدنا رائح��ة الورق ،لن
ينعموا بعبري � ّأي عطرٍ يف العامل مهما كان عابقاً..
حمكوم بالرتغيب
وال�سبي��ل �إىل جذبهم للقراءة
ٌ
بكاف��ة �أ�شكال��ه ،وبالتوعي��ة ،ورمب��ا نحت��اج �إىل

�إ�ض��اءة اجلوانب الإيجابي��ة واجلذابة يف بع�ض
الكتب عرب و�سائل الإعالم.
*ه��ل كتب��ت للأطف��ال ؟ م��ا ه��ي خ�صو�صية
الكتابة للأطفال؟
كتب��ت عدة ق�ص���ص ق�صرية للأطف��ال ،وهذه
ٍ
درج��ة عالية م��ن اخلط��ورة ،فمن
جترب��ة عل��ى
يكت��ب للأطفال ك�أنه مي�شّ��ط �شعر جن ّي ٍة� ،إن �آملها
�سحبت��ه �إىل عوامله��ا اخلفيّ��ة ،و�إن �أعجبها عمله
كاف�أته ب�ضحكتها املجنونة ،ورمبا ر ّدت له جميله
بالزواج منه..فكال اخليارين �صعب ،وغري م�أمون
النتائج..ف�إن تكتب للطفل عليك �أن تكون طفالً،
وتتق��ن اخلو���ض يف ج��داول �ضحكات��ه ،دون �أن
تُعكّرها ،ولو ب�أنفا�سك...
*ه��ل تري��ن �أن الإع�لام ال�س��وري مبختل��ف
مكوناته كان مق�صر ًا مع الأديب ال�سوري املبدع؟؟
ـ �أجل..ولن �أ�ضيف
*ال�س���ؤال الذي �آث��رت �أالّ �أطرحه يف بداية

هذا احلوار ،ماذا عن البدايات؟
ـ ب��د�أت الكتاب��ة يف ال�ص��ف العا�ش��ر ،وكان��ت
خواط��ر ذاتي��ة مغرق��ة يف احل��زن ،والإح�سا�س
ٍ
بحادثة م�ؤملة،
باالغ�تراب ..وبعد ذلك ت�أث��رت
وقع��ت يف بيت اجلريان ،فكتب��ت عنها ب�صدق كما
�أح�س�سته��ا ،وعندم��ا ق��ر�أت ما كتب��ت ل�صديقتي،
وه��ي معني��ة باحلدث ،بك��ت �أكرث مم��ا بكت على
�أخيه��ا املنك��وب ..يف ه��ذه اللحظ��ة �أيقن��ت �أين
�س�أ�سري على هذه الدرب..
ِ
قدمت للأدب
*�س�ؤال مفتوح ينتظر �إجابة ؟
قدم لك..؟
ذاتك ،ووقتك ،فماذا ّ
ق��دم يل املتع��ة الت��ي ال تعادله��ا متع��ة يف
ـ ّ
الع��امل ..منحن��ي الإح�سا���س الع��ارم بغبط��ة
الإجن��اب ..منحن��ي مالحم��ي الت��ي م��ا التقيتها
�أبد ًا لواله ..لذلك �أجدين م�ست�سلمةً له ،منقاد ًة
لأحكامه وطقو�س��ه� ..سعيد ًة ب�آالمي يف �سبيله..
و�س�أبقى على ذ ّمته ما حييت..

انك�سار اللغة يف ذاكرة خليل مو�سى /تتمة� /ص14
وبعد الدوايل
و�صرنا �أ�سارى
خليل املغول
و الالفت يف ا�ستعمال ال�شاع��ر لفعل الكينونة املا�ضوية اقرتانه
غ�ير م��رة بالظرف(هن��ا) وذلك معل��م من مع��امل الت�شب��ث بالبقاء
 ،مبعث��ه ثق��ة م�ستم��دة من �صم��ود الأم��ة يف وجه العوات��ي على مر
الع�صور ،ولكنها ثقة م�ستمدة من عرب التاريخ ،ال من معطى احلا�ضر ،
ي�ؤيد ذلك ظاهرة �أ�سلوبية �أخرى تتمثل كما ات�ضح بندرة الرتاكيب
الإن�شائي��ة يف البنية الن�صي��ة لهذه الق�صيدة ، ،مم��ا �أفقدها النربة
ال�صاخب��ة ال�صارخ��ة �أو املحتج��ة �أو احلامل��ة ،ويف ذلك �ص��دق فني،
للن�ص  ،ف�أنى للذات �أن حتلم وقد ع�صفت
وان�سجام مع الر�ؤيا العامة ِّ
ب�أحالمها املقادير:
فتافيتَ
نرمي ب�أحالمنا
للثعالب حني ا�شر�أبت ب�أعناقها
ل�صباح الدوايل
ومواجه��ة الن���ص للمتلق��ي باحلقيقة متثل واقعي��ة يف الطرح
والتن��اول ،كم��ا متث��ل �صدق�� ًا فني��ا يف خط��اب ين���أى بنف�سه ع��ن �أن
يك��ون خطابا تخديريا ،مهمته جتمي��ل الواقع مبا ال متكن املعطيات
م��ن ا�ست�شراف��ه يف �آف��اق امل�ستقب��ل ،فنحن م��ع ن�ص م��ع حر�صه على
االنت�س��اب �إىل ع��امل الفن بر�صيد ال ُي ْنكر ي�أب��ى على نف�سه �أن يكون

ن�ص ًا لعوبا يقوم على التعمية والإلغاز:
َّ
التج�أنا �إىل جنمة نبذتنا
التج�أنا �إىل موجة..
خل�سةً �سلمتنا احلروف �إىل �صفحة
حلكاية ن�ص لعوب
وال �شك �أن عمق اجلراح التي �أثخنت اجل�سد ال ي�صلح يف التوجع
منه��ا الإغراب يف التعبري� ،أو التعقيد يف الت�صوير ،بل رمبا �أغنى عن
ذل��ك حكاية الواقع نف�سه ،فه��و ال�صورة الأدق يف الت�صوير ،و الأبلغ
م��د الن���ص بالزمة
يف التعب�ير ع��ن ح��االت الإث��ارة والت�أثُّ��ر ،مم��ا َّ
�أ�سا�سية من لوازم العمل الفني :
هنا وهناك احل�صار اجلدا ُر
اجلدا ُر احل�صا ُر
وليلٌ بال �آخرٍ
ودما ُر
وال �شك �أن ا�ستلهام (ذاكرة املرايا) للواقع ميثل مفردة �أ�سا�سية
م��ن مف��ردات �شعريته��ا ،فح��رارة الواق��ع امل�ستله��م طغت عل��ى فتور
انفع��ايل حمتم��ل يف ن���ص �شعري اتخ��ذ ال�س��رد و�سيل��ة �أ�سا�سية من
حت�صن من هذا الفتور املحتمل،
الو�سائل التي �أجنز بها نف�سه ،ولكنه َّ
ورف��ع ر�صي��ده م��ن ال�شعري��ة مبا �أق��ام علي��ه تراكيب��ه النحوية من
عالق��ات جمازية ربطت املفردات كما الحظن��ا من قبل مبا لي�س من
امل�أل��وف يف غ�ير اللغة الفني��ة �أن ترتبط به ،وهذه مف��ردة �أ�سا�سية

�أخ��رى م��ن مفردات ال�شعرية ،مكنت الن�ص م��ن �أن يكون ن�صا بوحيا
�إيحائي��ا ن���أى عم��ا كان ميك��ن لل�سرد �أن يف�ض��ي �إليه م��ن املبا�شرة يف
التعب�ير ،فللعالق��ات الرتكيبية املتج��اوزة كما ب��ات معروفا القدرة
عل��ى �إثارة املتلق��ي و�إدها�شه ،مما يحمله على مزي��د من التفاعل مع
الن�ص متطلع ًا �إىل �إدراك الفكرة التي يريد ال�شاعر �أن يو�صلها �إلينا،
ي�ض��اف �إىل ذل��ك ما له��ذه العالق��ات الرتكيبية املتج��اوزة من قدرة
عل��ى �شحن املف��ردات باملكثف والعمي��ق واملتنوع من املع��اين بظاللها
و�آفاقه��ا املمت��دة واملرتامي��ة ،وباملتداخ��ل واملركَّ��ب م��ن الأحا�سي�س
واالنفع��االت ،مما جعلن��ا ن�ست�شعر يف الن�ص على م��ا يلفه من الي�أ�س
والإحب��اط بارقة �أمل خج��ول �أ�شار �إليها �إ�ش��ارة عابرة يف مقطعه
الأخري ،متثلت بثورة احلروف على لغاتها:
�أنا من ر�أى ليلتي يف ال�صباح
�أنا من ر�أى يف ال�صباح الليايل
ليم�ضي الكالم �إىل قمر
عجنته الرموز
ليحر�س دارا بغري �صخور
بغري �سقوف
�أنا لغة ُدنَّ�ست بالكالم
وثارت على �ضفتيها حرويف
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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"
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«�سيناريو ـ ك�سب ـ يذكرنا مبا ح�صل يف منطقة ـ ر�أ�س العني ـ ،حيث دعمت
حكومة رجب طيب �أردوغ���ان الهجوم ال��ذي قام به املت�شددون على املنطقة
الواقعة �شمال �شرق �سورية يف �شهر كانون الأول من عام م»2012

ـ جان بيري بريان ـ

(كاتب فرن�سي)

«اردوغ���ان م�س�ؤول عن الو�ضع يف �سورية لي�س يف نظر ال�شعب الرتكي
واحلكومة ال�سورية فقط بل على م�ستوى املنطقة �أي�ض ًا وال�شاحنات امل�ضبوطة
يف تركيا وهي تنقل ال�سالح والذخرية �إىل �سورية تك�شف هذه احلقيقة �أمام
العامل كله»

_ حممد علي غوللر _
(كاتب تركي)

«املحادثات يف هذه الرتكيبة لوفد املعار�ضة من ال�صعب التو�صل معها �إىل
تفاهمات وت�صبح املحادثات غري بناءة يف غياب الإطار احلقيقي لقوى املعار�ضة
ويف عدم متثيل قوى املعار�ضة ب�شكل كامل».

_ الك�سندر كوزنت�سوف _

من اليمني �إىل الي�سار� :أحمد مطر ،بلند احليدري،نزار قباين� ،أدون�س ،ناجي العلي ،م�صطفى الزين
_�ألتقطت ال�صورة عام _1986

ترحب هذه الزاوية بال�صور التذكارية من �أر�شيف الزمالء الأدباء والكتّاب..

وزارة الثقافة تعلن عن امل�سابقات ال�سنوية للأطفال و�أدباء الأطفال
�أعلنت وزارة الثقافة عن امل�سابقات ال�سنوية للعام  2014م التي
تخ�ص الأطفال وت�شمل م�سابقات :الر�سم واخلط العربي والت�صوير
ال�ضوئي والق�صة وال�شعر واملقالة حيث حيث تقبل الطلبات لغاية
 2014/11/13م.
وذلك على ال�شكل التايل:
م�سابقة ر�سم ..لوحات من ال�تراث ال�سوري "الق�ص�ص ال�شعبية
عنرتة -احلكواتي� -أبو زيد الهاليل -ال�صناعات ال�شعبية املتوارثة-اال�ستفادة من الزخارف الرتاثية  -القا�شاين واملوزاييك ال�سوري».
م�سابقة خط عربي� ..أخط ن�شيد بالدي ..كتابة البيت الأول من
الن�شيد الوطني ال�سوري ..
حماة الديار عليكم �سالم�         أبت �أن تذل النفو�س الكرام
م�سابقة ت�صوير �ضوئي� :سورية بالدي وطني الغايل -احلياة
اليومية يف بلدي  -طبيعة من بالدي  -حماة بالدي.
امل�سابقة الأدبية:

الق�صة وال�شعر :يختار امل�شارك املو�ضوع مبا يتنا�سب مع واقعنا
الثقايف واالجتماعي.
املقالة :يختار امل�شارك �أحد املوا�ضيع التالية على �أن يكون تناول
املوا�ضيع غري تقليدي " ..ال�شهيد �أو مكان �أحبه يف بالدي �/آثار /معلم
ح�ضاري� ..إلخ �/أو �صادقت طف ًال مهجر ًا� /أو ذكريات من بيتي �أو /
وطني الغايل».
و�أما فيما يتعلق بامل�سابقات اخلا�صة ب�أدباء الأطفال فهي ت�ضم
م�سابقة ق�صة موجهة للطفولة املبكرة.
تر�سل الأع��م��ال امل�شاركة �إىل وزارة الثقافة  -مديرية ثقافة
الطفل ،مع حتديد نوع امل�سابقة التي ي�شارك فيها الطفل �أو الأديب.
ولفتت الوزارة يف تعميمها �إىل �أن �أعمال الأطفال و�أدباء الأطفال
امل�شاركني يف امل�سابقات الأدبية للعام  2013م �س ُتحكّم مع الأعمال
امل�شاركة للعام  2014م وذلك لقلة الأعمال امل�شاركة يف امل�سابقة للعام
املا�ضي.

(كاتب وباحث �سيا�سي)
جامعة مو�سكو احلكومية _ رو�سيا

«ال �أرى يف زمرة «االئتالف» �إال زمرة من املرتزقة حترتف القتل ومتتهن كل
ما ال ميت للوطنية والإن�سانية ب�صلة �إنهم مثلوا اخلزي العربي يف زمن ما ي�سمى
«الربيع العربي» كيف يت�سنى لهم ا�ستنكار جرائم هم �صناعها وهم �أبطالها»

ـ حميد احلريري ـ
(�شاعر وكاتب عراقي)

«امل��د اال�ستكباري ال��ذي تتمدد م�شاهده اجلنائزية يف جنيف ،وهدفه
ال�صراع على الإم�ساك بال�سلطة يف �سورية ،من �أجل جعل �سورية بلد ًا منكوب ًا ال
يقوى على ممار�سة ال�صمود والت�صدي �ضد العدو ال�صهيوين� ،إ�ضافة �إىل تثبيت
ال�سعي القائم والهادف �إىل �إعالن يهودية الدولة الإ�سرائيلية ،تو�ص ًال �إىل
تق�سيم الدول العربية املحيطة بفل�سطني دو ًال عرقية ومذهبية ،يتم بعدها
توطني الفل�سطينيني يف �أماكن تواجدهم ،يبقى هذا املخطط هو الهدف الأ�سا�س
للمد اال�ستعماري اجلديد ،الذي مازالت �شراراته تتفاعل يف الإدارة الأمريكية
املعطوفة على ت�أييد حلفائها وعمالئها يف العامل العربي».

ـ �سلوى خليل الأمني ـ
(كاتبة لبنانية)

«لتنفيذ املخطط الأمريكي ـ الإ�سرائيلي حتاول الواليات املتحدة منذ عامني
ب�شكل خا�ص فر�ض �سيا�سة «تخويف» و�إرهاب يف املنطقة عن طريق التلويح غري
املنقطع باللجوء �إىل العمل الع�سكري املبا�شر �ضد هذه الدولة �أو تلك ،وخ�صو�ص ًا
�ضد �سورية التي ال تزال من �أولوية جدول العمل الأمريكية ـ الإ�سرائيلي ،وهذا
ما �أ�شار �إليه (الأدمريال) جون كريبي الناطق با�سم وزارة الدفاع الأمريكية».

ـ حت�سني احللبي ـ

"بناة الأجيال" يف �إ�صدار جديد

(كاتب فل�سطيني)

«ال��ق��ر���ض��اوي دع��وات��ه متثل ب�لاء على الأم���ة العربية وعلى امل�سلمني
جميع ًا،بعد �أن خرج عن ج��ادة ال�صواب وخلط الدين بال�سيا�سة وا�ستقوى
بالأجنبي ،وعمد �إىل حتري�ضه لق�صف وقتل امل�سلمني،وحتوّ ل �إىل تاجر دين»..

�صدر العدد امل��زدوج ( )89/88من جملة "بناة الأجيال" الف�صلية مت�ضمن ًا باقة من البحوث
واملقاالت الهامة يف ال�سيا�سة واالقت�صاد والرتبية واللغة والأدب واملنوعات �إ�ضافة �إىل النتاج الإبداعي
وجمموعة من ق�صائد وق�ص�ص الأطفال �ضمن باب "حديقة الأطفال".
وكانت حمطة العدد الأخرية لعلي توامي رئي�س التحرير ورئي�س مكتب الثقافة والإعالم يف نقابة
املعلمني ،وقد حملت عنوان "العلم طريق احلرية".

املرا�سالت
الجمهورية العربية السورية  -دمشق -ص
.ب( - )3230هاتف - 6117240-6117241فاكس
 -6117244جميع ال��م��راس�لات ب��اس��م رئيس
التحرير .هاتف االشتراكات 6117242
ثمن العدد داخ��ل القطر 15ل.س  -في الوطن
العربي $ 0.5 :خارج الوطن العربي $1أو ما يعادله.
تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية

ـ �سناء ال�سعيد ـ
(كاتبة م�صرية)

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

اآلراء واألفكار التي تنشرها
الكتاب العرب  500ل س  -لألفــــــراد1000ل.س
-وزارات وم��ؤس��س��ات1200ل.س  -ف��ي الوطن الصحيفة تعبر عن وجة نظر كاتبها

ال��ع��رب��ي:ل�لأف��راد 300ل.س أو - $ 30ل��ل��وزارات
وال��م��ؤس��س��ات 4000ل.س أو-$40خ��������ارج
الوطن العربي:لألفراد 6000ل.س أو - $120
للمؤسسات7000ل.س أو $140والقيمة تسدد
مقدمًا بشيك مصرفي ألمر اتحاد الكتاب العرب
-دمشق ويرجى عدم إرسال عمالت نقدية بالبريدE-mail : aru@tarassul.sy .

www.awu.sy

للنشر في األسبوع األدبي
يراعى أن تكون المادة:
• غير منشورة ورقيًا أو عبر الشابكة.
• منضدة ومراجعة ومدققة مع مراعاة التشكيل حين اللزوم ،وعالمات الترقيم.
• أال تتجاوز المادة المرسلة  /800/ثمانمائة كلمة.
• يرفق مع المادة  CDأو ترسل عبر البريد االلكتروني aru@tarassul.sy
• يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا لزم األمر.

24

العدد2014/4/6 "1387" :م 6-جمادة الآخر1435هـ

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

يف معر�ضهم ب�صالة "ال�شعب" بدم�شق:
الفنانون الفل�سطينيون ي�صممون مبنا�سبة يوم الأر�ض على حق العودة

مبنا�سب��ة ي��وم الأر���ض الفل�سطيني افتت��ح يف �صالة ال�شع��ب للفنون
اجلميل��ة معر���ض للف��ن الت�شكيل��ي بعنوان «ي��وم الأر�ض» ال��ذي يحييه
الفل�سطيني��ون كل �سنة تعبري ًا عن مت�سكه��م ب�أر�ضهم وت�أكيد ًا حلقهم يف
العودة �إىل وطنهم وديارهم يف فل�سطني املحتلة.
ورك��ز الفنان��ون الفل�سطيني��ون م��ن خ�لال مو�ضوعاته��م عل��ى حب
الأر���ض وع��دم التخل��ي عنه��ا مهم��ا كلف ذل��ك من ثم��ن و�أن��ه ال بد من
حتريره��ا والع��ودة �إليه��ا �إ�ضاف��ة لتم�سكه��م بالهوي��ة الفل�سطيني��ة
ور�صده��م للمعان��اة والأوج��اع التي يعي�شه��ا ال�شع��ب الفل�سطيني جراء
اغت�صاب �أر�ضه.
وج�س��د الفنان��ون امل�شارك��ون يف لوحاته��م الت�شكيلي��ة وال�ضوئي��ة
�أهمي��ة الأر���ض بالن�سبة للإن�س��ان �إ�ضافة �إىل مت�سكه��م بالرتاث والزي
الفل�سطيني ب�أ�ساليب متنوع��ة وتقنيات فنية خمتلفة م�ستخدمني فيها
الأل��وان الزيتية والغرافيك عربت عن مدى ق��درة الفن الت�شكيلي على
�إي�ص��ال م��ا يعانيه ال�شع��ب الفل�سطيني م��ن م�آ�سي جراء احت�لال �أر�ضه

وطرده منها.
وق��ال الدكت��ور حي��در يازجي رئي���س احت��اد الفنان�ين الت�شكيليني
ال�سوري�ين� " :إن معر���ض "ي��وم الأر���ض" يف �صال��ة ال�شع��ب يع�بر ع��ن
الدف��اع ع��ن الثواب��ت الوطني��ة الت��ي يعك�سه��ا جمموع��ة م��ن الفنانني
الفل�سطينيني ليقدموا ما يجول يف خيالهم وعواطفهم من مواقف جتاه
�سوري��ة التي تدعم الق�ضية الفل�سطيني��ة �إ�ضافة �إىل التم�سك بالهوية
الفل�سطيني��ة ودفاعه��م ع��ن الأر���ض ور�صده��م للم�أ�س��اة الت��ي يعي�شها
ال�شعب الفل�سطيني».
ب��دوره �أك��د الفن��ان عب��د املعط��ي �أبو زي��د رئي���س احت��اد الفنانني
الت�شكيلي�ين الفل�سطيني�ين �أن هذا املعر�ض ح�صيلة �إنت��اج عام كامل من
ن�شاط الفنانني الفل�سطينيني الذي يتحاور عربه �أولئك الفنانني باللون
والتكوي��ن واخلط للو�ص��ول �إىل كل ما يجدونه منا�سبا من �أجل ال�صمود
واملقاومة.

مبنا�سبة االحتفال بيوم اللغة العربية..

امل�ؤ�س�سة العامة للربيد ت�صدر طابع ًا بريدي ًا تذكاري ًا
�أ�ص��درت امل�ؤ�س�سة العامة للربيد طابع ًا بريدي ًا تذكاري ًا مبنا�سبة االحتفال بيوم اللغة العربية
ال��ذي ي�ص��ادف الأول م��ن �آذار يف كل ع��ام  ..وميك��ن للهواة احل�ص��ول عليه من �أي مكت��ب بريدي يف
�سورية.
ومت و�ضع الطابع اجلديد بالتداول اعتبار ًا من �أول ال�شهر احلايل بقيمة  180لرية �سورية.
يذك��ر �أن املنظم��ة العربي��ة للرتبي��ة والثقافة والعل��وم "�ألك�سو" قد تبنت الي��وم الأول من �آذار
كي��وم لالحتف��ال باللغة العربية  ..فيم��ا تبنت الأمم املتحدة يوم الثامن ع�ش��ر من كانون الأول من
كل عام يوما عامليا للغة العربية.

وطن يف حقيبة القلب ..رواية لرمي بدر الدين
�ص��درت ع��ن دار "�أك��د" للطباع��ة و الن�شر يف اململكة املتحدة رواية " وط��ن يف حقيبة القلب" لـ رمي بدر
الدي��ن امل�س�ؤول��ة الإعالمي��ة ل�شبك��ة منابر ثقافية و تق��ع يف � 193صفح��ة  ..تتناول الرواي��ة مو�ضوعات
الغرب��ة و االغ�تراب و ق�ضايا ت�شغل بال الإن�س��ان العربي  ..وقد وجد الفنان العراقي �سعدون جابر جزءا
من ذاكرته يف هذه الرواية و قام بكتابة تقدمي �صغري بخط يده على غالف الرواية ..
من �أجواء الرواية« :يوجد الكثري من ال�سما�سرة الذي ميكنهم بيع الوطن على قارعة الطريق دون �أن
تهتز قطرة دم يف �أوردتهم ..هم متف�شون يف ج�سد الوطن ك�سرطان  ..لكن احلل لي�س ب�أن جنتث �أنف�سنا من
ج�س��د الوطن فنحن اخلالي��ا ال�سليمة  ..احلل �أن جنتث الورم اخلبيث ..و �إن مل ن�ستطع فعلينا �أن نحا�صره
ونكتب عليه :هنا يقبع اخلائنون والبائعون و الطفيليون على ج�سد الوطن .».

جريدة تعنى ب�ش�ؤون الأدب والفكر والفن
ت�صدر عن احتاد الكتاب العرب بدم�شق
�أ�س�ست و�صدرت ابتدا ًء من عام 1986

املدير امل�ســ�ؤول :د.ح�ســـني جمعــة

رئيـ�س التحرير :د.نـزار بني املرجـة

مديـــر التحريــــــــر :ريــا�ض طبــرة

املدير الفني :ن�ضــال فهيم عيـــــ�سى

رئي�س احتاد الكتاب العرب

هيئة التحرير:

د .يو�سف جاد احلق  -عيد الدروي�ش
نبيل نوفل � -سليمان ال�سلمان
�سوزان �إبراهيم

• نزار بني املرجة

�ضلوع �صهيوين يف
– الربيع الأوكراين – �أي�ضاً!
املتابع ملجريات الأم��ور يف امل�شهد الأوك��راين ،مل يكن
بحاجة ملدة طويلة ال�ستخال�ص حقيقة ما جرى م�ؤخر ًا
يف �أوكرانيا (على عك�س بع�ض املتابعني العرب املخدوعني
مب�شهد ما �سمي زور ًا وبهتان ًا بـ  -الربيع العربي  -الذين
ن�شفق عليهم ،والذين يتقل�ص عددهم يوم ًا بعد يوم ب�شكل
ملحوظ� ،أم��ام احلقائق ال�ساطعة خللفيات ما ح��دث من
�سنوات ثالث
حراك �شعبي مزعوم يف وطننا العربي ،عرب
ٍ
م�ضت ..وحتى اليوم!).
لقد كان وا�ضح ًا �أن االنهيار ال�سريع لأجهزة الدولة
وال�سلطة يف جمهورية �أوكرانيا ،ما كان له �أن يتم لوال وجود
جوقة الطباخني الأمريكيني والأوروبيني وال�صهاينة..
فقد كان التدخل ال�سافر مل�س�ؤولني من �أمريكا واالحت��اد
الأوروبي املتخفي بلبو�س �أ�صحاب املبادرات  -الديبلوما�سية
والإن�سانية  -والنيات احل�سنة ،فاقع الو�ضوح ،..بعدما ثبت
بالأدلة القاطعة حقيقة االرتباط امل�شبوه بني املعار�ضة
الأوكرانية والدوائر الأمريكية والغربية وال�صهيونية،
التي كانت وراء �أحداث العنف امل�سلحة ،يف ظل ت�أكيدات
ال تقبل الت�أويل بوجود ـ مرتزقة ـ من خ��ارج �أوكرانيا
ومعلومات م�ؤكدة عن وجود �ضباط من املو�ساد ال�صهيوين،
كانوا وراء تدمري وتخريب املن�ش�آت العامة والقيام ب�أعمال
�إجرامية ،ت�شبه �إىل حد بعيد ما ج��رى ..والزال يجري
يف العديد من املناطق ال�سورية امل�سيطر عليها من قبل
اجلماعات الإرهابية امل�سلحة ،فقد كان الفت ًا ا�ستهداف
وقتل املواطنني ورج���ال ال�شرطة والأم���ن واجلي�ش ،يف
عمليات قن�ص وفق خمططات مدرو�سة ،تهدف �إىل �إثارة
البغ�ضاء والكراهية يف املجتمع الأوك��راين ،وتدمري بنى
بدعم مف�ضوح،
وهياكل امل�ؤ�س�سات احلكومية ..وكل ذلك
ٍ
وتغطيات �إعالمية م�شبوهة وم�شوهة حلقائق ما جرى
ويجري يف ال�شارع الأوكراين ،متام ًا مثلما جرى ويجري يف
�سياق احلملة الإعالمية ،التي مت تكري�سها خلدمة �أغرا�ض
م�ؤامرة -الربيع العربي -وحتقيق غاياتها ،..مما ي�شري
�إىل وجود تواطئ مف�ضوح ي�صل درجة الت�آمر على �سالمة
م�ؤ�س�سات الدولة وكوادرها ،..غري �أن الأمر الآخر الذي
ك��ان يف غاية الفظاظة وال�صلف ،هو ح�ضور ال�صهيوين
���راب ما
الفرن�سي �سيء ال��ذك��ر -ب��رن��ار ه�نري ليفي !-ع ّ
ي�سمى بالربيع العربي� ،إىل �ساحة االعت�صام والتظاهر يف
العا�صمة الأوكرانية – كييف !-ليحا�ضر يف العفة! ويقوم
ب�إ�سداء الن�صائح ،ولري�سم طريق خال�ص على الطريقة
ال�صهيونية لل�شعب الأوكراين من حمنته املفتعلة ،..متام ًا
مثلما فعل يف بنغازي يف ليبيا ،ومثلما ك��ان له دور فيما
جرى يف تون�س وم�صر ،ومثلما حاول د�س �أنفه يف امل�س�ألة
ال�سورية ،عندما تبنى جمموعة من عمالء ما ي�سمى بـ -
املعار�ضة ال�سورية -وعقد معهم برعايته ومتويله! ،ما �سمي
بـ  -م�ؤمتر املعار�ضة ال�سورية يف �سينما �سان جريمان -يف
باري�س ،مع بدايات ا�ستهداف �سورية ،..والذي �سرعان ما
انك�شفت �أهدافه ومراميه..
�إنه ملن امل�ؤ�سف حق ًا ما �شهدناه ور�أيناه من انهيار �سريع
للدولة وم�ؤ�س�ساتها يف جمهورية �أوكرانيا ال�صديقة ،والذي
ي�شري �إىل االنغما�س الكبري للدوائر الأمريكية والغربية
وال�صهيونية يف ال�ش�أن الأوكراين ،و�ضلوع تلك الدوائر يف
خمطط ت�آمري ي�ستهدف فر�ض نوع من احل�صار ،واحلد من
النفوذ جلمهورية رو�سيا االحتادية ال�صديقة ،بعد بروزها
كقوة عظمى ،ا�ستطاعت مع جمهورية ال�صني وجمموعة
دول الربيك�س و �إيجابيات ال�صمود وب���وادر االنت�صار
ال�سوري ،يف وجه امل�ؤامرة� ،إ�سقاط النظام العاملي الوحيد
القطب ،وفر�ض واقع توازن دويل جديد متعدد الأقطاب
على �ساحة ال�سيا�سة الدولية..
www. marje.syriaprof.com

