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حديث اجلريان..
• حممد حممود ق�شمر
�آلي��ت عل��ى نف�س��ي �أن ال �أخرب �أحد ًا حدي��ث ج�يراين ((الأفا�ضل)),
�أولئ��ك الذي��ن ما عهدت لهم مثي ً
ال يف كل ما ب��لَّ حافظتي من علم ,وال رتق
خل��دي من فهم ..وبقيت َّ
تنم
غا�ض الطرف خا�شع اجلوارح ,ال �آتي بن�أمة ُّ
ع��ن ذكري لهم مبا يريب� ,أو حلظ��ي لهم مبا يعيب !..بقيت واحلال كذلك
علي,
حت��ى �إذا م��ا ته ّيمني كتم��اين ال�شديد ملحبتهم يل وحر�صه��م الكبري ّ
ومبعنى �أدق� ..أنَّ قد ال�سيل بلغ الزبى(�أ�صلها الرابية) وبلغ الغم �أطوريه
مفرا� ..ش�أين بذلك �ش�أن طارق
وبلغت ال�سك�ين العظم ..حينئذ ما وجدت ً
ب��ن زياد وقد �أحاط ب��ي ((اجل�يران)) كال�سوار باملع�صم؛ م��ا وجدت ُبد ًا
م��ن حنثي يف ميين��ي ونكثي ,فانحلت عق��دة ل�ساين وانطل��ق ناط ًقا بحايل
�شارح ًا مقايل:
كان يل ج��ار �أع��رج قد �ضربت عرجت��ه �أطنابها عميق�� ًا لي�س من قبل
كون��ه جاري؛ بل ومن قبل �أن يلقي��ه رحم �أمه العرجاء �أي�ض ًا على بطحاء
هذا العامل ,كان هذا الفا�ضل وكلما �ألقتني امل�صادفة يف طريقه� ,أو حمني
علي بقوله:
الق�ضاء يف خطراته ,يلح ّ
�صحح م�شيتك ف�إن يف رجليك عِ وج وعرج..
هكذا..؟
 يا �أخي ملاذا �أنتّ
�إن م�شيت��ك كم�شي��ة بطتن��ا مك�س��ورة ال�س��اق ,ور�أ�س��ك ينو�س مث��ل رقا�ص
ال�ساعة!!..
ه��ذا جار� ..أم��ا جاري الآخر ف��كان �أطر�ش ,من الذي��ن ينطبق عليهم
ق��ول ال�شاعر لق��د ناديت لو �أ�سمع��ت حي ًا /ولكن ال حياة مل��ن تنادي ,كان
وكلما ر�آين يناولني �سري ًعا وباملجان بطيخة ثقيلة  -وكان بقا ً
ال -من ريان
ن�صائحه بقوله:
 م��اذا ده��اك ..من��ذ �ساعة �أنادي��ك و�أن��ت ال جتيب وك�أن��ك ح�شوت�أذني��ك وقر ًا �أو �صببتها �آنك ًا� !!..شنّفهمها جيد ًا و�أجعل م�سريك دو ًما على
الر�صي��ف ,فمثلك �سي�سحق بني �سي��ارات تزعق به حتذيراتها وهو ال علم
وال خرب!!..
�أما جاري الثالث �أكتع اليدين ..ف�إنه يقول يل م�ستغرب ًا حاملًا يلمحني:
 ال حتمل بيديك �أ�شياء ثقيلة ..ف�إنك �ستقع حتم �أنفك!!..وم��ن ثم ..ما لكم وجلاري ال�ضرير ف�إن��ه كان باقعة من البواقع ,ف�إذا
ما�سحا ما �أمامه وك�أنه
م��ا �أعلمه �أحد بوجودي ف�إنه يطفق يدور بوجه��ه
ً
علي ن�صح ًا جني ًا:
خطيب �أملعي ,ول�سانه ّ
ي�ساقط ّ
 طرقاتن��ا كلها حفر وخن��ادق مهملة ,عليك �أن تك��ون �شديد احلذر,و�أجعل لك قائداً؛ ف�إن �أمثالك من العميان هم �أكرث من يقع فيها!! ..
�أ ّم��ا �أغ��رب اجل�يران و�أكرثه��م حذاق��ة ونباه��ة ,ف��كان ذاك الأ�صم
الأبكم ,الذي �صار على علم مبا ُيقدم يل من ن�صائح حيث و�أتتني ن�صيحته
عن طريق ترجمان مبا يعني:
 ي��ا عزي��زي ..كف عن خماطب��ة النا�س عن طري��ق الإ�شارة حتى الُتفت�ض��ح عاهاتك �أمام اخللق !!..ف�إن بع���ض �إ�شارتك لي�ست يف حملها ولها
دالالتها التي ال تخفى على �أحد!!..
ح��رم علي
كل ه��ذا كان� ..إ�ضاف��ة �إىل �أن ج��اري ال��ذي يعاق��ر الزن��ا ّ
الزن��ا ,فما برح يذكرين بال�شرع ويرهبني ب�شبح االيدز ..مثلما نهاين عن
ال�سرق��ة وق ّبحها من فعلة؛ جاريَ ال��ذي ما فتىء ي�سرق كل ما تطاله يده
وعين��ه .كم��ا �شنّع ج��اري القاتل جرمية القت��ل وحذّ رين م��ن الوقوع بها
واعتبارها من �شني ومغلظات الأفعال.
...ولهذا كله..
مل �أتفاج���أ اليوم عندما دعيت �إىل اجتماع عام ل�سكان البناية حيث
ق��دم يل جمي��ع ه���ؤالء الأفا�ضل �أجن��دة �سميكة م��ن الطلب��ات ,بل لأقل
الأوام��ر ,يتلخ���ص فحواه��ا ..ب���أن ال بقاء يل يف ه��ذه البناي��ة لكرثة ما
�أحم��ل من العاه��ات ا َ
خللقية ُ
واخللقي��ة ب�صورة ما ع��ادت تحُ تملَ ..ع َرج,
َط َر���شَ ,ع َم��ى�َ ,ص َم��م ,و َب َك��م ..وزنا� ,سرق��ة ,وقتل..ال��خ� ,إال – وهي �أداة
ا�ستثن��اء بغ�ير هذا املكان و�ضغ��ط تهديد يف هذا امل��كان � -إال �إن تخل�صت
م��ن عيبوبي كله��ا؛ ذلك �أن من كان مثل��ي ينكـّ�س هامة بناي��ة فيها جريان
من �أمثالهم!!.
فما كان مني �إال �أن قلت متجاري ًا مع قولهم:
 نعم� ..إن ما تقولونه برق لو كان له مطر و�سي�ؤتي �أكله مغدق ًا �إذا..(وه��ي هنا �أداة خ��رز و�إيالم) عل��ى �أن ُ
يطبق على جمي��ع �ساكني البناية
��وم الأعوج على �سم��ت اال�ستقامة ,ال نثني
دون ا�ستثن��اء ,لأن احل��ق �أن نق ّ
اال�ستقامة على زيغ الأعوج.
عنده��ا ..نظ��روا �إيل (ماع��دا العمي��ان) نظ��رات حارق��ة غا�ضب��ة
�صراح��ا وخط ً
بواحا ,وق��رروا تركي
متوع��دة وك�أنن��ي افرتي��ت كذ ًب��ا
�لا ً
ً
حما�صرا بعاهاتي التي ال ح�صر لها.
منبو ًذا
ً

هموم ثقافية عن العروبة والإ�سالم
• عبا�س ابراهيم
م��ا �أث��ار َّ
يف احلما�س��ة للكتاب��ة عن ه��ذا املو�ضوع هو
التمييز بني هذين املفهومني ،فقد امتلأت �أدبيات القوى
الديني��ة املتخلفة على ت�أكيد فكرة �أن العرب مل يكونوا
�شيئً��ا قبل الإ�سالم ،وع��دم االعرتاف من قِ َبل الكثريين،
ب�براءة �أحيانً��ا ،بالرحم العروب��ي للإ�س�لام ،وجهدوا،
وم��ن وراءه��م ،لتعمي��م م�صطل��ح (الأم��ة الإ�سالمي��ة)
و�إدخال��ه �إىل وعين��ا ليك��ون بدي ً
�لا ع��ن مفه��وم الأم��ة
العربي��ة ،باملعن��ى الثقايف ،ويبدو �أنه��م جنحوا �إىل حد
بعي��د ،و�أ�صب��ح امل�صطلحان مقرتن�ين يف اخلطاب الثقايف
املعا�صر ،دون تفح�ص لهما ،ولذلك �أقول:
نح��ن الذي��ن نُ�س َّمى عر ًب��ا (الآن) حم�صل��ة حل�ضارة
املنطقة ب��كل مراحلها التاريخية (وال �أقول ح�ضارات)
وم��ا ُي�س َّمى (�أديانً��ا) لي�ست �إال مراح��ل تاريخية داخل
هذا ال�سياق احل�ضاري الذي ميتد �آالف ال�سنوات (و�صلت
االكت�شاف��ات يف �سورية �إىل الألف التا�سعة قبل امليالد)
ول��ذا ف�أن��ا �أمي��ل �إىل ا�ستخ��دام م�صطل��ح (عقي��دة� ،أو
ثقافة املنطقة) وهنا ينبغي التذكري ب�أن ما ينطبق على
الإ�سالم ينطبق على امل�سيحية  ...الخ ،وعلى هذا ميكن،
معرفي��اً ،اعتبار هذه الأديان خطا ًب��ا تاريخ ًيا (�أخذين
بع�ين االعتبار �سياق التطور الإن�ساين) ،ودرجة التطور
احل�ض��اري لإن�س��ان ه��ذه املرحل��ة التاريخي��ة ،فج��اء
خطا ًبا مفهو ًما من قبل النا�س املعنيني بهذا اخلطاب (يف
احلديث� :إمنا بعثت لأخاطب النا�س على قدر عقولهم)
وهو خطاب موجه �إىل العرب ثقافياً ،وجغراف ًيا.
وهذه العقيدة �أو الثقافة الفاعلة انتقلت �إىل �شعوب
�أخرى ال حتمل الثقافة ذاتها ،ك�أي انتقال ح�ضاري �آخر
(ب�صرف النظر عن كيفي��ة االنتقال) وال�س�ؤال هو :هل
كان��ت ا�ستجابة الثقاف��ات الأخرى ا�ستجاب��ة مطابقة،
�أم فُهم��ت مب��ا يتنا�س��ب والثقافة احلا�ضن��ة اجلديدة؟!
ه��ذا لي�س � ً
إدان��ة لل�شعوب الأخ��رى� ،إمنا ت�س��ا�ؤل معريف
بح��ت يقت�ضي��ه التفك�ير يف ه��ذه امل�س�أل��ة ،و�إذا تذكرنا
ع�صرن��ا احلدي��ث وتاريخية املارك�سي��ة (مبعنى ال�سياق

الزمن��ي املعريف) لوجدن��ا مارك�سي��ة رو�سي��ة ،و�صينية،
وكوبي��ة وحتى عربية ...الخ وه��ذا الكالم له �أدبياته،
و ُمد َّونات��ه املطبوع��ة( ،هن��ا ال �أق��ارن ب�ين املارك�سي��ة
والدي��ن من حيث اعتب��ار كل منهما عقيدة و�إمنا �ضربت
مث ً
�لا لكيفية تعامل الب�شر مع الأفكار الكربى ،فما بالك
بالدي��ن!) ،وهذا يقت�ض��ي التنويه �إىل �ض��رورة التمييز
ً
انطالقا
ب�ين الإ�س�لام وامل�سل��م ،وامل�سيحي��ة وامل�سيح��ي،
م��ن حقيق��ة مفاده��ا �أن كل �ش��يء مك��ون م��ن عن�صرين
هما:اجلوه��ر والعر�ض� ،أو الثابت واملتغري ،فالثابت هنا
ه��و الن�ص الإلهي (بح�سب التعب�ير الديني) واملتغري هو
فهم��ا تاريخ ًيا يلبي
الإن�س��ان (امل�سل��م) الذي فهم الدين ً
حاجاته املتغرية ح�سب كل ع�صر .من هنا ميكننا القول
بتخل��ف التيارات الدينية عمو ًم��ا ،والتي ال تختلف عن
بع�ضه��ا �إال بدرج��ة التخلف فح�سب ،وه��م الذين وقفوا
عن��د مرحل��ة بعينه��ا ،م��ع االعت��ذار لأ�صح��اب النوايا
احل�سن��ة والذين ال �أق�صدهم بالطبع ،وهم قلة على كل
حال.
ولنق��دم تو�ضيحا �آخ��ر :العقل غري قاب��ل للق�سمة،
ول��ذا ال يوج��د يف الدم��اغ مرك��ز ملعرف��ة ديني��ة ،و�آخر
معن��ي بوح��دة املعرف��ة،
ملعرف��ة غ�ير ديني��ة! والعق��ل
ٌّ
وم��ا ي�سم��ى (الأن�س��اق املعرفي��ة) ه��و جتزئ��ة وع��زل
للمو�ضوعات من �أجل درا�ستها ،وفهمها.
م��ن هن��ا ميكن الق��ول �إن العروبة رح��م حا�ضن ،لها
ثقافتها املميزة ،وطريقة تفكريها ،ولي�س �أدل على ذلك
من احلديث ال�شري��ف ،غري املختلف عليه�( :أيها النا�س
�إن الأب واح��د وال��رب واحد ولي�س��ت العربية ب�أحدكم
م��ن �أب وال �أم ،ف��كل م��ن تكل��م العربية فه��و عربي (�أي
الثقافة والعقيدة) �أي �أنها اختيار �إرادي ولي�ست �ساللة
�أو ً
عرقا يف املح�صلة.
هل ميك��ن القول �أنني قدمت �شك ً
ال م��ن �أ�شكال الفهم
�سمها ما �شئت؟
الثقايف �أو الديني للعروبةِّ ،
رمبا هي وجهة نظر على كل حال..

قدح بابوجن
• حمي الدين حممد
يف خ�بر حكاي��ة النب��ي ن��وح علي��ه ال�س�لام �إن��ه عا�ش
�سنة
� /2300/سن��ة منه��ا � 850سن��ة قبل �أن يبع��ث و�ألف ٍ
�إال خم�سني عام ًا وه��و يف قومه يدعوهم ؛ وخم�سمئة �سنة
بعدما نزل من ال�سفينة ون�ضب املاء..
وح�ين ج��اءه مل��ك امل��وت ق��ال ل��ه  “ :جئ��ت لأقب���ض
روح��ك “ ،فق��ال ل��ه  “ :دعني ك��ي �أدخل م��ن ال�شم�س �إىل
الظلّ
فام�ض ملا �أمرت به “
ِ
معماري��ة هذه احلكاي��ة التاريخية هي �أنه��ا مهما طال
�أم��د الكائن��ات احلي��ة فم�صريه��ا يف النهاي��ة �إىل الفن��اء،
و�أن الذي��ن ي�شتغل��ون يف البع��د النف�س��ي عل��ى دم��اء تل��ك
اللحظ��ة مهم��ا ارتبط��ت يف �إطاره��ا اخلارج��ي م��ع الب�ش��ر
على اخت�لاف ن�سيجهم االجتماعي مبدتها الزمنية بق�صد
خدم��ة امل�صال��ح ال�شخ�صي��ة �أو ً
ال ،من خ�لال حتويل الفكر
�إىل مقاطع��ات عقلية مع الآخ��ر نهايتها ال�صمت الذي يتلو
جمي��ع الأ�سئلة فيما بع��د وال �سيما ما يتعل��ق منه باحلياة
امل�ستقبلي��ة الت��ي ينتظ��م فيه��ا النا���س حتت مظل��ة الأمن
واال�ستق��رار كم��ا كان الأمر يف �سورية الدول��ة منذ قيامها
دائري مغلق على احل�ضارة والرتابط الع�ضوي
داخ��ل �شكلٍ
ٍّ
ً
خربات �إن�سانية ،يف جتاربهم
بني �أبنائها والذين اكت�سب��وا
ٍ

العميقة لدرجة الفهم ال�صحيح واحلقيقي لفكرتي احلياة
وامل��وت يف موقفه��م الع��ام م��ن احلي��اة نف�سه��ا وم��ن العامل
املرتامي البعيد �أي�ض ًا..
ال�سورية ت�ضم هذا التنوع يف الأطياف
و�إن كانت الوحدة ّ
برمزي��ة عمادها الت�ضحية لأج��ل البقاء الذي ي�ستطيع فيه
الن���شء اجلديد الكتاب��ة فوق املاء ،وم�شارك��ة (�سيزيف) يف
حمل��ه �صخرته دفاع ًا عن كل �شيء مبا يف ذلك البحر والنهر
وال��وادي وال�سه��ل واجلب��ل ،وكذل��ك الزوج��ة الت��ي حترتق
انتظ��ار ًا لعودة زوجها املغامر عل��ى طريقة (عروة بن الورد)
ال�سحب الثقيلة وارتياد
�أحد ال�صعاليك الكبار الذين ع�شقوا ّ
الأخط��ار حلماي��ة الطبق��ات ال�شعوري��ة يف وج��دان الفقراء
والذي��ن تعر�ضوا لظلم امل�شيخة البدوي��ة ال�سارقة ملا ن�سميه
بالعقد االجتماعي يف نظام الدولة احلديث الذي يدافع فيه
العقد عن احلريات ،وحقوق الإن�سان ،والدميقراطية ،بثوبها
/العلماين /يف زمن احل�ضارات التي تت�صارع على البقاء فيما
بينه��ا �أي�ض�� ًا ،وق��د ن�سيت م��ا تعني��ة دور الأدي��ان يف ال�ش�ؤون
ً
وخا�صة ما ن��راه من فعل �سيا�سي
ال�سيا�سي��ة ومبايعة احلكام
ذي بع��د �شم��ويل يرم��ي �إىل دميوم��ة العرو�ش ند ّي ً
��ة ونف�ض
البقية �.....................................ص22

�أدب و�سيا�سة
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الني�سانان..
ذاكرة جيل المتحوها الأيام!!..
• تركي �صقر
ً
م�شرقا ف�إذا به �شتاء مكفهر..
يف زمن �أ�سموه ربي ًعا
ويف زم��ن و�صفوه ً
نهو�ض��ا لأمة ووثبة ل�شع��ب ،ف�إذا به
كب��وة للتاري��خ ،وتراجع عن القي��م ال�سامية ..يف هذا
الزم��ن العرب��ي ال��رديء يعم��ل ال�سي��ف وال�ساط��ور
والتفخي��خ والتلغيم لتدمري �أغلى م��ا متتلكه الأوطان
�أال وه��و هوية �أبنائه��ا وذاكرة �أجياله��ا ..وت�ستهدف
هات��ان الرمزيت��ان لأنهم��ا متث�لان جوه��ر الأم��ة
وح�صنه��ا املق��اوم للفن��اء وال��زوال ..وتتم��زق الأمم
وتتفت��ت البل��دان عندم��ا ي�ستخف بالهوي��ة وحتاط
الذاك��رة بالتجاهل والإغف��ال� ..ألي�س ما يجري على
الأر���ض العربي��ة من��ذ �أكرث م��ن ثالث �سن��وات قريب
م��ن ه��ذا وحتت م�سم��ى مزي��ف وم��زور �أطلق��وا عليه
الربيع العربي� ..ألي�س ما يجري يف �سورية على وجه
اخل�صو���ص ه��و ا�سته��داف مبا�ش��ر لتكوينه��ا الن�ضايل
ال��ذي كان م�ص��در ا�شع��اع وا�ستله��ام ل��كل الع��رب على
امتداد ال�ساحة العربية لأكرث من �ستة عقود..
لق��د كان ني�س��ان اجل�لاء وني�س��ان امليالد م��ن �أهم
املحط��ات الت��ي �أعط��ت للهوي��ة الوطني��ة ال�سوري��ة
�أبعادها القومية ،و�أعطت للذاكرة اجلمعية ال�سورية
امتدادها يف وجدان الأجي��ال فكانت ومازالت ع�صية
عل��ى الن�سي��ان ..والفتن��ة الت��ي �أ�شعلوها ق��ي �سورية
�أرادوها �أو ًال وقبل كل �شيء �أن متزق الهوية الوطنية
و�أن تلغ��ي الذك��رة اجلمعي��ة للني�سان�ين م ًع��ا ..وه��م
يف ه��ذا اليحرق��ون � ً
أوراق��ا خا�ص��ة بال�شع��ب العربي
ال�س��وري ،و�إمنا يحرقون هوية �أم��ة بكاملها ويدفنون
ذاكرة �أجي��ال عربية على امت��داد التاريخ املعا�صر..
وه��م يعرفون �أن خدمتهم مل�شغليه��م و�إنفاذ �أجندتهم
يف عم��ق الوط��ن العرب��ي التكتم��ل �إال بتعطي��ل قلب
العروب��ة الناب���ض يف دم�شق ال��ذي كان ومايزال يدق
بني�س��ان الأربعيني��ات يف ال�ساب��ع وال�ساب��ع ع�شر منه
ميالدًا وجالء..
ولي���س م��ن �ش��ك �أن��ه م��ن �صمي��م �إرادة ال�سوريني
وبطوالته��م وت�ضحياته��م ول��د ني�س��ان اجل�لاء الذي
عل��م البلدان العربي��ة كلها يف م�ش��رق الوطن العربي
ومغرب��ه كيف ترف��ع رايات اال�ستق�لال الوطني رغ ًما
ع��ن �أن��ف امل�ستعمري��ن ..وم��ن �ض��وع ال�ش��ام وح��ارات
اليا�سمني �أ�شرق ني�سان جديد حمل والدة �أول حركة
�سيا�سي��ة عربية �أبدع��ت يف تلخي�ص عجيب لأهداف
�أم��ة تتوق اىل مكانة حتت ال�شم�س علمت كل من جاء
بعدها م��ن �أحزاب وتي��ارات �سيا�سية كي��ف ت�ستنبط
�أهدا ًف��ا تالم�س �شغ��اف قلوب النا���س وهموم جماهري
ميا وال زه ًوا وال �أفتخا ًرا �أن
الأمة وال�شعب ..لي�س تهو ً
نقول �إن للمكان معجزاته و�أنه يف �أر�ض ال�شام املباركة
نبت الني�سانان املعلمان ..وملا ال وهذه الأر�ض ال�شامية
ال�سوري��ة ه��ي �أر���ض الأبجدي��ة الأوىل الت��ي علم��ت
الدني��ا �أ�سرار الكتابة والتدوي��ن وقدرة احلرف على
التنوي��ر والتحري��ر ولغز �إعج��ازات العق��ل و�صناعة
احل�ضارات وتقدم بني الب�شر.
هل م��ن حاجة لل�س���ؤال بعد ما تق��دم  ..ملاذا كان

حج��م ا�سته��داف �سوري��ة �أ�ش��د و�أعتى و�أط��ول و�أكرث
وح�شي��ة م��ن كل اال�ستهداف��ات الت��ي حمله��ا الربي��ع
العرب��ي امل��زور ؟؟ هل م��ن حاج��ة لل�س�ؤال مل��اذا كانت
وجه��ة الأ�سته��داف الإرهاب��ي يف �سوري��ة تن�صب �أو ًال
عل��ى متزي��ق الهوية الوطني��ة بفتنة عمي��اء التبقي
والتذر؟؟ وهل من حاجة لل�س�ؤال � ً
أي�ضا ملاذا ا�ستهدفت
ذاكرة �شب��اب �سورية بالت�شوي�ش والت�ضليل والزوغان
وهي الت��ي انتع�شت دو ًما بذكرى الني�سانني وما �شكلته
من �إله��ام وا�ستلهام لبناء غد عربي �أبي عزيز؟؟ وهل
ن�ستغ��رب بعد هذا ملاذا تنه��ب املتاحف وت�سرق الآثار
وتدمر الآوابد ويقطع ر�أ�س املعري ويفجر مقام عمار
ب��ن يا�سر وحجر ب��ن عدي وتلغم قلع��ة حلب وحترق
الأديرة وحتطم كنوزها التاريخية اىل �آخر القائمة
الت��ي تط��ول وتط��ول وال تعن��ي �إال �شي ًئا واح��دً ا وهو
�إلغاء ذاكرة �أمة وحرق تاريخ وطن �شكل معجزة على
مر الدهور..
�إن املعرك��ة م��ع ه���ؤالء الهم��ج الذي��ن ب��زوا همج
هوالك��وا وهمج احل��روب الوح�شية كله��ا عرب التاريخ
ه��ي يف �أه��م جوانبها معرك��ة ثقافية فكري��ة معركة
هوي��ة وانتم��اء وطن��ي وقوم��ي ومعرك��ة ذاك��رة
ترعرعت الأجيال املتعاقب��ة عليها وتغذت من ن�سغها
الطيب وتربت على طهر مبادئها و�أهدافها الرفيعة..
وه��ي معركة ب�ين م�شروع�ين م�شروع تلم��ودي وهابي
ظالم��ي يعمل على تدمري هوية الأمة وي�سعى للق�ضاء
على ذاكرة الوط��ن لت�سود �شقيقته ال�صهيونية وتقوم
الإم��ارات الوهابي��ة ع��ن طري��ق الفظائ��ع والدم��اء
وب�ين م�شروع يتم�سك بالهوي��ة و�أ�صالة االنتماء و�ألق
الذاك��رة كمنطل��ق للتح��رر و�صون الكرام��ة الوطنية
والقومي��ة ونب��ذ ال�تراث املغ�شو�ش والتم�س��ك بالإرث
احلنيف والرتاث الإ�سالمي امل�ضيء..
ولع��ل انهي��ار الآخري��ن م��ن الوهل��ة االوىل يف
ربيعهم املزعوم و�صمود �سورية بروح ربيعها الني�ساين
العريق له دالالت��ه الكربى بل لعل انك�سار م�شروعهم
على �أبواب دم�شق وبواباتها العتيقة وف�شله بعد ثالث
�سنوات بلياليه��ا وال�سقوط املدوي الو�شيك ي�ؤ�شر اىل
�أن جذوة ني�سان اجلالء وني�سان امليالد التزال متقدة
تغ��ذي عزمي��ة ال�سوري�ين مبزي��د م��ن الإ�ص��رار على
الف��وز يف معرك��ة كوني��ة �أرادوه��ا دفنا لآم��ال العرب
وم�ستقبلهم اىل الأبد..
لق��د ف��ات جحاف��ل الإرهابي�ين وحمركيه��ا ب���أن
ال�سوري�ين قد ر�ضعوا روح الب��ذل والت�ضحية والفداء
م��ن املب��ادئ الني�ساني��ة الأ�صيل��ة وقيمه��ا الكفاحية
العني��دة ف�س��رت يف دمائهم وا�ستن�شقوه��ا يف عروقهم
ف�أ�صبح��ت يف عقولهم و�أرواحه��م فباتوا م�سكونني بها
وبات��ت م�سكونة بهم يت�صرفون مب��ا متليها عليهم هذه
املب��ادئ والقي��م ال�سامي��ة فه��م حمكوم��ون باالنت�صار
يف معرك��ة احلي��اة والوج��ود عل��ى ق��وى الظ�لام
وامل��وت وال�ش��يء امامه��م �س��وى االنت�ص��ار مهم��ا كانت
الت�ضحيات..
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كـــــــــــــــــــــــــلمة
كـــــــــــــــــــــــــلمة
• ح�سني جمعة

يف مواجهة ثقافة التكفري والإلغاء
مل يعد �أحد مياري يف �أن الثقافة قوة م�ستقرة وثابتة يف تعميق الوعي وت�شكيل
الروح الوطنية التي ير�ضعها الإن�سان مع حليب �أمه تربية تقوم على حب الوطن،
واحرتام الآخرين �أي ًا كان جن�سهم ،ولونهم وعقيدتهم ،تربية تنميها العقيدة
الدينية بكثري من تعاليمها املعروفة؛ وتر�سخها املدر�سة واجلامعة ودور العبادة
ومنابر الثقافة واملجتمع بكل �شرائحه وتياراته ال�سيا�سية والفكرية .فالتيارات
ال�سيا�سية والفكرية؛ وهيئات املجتمع الأهلي واملنظمات ال�شعبية والنقابات
املهنية تتحمل م�س�ؤولية وطنية كربى؛ لأنها تعي�ش يف قلب املجتمع ،وتواكب
تطور حياته ومتطلباته ،وتدرك قبل غريها احلاالت التي حتتاج �إىل تطوير،
�أو �إىل تغيري؛ �أو �إىل ...ومن ثم فهي القادرة على تعميم النموذج الثقايف �أو
االجتماعي الذي يفيد الأمة وبخا�صة يف الأزمات الكاحلة وامللمات ال�صعبة...
وهي تتحمل �أكرب امل�س�ؤولية يف تنمية روائز االلتزام بالقيم الدميقراطية
والعلمية واملنهجية وغر�س مبادئ املحبة والت�سامح وقبول الآخر بو�صفها تنطلق
من مفهوم التعدد والتنوع وت�ؤمن ب�أنها لي�ست وحدها من تعنى باملجتمع وجتديد
طاقاته و�إمكاناته ...ما يعني �أنها قادرة على �إعادة االعتبار ملنظومة القيم
اخللقية والوطنية الأ�صيلة التي فقدها كثري من �أبناء املجتمع بفعل ال�شذوذ
الفكري للتيارات التكفريية التي ترف�ض الآخر وتعتدي عليه؛ ما ي�ؤكد خروجها
من منظومة املواطنة و�أهدافها الوطنية ال�سامية ...ولهذا فجوهر املواطنة
انتماء للأر�ض واملجتمع ،ودفاع عنهما و�إذعان نبيل فطري للحق ،وعدم خروج
عن اجلماعة� ،أو الت�سبب لها ب�أي نوع من الأذى ،واحلفاظ على نظامها وممتلكاتها
وتر�سيخ ملفاهيم العدل وامل�ساواة ،وتقدي�س احلرية الفردية والوطنية ،وحماية
الكرامة الآدمية ...ويغدو هذا كله يف زمن احلرب واجب ًا مقد�س ًا على الأفراد ،ال
يجوز الإخالل به ففي احلروب ال توجد �شبهات وطنية؛ ف�إما �أن تكون مع الوطن
و�إما �ضده؛ �إذ تتجمع الطاقات بني تياراته الفكرية وال�سيا�سية �أي ًا كانت طبيعتها
ووظائفها والفروق بينها لتتوجه �إىل مواجهة العدو امل�شرتك الذي يهدد حرية
الوطن و�سيادته ووحدته...
ومن هنا ينبثق العقد االجتماعي املبدع واحليوي واملتطور بو�صفه عالقة مقد�سة
تنظم احلقوق والواجبات جلميع الأفراد ،ب�صرف النظر عن والءاتهم ال�صغرى
للمذهب �أو الطائفة �أو العرق ...لأن �أي والء �أ�صغر ين�صهر ـ بال�ضرورة ـ بالوالء
الأكرب املتمثل بالوالء للوطن ،ويزيل التناق�ضات الطارئة والقا ّرة يف النفو�س
والعقول ما ي�ؤكد �أن العالقة بني الوطن واملواطن من خالل مفهوم املواطنة هي
عالقة ذاتية خلقية؛ واجتماعية ثقافية؛ ودينية و�سيا�سية؛ وكل من ال ميلك
املواطنة ال ميلك اجلن�سية.
ثم �إن العقد االجتماعي ي�ستجيب لن�سق بناء الذات الوطنية والقومية وفق
املعايري املعا�صرة التي تلبي مفاهيم الت�آخي والت�سامح و�إقامة التوازن بني القومي
والقطري وفق مبد�أ التكامل وامل�ساواة بني الأقطار واحرتام التن ّوع الثقايف
واالجتماعي ...وكل من ي�سيء �إىل هذا العقد ال بدّ من حما�سبته يف ظل ما اتفق
عليه يف القانون والد�ستور ...ومن هنا ف�إن مواجهة ثقافة التكفري ال تقت�صر على
وزارات الدولة وم�ؤ�س�ساتها؛ وال على الأحزاب والهيئات االجتماعية والثقافية
و ...و�إمنا على كل مواطن ـ �أينما كان موقعه ـ �أن يكون القدوة احل�سنة يف
الإخال�ص لالنتماء الوطني القومي ...بادئ ًا بنف�سه� ،إذ ال ي�ستقيم الظل والعود
�أعوج ...فرتبية الروح الوطنية يف املدار�س ـ مث ًال ـ لن حتقق جدواها �إذا كانت
الأ�سرة مهملة يف تربيتها اخللقية واالجتماعية ال�سليمة؛ �أو �أن يكون ال�شارع
مرتع ًا خ�صب ًا للف�ساد والإف�ساد .فالوطن ال يخرتع الف�ساد اخرتاع ًا ،وال تت�سرب
عوامل الوهن �إليه �إال بالتدجني امل�ستمر لأبنائه؛ لقلب �أي �سلوك �إىل عادة تت�أ�صل
يف الذات ...ولذلك كله فمن يحر�ص على الوطن ،وعلى حماية قوانينه البناءة
ينبغي �أن يكون حار�س ًا له وللقيم الفا�ضلة ،والعدالة االجتماعية واالقت�صادية
وال�سيا�سية ،وقدمي ًا قيل :فاقد ال�شيء ال يعطيه.
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مقالة على هام�ش قمّة
الكويت العربيّة

• ا�سكندر نعمة

مل يعد ما ُي�س ّمى مب�ؤمترات الق ّمة العرب ّيةُ ،ي�شكّل حدَ ث ًا ها ّم ًا يف م�سرية احلياة
العرب ّية� ،أو يف �ضمري املواطن
العربي �أ ّي ًا كان موق ُعه منَ “املاء �إىل املاء” .ذلك �أنّ
ّ
مثل هذه امل�ؤمترات �أ�صبحتْ ع�ص ّي ًة على الإح�صاء ،فقد بلغ عد ُدها حتى الآن25
ً
وا�ضحة على
م�ؤمتراً!! ومل ت�ستطع عرب هذا الزّ من الطّ ويل �أن ترتك ب�صمات
مرة يتعاظم النّداء ِلعقد الق ّمة
واقع املجتمعات العرب ّية �أو م�صريها ،ففي كلّ ّ
ُ
ال�شعارات واملخطّ ُ
ُ
وتتكاثر ّ
وحتلُّ
ال�صفر،
فرخ،
العرب ّية،
ُ
�ساعة ّ
طات وتتوالد وت ِّ
ؤمتر عن
وال�صاالت ،و�سرعان ما ينجلي امل� ُ
ويجري اللّقاء يف �أروقة �أجمل الفنادق ّ
نتائجه ك�أوراق اخلريف وتتبع ُ
ُ
رث كغمامة �صيف.
تت�ساقط
ال�شئ!� ..إذ
ُ
��رب بعد زخ��م يف الإع�لان
��اء ال��ع َ
وق��د ا�ست�ضافت الكويت م���ؤخ��ر ًا ال��زّ ع��م َ
ربرها ،وعرب
والدّ عاية ،وو�سط �
ٍ
إجراءات �أمن ّية ُم�شدَّ دة يبدو �أنّ لها الكثري ّ
مما ُي ِّ
ُ
ح�ضر هذه الق ّمة
ت�شمل كلّ جوانب هذه الق ّمة .و�أخري ًا
احتماالت ُمتناق�ضة
َ
وغاب عنها ّم ْن غاب ،وامللفت للنّظر ح�ضو ُر طاقم
من الزّ عماء العرب َم ْن ح�ضر
َ
العربي ،وكذلك مم ِّثلي عدد من الدول العربية..
نبيل
اجلامعة العرب ّية برئا�سة
ّ
ً
َ
ّ
ال�صورة ّ
عربي ودويل تغ ّي ّبتْ عن احل�ضور،
تو�ض ُح لنا �أن دوالذات موقع وثقل
هذه ّ
ّ
وينعك�س على النّتائج ب�شكلٍ ُم َ
با�ش ٍر و�أكيد ،ويكفي �أن
وهذا له دالل ُته الكربى
ُ
ال�سور ّية
َ
الر�سمي للحكومة ّ
نذكر �أنّ مقعدَ �سورية كان مت�أرجح ًا بني غياب املم ّثل ّ
ُ
ّ
عطي دور
�
أ
الذي
باالئتالف،
ي�سمى
ما
املعار�ضة
ل
ث
ملم
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تنهال على م�سرية امل�ؤمتر من جهات دول ّية و�إقليم ّية كربى ،فقد وق َعتْ �أن�شطة
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الكامنة وراء هذه الق ّمة ،ال تكمنُ فقط فيا �سبقت الإ�شار ُة �إل ْيه ،بل يف جدول
�أعمال هذه الق ّمة .فلقد ُط ِر َح على جدول الأعمال ُن ٌ
قاط ها ّم ٌة كربى يقف يف
الر ُ
ال�سور ّية –
ئي�سة ال ّثالث :الق�ض ّي ُة الفل�سطين ّية – الأزمة ّ
طليعتها النّقاط ّ
ق�ض ّية مكافحة الإرهاب..
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عره بعجز هذه الق ّمة و�أمثا ِلها عن الو�صول ب�أ ّية نقطة
طر على املتابع ُي ْ�ش ُ
ي�س ْي ُ
احلقيقي لها وطرح احللول املنا�سبة.
منها �إىل حا ّفة الإقناع و�إب��راز الوجه
ّ
ُ
ماتزال تراوح
الق�ض ّي ُة الفل�سطين ّي ُة وحدَ ها ،وبعد مرور �أكرث من  60عام ًا،
ترتاجع �سلب ًا وقهر ًا وتدمري ًا واختزا ًال يف كلّ املجاالت ،ف� ّأي �شيء
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ال يه ّمهم من الق�ض ّية الفل�سطين ّية �إ ّال �أن تكون ً
و�شعار ًا للمتاجرة القوم ّية واجلغراف ّية ،هذا �إذا ا�ستثن ْينا �أنّ �أكرث ح�ضور امل�ؤمتر
ال�صهيوينّ،
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جوانب اقت�صاد ّية و�أمن ّية و�إثن ّية واجتماع ّية ،وقد بلغت حدّ اخلراب واالنهيار
واالجتماعي ،يف ظلّ غياب َمن مي ّثل �سورية؟ وكيف
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ال�صفحات من دون �أن ُينفَّذ منها �شيء ،وتعو ُد حليمة �إىل �سريتها القدمية،
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العربي،
أ�صغر �إ�شكال ّية ُيعاين منها الوطن
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ذلك �أنّ املجتمعني يف القمم ،يح�ضرون ويف �أفكارهم يكمن قرا ٌر ُم ْ�س َبق ،هو ُ
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الو�صول �إىل قرارات وا�ضحة
احلل ّ
الكيفي والك ّم ّي.
الترّ اكم
ُّ
توا�ضع� ،أن تمُ حى ُ
ِّ
كلمة م�ؤمتر عن القمم العرب ّية،و ُي ْ�س َت ُ
عا�ض
وبكل
أقرتح
� ُ
ٍ
�ساهر ُمرت ٍع باملنا�سف وما َّ
لذ
عنها بكلمة
جل�سة يف مقهى �أو مطعم �أو دعوة ع�شاءٍ
ٍ
ٍ
ال�سحر ّية ..فذلك يكفي لو�صف هكذا حالة!!
أ�شربة
ل
وا
آكل
�
امل
وطاب من
ّ

مهرجان ت�ضامني يف الأردن بعنوان:

(�سورية �أ�سطورة ال�صمود)

•الأردن  -عمان
�شهدت العا�صمة الأردنية يف عمان مهرجان ًا بعنوان
(�سورية �أ�سطورة ال�صمود) وقد حتدث يف هذا املهرجان
كوكبة من املثقفني والأدب��اء يف الأردن ال�شقيق وعدد
م��ن ال���دول العربية بكلمات ع�برت ع��ن راب��ط��ة ال��دم
والإخ���وة وال��وح��دة وامل�صري بني ال�شعبني يف البلدين
ال�شقيقني �سورية والأردن ،كما �أ���ش��ادوا بانت�صارات
جي�شنا العربي البا�سل والأ�ساطري التي ي�سجلها درو�س ًا
يف الفداء والت�ضحية ولتطهري البالد من رج�س وعفن
�أمريكا وال�صهيونية وتركيا ودول الغرب وعمالئهم
امل�أجورين ،وذي��ول ال�شر من وكالئهم يف ال�شرق �أمثال
حكام وم�شيخات ال�سعودية واخلليج..
انت�صار تلو انت�صار واق�ت�راب ليوم الن�صر امل���ؤزر
القريب ،وغ�سل ت��راب الوطن بالدماء ومياه بردى
احلبيب من رج�س و�أذناب الغرب ال�ضالني.
وجه املتحدثون والعرفان لكل دولة �ساندت �شعبنا
العربي ال�سوري املقدام وقيادته وجي�شه يف �سورية،
ووق��ف��ت �ضد م��واق��ف وم����ؤام���رات الظلم والطغيان،
م��ن �أج��ل تطهري الأر����ض وحماية العر�ض والتاريخ
والإن�سان من قتلة ال�شعوب ،وم�صا�صي الدماء ول�صو�ص
خريات ال�شعوب ،لي�شبعوا �شعوبهم وي�سدوا مديونيات

•من الأديبة منرية القهوجي
احل��اق��دي��ن ،على دول ع��زة ورف��ع��ة وف��خ��ار ح�ضارة
وتاريخ م�شرف معربين �أنهم من ديار االنت�صار لأنهم من
�سورية ول�سورية ،وبالأرواح والدماء هتفوا النت�صارات
الأ�شاو�س ومن رفعوا ر�أ�س كل �شريف على وجه الأر�ض،
�أبطال جي�شنا العربي ال�سوري املغوار ،وقد قوطعت
الكلمات م��رار ًا بهتافات حتية للقائد املفدى الرئي�س
ب�شار الأ�سد و�سماحة ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل ،و�أبطالهم
امليامني يف �ساحات الوغى ،وحيوا ال��دول التي وقفت
بعزم و�شرف مع �سورية العز :رو�سيا وال�صني ودول
الربيك�س و�أمريكا الالتينية كوبا وفنزويال ،و�أعلنوا
وقوفهم مع �سورية بالروح والدم ،حتى احلاق الهزمية
معتد ،وعودة الب�سمة ل�سماء وتراب و�أهل �سورية
بكل ٍ
ويا�سمني �سورية ولل�شرفاء ال�صامدين ال�صابرين
امل�ضحني� ،أ�سطورة التحدي وال�صمود يف الدفاع عن
ت��راب الوطن ال��غ��ايل ..وك��ان �أب��رز املتحدثني يف هذا
املهرجان الت�ضامني( :الدكتور موفق حمادين “رئي�س
رابطة الكتاب الأردنيني” ـ النائب مي�سر �سردية(من
الأردن).
حممد ح�سن وال�شاعر حممد امنيعم(من الكويت)
وعدد من ال�شخ�صيات العربية والوطنية الأردنية...

الور�شة الوطنية الأوىل ل�ش�ؤون االعاقة

اجلهود والقوانني بني الواقع والطموح
• �صبحي �سعيد ق�ضيماتي
�أق��ام��ت وزارت���ا الرتبية وال�����ش���ؤون االجتماعية،
بالتعاون من منظمة طالئع البعث ،والهيئة العامة
للإذاعة والتلفزيون ،والهيئة العامة ل�ش�ؤون الأ�سرة،
الور�شة الوطنية الأوىل للطفل ذي الإع��اق��ة ،وذلك
يومي  2و2014 /4 /3م يف مكتبة الأ���س��د بدم�شق،
وح�ضر افتتاح هذه الور�شة ،ال�سيد �أركان ال�شويف ع�ضو
القيادة القطرية حل��زب البعث العربي اال�شرتاكي،
والدكتورة كندة ال�شماط وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية،
والدكتور ه��زوان الوز وزير الرتبية ،والدكتور حممد
عربي كاتبي رئي�س منظمة طالئع البعث ،والإعالمي
ال�شاعر توفيق �أحمد ،ممث ًال عن الهيئة العامة للإذاعة
والتلفزيون.
وعبرّ ت كلمات الوزراء ور�ؤ�ساء املنظمات امل�شاركة،
عن �أهداف �إقامة هذه الور�شة ،التي تفتح الطريق �إىل
االرتقاء بالرتبية الطفلية ،لكل الأطفال ،وبخا�صة
�أ�صحاب احل��اج��ات اخل��ا���ص��ة(امل��ع��اق�ين�..أو املع ّوقني)
للتخفيف من عزلتهم� ،أو بعدهم عن اهتمام املجتمع،
ورعايته التامة لهم.
و�أكد االعالمي ال�شاعر توفيق �أحمد معاون ال�سيد
مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون يف كلمته،
�أهمية هذا الن�شاط النوعي ،الذي ي�سلط ال�ضوء على
فئة مهمة ،لدجمهم الإيجابي باملجتمع ،ليكون املعاق
مواط ًنا عادي ًا ،ق��ادر ًا على العطاء ،ك�أي ان�سان �آخر يف
املجتمع! و�أكد الأ�ستاذ توفيق �أحمد على �أهمية االعالم
ودوره يف هذا املجال ،من خالل براجمه املوجهة لهذه
الغاية النبيلة ،كما �أ�شار الأ�ستاذ توفيق �أحمد �إىل
�أهمية الرعاية املتميزة للمعاق ،التي تقف �سدً ا منيع ًا يف

وجه الإهمال ،وذ ّكر بالربامج االذاعية والتلفزيونية،
املوجهة �إىل املعاق ،والتي يقدمها �أ�شخا�ص يعانون من
الإعاقة ،ومن هذه الربامج والأفالم (التحدي ،ما وراء
ال�شم�س ،جملة الأم���ل ،طفلي ،وغريها من الأع��م��ال،
والربامج التي تهتم بالإعاقة..)..
و�أكدت الدكتورة (ان�صاف حمد) �أن االعاقة لي�ست
�صنو ًا للعجز..واملعاق �إن�سان �أ�صيل يعي�ش يف جمتمع
يحرتم احلقوق الإن�سانية ..وذ ّكر الدكتور حممد عربي
كاتبي مبقولة الأدي��ب امل�سرحي �سعد اهلل ونو�س(�إننا
حمكومون بالأمل) ...و�أكدت الدكتورة كندة ال�شماط،
�أن هدف هذا اللقاء هو االرتقاء مبفاهيم املواطنة،
وعبرّ ت عن �إميانها بقدرة ال�سوريني على جتاوز املحنة
القا�سية التي ميرون بها! و�أك��د الرفيق �أرك��ان ال�شويف
(ع�ضو القيادة القطرية) �أن الطفل املعاق جزء ال يتجز�أ
من املجتمع ،والطفولة لي�س كلمة فقط القامو�س ،بل هي
الأ�سا�س واملرتكز ،و�أ�شار �إىل الأخطار التي يتعر�ض لها
الأطفال يف الظروف ال�صعبة التي تعي�شها �سورية ،معبرّ ًا
عن �إميانه بانت�صار �سورية على امل�ؤامرة التي تتعر�ض
لها ،وقال ال�سيد وزير الرتبية الدكتور هزوان الوز :قد
ال تكون �سورية متلك �إمكانيات كبرية باملقارنة مع بع�ض
الدول املتقدمة� ،إال �أنها متلك قاعدة �أخالقية ،متكننا
عن�صرا فاع ًال
من تقدمي كل ما يحتاجه املعاق ،ليكون
ً
ومفيدً ا يف املجتمع!
وقدمت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون فيل ًما
وثائق ًيا عن الإعاقة� ،صورت من خالله بع�ض احلاالت
البقية �.....................................ص22

�أدب و�سيا�سة

تاريخ خمت�صر عن الغد
• �أكرم حممود ال�شــ ّلـي
�إنّ احلذلقة اللغو ّية التي ن�ستخدمها
يف �صياغة هذا العنوان تتجاوز يف الواقع
التمرين الذهني ال��ذي ق��د جن��د �أنف�سنا
ب�صدده ونحن نعيد قراءته حتى ن�ستوعب
بال�ضبط ما الذي نريده.
�إن احلديث عن حماولة ت�أريخ امل�ستقبل
هو �أمر يتالعب بالرتتيب الزمني باحلا�ضر
وامل�ستقبل ،بل وحتى املا�ضي� ،إذ �إن عملية
ال��ت���أري��خ تتم يف ال��ع��ادة ب���إح��داث املا�ضي
وبالكاد تقبل �أن مت��ت ب���إح��داث احلا�ضر
ب�سبب قربها ال�شديد من حلظة الت�أريخ
وعدم اكتمال ال�صورة ،ناهيك عن �أن تطبق
على امل�ستقبل الذي مل يحدث بعد.
لكن تلك احلذالقة اللفظية يف العنوان
لها هدف �أعمق من ذلك ،هي �أنها ت�سرب �أغوار
علوم امل�ستقبل ،و�شكل الب�شرية املتوقعة يف
�أ�سلوب ال يقطع بني هذا امل�ستقبل واملا�ضي،
وكذا احلا�ضر الذي نعي�شه.
وال�س�ؤال ال�سهل والكبري يف �آن معا هو  :ما
هو امل�ستقبل؟؟ وهل �سي�صل �إلينا يف �أي يوم
من الأيام؟ �أم نحن يف حالة انتظار دائمة له
متثل �إحدى �سمات حياة الب�شر بغ�ض النظر
عن اي زمن يعي�شون فيه؟ �أم هل يا ترى قد
و�صل امل�ستقبل وانتهى �أم��ره بالنظر �إىل
التقدم العلمي الهائل الذي حققه الإن�سان
�سواء على الأر�ض �أم يف الف�ضاء ،يف الطب �أم
يف الهند�سة ،يف االت�صاالت �أم يف الكيمياء
البيولوجية واال�ستن�ساخ ،يف الكمبيوتر
وو�سائل االت�صال والتوا�صل املختلفة� ،أم
يف �أعماق طبقات اجليولوجيا والبحار ،هل
هناك من م�ستقبل بعد هذا – �أال نقف نحنا
الآن على حافة نهاية ال��ك��ون ،حيث جاء
املا�ضي وجاء احلا�ضر وجاء امل�ستقبل ومل
يعد هنالك من مزيد؟.
الإجابة التي تواجهنا هنا �أن امل�ستقبل
مل ي�صل ول��ن ي�صل ،و�سوف نظل يف تقدم
م�ستمر ،وال�شيء الأكيد فيه هو �أننا ل�سنا
مت�أكدين حقا من �شكل وطبيعة امل�ستقبل،
لكنه بالت�أكيد خمتلف عن احلا�ضر الذي
نحياه وال يعرتف بعنجهيتنا الراهنة التي
نعتمد عليه بالزعم �أننا و�صلنا� ،أو �شارفنا
على الو�صول �إىل منتهى الأرب يف فنون
العلم والتقدم والتكنولوجيا.
�إن ال��ب��ح��ث ه��ن��ا ي��ن��ت��م��ي �إىل علم
امل�ستقبليات املهموم بتوقع م�سارات الب�شرية
والإن�سان يف العقود والقرون التالية ،وهو
علم مثري ممتع خا�صة عندما ت�ساق نظرياته
وطروحاته ب�أ�سلوب �شائق ،لكن باالعتماد
على خربتنا يف املا�ضي وتوقعات من �سبقونا
حول م�ستقبلهم الذي هو حا�ضرنا الآن.
لكن االعتماد على خربتنا يف املا�ضي
ت�شكل �إح���دى نقاط ال�ضعف التي تعاين
منها علوم امل�ستقبليات ،فالب�شر حمكومون
يف نهاية املطاف بالتجارب التي يخ�ضونها،
وباخلربات التي ترتاكم يف وعيهم الفردي
واجلماعي والتاريخي ،وبالتايل ي�صعب
عليهم �أن يتوقعوا �أو يتخيلوا عامل ًا �أخر ال
تكون مكوناته �شبيهة �أو متولدة عن مكونات
عاملهم.
وم���ن ه��ن��ا ف���إن��ه ح��ت��ى �أك�ث�ر �شطحات
الروايات �أو الأف�لام العلمية التي تخيلت
وجود حياة غري حياتنا على كواكب �أخرى،

�أم ت�ستطع �أن تنفكر م��ن ت�صوير حياة
�شبيهة بحياة الب�شر� ،أف���رادا وجماعات
يعي�شون وف��ق �أنظمة معينة ،لكن ك��ل ما
ا�ستطاع اخليال الب�شري التالعب به هو
�أ�شكال �أول��ئ��ك الأف���راد وطريقة كالمهم
وت�صرفهم �أو مدى تقدمهم العلمي �أو لطفهم
�أو وح�شيتهم .وكل ذلك ال يخرج عن �إطار
اخلربة الب�شرية يف ت�صور �أو ت�صوير حياة
غرائبية غري تلك التي نحياها.
�أم��ا الأم��ر الأخ��ر ال��ذي يجب �أن ن�شري
�إليه و الذي ي�شكل �أحد الأ�س�س الرئي�سة
يف نظرتنا وتوقعاتنا للم�ستقبل ،و اعتقادنا
املبطن ب�أننا نحنا الآن ويف ه��ذه اللحظة
نقف على م�شارف امل�ستقبل النهائي� ،إذ ننظر
�إىل املا�ضي و�أجياله نظرة ال تخلو من تكرب
بل و�سخرية اجتاه احل�ضارات التي كانت،
والتقدم الذي و�صلت �إليه مقارنة بح�ضارتنا
وتقدمنا.
لذلك �إن �أهم ما يجب �أن يحكم نظرتنا
للم�ستقبل و ي�صوبها هو التخلي عن عنجهية
احلا�ضر واعتباره نهاية ال�شوط الب�شري.
فاملالحظة الطريفة هي �أن كل جيل من
الأجيال الب�شرية اعتقد ب�أنه �إىل نهاية
ذلك ال�شوط ،وكان ينظر �إىل املا�ضي بنوع
من الذهول باعتبار �أن احلا�ضر الذي و�صل
�إليه ذلك اجليل كان ع�صرا خا�صا ،متاما كما
ن�شعر نحن الآن عندما ننظر �إىل حا�ضرنا.
ويف ه��ذا ال�سياق الب��د من ذك��ر حاالت
طريفة تعرب عن ال�شعور بالتفوق واخلتام
عند الأجيال ،فنذكر �أنه يف عام  1920يف
ال��والي��ات املتحدة كانت هناك مقرتحات
جدية لإقفال باب االخرتاع ومنح براءات
اخرتاع جديدة ،ذلك نظرا لأن كل ما ميكن
اخرتاعه قد مت اخرتاعه ،كما برر م�س�ؤول
مكتب ب��راءات االخ�تراع �أن��ذاك “ت�شارلز
ديوك”.
ويف عام  1909ا�ستهز�أ موظفو اجلمارك
ال�بري��ط��ان��ي��ون مب��ق��ول��ة اح��ت��م��ال تنقل
امل�سافرين والب�ضائع عرب اجلو ،وقالوا يجب
�إهمال هذه التخر�صات لأنها لو حدثت ف�إن
معناها هو �إغالق مكاتب اجلمارك و�إقفال
الدائرة برمتها .بل وحتى �أمد قريب كان
البع�ض من �أكرث النا�س ذكاء وتخ�ص�صا يف
علوم اجلو ،يعتقدون �أنه من امل�ستحيل على
الإن�سان �أن ي�سرب غور الف�ضاء ،ومن ه�ؤالء
ع���امل اجل���و ال�بري��ط��اين “ال�سري ه��ارول��د
�سبن�سر” الذي دح�ض الأوه��ام التي حتوم
ح��ول ف��ك��رة �سفن الف�ضاء وذل���ك يف عام
 1957م .ولكن من �سوء حظه �أن ال�سوفيات
�أطلقوا �أول �سفينة ف�ضائية يف التاريخ
“�سبوتنيك ”1-بعد �أ�سبوعني فقط من
ت�صريحه ذلك.
وع��ن��دم��ا ف��ك��رت ���ش��رك��ة �أي.ب�������ي�.أم
الأمريكية ال�شهرية املتخ�ص�صة ب�صناعة
الكمبيوترات ب�إنتاج كمبيوترات وبيعها
يف الأ�سواق �أواخ��ر الأربعينيات من القرن
امل��ا���ض��ي ���ص��رح م��دي��ره��ا �أن����ذاك “توما�س
واط�سون” �أنه ال يعتقد �أن ال�سوق ميكن �أن
ي�ستوعب �أكرث من خم�سة �أجهزة كمبيوتر
على الأك�ثر .لكن كلنا نعلم الآن �أن بع�ض
البقية �.................................ص22
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قراءة يف الرتكيبة (اجليو�-سيا�سية)
للواليات املتحدة الأمريكية
• عبد الوهاب زيتون
الواليات املتحدة تقع بني كندا �شما ً
ال ،واملك�سيك
جنوب ًا ،مب�ساحة ت�سعة ماليني كيلو مرت مربع ،وعدد
�سكانها نحو ثالثمائة مليون ن�سمة ،وتتميز ب�سال�سل
جبلية �شاهقة ع��ل��ى ام��ت��داد �سواحلها ال�شرقية
والغربية ،على املحيطني الأطل�سي ،والهادي� .أم��ا يف
متتد فيها �سهول نهر امل�سي�سبي الوا�سعة .وهي
الو�سطُّ ،
مق�سمة �إداري ًا �إىل خم�سني والية وعا�صمتها وا�شنطن.
جورج وا�شنطن هو �أول رئي�س �أمريكي مت انتخابه
عام 1789م �إثر اال�ستقالل عن بريطانيا ،وكانت �آنذاك
تتكون من ث�لاث ع�شرة والي��ة� ،أ َّم��ا الرئي�س احلايل
باراك �أوباما فيقع يف الرتتيب الرابع والأربعني.
والوالية الرئا�سية الأمريكية هي لأرب��ع �سنوات
فقط ،قابلة للتجديد ملرة واحدة فقط� ..أ َّما الرئي�س
الأمريكي فرانكلني روزفلت وهو من احلزب الدميقراطي
فقد حكم ال��والي��ات املتحدة لأرب��ع والي��ات متتالية،
خالف ًا للقاعدة ،بدء ًا من العام 1932م ،وحتى وفاته
عام 1945م.
عرفت الواليات املتحدة اغتيال ثالثة من ر�ؤ�سائها
وهم:
اب��راه��ام لنكولن اغتيل ع��ام 1865م �إث��ر انتهاء
احل���رب الأه��ل��ي��ة ب�ين ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ال�شمالية
واجلنوبية.
2ـ وليام ماكنلي اغتيل عام 1901م.
3ـ جون كندي وقد اغتيل يف 1963/11/22م يف
داال�س عا�صمة والية تك�سا�س ،..مع ا�ستقالة رئي�س
واحد هو ريت�شارد نيك�سون عام 1974م �إثر ف�ضيحة ما
عرف بـ (ووترغيت) �آنذاك.
الرتكيبة ال�سيا�سية الأمريكية و�أهم مفا�صلها
1ـ احلكومة املركزية ،ويرت�أ�سها الرئي�س الأمريكي
مبا�شرة ،وقد كانت �سابق ًا من �أربع وزارت فقط هي وزارة
اخلارجية ،واملالية ،والدفاع ،والعدل ،ثم مت تو�سيعها
�إىل ت�سع وزارات بدء ًا من العام 1948م حيث �أ�ضيف
�إليها الوزارات اخلم�س التالية وهي:
وزارة الربيد ،والداخلية ،وال��زراع��ة ،والتجارة،
والعمل وي�شغل وزير العدل موقع النائب العام .و�إذا
ا�ضطر الرئي�س الأم��ري��ك��ي �إىل ا ال�ستقالة ،يتقدم
بالطلب �إىل وزير اخلارجية مبا�شرة وله قرار البت
فيها طبق ًا للد�ستور الأمريكي الناظم للحياة ال�سيا�سية
الأمريكية.
2ـ جمل�س الأمن القومي الأمريكي ويتكون من وزراء
اخلارجية ،والدفاع ،ورئي�س الأرك��ان العامة ،ومدير
الوكالة املركزية الأمريكية .CIA
3ـ وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وتقع يف
مدينة �أرلينغتون قرب وا�شنطن يف والية فرجينيا،
وي�شغل املقر � 175ألف كيلو مرت مربع ون�ضم الأ�سلحة
الثالث البحرية ،اجلوية والربية مع مكتب وزير الدفاع
وقيادة الأرك��ان امل�شرتكة ،ويف و�سط البناء اخلما�سي
الأ�ضالع �ساحة مركزية مع من�صة لإقالع احلوامات..
ويعمل يف مقر البنتاغون نحو �ألفي وخم�سمائة موظف
وموظفة من الع�سكريني واخلرباء املدنيني.
4ـ الوكالة  ciaالأمريكية وتقع يف مدينة لينغلى
يف والي��ة فرجينيا ولها ال���دور امل��ح��وري يف �صناعة
ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية مبا يخدم امل�صالح العليا
لال�سرتاتيجية الأمريكية ،مبيزانية نحو ثالثني مليار
دوالر �سنوي ًا.
ال�سلطة الت�شريعية الأم��ري��ك��ي��ة وي��ق��وم بها
الكوجنر�س الأمريكي ،ويتكون من جمل�سي ال�شيوخ
والنواب.
1ـ جمل�س ال�شيوخ ويتكون من مائة ع�ضو مبعدل

ع�ضوين فقط عن كل والية من الواليات اخلم�سني.
مدة والية �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ �ست �سنوات ،يتم
جتديد ثلث الأع�ضاء كل �سنتني.
2ـ جمل�س النواب عدد �أع�ضائه  435ع�ضواً ،مبعدل
ع�ضو واحد عن كل � 570ألف ناخب �أمريكي يف واليته.
والدورة االنتخابية يف جمل�س النواب تتجدد كل
�سنتني ويكون العدد الإجمايل للكوجنر�س الأمريكي هو
 535ع�ضواً.
الإع�لام الأمريكي :وله اليد الطوىل يف �صناعة
الر�أي العام الأمريكي مبا يخدم امل�صالح العليا لل�سيا�سة
الأمريكية� .أهم و�أكرب �شبكات التلفزة فيه هي:
�آي بي �سي  ،ABCو�سي بي �إ�س  CBCو�إن بي �سي
.NBC
ويوجد يف الواليات املتحدة نحو  1500دار ن�شر
وتوزيع لل�صحف واملطبوعات ،ويوزع يومي ًا نحو �ستني
مليون �صحيفة �أمريكية .وال�صحف الأمريكية الأبرز
هي:
نييورك تاميز ،وول �سرتيت ج��ورن��ال ،ووا�شنطن
بو�ست وت�شغل وكالة (�أ�سو�شيتد�س بر�س) ويديرها
ميخائيل �سليفرمان (من اللوبي اليهودي) بدء ًا من عام
1992م ،الوكالة الأبرز للأنباء ،وهي تبيع الأنباء التي
حتررها.
ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية
لقد نادى الرئي�س الأمريكي ال�سابق جيم�س مونرو
ب�سيا�سة عدم التدخل ،يف خطابه �آن��ذاك �إىل زعماء
�أوروب��ا (ارفعوا �أيديكم عن �أمريكا ..اتركوا �أمريكا
و�ش�أنها للأمريكيني �أنف�سهم) ،يف 1823/12/2م و�إليه
ن�س ُب مبد�أ (مونرو) يف الدبلوما�سية الدولية ،القا�ضي
ُي َ
(بعدم التدخل) بدء ًا من العام 1823م ،ولكن ال�سيا�سة
الأمريكية اخلارجية خا�صة منذ احل��رب العاملية
الثانية وليومنا هذا تقوم �أ�سا�س ًا على التدخل اخلارجي
يف كافة �ش�ؤون العامل كبرية ،و�صغرية ،و�أنها هي التي
تقود العامل ،وفق م�شيئتها ،و�أنها تر�سم م�صريه ب�إرادة
�إلهية مزعومة.
وت��ق��وم ال�سيا�سة اخل��ارج��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة على
املرتكزات التالية:
1ـ جتمع ال�شركات النفطية ،والنفط هو جوهر
وم�ضمون الأم��ن القومي الأمريكي ول��ه املقام الأول
ح�سب ه�نري كي�سنجر �أح��د �أب��رز منظري ال�سيا�سة
الأمريكية.
2ـ التجمع ال�صناعي ،وال�صناعي احلربي ب�شكل
خا�ص مبا ت�شكله �شركات �صناعة وت�سويق الأ�سلحة،
ومنها �شركات (ج�نرال موتورز ،ولوكهيد �إيركرافت،
و�شركة فيكريز وغريها) ،وهذه ت�ضخ �أطنان ًا متدفقة
من ال���دوالرات يف االقت�صاد الأمريكي ،يقابلها على
اجلانب الإن�ساين �أنهار ،و�شالالت من الدماء ..وحرائق
وحروب ودمار يف العامل �أجمع ..ولذلك ف�إن ال�سيا�سة
الأمريكية غري معنية ب�إزالة الأزمات يف العامل ،بل يف
�صناعة ،و�إنتاج املزيد منها ،كي تفتح �أ�سواق ت�صريف
متجددة لآلتها احلربية..
3ـ التجمع الالهوتي الكهنوتي وله اليد الطوىل
يف ر�سم ال�سيا�سة الأمريكية ،حتركه وتديره العقيدة
الدينية ال�صهيونية مل��ا �أ�صبح يعرف (باملحافظني
اجل���دد) ،و(الأغ��ل��ب��ي��ة الأخ�لاق��ي��ة) ..وف��ح��واه��ا �أن
الإمي��ان امل�سيحي ال يكتمل �إال بالت�سليم املطلق بكل
نبوءات (العهد القدمي ـ �أن التوراة) ،وهذا هو القا�سم
امل�شرتك يف مناذج امل�شروعني الأمريكي وال�صهيوين يف
م�شروع واحد للهيمنة على العامل �أجمع ونهبه �أ�شكال
ال ح�صر لها.
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درا�سة

الثقافة ال�شـــــعبية و�أثرها يف اللغة والأدب
• توليب ماهر
يرتدد م�صطلح الثقافة ال�شعبية على �أل�سنة
دار�سي الفن عامة والأدب خا�صة ،ويلتم�س
الباحثون تعريف ًا جامع ًا للثقافة ال�شعبية تقع
يف مواجهة الثقافة الر�سمية التي حتر�ص
الدولة �أو ال�سلطة على تبنّيها لتعزيز انتمائها
ال��ق��وم��ي .وي��ب��دو �أن احل���دود ب�ين الثقافتني
ملتب�سة �إىل درج��ة الغمو�ض ،فما ك��ان ُي َع ّد
ثقافة �شعبية ملجتمع ما يف مرحلة من الزمن
ميكن �أن يرتقي لي�صبح ثقافة ر�سمية ل�شعب
م��ن ال�شعوب �إذا �ساير التطور ومتكنت هذه
الثقافة �أن تتمثل الوافد اجلديد ،وعلى نقي�ض
ذلك ميكن �أن تتجمد الثقافة ال�شعبية وتقف
عند حدود امل��وروث ،فتبدو الثقافة الر�سمية
انعكا�س ًا لها بعيد ًا عن التقدم .ت�ؤلف الثقافة
ال�شعبية نظام ًا معقد ًا من القيم والفعاليات
والعالقات االجتماعية ترتبط بحياة املجتمع،
وت�شكل هويته الإن�سانية ،وه��ي تتطور عرب
التاريخ فتتخلّى عن بع�ض مكوناتها للروافد
اجل��دي��دة التي ميليها التطور ،واال�ستجابة
مرت املجتمعات
املتجددة حلياة املجتمع ،وقد ّ
ب�أمناط من احلياة الإن�سانية فر�ضت �أعراف ًا
وتقاليد وع��ادات وقيم ًا ومفاهيم جديدة يف
مرحلة من املراحل ،وانعك�ست �آثارها يف اللغة
والفن ،ففي مرحلة ال�صيد عبرّ الإن�سان عن
هذه الرحلة بالأ�ساطري وبالر�سوم التي خلّفها
على الكهوف ،واغتنت لغته باملفردات التي
تدل على هذا النمط من احلياة ..ويف مرحلة
اال�ستقرار الب�شري ،تطورت الثقافة ال�شعبية
يف ظل املجتمع ال��رع��وي وال��زراع��ي ،فاغتنت
اللغة والفن بهذا التطور من غري ان متحو �آثار
الأمن���اط احلياتية ال�سابقة وثقافتها التي
ظلت را�سخة يف الذاكرة ال�شعبية التي حتتفظ
بها كدليل و�شاهد على مرحلة م��ن املراحل
االقت�صادية ،م َّر بها ال�شعب وزادت خرباته
بتجاربها ،ويف هذه العملية تعرب اللغة والفن
عن تطلعات جديدة لفهم العامل واكت�شافه ،ال
بالعلم وح��ده ،بل باحلد�س وجتلياته فيهما.
فالعلم والفن ـ كما يقول ت�شيخوف ـ �صنوان
يحاول كل منهما �أن يتمثل العامل ب�أ�سلوبه
اخلا�ص[ .يبدو يل �أن حد�س الفنان يعادل
�أحيان ًا عقل العامل ،و�أن كليهما ي�سعيان نحو
�أه����داف واح���دة ولهما طبيعة واح���دة].
ورمبا مع مرور الزمن ،عندما تتح�سن الو�سائل
والأ�ساليب �سيكون عليهما �أن ين�صهرا مع ًا يف قوة
هائلة ي�صعب ت�صويرها ،فاللغة والفن يتفاعالن
مع التقدم امل�ضطرد للمعرفة العلمية ،وال تتجه
الثقافة ال�شعبية اليوم نحو تر�سيخ الغيبيات
كما كانت �سابق ًا ،بل ت�ساير النزعة الفل�سفية
والعقلية واملعا�صرة ،والفنان اليوم حني ي�ض ّمن
هذه الثقافة ال�شعبية �أعماله� ،إمنا يطمح �إىل
�أن يعبرّ عن ر�ؤيته احلد�سية املعا�صرة بزحزحة
الأ�ساطري وامليثولوجيا عن دالالتها القدمية
واتخاذها رموز ًا فل�سفية لفهم العامل .والثقافة
ال�شعبية هي التعبري الكامل عن هذا التج�سيد.
ونالحظ �أن للثقافة ال�شعبية وظائف هامة،
فهي جمموعة من املعارف واخلربات والتجارب
املح�صلة ع�بر حياة ال�شعب ،واملف�صحة عن
هويته وانتمائه .ولعل اللغة القومية �أهم
الو�سائل الخ��ت��زان ه��ذه اخل�برات والتجارب
ونقلها �إىل الأجيال ،فاللغة معيار لوعي ال�شعب
لذاته وخ�صو�صيته بجانبيها النفعي الوظيفي

الذي يتيح لل�شعب فر�ص التوا�صل والتفاهم ،يف و�سط �إفريقيا �أو القطب اجلنوبي ..وهذه
وجانبها اجل��م��ايل ال���ذي يعرب ع��ن امل�شاعر الثقافات مل ت�سلم اليوم من اخل�ضوع للم�ؤثرات
امل�شرتكة ،و�إ�ضفاء معنى وقيمة حلياة الإن�سان ،ب�سبب غزو املدنية الراهنة بو�سائلها العاملة
وهي �أهم عن�صر من عنا�صر الثقافة ال�شعبية ،يف كل �أ�صقاع العامل .وجتهد املدنية املعا�صرة
ي�سهم يف توحيد الفكر و�إب����راز خ�صو�صية يف حم��اول��ة توحيد �أ���س��ل��وب الثقافة العاملي
متكلميها ،ومع �أن الوحدة اللغوية بعد �أن تبلغ متجاوزة الثقافات ال�شعبية اخلا�صة لل�شعوب
اكتمالها تنق�سم على ذاتها �إىل لهجات بح�سب التي �أ�سهمت يف بناء هذه املدنية� ،إذ تنت�شر بني
الأق��ال��ي��م وال��ظ��روف اخل��ا���ص��ة ،غ�ير �أن هذا ال�شعوب املختلفة ،وجتهد يف �أن ت�سلبها هويتها
االنق�سام ال ي�صل �إىل انقطاع ال�صلة باللغة الأم ،املميزة ،وت�ستخدم و�سائل متعددة لالنت�شار منها
�إ َّ
تعر�ضت ل�شروط قا�سية كالذوبان ب�سبب ماهو لغوي كالرتجمة ،ومنها ما هو غري لغوي
ال �إذا ّ
الهجرة �أو �سيادة املحتلّ وفر�ضها على ال�شعوب كال�صور املرئية والإع�لان��ات والفن امل�سرحي
املغلوبة على �أم��ره��ا يف التعامل و الثقافة ،وال�شعر ،وتطمح بحكم تقدمها العلمي �إىل
وعلى الرغم من تلك الظروف ف�إن �أبناء هذه �أن متحو الطابع القومي للثقافات التقليدية
اللغة بدافع انتمائهم القومي تت�ضاعف ردود بحجة �أن هذه الثقافات قد جتاوزها الزمن،
�أفعالهم جتاه حماوالت الذوبان والعن�صرية ،فهي تندرج يف زمرة امل�ستحاثات ،و�إن �أظهرت
فيحاولون ال�صمود ب�شتى الو�سائل يف مواجهة نوع ًا من االحرتام الزائف لهذه الثقافات ،ف�إمنا
اخلطر الذي يتهدد كيانهم اللغوي ،ولعلّ �أبرز تظهره بذريعة حر�صها على الثقافات النوعية
ه��ذه الو�سائل التم�سك بالعادات والتقاليد لل�شعوب دون �أن تعمل على دعمها ،وك�أنها تنظر
والثقافة ال�شعبية بينما ي�سعى الغرباء �إىل �إليها على �أنها لون من الفولكلور الذي يعر�ض يف
دجمهم يف �إطاره الثقايف واللغوي ،ومبقدار ما املنا�سبات ويحتفظ به يف املتاحف.
لقد ا�ستطاعت الثقافة ال�شعبية العربية
متلك هذه الثقافة من مقومات البقاء و�إرادة
احلياة يكون �صمودها .تعمل الثقافة ال�شعبية �أن تعك�س م��ن خ�لال اللغة وج��ه��ي الإن�����س��ان
على نقل قيمها عن طريق الأجيال �إ ذ يت�شبع العربي يف �سعيه امل��ادي وتطلعه الروحي �إىل
ك��ل ف��رد منهم ب��امل��وروث ع��ن ط��ري��ق الرتبية املطلق عرب التاريخ ،فعبرّ ت عن حياته املادية
وال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي ،وه���ي يف عالقتها يف عامل ال�صحراء زمن اجلاهلية ،كما عربت
بالثقافات ال�شعبية الأخرى تقوم بعملية �أخذ عن ت�أمالته يف الكون ونزعته الروحية التي
وعطاء متبادلة ،لكنها ال ته�ضم من الثقافات تتجاوز الواقع يف ر�ؤي��ة تطمح لتحقيق ذاته
�إ َّ
ال ما يالئمها ،ومع �أن اللهجات اللغوية التي الإن�سانية.
وع��ب�رت الأم���ث���ال واحل��ك��م وال�����ش��ع��ر عن
ت�شكل حواجز للثقافة ال�شعبية ف�إنها حتتفظ
الغنى الروحي ،فكانت
بجوهرها وبالطابع
ال���ث���ق���اف���ة ال�����ش��ع��ب��ي��ة
ال���ع���رق���ي ال����واح����د
مدر�سة للأجيال تتعلم
للجماعة ،فامل�صري
م��ن��ه��ا ح��ك��م��ة احل��ي��اة
وال�����س��وري وامل��غ��رب��ي
وال�سمو بها ...وت�ساير
ي��ت��ك��ل��م��ون ب��ل��ه��ج��ات
يف ن�صو�صها ال�شعرية
م���ت���غ���اي���رة ،ل��ك��ن��ه��م
الأدب الف�صيح لأنها
جميع ًا ي�شكلون وحدة
ت��ن��ب��ع م��ث��ل��ه م���ن قيم
لغوية حتجز كيانهم
الإن���������س����ان ال���ع���رب���ي،
من الناطقني باللغات
وال ي��ق�� ّل��ل م���ن ���ش���أن��ه��ا
الأخ��رى وحت��ول دون
�أن��ه��ا كتبت بالعامية،
�أن تت�سرب م��ن غري
فاللهجة العامية عربت
طريق اللغة من خالل
يف زم��ن انت�شارها عن
جتلياتها احل�ضارية
�ضمري ال�شعب العربي
امل����ادي����ة امل��خ��ت��ل��ف��ة
وم�شاعره.
كالأدوات واملخرتعات
وي��ن��ت��ق�����ص ب��ع�����ض
وال��غ��ن��اء وامل��و���س��ي��ق��ا
فولتري
النقاد من قيمة الثقافة
وم��را���س��ي��م ال�����زواج
ال�شعبية ،وي��ن��ظ��رون
وال��ع��ادات والتقاليد،
ومتار�س و�سائل الإع�لام املرئية دور ًا يف هذا �إليها على �أنها ت�شكل ت�شويه ًا للثقافة العربية
االحتكاك ،وت�سهم يف نقل الثقافات ،فتنوب عن الر�سمية ،وفاتها �أن الإن�سان العربي بعد �شيوع
اللغة يف �إلغاء احلواجز التي تقوم بني الثقافات العامية عبرّ باللغة ال�شعبية عن �أروع خلجات
متد الفرد العربي بذخائرها
املختلفة ،كما �أن للزواج من الأجنبيات دور ًا نف�سه ،مازالت ّ
بارز ًا يف تبادل الثقافات و�إ�ضعاف �أثر الثقافة يف منا�سبات احلياة ..فال ي�صح �أن ينظر �إىل
القومية اخلا�صة لل�شعب ،ف���الأم الأجنبية هذا الرتاث ال�شعبي نظرة دونية وعلى الأمة
تغر�س يف طفلها ثقافتها ال�شعبية الوافدة يف �أن ت�شجع �ألوانه وجتلياته يف ال�شعر والغناء
امل�أكل وامللب�س والعادات وحتى يف اللغة ،ويكون والرق�ص ومظاهر الفرح واحلزن التي تتجلى
�أطفالها �أكرث قابلية لتمثل الثقافة ال�شعبية يف العادات والتقاليد وتعبرّ عن وحدة ال�شعب
وت�ضامنه يف خمتلف املنا�سبات ،خا�صة بعد
الغريبة.
والب��د من االع�تراف �أن��ه ال وج��ود لثقافة �شيوع ال���روح ال��ف��ردي��ة ال��واف��دة التي تدعم
�شعبية نقية �أو معزولة عن امل���ؤث��رات ،ففي «الأنا» على ح�ساب وحدة اجلماعة.
ومن امل�ؤ�سف �أن ت�سود هذه الروح الفردية
هذه العزلة جمودها وموتها وحتجرها ،كما
هي احل��ال يف ثقافة بع�ض القبائل املعزولة �شعرنا احلديث يف حماولة لطم�س الفن الذي

جحا
يعرب عن الروح اجلمعية ،وتتوجه ر�سالته �إىل
اجلماهري بو�ضوح ،بينما يدفن ال�شاعر نف�سه يف
�شرنقته ال�ضيقة حيث فيها موت الفن وال�شعر،
وي�ضيق اليوم كثري من �شعراء احلداثة العرب
بعجز �أ�ساليب هذه احلداثة عن التعبري ع ّما يف
نفو�سهم ،فيلج�ؤون �أحيان ًا �إىل الثقافة ال�شعرية
ال�شعبية ويحركون بها م�شاعر جمهورهم لإثارة
م�شاعره و�أحا�سي�سه ،في�ض ّمنون �أ�شعارهم مقاطع
من ال�شعر ال�شعبي ،و�أن بع�ض �شخ�صيات الأدب
ال�شعبي �أ�صبح لها �شهرة عاملية مثل �شخ�صية
«جحا ال��ف��زاري» ال��ذي ن�ش�أ يف الكوفة �أي��ام
احلكم العبا�سي يف العراق والذي عرفته �شعوب
العامل و�أ�صبح رمز ًا للفكاهة الذكية ،و�شخ�صية
«قراقو�ش» التي �أ�صبحت رمز ًا لال�ستبداد لدى
ال�شعوب املجاورة ،و�شخ�صيات �ألف ليلة وليلة
وال�شاطر ح�سن ،و�شخ�صية «ع��ن�ترة» التي
�أ�صبحت رم���ز ًا لل�شجاعة واحل��ب وامل�����س��اواة،
ولعل �أبرزها �شخ�صية �شهرزاد يف ق�ص�ص �ألف
ليلة وليلة التي بنى عليها ال�شاعر الإيطايل
«ديكامرون» جمموعته الق�ص�صية ،كما ت�أثر
كثريون مبنجزات الثقافة العربية ال�شعبية
ومنهم ال�شاعر الفرن�سي «فولتري» وال�شاعر
الإنكليزي «جيوفري دو�سر» وغريهم..
ومن �أعظم ما قدمته الثقافة اجلماهريية
ال�شعبية �أنها قامت بعملية �أن�سنة ربطت بها علم
اجلمال بعلم الأخ�لاق ،فكانت القيم ال�سامية
هدف الفن ال�شعبي الذي ي�سعى دائم ًا لالرتفاع
فوق كل ما هو �سطحي يف حياة الإن�سان ،فالفن
يتعاىل على العلم ومنجزاته ويعزز قيم الروح،
والفن املعا�صر اليوم لن يرتقي �إذا ظل ينظر �إىل
الواقع من زاوية �أطماعه ،ويرتفع عن كل ما هو
�شعبي بحجة �أنه مبتذل ،ويحتقر نتاج ال�شعوب
وتراثها الغني ..فالكونية ال تلغي التقليد،
واحلداثة ال تبنى على الرمل ،والفنان ينظر
دائم ًا �إىل احلا�ضر وامل�ستقبل من خالل املا�ضي
ال��ذي تغتني ثقافته القومية وتتو�سع دون
�إزاحة ،واللغات ال تتجه �إىل طريق االن�صهار،
بل تغتني بالتوا�صل فتتجدد حياتها.

حوار
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ال�شاعر العراقي الكبري طالل الغوار
(ق�صيدة النثـر ما لها و ما عليها ،ال�شعراء ال�شباب و العزوف عن الوزن ،ملن امل�ستقبل)
• علي فرحان الدندح
�آثر ال�شاعر العراقي طالل الغوار
�أن يظل وفي ًا للت�صنيفات النقدية
التي ت�ضع ح��د ًا فا�ص ً
ال ب�ين ال�شعر
و النرث وهنا نق�صد بال�شعر الن�ص
اخل��ل��ي��ل��ي امل�����وزون ،م��ع �أن ن�صو�ص
جماميعه تندرج عند بع�ض النقاد يف
باب الق�صائد النرثية.
و�إن ك��ان النقد احلديث التب�س
ع��ل��ي��ه م��اه��ي��ة ال��ق�����ص��ي��دة ال��ن�ثري��ة
والق�صيدة احلرة خا�صة عند �ضعاف
النقاد!!! ،فالنرث عند طالل الغوار
ف�ضاء وا�سع ًا يطلق فيه �أفكاره
يجد
ً
دون تكلف وايقاع م�صطنع ،يغو�ص
يف مي اللغة م�ستح�ضر ًا كلمات ما من
�سبيل لولوجها �إال لذلك الغوا�ص
املاهر واملبدع احلاذق.
ق�صيدة ال��ن�ثر وال�شعر امل���وزون
وم�ستقبل النرث كان حمور حوارنا مع
اال�ستاذ ال�شاعر:طالل الغوار.
ال�سرية الذاتية:
من مواليد  1953مدينة تكريت
اجازة يف اللغة العربية
ع�ضو احتاد الأدباء يف العراق
ع�ضو احتاد الكتاب العرب
ع�ضو نقابة ال�صحفيني العراقيني
ع�ضو نقابة املعلمني
العمل ال�صحفي
حم���رر ال�����ص��ف��ح��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة يف
جريدة اال�صالح 2006/3003
رئي�س حترير جريدة الوحدة
2010/2008
العمل احلايل
مدر�س يف حقل التعليم و الرتبية
الإ�صدارات
اخلروج من ال�سماء 1996
الأ�شجار حتلق عالي ًا 1998
ال�سماء تتفتح يف �أ�صابعي 2003
حرريني من قب�ضتك 2011
خمطوطات معدة للطبع
�أحبك حتى �سدرة املنتهى
���س : 1م�ستقبل ال�شعر ،لأي ن��وع من
ال�شعر؟!
ج� -أعتقد �أنك تعني ب�أنواع ال�شعر
..ط��ري��ق��ة ال��ك��ت��اب��ة��� ..س��واء �أك��ان
عمود ًيا �أم ق�صيدة التفعيلة(..ال�شعر
احلر) �أم ق�صيدة النرث..يف ر�أيي �أن
ال�شعر هو ال�شعر ،و�إن ُكتب ب�أي نوع
من هذه الأنواع الكتابية ..و�إذا كانت
ق�صيدة ال��ن�ثر ،تت�سع ال��ي��وم تت�سع
م�ساحتها يف ال�صحف واملن�شورات..
ف���إن ذل��ك ال يعني انح�سار ق�صيدة
العمود والتفعيلة ..ولكن ال�شيء املهم
�أن ال�شعر كحالة �إبداعية يعتمد على

�شعرا بل �أ�ساءوا �إىل
�سوف لن يقدموا ً
ال�شعر ،و�سيظلون على هام�شه كما
الذي ي�سبح عند ال�ضفاف.

طالل الغوار
ح�سا�سية فنية ومعرفية متفاعلة
م��ع معطيات احل��ي��اة ومتغرياتها..
وبالتايل البد من �أن يحقق احلالة
االفرتا�ضية عما �سبقه ,من خالل
اخل���روج م��ن ال�ضوابط التقليدية،
واخرتاق الكثري من احلدود التي حتد
من ق��درات ال�شاعر ور�ؤاه العميقة،
وخ�صو�صا يف م�ستوى اللغة وطريقة
ً
ا�ستخدامها ،وال�شاعر املبدع �صاحب
املوهبة والقوة الإبداعية ،واملتمكن
من �أدواته ي�ستطيع �أن يحقق ذلك يف
الكتابة بكل هذه الأنواع.
�س : 2ما هي املوا�ضيع التي تف�ضلها؟
مو�ضوعا حمدد ًا
ج -لي�س هناك
ً
�أو مف�ض ً
ال للكتابة فيه ،فالق�صيدة..
تفر�ضها احل��ال��ة ال�����ش��ع��ري��ة ،فهي
�أف��ق مفتوح للتجربة بكل �أبعادها
النف�سية والروحية والثقافية..الخ
ولكني دائ ًما �أجد نف�سي يف الكتابة
منحا ًزا �إىل الوطن  -الإن�سان�..إىل
�أحالمه وتوقه �إىل احلرية �إىل قلقه
و�أحزانه.
�س : 3ملاذا يكرث ال�شعراء ال�شباب من
النرث ويقلون يف ال�شعر املوزون؟
ج -3منذ �سنوات جند كم هائل
ممكن يكتبون هذا (ق�صيدة النرث)
وخ�صو�صا يف ال�سنوات
�أو كما يدعون،
ً
الأخ�ي�رة ،وم��ن امل��ع��روف �أن ق�صيدة
النرث هي حم�صله ثقافية ونف�سية
وفنية لتجربة ال�شاعر وحتتاج �إىل
�إمكانية عالية يف ا�ستخدام اللغة،
وبالتايل تكاد �أن تكون �أ�صعب �أنواع
الكتابة ال�شعرية ,ولكن هناك ممن
يكتبون حتت غطائها وي�ست�سهلونها
وال ميتلكون ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة التي
ت�ؤهلهم لكتابتها ،التهم يفتقدون
�إىل معرفة الوزن ال�شعري (اخلليلي)
واملعايري ال�شعرية كذلك ال ميتلكون
اخل��ل��ف��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة واحل�سا�سية
ال��ف��ن��ي��ة وامل��ع��رف��ي��ة ,ول���ه���ذا جند
كتابتهم ميكن �أن ندرجها حتت كتابة
اخلاطرة الأدبية ,وهم بهذه احلاله

�س� : 4شعر النرث هل �أثبت وجوده؟!
ج -4تعني ق�صيدة النرث ,نعم �إن
ق�صيدة النرث اليوم وكما ذكرت �سابقًا
ت�أخذ م�ساحة وا�سعة ال ب�أ�س بها من
ال�صحافة الأدبية ،ولها ح�ضورها يف
و�سائل الإع�لام �إىل جانب ق�صيدة
التفعيلة وق�صيدة ال�شطرين وقد
حظيت باهتمام الدرا�سات الأدبية
واملهرجانات ال�شعرية ,ولها كتابها
امل���ت���م���ي���زون ..ب��غ�����ض ال��ن��ظ��ر عن
الطارئني واملتطفلني عليها ،كذلك
ا�ستطاعت �أن حتقق يف �أق�سام اللغة
العربية يف بع�ض اجلامعات العربية
ح�ضورها ،ولعل �أبرزها جامعة بغداد،
وجامعة ت�شرين يف �سوريا.
������س : 5ه����ل ك��ت��ب��ت امل������وزون
وال�شطرين وما ر�أيك به؟!
ج -5نعم �أنا اكتب ق�صيدة العمود
والتفعيلة (ال�شعر احلر) ،وق�صيدة
النرث ,واحلالة ال�شعرية و�إرها�صاتها
ه��ي التي تختار �أو تفر�ض �شكلها،
ف�أحيانا ت�أخذ �شكل العمود ال�شعري
و�أحيا ًنا �أخ��رى ت�أخذ �شكل ق�صيدة
التفعيلة �أو ما ي�سمى بـ(ال�شعر احلر)
وال �أتعمد �أن �أكتب بهذه ال�شكل �أو
غ�يره ،ولكني �أج��د يف ق�صيدة النرث
ال�شكل ال���ذي ي�ستوعب مت��وج��ات
العواطف والأفكار وال��ر�ؤى ,ومي�سك
بالإيقاع الداخلي لهذه التموجات،
ك��م��ا �أين �أج����د ف��ي��ه��ا �أف���قً���ا رح�� ًب��ا
لالنثياالت التي �أري��د �إفراغها ,عرب
ا�ستخدامات اللغة التي �أح��اول �أن
�أ�ستنه�ض بها كل طاقاتها اال�ستعارية،
وم��ازل��ت متوا�صل يف كتابة الن�ص
العمودي وق�صيدة التفعيلة.
اخلامتة
ي�ضع ال�شاعر كلماته ليتبادل
موقعها مع املتلقي بثنائية متبادلة،
ع�بر �أح��ا���س��ي�����س��ه امل��ف��ع��م��ة ب��احل��ب،
والن�ص عند ال�شاعر ال�ضيف ،ن�ص
حمرر من كل ال�سلبيات اللغوية ،حيث
اللغة الإن�سانية الرائعة والرمزية
املوحية وال�صارخة بالأمل ،واملت�أملة
�صباحات زاخرة باحلب واحلرية يف
وطن ا�ستبيح كغانية �ضائعة؟!!
�أختم بقوله :
(قب�ضوا على الطرقات
على ال�صباحات والنوافذ
على احلدائق والذكريات)

ْالب َْح ُث َع ِن مْال َت ِاعب !
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•موفق �أبو طوق
كانوا ي�س ّمونها مهنة (البحث عن املتاعب) ،وهي بالفعل كذلك،
مغر م��رغ��وب فيه..
تعب م�ست�ساغ ،تعب ل��ذي��ذ ،تعب ٍ
ول��ك ّ��ن َت َعب َها ٌ
فال�صحفي الذي يالحق املعلومة ،ويدافع عن احلقوق ،ويربز القيم
معر ٌ
ّ
�ض – بطبيعة احلال
والأخالقيات،
ويح�ض على ال�سلوك القوميّ ..
ٌ
ٌ
معر�ض للإيذاء ب�شتى
معر�ض للخ�صومة والعداوة،
والتهجم،
 للنقدّ
الو�سائل ،ولكنه على الرغم من هذا وذاك ،يبقى �سعيداً ،خايل البال،
مت�صاحل ًا مع نف�سه ،لأنه ا�ستطاع �أن ير�ضي �ضمريه احلي ،وا�ستطاع
الدفاع عن قناعاته التي ي�ؤمن بها.
وكانوا ي�س ّمونها �أي�ض ًا (�صاحبة اجلاللة) ،وهو ا�سم على م�س ّمى،
فكبار النا�س يح�سبون ح�سابها ،وعلية القوم ي�أخذون حذرهم منها،
والقائمون على �أمور العباد ،يخ�شون الوقوع يف خط�أ ما ،يكون �سبب ًا يف
عداء ال ينتهي معها ..فال�صحافة احلقّة تلتزم احلقّ واحلقيقة ،وجتايف
املجاملة وامل�ساومة واملحاباة ،وحتاول �أن توجه �سهام نقدها �إىل كل
متهاون يف �أدائه ،بغ�ض النظر عن املوقع الذي ي�شغله ،وامل�س�ؤولية التي
نيطت �إليه ،والأعباء التي ُكلّف بالقيام بها.
ولقد فوجئت منذ �أي���ام ،بخرب عجيب �أوردت���ه �إح��دى
•
ً
ال�صحف ،ومفاد هذا اخلرب �أن مهنة ال�صحافة قد تراجعت عامليا �إىل
حد كبري ،بحيث �أ�صبحت يف م�ؤخرة املهن التي يتعامل معها الإن�سان
ّ
! .ولقد ُر ّد هذا الرتاجع �إىل تطور �أ�ساليب الإعالم التقنية ،و�إىل �أن
املردود املادي لل�صحفي مل يعد كافي ًا لأن يعي�ش �صاحبه حياة كرمية
تليق به وب�أ�سرته.
َ
حد ما ،فاخلرب العاجل يح�صل
وقد يكون ال�سببان معقولني �إىل ّ
عليه �أي فرد عرب �أي موقع للإنرتنيت ،كما �أن � ّأي �إن�سان (�سواء �أكان
�صحفي ًا �أو غري �صحفي) ي�ستطيع �أن يبثّ � ّأي خرب عرب موقعه وب�سرعة
ال�برق ..وه��ذان الأم��ران قد �أَلْغ َيا وهج �أي َ�س َبق �صحفي ،فكل خرب
معر�ض لأن يكون مت�أخر ًا عرب �صحيفة �أو جملة.
ّ
تدخل العامل الب�شري يف �صوغ �أي خرب،
ولكن علينا �أن ال نن�سىّ ،
ف�أ�سلوب العر�ض ،وطريقة التقدمي ،والقدرة على التحليل ،متعلقة
مبهارة ال�صحفي نف�سه ،فهو الأقدر (برباعته ال�شخ�صية ،و�سعة �أفقه
و�إدراك��ه ،ووفرة معلوماته وثقافته) على الإقناع ب�صحة هذا اخلرب
�أو عدمه ،وعلى الو�صول �إىل وجهة نظر واحدة ي�شاركه فيها متلقّوه،
�صف من يقتنعون بقناعاته.
وي�ض ّمهم بها �إىل ّ
ويبقى مو�ضوع املكاف�أة القليلة� ،أو املردود املايل املرت ّدي
•
لأي كاتب ،ال��وارد �أي�ض ًا يف هذا ال�سياق ،وه��ذا الأم��ر يف ر�أي��ي تابع
لإدارة اجلريدة �أو املجلة ،فهي التي تق ّوم كتّابها ،وتعرف م�ستوى
حمرريها ،وبقدر ما تكون احلوافز جمزية فالكاتب يعطي خربه �أو
مقالته االهتمام الأو�سع ،والتحليل الأ�شمل ،والإقناع الأوفى ..ويف هذا
ارتفاع لر�صيد ال�صحيفة عند قرائها ،وازدياد لثقتهم بها وب�أخبارها.
و�أنا �أذكر �أنني قد اطلعت قبل خم�سني عام ًا ،على كتي ّبات ت�صدر عن
مدر�سة ا�سمها  :مدر�سة ال�صحافة امل�صرية ،وهـي مدر�سة تعلّم فنون
ال�صحافة (ملن يرغب) عرب املرا�سلة الربيدية ،هذه الكتيبات كانت
ت�شجع النا�شئة على االنت�ساب �إليها ،بل كانت تغريهم مببالغ مالية
ّ
�ضخمة ينالها من ميتهن هذه املهنـة ! .فالكاتب (فالن) يتقا�ضى مكاف�أة
قدرها (كذا) عن مقالة واحدة ،وال�صحفي (فالن) يقب�ض راتب ًا قدره
(كذا) يف ال�شهر الواحد ،والأديب (فالن) ُيعطى مبلغ ًا قدره (كذا)
يخ�ص بها ال�صحيفة ..وهكذا تُ�ساق
عن كل ق�صة ين�شرها �أو ق�صيدة
ّ
الأمثلة ،واحدة تلو الأخرى ! .وكلها ت�شجع الدار�س على االلتحاق
بهذه املهنة.
يف مذكرات �أحد الإعالميني املعروفني ،الذين عملوا يف
•
حقل ال�صحافة العربية ال�صادرة يف لندن ،يتحدث ذلك الإعالمي عن
املفكر الفل�سطيني الراحل �إدوارد �سعيد (تويف عام  )2003وقد ُطلب
منه �أن يكتب مقاالت للمجلة التي يعمل بها ،فا�شرتط �إدوارد �سعيد �أن
تكون مكاف�أته دوالر ًا مقابل كل كلمة يكتبها� ،صغرية كانت �أم كبرية،
ور�ضخت املجلة لهذا ال�شرط ،وباتت تعطيه �أل��ف دوالر مقابل كل
مقالة ،عدد كلماتها �ألف كلمة ،مع ذلك كان هذا العقد خبطة �صحفية
ممتازة ل�صالح املجلة وقرائها ..ولقد تبني فيما بعد� ،أن �شرط �إدوارد
ير�سخ مبد�أ يف
�سعيد هذا مل يكن ب�سبب ح ّبه للمال ،بل لأنه يريد �أن ّ
ال�صحافة ،وهو االرتقاء بقيمة الكاتب ،وتعزيز مكانته ،وتغيري �أ�سلوب
منطي �سائد يف ال�صحافة العربية ،وهو عدم تقدير الكاتب حق قدره،
مثلما يحدث يف معظم ال�صحف العاملية !!.
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�أعالم

عمر �أبو ري�شة والنجوم
• �أحمد زياد حمبك
ميتلك ال�شاعر عمر �أبو ري�شة نظرته اخلا�صة
�إىل النجوم عالقة خا�صة ،فهو يخاطبها �أو ي�سمع
جنواها ،و�إليها ي�سمو ،ويرى فيها جما ً
ال لتطلعاته
وطموحاته ،ب��ل ي��راه��ا بعيني عا�شق مت�صوف.
فال�شاعر ي��ري��د التعبري ع��ن ���ش��ع��وره ب��ال��وح��دة،
و�إح�سا�سه بالغربة ،وع��ن طموحه �إىل البعيد
وال�سامي الذي ال يطال ،في�ستعني بالنجمة ليعرب
من خاللها عن هذه املعاين ،يف ق�صيدة عنوانها «
جنمة « (  )1944يقول فيها1:
من يناديني؟ وقد �أنكرين
يف دروب العمر من يعرفني
�أغريب ملَّ يف غربته
عبث الوهم ولهو الزمن
�أم �شقي ن�سي الكرب على
�شفتيه ب�سمات امل�ؤمن
من يناديني؟ و�أعرا�س ال�صبا
مل تدع يف الك�أ�س ما ي�سكرين
�أبتول �سلها من خدرها
�شوقها املخ�ضوب باحللم الهني
�أم هلوك �ألفت رو�ضتُها
َ
�شفة ال�ساقي َّ
وكف املجتني
من يناديني؟ و�سمار الدجى
ُك ِّح َلتْ �أجفانهم بالو�سن
		
�أحبيب؟ �أي �أحبابي ترى
من كوى الغيب �سرى ي�ؤن�سني؟
		
ما لأ�صداء املنادي خفتت
وتال�شى وقعها يف �أذين
		
جنمة �ضاءت على البعد فيا
الو�ضاء كن يل كفني
ذيلها
َ
لقد �سمع ال�شاعر �صوت ًا يناديه ،فلم يعرف
م�صدره ومل يعرف �صاحبه ،وهو ي�س�أل ع َّمن ميكن
�أن يناديه وقد ن�سيه اجلميع ،ويخفت ال�صوت ،ثم
يحد�س �أن النجمة هي التي نادته ،فال�شاعر يح�س
بالغربة ،يعي�ش يف وحدة ،وال يجد اخلال�ص �إال يف
ال�سمو �إىل الف�ضاء الرحب ،ولقاء جنمة عالية ال
تطال ،وال�شاعر ال يطمح �إىل بلوغ النجمة فح�سب،
�إمنا يتطلع �إىل االحرتاق بها والفناء فيها ،لتكون له
كفن ًا ،ويف هذا غاية الطموح �إىل التوحد مع الكون
والفناء فيه ،للخال�ص من ب�ؤ�س الواقع و�شقائه،
والنجمة ن��ار ون��ور ،هي ن��ار املعرفة ون��ور الوجد،
وبذلك تغدو النجمة رمز ًا للخال�ص ،وتعبري ًا عن
طموح العا�شق ال�صويف.
ويف الق�صيدة عدة �أ�سئلة عن م�صدر النداء
املجهول ،وفيها ن�برة ح��زن م���ؤمل ،وفيها ت�شويق،
�إذ يت�أخر اجل��واب عن م�صدر النداء �إىل نهاية
الق�صيدة ،بل �إىل بيتها الأخري ،ليغدو بيت الق�صيد،
وال بد من �إع��ادة قراءة الق�صيدة ثانية يف �ضوء
البيت الأخري� ،أو يف �ضوء النجمة.
*
ً
وبعد ع�شرين عاما يعرب ال�شاعر عن طموحه
امل�شبوب وع��ن خيبته يف ال��واق��ع ،وه��و ي��درك �أن
مرجع معاناته �إىل طموحه ،وهو ال يعرب عن هذه
الر�ؤية للحياة التعبري اللغوي املجرد املبا�شر� ،إمنا
يعرب عن هذه الر�ؤية من خالل الطبيعة ،وهو ال
ي�سقط عليها م�شاعره �أو �أف��ك��اره �أو حالته� ،إمنا
يتحد بها ،بل يحل فيها ،وي��رى ذات��ه من خاللها،
وذلك يف يف ق�صيدة عنوانها «ما بعدك» ( ،)1965
يقول فيها:2
ما بعدك ؟ يا �أفقي الأعلى
دنياي توارت يف العتمه
�سر يغريني بالت�صعيد
ٌّ
و�أنت حت ِّبب يل كتمه
�أعطتني �أيامي �أ�شهى
ما مر على خاطر نعمه

ف�صباحي من �أمل ب�سمة
وم�سائي من حلم �ض َّمه
وم�ساحب �أقدامي يف الرتب
حديث العطر �إىل الن�سمه
ما بعدك يا �أفقي؟ �إين
منطلق م�شبوب اله َّمه
ويحي ما يل �أنهار وما
ملطايف ي�ستنزف حلمه
ما يل �أهوي و�أح�س الغيمة
تقذف بي �إثر الغيمه
لأظن ...جناحي حمرتق
حمرتق من مل�سة جنمه
وال�شاعر ي�ستهل الق�صيدة ب�س�ؤال يحمل قدر ًا
كبري ًا من امل��رارة واخليبة� ،إذ ماذا ميكن �أن يخبئ
�أف��ق��ه ودن��ي��اه ق��د ت���وارت يف العتمة؟ وه��و يختار
للأفق �صفة الأعلى لتثري الإح�سا�س بالتناق�ض مع
عمر �أبو ري�شة
الدنيا ،التي هي ا�سم �أ�صله �صفة للحياة م�شتقة من
الدنو ،ويالحظ احل�س املكاين ،وما بينهما من �صراع عذبة ،فيها قدر كبري من الرقة واللطف.
وتناق�ض بني العلو وال��دن��و .ثم يالحظ اعتزاز
*
ال�شاعر بذاته وثقته بنقائه وفخره ب�سموه ،وهو
ولعل الذي ي�ؤكد ع�شق ال�شاعر للنجم ،ونظرته
يعرب عن هذا كله من خالل الطبيعة �أي�ض ًا �إذ يجعل �إليه نظرة �صوفية خمتلفة عما ينظر �إليه الآخرون
م�ساحب قدميه يف الرتاب حديث العطر �إىل الغيمة ،هو قوله يف مقطَّ عة عنوانها « :ر�سالة « قبل دخوله
ويف ال�صورة انطالق من �أر���ض الواقع املتدين �إىل �إىل غرفة العمليات ،وفيها يقول:4
�سمو الن�سمة ورقتها و�شفافيتها ،واملرتفع من ذاك
رفيقتي ال تخربي �إخوتي
علي اعتدى
الدنو �إىل هذا ال�سمو هو العطر ،وفيه من دالالت 		
كيف الردى كيف َّ
النقاء والطهر والرفعة دالالت كثرية .و�أخ�ير ًا
�إن ي�س�ألوا عني وقد راعهم
يعرب ال�شاعر عن �إح�سا�سه بال�سقوط واالنهيار ،وما		�أن يب�صروا هيكلي املو�صدا
هو �سقوط ب�سبب ف�ساد الواقع �أو رداءته ،وما هو
ال جتفلي ال تطرقي خ�شعة
�سقوط ب�سبب خط�أ �أو �إثم� ،إمنا هو �سقوط ب�سبب		ال ت�سمحي للحزن �أن يولدا
الطموح البعيد ،والتطلع �إىل االرتقاء وال�سمو ،وهو
قويل لهم �سافر قويل لهم
�سقوط ب�سبب االق�تراب من نار جنمة عالية ،ويف
		�إن له يف كوكب موعدا
النجمة نور ونار و يف النجمة �سمو وبعد ال يطال،
ووا�ضح خ�صو�صية ال�شاعر يف تعامله مع النجم،
ولطاملا عرب �شعراء ال�صوفية عن اح�تراق جناح فهو بالن�سبة �إليه جملى الع�شق وجم��ال ال�سمو،
الفرا�شة بنار ال�شمعة ،متخذين من نار ال�شمعة والالفت للنظر �أن ال�شاعر ي�صور املوت وقد اعتدى
رمز ًا للحب الإلهي �أو املعرفة ،ومن الفرا�شة رمز ًا عليه ،و�أنه مل ميت� ،إمنا هيكله فقط هو الذي �أغلق،
للمحب.
�أما هو فقد ارحتل �إىل جنم بعيد ،كان له معه موعد
املت�صوف
الفار�سي
ال�شاعر
أورده
�
ما
ذلك
ومن
من قبل ،فالنجم هنا مكان للعلو وال�سمو ،وهو مو�ضع
فريد الدين العطار (ت��ويف 1230م) يف كتابه « حلياة جديدة ،والنجم نور ونار� ،أي �إن النجم حياة
منطق ال��ط�ير» ،3وحتكي عن فرا�شات ر�أي��ن ن��ور ًا خالدة ال تفنى ،ومرتبة عليا ال تطال.
يف نافذة بعيدة ،فاجتهت �إح��دى الفرا�شات �إىل
*
النافذة ورجعت لتخرب الفرا�شات �أن م�صدر النور
ولقد كرر ال�شاعر هذا املعنى يف ق�صيدة �أخرى
�شمعة ،فقالت لها �إح���دى الفرا�شات م��ا عرفت ،له ،عنوانها « حب الأر�ض» وفيها يقول:5
فتوجهت فرا�شة ثانية �إىل النور ،اقرتبت منه،
بي الأعايل
مالك املوت طاف َ
و�شق بها غياهب كل تيه
فاحرتق جناحها ،فرجعت �إىل الفرا�شات لتخربهن 		
مبا ر�أت ،فقالت لها �إح��دى الفرا�شات ما عرفت،
جنم
و�أبرز يل النجوم وكل ٍ
يتيه مبا لديه على �أخيه
و���س��رع��ان م��ا اجت��ه��ت ف��را���ش��ة ثالثة �إىل ال��ن��ور		 ،
واقرتبت منه ،فاحرتقت فيه ،ومل ترجع ،فقالت
وقال َ
يل انتق امل�أوى ف�إين
�إحدى االفرا�شات عنها :تلك التي عرفت.
		�أريدك تنتقي ما ت�شتهيه
احلب
نار
فال�شاعر ال ي�سقط� ،إمنا يقرتب من
ف�أنت �شقيت يف دنياك مما
فعل
اختياره
�أو ن��ور املعرفة ،فيهوي ،وي�لاح��ظ
بلوت بها من العي�ش الكريه
		
�أه���وي ،والغيمات تدفعه ،فهو �أم��ام ه��وي ،ولي�س
و�أنت ق�ضيت عمرك يف التغني
بفردو�س اجلمال و�ساكنيه
�أم���ام �سقوط ،فال�سقوط مرتبط ل��دى كثري من 		
النا�س بالإثم واخلطيئة� ،أما الهوي فهو مرتبط يف
ف�أين تريد �أن حتيا بعيد ًا
عن القلق املرير وعن بنيه
جذره اللغوي ويف �أ�صوات حروفه بالهوى� ،أي احلب 		
والع�شق ،وي�ؤكد هذا الإيحاء الغيمات التي تدفعه،
والح �إ َّ
جنم من بعيدٍ
يل ٌ
وفيها �إيحاء باخل�صب واخلري والعطاء.
تفلَّتَ من مواكب را�صديه
		
أ�شار
�
كما
مرتني،
وقد �أكد ال�شاعر االح�تراق
تو�شَّ ح بالغيوب فكان بدع ًا
ولذلك
فقط،
اجلناح
�إىل �أن االح�تراق م�س منه
يتيم الند منفرد ال�شبيه
		
هوى ومل يحرتق ،وثمة غيمات تدفعه ،ك�أنها تريد
رفق
فقلت هناك قال بكل ٍ
هو النجم الذي قد مت فيه
�إط��ف��اءه ب��امل��اء ،وك���أن��ه يتمنى لو �أن��ه اح�ترق كله 		
وفني يف ن��ار احل��ب ،ومل يكن املحرتق منه جمرد
فال�شاعر يرقى �إىل ال�سماوات ،وحني يخريه
اجلناح ،لأن احرتاق اجلناح وحده يقود �إىل الهوي مالك املوت كوكب ًا ليعي�ش فيه بعيد ًا عن الأر�ض،
وال�سقوط� ،أما االحرتاق الكلي فيقود �إىل الفناء حيث ع��اين الكثري ،ف���إن��ه يختار كوكب ًا ف��ري��داً،
يف احلبيب ،وتظهر هنا ب�صورة غري مبا�شرة ثقافة و�إذا هو كوكب الأر����ض نف�سها .والق�صيدة تدل
ال�شاعر ال�صوفية ،بل �إن الأبيات لت�شف عن �صوفية على اعتقاد ال�شاعر �أن املوت لي�س فناء ،و�إمنا هو

حياة �أخرى يف كوكب �آخر ،فريد متميز ،كما تدل
الق�صيدة على �أن ال�شاعر يحب الأر�ض ،وال يكرهها،
ويدل على ذلك عنوان الق�صيدة ،ولكن هذا احلب ال
يت�أتى �إال بعد �أن ي�سمو ال�شاعر بعيد ًا عن الأر�ض،
وينظر �إليها من بعيد ،ويجعلها كوكب ًا فريد ًا متميز ًا
جديرة �أن يعي�ش فيها حياته الثانية بعد املوت.
ويف هذا املوقف ما يدل على عزة ال�شاعر و�إبائه،
فهو يرف�ض �أن ي�ست�سلم �إىل الأر�ض ليعي�ش فيها� ،أو
ميوت ،على ما هي عليه ،بل يريد �أن يعيد تكوينها،
�أو يعيد ت�صويرها فريدة متميزة ،جديرة بعي�ش
راق �أو موت جميل.
*
ويف ق�صيدة �أخ��رى يت�صور الأر���ض قد غازلها
جنم عال يف ال�سما ،فا�ستجابت �إليه ،ومدت يدها
تريد خما�صرته ،وهي ق�صيدة «�إفر�ست» (،)1961
وفيها يقول:6
�إليك غري الظن ال يرتقي
ياعا�صب الغيم على املفرق
		
لأنت جملى الأر�ض يف �شوقها
		�إىل البعيد املرتف ال�شيق
غازلها جنم غوي ال�سنا
وهزها من خدرها ال�ضيق
		
فنتف�ضت تهتف« :ياخ�صره
قرب ويا وجدي به طوق»
		
ِّ
فكنت منها اليد ممتدة
ومل تزل ممتدة يا �شقي
وال�شاعر يف الق�صيدة ي�صور الأر����ض هامدة
�ساكنة ،هي حبي�سة خدرها ال�ضيق ،ولكن جنم ًا
عالي ًا يف ال�سماء غازلها ،وهو جنم �أنيق مرتف راق،
فيه �سمو ،فهزها من خدرها ال�ضيق ،وبعث فيها
ال�شوق ،وحركها ،ومدت �إليه يدها تناديه وتهتف
به ،ترجوه �أن يدنو منها ،لتخا�صره ،ولكن ما كان
للنجم والأر�ض �أن يلتقيا ،وظلت يدها ممتدة �إليه،
وظ��ل هو يكابد ال�شوق والرغبة ،وم��ا ي��زاالن يف
حالة جتاذب �أبدية ال تنتهي ،وال ميكن �أن يكون
لهما لقاء وال و�صال ،ولكن ال�شوق باق ،واملكابدة
م�ستمرة.
وهذا احلب بني الأر�ض هو حب �صويف ،قوامه
�شوق م�ستمر ،ورغبة دائمة ،مع يقني با�ستحالة
اللقاء ،وما هذه اليد املمتدة من الأر���ض �إال قمة
�إفر�ست ،يف علوها و�شموخها ،و�إذا كانت تبدو للعيان
ثلجية فهي دافئة راع�شة حتمل �أق�صى ال�شوق ،وما
علوها �إال �سمو وارتقاء .فالق�صيدة جتربة �صوفية
حتلّق يف ف�ضاء ال�سمو ،ولي�ست ق�صيدة و�صف جلبل،
وال�شاعر الي�صف جب ً
ال ،وال ي�صور مادة� ،إمنا يعرب
عن جتربة �إن�سانية ،قوامها ال�سمو ،وهو يتعامل مع
اجلبل لي�س بو�صفه حجارة ،و�إمنا بو�صفه خربة
�إن�سانية.
واملكان عند ال�شاعر اليبقى جمرد مكان� ،أو
مادة للو�صف والت�صوير ،و�إمنا يتحول �إىل قيمة،
ومبا �أنه مكان مرتفع ،هو القمة ،بل هو �أعلى قمة
يف العامل ،يغدو قيمة مطلقة ت��دل على اجلمال
الكلي واحلب الكلي وال�شوق الكلي �إىل لقاء ماهو
كلي �أي ي�صبح املكان العايل تعبري ًا عن �شوق �إىل
لقاء الكلي وهو لقاء م�ستحيل ،ومن هذا الطموح
�إىل لقاء امل�ستحيل يكون ذل��ك العلو ال�شاهق �أو
ال�سمو العايل املت�صاعد� ،أو بالأحرى يكون االنعتاق
من اجل�سد الأر�ض نحو البعيد املرتف ال�شيق.
وثمة حركة يف الق�صيدة ،قوامها ال�شوق املتقد،
ومغازلة النجم ،وما بينهما من لقاء لن يتحقق،
وبذلك تظل احلركة م�ستمرة ،التنتهي ،اليد متتد
دائ��م�� ًا ،والنجم يغازل دائ��م�� ًا ،وال ينتهي ال�شوق
واحلرمان ،وبذلك ترت�سخ ثانية قيم ال�سمو والنقاء
وال��ب�راءة م��ن خ�لال ح��رك��ة غ�ير منتهية ،وع��دم
االنتهاء هو بحد ذات��ه قيمة عليا .والبعد بني

نقد �أدبي
اجلبل والنجم يزيد من ا�شتعال الرغبة ،وا�شتعال
الرغبة يزيد م��ن حرمانها ،وه��ك��ذا دوال��ي��ك يف
حركة غري منتهية �أي�ض ًا ،مما ي�ؤكد دائم ًا معنى
ال�سمو وال�صفاء والنقاء.
*
ويف هذا ما ي�ؤكد ثانية خ�صو�صية النجم �أو
الكوكب ل��دى ال�شاعر ،وه��ذه اخل�صو�صية تنبع
من متجيده النجم �أو الكوكب ،ونظرته �إليه على
�أنه مرقى عال ،لل�سمو والرفعة ،ويرجح �أن يكون
مرجع ه��ذه ال��ر�ؤي��ة ل��دى ال�شاعر �إىل ثقافته
ال�صوفية ،وه��و ال��ذي ن�ش�أ يف بيت ج��ده لأم��ه يف
عكا ،حيث تلقى الطريقة ال�شاذلية ،وظل وفي ًا
لها ط��وال حياته« ،حيث ك��ان يختزن يف خزان
�شعوره الأك�بر �إيقاع الطريقة و�إيقاع احل�ضرة،
و�إيقاع املذاكرة… ويف كل مكان م�ضى �إليه عمر
كان يف جيب �سرتته الداخلي كتيب �صغري ا�سمه
«الوظيفة ال�شاذلية» وهي الورد الذي يقر�ؤه �أبناء
الطريقة مرتني يف اليوم».7
ول��ق��د نظر معظم املت�صوفة �إىل الكواكب
والأبراج والنجوم على �أنها مراتب علوية ترقى
�إليها النف�س الإن�سانية وت�سمو ،بف�ضل اتباع
الطريقة ال�صوفية .ومن ذلك ما ت�صوره ال�شاعر
املت�صوف ابن العربي ( 560ه��ـ 1165م638 /هـ
1240م) يف « كتاب الإ�سرا �إىل مقام اال�سرى «
من قيام ال�سماء على �سبع �سماوات يف كل �سماء
نبي من الأنبياء ،وفق مراتب الأب��راج والكواكب
والنجوم ،8ولقد كان لدى املت�صوفة ت�صور لرتتيب
الكواكب يبد�أ بزحل ثم امل�شرتي ثم املريخ ثم
ال�شم�س ثم الزهرة ثم عطارد ثم القمر ،والفي�ض
عن الذات الإلهية مير عرب هذه املراتب نزو ً
ال من
ال�سماء الأوىل ثم الكواكب �إىل زحل حتى يبلغ
القمر ومنه �إىل النف�س الإن�سانية ،يف حني يرقى
الع�شق الإلهي من النف�س الإن�سانية �إىل القمر
�صعود ًا حتى يبلغ زحل ثم الكواكب ثم ال�سماء
الأوىل حتى يبلغ مرتبة تدنيه من �سدرة املنتهى
فالكر�سي ثم العر�ش.
*
وهكذا فقد �سما عمر �أبو ري�شة نحو النجم،
ف�إذا هو �صوت يناديه ،و�إذا جناحه يحرتق مل َّا دنا
منه وح��اول م�سه ،ثم �إذا هو م�ستقر له ،يتحول
�إليه عندما يعتدي عليه الردى ،ويف هذا �ضرب من
الع�شق املت�سامي ،ونوع من النزوع ال�صويف ي�سمو به
من �أر�ض الواقع �إىل �سماء النجم ،وكان تعبريه عن
النزوع ال�صويف غري مبا�شر ،ميتاز برقة التعبري،
وج��دة الت�صوير ،وب��ق��درة كبرية على التكثيف
وحتقيق الإدها�ش.

املراجع:
� -1أبو ري�شة ،عمر ،ديوان عمر �أبو ري�شة ،دار العودة،
بريوت ،طب .ثانية عام  ،1988ج� 1ص 415
 -2امل�صدر ال�سابق� ،ص 181
 -3العطار ،فريد الدين ،منطق الطري ،تر .بديع
حممد جمعة ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،القاهرة،
ط .رابعة� ،2006 ،ص � ،2002ص 109
� -4أبو ري�شة ،عمر ،جملة ال�ضاد ،حلب ،العددان
9ـ� 10أيلول وت�شرين الأول � ،1991ص  93و�ص .106
� -5أبو ري�شة ،عمر� ،أمرك يارب ،دار الأ�صفهاين
للطباعة ،جدة ،عام 1398هـ حوايل عام 1975م�.ص 61
ـ 62
� -6أبو ري�شة ،عمر ،غنيت يف م�أمتي ،دار العودة ،
بريوت،حوايل � ،1970ص . 10
� -7أبو ري�شة ،زليخة« ،عمر �أبو ري�شة� ،شهادة «،
جملة املجلة الثقافية ،الأردن ،العدد  23كانون الأول
� 1990ص .110
 -8ابن عربي ،حميي الدين ،ر�سائل ابن عربي،
تقدمي :حممود حممد الغراب ،و�ضبط :حممد �شهاب
الدين العربي ،دار �صادر ،بريوت� ،1997 ،ص 171ـ ،235
وال�سيما �ص 205ـ .206
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جمموعة " �ألعاب وع�صافري"

�أدب اغتنى باملعرفة

• �إ�سماعيل امللحم
بع�ض الكتابات تقع يف التب�سيط بعيد ًا عن املعنى �أو �أنها تقع يف التهويل
تفتقد بهجة احلكي كما تفتقد الأغنية امل�شغولة با�ستثارة الغرائز عن�صر
التطريب .احلب والكتابة خملوقان تفعلهما العاطفة املت�أججة تزيدها
املعارف املتجددة بهاء .قرن الكرثة من الكتاب احلب بفعل الكتابة .عرب
عن هذه العالقة ,بل الوحدة ،كتاب ومهتمون من ميول خمتلفة وثقافات لها
عرف ال�شاعر الداغ�ستاين ر�سول حمزاتوف احلب يف جوابه
خ�صو�صياتهاّ .
ً
ً
عن �س�ؤال ما هو ال�شعر؟ وهذا ينطبق قليال �أو كثري ًا عن �س�ؤال �أكرث �شموال ما
هو الأدب؟ �أو ما هي الكتابة؟ قال حمزاتوف دون ال�شعر ودون احلب يفقد
اجلمال �سره والتحويل �سحره .فاجلبال دون �شعر �أحجار مكد�سة ,وال�شم�س
ج�سد �سماوي مفعم بالطاقة الدافئة .وغناء الع�صافري نداء النف�س للنف�س.
�أما خفقات القلب هي فقط دورة الدم ال�سريعة .جاءت كلماته هذه �شرح ًا
ل�صورة �صدر بها ن�ص ًا له عنوانه ( الهارب من احلب هارب من املعركة) ,قال:
“الفتاة اجلبلية ،التي اعرتفت مبعجزة احلب لأول مرة� ،صرخت وهي
تنظر �إىل ال�صباح من النافذة  :يف ليلة واحدة حتول ال�شجر �إىل �أزهار”.
“تعجبت الأم التي �شاخت� :أي��ن �شاهدت هذه الأزه���ار؟ فاخلريف
املت�أخر على الأبواب ,والثلج بد�أ بالت�ساقط ”...
بدا ال�صباح لهذه الفتاة ربيع ًا ,بينما مل تر فيه الأم غري م�شهد من
م�شاهد اخلريف .يف املجموعة الق�ص�صية احلا�ضرة بني يدي الكاتب (�ألعاب
وع�صافري) توج بها الروائي والقا�ص هي�سم �أبو َ�سعيد م�سريته الإبداعية
الهادئة واملتعقلة بعد ثالث روايات وعدد من الق�ص�ص الق�صرية التي �سبق
�أن نالت حظها من القراءة يف عدد من الدوريات .والق�ص�ص املن�شورة يف
املجموعة اجلديدة (�ألعاب وع�صافري) �أخذت عنوانها من دمج عنوانني من
عناوين الأق�سام الثالثة التي توزعت عليها الق�ص�ص الثالث ع�شرة .اقت�صر
عنوان املجموعة على مفردتي �ألعاب وهي عنوان الق�سم الأول ,وع�صافري
عنوان الق�سم الثاين� .أما (حديقة ال�صبار) وهي عنوان الق�سم الثالث من
املجموعة فقد غاب عن الغالف ،رمبا كان ذلك �صادر ًا عن رغبة لدى الكاتب
يف االخت�صار ,حيث يحبذ بع�ض الكتاب �أن تكون عنوانات �إ�صداراتهم �أكرث
اخت�صاراً.
دخل الكاتب ال�شاب عامل الرواية والق�صة بخطى واثقة منذ �إ�صداره
الأول (ت�سع ًا وت�سعني �أغنية)  ,2008ولكن بهدوء وتوا�ضع جم مل ي�أخذه
العجب والغرور ,على الرغم من عديد اجلوائز التي �أحرزها يف م�سابقات
عديدة وخمتلفة للق�صة الق�صرية .ازدادت كتابته ن�ضج ًا وتقدم ًا بات�ساع
�آفاقه املعرفية ون�ضج خياله وحبه للكتابة وولعه بها .يالم�س يف عمله
اجلديد الأ�شياء بحذر ي�ستنبط �أ�سرارها بر�ؤى املحب وعذوبة العبارة.
منحته درا�سته الأكادميية يف جمال الرتبية وعلم النف�س الرتبوي القدرة
امل�سلحة بالعلم لفهم الطبيعة الب�شرية يف منوها ابتداء من عامل الطفولة
الربيء �إىل عامل الر�شد والن�ضج .قد ي�صعب على املتابع ت�صنيف بع�ض
الق�ص�ص يف كونها ق�ص�ص ًا ت�صلح للأطفال من �أكرث من مرحلة من مراحل
الطفولة� ,أو �أنه ي�صنفها بكونها ت�شكل زاد ًا معرفي ًا للفتيان والكبار �إ�ضافة
ملا حتمله من جماليات فن الكتابة الق�ص�صية ومتعة القراءة ,من ب�ساطة
التعابري الطفلية و�أ�سئلتها التي ال تنتهي �إىل عمق التناول حلالة القلق
الوجودي عند الإن�سان .فال ي�ضيق الطفل يف فهم الق�صة وال ي�ست�سهل
الكبار �أفكار الق�صة و�س�ؤالها الفل�سفي .ميكن للباحث �أو الناقد �أن يلج هذه
املجموعة من مداخل متعددة ,فمن مدخل معريف نف�سي وفل�سفي ,كما يف
ق�صة (�أ�سطورة) وق�ص�ص الق�سمني الأخريين ,على �سبيل املثال ( الأقفا�ص
والأ�صابع الطويلة وغريهما)� ,إىل مدخل تربوي ثقايف ومعريف ,كما يف
ق�صتي (�أحجار ال ت�شبه �أ�سماءها) و(�أريد النجوم) كمثال ولي�س للح�صر.
تنتهي الق�صة الأوىل (�أحجار ال ت�شبه �أ�سماءها بهذه اجلملة الطويلة
ن�سبي ًا:
�أحجار ال�شطرجن كانت �سعيدة بانعتاقها من �سجن املربعات حني وقف
طفل يت�صدى لدبابة ويف قب�ضته حجر ...
يف الق�صة الثانية (�أريد النجوم) حيث راح الولد املدلل يلح يف الطلب
�إىل والده امل�شغول عنه يف لعبة الأعمال وتكدي�س الأموال و�إح�ضار �شتى
�أن��واع الرتف ,مل ي�شعر املدلل بال�شبع كان دائم ًا يطلب املزيد والكبار من
حوله ي�ستجيبون بطرقهم اخلا�صة وببذلهم على �شراء �ألعاب ومقتنيات,
وهيهات �أن يقنع املدلل الذي ال يعرف غري كلمة �أريد:
“وبعد �أن خبت ع�صبيته اندفع �إىل غرفته و�أقفل بابها ,متجاه ًال

ن��داء �أم��ه يف اخل��ارج ,وراح يعدّ ق��رار ًا ( اجلميع خذلوين  ...ذلك املعلم
الذي �أخربين تلك ال�سخافات عن الكرات النارية الطائرة ,و�أولئك الأوالد
الذين كنت �أظن �أنهم �أ�صدقائي ف�سخروا بي ,و�أمي و�أبي  ...لكني لن �أقبل
�سخريتهم و�سوف �أريهم .راح يحلم بيوم يكون فيه كبري ًا ي�ستقل مركبة
ف�ضائية تو�صله �إىل النجوم يجمعها) و”...
ً
�أما طفل املمحاة ال�شاحب راح يحلم بيوم ي�صبح فيه قادرا على م�ساعدة
طفل يحلم مبمحاة معطرة ومب�ضي م�ساءه مدحرج ًا كرات احل�صى ,دون �أن
يجر�ؤ على التطلع نحو النجوم.
مل يدّ ع الكاتب �أنه كتب ق�صة طفلية ,ومل تعجبه لعبة ما ي�سمى �أدب ًا
للطفل �أو ماي�سمى �أدب ًا للكبار .قدم �أدب ًا ,وكفى.
ق�صته الثالثة املعنية بهذا الإ�سهام جعلها بعنوان (�أ�سطورة) ,يجلو
بو�ساطتها عن �صور من القلق الوجودي وتطلع الإن�سان �إىل املعرفة وعدم
ركونه �إىل ما ك�سبه �أو فعله و�إمنا هو يف �سعي حثيث ال ينتهي عن �سرب �أ�سرار
مازالت يف عامل املجهول ما �أن ي��درك بع�ضها حتى يجد يف نف�سه عط�ش ًا
للمزيد وعدم اال�ستكانة �إىل معارفه مهما كانت غنية وثرية �إنه البحث
امل�ستحيل عن اليقني.
“ انهار بروميثيو�س �أمام خملوقات خلقها وعجز عن حتطيمها وحتطيم
نف�سه وت�ضحيته فيها ,وراح يفكر يف الطريقة التي تعيده �إىل عظمة الآلهة
يف عيون الطني”...
“ كان زيو�س يفكر يف �أن عقاب بروميثيو�س كان م�ضاعف ًا على يد
ويهم بنطق عفو عنه عندما كان بروميثيو�س ي�سرتق النظر عرب
م�سوخه ّ
�إطراقته اخلا�شعة �إىل ما وراء عفو زيو�س ,نحو �صندوق حمكم الإغالق
فيه �سر عظيم جديد”...
تك�شف ق�صة (الأ�صابع الطويلة) ذلك ال�سلوك الذي ي�ضيع حقوق
بع�ض الأ�شخا�ص ,فهو ي�صدر عن �أه��داف و�ضيعة تنمو كالطفيليات على
ج�سد املجتمع .ي�شرب بطل الق�صة من الك�أ�س نف�سها ال��ذي كان عنوان ًا
لتبذله وخداعه ,وخيانته لر�سالة املعلم.
بعد ثالثني عام ًا من العمل وتقلبه بني عمل معلم ومدير مدر�سة“ :
م�صعوق ًا وقف �أمام موظف الذاتية لي�س لك رقم ذاتي وال �إ�ضبارة موظف
تثبت هذا  ”...تكرر اجلواب �أمام �أكرث من دائرة طرق بابها ،ووقف ذلي ًال
�أمام امل�س�ؤول عنها .دلوه بعد طول عذاب على باب على �صاحب باب قادر
على فك طل�سمه:
“الآن دلوه �إىل بابي ”...
بعد طول انتظار وراء جدر �إ�سمنتية ,وقد امتلكه ي�أ�س �شديد ,وجد
نف�سه ي�سمع �صوت ًا لي�س غريب ًا على �سمعه:
“�أال تذكرين يا �أ�ستاذ وجيه؟ �أنا �أحد طالبك� .أال تذكر هذا ال�شرط”؟
تذكر � “ :أرج��وك يا �أ�ستاذ وجيه � ...أنا م�ستعد لفعل ما تريد...
عندها �شعر �أن جليد الأ�ستاذ وجيه قد متلمل  ..وبعد حلظات ثقيلة �سمع
�صوته مبا �أنك طالب حمبوب وذو �شعبية بني زمالئك فنحن نريد منك �أن
”...
حانت الفر�صة �أن يتقبل وجيه �شرط تلميذه القدمي وكما قبل الثاين
ذات يوم �شرطه:
“�أعرف فيما تفكر ميكن �أن يتحقق كل ما ترغب فيه ب�إ�شارة من �إ�صبعي
هذه ورفع �سبابته”.
لكن هذا كان له ثمن:
“ميكننا �أن نغ�ض الطرف عن كل ما م�ضى  ...لكن ,ي�شرط”...
ال تغيب عن ذهن القراءة اخللفية الفكرية والثقافية والأخالقية
للكاتب .تتميز املجموعة ب�أنها متتح مو�ضوعاتها من الواقع يتزود منها
القارئ ب�شكل عام مبعارف نف�سية وتربوية ,ويقدم فهم ًا نقدي ًا لكل ما
يعر�ض له من �سلبيات املجتمع وال تفارقه النزعة التقوميية.
ويظل وعي القارئ م�شدود ًا ملو�ضوعات الق�ص�ص التي ال تخفي �أ�سلوب
املعلم وان�شغاله مب�س�ؤولياته الرتبوية ،يف واقع �أ�ضاع فيه الكثريون العالقة
بني الإن�سان وجمتمعه.
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"�أ�ســـــــئلة �شــــــعر التفعيلة"
كتاب جديد للباحث والكاتب حممد حمي الدين مينو

• �سالم مراد
«�أ�سئلة �شعر التفعيلة» ،عنوان كتاب جديد
للباحث والقا�ص حممد حميي الدين مينو ،وهو
الكتاب رقم « »17من م�ؤلفاته التي بد�أت من عام
 1981مبجموعته الق�ص�صية الدائرة ،ال�صادرة
عن املطبعة احلديثة يف حماة.
بد�أ الأ�ستاذ مينو كتابه بال�س�ؤال والبحث
عن بدايات و�أ�سباب ظهور �شعر التفعيلة ،ومباذا
ت�أثر هذا ال�شعر والظروف التي رافقت والدة
�شعر التفعيلة.
يف الف�صل الأول در�س الأ�ستاذ مينو (�أوليات
�شعر التفعيلة) عوامل ن�ش�أة �شعر التفعيلة،
بوادره ورواده الأوائل.
الف�صل الثاين�( :أعاري�ض �شعر التفعيلة)
درا�سة �أوزانه.
الف�صل الثالث( :م�شكالت يف �شعر التفعيلة)،
امل�شكالت التي تقف يف طريقة انت�شاره.
الف�صل ال��راب��ع( :خم�س ظ��واه��ر يف �شعر
التفعيلة) ،درا���س��ة ال��ظ��واه��ر ال��ت��ي متيز هذا
ال�شعر.
الف�صل الأخ�ي�ر ،الق�صائد الأوىل يف �شعر
التفعيلة.
البداية كانت عندما حاول ال�شعراء اخلروج
من القافية ،فقد ر�أى عدد من ال�شعراء يف القافية
قيد جديد ،ومنهم ميخائيل نعيمة.
�أ�سباب وبواعث ن�ش�أة �شعر التفعيلة.
ر�أى فريق من الباحثني �أنه من �أ�سباب ظهور
�شعر التفعيلة ،املثاقفة ،ور�أى �صموئيل موريه،
�أن الرتانيم الدينية هي بدايات اخل��روج عن
عمود وقافية ال�شعر وق��د ا�ستدل على ذلك
بكتيب لأحمد فار�س ال�شدياق .طبع يف مالطا
عام 1830م .وا�شتمل على اثنتي ع�شرة ترنيمة،
و�أبيات الرتنيمة تتغري فيها القافية.
وبني موريه من خالل درا�سته �أن الرتانيم،
���س��واء �أك��ان��ت مرتجمة �أم م�ؤلفة ،ق��د ت�أثرت
ب�إيقاعات ال�شعر الإنكليزي و�أعاري�ض املو�شحات
مع ًا .وتركت ت�أثريها يف جيل ال�شباب من ال�شعراء
يف �سورية ،ومثلت �أ ّول خروج عن �أعاري�ض اخلليل
و�إيقاعاته.
�أما �سلمى اخل�ضراء اجليو�سي ،فقد ر�أت �أن
احل��داث��ة يف ال�شعر العربي نتجت عن عاملني
رئي�سني هما:
 1ـ ت�أثري حركة احلداثة الغربية.
 2ـ احلاجة الداخلية �إىل التغيري.
ويعقوب �صروف كان يرى ويدعو �إىل �إتباع
طريقة الأوربيني يف كتابة ال�شعر ،وهو خروج
ع��ن الكتابة التقليدية �إىل ط��رق و�أ�ساليب
جديدة.
نازك املالئكة:
بينت نازك املالئكة �أن ن�ش�أة حركة ال�شعر
احلر وليد جتربتها ال�شخ�صية و�أبعدت ن�ش�أة
ال�شعر احلر عن عاملني مهمني هما:
 1ـ املو�شحات الأندل�سية 2 ،ـ البند العراقي.
ـ الإرها�صات الأوىل:
يتتبع الباحث الإره��ا���ص��ات الأوىل لظهور
�شعر التفعيلة ،وت�أثريات املو�شحات الأندل�سية
والرتانيم الدينية والبند العراقي.
 1ـ ال�شعر املقطعي:
ه��و ال�شعر ال���ذي ي���أت��ي على �شكل مقاطع

حممد حمي الدين مينو
كمقاطع املو�شحات ،ويجري كل منها على قافية،
ورمب��ا تختلف �أ�شطر ك��ل مقطع ع��ن الآخ���ر يف
الطول والبحر .وما يربط بينها �إ َّ
ال املو�ضوع.
وقد �سار على هذا النهج� :إبراهيم عبد القادر
املازين ،و�إبراهيم ناجي ،و�أحمد زكي �أبو �شادي،
و�أديب �إ�سحاق ،و�إيليا �أبو ما�ضي ،ود.بديع حقي،
وجربان خليل جربان ،وجميل �صدقي الزهاوي،
وخليل �شيبوب ،وخليل مطران ،وعبا�س حممود
العقاد ،وك��م��ال ف��وزي ال�شرابي ،وحم��م��ود �أب��و
الوفا ،وميخائيل نعيمة ،ون�سيب عري�ضة.
 2ـ ال�شعر املر�سل:
هو �شعر عمودي ،ال يتقيد �صاحبه بقافية
واح����دة وال روي واح����د ،و�إمن����ا ي��ر���س��ل كلمة
(الغرب) �إر�سا ًال ،يتوافق مع املعنى ال مع التقفية،
�أول حماولة كانت يف الع�صر احلديث لكتابة
ال�شعر املر�سل قام بها ال�شاعر رزق اهلل ح�سون من
خالل ترجمته ديوانه (�أ�شعر ال�شعر ،ال�صادر يف
لندن عام 1869م ،وذلك بح�سب �صموئيل موريه،
و�سلمى اخل�ضراء اجليو�سي.
 3ـ جممع البحور� ،أو ملتقى الأوزان:
وهو ال�شعر الذي يجمع بني عدد من الأبحر
يف ق�صيدة واح��دة ،و�أول من ابتدعه ،د�.أحمد
زكي �أبو �شادي يف ق�صيدته «الفنّان» من ديوانه
«ال�شفق الباكي  ،»1927حيث م��زج الطويل
واملتقارب واملجتث والب�سيط مع ًا.
 4ـ ال�شعر امل�شطور:
هو ما حذف منه �شطره ،فعد ال�شطر الآخر
بيت ًا ،و�أكرث الرجز و�أقل ال�سريع من هذا النمط،
فال ت�أتي الأبحر الأخرى م�شطورة ،ويف الع�صر
احلديث ج��رب بع�ض ال�شعراء احلديثني هذا
النمط من ال�شعر يف غري الرجز وال�سريع ،ولكن
جتربتهم مل يكتب لها �أن تنت�شر ،ومن ه�ؤالء علي
حممود طه ( 1902ـ 1949م) ،يف ق�صيدته ميالد
�شعر التفعيلة وروادها الأوائل:
تطرق من خالل بحثه �إىل جتربة بدر �شاكر
ال�سياب ،ونازك املالئكة ،وغريهم من الرواد.
الف�صل الثاين:
�أعاري�ض �شعر التفعيلة:
ك��ان ال�شعر حبي�س ًا يف القوايف والعرو�ض،
تهي�أت له الظروف يف القرن الع�شرين ،رفرف
بجناحيه ،وط���ار حملق ًا متخل�ص ًا م��ن قيوده
و�أ�سواره.

مهد له املو�شح الأندل�سي والبند ،كانت هذه
حماوالت للخروج من �إ�سار ال�شعر العمودي.
وال���ظ���روف والأ����س���ب���اب وط��ب��ي��ع��ة احل��ي��اة
اجل��دي��دة والّت احل��اج��ة �إىل ان��ق�لاب على كل
م��وروث ممجوج وكل منظوم م�صنوع ،وذلك بعد
ال�ضيق وامللل من وحدة ال��وزن والقافية ،فر�أى
ال�شعراء يف ال��وزن رتابة ال تتالءم و�إيقاعات
الع�صر .وكانت القافية بالن�سبة لل�شعراء قيد ًا
يحد م��ن ت��دف��ق انفعاالتهم وت��ن��وع جتاربهم،
وذل���ك نتيجة ت���أث��ر بع�ض ال�����ش��ع��راء بال�شعر
الغربي وبع�ضهم الآخر باملو�شح الأندل�سي والبند
العراقي.
لذلك خرجوا على الق�صيدة العمودية �أو
بنى جديدة من
التقليدية ،و�أقاموا على �أنقا�ضها ً
�شعر التفعيلة �أو ق�صيدة النرث.
وتعر�ض الباحث يف هذا الف�صل من كتابه
لأ�شكال من �شعر التفعيلة منها ال�شكل الب�سيط
وال�شكل املركب وال�شكل العمودي وال�شكل املدور
وال�شكل امل�شوب.
وال�شكل املولد ،مع �أمثلة و�أبيات وا�ست�شهادات
من ق�صائد و�أ�سماء �شعراء كتبوا بهذه الأ�شكال.
الف�صل الثالث
م�شكالت يف �شعر التفعيلة
تناول الباحث يف هذا الف�صل م�شكالت و�أزمة
ال�شعر ،من خالل �أ�سئلة ودرا�سة الواقع الثقايف
وحالة ال�شعر وال�شعراء يف املجتمعات العربية،
ا�ستطلع من خالل درا�سته �آراء ال�شعراء والكتاب
ومنهم ال�شباب ،وبينَّ �أ�سباب �أزمة ال�شعر واحلالة
الثقافية ،فمنهم من يرى �أنها �أزمة �سببها �سوء
ال�تروي��ج وال��ق��راءة ،و�آخ���رون يحملون الواقع
ال�شعري كله م�س�ؤولية الأزم��ة ،وغريهم يراها
�أزمة �إبداع.
وي�صل ال��ب��اح��ث �إىل النتيجة فيقول �إن
الأزمة قائمة بل هي �أزمة م�ستفحلة ،تفاقمت يف
حياتنا الثقافية حتى �أعر�ض املثقفون �أنف�سهم،
وهم علية املجتمع ونخبته عن ال�شعر الذي كان
يوم ًا «عند العرب ديوان عملهم ومنتهى حكمهم،
به ي�أخذون ،و�إليه ي�صريون؟.
در���س الباحث يف ه��ذا الف�صل �أزم��ة ال�شعر
من الداخل من داخ��ل الق�صيدة بعك�س الذين
ي���رون الأزم���ة �أزم���ة خ���ارج وي��ح��ول��ون الأن��ظ��ار
�إىل ت�سويغات و�أ�سباب منها منطقي ومنها غري

منطقي ،و���س���ؤال ال��دار���س وال��ب��اح��ث ه��و غري
�س�ؤال ال�شاعر ،فاحلكم هو لي�س �أحد الفريقني
وه��ذا هو ما مييز �أي دار���س �أو باحث ،وال بد
للحكم �أن يلتزم باملنهجية والبحث والتق�صي
والدرا�سة ،وتبيان خمتلف الأ�سباب الداخلية
واخلارجية للأزمة ،لأن نظرية العامل الوحيد
وال�سبب الوحيد ،مل تعد تروي قراءة املتابعني
والباحثني يف �أي حقل من حقول املعرفة ،وكان
الأ�ستاذ مينو مثال الباحث والدار�س واملتمح�ص
واملتابع ،الحظنا ذلك من خالل اجلهد الوا�ضح
والأمثلة واال�ست�شهادات ودرا�سة املو�ضوع من
زواي���ا متعددة ،ف���أح��اط باملو�ضوع م��ن جوانب
عديدة ،ومل يكتف بر�أي �أو ر�أيني ،بل كان املتابع
ملختلف الآراء ،لذلك در�س الق�صيدة من الداخل
وتعر�ض لعوامل تراجعها والأ�سباب الداخلية
واخل��ارج��ي��ة ،ف�أعطى املو�ضوع حقه من خالل
�إ�شباعه بالأمثلة واال�ست�شهادات والدرا�سات
التي تبني مواقع اخللل وال�ضعف والقوة.
الف�صل الرابع
خم�س ظواهر يف �شعر التفعيلة:
1ـ البيا�ض �أو الفراغ
2ـ الكوالج �أو الإل�صاقة.
3ـ القناع
4ـ ال�شعر ال�سردي
5ـ التكرار
والف�صل اخلام�س
امللحق
در�س الباحث وجاء بالق�صائد املبكرة التي
ظهرت يف بدايات القرن الع�شرين ،لال�ست�شهاد بـ
�أوليات �شعر التفعيلة.
من خالل ق�صائد ل�شعراء من �أمثال �إبراهيم
عبد ال��ق��ادر امل���ازين وحم��م��د ح�سن ع���واد ود.
�أحمد زك��ي �أب��و �شادي و�أن���ور ���ش��ا�ؤول ود .علي
النا�صر ،وخليل �شيبوب وحممود ح�سن �إ�سماعيل،
وحممود بريم التون�سي وجرمانو�س لطفي ولوي�س
عو�ض ،وح�سن ال�سقاف ونزار قباين وكمال فوزي
ا ل�شرابي ود� .سليم حميدر ود .بديع حقي ،وبدر
�شاكر ال�سياب ود .عبد اهلل الطيب وف�ؤاد اخل�شن
ونازك املالئكة .ود .نقوال فيا�ض ودرا�سة هذه
الق�صائد من خالل �أوزانها وتفعيالتها.
وب��ه��ذه ال��درا���س��ات واال���س��ت�����ش��ه��ادات ختم
الباحث كتابه �أ�سئلة �شعر التفعيلة.
فتح الباحث يف كتابه �آفاق للبحث والقراءة
وال��درا���س��ة ،وه��و درا���س��ة ج��ادة ل��دي��وان ال�شعر
ال��ع��رب��ي احل��دي��ث م��ن خ�لال درا���س��ة ومتابعة
�أوليات �شعر التفعيلة� ،أغنى الباحث بدرا�سته
هذه و�أ�ضاء زوايا ،من �أجل �أن ي�ستفيد الباحث
والقارئ واملهتم بال�شعر العربي ،كانت جهوده
متميزة من خالل درا�سته وبحثه ومتابعته التي
�سيالحظها القارئ عندما يقر�أ الكتاب ،ودخل
�إىل العناوين والتفا�صيل وخ��رج مبالحظات
ونتائج �أغنت هذا الباب من الدرا�سات؛
الكتاب� :أ�سئلة �شعر التفعيلة.
الكاتب :حممد حميي الدين مينو.
من�شورات منطقة دبي التعليمية 1435هـ 2014 /م.
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حوار مع ال�شاعر والناقد الت�شكيلي العراقي
بلند احليدري
• �أجرى احلوار يو�سف �إ�سماعيل �شغري
عل��ى هام�ش م�شاركت��ه يف مهرجان املحبة
اخلام���س يف الالذقي��ة التقي��ت ال�شاع��ر
العراق��ي الكب�ير والناق��د الت�شكيل��ي بلن��د
احلي��دري وكان يل معه هذا احلوار عن الفن
الت�شكيلي:
* �أ�ست��اذ بلند احلي��دري ،و�أنت تعود بعد
غياب طويل �إىل �سورية� ،أريد �أن �أ�س�ألك عن
�شعورك جتاه �سورية!!
* دائم�� ًا �سوري��ة لي�س��ت بعي��دة عن��ي..
لق��د و�صل��ت �إىل مرحل��ة بع��د غياب��ي ع��ن
بل��دي الع��راق م��ا ن ّي��ف ع��ن ثالث�ين �سن��ة،
�أق��ول ب�صراح��ة �إنن��ي كلما ابتع��دت ازددت
قرب ًا ..وما كان ب�إمكاين ،والطبيب يحذرين
م��ن ال�سف��ر ،لأن يف قلب��ي �شري��ان م�س��دود،
وعندم��ا جاءتن��ي الدع��وة �إىل مهرج��ان
املحب��ة وال�سالم ،ك��دت �أن �أعتذر من ال�سفري
ال�سوري يف لندن ،لكنه قال يل :هناك �أنا�س
يحبون��ك يف �سوري��ة ..لقد كان ه��ذا الكالم
كاف لأن ي�ضعن��ي يف حال��ة خط��ر� ..سورية
ودم�ش��ق دائم�� ًا قريب��ة من قلبي ف�لا مي�ضي
�أ�سب��وع �إال و�أزور دم�شق عندما كنت �أقيم يف
بريوت ،لقد ر�أيت كل �شيء يف �سورية متطور ًا
وجمي ً
�لا ،وعندما ر�أي��ت املعر���ض الت�شكيلي
وج��دت ج��ذور ًا جدي��دة تنب��ت� ،صحي��ح �أن
ب��اق بق��وة ول���ؤي
حمم��ود حم��اد م��ا ي��زال ٍ
باق بق��وة وفاحت املدر���س كذلك ميلأ
كي��ايل ٍ
ال�ساح��ة ..لكن هن��اك �أعمال فني��ة �أخرى
لفت��ت نظ��ري ،..يف املجال ال�شع��ري مل �أجد
يف احلقيقة ما يوازي الأ�صوات التي عرفتها
يف ال�ساب��ق ..هذا الت�سا�ؤل يبقى وهو م�س�ألة
عام��ة يف احلقيق��ة ولي�س��ت م�شكل��ة �سورية
والع��راق ب��ل م�شكل��ة الع��امل ،فبع��د ت���.س
�إليوت لي�س هن��اك �شاعر مب�ستواه يف ال�شعر
الإنكلي��زي ،وبع��د �سان جان بري���س لي�س يف
فرن�س��ا م��ن يوازي��ه ولي�س هناك م��ن جتاوز
�سلف��ادور دايل �أو بيكا�س��و� ..إل��خ ال �أدري
مل��اذا؟ ما ه��و ال�سبب؟ �أح��د الإخ��وة �س�ألني
عن ذل��ك فقلت رمب��ا الأغذي��ة الأر�ضية مل
تع��د كافي��ة ،فق��د انقر���ض الدينا�ص��ور من
�ش��ح �أغذيت��ه الأر�ضي��ة ..وهنا رمب��ا انتهت
الأغذية الروحية وانتهى جيل العمالقة!!
* �أعرف �أن لك م�ساهمة هامة يف الكتابة
يف النق��د الت�شكيل��ي� ،أمتن��ى �أن �أ�سم��ع من��ك
تقييم ًا عام�� ًا عن م�ستوى الف��ن الت�شكيلي يف
الوطن العربي!
* انقط��ع الفن ع��ن جتربتنا من��ذ القرن
الثال��ث ع�ش��ر �أو الراب��ع ع�ش��ر وبالتحدي��د
من��ذ جترب��ة الوا�سطي حيث انقط��ع الفنان
العرب��ي ع��ن �أي �ش��يء يتعل��ق بالف��ن فعلي�� ًا
ولذل��ك كان ما �أخذه يف هذا املجال بدء ًا من
التجرب��ة الأوروبي��ة واللوح��ات الأوروبية
الكال�سيكي��ة يف �أول حم��اوالت كان هن��اك
حماولت��ان هامت��ان يف تاري��خ الف��ن العرب��ي
املعا�ص��ر :التجرب��ة الأوىل ه��ي جترب��ة
حمم��ود خمتار ال��ذي ح��اول �أن ي�ستفيد من
رودان وم��ن الرتاث الفرعوين فبنى متاثيله
عل��ى �صالب��ة القاع��دة مبب��د�أ اخلل��ود عند
الفراعن��ة و�أخ��ذ احلرك��ة الداخلي��ة ع��ن
رودان ،كان��ت ه��ذه املحاول��ة الأوىل للم��زج
بني الأ�صالة واملعا�ص��رة وا�ستخدام الرتاث،
وهن��اك جواد �سليم ،وهو فنان كبري ومتثاله
ال�شه�ير «ن�ص��ب احلري��ة» يف بغداد م��ن �أروع

التماثيل املوجودة يف العامل ،ت�أثر بدوفيه،
كان ج��واد �سلي��م م��ن �أع��ز �أ�صدقائ��ي حتى
وفاته ب�ين يدي ،لقد انتقل ج��واد �سليم من
دوفي��ه �إىل بيكا�س��و �إىل موديلي��اين �إىل �أن
وق��ع �صدف��ة يف متحف باري���س على لوحات
الوا�سطي ،هن��ا بد�أ اهتمامه وكن��ا قد بد�أنا
نتدار�س �سوية فن الوا�سطي ،كان الوا�سطي،
ك�أي فن��ان م�سلم ،يخاف من الف��راغ ،فعندما
يزي��ن ال�سط��ح ميل���ؤه بالأ�ش��كال والعنا�ص��ر
وك�أن ال�شياط�ين تدخ��ل م��ن الف��راغ ،وكان
حمو الق�ص��ة ،كان ج��واد �سليم باحث�� ًا دوم ًا
ال يعل��ن �ص��ورة �أو ين�شرها قب��ل �أن ي�ست�شري
بلن��د احليدري ،كما قال م��رة جواد ح�سن!!
عندم��ا ينه��ي اللوح��ة كان يق��ول :ي��ا بلند
جت��يء ت�شوفه��ا ،ف�أق��ول ل��ه :اتركه��ا �أو
�أعر�ضه��ا!! وكان فائ��ق ح�س��ن يختل��ف ع��ن
ج��واد فهو �أ�ستاذ وفن��ان كبري ..جواد طالب
يبح��ث وفائ��ق �أ�ست��اذ ي�ؤك��د كل التجرب��ة
الكال�سيكي��ة ،كان ب�إم��كان فائ��ق ح�س��ن
�أن ي�ض��ع يف �سنتيم�تر م��ن الف��راغ ع�ش��رات
التون��ات� ،أو امل�ستوي��ات م��ن الل��ون الواح��د،
يعن��ي م��ن الأحم��ر ي�شت��ق مئة درج��ة ومن
الأزرق مئة درج��ة �أزرق� ..إلخ ،لقد كانت له
ق��درة هائل��ة ،كان هذان الفنان��ان الكبريان
�أول جي��ل م��ن الفنان�ين الذي��ن يبحث��ون
ويتطلع��ون �إىل �أبعاد �أخ��رى ،من هذا اجليل
�أي�ض�� ًا �شاك��ر ح�س��ن وحمم��ود �ص�بري الذي
يعي���ش الآن جتربة هائل��ة يف �أوربا ،و�ضياء
العزاوي و�سعاد عطار� ..إلخ ،وهناك فنانون
كب��ار يغط��ون ال�ساح��ة العراقي��ة ولك��ن مع
الأ�س��ف ،كله��م خارج الع��راق ،لي���س فنان �أو
�شاع��ر حمرتم �إال وخارج الع��راق!! الآن كل
ال�شعراء الكبار يف اخلارج :اجلواهري خارج
الع��راق من��ذ خم�س�ين عام�� ًا ،ف��وزي ك��رمي،
�سع��دي يو�سف ،بلن��د احلي��دري ..وع�شرات
�آخرون م��ن ال�شعراء والفنان�ين اليوم خارج
العراق ما عدا قلة قليلة ..لقد اختار جربا
�إبراهيم جربا �أن يبقى ولي�سكت وحتى عبد
الوه��اب البيات��ي خ��رج �أخ�ير ًا وه��و يعي�ش
الي��وم يف عمان ،لق��د �ساوم النظ��ام البياتي
و�ساوم البياتي النظام فعمل فرتة يف مدريد
وعندم��ا نقلوه �إىل بغداد م��ن مدريد� ،أدرك
�أن��ه لن ي�ستطي��ع جماراة م��ا يريدون فرتك
الرجل وخرج �إىل عمان!!
*لق��د ا�ستعر�ض��ت يف حديث��ك ع��ن الفن
الت�شكيل��ي البدايات يف م�ص��ر والعراق ،ماذا
عن الفن يف �سورية؟
*يف �سوري��ة �أ�سه��م الفنان��ون يف النه�ض��ة
الت�شكيلي��ة العربية ،فج��واد �سليم ا�ستخدم
اخل��ط و�شاك��ر ح�س��ن �أك��د عل��ى ذل��ك مبلأ
ال�صور بكاملها!! قال جواد �سليم� :أنا �س�أفتح
�شبابيك��ي لل�شياط�ين ،ف�أخ��ذ م��ن الوا�سط��ي
�أجواءه ومناخاته و�أ�سلوبه و�أ�ضاف �إىل كل
ذل��ك مفهوم البعد الراب��ع للخط ،فقد دخل
اخل��ط العرب��ي اللوحة لكن��ه بق��ي هام�شي ًا
عند �شاك��ر ح�سن فلم يكن بنف�س املت�سع كما
عند �ضياء العزاوي الذي يعترب من �أبرز من
ا�شتغل على اخلط العربي!!
حمم��ود حم��اد يف �سورية �أي�ض�� ًا ا�ستخدم
اخل��ط العرب��ي وهو م��ن ال��رواد ،كانت هذه
جترب��ة الأربعيني��ات حيث مه��دت الطريق
لأج��واء جدي��دة يف الف��ن الت�شكيل��ي� ،أري��د

�أن �أذك��ر هن��ا �أن �أق��رب الفنان�ين ال�سوريني
�إىل نف�س��ي يبق��ى ل���ؤي كي��ايل خا�ص��ة يف
«معلوالت��ه» م��ع الأ�س��ف ،ال ت��زال هن��اك
لوح��ة ا�شرتيته��ا لل���ؤي كي��ايل يف ب�يروت،
لق��د �أب��ى الفن��ان الكب�ير �أن ي�أخ��ذ ثمنه��ا
عندم��ا عل��م �أن بلن��د احلي��دري ه��و ال��ذي
ا�شرتاها� ،أنا م��ن جانبي �أ�صررت على يو�سف
اخل��ال �أن يو�ص��ل ثمنه��ا �إىل الكيايل وكانت
النتيج��ة �أن اللوح��ة وثمنه��ا ال ي��زاالن يف
من��زل يو�سف اخل��ال يف ب�يروت ،طبع ًا �أحب
كث�ير ًا ج��د ًا �أعمال فاحت املدر���س �أي�ض ًا حيث
احل�سا�سي��ة ال�شعري��ة وهو كما تعل��م �شاعر
وقا���ص ،و�أعتق��د �أن «ال�ص��ورة الت��ي لي���س
فيه��ا �شعر ًا لي�س��ت �ص��ورة ،و �أن ال�شعر الذي
لي���س في��ه �ص��ورة لي���س �شع��ر ًا» كم��ا يق��ول
الياباني��ون ولك��ن يف زيارتي الأخ�يرة هذه،
فوجئ��ت ب�أ�سماء المعة �أخ��رى ،طبع ًا هناك
غزارة يف الأ�سماء ولذلك فالأخطاء واردة،
مث ًال عندم��ا يتحول الثق��ل يف �أعلى ال�صورة
ب��د ًال م��ن الأ�سف��ل ،و�أحيان�� ًا يك��ون التوازن
ب�ين جناحي ال�صورة ب��د ًال من الأ�سفل!! قد
يك��ون الأحمر عل��ى �سبيل املث��ال ،يف جانب،
وللأحم��ر ثقل��ه الأق��وى م��ن الأزرق ،هن��ا
يجب عل��ى الفنان �أن ي�ضع لون�� ًا �آخر ليوازن
ثقل الأحمر!! ولقد مل�س��ت من عالج امل�شاكل
ب�ش��كل ج��دي مث��ل �أح��د الفنان�ين ال��ذي
ا�ستخ��دم فك��رة تفج�ير الل��ون م��ن الداخل
على طريقة رامربان��ت حيث تبد�أ الإ�ضاءة
م��ن الداخل ثم تنتقل الظ�لال �إىل ال�صورة
كله��ا ،ويف نف�س الوق��ت يدخل ال�ض��وء قوي ًا
�إىل ال�ص��ورة ..لك��ن تبق��ى احل��دود قا�سية
جد ًا بني امل�ساح��ات اللونية ...وهذا نوع من
التناق�ض..
* لك��ن ا�ستخ��دام التناق���ض يك��ون عادة
لإبراز �شيء ما...
* نع��م ..نع��م ..اكتب مرات ع��ن بيكا�سو
وكن��ت �أق��ول �إن بيكا�س��و كان عن��ده عم��ى
�أل��وان طبع�� ًا كان �أحيان�� ًا ي�ستخ��دم القه��وة
وي�ص��ل �إىل اللون الو�سخ� ،إن بيكا�سو عبقري
ب�شكل غريب!!.
* لدين��ا الي��وم يف �سوري��ة م�س�أل��ة بح��ث
البيئة اللوني��ة ال�سورية ،ففي املنطقة التي
تق��ع فيه��ا بالدن��ا هن��اك الكثري م��ن ال�ضوء
وبالتايل فالألوان تب��دو وا�ضحة و�صريحة
بحي��ث تختلف عن رمادي��ات �أوروبا الباردة
املغلفة بال�ضباب..
* لق��د كان الوا�سط��ي �أول فنان انطباعي
يف التاريخ..
* �إذا جاز التعبري..
* كان الوا�سط��ي ير�س��م جم ً
�لا احم�� َر،
جم ً
�لا ا�صف�� َر� ..إل��خ ،لق��د كان��ت �شم���س
ال�صحراء متحو كل الألوان ..كانت ال�شم�س
قاتل��ة ،و�إىل الآن ي�سم��ي الإنكلي��ز الل��ون
الرم��ادي بالل��ون القات��ل ..الرم��ادي يقتل
اللوح��ة ،فماذا فع��ل الوا�سط��ي ..هل ي�صور
اللوح��ة كله��ا بالرماديات؟ ال �أب��د ًا بل �صار
يلونه��ا :جم��ل �أ�صف��ر ،جم��ل �أحم��ر� ..إلخ.
ولق��د �أنت��ج �أجمل ال�ص��ور مما يجم��ل بنا �أن
نعود فن�ستوحيها مرة ثانية.

قمر ال�شعر يف قاد�ش ال يعرف الغياب
• ح�سني حموي
زمردة تر�صع �ص��در التاريخ،
قاد���ش ّ
و�أيقونة حتمل �سالفات املا�ضي البعيد،
وقمر ي�ض��ي ال يعرف الغي��اب يف �سماء
الأب والإب��داع ،منب�س��ط م��ن الأر���ض،
ينه���ض من خا�صرته الي�س��رى جبل ذو
�ساع��د ق��وي مفت��ول ،ي�شب��ه قا�سيون،
يتكئ عل��ى عدد م��ن البي��وت ال�صغرية
املتناث��رة كحب��ات الل�ؤل���ؤ ح��ول عن��ق
نه��ر العا�صي الذي مي��ر على مقربة من
قدمي ذلك اجلبل.
قا�سي��ون وقاد���ش ،كالهم��ا يخبئان
يف �صدريهم��ا �أ�سرار ًا كثرية عن بدايات
احل�ض��ارات الأوىل للإن�س��ان يف ه��ذه
املنطق��ة ،يف قا�سيون ،مرقد �آدم الأول،
و�سكن��اه يف �سفح��ه ال�شرق��ي ،وم�سك��ن
قابي��ل وهابي��ل قب��ل �أن يفرتق��ا عل��ى
طريق احلياة املت�شعب االجتاهات.
وقاد���ش ،جتم��ع يف �سريرته��ا �أخبار
التاري��خ البعي��د والقري��ب ،وتر�ص��ع
جبهته��ا مواق��ف خال��دة ،ومع��ارك
فا�صل��ة ع�بر التاري��خ ،ولأنه��ا كذل��ك،
بقيت �شاخمة �شموخ الأر�ض منذ �آالف
ال�سنني.
ثم��ة �أ�سم��اء كث�يرة ،تدخ��ل رحاب
التاري��خ من �أو�سع �أبوابه ،ت�ضيء دائم ًا
مهم��ا ازدادت حلكة الأزمان من حولها،
ومهم��ا حاولت �أ�صاب��ع العتمة تغييبها،
�أو حموها من الذاكرة ،هذه الأ�سماء ال
تقت�صر على ال�شعراء والعلماء والقادة
واملفكري��ن ،ب��ل تت�سع لت�شم��ل الأمكنة
والأزمن��ة املتجددة ف��وق تلك الأمكنة
يف حركية التاري��خ ور�سوخه يف ذاكرة
الأجي��ال ،قاد���ش واح��د م��ن ه��ذه
الأمكنة الت��ي مل تدخل ذمة الن�سيان،
ول��ن تدخل��ه �أبد ًا ،م��ا دام قم��ر ال�شعر
عاود طلوعه من خا�صرة ذلك اجلبل.
�سيبق��ى هذا اال�س��م متوهج ًا كتوهج
احل��روف النا�صع��ة يف �أ�سف��ار التاري��خ
والأدب .وامل�ض��يء امل�ض��يء يف �سم��اء
الأزمن��ة والأمكنة هو الذي يجمع بني
التاري��خ والأدب .ويوجد بني الأ�صالة
واملعا�صرة.
منذ �أيام طفولتنا الأوىل .قر�أنا عن
قاد�ش� ،أنها معركة من املعارك الفا�صلة
ب�ين احليثي�ين والفراعن��ة �أي��ام حكم
حتومت���س الأول ،وبقي��ت ه��ذه املعاين
ترت�سم يف الذاكرة �إىل �أن حلت حملها
معلوم��ات جديدة� ،أك�ثر �أهمية يف علم
التاريخ ،وعلم اجلغرافيا ،وعلم الآثار،
كان دليلن��ا ومر�شدن��ا يف رح��اب تل��ك
الآث��ار املمتدة م��ن �أول مدينة الق�صري
�إىل نهاي��ة قري��ة قاد���ش ،كان دليلن��ا
الأ�ست��اذ ال�صدي��ق عب��ود كا�سوح��ة،
ي�ش��رح لنا نح��ن امل�شارك�ين يف مهرجان
قاد���ش ال�شع��ري الأول� ،أهمي��ة تل��ك
املنطق��ة يف �أح��داث التاري��خ ،ودوره��ا
الأك�ثر �أهمي��ة يف ن�ش��ر العل��م والأدب
على احل�ضارات الت��ي كانت تنه�ض �إىل
جوارها ،وكان ال�صدي��ق ال�شاعر �شاكر
مطلق يقاطعه بع�ض الأحيان ،لي�ضيف
معلومة جديدة� ،أو يذكرنا با�سم �شاعر
عا���ش يف ذل��ك الع�ص��ر ،وكان لأ�شع��اره
�أهمية ،و�صدى.

�صفح��ة �صفح��ة ،كنا نتق��رى ،ونقر�أ
تاريخ قاد���ش ،وموقع ًا �أثري ًا بعد موقع
كنا نتلم�س املع��امل احل�ضارية امل�شرقة
الت��ي م��ا ت��زال تدل��ل عل��ى عظم��ة
الأجداد وعبقريتهم.
مل تع��د قاد���ش بع��د تل��ك اجلول��ة
الت��ي ا�ستم��رت قراب��ة نهار كام��ل كان
نهاي��ة املطاف فيها ،الوقوف على منابع
العا�ص��ي ،و�ش��دوه اجلمي��ل ،مل تع��د
قاد���ش ا�سم�� ًا ملعركة فق��ط ،وال عنوان ًا
ملهرج��ان �شعري ،ب��ل �أ�صبحت قمر ًا من
�أقمار الإبداع ال يع��رف الغياب ،ورمز ًا
م��ن رم��وز الن�ض��ال ،و�ش��ك ًال م��ن �أ�شكال
احل�ضور الرتاثي املتجدد عرب الع�صور.
�ص��ارت قاد�ش� ،صفحة م��ن �صفحات
التاري��خ الت��ي ال يداخله��ا الن�سي��ان،
و�أر�ض�� ًا مقد�سة ،كل حفن��ة تراب منها
حتمل نكهة عظ��ام �أولئك الذين كتبوا
تل��ك املالح��م بنجيعهم ،و�أ�ش��ادوا تلك
املمالك واحل�ضارات بجماجمهم.
لق��د كان �ص��دى ق��ول �أب��ي الع�لاء
املعري:
خلف الوطء ما �أظن �أدمي الأر�ض
�إال من هذه الأج�ساد
ي�تردد كال�ص��دى يف كل م��كان حللنا
في��ه ،ولذلك كنا من�ش��ي الهوينى ،ك�أننا
جنو�س �أر�ض ًا باالنزياح.
والأجمل من كل هذا وذاك ،واملفرح
للقلب والعقل مع ًا ،هو ا�ستمرار التاريخ
يف �أبنائ��ه ،فالأحف��اد الذي��ن انحدروا
من قاد�ش الأم ،ما زالوا يعمرون �أولئك
الآباء والأجداد ،بوجوههم ال�سمراء،
وعيونه��م الت��ي ت�شب��ه عي��ون ال�صقور،
و�أنوفهم التي ت�شبه �أنفة جبل قاد�ش.
ثالثة �أثام متتالي��ة ،على عدد �أيام
مهرج��ان قاد���ش ال�شع��ري الأول ،كان
التاري��خ كل��ه حا�ض��ر ًا ،وكان��ت قاد���ش
(الق�ص�ير) بلحمه��ا ودمه��ا وقلبه��ا
و�سكانه��ا جميع�� ًا ،تزغ��رد لل�شع��ر،
وت�صفق للإبداع ،قاع��ة املركز الثقايف
العرب��ي يف الق�ص�ير ،تغ���ص بعا�شق��ي
ال�شع��ر والتاري��خ .وه��ل كان ال�شع��ر
والتاري��خ يوم�� ًا �إال التو�أم�ين اللذي��ن
ي�ضيئ��ان يف كل زم��ان وم��كان؟ كان
الكب��ار وال�صغ��ار ،الن�س��اء والرج��ال،
يرتل��ون� ،أنا�شيد ال�شع��راء ،ويباركونها
بالزغاريد ،والت�صفيق.
ثالث��ة �أي��ام ،كان ال�شع��ر فيه��ا على
اخت�لاف مدار�س��ه ،ي�ؤك��د ح�ض��وره من
جدي��د ،وكان فر�سان الكلمة ،ي�صولون،
ويجولون ،بخيوله��م يف م�ضمار قاد�ش،
�سيوفهم الكلمة ،ودروعهم حب الوطن،
وكان��ت الق�ص�ير (قاد�ش) ب��كل عيونها
تتاب��ع كل كلمة ،وت�ؤدي ب��كل ال�شمائل
العربي��ة الأ�صيل��ة �ص�لاة التك��رمي
لل�شع��ر والإب��داع والتاري��خ .ل��ن نحزن
بع��د الي��وم ،ول��ن نخ��اف عل��ى ال�شع��ر
والثقاف��ة ،م��ا دام هن��اك م��ن مي�س��ك
بجم��رة ال�شع��ر والثقاف��ة ،وي�صر على
احلف��اظ عليه��ا مهم��ا كلف��ه ذل��ك م��ن
مكاب��دات .وحتي��ة م��ن القل��ب لقاد�ش
التاريخ والأدب ،و�سكان قاد�ش البارين
بالآباء والأجداد.
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"البعث ...مالمح الأفق اجلديد"
ندوة القيادة القومية
مبنا�سبة الذكرى  67لت�أ�سي�س حزب البعث العربي اال�شرتاكي

�أك��د امل�شارك��ون يف الن��دوة احلوارية بعنوان
«البعث..مالمح �أفق جديد» �أن احلرب العدوانية
الت��ي ت�شن عل��ى �سوري��ة وبع�ض ال��دول العربية
حت��ت م�سمي��ات م��زورة ،ت�ستهدف الفك��ر القومي
العرب��ي والثقافة العربي��ة ودور الأمة ور�سالتها
احل�ضارية.
وطال��ب امل�شارك��ون يف الن��دوة الت��ي �أقامتها
القيادة القومية حلزب البعث العربي اال�شرتاكي
مبنا�سب��ة الذك��رى  67لت�أ�سي���س ح��زب البع��ث
العرب��ي اال�شرتاك��ي بع��ودة النخ��ب احلزبي��ة
والفكري��ة والثقافي��ة �إىل دوره��ا الري��ادي
للتعريف بامل�شاريع التي ت�ستهدف الأمة العربية
يف وجوده��ا وقيمه��ا وح�ضارته��ا الإن�ساني��ة
م�ؤكدي��ن �أن «الهجم��ة اال�ستعماري��ة احلديث��ة
تتاب��ع تفتيت الأقطار �إىل دوي�لات �ضعيفة بعد
�أن ج��ز�أت اتفاقية �سايك���س بيكو الأمة العربية
�إىل �أقط��ار مطل��ع الق��رن املا�ض��ي وكر�س��ت ه��ذا
االنق�سام القطري ال�ضيق طيلة مئة عام».
وق��ال الباح��ث يف ال�ش���أن القوم��ي وا�ص��ف
�شرارة م��ن لبنان يف حمور الن��دوة الأول بعنوان
«البع��ث وبن��اء امل�ش��روع القوم��ي النه�ض��وي» �إن
�إجن��از امل�شروع القومي النه�ض��وي العربي يتطلب
�إع��ادة النظر بتجارب وحمطات الن�ضال احلزبي
لتعمي��ق التفاع��ل مع القواع��د ال�شعبية لأن هذا
امل�ش��روع يحف��ظ لنا هويتن��ا وكرامتن��ا وتراثنا،
و�أك��د �ش��رارة �أن خيب��ات الأم��ل يف بع���ض م��ن
ي�سم��ون �أنف�سهم عرب ًا يجب �أال ت�ؤدي �إىل ارتداد
ع��ن العروب��ة �إىل القطري��ة �أو الإ�سالمي��ة �أو
انف�صالي��ة م��ا عن الع��رب و العروب��ة م�شريا �إىل
�أن «ميادين حركات االحتجاج يف الوطن العربي
طرح��ت �شع��ارات قطري��ة عل��ى ح�س��اب الهوية

العربية اجلامعة».
واعترب �ش��رارة �أن امل�شروع الإخواين ال�سلفي
ي�سته��دف العروب��ة بالدرج��ة الأوىل ويعم��ل
بتن�سي��ق مع �أع��داء الدين على ت�شوي��ه الإ�سالم
ون�ش��ر �أف��كار خاطئ��ة ع��ن املعتق��دات والتعاليم
الديني��ة وممار�ساته��ا مطالب��ا بتعزي��ز جه��ود
النخ��ب العربية لتحقيق «ردع فكري عربي قادر
عل��ى حت�صني الفكر القومي ومواجهة املخططات
واملتغريات اخلارجية والتكفريية التي ت�ستهدف
حا�ضر الأمة وم�ستقبلها».
ب��دوره اعت�بر رئي���س احت��اد الكت��اب العرب
الدكت��ور ح�سني جمعة �أن الأزم��ة التي مر عليها
ثالث �سنوات ق��وت عزمية اجلميع للخروج منها،
باحثني ع��ن احلل املو�ضوعي �سيا�سي�� ًا ووطني ًا يف
�صميم فكرة االندم��اج احليوي يف �صلب االنتماء
�إىل احل�ض��ارة ال�سوري��ة العريق��ة م�ش�ير ًا �إىل
�أن الدوائ��ر ال�صهي��و� -أمريكي��ة ا�ستدع��ت �إىل
�سورية كل �أ�شكال االحتياط التكفريي الإرهابي
لتزح��ف بظالمها وثقافتها الفتاكة ،ومتار�س كل
�أنواع القتل والتدمري.
ور�أى الدكت��ور جمع��ة �أن التكف�ير يو�ص��ل
بال�ض��رورة �إىل القت��ل و�سف��ك الدم��اء ،و�أن
الإره��اب التكف�يري ال ي�ستهدف جمتمع�� ًا �أو دين ًا
�أو بلد ًا بعينه �إمن��ا ي�ستهدف كل الب�شرية ويعمل
على �إق�صاء اجلمي��ع و�إلغائهم الفت ًا �إىل العالقة
الوثيقة بني الإرهاب التكفريي ومموليه ودوائر
الهيمن��ة الغربي��ة ودوره��ا يف توظي��ف �شب��كات
القتل والإجرام يف عدد من البلدان..
وب�ين �أن ح��زب البع��ث العرب��ي اال�شرتاك��ي
والق��وى التقدمي��ة �سجل��وا ح�ض��ور ًا الفت�� ًا يف
مواجه��ة اجلرائم الت��ي ارتكبها �أ�صح��اب ثقافة

التكف�ير الإرهاب��ي �س��واء باملواجه��ة امل�سلحة �أو
باملواجه��ة املعرفي��ة لتنمي��ة الوع��ي بحقيقت��ه
وارتباطات��ه داعي ًا �إىل مواكبة البعث للتحوالت
الفكرية وال�سيا�سية واالجتماعية وتقييم �أداء
وممار�سة كوادره .
م��ن جهت��ه �أك��د الباح��ث يف ال�ش���أن القوم��ي
الأ�ست��اذ حم��زة خلي��ل برق��اوي م��ن فل�سط�ين
�أن الع��دو الإ�سرائيل��ي ي�سع��ى جاه��د ًا ل�ض��رب
وحدتن��ا واحليلول��ة دون قي��ام �أي دول��ة �أو قوة
مركزي��ة عربية قومية وتفتي��ت وتق�سيم الأمة
العربي��ة و�إع��ادة ر�س��م خرائ��ط حت��ت عن��وان
«ال�شرق الأو�سط اجلديد» ومن ثم �إ�شغال العرب
باقتت��ال داخل��ي وع��دم اال�ستق��رار م��ا يوفر له
الفر�صة ليتابع بناء قواه والتحكم باملنطقة كي
ي�صب��ح كيانه املهم والأق��وى الفت�� ًا �إىل �أن العدو
ال�صهي��وين يركز عل��ى التنوع الأثن��ي والطائفي
وتعميقه ورفعه �إىل م�ست��وى التناق�ض الأ�سا�سي
متهيد ًا لتفجريه وت�سويغ قيام الدولة اليهودية.
و�أ�شارالأ�ست��اذ برق��اوي يف حم��ور الن��دوة
الثال��ث بعن��وان «البع��ث ومهام حت�ص�ين املجتمع
العرب��ي» �إىل �أن �أمتن��ا العربي��ة تتعر���ض الآن
�إىل �أ�شر���س ا�سته��داف �ضده��ا منذ ق��رون بهدف
�ضرب ن�سيجها ومقوماتها الوحدوية وا�ستقاللها
واحل��د من تطلعها نحو التقدم والنهو�ض مو�ضحا
�أن املخط��ط يه��دف �إىل تكري���س نظ��رة الغ��رب
االمربيايل جتاه املنطقة باعتبار الوطن العربي
لي�س �إال جتمع ًا من القبائل والطوائف والأقليات
الأثنية واملذهبية.
ولف��ت الأ�ستاذ برقاوي �إىل دور حزب البعث
العرب��ي اال�شرتاك��ي يف حت�ص�ين الأم��ة وملجتمع
جتاه هذه اال�ستهداف��ات وامل�ؤامرات واملخططات

اال�ستعماري��ة وحتدي��د البو�صل��ة نح��و اله��دف
ال�صحي��ح ومقاوم��ة امل�شاري��ع اال�ستعماري��ة مهما
اختلف��ت ت�سمياته��ا وتنوع��ت عناوينه��ا معت�برا
�أن امل�سته��دف الرئي�س��ي الي��وم ه��و «الن�سي��ج
االجتماع��ي يف كل قط��ر كي تتم جتزئ��ة املجز�أ
وتق�سيم املق�سم».
وطالب برق��اوي ب�أن يتم بناء الأحزاب على
اختالف الآراء واملواق��ف ال�سيا�سية ،ولي�س على
�أ�سا���س العرق والدين ،داعي ًا للبحث عما يجمعنا
وال يفرقن��ا والتم�س��ك بالهوي��ة اجلامع��ة الت��ي
فر�ضته��ا حقائ��ق التاريخ واجلغرافي��ا واالنتماء
للم�ص�ير امل�شرتك والتطلع��ات وامل�صالح امل�شرتكة
حتت مظلة العروبة كانتماء ثقايف لغوي �سيا�سي
يف وطن واح��د ،يت�ساوى في��ه اجلميع كمواطنني
لهم احلقوق وعليهم نف�س الواجبات.
م��ن جانبه �أكد رئي�س جلنة ال�شباب والطلبة
لدع��م �سوري��ة يف اجلزائ��ر م��والي بوجم��وط
«�أن م�ص�ير اجلزائ��ر و�سوري��ة واح��د يف مواجهة
التحدي��ات والإره��اب» الفت�� ًا �إىل �أن منا�سب��ة
ت�أ�سي�س حزب البعث العربي اال�شرتاكي منا�سبة
غالي��ة مل��ا حتم��ل م��ن ر�سال��ة خال��دة يف توحيد
الأمة من حميطها �إىل خليجها.
وحي��ا بوجم��وط اجلي���ش العرب��ي ال�س��وري
ال��ذي بره��ن �أنه جي�ش مق��اوم �أ�صيل ل��ه عقيدة
قومية عروبية �صحيحة م�ستمدة من هويته.
ح�ض��ر الندوة عدد من �أمناء �أحزاب اجلبهة
الوطني��ة التقدمي��ة و�أع�ض��اء القي��ادة القومية
وع��دد م��ن ر�ؤ�س��اء وقي��ادات املنظم��ات ال�شعبية
واملنظم��ات احلزبي��ة القومي��ة �إ�ضاف��ة لعدد من
الباحثني واملفكرين واملهتمني.
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الندوة الأوىل لـ "ملتقى احلوار القومي"
الفكر القومي العربي يف مواجهة التطرف
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• خا�ص للأ�سبوع الأدبي -مرينا �أوغالنيان

برعاي��ة الرفي��ق هالل الهالل الأمني القط��ري امل�ساعد حلزب
البعث العرب��ي اال�شرتاكي �أقام مكتب الإعداد والثقافة والإعالم
القط��ري بالتع��اون مع احت��اد الكتاب الع��رب واحت��اد ال�صحفيني
ال�سوري�ين ملتق��ى احلوار القومي بعن��وان” “الفكر القومي العربي
يف مواجه��ة التط��رف” وذل��ك �صب��اح الثالث��اء  2014/4/8م يف
مكتبة الأ�سد الوطنية بدم�شق.
ً
افتت��ح امللتق��ى بالوقوف دقيقة �صم��ت �إج�لاال لأرواح �شهداء
الوط��ن والأمة واجلي�ش العربي ال�سوري ،ث��م �أدار الدكتور ح�سني
جمع��ة رئي���س احتاد الكتاب الع��رب احلوار موجه�� ًا با�سمه وبا�سم
احل�ض��ور وامل�شارك�ين حتي��ة ح��ب واعت��زاز للقائد الرفي��ق الأمني
القط��ري �سي��ادة الرئي���س ب�شار الأ�س��د كما وجه �أعط��ر التحيات
للجي�ش العربي ال�سوري الذي ا�ستطاع ب�صموده �أن ي�سقط امل�ؤامرة
الت��ي �أرادت قت��ل �سورية قل��ب العروبة ،ولل�شع��ب العربي ال�سوري
ال��ذي �أثبت �أن��ه �شعب وطني ب��كل امتياز ،هذا ال�شع��ب الذي �أعلن
ان��ه ال ميك��ن �أن يبي��ع وطن��ه بثم��ن بخ���س ،وال ميك��ن �أن تخدعه
كلم��ات املثقف�ين الذين جل�س��وا يف فن��ادق اخلم�سة جن��وم وباعوا
نفو�سه��م لل�شيط��ان ،م�ؤكد ًا على �أن دم�شق الت��ي متثل قلب العروبة
الناب���ض وجوهره��ا احلقيقي تق��دم �شكرها ل��كل املنا�ضلني العرب
ال�شرف��اء الأح��رار الذي��ن وقف��وا �إىل جانبه��ا ،م�ش��دد ًا على كلمة
ال�سي��د الرئي���س ب�شار الأ�س��د التي يق��ول فيها :نح��ن الذين منثل
جوهر العروبة ،نحن حملة العروبة ،و�أولئك الذين يدعون ب�أنهم
ع��رب فهم لي�سوا كذلك ،فاجلامع��ة العربية هي التي خرجت عن
العروب��ة .كما رحب بال�س��ادة �ضيوف ملتقى احل��وار القومي الذي
�سيتك��رر م��رة كل �شهرين بح�ض��ور كوكبة من املنا�ضل�ين واملفكرين
العرب ال�شرفاء الأحرار.
ب��دوره �أ�ش��ار الدكت��ور ه��اين �إدري�س (املغ��رب) ع�ض��و الأمانة
العام��ة للم�ؤمت��ر القوم��ي العرب��ي� ،إىل �أن عروبتن��ا ال تظه��ر �إال

يف املح��ن فاملحن��ة تف��رز احلقيقة عن الزي��ف ،م�ؤك��د ًا �أن الق�ضية
العربي��ة ا�ستُ�ضعف��ت للأ�س��ف يف ه��ذه املرحلة امل�أزوم��ة وامللتب�سة
ولك��ن يف الزم��ن ال�صع��ب يظهر الرج��ال ولي���س يف الزم��ن ال�سهل،
م�ؤكد ًا �أن �سورية هي التي علمت اجلميع معنى العروبة و�شموخها،
و�سوري��ة انتقل��ت الي��وم م��ن موق��ع قل��ب العروب��ة الناب���ض �إىل
موق��ع قلب الع��امل الناب�ض ،و�سوري��ة التي ا�ست�ضعفوه��ا و�أخط�أت
ح�ساباته��م يف مو�ضوعه��ا ه��ي اليوم تق�س��م العامل رغم�� ًا عن �أنفه
فاملعرك��ة الي��وم ه��ي معرك��ة وع��ي والوعي ه��و حم��رك التاريخ،
م�ؤك��د ًا عل��ى �أن حديث �سيادة الرئي�س ب�ش��ار الأ�سد عن �أن �سورية
لي�س��ت كليبي��ا �أو م�صر �أو غريها من البل��دان هو قمة التب�صر فكان
بذل��ك فيل�سوف املمانعة ،كم��ا �أكد �أن ما تدعي��ه داع�ش والقاعدة
والن�صرة و�أمثالها من ثورة وربيع عربي ال ميت للثورات ب�صلة فهم
كان��وا يدعون �أن الثورة بدعة وما �أعمالهم هذه �إىل �إرهاب يزيف
املفاهيم ويت�سرت بالدين.
وقدم د .جمدي مع�صراوي (م�صر) نائب رئي�س حزب الكرامة
ع�ضو جمل�س ال�شورى ال�سابق وع�ضو الأمانة العامة للم�ؤمتر القومي
العرب��ي مقاربة بني التجربة امل�صرية وما يجري يف �سورية اليوم
م�ش��دد ًا على �أن ال�شع��وب يف البلدان العربية ه��ي قومية عروبية
�إال فيما ندر من احلاالت ال�شاذة واملتطرفة ،م�ؤكد ًا على �أن �سورية
�ستُبن��ى من جديد بف�ضل �أبنائها املخل�ص�ين وكل من يحمل ال�سالح
لي���س ل��ه م��كان وال دور يف بناء �سوري��ة اجلديدة الت��ي تبنى على
�أ�س���س احل��وار� ،سوري��ة املنفتح��ة عل��ى جمي��ع الأف��كار والتيارات
والأح��زاب القادرة بف�ضل تالحم �أبنائها على الق�ضاء على ه�ؤالء
الظالمي�ين الذي��ن يرتب��ط وجوده��م بامل�ش��روع ال�صهي��وين وم��ا
تدعيه تركيا وقطر والغرب ب�صفة عامة ،ف�سورية كانت ومازالت
و�ستبق��ى خط الدف��اع الأول عن هذه الأمة وع��ن امل�شروع العربي
احل�ضاري.
ويف مداخل��ة له ق��دم الأ�ستاذ و�سيم ب��زي (لبنان) ورقة عرب
فيه��ا عن �سعادته بامل�شاركة يف هذا امللتقى حتدي ًا للقوى الظالمية
الت��ي تري��د �أن تطف��ئ الن��ور يف عين��ي دم�ش��ق عا�صم��ة احل��رف
وعا�صم��ة التاري��خ الذي ي��راد ل��ه �أن ُي�سق��ط و�أن ُي�ض��رب ،م�شري ًا
�إىل �سعادت��ه بعق��د هذا امللتق��ى يف مكتبة الأ�سد الت��ي حتمل ا�سم
�شخ���ص خلّ��د للع��رب ح�ضوره��م وقيمته��م ووجودهم ،وه��و الذي
ر�س��خ ل�سورية ما و�صلت �إليه من حالة ح�ضارية ارتفعت فيها عالي ًا
يف �سم��اء الع��رب مم��ا ا�ستدعى كل ه��ذه احلرب الكوني��ة عليها يف
حماول��ة لإع��ادة (�صحرنة) التاري��خ العربي ع�بر مفاهيم نُب�شت
م��ن بطن الظالم والفنت ،م�شدد ًا عل��ى قول الرئي�س اخلالد حافظ
الأ�سد ب�أن �سورية ولبنان دولتان ب�شعب واحد وعلى �أهمية �صمود
�سوري��ة يف وج��ه التكفري وامل�ؤام��رة بقيادة الرئي�س ب�ش��ار الأ�سد ،

معرب�� ًا عن �أن��ه ما من بلد عربي �سيكون بخ�ير �إال �إذا كانت �سورية
بخ�ير .كما وجه الأ�ست��اذ و�سيم بزي كل التحي��ة لبوا�سل اجلي�ش
العرب��ي ال�س��وري الذي��ن يخطون الي��وم بدمائه��م تاريخ�� ًا نا�صع ًا
للأمة كلها لي�س فقط يف الدفاع عن �أر�ض العروبة احلقيقية بل يف
�إ�سقاط خمططات التق�سيم والتفتيت والفنت الهادفة �إىل �إ�سقاط
حلم الوحدة والتكامل.
و�أك��د �أ .اليا�س م��راد رئي�س احتاد ال�صحفي�ين ال�سوريني على
�أن ه��ذا امللتق��ى �سيك��ون م�ؤ�س�س�� ًا مل�ستقبل م��ن اللق��اءات احلوارية
القومي��ة العربي��ة م�ش��دد ًا عل��ى �أن م�ستقب��ل الع��رب يف وحدتهم
ولي���س يف فرقته��م والقومي��ة العربية ه��ي الهوي��ة اجلامعة التي
ترف�ض التطرف.
ويف نهاي��ة �أعم��ال امللتقى ق��دم د .خلف املفتاح ع�ض��و القيادة
القطرية رئي�س مكتب الإعداد والثقافة والإعالم القطري �شكره
للم�شارك�ين يف ه��ذا امللتق��ى فاملج��يء �إىل �سوري��ة يف ه��ذا الظرف
ل��ه دالالت ويحم��ل ر�سائ��ل حتظ��ى بالتقدي��ر ،م�ؤك��د ًا �أن الفكرة
الأ�سا�سي��ة له��ذا امللتق��ى �أن ال يك��ون وم�ض��ة �أو طق�س�� ًا احتفالي�� ًا
يب��د�أ وينتهي و�إمنا انطلقت الفكرة م��ن روح م�شروع قدمته الهيئة
اال�ست�شاري��ة ملكت��ب الإع��داد وتبنت��ه القي��ادة القطري��ة حل��زب
البع��ث العرب��ي اال�شرتاك��ي واعتربت��ه ج��زء ًا �أ�سا�سي�� ًا م��ن عملها
وا�سرتاتيجيته��ا لي���س عل��ى ال�صعيد الوطن��ي و�إمنا عل��ى ال�صعيد
القوم��ي فكري�� ًا وثقافي�� ًا و�سيا�سي�� ًا ،ف�سوري��ة لي�س��ت ه��ي وحده��ا
امل�ستهدف��ة و�إمنا فكرة العروبة وفكرة الوطن لذا ال بد من القيام
بهج��وم معاك���س يقوم به��ا الكتاب واملثقف��ون �ضمن ر�ؤي��ة وحتليل
وعم��ل منظم ملنع وتعطي��ل امل�شروع الأمريك��ي ال�صهيوين الذي له
�أدوات��ه العربي��ة يف الداخل وامل�شروع الظالم��ي التكفريي املت�سرت
بالإ�سالم والإ�سالم منه براء.
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قتيبة ال�شهابي ..الطبيب والفنان وامل�ؤرخ والأديب
•حممد منري �أبو �شعر
تزخ��ر احلي��اة الأدبي��ة والفني��ة ب�أ�سم��اء
�أطباء �أع�لام ،مار�سوا �إىل جان��ب اخت�صا�صاتهم
يف حقول الط��ب املختلفة� ،شتى �ضروب و�أجنا�س
الفن��ون الأدبي��ة والثقافي��ة والب�صري��ة ،رغ��م
درجة اخلالف الظاهري بني االخت�صا�صني.
غ�ير �أن الإمع��ان يف حقيقتهم��ا و�أهدافهم��ا
البعي��دة يرين��ا �أن ك ً
ال منهم��ا ي�ستع�ين بالآخ��ر
ويغنيه ..و�أن هن��اك قوا�سم م�شرتكة جتمع بني
الطب وفروع املعرفة الأخرى..
فالط��ب يتوجه �إىل ج�س��م الإن�سان ليحافظ
عليه �سليم ًا ومعافى� ..أما الأدب والفن فيتوجهان
�إىل روح الإن�سان و�أحا�سي�سه..
وم��ن الأ�سم��اء الكب�يرة الت��ي ملع��ت يف ه��ذا
املجال الراحل الدكتور قتيبة ال�شهابي ..طبيب
الأ�سن��ان والباحث ،وامل���ؤرخ ،وال�شاع��ر ،والفنان
الت�شكيلي ،وامل�صور ال�ضوئي البارع.
ول��د الدكت��ور قتيبة ال�شهاب��ي يف دم�شق عام
 ،1934وكان وال��ده الأم�ير �أحم��د ال�شهابي �أحد
دعائ��م الث��ورة ال�سوري��ة الك�برى ..حي��ث كان
طيلة ف�ترة الث��ورة رئي�س ًا ملحكم��ة اال�ستقالل..
وكان يحمل اجلن�سيتني ال�سورية واللبنانية..
ومازالت العائلة متتلك منز ً
ال يف جنوب لبنان
حت��ى الي��وم ،..لكن العدو ال�صهي��وين مل يبق من
ه��ذا البيت احلجري اجلمي��ل �إال اجلدران فقط،
حتى الأ�شجار املعمرة قطعها واغتالها ب�أكملها..
...در���س االبتدائي��ة يف مدر�س��ة ـ دوح��ة
الأدب ـ �أثن��اء االحت�لال الفرن�س��ي ،وق��د ج��اء
ت�أ�سي�س هذه املدر�سة رد ًا على املدار�س الفرن�سية
�آنئذ ،وكان �أ�ساتذتها عرب ًا وكانت مديرة املدر�سة
املنا�ضلة املعروفة عادلة بيهم اجلزائري.
�شهد د .ال�شهابي جم��زرة الربملان عام 1945
�أثن��اء االحت�لال الفرن�س��ي ل�سوري��ة .وكانت من
الأحداث املهم��ة التي اختزنته��ا ذاكرته ،وظلت
ت�ؤرق��ه طيل��ة حيات��ه ..بن��ى الدكت��ور قتيب��ة
ال�شهاب��ي �أ�س��رة جميلة و�سعي��دة ..فزوجته هي
الأ�ستاذة الدكتورة هالة احلوا�صلي ،وهي رفيقة
درب��ه وعمل��ه وكفاح��ه ..ول��ه ول��دان املهند���س
�سرم��د والدكت��ور �سامر ..كما ل��ه عدد ال يح�صى
من الأ�صدقاء والقراء واملحبني.
غ ّيب املوت الدكتور ال�شهابي ،يف العام 2008م
بع��د �صرا ٍع مع املر���ض ،لين�ضم �إىل قافلة الع�شاق
الذين نذروا �أعمارهم حلب دم�شق ال�شام ،..رحل
�صاح��ب امل�شاريع الكبرية ،وقد خل��ف وراءه �إرث ًا
كبري ًا و�أحالم ًا �أكرب..
وكان��ت �أبرز امل�ؤهالت العلمية واملنا�صب التي
�شغلها:
ـ دكتور يف جراحة الأ�سنان ـ جامعة دم�شق.
ـ درا�س��ات علي��ا يف ط��ب الأ�سنان م��ن جامعة
لندن ب�إنكلرتا.
ـ �شهادة اخت�صا�ص يف مداواة الأ�سنان.
ـ ع�ض��و الهيئ��ة التعليمي��ة يف كلي��ة ط��ب
الأ�سن��ان بجامعة دم�ش��ق ق�سم م��داواة الأ�سنان
من عام  1963ـ 1994م.
ـ �أ�ستاذ �سابق للت�شريح الفني يف كلية الفنون
اجلميلة بجامعة دم�شق.
ـ ع�ضو نقابة الفنون اجلميلة.
ـ ع�ضو احتاد الفنانني الت�شليكيني العرب.

د .قتيبة ال�شهابي

ـ تخ�ص���ص بالت�صوي��ر ال�ضوئ��ي العلم��ي
واملجهري والفني من لندن.
ـ �أقام عدة معار�ض ت�شكيلية و�ضوئية ،داخل
القطر وخارجه.
ـ باح��ث يف الرتاث التاريخي والأثري ملدينة
دم�شق و�سورية ،والتاريخ العربي والإ�سالمي.
ـ ع�ض��و جلن��ة ت�سمي��ات ال�ش��وارع يف مدين��ة
دم�شق( ،بامل�شاركة مع الأ�ستاذ هاين املبارك).
ـ �شغ��ل من�ص��ب م�ست�ش��ار وزي��ر ال�سياحة منذ
عام 2000م ولغاية 2003م.
ـ ع�ضو هيئة حترير جملة «دليل ال�سائح».
ونظ��ر ًا مل�شاركت��ه يف جلنة ت�سمي��ات ال�شوارع
يف مدين��ة دم�ش��ق ،فق��د وج��ه ال�سي��د الرئي���س
ب�ش��ار الأ�س��د بت�سمية �أح��د �شوارع دم�ش��ق با�سم
الدكت��ور قتيب��ة ال�شهاب��ي ..الذي �أه��دى دم�شق
�سنني عم��ره ،ومنحها روحه لتبق��ى يف ذاكرة كل
من يحب دم�شق..
الدليل ال�سياحي املتطوع:
مل يك��ن الدكت��ور قتيب��ة ال�شهاب��ي عا�شق�� ًا
غيوراً ..ومل يح��اول �أن يحجب حمبوبته دم�شق
خل��ف �أ�س��وار عالي��ة ،ب��ل عم��د �إىل ن�ش��ر نظ��رة
املح��ب لدم�ش��ق و�أبنيته��ا و�آثاره��ا و�أوابده��ا يف
كتبه و�صوره..
كما كان الدكتور ال�شهابي من �أوائل امل�ستقبلني
لل�سي��اح الذين ي��زورون دم�شق ،ي��زرع هوى ال�شام
يف قلوبه��م ..ي�أخ��ذ بيدهم عرب كتب��ه ومقاالته
املن�ش��ورة يف الدوري��ات املختلف��ة ،ويط��وف به��م
يف رب��وع دم�ش��ق ،ي��زورون �أوابده��ا التاريخي��ة،
وروائعه��ا املعمارية ،مي�ش��ون يف �أ�سواقها ،يت�أملون
جمال ط��راز م�ساجده��ا وم�آذنه��ا ،ي�ستمعون �إىل

القدادي���س والرتاتيل م��ن كنائ�سه��ا و�أديرتها..
يلتقط��ون مع�� ًا ال�ص��ور الت��ي توث��ق ع��رى احل��ب
والع�شق بني املدينة و�أبنائها وزائريها.
كان د .ال�شهاب��ي دلي ً
�لا متطوع�� ًا ،ي�ش��رح
باللغ��ات احلية كل ما يه��م ال�سياح �أن يعرفوه عن
دم�شق ال�شام.
م�ؤلفاته
الدكت��ور قتيب��ة ال�شهاب��ي لي�س ا�سم�� ًا عابر ًا
يف خارطة الت�أليف الطب��ي والرتاثي والتاريخي
والعلم��ي والفني ..بل هو عالمة فارقة وبارزة..
حيث قدم للمكتبة العربية  37م�ؤلف ًا مطبوع ًا..
م�ؤلفاته العلمية
ـ معج��م م�صطلحات ط��ب الأ�سنان (�إنكليزي ـ
عربي) ..من�شورات مكتبة لبنان .1987
ـ املعج��م الطبي للجي��ب (�إنكليزي ـ عربي)..
طبع ثالث مرات.
ـ �أربع��ة كت��ب جامعي��ة ،تد ّر���س يف كلية طب
الأ�سنان بجامعة دم�شق.
�أم��ا م�ؤلفات��ه الأخ��رى فكث�يرة ومتنوع��ة
ومو�سوعي��ة حول دم�شق وح�ض��ارة �سورية وبالد
ال�ش��ام ..وعدده��ا واح��د وع�ش��رون م�ؤلف�� ًا ،منها
�سبع��ة ع�ش��ر م�ؤلف�� ًا تت�ص��در مكتب��ة الكونغر���س
الأمريكية ..وبهذا فقد و�صل �إىل العاملية..
و�أبرز تلك امل�ؤلفات:
دم�شق تاريخ و�صور.
هنا بد�أت احل�ضارة (�سورية تاريخ و�صور).
�أ�س��واق دم�ش��ق القدمي��ة وم�شيداته��ا
التاريخية.
م�آذن دم�شق ..تاريخ وطراز.
معج��م �ألق��اب �أرب��اب ال�سلط��ان يف ال��دول

الدكتور قتيبة ال�شهابي يف منزله مع الدكتور منري �أبو �شعر

الإ�سالمية.
م�شي��دات دم�شق ذوات الأ�ضرحة وعنا�صرها
اجلمالية.
معامل دم�شق التاريخية.
�أبواب دم�شق و�أحداثها التاريخية.
زخارف العمارة الإ�سالمية يف دم�شق.
النقو�ش الكتابية يف �أوابد دم�شق.
دم�ش��ق وال�ش��ام يف ن�صو���ص الرحال�ين
واجلغرافيني والبلدانيني العرب وامل�سلمني.
طريف النداء يف دم�شق الفيحاء.
�صمود دم�شق �أمام احلمالت ال�صليبية.
معجم دم�شق التاريخي (ثالثة �أجزاء).
الطريان ورواده يف التاريخ الإ�سالمي.
نقود ال�شام.
عباقرة و�أباطرة من بالد ال�شام.
�أديرة وكنائ�س دم�شق وريفها.
�أ�ضرح��ة �آل البي��ت واملقام��ات ال�شريف��ة يف
�سورية (بالعربية والفرن�سية).
معجم املواقع الأثرية يف �سورية.
تاريخ ما �أهمله التاريخ.
كم��ا ت��رك خمطوط��ات جاه��زة للطباع��ة
�أبرزها:
ـ الت�صوير عن قرب.
ـ معج��م الت�صوي��ر الفوتوغ��رايف�( ،إنكليزي ـ
عربي).
ـ الأعالم وال�شعارات يف الوطن العربي.
ـ تراجم الأعالم يف �أحياء دم�شق ال�شام.
ـ معج��م الأ�سم��اء التاريخية للم��دن والقرى
واملواقع (يف الوطن العربي والإ�سالمي).
ـ وهن��اك خمط��وط بعنوان (�ساح��ة املرجة
ب�ين الأم�س والي��وم) ،وكم متن��ى الدكتور قتيبة
ال�شهاب��ي �أن يرى ه��ذا الكتاب املخطوط قد �أخذ
طريقه للطبع ،ولكن املوت غيب هذا الأمل ..قبل
�ص��دور ذلك الكت��اب الذي قام��ت الأمانة العامة
الحتفالي��ة دم�ش��ق عا�صم��ة الثقاف��ة العربي��ة
بطاعته �ضمن �إ�صدارات تلك املنا�سبة.
وبالرغ��م م��ن كل كتاباته فق��د كان الدكتور
ال�شهاب��ي رحم��ه اهلل تع��اىل �أمين�� ًا عل��ى ردائ��ه
الأبي���ض النا�ص��ع ..حي��ث كان��ت عيادت��ه بيت��ه
الأول والأحب..
ومن ي��زور منزل الدكتور قتيبة ال�شهابي �أنه
يف معر���ض دم�شق��ي عريق ،يعب��ق بلوحات فنية،
�أبدعتها �أنامله ب�ألوان حية و�صادقة وزاهية..
وهن��اك يف املن��زل لوح��ة ر�سمه��ا الفن��ان
املرحوم نعيم �إ�سماعيل قبل رحيله هو الآخر..
كم��ا ي�ض��م يف املن��زل جمموع��ة قدمي��ة م��ن
كام�يرات الت�صوير ،تع��ود �إىل حق��ب خمتلفة..
و�أهمه��ا و�أقدمه��ا تل��ك الآل��ة الب�سيط��ة الت��ي
ا�شرتاه��ا الدكتور قتيب��ة بلرية �سوري��ة واحدة،
عندما كان يف العا�شرة من عمره..
ومنذ �أيام �أطلعن��ي الزميل الدكتور نزار بني
املرجة عل��ى (برو�ش��ور) قدمي خا���ص باملعر�ض
ال�سنوي ال�سابع للفنون الت�شكيلية ،الذي �أقيم يف
متح��ف دم�ش��ق الوطني ع��ام  ،1956و�شارك فيه
د .قتيبة عرب �أربع لوحات وهي :دم�شق القدمية
وبائع الف�ستق والليايل الزرقاء والنحات ..وكان
عمره اثنان وع�شرون �سنة..

م�سرح
من �أقواله التي ال تن�سى
ـ الكتابة بالن�سبة يل هوى وهواء.
ـ الط��ب عن��دي زادي امل��ادي ،والتاري��خ زادي
املعنوي.
ـ �أن��ا امل�ؤرخ ال��ذي يله��و بالطب ،ول�س��ت الطبيب
الذي يهلو بالتاريخ.
ـ ما �أكرث مالدي من طموح ،وما �أقل ما حققت من
هذا الطموح.
ـ لق��د حاولت قهر املر�ض اخلبي��ث اللعني ..لقد
كنت �أواجه الآالم بالأمل والعمل.
ـ �س�أعم��ل دون كل��ل �أو مل��ل ..وال يعنين��ي م��ا �أنا
فيه� ،سوى �أنه يعيقني عما �أريد تنفيذه.
ـ ال �أخ�ش��ى امل��وت ..وبر�أي��ي �أن��ه ال ُيقه��ر �إال
بالإب��داع ..وه��ذا م��ا دفعن��ي للعم��ل �أك�ثر ف�أكرث..
فمنذ مر�ضي مل �أتوقف عن العمل والكتابة..
ـ الت�صوي��ر بالأبي���ض والأ�سود ل��ه جوه اخلا�ص
ونكهته ..ففي ع�ص��ر (الديجتال) ال توجد حماية
لل�صورة.
ـ وهنا �أود القول� :إن حا�سوبه ال�شخ�صي الزمه،
حتى الأيام الأخرية من حياته ،وكان يقول مازح ًا:
�أنا م�صاب مبر�ض الإدمان على البحث والت�أليف.
�إن دم�ش��ق التاري��خ والأ�صال��ة واحل�ض��ارة ،التي
�أحبه��ا الدكتور قتيبة ال�شهابي بكل ما فيها ،وحاول
�إخ��راج كثري مما ط��واه الن�سيان وال�ضي��اع عنها �إىل
دائرة ال�ضوء والرعاية واالهتمام ،لن تن�سى ف�ضله
عليها ،وكتاباته عنها.
..لق��د �سكن��ت دم�ش��ق قل��ب راحلن��ا الدكت��ور
ال�شهاب��ي بجوامعه��ا وم�آذنه��ا وكنائ�سه��ا و�أبوابه��ا
و�صروحها التاريخية و�أ�سواقها و�شوارعها وحاراتها
ويا�سمينها..
وكلم��ة وداع �أقوله��ا لفقيدن��ا الدكت��ور قتيب��ة
ال�شهابي:
لق��د كرم��ك ق��را�ؤك ..وه��ذا �أ�ص��دق و�أك�بر
و�أهم تكرمي ..حي��ث �سكنت م�ؤلفات��ك و�إبداعاتك
ير�ص��ع �ص��درك
قلوبه��م ..ف�شكل��وا بذل��ك و�سام�� ًا ّ
الوا�سع..
فخال���ص التحي��ة حلرفك الويف ..ل��ك الرحمة
واخلل��ود ..عزا�ؤن��ا م��ا تركته م��ن �إرث غن��ي ومنوع
ورائع ..حزن��ا برحيل��ك �إن�سان ًا ح�ضاري�� ًا مو�سوعي ًا
دمث ًا هادئ ًا متفائ ً
ال مت�ساحم ًا ومتوا�ضع ًا.
�أ�ضمومة حمبة
�إىل ال�صدي��ق د .قتيب��ة ال�شهاب��ي .ذك��رى لقاء
طهران
أحباب
�ساءلتني عن �صحبة ال
ِ
قلتُ  :لو ت�س�أل َ
ني جنم «ال�شهابي»؟
�سوف تلقني من «قتيبة» وجه ًا
الرتحاب
طافح الب�شر ،م�شرق
ِ
من جذو ٍر ز َكت ،وطابت غرا�س ًا
الرحاب
وهي يف «ال�شام» من عريق
ِ
لي�س بدع ًا،
فال�شهب نبع �ضياءٍ
ُ
�أو ي�أتي نور بغري �شهاب؟!
•••
�أفق «طهران» ٌ
عابق ب�شذى
ال�صحاب
اللقيا ،ووهج الر�ؤى ،وزهو
ِ
الفكر
كان فيها «قتيبة» �ألق
ِ
آداب
ل
وا
العلوم
و
و�صف
َ
ِ
�سوف حتيا عرى اللقاء مدى العمر
عذاب
ذكريات
ونبقى يف
ٍ
ِ
املخل�ص حممد قجه
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حار�س املطخ واحلياة
• حممد خالد رم�ضان
“حار���س املط��خ” م�سرحي��ة للكات��ب
امل�سرح��ي �سم�ير عدنان املط��رود ،وهي من
من�ش��ورات دار بع��ل للطباع��ة والن�شر ومن
�إ�صدارات عام 2012م ،و�أتت بعد �إ�صدارات
م�سرحية عدة له هي:
-1احلقيق��ة يا بغ��داد م��ن �إ�صداراتعام 1995م
-2الغري��ب والقري��ب م��ن �إ�ص��داراتعام 1999م.
-3ن�سمة عطر.
�-4آالم قمر القرية.
�أي هي الإ�صدار اخلام�س له.
امل�س��رح ع��امل وا�سع امل��دى ل��ن �أخو�ض
يف غم��اره خالل التاريخ ،ع��امل هو احلياة،
وما يف �أعماقها وما يف �أ�سرارها ،ووراء هذه
الأ�سرار ،زمن الذاكرة املا�ضية ،ويف امل�سرح
احلديث زمن الذاكرة الآتية.
امل�س��رح عل��ى م��ر التاري��خ ه��و الواق��ع
وم��ا يعتمل فيه م��ن �صراع��ات و�أفعال ،وما
يت�ضمن��ه م��ن �أف��كار وقي��م وعالق��ات ب�ين
الإن�س��ان وجمتمع��ه و�أهل��ه وبين��ه وب�ين
ذات��ه .وكي��ف يكت��ب ذل��ك وكي��ف يتعامل
مع��ه الكات��ب .وطريق��ة ه��ذا التعام��ل
وكي��ف يت��م� .إذ �إن ذل��ك كان يتعام��ل ب��ه
امل�سرح��ي ح�س��ب الأ�سالي��ب التقليدي��ة
عل��ى م��دار مئ��ات ال�سن�ين من عم��ر امل�سرح
 ،فالط��رق التقليدي��ة املتبع��ة معروفة �إذا
كانت تقت�ضي وج��ود ال�شخ�صيات الرئي�سة
والثانوي��ة والف�ص��ول وامل�شاهد واحلوارات
وط��رح الفك��رة والغاية بو�ض��وح وواقعية
لي�أخ��ذ املتفرج الع�برة واحلكمة وبالوقت
ذات��ه املتع��ة� .أم��ا طريقة العر���ض فكانت
تقت�ضي وجود اخل�شب��ة والإنارة واملو�سيقا
واحلرك��ة والأدوات امل�ساع��دة واملكمل��ة
ووج��ود املتفرج�ين وامل�شاهدي��ن بالدرجة
الأوىل ث��م وجود الزم��ن املنا�سب �إىل �آخر
ما تتطلب��ه الأ�سالي��ب التقليدية من طرق
العر�ض.
لك��ن امل�س��رح ع�بر تاريخ��ه الطوي��ل،
تط��ور تط��ور ًا هام�� ًا خا�ص��ة يف فنيته التي
ال ح��د له��ا ،و�أخذ امل�سرح احلدي��ث �أق�صى
م��ا ميكن التكل��م عنه يف جم��ال التجريب.
�إذا تط��ورت طرق الكتاب��ة وغايتها وطرق
العر���ض .وذلك مع تط��ور الإن�سان وكيفية
تفاعله مع امل�سرح والأدب ب�شكل عام.
فامل�س��رح احلدي��ث الآن والتجري��ب
يقت�ضي��ان تط��ور الن���ص امل�سرح��ي يف كل
�شيء يف اللغة واحلوار وا�ستح�ضار الأزمنة
والأمكن��ة واحل��وارات وعم��ل ال�شخ�صيات

�سمري عدنان املطرود

وغايات الن�ص و�أفكاره.
فالغاي��ة الآن ه��ي البح��ث ع��ن �أجوبة
لأ�سئل��ة امل�ص�ير� ،أ�سئل��ة الوج��ود الك�برى
خالل �أزمنة و�أمكن��ة غري معروفة وبطرق
غري معروفة �أي�ض ًا.
و�أنا كق��ارئ تهمني حاالت التجريب �أو
الف��ن مبعناه العام �أي كيف يقدم العمل يل
وكي��ف �أكت�شف ذلك .ال �أن يعرفني الكاتب
ذلك بنف�سه.
خالل م��ا عر�ضته �أت�ساءل كيف قدمت
يل م�سرحية حار�س املطخ؟ �إنني مل �أ�شاهد
عر���ض هذا الن���ص على امل�س��رح وال �أعرف
�إن كان ُعر���ض �أم ال لذل��ك �س�أق��ر�أه كن���ص
مكت��وب� ،س�أنط��ق يف قراءت��ي للن���ص م��ن
العن��وان فعنوانه ( حار���س املطخ ) واملطخ
يف اللغ��ة ه��و جمم��ع للم��اء عل��ى م�ساح��ة
كبرية نوع ًا ،ما ي�أتي �إليه الرعاية ل�سقاية
موا�شيهم �صيف�� ًا وت�أتي �إليه الن�ساء لغ�سيل
بع���ض الأ�شي��اء ،وق��د يك��ون يف القرية �أو
بعيد ًا عنها قلي ً
ال.
بر�أي��ي �أن العن��وان تقلي��دي �أي �أعطى
الق��ارئ ملح��ة ع��ن امل�سرحي��ة دون �أن ي��دع
ل��ه ف�سح��ة للك�شف .فل��و كان العن��وان هو
(املطخ) فقط لكان �أف�ضل.
لغ��ة الكاتب يف ه��ذا الن�ص لغة جميلة
فيه��ا انتق��اء ،ومتكن م��ن ت�سل�س��ل الألفاظ
واجلم��ل ،وال توجد كلم��ات �أو جمل زائدة
�أو كلم��ات �صعبة قا�سي��ة وا�ستطاع الكاتب
متابعة احلدث ب�سهولة وي�سر.
�أم��ا عن�ص��ر الت�شوي��ق فموج��ود خالل
ا�سته�لاالت عدة منها كيفية ابتداء الن�ص
وطريق��ة تواجد �صال��ح يف البيت القدمي.
وغ�ير ذل��ك فه��ذه اال�سته�لاالت ،جعل��ت
الق��ارئ م�ش��دو ًدا عل��ى الن���ص ،و�أ�ضيف يف
جمال اللغة �أن لغ��ة الكاتب لغة �شاعرية،
وه��ذا م��ا �أ�ضف��ى عل��ى الن���ص جمالي��ات

خا�ص��ة حتى �إن بع�ض جمله ميكن �أن نقول
منه��ا �إنها جم��ل �شاعري��ة وهن��اك �شواهد
كثرية منها:
� -1ضفائ��ر �شعرها امل�سدول �شال ً
ال على
كتفيها �ص(.)15
 -2دع��ي الغيم��ات التي تنام�ين فوقها
تقبلني.
وغري ذل��ك واللغ��ة ال�شاعري��ة ترتقي
به وحتلي��ه .ونعود �إىل الن���ص وموا�ضيعه
وغاياته .لقد �أعطانا الكاتب كل مفاتيحه
من املقدم��ة  ،وذلك كي ال يرتك للقارئ �أي
مفتاح ليعمل فكره يف كيفية فتحه.
فلق��د قال لن��ا عن هذا الن���ص ـ احلدث
ه��و ع��ن حي��اة �صال��ح و�أهل��ه وع��ن الظلم
واجل��ور ال��ذي �أت��ى عليه��م ،وكي��ف �أذل��وا
و�أهين��وا وتعذبوا .كي��ف �أهينت �أمه؟ ماذا
ج��رى عليها؟ من البغي؟ ث��م �سفره وبقاءه
�أك�ثر م��ن ع�شري��ن �سن��ة يف املهج��ر وحبه
وعودت��ه �إىل �أخر ما هنالك من مو�ضوعات
كل ذل��ك �ضم��ن تل��ك الإح��االت املعلوم��ة
واملعروفة .كل هذا �أعطانا �إياه الكاتب من
�أجل �أن ال نتعب يف فك رموز العمل �أي ك�أنه
�ألغ��ى املتع��ة الرئي�سة للق��ارئ وذلك �ضمن
مو�ضوع��ات تقليدي��ة مبا�ش��رة مل تلتف��ت
�إىل الآتي:امل�ص�ير ،الوج��ود ،الإن�س��ان يف
�صريورت��ه وزمان��ه ومكان��ه� .إال يف بع���ض
اللمح��ات القليلة كما يف ال�صفحة التا�سعة
واخلم�سني حني حت��دث عن الزمان والعمر
واحلياة.
�أدخ��ل الكاتب بع�ض الرتاث ال�شعبي يف
ن�صه مث��ل بع�ض �أبيات العتاب��ا والهجيني.
جملت ه��ذه الأغاين الن�ص ودخلت يف
لقد ّ
�أعماق��ه �إذ ك�شفت ع��ن �أبعاد احلزن ومداه
الزمن��ي ،وه��ذا يح�س��ب للكات��ب فت�ضم�ين
ال�تراث ال�شعبي وخا�صة الغنائي هو متتني
للعالقات الإن�سانية.
ح��اول الكاتب يف نهاي��ة الن�ص �إعطاء
�ش��يء م��ن الرم��ز والإيح��اء �إذ ت��رك
النهاي��ة مفتوح��ة .وه��ذا �أ�سل��وب جي��د
�أي ت��رك للق��ارئ حرية اختي��ار نهاية ما.
“حار���س املطخ” م�سرحية فيها القليل من
التجري��ب والتحديث ولك��ن الكاتب ميتلك
�إمكاني��ات هام��ة يف الكتاب��ة ،وال�سيم��ا �أن
لغ��ة امل�سرحية كان��ت اللغ��ة ال�شاعرية �أو
يف طريق��ة و�أ�سل��وب احل��وار و�إدارت��ه لغة
جميلة.
�أمتن��ى علي��ه �أن يتحفن��ا مب�سرحي��ات
�أخرى لإمتاعنا.
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()1

ال�ســــــنديانــــة

لك �أغنّي
ِ
• ممدوح اليقة

• جميل حداد
مفردات

ـ1ـ
يدك الناعمة
ق�صيدتي الدائمة
ـ2ـ
مفرق �شعرك احلنون
دربي �إىل اجلنون
ـ3ـ
نظرتك الوام�ضة
�أحجيتي الغام�ضة
ـ4ـ
كالمك الع�سل
ميل�ؤين �أمل
ـ5ـ
�صوتك الغناء
حظي من ال�سماء
ـ6ـ
�ضحكتك امل�شاغبة
�أغنيتي املحببة
تفا�صيل
حنانك �شدّ ين
فرجعت طفال
وبعدك هدّ ين
فغدوت طال
�إن طال فقدك
وا�ستبدَّ البعد
�س� ّ
أظل �أ�سقي ورد طيفك
ـ مثلما لو كنت يف قلبي ـ
مباء الوجد
عيناك حني تلمعان
ي�ضحك الوجود
وترق�ص الأحلان
�سكرى بال حدود
ال�صباح
�صباحك ن�سمة ح ّرى لعوب
وروحي غيمة �سكرى �سكوب
فغنّي َّ
عل متطر يا�سمينا
الطيوب
على الدنيا فتنت�شر
ْ
متى غنيت تخ�ضر الفيايف
ن�ضوب
نبع
ويرق�ص مرتع ًا ٌ
ْ
ك�أنك روح �أنفا�سي �أهلي
ؤوب
لعلي بعد �أن �أفنى �أ� ْ
�صباحك عمريَ ال ّزاهي فزيدي
الغروب
�أوار الو�صل قد الح
ْ

يا�سنديانة ال ٌ
�صوت وال خرب
حبيب �أم�سك قد م ّرت به ال�صور
�شغف
حبيب �أم�سك بات اليوم يف ٍ
وقلب ِّ
اخلل يعت�صر
		�إىل ِ
لقاك ُ
�سابقة
طال النوى بيننا من دون
ٍ
وا�شتدَّ فينا حن ٌ
ني دمعة الأثر

		
�إن كنت �أبكي ً
فراقا �ساقه قدر

بئ�س الذي �ساق عذر ًا �أيها القدر

		

أم�س طاب غد ًا
يا �سنديانة ِ
كنت ال َ
وطاب يو ُمك لي ًال زانه القمر
َ

		

أن�سا للأىل �سلفوا
كنت � ِ
قد ِ
أن�سي و� ً
أن�س رفاق م ّروا وانت�شروا
وكنت � َ

		

ففي ظاللك كان اجلمع مبتهج ًا
		

ومن �شموخك جاء املجد يفتخر()2

ق�صة �سلفت
قد جاء عمرك يحكي َّ
		

للنَّا�سخني الأُىل يف ظلك اعتمروا

فك َّرم اهلل ما�ضيهم وما تركوا
		
أجماد لنا �سلفت
قد ِ
كنت تاريخ � ٍ

		

بفي�ض رحمته �إن غابوا �أو ح�ضروا

يف ظلك ارتاح �أجدادي مبدفنهم

ويف ظاللك كان العمر ُيخت�صر

�سالت جدِّ يَ عن ميالد من زرعوا

		

فذ ِّكريهم بنا �إن طابت الذكر

�أعزك اهلل عنوا ًنا ملكرمة

		�أيقونة الدهر حتى حارها الب�شر
�أجابني ول�سان الهول ي�سبقه
		

		�إ َّال وقد كان يف رحماك ي�أتزر
يف قربك ارتاح �آبائي فجودي لهم

وطاب ذكرهُ ْم �أيان ما ُذكروا

		

مام َّر فيك �شهيد طاب موعدُ ه

		

قد عا�ش يف فيئها ُّ
كل الأُىل عربوا

و�إنني عائد �أحنو ملنتجع
�س�ألت جدّ ي ف�ضاع ال�شك والأثر

		

أجداد لنا اندثروا
ف�أنت موطن � ٍ

ف�أنت عنوان �أجماد لها ِقدم
و�أنت تاريخ �أحداث ملن �صربوا

		

قد كنت مدر�سة يف ال�صيف نق�صدها
		

ويف ظاللك كان العمر يزدهر()3

فكنت خيمة �أجيال بها اعت�صموا
ومنها كان �شعاع العلم ينت�شر

		
بح ال�صوت يف طلب
يا �سنديانة ّ

		�إىل لقاك فال ر ّد وال خرب
فنوبي عني احرتا ًما للأىل �سلفوا
		

ونوبي عني ثناء للأىل �أحت�ضروا

ف�أنت يف خاطري يف كل �أم�سية
		

و�أنت دربي لتقبيل الأُىل رحلوا

الهوام�ش:
()1ـ هي �أقدم و�أكرب �سنديانة يف املنطقة ،وال يعرف �أجدادي �شيئاً
عن تاريخ زرعها ،وت�سمى ب�سنديانة النا�سخ ،لأن جميع م�شايخ املنطقة
كانوا ين�سخون القر�آن الكرمي يف ظاللها ،وكانت موق ًعا ل�صالة
اال�ست�سقاء.
 2ـ جرى يف ظلها �أول اجتماع وطني يف �أواخر الأربعينيات حيث
ت�شكلت يف حينه النواة الأوىل حلزب البعث العربي اال�شرتاكي الأوىل
يف املنطقة.
 3ـ يف الن�صف الثاين من خم�سينيات القرن املا�ضي �أقمنا مدر�سة
�صيفية تعلم جماناً جميع �أبناء املنطقة وملدة �ستني يوماً متتالية يف
كل �صيف وكان طالبها من تالمذة املراحل الثالث وكانت ذات �شهرة
يف املنطقة وكان يل �شرف �إن�شائها و�إدارتها مع لفيف كبري من رفاقي
ريا منهم برحمته.
الذي توىل اهلل ق�س ًما كب ً

ق�صة
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ق�ص�ص ق�صرية جداً

قدم �صغرية

• يحيى حمي الدين

• وجدان يو�سف �أبو حممود

الفكرة

الآن  ..رمبا ال يعنيني الوقت كثري ًا
كان بع��د منت�ص��ف اللي��ل بقبل��ة �أو
بخيبة
بناف��ذة تط��ل عل��ى
�أ�شعل��ت ذاكرت��ي
ٍ
الن�سيان
طويت �أ�ساطريي
رمي��ت م��ا تبق��ى م��ن هواج���س عل��ى
�أر�صفة ت�ؤدي �إىل املقابر
وجدتن��ي �أرمي وردت��ي الأخرية على
�ضريح جمهول
بع��د �أن �أطف���أ عا�شق��ان ذاكرت��ي
برائحة الفكرة.

�سر العارف

قالت الفتاة جلارتها اليائ�سة :ال�شيخ
العارف
ال ُيرد له طلب
حزم��ت اليائ�س��ة �أمره��ا ودفع��تْ م��ا
ترتب عليها للع��ارف ؛ وانتظرت حبيبها
�سنين ًا
الغارق مبال��ه مل ي�ستط��ع اال�ستحواذ
على زوجة ال�ساكن مزرعته
حزم �أمره ودفع للعارف ما يكفي
وبع��د �أيام عج��اف وجد مقت ً
��وال على
باب مزرعته
ال�ضرة دفعتْ ما ترتب عليها
ومل تلغ زواج زوجها للمرة الثانية
حني عادت مرة �أخرى اقرتب العارف
من ج�سدها ما يكفي لدفعه نحو الباب
ف�سقط ميت ًا
وبع��د �أ�سابي��ع باي��ع الأه��ايل اب��ن
العارف وري ًثا لل�صنعة.

قال الراوي

قال الراوي :
منذ زم��ن بعي��د ح�صلت جماع��ة مات
عل��ى �أثرها كث�ير من النا���س وبقي امللك
وحا�شيته وبع�ض اجلند.
ق��ال امل���ؤرخ :وبعد عدة غ��زوات ثقل
الأمر على اجلنود فمات �أكرثهم.
قال الفقيه ،وبع��د عدة تفا�سري م�شى
النا���س على دي��ن ملوكه��م فخف�ست بهم
اللغة.
ويف خرب عاجل قال املذيع:
�إن املع��ارك الدائرة منذ مئات ال�سنني
الهجرية مل حت�سم بعد!
نظ��ر ال��راوي يف وج��وه م�ستمعي��ه؛
ف�ألف��ى �أكرثه��م نيام�� ًا وم��ازال ال��راوي
م�ستمر ًا...

نافذة مرمي

ُمنع��ت م��رمي من اخل��روج خ�لاف كل
الفتيات يف القرية.
قال��ت لها �أمه��ا �إن جمال��ك الزائد هو
ال�سبب ,فوالدك يخاف عليك.
ظل��ت م��رمي حبي�س��ة جماله��ا جتل�س
�أمام نافذة الغرفة الوحيدة
حتل��م باحلق��ول وتطع��م القط��ط
ال�صغرية
لكن كالم ًا و�صل م�سام��ع �أبيها  ,ف�أغلق
النافذة
***
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�صربت مرمي طوي ً
�لا  ..وجدت بعدها
ميتة يف غرفتها!
ح�ين جا�ؤوا بالنع�ش حلملها مل يخرج
النع�ش من الباب.
ك�ّب�رّ النا�س حني �شاه��دوه يتجه نحو
النافذة ومل يخرج �إال منها.
�ص��ارت ناف��ذة م��رمي على م��ر ال�سنني
مال ًذا للحوامل من الن�ساء.
يتم�سح��ن به��ا ليل��دن الفتي��ات
اجلميالت.
الغري��ب يف الأم��ر الآن �أن��ك ت��رى �أو
ت�سمع ع��ن نافذة م��رمي يف معظم �أنحاء
البالد.
والأغ��رب من هذا كيف �ص��ارت نافذة
مرمي من تراث �أعداء الأمة.
لن يجدي نفع ًا -
�إنًّ كل م��ا كتبت��ه ون�شرت��ه عل��ى مدى
ع�شرة �أعوام.
مل ي���أت لن��ا ب�ش��يء ...ماع��اد الكالم
يطعم خبز ًا
قال��ت ل��ه امر�أت��ه ذل��ك ث�لاث مرات
خالل �شهرين
نظ��ر يف �ساعته ،ثم ت�أمل وجه ًا يخبئ
بحر ًا من ال�صرب
�صمت طويل قال:
وبعد ٍ
�إن كتابي الأول �سي�صدر قريب ًا.
قاطعته ,لن يف��ي لك ما اقرت�ضته من
�أ�صدقائك.
و�ساد �صمت طويل.
بعد ع�شرين عام ًا وع�شرة كتب.
قالت له :لن يجدي ذلك نفع ًا.
وحني وجد نف�سه يف دار العجزة.

ا�ستح�ض��ر وج��ه زوجت��ه الراحل��ة
وخاطبها.
�س�أحي��ل ه��ذا امل��كان دار ًا للطباع��ة
والن�شر.
قهقه م�سن يف املقعد املجاور.
و�ساد �صمت طويل.

جتريد

هوت دمعة �إثر خيبة
مني��ت بها الفتاة البك��ر حني ت�ساقط
ال�صبار عليها
م��ن كل جه��ات الأع��راف املناه�ض��ة
لعطر الورد
ما الذي يحدث للنبات
حت��ى يغ�صب �إناثه عل��ى الزواج بهذه
الطريقة
قالت �ضفة مهجورة لعو�سج حمايد
وه��ي تراق��ب حمامة هطلت م��ن �أفق
أمي
� ّ
م��ا ال��ذي يح��دث للمعنى ق��ال احلرب
وهو ي�شاهد احلادثة .

الزلزال

يعي���ش �أه��ايل املنطق��ة عل��ى غ�ير
عادتهم
ً
ً
ً
ه��دوءا و�سالم��ا الفت��ا بع��د الزل��زال
ال��ذي �ضرب منطقته��م؛ �إذ كانت املعارك
الت��ي ت��دور فيم��ا بينهم ت�سف��ر عن قتل
وتهجري
م��ا ال��ذي ج��رى؟ ذك��ر العارف��ون �أن
الزلزال �أ�صاب الأهايل مبر�ض غريب
�أن�ساهم املا�ضي متا ًما
وجعلهم يعي�شون يف امل�ستقبل فقط.

ف��رد ًة م��ن حذائ��ه ال�صغ�ير الأبي���ض ذي
خريف 1975
الواحد
عب��د
املر ّب��ي الفا�ض��ل من�ص��ور
ال�سيور الناعمة ...يف �صدر م�ضافته.
“خ ّري��ج حبو�س” هذا ما مل ين�سه �س ّكان
القري��ة يوم�� ًا ،ولكنها القري��ة ذاتها تلك
خريف 2002
التي ال ت�ستطيع �إ ّال ان تذكره رج ًال نحي ًال
�ش��يء يف تل��ك القري��ة قاب��ل
كل
ً
بقمي�ص
مرب��وع القامة ...دائ��م اجلوالن
ٍ
مق ّل��م ف�ضفا���ض وبنطال رم��ادي مدججة للن�سي��ان ...امل��وت ...ال��والدة ...وج��وه
ٍ
ٍ
ّ
ٍ
ب�شعر النا���س ...احلمق��ى ...املجان�ين ...
جيوب��ه بالطبا�شري ،دائ��م الهرولة
ٍ
واح��د م��ن الر�أ���س �سات��ر ًا العظم��اء� ...أما ما ال تف�� ّرط به ذاكرتها
جان��ب
ن��ام يف
ٍ
ٍ
ٍ
ط��ول ع��ريَّ اجلانب الآخ��ر� .إ ّنه اجلمع ّي��ة فه��و �أنَّ املر ّبي املتقاع��د من�صور
م��ن بعد ٍ
م��ن كان ي�أت��ي مدر�سته��ا مذ ن�ش���أت ّ
مب�شر ًا عبد الواحد «خ ّريج حبو�س» ،وقد �ش ّكلت
مبعج��زات احل��رف و�ساب��ر ًا لق�صائ��د هذه احلقيق��ة لالبن ال�شاب عبئ�� ًا كارثي ًا
ال�شخ�صي.
الأول�ين ،ال ت�ستطي��ع �إال �أن تذك��ره �شاب ًا �سعى دوم ًا ملحوه من تاريخه
ّ
فري��د ًا خط��ف يوم�� ًا قل��ب بن��ت اجلريان
“زه��رة” ف�أ ّلف يف نب�ض��ه كتب ًا لي�ست ذات
يف ِّ
كل �شج��ا ٍر ب�ين االب��ن و�أبيه ترك�ض
نظري.
ً
�برر له��ذا وتر�ض��ي ذاك،
ح�ين تز ّوجه��ا ومل تنج��ب مل يق�ترف زه��رة
باكي��ة ت ّ
ماج��رت ع��ادة الرج��ال هناك عل��ى فعله ته ّون على هذا وت�صبرّ ذاك...
الأ�ست��اذ من�صور الذي مل ي�ش��دّ تلميذ ًا
يف مثل تلك الظروف ...و�إنمّ ا جاء وجهها
احلزي��ن معاهد ًا على الإخال���ص ،و�أم�ضى يوم�� ًا م��ن �أذن��ه ،مل يدخر و�سيل��ة لرتبية
�سن��وات
ٍ
ٍ
ط��وال يكت��ب لها بالت��وازي مع ما ولده من جديد من قبيل احلزام وخرطوم
ً
كان يكتبه منتقدا به ال�سلطات.
املي��اه � ،إ ّال �أنّ خالف�� ًا يف ال��ر�ؤى واحلل��م
كان الأ�ست��اذ من�ص��ور غام���ض الظه��ور
مريع ،ففي
لدرجة باعد ب�ين الطرفني على نح ٍ��و ٍ
مباغت،
ا�ض
ٍ
ٍ
واالختفاء متام ًا كو ّم ٍ
اعتادت معها زهرة �إيقاف البحث منتظر ًة حني �ش��اء الأب البن��ه �أن يدر�س احلقوق
�سجل الأخري يف الكلية
م��رة �أن يع��ود �إليها راوي�� ًا مغامرات دفاع ًا عن النا���س ّ
يف ِّ
كل ٍ
أديبي احلربية دفاع ًا عن الوطن.
حلول��ه �ضي��ف �شرف عل��ى
ٍ
�سج��ن ت� ٍّ
جديد ...دون �أن يت�أ ّدب.
كالهما مار�س ف��نَّ االنتظار حتى �آخره
قلبي��ة ،وقف
ب�سكتة
ي��وم ماتت زه��رة
ٍ
ٍ
ف���إذ ب�أحدهما يبتل��ع امل َر ن ّيئ�� ًا وال يتلفّظ
ٌّ
كل منهما مفجوع ًا يكيل التهم للآخر. ...
ع�ساه ب�صمته يه ّون حرقة الآخر ،غري �أنَّ
آبهة بكليهما.
ال�سنني م�ضت غري � ٍ
خريف 2012
ٌ
أح��داث يف الب�لاد كان م��ن
اندلع��ت �
خريف 1985
قلة من ر�ؤوه حني ثقل ل�سانه “الطويل �ش�أنه��ا �أن ي�صب��ح ُّ
هاج���س يف
ف��رد ذا
كل ٍ
ٍ
ٌ
العري���ض” وح�ين راودت��ه الدم��وع ع��ن تغي�ير الدنيا .املواط��ن الوحيد الذي َّ
كف
الدم��وع ،غ�ير �أ ّن��ه مل يكن ع�صي�� ًا على من ع��ن ذل��ك كان  ...املر ّب��ي العج��وز من�صور
عل��م �أنَّ زه��رة حبل��ى �أن يتخ ّيل��ه ممتطي ًا عبدالواح��د ال��ذي يجل���س يف عتب��ة
غيم��ة �أو حمم ً
ظه��ر
ٍ
��وال عل��ى �أجنح��ة م�ضافته متم ّلي ًا فردة احلذاء ال�صغرية...
احلمام.
مت�ض ّرع�� ًا هلل �أن يعيد القدم التي ارتدتها
�أ�ض��اء املول��ود حياتهم��ا� ،أ�شع��ل يف
ً
�سامل��ة فيق ّبله��ا ويق ّبله��ا ويق ّبلها...
قتامته��ا �أل��ف فانو���س وفانو���س .بات��ت يوم�� ًا
ٍ
زه��رة �أحلى وبات من�ص��ور �أظرف و�ألطف وعلى ذاك �أقام النذور.
و�أح��نّ وربمّ��ا� ...أظرف و�ألط��ف و�أ�ضعف
خريف2013
حيث زادت على نح ٍو ما فرتات تواجده يف
حافل��ة ع�سكر ّي��ةً
ً
جيم وذلك مبا
جمهول��ون �أوقف��وا
املنزل طليق ًا م��ن � ٍ
سني ومن ٍ
يكف��ي ليعيد �إعمار حيات��ه االجتماعية ،ليقتادوا من فيها ويختفون.
ف�ص��ار النا���س يلمحون��ه بينه��م يف ال�شارع
ٌ
حمفظ��ة �س ّكر ّية اللون
و�صل��ت للقرية
توبي��خ م��ن
ويف احلق��ل ويف دكان ف��وزي الدكان املعلن فيه��ا �ص��ورة لزه��رة ور�سال��ة
ٍ
م�سجلة ل�صغار القوم و(املنتوفني).
ماركة ّ
�شعر عب��د الواحد �أنَّ هن��اك �أخري ًا من عب��د الواح��د ،و�صل��ت �أي�ض ًا ف��ردة حذاء
مبقا�س كب ٍري.
هم تنظيف الع��امل� ،إذ كان ع�سكريّ
ٍ
�سيحمل عن��ه َ
كان �آخ��ر م��ا �سمع��ه النا���س م��ن عب��د
ك ّلم��ا ناغ��ى طفل��ه يق ّب��ل رجل��ه ال�صغرية
الواح��د �س��� ٌ
ؤال �أكل��ت ال ّرع�ش��ة معظ��م
هاتف ًا :بها �س�أغيرّ الدنيا...
ح��ي يا حبيبي �أم �أنت
يف عيد ميالده الأول ...يف عيد ميالده حروف��ه « :هل �أنت ٌّ
الث��اين ...يف عيد مي�لاده العا�شرَّ ...
ظل ميت؟ «.
يهتف مق�سم ًا �أن بها �سيغيرّ الدنيا.
ومن��ذ ذل��ك احل�ين واملر ّب��ي العج��وز
يوا�ص��ل اجللو���س عل��ى العتب��ة منتظ��ر ًا
تنويه:
م��كان ما،
ج��واب م��ا م��ن
�صم��ت �إتي��ان
م��ن عق��د الأ�ست��اذ من�ص��ور النف�سي��ة يف
ٍ
ٍ
ٍ
�أ ّن��ه هم���س �أ ّول ما هم���س يف �أذن وليده ما وخم ّلف�� ًا عل��ى �ص��در م�ضافت��ه فردت��ي
قال��ه دروي���ش� « :إن م��تُّ قبل��ك �أو�صي��ك ح��ذاء �إحداهما �سوداء وكبرية والأخرى
بامل�ستحي��ل» ،وم��ن عق��ده �أي�ض�� ًا �أ ّن��ه ع ّلق �صغرية ...ولكنها بي�ضاء.
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الذي �ضجر من احلياة
• ترجمة :وفيق فائق كري�شات

ق�صائ��د م�أخ��وذة م��ن
ن���ص يرج��ع �إىل اململك��ة
الو�سط��ى يف م�ص��ر (ب�ين
�سنت��ي  1938و 1630قب��ل
املي�لاد) .تق��دّ م الق�صائ��د
�أبكر النظرات النافذة �إىل
تعقي��دات البنية النف�سية
الإن�سانية.
-1انظر ,نف�س وجودي كريه,
انظ��ر� ,إن��ه كري��ه �أك�ثر م��ن َزرق
الن�سور
يف نهار ال�صيف واجلو حار.
انظر ,نف�س وجودي كريه,
انظ��ر� ,إن��ه كريه �أكرث م��ن �صيدة
�سمك
يف يوم من ال�صيد واجلو حار.
انظر ,نف�س وجودي كريه,
انظ��ر� ,إن��ه كري��ه �أكرث م��ن نتانة
البط
�أو خماب��ئ الق�ص��ب حي��ث ي���أوي
طائر املاء.
انظر ,نف�س وجودي كريه,
انظ��ر� ,إنه كريه �أك�ثر من رائحة
�صيادي ال�سمك
�أو امل�ستنقعات حيث ي�صطادون.
انظر ,نف�س وجودي كريه,
انظ��ر� ,إن��ه كري��ه �أكرث م��ن نتانة
التما�سيح
الكامن��ة عل��ى ال�شاط��ئ ال��ذي
يلدها.
انظر ,نف�س وجودي كريه,
انظر� ,إنه كريه �أكرث من امر�أة
افترُ ي عليها عند زوجها.
انظر ,نف�س وجودي كريه,
انظ��ر� ,إن��ه كري��ه �أكرث م��ن �شاب
قوي
قي��ل عن��ه�« :إن��ه حمتقَ��ر عن��د
�أبيه».
انظر ,نف�س وجودي كريه,
انظر� ,إنه كريه مثل بالد ملك من
امللوك
تتمرد عليه متى يوليها ظهره.
-2مبن �أثق اليوم؟
لقد غدا �أخوة املرء �أ�شراراً,
و�أ�صدق��اء الي��وم ال رحم��ة
عندهم.
مبن �أثق اليوم؟
القلوب طماعة,
وكل رجل هو ٌ
�سارق ملتاع جاره.
مبن �أثق اليوم؟

�أدب من العامل

الرحمة قد ذهبت,
هاجم على كل �أحد.
والعنف
ٌ
مبن �أثق اليوم؟
الرجال م�سرورون بال�شر
ط��ارح لل�ص�لاح يف كل
ال��ذي ه��و
ٌ
مكان حتت الأقدام.
مبن �أثق اليوم؟
مع �س��وء حظ الرج��ل الذي يثري
ال�شفقة
ف���إن م�أزقه ال�شري��ر قد جعل منه
َم ْ�س َخرة للكل.
مبن �أثق اليوم؟
الرجال ناهبون,
وكل واحد ٌ
�سارق لرفيقه.
مبن �أثق اليوم؟
املقرب فا�سد,
و�صديقي ّ
وال�صاح��ب ال��ذي الزمته قد غدا
عدواً.
مبن �أثق اليوم؟
مل َ
يبق من املا�ضي تذكار,
والرج��ال الي��وم ال يعاملون املرء
بعمله.
مبن �أثق اليوم؟
�إخوة املرء قد غدوا �أ�شراراً,
وامل��رء يلتفت �إىل الأغ��راب طلب ًا
لال�ستقامة.
مبن �أثق اليوم؟
النا�س ال مبالون,
متجهم يف وجه رفاقه.
وكل رجل
ٌ
مبن �أثق اليوم؟
القلوب �أ�صبحت طماعة,
ولي���س م��ن �إن�س��ان له قل��ب يوثق
به.
مبن �أثق اليوم؟
لي�س من رجال م�ستقيمني,
والأر���ض ق��د ُترك��ت للخارج�ين
على القانون.
مبن �أثق اليوم؟
ال رجاء يف الأ�صدقاء اخللّ�ص,
ك��ره عل��ى االلتف��ات �إىل
وامل��رء ُم َ
الغرباء طلب ًا للموا�ساة.
مبن �أثق اليوم؟
لي�س �أحد قانعاً,
والذي قد م�ش��ى املرء معه ما عاد
الآن موجوداً.
مبن �أثق اليوم؟
�إنني مثقل باحلزن,
ولي�س من يوا�سيني.
مبن �أثق اليوم؟
ٍّ
متف�ش يف �أرجاء الأر�ض,
ال�شر
ال�شر بال حد ,بال حد.

-3املوت منت�صب اليوم بني يدي
مثل �شفاء رجل عليل,
مث��ل اخل��روج م��ن املن��زل بع��د
املر�ض.
املوت منت�صب اليوم بني يدي
مثل رائحة املُ ّر,
مث��ل اجللو�س حت��ت الأ�شرعة يف
يوم عا�صف,
املوت منت�صب اليوم بني يدي
مثل رائحة النيلوفر,
مثل ترنّح الذي على و�شك ال�سكر.
املوت منت�صب اليوم بني يدي
مثل جمرى النيل,
مثل رجوع الرجال �إىل الوطن من
احلملة.
املوت منت�صب اليوم بني يدي
مثل انق�شاع غيم ال�سماء,
مثل عِ لْم الرجل مبا كان جاهله.
املوت منت�صب اليوم بني يدي
مثل توق الرجل لر�ؤية وطنه
بعد �سنني كثرية له يف املنفى.
-4لك��ن مم��ا ال ري��ب في��ه �أن ال��ذي
هناك(� )1سوف يكون �إله ًا حي ًا,
وقد تط َّه��ر من ال�شر ال��ذي ابتلي
به.
مم��ا ال ريب في��ه �أن ال��ذي هناك
�سوف يكون ا ْم َر َء ًا يقف يف �سفينة
ال�شم�س,
وق��د ق��دّ م للمعاب��د التقدم��ات
الواجبة.
مم��ا ال ريب في��ه �أن ال��ذي هناك
�س��وف يكون امرء ًا يعرف الأ�شياء
كلها,
رج ً
يح��رم م��ن الوق��وف يف
�لا ل��ن
َ
ح�ضرتِه عند تكلمه.
� -1أي يف �أر�ض الغرب ,عامل املوتى
املباركني.

ق�صائد لل�شاعر الكوبي

خو�سيه �آنخل بوي�سا ()1982-1910
• ترجمة �سالم عيد
�أغنية احلب
املحظور

وحدن��ا �أن��ا و�أن��ت نعل��م م��ا
يجهله النا�س
ح�ين نتب��ادل �سالم�� ًا متكلّف��اً
وبارد ًا
ف�لا ي�شتبه �أح��دٌ بزيف عدم
اكرتاثك,
وال باحل��ب ال��ذي تخفي��ه
حركتي الال مبالية.
وحدن��ا �أن��ا و�أن��ت نعل��م َ
مل
يكذب فمي,
حب عابر؛
ة
ق�ص
ّ
حني يروي ّ
وتكادي��ن ال ت�صغ�ين �إ ّ
يل وال
لك
�أبت�سم ِ
م��ع �أنّ قبلة قريب��ة العهد ما
زالت ُتلهب �شفاهنا.
وحدنا �أن��ا و�أنتِ نعلم �أن ث ّمة
بذرة
ُتنت���ش يف عتم��ة ه��ذا الثل��م
اخلاوي,
فزهرتها العميق��ة ال ُترى �أو
�شم
ُت ّ
وهك��ذا ف���إنّ قلب��ي وقلب��ك
�ضفّتان
فرق جمرى نهر بينهما
ولئن ّ
ف�إنّهم��ا تت�ص�لان �س��ر ًا حت��ت
النهر.

�أغنية ال�سفر
ً
ً
َ
وليل��ة
حزين��ة
قري��ة
�أذك��ر
بردٍ
و�شبابيك قطار م�ضاءة.
ذاك القطار الذي يرحل كان
يحمل �شيئ ًا يل,
مل �أع��د �أذك��ر مت��ى ,مل �أع��د
�أذكر َمن.
لكنّن��ي �أذكر �أنّه��ا كانت رحلة
�إىل الأبد
و�أنّ �آخر حركة ,كانت حركة
ازدراء,
فق��د ت��رك ح ّب��ه من�سي�� ًا بال
وداع
مث��ل حقيب��ة مرم ّي��ة عل��ى
الر�صيف.
وهكذا ,ح ّبي عدمي اجلدوى,
مع عتابه عدمي اجلدوى,
��ور يف ن�سيان��ه ,ال��ذي كان
تك ّ
عدمي اجلدوى �أي�ضاً.
مث��ل تل��ك الق��رى احلزين��ة,
حيث متطر لي ً
ال
مث��ل تل��ك الق��رى احلزين��ة,

حيث ال ّ
يتوقف القطار.

�أغنية املجاديف

ربمّ��ا �سنن�س��ى ,لأنّ��ه يج��ب
الن�سيان دوم ًا
لكن �أ�صغ��ي للمجاديف تغنّي
على البحر.
حتت ه��ذه ال�سم��اء ال�صافية
ت�صل روحك �إىل روحي
مث��ل �ض��وء من��ارة ي�أت��ي م��ن
البعيد.
وهكذا كالزب��د �ستم�ضي هذه
اللحظة
ويتال�ش��ى وهمن��ا ,كالزبد يف
الريح.
لك��ن يف ال��روح الوحي��دة� ,إن
حب كبري ميل�ؤها
كان ّ
ث ّم��ة بع�ض من املوجة وبع�ض
من الرمل.
غريقُ خوفه ,ر ّبانُ نفوره
ين�ش��د البح��ر يف �أغنيت��ه �أنّ
ح ّبك يل.
�أنا ال�شراع املمزّ ق الذي يعطي
الهواء طريا َنه,
َ
و�أن��ت النور���س ال��ذي �سيبد�أ
الطريان.
لكن ال تزال هناك �آفاق كنت
�أجهلها
عيني��ك القامتتني حيث ال
يف
ِ
يطلع النهار �أبداً.
وث ّم��ة �ش��يء �أخ�ير �أبع��د من
الن�سيان
ويف ح ّب��ك �أ�ستعي��د كلّ ما قد
�أ�ضعتهُ .
ال �أقول لك ابقي ,وال �أريدك
�أن ترحلي.
ف�أنا كال�شِ َب��اك املمدودة على
ال�شط�آن
ي��ا ج��دول حن��ان امتلكين��ي
فيما هو يل
واملئ��ي �إبريقي الفارغ باملياه
ال�صافية.
ل�صوتي الآن �صدى ,فال ي�ضيع
�صوتي الآن.
ربع��م الغ�ص��ن الياب�س
ل��ذا ي ّ
الورقة اخل�ضراء.
وهك��ذا تنتظ��ر حيات��ي ّ
رقة
برعم
ٍ
��ور
مث��ل الربي��ع ال��ذي ين ّ
خريف ًا.
لذا ,و�إن كنّا نن�سى
�أنّه يجب الن�سيان دوم ًا
فا�ستمعي لغناء املجاديف
على �أمل البحر.
�أن�شودة الزمن

�سرتينني �أبت�سم ,يا �صديقتي
بتل��ك احلرك��ة ال�لا مبالي��ة
القدمية
وث ّمة �أمل قدمي ي�ؤذيني
�أمل ما زال يوجعني.
فلي�س عبث ًا مي�ضي يوم ويوم,
ويوم ًا فيوم ت�أتي �سنة و�سنة,
وي�صري ابتهاج الأم�س نفو َر
وحدةٍ وك�آبة.
ال تنخدع��ي ي��ا �صديقت��ي
بخديعتي:
الك�أ���س الت��ي �شرب��تِ منه��ا
فرغت,
وذهب حوافها �صار ق�صديراً؛
ُ
وق�شرة املرح ّ
اله�شة هذه
تخفي �أمل ًا قدمي ًا ي�ؤذيني
�أمل ًا ما زال يوجعني...
�أغنية يوم ّية
و�صل ح ّبك ب�صمت
وب�صمت رحل عنّي...
فاحلب نبع
ّ
ّ
يجف فج�أة,
وال نعلم كيف �أو ملاذا.
حب قبلة ُتن�سى
ّ
وتنهيدة مت�ضي,
حب عابر يف حياتنا,
ٌّ
نكاد ال نح ّييه
حتّى يكون ابتعد.
حبي,
هكذا كان ح ّبك مثل ّ
�صاف:
مغيب ٍ
يا امر�أة ٍ
مير مثل نهر,
ح ّب ًا ّ
من غري �أن يركد يف النفور
يتكرر يف اللذة.
�أو ّ
حب ٌ
هانئ يعطي بغري ح�ساب,
ٌّ
ويف املقابل يطلب ح ّب ًا فقط
مير,
ٌّ
حب يرتك حني ّ
ال رماد جمرة
بل عطر زهرة.
حب ال يغيب حني يرحل؛
ٌّ
حب بال �شكوك �أو �إميان
ٌّ
احلب غري املهم
هذا
مثل
ّ
الذي �إن و�صل ب�صمت,
فب�صمت رحل ...

�شعر
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�شــــــــــرذمــــة ٌ

وطن بطعم اليا�سمني

•�أحمد عبد الرحمن جنيدو
رق�ص على الإيقاع,
ٌ
فوق املاء فوق النور,
والنقر الهزيل يحا�صر الإح�سا�س,
فافتح �صدرك امل�شحون بالآهات,
ْ
واغ�سلْ جزءك املركون
يف لغط الت�شابك واحلميم
هي امل�شاعر م�شرقه ْ.
الب�شري يعبث ٌ
تالف,
�سرك
ّ
يف ّ
وعلى مفا�صله ترى م�ستقبل الأحالم ً,
�إليك طفولة الإيقاع مائلة,
وفيك معلـّقه ْ.
بغت ِ ال�شرارة,
وال�سجني مع ّم ٌر,
يف اخلام�س امل�سلوب
ي�صلبه املغيث,
يفوق �أجنحة ال�سقوط,
وهوية التكوين �أ�صل ٌ فاقد الدرنات
يف بطن التوالد
�أ ّمه الأخرى غدتْ
متفرقه ْ.
ّ
هذي التالل من ال�ضحايا,
باركوا الباقي على ظل الرباءات,
ال�سالم على الطموح,
طموحه امل�سلوب يغدق وخزة ً,
وخال�صة عند التوالد مزهقه ْ.
�أغزو �سطور احللم من باب الب�ساطة,
جنمها املر�سوم �أغنية ً لع�شاق التخ ّيل,
ينزف الإن�شاد يف �صدر املغنّي,
والأماين �شاهقه ْ.
يف ف�سحة الإحباط
ناي الغريب ورق�صه,
ي�سمو عظيم ًا فارد ًا فمه,
ويبتلع املدى �صور ًا لذاكرة ِاحل�ضور,
وكل معرتك ٍ ي�ساعد
من على املنت ال�ضعيف
�أتى لكي يت�سلـّقه ْ.
فتبارك اجل ّبار من موت ال�صغار,
و�أ�صبح التاريخ �أمـ ّ ًا للجنني مفارقه ْ.
�سفر العواطف يف العوا�صف
يف النواق�ص واخلبائث والتخالف
يف خراب حكاية ٍ,
ورمادها الأجواء يف نف�س ٍ
حتيل احلظ َّ,
فل�سفة ال�ضياع منافقه ْ.
و�صراخنا املوبوء يف جحر التخفـّي
�أبجد ّية �شرنقه ْ.
�صاحبي يف املوت
يلتحف ال�شدائد,
�أغلفة الرياء غ�شاوة,
الن�سبي,
وبكل زاوية ٍهموم ف�ضا�ؤنا
ّ
حاولْ فالتمزّ ق �أقرب الطرقات
نحو حقيقة ٍ متح ْملقه ْ.
عرث الوالدة قبل زرعك نطفة الإح�سا�س,
والطاعون يف رحم الأمومة ,
والأمومة �صادقه ْ.
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• �سناء هايل ال�صباغ
يا غارق ًا يف جهلك املوروث
ٌ
ْ
احتمال ي�صطفي,
مل يبق َ
كل املراكب يف تالطمك املد ّمر غارقه ْ.
مل َ
ْ
قلم �أز ّوجه احلالل,
يبق يل ٌ
ون�صف م�س�ألتي تدور على فراغ ٍ,
وامل�صيبة �ساحقه ْ.
يا من تراهن باحلوار خال�صنا,
كل الدالئل �أعطت ِالإحقاق,
ح�ضورهم لو يف ال�صالة مفا�سد ٌ,
�إنّ
ْ
حتى املح ّبة فا�سقه ْ.
يا دربنا املردوم من دمنا,
رق�ص ٌ على الأوجاع,
وال�صوت يف الأرجاء ميلكني,
وي�سقطني �أكلـّم �صمته الثاين,
لأغفر ذنبه,
ما �أزمتي غري الثقه ْ.
وعلى الر�صيف ترى حلوم الع�شق,
�ص ّياد ال�شروخ يناظر امل�شروخ
غ�ضب وحقدٌ ,
حتت عيونه
ٌ
وال�صروف حمدّ قه ْ.
�أحالمنا املن�س ّية العنوان,
يف كبت ٍ تنام,
ويف احلظائر تلتقي نف�س احلماقة,
طعمها الويالت,
كـُلْ من �صحنها امل�سموم
لقمتك الربيئة فامل�صائر مرهقه ْ.
بعد النكو�ص ل ِّأي �أ ٍّم يولدون,
عرف ًا,
ملن �سينت�سبون ْ
حالهم يف الثالث امل�ش�ؤوم,
ْ
بل يف التا�سع املكتوم,
�أ�صبح م�سكن الإبلي�س يف ج�سد الأمرية,
والأمرية عا�شقه ْ.
�أهي النهاية؟!
�صوتنا املكبوت �صاح,
لي�س�أل املخروم يف قلق ال�ضمري,
ير ُّد يف �شرك ٍ غريب ٍ,
�إنّ ذات الأبجد ّية �ضائقة ْ.
�سيعود �شم�شون العظيم من البغاء,
ورحلة التطهري ٌ
ٌ
خارق,
�سبق
كل املزايا خارقه ْ.
املر ال تلقى �سوى الآالم,
بني ال�ضجيج ّ
مذبحة ال�سليط
وجرعة الإق��دام يف �إمالء
ِ
احلارقه ْ.
جرح ًا يفور بلكنة ٍ تتملـّقه ْ.
فر�أيت يف خلط الأمور ت�أ ّمالت ٍ مغرقه ْ.
بعرثت �أوراق الوثائق,
مل �أجدْ غري الكرامة
فرجعت �أم�ضغ لوعتي,
�سيف ًا يطال القلب
طعن ًا يف جذور ٍ با�سقه ْ.

علّميهم يا �ش�آم

برب ال َف َلقْ
ِّ

در�سا بلغة اليا�سمني..
ً

وكان اهلل ي�سكنُ جن ًَّة

جم ّود ًا يف كتاب اهلل
ً
إلهي
حمفوظا ُ
كر ُق ٍم � ّ

ا�سمها ِجلَّق......
ب� ّأي �آالءٍ تكذّ بون

َ
َ
اخللق
خلق
قبل ِ

واليا�سمني يف وطني

ب�آالف ال�سنني..
ع َلميهم �أبجدية احلب

ني والزيتون...
والت ُ
ب� ِّأي �آالءٍ تكذّ بون

على �صفحات احلرب...

ُ
وطوائف العامل اجتمعتْ

كتب التاريخ
طرزي َ
ّ
ّلة بالغار
بحروف م�شك ٍ
ٍ

لت�صلّي يف حمراب �سور ّيتي

ٌ
إ�ستربق
�سند�س و�
ربها
ٌ
ح ُ

حيث ُق َ
يل للحب

قوافيها نور ونار..

ُكن ...ليكون...

•••

•••

�أخربيهم يا �ش�آم

�ش�آم......

�أنَّهُ ...
َ
خلق اخللقْ
قبل ِ

ل�سجادة �صالة
ما حاجتي َ
ُ
هر ي�صعدُ من ُرباك والرثى...
والط ُ

كانت ث ّم َة جنّة

لبو�صلة
ما حاجتي
ٍ

اجلر�س
يغفو فيها
ُ
كتف املئذنة
على ِ
َ
خلق اخللقْ
قبل ِ

و�أنت ال ِق ْبلة عندي

ال�صليب ي�س ّب ُح
كان
ُ

و�أنت �سدرة املنتهى....

حتدد اجتا َه الروح
ّ

حنني الروح
• فاروق �أحمد �شريقي
رمز الأناقة والأنوثة والهوى
والهيف والأحالم والب�سماتِ
ِ
نظرت �إ َّ
مكحولة
مبقلة
يل
ٍ
ٍ
وتب�سمت كتب�سم الزهرات
فوقفت مفتونَ الف�ؤاد متيم ًا
وله ًا �أر ّدد �أحرف الكلمات
�أهدى لها حال املت َّيم قلبه
فر�أت حنني الروح يف نظراتي
فقلت �أحبكم
وت�ساءلت عني ُ
و�أعي�شكم حلم ًا من الن�شوات
�أهديت للورد اجلميل حتيتي
و�س�ألته هل �أقبلت موالتي
ٌ
مليكة
فقلت
مرت ُ
قال الر�شا ّ
تختال بني �صواحب ملكات

فتب�سم الورد اجلميل وقال يل
ّ
بل �أ�شرقت نو ًرا من ال�شرفاتِ
ً
حتية
يا �أيها النجم البعيد
�أفما �شفقتِ على �أ�سى عرباتي
�إنيّ �إذا اختلط احلنني ب�أدمعي
وبكيت من �شوقي ومن حرقاتي
وملحت من خلل الدموع خيالها
فح�سبتها حتنو على زفراتي
َّ�شت يف قلبي وقلت لعلّها
فت ُ
ال�صب بالقبالت
ت�أ�سو جراح ِّ
�أ�صبو �إليها والف�ؤاد مت َّي ٌم
و�أعي�ش رهن احلب والوداعات
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ق�صة

�صالح الغائب

رنيم

• علي �أحمد العبد اهلل

• ح�سن ابراهيم النا�صر
رنيم امر�أة من فرح وطيب وزيتون وحبق َّ ..
كل �أحالمها �أن تزرع يف حاكورة
البي��ت الطين��ي التبغ واخل�ضار والورد اجلوري  .تلملم كل �صباح اليا�سمني عن
�شرفته��ا ال�شرقية ..رنيم «هواه��ا �شرقي» .وحني يجيء موع��د فنجان القهوة
م��ع حبيبها غ�س��ان ت�ضع اليا�سم�ين يف �سلة �صغرية على طاول��ة خ�شبية عتيقة
ليم�ل�أ العط��ر املكان .يف �صباح خريفي بارد  ،جاء ال�شرطي يحمل ورقة التبليغ
« ك��ي يلتح��ق بالتجنيد الع��ام « .وحني كان الب��د من ال��وداع  ..تعانقا طوي ًال .
مر الوقت قا�سي ًا وهي
تب��ادال النظ��رات والقبل الدافئة  .ما �أ�صعب الوداعات ّ .
حت�سب الأيام والليايل انتظار ًا ليجيء  .ال�شائعات تالحقها مع كل ن�شرة �أخبار
� .أحيان ًا جريح  .و�أحيان ًا �شهيد ..ومرة قالوا لها ترك غ�سان رفاقه وغادر �إىل
جه��ة جمهول��ة ! هي وحده��ا كانت متيقن��ة ب�أنه ميوت وال يخ��ون تراب وطنه
�أو يغ��در برفاق��ه  .ه��ذا ال�صب��اح كان خمتلف ًا كل �شيء له رائح��ة عطره وطعم
النعن��ع ال�بري  .واليا�سمينة �أكرث �ألق ًا  .وال�شم�س �أكرث دفئ�� ًا � .شهقت يا �إلهي :
مل تك��ن حتل��م  ..دعكت عينيها  .واهلل هذا غ�سان حبيبي  .معقول �أن �أتوه عن
وجه��ه .ع��ن جبهته العالي��ة عن بريق عيني��ه � .أرادت �أن ت�سم��ع الدنيا �صوتها
و�أن تقت��ل ال�شائعات � .صاحت  ...غ�سان و�أخذت��ه �إىل �صدرها ك�أنها تريده �أن
يفت���ش عن مكانت��ه عن عمرها الذي م�ضى عن ع�شقها  .ك��م �أحبك �أيها املتعطر
بع��رق الرجول��ة  .يا �إلهي  :ماذا �أ�صاب رجلك ملاذا تلفها ب�شا�ش �أبي�ض وما هذه
اجل��راح التي مل تزل تنزف دماء؟ ك��م تت�أمل  ..م�سحت بكفيها على وجهه على
�ص��دره على �ساقيه  ..احلمد هلل مل تزل ح ًيا ترزق  .ولي�س كما قال حممد ابن
جارتن��ا خديج��ة «�ساحم��ه اهلل « َ � ..
إنك «مفق��ود» �أو  ..رمبا نل��ت ال�شهادة! مل
ت�صدق نف�سها �أنها ت�ضمهُ بني ذراعيها ،متنت �أن ي�شق قلبها ليدخل �آمن ًا مطمئن ًا.
و�أن ي�شرب من ريق ثغرها بل�سم ًا ي�شفي جراحه .تركته يغفو على �صدرها قبل
�أن يخل��ع بدلته املرقط��ة واملعطرة بعرقه ،و�آثار دمائ��ه ودماء رفيقه .نظرت
�إلي��ه ب�شغ��ف وقال��ت  :وه��ي مت�سح خدي��ه وجبهت��ه وتطوف عل��ى وجهه قب ًال
 ...ع��رق ج�سدك عطر ينع���ش �أنوثتي ..منذ زمن مل �أ�شع��ر ب�أنوثتي  .كم �أنت
�شه��ي وكم �أنا �أتلهفك ي��ا رجل  ،م�ضى عام مل �أتلم�س ج�سدك  .يا اهلل  :عيناك
ذابلت��ان � ..شفت��اك متيب�ستان تتلهف��ان قبالتي «خذين �إلي��ك» ،نظر يف وجهها
مبت�سم ًا و�شدها �إىل �صدره :تنهدت بعمق..
ـ ا�شتقت �إليك يارجل...
التفتت مت�سائلة:
َ
جراحك مل تزل تنزف..
ج��اءت ببع���ض املطهر ،وراحت مت�س��ح جراحه على مهلها ،وه��ي تردد موال
ق��دمي( :والرمل م��ا ينعجن وال�شوك ما يندا�س ..وال�س��ر ما ينعطى يا عمي ..
أ�صابعك فوق جراحي
�إال لنا���س ونا���س ؟)� .أم�سك بيدها هام�س ًا رني��م  :اتركي �
ِ
لت�شف��ى  ،افرتت �شفتاه��ا عن ابت�سامة معجونة باحل��زن  .متعب غ�سان  ..غفا
قب��ل �أن يحكي  :ق�ص��ة رفيقه «علي» ،الذي �أنقذ حياته بع��د �إ�صابته بر�صا�ص
«خائ��ن» يف �أر���ض املعرك��ة! ورف���ض �أن يرتك��ه ،حمل��ه على ظه��ره ،واقرتب من
احلاج��ز ال��ذي يحر�سه رفاق��ه � ..أ�صيب بطلق ناري من بندقي��ة قنا�ص خائن
غ��ادر .اخرتقت الر�صا�صة ظهره ،وا�ستقرت يف القل��ب؟ كلمات قالها علي :ولن
ين�ساه��ا �أبداً( :كن حذر ًا الأر�ض ب�أمانتكم ال ت�سمحوا للعتم �أن يقتل اليا�سمني
�أو يغتال �ضحكات الأطفال �أو يذبح التاريخ ويهدم ذاكرة الأمكنة).
مت �إ�سع��اف عل��ي وغ�س��ان و�صديق��ه �إىل �أق��رب م�ستو�صف .لك��ن علي فارق
احلي��اة “لريتق��ي �شهي��د ًا �إىل ال�سم��اء يف �سبي��ل �سوري��ة” وم��ن دون �أي م��واد
“تخدي��ر” �أخ��رج الطبي��ب الر�صا�صات من ج�س��د غ�سان ..بينم��ا كان ي�صرخ:
اترك��وين �أحل��ق “علي” ...ا�ست�شهد رفيقي ..كي �أحيا �أنا  ..كان يهذي من �شدة
الأمل � .أجفل��ت رني��م  .م��ا بك ي��ا غايل  ..ما ه��ي ق�صة �صديق��ك؟ وملاذا تريد
مع��ك  ...لأن علي �أخذ م��كاين؟ ت�صوري �أن
اللح��اق ب��ه �...آه يا رني��م � .أنا هنا ِ
أنت� .صحيح جاءت الطلقة الغادرة يف ظهره.
�إن�سان ي�أخذ ب�صدره املوت لتنجي � ِ
ولكنه��ا اخرتقت القل��ب؟ مللمت وجعه وقبلت جبهته وقال��ت :علي �إنه ا�ست�شهد
ك��ي نبقى �أنا و�أنت و�أهله والوط��ن  .وكي تبقى احلياة  .ال تي�أ�س يا حبيبي ...
طامل��ا يف “بالدنا”� ...أمثالك و�أمثال��ه .بالدنا بخري  ..جاء زمن الن�صر ..ووىل
زمن الهزمية.
لنا الفجر الآتي وله�ؤالء الإرهابيني اخلونة نار جهنم.
أنت الأغلى منوت
نظ��ر يف وجهه��ا يريد �أن ميلأ عينيه منها وق��ال� :سورية � ِ
ويبقى الوطن  .غد ًا نذهب �إىل قرب «ال�شهيد علي» لنزرع كل هذا الورد اجلوري
مع ًا .

ا�سم��ي �ص�لاح ال�س��امل �أعم��ل
�صحفي�� ًا يف جري��دة حملي��ة� ،أح��ب
االلت��زام بالنظ��ام كجمي��ع النا���س،
�إال �أنن��ي ال �أُ َّوف��ق دائم�� ًا يف الو�صول
�إىل عمل��ي م��ع موع��د ب��دء ال��دوام
الر�سم��ي ،ول��ن �أحرج نف�س��ي �أمامكم
و�أذكر ال�سبب يف ذلك لعلمي �أنكم لن
تقدروه رغم �إين حاولت التغلب على
هذه امل�شكل��ة بانتظار “ ال�سرفي�س “
ع�ش��ر دقائ��ق ،ف���إن ت�أخ��ر �أك�ثر من
ذلك كنت �أن�ص��رف �إىل اخرتاع ل�ست
�صاح��ب الرباءة في��ه فقد وجد منذ
خل��ق اهلل الب�سيط��ة وم��ن عليها �إنه
اجلري.
�إذ ًا اجل��ري كان ح ً
�لا مثالي�� ًا،
وق��د اعت��دت علي��ه ل�سنت�ين خلت��ا،
كن��ت خالله��ا �أ�صل بع��د املدير الذي
اقتن��ى مفك��رة خا�ص��ة بتواري��خ
وف�ترات ت�أخ��ري ،وال �أخف��ي عليكم
�أنن��ي فك��رت بع��د ذل��ك – الرتف��اع
لياقتي – التقدم �إىل �سباق املاراثون
ال�سن��وي ،وق��د زاد م��ن ذل��ك جل��وء
ب��واب اجلري��دة �إىل افتع��ال حركة
ت�شجيعي��ة كلم��ا كان ي��راين راك�ض�� ًا
نح��و ب��اب اجلري��دة ،في�ستحثن��ي
وي�شجعني على زي��ادة �سرعتي ،وهو
ي�ص��رخ� :أي �صالح افت��ح� ....أفتح !!
وتل��ك كلم��ة كان مدربون��ا  -ونح��ن
ن���ؤدي خدم��ة العل��م  -وه��م يقفون
عل��ى خ��ط نهاي��ة م�ساف��ة اجل��ري
ي�شجعوننا على زيادة �سرعتنا ب�آخر
مائة مرت منها.
ذات �صب��اح ،وبع��د �أن جنح��ت
بالو�ص��ول �إىل مكتب��ي قب��ل املدي��ر
ال��ذي اعت��اد �أن يدخ��ل �إىل غرف��ة
املحررين ليتفق��دين � َّ
أطل بر�أ�سه من
خل��ف الب��اب وراح يبح��ث عن��ي بني
الط��اوالت ،ثم ق��ال “ :وين��و �صالح
الغاي��ب “ ؟!! �آه املع��ذرة ن�سي��ت �أن
�أخربك��م ب���أن املدي��ر كان ينادين��ي
ب�ص�لاح الغاي��ب ،وه��ذا اال�سم موقع
م��ن املدي��ر ،فه��و �صاح��ب ال�سب��ق يف
الت�سمي��ة ،رغ��م �أن��ه لو احتك��م �إىل
الإح�صائيات ،وهي الطريقة املتبعة
يف كل دول الع��امل؛ لكان��ت النتيجة
�أن  % 60و�صل��ت قبل��ه مقاب��ل % 40
و�ص��ل قبلي� ،أي �أنه كان من املفرت�ض
�أن يكون ا�سمي �صالح احلا�ضر ولي�س
الغاي��ب!! وق��د قل��ت ل��ه ذل��ك م��ر ًة
يف حلظ��ة ثق��ة بالنف���س منقطع��ة
النظ�ير ،ف��كان �صوت��ه بال�ص��راخ
والت�أني��ب يخ�ترق غ��رف اجلري��دة
وه��و ي�سري خلف��ي ،ويدفعن��ي بيديه
النحيلتني �إىل مكتبي.
امله��م �شعرت بالظف��ر وهو ينظر
�إ َّ
يل بعينني حممرتني ووجه حمتقن
غا�ض��ب ،لأنه كم��ا توقع��ت؛ مل يكن
يتوق��ع ح�ضوري باك��راً ،وقد حلظت
ذل��ك وه��و ي�سح��ب ر�أ�س��ه م��ن خلف
الب��اب مهزوم ًا منكفئ�� ًا ،وقد جنحت
بت�صدي��ر هذا الظف��ر �إىل زمالئي يف

غرف��ة التحري��ر ،لكن��ه � -أي املدير
 مل ي�ترك لن��ا ه��ذا الظف��ر ليدومدقائق مع��دودة� ،إذ رنّ هاتف غرفة
املحررين يطلبني �إىل مكتبه .وقفت
�أمام��ه �أت�صطن��ع اال�ستكان��ة بعد �أن
�س�أل��ت حاج��ب مكتب��ه ع��ن مزاج��ه
وه��و يق��دم ل��ه قهوت��ه ال�صباحية،
علي ب�أن مط �شفته ال�سفلى دون
فر ّد َّ
�أن ينبت ببنت �شفة.
كان املدي��ر منك ّب�� ًا عل��ى ت�صف��ح
بع�ض الأوراق والتقارير فوق طاولة
مكتب��ه ،وق��د جاه��د باالنحن��اء
ليلتق��ط بع���ض كلم��ات التقري��ر
ال��ذي ب�ين يدي��ه ،ف�شع��رت ببع���ض
ال�شفقة لأجله؛ �إذ عرفت عنه كرثة
اهتمام��ه بعمله؛ الأمر ال��ذي �أورثه
�ضعف�� ًا يف الب�صر ،ولك��ي �أعفي نف�سي
م��ن اج�ترار ال�شفق��ة لأجل��ه �أك�ثر؛
رحت �أراقب حركة املارين من خالل
ناف��ذة مكتب��ه ،وتل��ك ع��ادة ك�برت
عل��ي ذلك
مع��ي ،لك��ن مدي��ري قط��ع َّ
مبباغتت��ي ب�س���ؤال مل �أتوقع��ه حني
ق��ال� :صالح ه��ل ت�سك��ن يف دم�شق؟!
فقل��ت ممازح�� ًا:ال �أ�ست��اذ دم�ش��ق
ت�سكن َّ
يف !! ا�ست��كان ملمازحتي بع�ض
ال�ش��يء ،وق��ال وه��و يقل��ب التقرير
ال��ذي ب�ين يدي��ه� :أق�ص��د �أنن��ي
�أتق�ص��ى �أ�سباب ت�أخ��رك عن الدوام
!! ازدردت ريق��ي ،وقل��ت ل��ه خائف�� ًا
م��ن ع��دم قبول��ه حلجت��ي � :أ�ست��اذ
املوا�ص�لات ه��ي ال�سب��ب ،وح�ضرتك
تعرف �أن احلاف�لات الكبرية عجزت
بدلت
عن ح��ل م�شكل��ة النق��ل ،فا�س ُت ِ
بال�سرفي�س ،فلم يحل امل�شكلة ل�صغر
حجم��ه ،ث��م اقرتب��ت من��ه �أك�ثر،
وقل��ت له ممازح�� ًا :يب��دو ي��ا �أ�ستاذ
�أن م��ن �صمم هذه الو�سيل��ة – �أق�صد
ال�سرفي���س -للنق��ل كان يجل�س على
كر�س��ي خل��ف مكتب��ه؛ ول��و ق ّي���ض
ل��ه �أن ي�صمم��ه يف م��كان �ضي��ق لكان
زاد م��ن حجمه قلي ً
�لا !! رف��ع املدير
ر�أ�س��ه نحوي متجاه ًال مزاحي ،وعاد
ليم�س��ك التقري��ر ال��ذي قلّب��ه ت��و ًاَ،
فاهتز ج�سده النحي��ل وبانت رقبته
الرقيق��ة م��ن خ�لال بدلت��ه الرثة،
ورف��ع حاجبي��ه الكث�ين عالي�� ًا ،ث��م
ق��ال يل  :مت��ى كتب��ت ه��ذا التقرير
ي��ا �ص�لاح؟ تلعثم��ت قلي ً
�لا وازدردت
ريق��ي م��رة �أخ��رى خماف��ة �أن يكون
التقرير مت��دين امل�ست��وى؛ خ�صو�ص ًا
�أنن��ي �أقف �أمام �صحف��ي خبري رف�ض
�أن يبي��ع قلم��ه ،و�آث��ر العي���ش بفقر
مدق��ع ،ويب��دو �أن��ه حل��ظ تلعثم��ي،
فابت�س��م مب��ودة وق��ال  :م��ن يراقب
ت�صرفات��ك قد ال ي�ص��دق �أنك تكتب
بهذا العمق!! �شعرت ببع�ض الغبطة،
وبت��ودد قلت ل��ه :تلميذك��م �أ�ستاذ.
عاد يقلب التقرير بني يديه ،وقال :
ال يا �صالح �أنا من �أن�صار الر�أي الذي
فكر �إب��داع وال
يق��ول �إن ال�صحاف��ة ٌ
�أ�ست��اذ وتلمي��ذ يف الفك��ر والإبداع.

حين��ذاك وج��دت نف�سي �أحت��رر من
ا�ستكانت��ي وقل��ت ل��ه :لكن��ه �إب��داع
مرتب��ط بالواق��ع ،فهن��اك جم��االت
متع��ددة للإب��داع لي���س له��ا عالقة
بالواقع� ،إال ال�صحافة ،فهي بحاجة
�إىل مرتكز واقعي لكي تكون مقنعة.
لكنه �أجلم عن الكالم لربهة وط�أط�أ
ر�أ�س��ه وق��ال يل بح�س��رة� :أال ت��رى
حال البالد يا �صالح ،فهل تريد �أكرث
واقعية مما يح�صل على الأر�ض؟
غ��ادرت مكتب��ه بع��د �أن غادرين
�شعور بالغبطة لإطرائه يل وهبطت
عل��ي تلك احلالة التي تعرتيني وكم
َّ
حاول��ت جاه��د ًا وكث�ير ًا �أن �أجد لها
تف�س�يراً ،لك��ن عبث ًا ،فق��د ت�شبثت َّ
يف
كم��ا ت�شبث��ت بها وم��ا �ساعده��ا على
امتالكي حت��ى الثمالة هو بعد بيتي
ع��ن املدر�س��ة عندم��ا كن��ت طف ً
�لا،
فكان��ت �صباحاتي مليئة بها ترتب�ص
أمر بها ،فكنت
بي يف كل حي وزاوية � ُّ
�أج��د مت�سع�� ًا م��ن الوق��ت لال�ستمتاع
به��ا كل �صب��اح يف ذهاب��ي وعودت��ي
�إىل حي��ث �أ�سكن يف ح��ي الت�ضامن يف
دم�ش��ق ،ولن �أبال��غ �إذا قلت �إن جميع
الوجوه وال�صور ال زالت حتتلُّ جزء ًا
لي���س بالي�س�ير م��ن ذاكرت��ي لن�س��اء
وفتي��ات ر�أيته��ن كل ي��وم وهن يقمن
ٍ
بن�ش��ر غ�سيله��ن ،م��ن خ�لال نواف��ذ
منازله��ن عل��ى حب��ل غ�سي��لٍ �صغ�ير
خ�صو�ص�� ًا تل��ك اللواتي ك��ن ُي�سقطن
م��ن ب�ين �أيديه��ن� ،أو م��ن �أفواهه��ن
ملق��ط غ�سي��ل �إثن��اء قيامه��ن بن�شر
غ�سيلهن ،فكن��ت �أ�سارع �إىل التقاطه،
وقذفه عالي�� ًا نحوهن ب�سعادة بالغة
ورغم �أن هذه العادة رف�ضت مغادرتي
ح�ين كن��ت طف ً
�لا� ،إال �أنن��ي �أُ ْجبرِ ت
عل��ى مغادرته��ا رج ًال بالغ�� ًا وال زالت
تتنازعن��ي هذه العواطف والرغبات
يف ممار�ستها ،لكن كرب �سني كان يقف
حائ ً
�لا دون ذل��ك متحا�شي�� ًا نظ��رات
الآخرين �أو �سوء فهمهم.
تنهدت من الأعم��اق و�أنا جال�س
خلف مكتبي فقد هجر النا�س احلي،
وتدل��ت حب��ال الغ�سي��ل املقطعة من
النواف��ذ وتناث��رت مالق��ط الغ�سيل
يف ال�ش��وارع والأزق��ة و�صار الدخول
�إليها واخل��روج منها مغام��رة يومية
�أ�سري بجزع وعين��اي تتنقالن ما بني
الأ�سط��ح والزواي��ا �أت�ض��رع �إىل اهلل
يف �س��ري ويف علني �أن �أ�صل �سامل ًا �إىل
بيتي.
طالعن��ي زم�لاء املكت��ب بعي��ون
م�ستف�س��رة وق��د حلظ��وا وجوم��ي
�ش��ارد ًا ومل تنج��ح حماوالته��م
ب�إجاب��ة �شافية حت��ى �صمت اجلميع
على �صوت ن�شيجي الطويل..
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�شعر

�أتبغني؟

أكتب عن جرحي
و� ُ

•جهاد طاهر بكفلوين

• حممد رجب رجب
ني ِ�س ْرب ًا للحمام ُمطيـّرا
�أتبغ َ
و�شوق ًا �إىل عينيك ر َّيا ،ف َُم ْق ِمرا
و�ص ْبحي وليلتي
�أَ اَل ُم�شْ تَهى َيومي ُ
وما ُ
اهلل �أَ ْحيانا و�أَ ْجرى َ
وق ّـدرا
فهاتـِـ ْي ِك ِمنِّيِ ،م ْن ِعذَ ا َبا ِت ِه ،الهوى
ِدناناً ،فال َم ْن ذاقَ �أو َم ْن ت ََ�ص ّورا
ُم َ�ساقٌ �إىل ر ّي ِ
اك نجَ ْ وى ُمفارقٍ
ِ
وحا�ضرا
َاه ْت ب ِِه الأ ّيا ُم غَ ـ ْيب ًا
تمَ َ
ندمي ،وك� ُأ�س ال َبينْ ِ ث ٌَّـرَ ،مطَ َّه ٌـم
ٌ
ُ
�أ َ�س ِ
احُ ،م َ�س َّورا
اق ْي ِه ُ�س�ؤْالً ،ال ُي َب ُ
و�أَلْـ َق ْا ُه َو ْجـد ًا ال َت ِه ْي ُ
�ض ُجـُ ُفـونُهُ
�أُما�سي ِ
به َل ْيلي ،طَ ويالً ،و ُم ْق ِ�صرا
متى ِ
كانت الأ�شواقُ تُـغْ�ضي على اجلوى
اح بالٌ ال ُيهدهد ُه الكرى
َف َي ْن َد ُ
كان يف ُزلْفى الو َِ�صالُ ُم َن َّع ٌم
متى َ
ال و ِم ْن ُز ْلفَى الو َِ�صاْلِ َت�أْ َّبرا
و�إ َّ
و�أدنى �إىل َعـ ْي ٍ�ش ُمرِ ْيع ف ََـرا ُر ُه
ِم َن احلُ ِّب حتّى َك ْا َد � ْأن َيت ََ�ص َّحرا
فَرفْق ًا �أُخَ َّي ال َه ْجرِ َ ،ق ْل ُب َك ُم ْع ِت ٌم
وع ْين َ
مل َت ْع ُد اخلِبا َْء املُزَ َّررا
َاك ْ
َ
ري َب ْو ٌح ِل َ�سا ِم ٍد()1
�أما يف ُه َيا َم ْى الطّ ِ
با�س َم ِ
ويف ِ
و�ض َعينْ ٌ فَـ ُت ْب ِ�صرا
ات ال َّر ِ
َـد ْع َع ْن َك ما �أَ ْرخَ ى ال ُو�شا ُة ُ�س ُد ْو َل ُه ْم
ف َ
وه ّيا �إىل ك َْر ِم اجلمالِ َف َت ْع ِ�صرا
َ
فَخَ ْم ٌر َبج ْا ِم ال�شَّ وقِ �أّن َْدى ُ�سلاَ فَـةَ
عيم و�أَ ْ�سكَرا
و�أدنى �إىل َر ْا ِح ال ّن ِ
و َم ْن لمَ ْ َيذُ ْق َح َّر ال ُه ِي ْا ِم و َب ْر ِد ِه
الركا ِم و�أَ ْج َدرا
َف� ْأحرى ب ِِه َع ْي ُ�ش ُّ
•••
�سرب ًا ِلل َْحما ِم ُمطَ يرَّ ا
�أتبغ َ
ني ِ ْ
و�ش ْوق ًا �إىل َع ِ
ينيك َر َّيا ،ف َُم ْق ِمرا
و�ضه
ففي اللّيل ما ُي ْنب ْي ِك ِحينْ َ � ُأخ ُ
باح ُم َب ْعرثا
ال�ص ِ
جن ّي ًا �إىل �شّ ِّط ّ
فال ل َْ�ستُ �أَ ْر َ�ضى َه ْج َعةً ِمنْهُ خَ ا ِفـقي
�ض �أَ ْ�ست َِحثُّ ِ
ويف الل ُِّّب َف ْي ٌ
ال�س َرى()2
به ُّ
قت
ؤو�س الطِّ ال �أ�شْ فَى �إذا ما تَعتَّـ َ ْ
ك� ُ
و� ْأحنَى على َو ْج ِد النَّدمي ُم َ�س َّعرا
َلب
فَقل ٌْب على َج ْمرِ الغَ�ضا ُم َتق ٌ
لأَ ْه َن ْا ِم َن الظِّ لِّ الظّ ليلِ و�أّ ْب َهرا
الدنيا َمط ْي ٌـر نَع ْي ُمها
و�أ�شْ هى من ُّ
َه�س ْي ٌ�س ِ
َميم ت ََدثّرا
به الطَّ ْر ُف احل ُ
فال ت ِ
ُوهني َو ْجدي �إذا ما َل ِقـي ِت ِه
لأَخْ �شى على َو ْجدي َب َه ِ
اك و�أَ ْحذَ را
•••
ني �أَ ْو َد ْعت ُِك الهوى
َرنيم َّيةَ العين ِ
ّر�سوال ،فهلْ ِم ْن ُم ْو ِد ٍع �آ َيةَ ال ِق َـر ْى
زمانٌ َت َع َّرانا ،فال ِم ْن ُم َوا ِمقٍ
اب ال َغ ْي ِم َب ْرقٌ فَـ ُي ْم ِطرا
وال يف َر َب ِ
ني َف َّرتْ �أيا ِئلي
َر َن ْي ِم َّيةَ العين ِ
�أَ َد ْو ٌح ُي ِع ْي ُد امل ُْ�س َت َها َم املُ َنفَّرا..؟
ال�سامد :الالمبايل.
ّ
ال�سرى :م�سري �أواخر الليل.
ّ

21

وقفتُ على ب ّو ِ
أم�س زائرا
ابة ال ِ
ولو قبلتْني ع�شتُ فيها مهاجرا
تلف ِ
أزمان حويل عواب�س ًا
ّتت ال ُ
َ
لوافظ من حويل الدخانَ نوا�شرا
ٍ
الدرب من كلِّ
وجهة
علي
ُّ
َ
ت�سد َّ
ومل �أكرتثْ �أوغلتُ فيها مخُ اطرا
وق ّي ْدتُ خلفي حا�ضر ًا قد نبذ ُتهُ
قدمي ًا معاد ًا ماتَ عندي م�شاعرا
�أعو ُد �إىل املا�ضي فمازالَ ماث ًال
أم�س حا�ضرا؟!
�أمامي ف َم ْن قد �أرج َع ال َ
ِ
ري ٍ
عارف
�ض يف
�أخ ّو ُ
ظلمائه غ َ
�إىل �أين يرميني طريقي م�سافرا
ِ
ال�شريد لأنه
بالظن
ت�ش ّبثتُ
ّ
ال�سراب َمناظرا
�سراب ويغريني
ٌ
ُ
قباب من الآال ِم محِ را ُبها فمي
ٌ
رفعتُ لها نُعمى الدمو ِع منابرا
الكئيب مواجعي
�أ�ض ّم ُد بال�شِّ ع ِر
ِ
ني عذابي املُ�سامرا
ف�أن�سى �إىل ح ٍ
خمدري
عر �ضا َع ِّ
�إذا ما ع�صاين ال�شِّ ُ
َ
لت�ستيقظ الآال ُم �سكرى فواغرا
ٌ
عت
وهل �أنا �إ ّال
�صرخة قد تقطّ ْ
ني ُمكابرا ؟!
إخفاء الأن ِ
�أحاولُ � َ
•••
�شاء �صوتُها
ُو ِل ْدتُ فللم�أ�سا ِة ما َ
ّغم املحزونِ يختالُ هادرا
من الن ِ
ال�صباح ليكت�سي
�أبثّ تباريحي
َ
بها �ألق ًا خم�ضو�ضلَ النذو ِر زاهرا
ُّ
ال�ضحى يف
ير�ش ّ
مقلتي همو َمهُ
َّ
فريتد نا�ضرا
أمنحهُ َ�صفوي
ُّ
و� ُ
وجلتُ ف�صويل فا�صطفيتُ ربي َعها
و�أهديتُهُ جنوى اجلفونِ �أزاهرا
من�سق ًا
ومن ك َرمي اختا َر اخ�ضرا ًر َّ
فطاب كما منّي تلقّى عنا�صرا
َ
•••
هناك غدي يف ِ
قابع
رقعة
ِ
الغيب ٌ
وناديتُهُ �سكرانَ فان�صا َع عاثرا
ق�سما ِت ِه
ت�أ ّملتُهُ وجه ًا على َ
وجوم �أبى �إ ّال غمو�ض ًا مجُ اهرا
ٌ
�أتيتُ �إىل الدنيا ومل �أد ِر كُ ن َهها
ري وحيد ًا مثلما كنتُ �سائرا
�أ�س ُ
�إىل ٍ
غاية قد ُح ِّددتْ قبلَ مولدي
�ستبقى كتاب ًا مب َه َم املتنْ ِ �سادرا
ً
رجعة
إن�سان الختا َر
ولو ُخيرِّ َ ال ُ
ِ
�إىل العد ِم املجهولِ
تلقيه غابرا
تراب مبعثرَ ٍ
ومن �أين جئنا؟ من ٍ
وح �صاغرا
الر َ
يظلُّ ولو قد ُ�ض ِّم َن ّ
و�صل�صالُنا مازال ي�صرخُ راف�ض ًا
ويحتج ثائرا
جميئ ًا �إىل الدنيا
ُّ
نن�س �أ�صلَنا
ُّ
نحن �إىل الال�شيءِ مل َ

نن�س ُقربى بيننا و�أوا�صرا
ومل َ
.تعبتُ من الأ ّيا ِم  ،ع ْمري ممزّ قٌ
ب�أنيابها ي�ست�صرخُ الوقتَ خائرا
ٍ
رجعة
أحباب من غري
يفارقني ال ُ
و�أحيا مع الذكرى �أ�سري ًا مغامرا
ملاذا م�ضوا قبلي �أ�ضاقوا بعي�شهم
يفيء عليهم بالظاللِ هواجرا؟
رب ناداهم فل ّبوا ومل يزلْ
�أم الق ُ
ّهم �أن ي�سمعوا ال�صوتَ �آمرا؟!
يحث ُ
هناك ا�سرتاحوا ال �شجونَ تهزّ هم
وجع يرخي الهمو َم �ستائرا
وال ٌ
أفراحهم مل ي�أذنوا باقرتابِها
و� ُ
رب بيت ًا جماورا
فما اتخذتْ يف الق ِ
لقد نعموا با ًال فيا ِ
لك رقد ًة
ِ
َ
الالهيات نوافرا !
الطيوف
تر ُّد
�إذا ُ�س ِلبوا نو َر احليا ِة فربمّ ا
رب نور ًا مغايرا
ر�أوا يف ظال ِم الق ِ
ال�صباح حت ّي ًة
م�ضوا قبل �أن يلقي
ُ
تن�ض ُر �آفاقَ الوجو ِد ب�شائرا
ّ
ومل يرتكوا العنوانَ علّ ر�سائلي
�إذا ما تلقّوها ت�سك ُّن خاطرا
فر �ستُطوى �سطو ُر ُه
�أنا مثلُهم ِ�س ٌ
َ
البعث الذي كان نا�شرا
وتنتظر
ُ
ذبول � ٌ
حياتي ٌ
آخذ بحدائقي
فما عدتُ
للخ�صب املفارقِ ذاكرا
ِ
� ُ
وهم كب ٍري يقودين
أعي�ش على ٍ
�إىل حل ٍُم مل �أ�ست�سغْهُ حماجرا
ٌ
بديعة
ي� ّصو ُر يل � ّأن احليا َة
الطر َف حا�سرا
ُ
ويعتب �أنيّ �أرجِ ُع ْ
ويخدعني حتّى �أكاد �أ�ض ُّمها
ِ
أناجيه �ساهرا
حبيب ًا �إىل �صدري �
مغرد ًا
يقولُ  :انطلقْ فيها ن�سيم ًا ِّ
عدا ف�أفاقَ
العطر و�سنانَ فاترا
ُ
ٍ
موجة
وثب
على ال�شاطئ
املمراح ْ
ِ
كن َ
ُ
يرك�ض طافرا
عليها الأ�صيلُ احلل ُو
ونا ِغ ال�ضحى كي ي�ستفيقَ من الكرى
ال�شم�س بالنّور غامرا
ِ
ويغ�سلَ وجهَ
يرقد هانئ ًا
فح�س ُب َك � ّأن ال�شِّ ع َر
ُ
ْ
َ
لديك �إذا ناديتَ ل ّب َ
اك نا�صرا
حتب وت�شتهي
تخيرّ تَ ُ
من ما ُّ
ومازال ف ّيا�ض ًا مبا �شئتَ زاخرا
•••
و�أغرقُ يف وهمي ف�أخفي ت�شا�ؤمي
و�أحرقُ ي�أ�سي ،ليتني كنتُ قادرا
ت�شدين
قيودي -ومل � ْ
أملك خال�ص ًا – ّ
�إليها كما االطاللُ
جتذب �شاعرا
ُ
وهي خواطري
عريتُ من الآمالِ ْ
فدثّرين ي�أ�سي الظنونَ خواطرا
أكتب عن جرحي و�أ�ش َرقُ بالأ�سى
و� ُ

و�أملأ بالدم ِع الريا َع امل�شاطرا
ويل عالمَ ٌ
بال�سح ِر ِ�ش ْدتُ فنو َنهُ
ْ
ويجفلُ منّي حني �أدعو ُه �ساحرا
�أقمتُ ِ
به حتّى مللْتُ �إقامتي
ومل ينفعلْ ملّا رحلتُ مغادرا
ويطردين �إ ّما رجعتُ ك�أنني
ي�شم اجلواهرا
�ص ُّ
على باب ِِه ِل ٌّ
وذكّر ُتهُ بالزّ ا ِد �أنك َر كاذب ًا
كالح الل�ؤ ِم �سا ِفرا
وك�شّ َف وجه ًا َ
ِ
�صحبة َوحدتي
أرجع ما يل غري
�س� ُ
كالوح�ش كا�سرا
وفت حني �صار الغد ُر
ِ
ْ
•••
خ ِلقْتُ وحيد ًا لي�س حويل �سوى ُر� ًؤى
الغيب �ساترا
ألقت من
ِ
�ضباب ّي ٍة � ْ
ِ
َ
املوح�شات و�أنثني
الكهوف
�أرو ُد
�أفت ُ
ّ�ش عن �ضوءٍ تغلغلَ غائرا
وجدتُ ح�ضار ًة
ك�أنيّ
بدائي ْ
ٌّ
واجم اخلطْ ِو حائرا
ف�أحجمتُ عنها
َ
ِ
اخلا�ضعات �إىل الدجى
�ألفتُ ال ِقفا َر
ف�صرتُ � ُ
أخاف النذو َر ر ّيانَ عاطرا
ً
آن�س بالليلِ الطويلِ
حكاية
و� ُ
موار ُدها جف ّْت فعادتْ َم�صادرا
و�آمنتُ بالليل الذي قد ع�صيتُهُ
ف�سامح غافرا
م�ض�ض حين ًا
على
ٍ
َ
�أحاو ُر ُه ما �شئتُ مادا َم م�صغي ًا
�إ َّ
يل وال �أر�ضى �سوا ُه محُ اوِرا
•••
�أنا
الطائر امل�أ�سو ُر حر ّيتي ن�أتْ
ُ
ِ
حما�صرا
�سجن ًا حميط ًا
ف�أدمنتُها ْ
ِ
القيد مل � ُ
يحزُّ بج�سمي
أ�شك بغ َيهُ
ُ
ومنتُ على تنكي ِل ِه ِّ
الفظ �صابرا
ِ
أنقر َح َّب
ال�صمت زاد ًا �أح ُّبهُ
و� ُ
ال�شبع املرج ُّو مادا َم ِ
ناهرا
هو
ُ
خرجتُ �إىل ال�ضوءِ اجلميلِ فر َّدين
و�أ�شبعني قهر ًا ومازالَ قاهرا
وعدتُ �إىل الليلِ ال�صديقِ ف�ض ّمني
أرتد بالليلِ كافرا ؟!
�إليه فهل � ُ
وفيتُ لهُ ف ْهو الأحقُّ ب�صحبتي
و�أثني على � ِ
الغر �شاكرا
آالئه ِّ
إح�سان ينمو �سناب ًال
ففي تربتي ال
ُ
َ
اخل�صب وافرا
مو�سم
ت�ضاعف منها
ِ
ُ
•••
مت
أ�ساي امل َّر حتّى حتطّ ْ
�شربتُ � َ
�أباريقُهُ فوقي �شظايا زوافرا
ال�صعب �أم�شي جم ِّمع ًا
وفوق احلطا ِم
ِ
يب�س َن حناجرا
من احلزنِ � ً
أ�شالء ْ
أجرعها جرحي و� ُ
أ�سرف �ساقي ًا
� ّ
ِ
اجلفاف بيادرا
أح�صدها يو َم
ل َ
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قدح بابوجن /تتمة� /ص2

�أي��دي �أ�صحابها من �أ ّي��ه مهمة �أخرى تخدم الواق��ع وت�ساهم يف حلّ
ً
خا�صة
�أزم��ات املجتمع��ات التي يريدون دفنه��ا لأزمنةٍ طويل��ة وهم
أعراب هذا الزمن امل�أزوم ال��ذي �سوف يجعل �أر�ضهم
�أه��ل اخلليج م��ن �
ِ
خراب ًا بعد حني..
ال�سم��ات العام��ة للحاك��م العرب��ي يف ع�ص��ر
و�إذا كان م��ن �أه��م ّ
ال�شب��كات العنكبوتي��ة ،واخ�تراع القنبل��ة الذكي��ة ،وال�سي��ارة التي
ي�صع��د به��ا ال�سائ��ق �إىل الطواب��ق العلي��ا يف اال�صطي��اف ،وابت��كار
الإن�س��ان الآيل هو�أن��ه م��ا زال يعتز بن�سبه القبل��ي ،والطريق للحكم
عن��ده يك��ون ع�بر القرابة العائلي��ة والع�صبي��ة ال�شدي��دة والن�سب
ق��د ي�ستعي��د وجه ج��ده التا�س��ع والعا�ش��ر ،ليظل يحتف��ظ بقدرته
القتالي��ة �ضد معار�ضيه ،وقد ينتج عن ه��ذا الغرق البدوي التفاخر
بقي��م ما�ضوي��ة ال عالق��ة له��ا ب��كل م��ا ت�شه��ده الأمم الت��ي و�صل��ت
يكتف النظام ال�شم��ويل الأعرابي
�أعل��ى مرات��ب التطور يف ح�ين مل
ِ
باالعت��زاز بال�صف��ات الطارئ��ة التي قد نقبل نحن بع�ض�� ًا منها �أمثال
الك��رم وال�شهامة ،والكيا�سة يف التفاعل مع الآخرين �أثناء الزيارات

اليومي��ة العادية ..ولكن هل ما يطرح��ه الفكر التكفريي حول قيم
جديدة مثل �سبي اجلواري ،ونكاحهن يف �أر�ض القتال �ضد الوطن كما
ح�ص��ل يف غزوة (خي�بر) حتى ف�ش��ا �إتيان احلباىل م��ن قبل �أعداء
الإ�سالم..
هو البديل عن العقد االجتماعي الذي �صعدت فوق �سلّمه �شعوب
الع��امل كل��ه با�ستثناء �أع��راب احلج��از ،وحيتان اجل��زر التي �سكنت
ال�شواط��ئ لتغ��زو العق��ول وت�ص��ادر احلريات حت��ت مفاهي��م دينية
غريقة يف الغمو�ض والإبهام؟
لقد ب��ات وا�ضح ًا �أن م�شايخ العربان م�صاب��ون بال�ضياع والتفكّك
الذّ هن��ي وهم يوجهون ه��ذا الن�شء نحو اجلهال��ة القاتلة بال�ضحك
على ن�سيان القيم الروحية التي حملها �إ�سالم القرن ال�سابع امليالدي
و�أفاد منها الغرب دون �أن ندري يف �صياغة مفاهيم احلرية ،والعدالة،
أقر ب�أن فك��رة الع�صبية تقوم على التنازع
و�إذا كان اب��ن خل��دون قد � ّ
وال�صراع الذي ين�شب بني الأفراد و�أن البدوهم الأ�صل يف العمران..
ّ
وكان ه��ذا يف الق��رن الثام��ن الهج��ري وك�أنه يحاول �إباح��ة ال�صراع

يف فل�سفت��ه ال�سيا�سي��ة� ..إال �أن ذلك ال يعني بح��الٍ من الأحوال �أنه
ف�سره يف �أيامنا
كان يعن��ي االقتتال على �أ�سا�س مذهب��ي ،طائفي كما ّ
�سدنة امللوك وال�سالطني الذين حتميهم لغة هذا اخلراب التي كانت
�صورته��ا تت�صل برتبية كاف��رة تربوا عليها وقانونه��م الذي نتج عن
ثقافتهم هو �أن الكالم �سيد ي�صدر عن �أ�سياد وتفنيد الفعل يكون عرب
ه���ؤالء العبيد الذين ارتطموا بال�شهوات و�أذعنوا للخرافة البدوية
التي ت�ؤكد على �أن ن�سيان ال�سلوك احل�ضاري املعا�صر هو نف�سه الفعل
ال��ذي ميار�سون فيه هذا الدمار ،لعجزهم ع��ن التال�ؤم مع �أج�سادهم
فامت�شق��وا البندقية ،و�أم�سكوا بال�سكاكني وراح��وا يطعنون �أنف�سهم
بالأذرع والأفخاذ ،وقطع الر�ؤو�س لكي يتدفق الدم ويرتاح امللوك..
يو�صف عادة
�أمتن��ى �أال يق��ع املثقف��ون �ضحايا ق��دح البابوجن ال��ذي َ
للمر�ض��ى والب�سطاء وال��ذي كان قد رف�ضه بع�ضه��م التهامه (يهوه)
ب�أنه الرب القا�سي املتلفّـع بجلود الوحو�ش وهو الذي �أمر بهذا الفعل
املتع ّمـد بر�أي الكات��ب امل�شهور (نيكو�س كانتزاك�س) اليوناين الأ�صل
يف كتابه (تقرير �إىل غريكو)

الور�شة الوطنية الأوىل ل�ش�ؤون االعاقة ..اجلهود والقوانني بني الواقع والطموح /تتمة� /ص4
امل�ستمدة من الواقع ،وحت�ض على الأخذ بيد املع ّوق،
ك�إن�سان ميكن �أن يكون فاع ًال وناف ًعا يف املجتمع!
بعد كلمات ال����وزراء وم�����س���ؤويل امل�ؤ�س�سات
الرتبوية ،بد�أت فعاليات الور�شة الوطنية الأوىل,
حيث كانت اجلل�سة الأوىل مكر�سة لــ(حقوق
الطفل ذي االعاقة ،من خالل القوانني الدولية
والوطنية ،قدمت فيها الدكتور هديل الأ�سمر,
من الهيئة ال�سورية للأ�سرة ،والدكتور با�سم عزو،
من كلية احلقوق ،عر�ضني مف�صلني عن القوانني
الدولية والوطنية ،التي اهتمت بحقوق ذوي
االعاقة ،الذين ي�شكلون  %10من �سكان العامل،
منهم 150مليون طفل .ومنهم �أميون يف البلدان
النامية! و�أ�شار الدكتور با�سم عزو �إىل �أن القوانني
التي �أكدت حقوق ذوي الإعاقة كثري ،كما اهتمت
جميع الأدي���ان بالإن�سان املعاق ،لكن امل�شكلة يف
التنفيذ ،ويف الظروف التي تعرقل� ،أو حتد من
جودة التنفيذ ...وطالب الدكتور با�سم ،بزيادة
م�ساحة الوقاية ،التي حتد من ن�سبة الإعاقة يف
املجتمع!
ويف اليوم التايل ،وا�صلت الور�شة فعالياتها
بجل�سة �شارك فيها الدكتور �سليمان كا�سوحة ــ
كلية الرتبية ــ والأ�ستاذ قتيبة من منظمة �آمال،
ناق�شا فيها (اخل�صائ�ص النف�سية واالجتماعية
للأطفال ذوي االعاقة ،وم��دى ت�أثرهم بو�سائل
االع�ل�ام و َّ
مت افتتاح اجلل�سة بكلمات للكاتبة
الأمريكية هلني كلر(:كن من�شرح ال�صدر وال تفكر
ب�إخفاقات اليوم ،)..و�أثارت هذه الق�ضية حوا ًرا

وا�سع ًا بني امل�شاركني يف هذه اجلل�سة ،عن م�ستويات
االع��اق��ة ،وع��ن العقبات التي تعرقل ال��دم��ج� ،أو
امل�شاركة التامة للمعاق يف املجتمعات!
وناق�شت الور�شة موا�ضيع �أخرى ،منها الربامج
العملية التي تنفذها املنظمات الوطنية التي تهتم
بالإعاقة ،يف كافة �أنواعها ومراتبها وم�ستوياتها!
وا�ستعر�ضت ال��ور���ش��ة الأ���س��ال��ي��ب وال��ط��رق التي
تعتمدها لدرا�سة الإعاقة(النف�سية والعقلية
والب�صرية) لتحديد الطرق ال�صحيحة لو�ضع
املعاق يف مكانه ال�صحيح!
واحلديث عن الإعاقة طويل ،ومت�شعب ،وله
اع��ت��ب��ارات خمتلفة ،حيث تلعب البيئة والقيم
االجتماعية ،وفاعلية منظماتها االجتماعية
املخت�صة ب��الإع��اق��ة ،دور ًا ك��ب�ير ًا يف ت��ق��دمي ما
ي��ح��ت��اج��ه امل���ع���اق ،لتفعيل ع�لاق��ت��ه باملجتمع.
فاملعاقون لي�سوا �سوا�سية ،وال يحكمهم قانون
واحد ،لكنهم ي�ستحقون من املجتمع كل االحرتام
واملحبة ،ولهم حقوق  ،ك�أي �إن�سان �سليم �آخر..
ل��ق��د ق��دم��ت ل��ن��ا ال��ب�����ش��ري��ة ،م���ن امل��ع��اق�ين،
�شخ�صيات مهمة كب�شار ب��ن ب���رد ،و�أب���ي العالء
املعري ،وهيلني كلر ،وطه ح�سني ،يف وقت مل تكن
هناك هذه القوانني التي تدعو �إىل العامل� ،إىل
االهتمام باملعاق ،ت�أكيدً ا حلقوق ذوي احلاجات
اخلا�صة ..فالعديد من املعاقني ا�ستطاعوا التغلب
على �إعاقتهم ،ومتكنوا من احتالل مكانة مرموقة
يف عامل التميز الفريد.
ف���أب��و ال��ع�لاء امل��ع��ري ،تفوق على العديد من

املب�صرين ،يف �شهرته ،ويف ب�صريته ،و�شجاعته
وف�صاحته وب�لاغ��ت��ه! وك��ذل��ك ك��ان ط��ه ح�سني
وهيلني وغ�يره��م م��ن عباقرة الفكر واالب���داع.
وه����ؤالء العباقرة ا�ستطاعوا �أن يتغلبوا على
�إعاقتهم بف�ضل املحيط الذي �أخذ بيدهم ،وقدم
لهم حتتاجه مواهبهم لـت�أخذ لت�أخذ طريقها يف
النمو ،ومن ثم اىل العطاء والتميز.
و�إذا در�سنا الواقع� ،سنجد العديد من االعاقات
النف�سية والفكرية ،التي حتتاج منا �إىل رعاية
واهتمام ودرا�سة للعوامل التي �أدت �إليها .و�أق�صد
هنا �إىل ما ت��ردد �أك�ثر من م��رة ،يف ه��ذه الور�شة
الوطنية الأوىل عن الوقاية من االعاقة؛ فذات
ي��وم التقيت ب���أ ِّم لديها � /10/أبناء مكفوفني..
وت�ساءلت(:من ه��و ال�ضرير يف ه��ذه العائلة؟؟
هل الأم ،التي جنَت على �أطفالها ،حني تزوجت
من اب��ن عمها ،و�أجنبت �أول ول��د �ضرير ،وث��اين،
وثالث وراب��ع ،ومل تتعظ ..حتى الطفل العا�شر،
ومل تتوقف ،ومل ّ
تكف� ،أم الأطفال ذوي االعاقة
الب�صرية الذين جتمعوا واحدً ا بعد واحد؟؟ هنا
تكمن االعاقة ،يف الأ ّم ،ولي�س يف الأبناء ،املجنى
تت�سلح بالعلم ،وال
عليهم ،من قبل �أ ّم جاهلة ،ال
ُ
حتمي نف�سها ،وذريتها من الإع��اق��ة ..ومثل هذه
احل��االت كثرية ،وهي ال�سبب الأول ال��ذي ي�سبب
االعاقة بكافة �أنواعها..
دور الأدب
ملاذا ال ت�سعى وزارة الرتبية ،ووزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية� ،إىل عالقة فاعلة مع احتاد الكتاب

تاريخ خمت�صر عن الغد /تتمة� /ص5
البيوت فيها هذا العدد من �أجهزة الكمبيوتر.
وعلى ال�صعيد االجتماعي ،ام يكن �أح��د يت�صور قبل خم�سني
عاما ما �آلت �إليه �أو�ضاع املر�أة يف العامل من حيث امل�ساواة واكت�ساب
احلق يف التعلم والعمل وممار�سة ال�سيا�سة وت�سلم املنا�صب .وميكن �أن
نقتب�س من �أحد الكتب الإنكليزية التوجيهية ال�صادرة �أواخر عهد
اخلم�سينات من القرن املا�ضي (1950م) الن�ص التايل املوجه �إىل
املر�أة  :ال ت�س�أيل زوجك �أ�سئلة حول �أفعاله ،كما ال تناق�شي �أحكامه
ونظرته للأ�شياء ،تذكري �أنه �سيد البيت وبكونه كذلك ف�إنه ميار�س
الإن�صاف واحلق ولي�س لك احلق يف م�ساءلته ،فالزوجة اجليدة هي
التي تعرف مكانها وحدودها دوما .و هنا ميكن التعليق ب�أن مثل هذا
الن�ص يثري �ضحك �أي امر�أة يف الغرب الآن.
وعلى نف�س ال�صعيد االجتماعي مل يكن �أحد يت�صور قبل ن�صف
قرن �أن يدخل �شخ�ص �أ�سود مطعم �أو فندق ويقوم على خدمته نادل

�أبي�ض او تنظف غرفته عاملة تنظيف بي�ضاء.
ا�ستنادا �إىل ذلك كله ف�إن امل�ستقبل �سوف يحمل ما ال ميكن �أن
نتخيله الآن ،فعلى �سبيل املثال �إىل �أي مدى �أن ي�صمد الكتاب �أو
الكلمة املكتوبة ب�شكلها احلايل – مثل ال�صحف واملجاالت وغريها
�أمام غزو الكمبيوتر واالنرتنيت والكمبيوترات املحمولة والنقالة
عرب الهواتف؟ بل هل ت�صمد الهواتف النقالة هي ذاتها خا�صة �أن
بع�ض �شركات االت�صاالت االلكرتونية مثل “�أوراجن” تعمل على
ت�صنيع ما ن�سميه “�ستاد” يو�ضع بنعومة يف الأذن ويكون مبثابة
التليفون النقال الدائم ،والإذاع��ة التي تنقل الأخبار على مدار
ال�ساعة وي�ستخدم �أي�ضا للتحكم يف خدمات البيت واملكتب عن طريق
�ألياف مت�صلة بالدماغ وت�أخذ �أوامرها منها مبا�شرة ،ومن اجلدير
ذكره �أن هذه الأفكار لي�ست �شطحات �أو تهوميات م�ستقبلية ،بل �أن
�أحد املولعني بتكنولوجيا االت�صال امل�ستقبلي – وهو بروفي�سور يف

العرب ،وبخا�صة جمعية �أدب الأطفال ،فاالهتمام
بالطفولة ،ال يقت�صر ،على العاملني يف �سلك
الرتبية ،بل هو اهتمام وطني عام ،ال يكتمل �إال
ب���الأدب واالب����داع ،لقد خلت الور�شة الوطنية
الأوىل من بحث �أو درا�سة عن دور الأدب يف هذا
ال�ضوء
املجال الإن�ساين ،لقد �سلط �أدباء الأطفال
َ
على بع�ض الأخطاء التي ترتكبها الأمهات ،عن
جهل �أو اهمال� ،سببت لأطفال موهوبني� ،إعاقة
قا�سية ،لكن هذه االعاقة ،مل تعطل� ،أو مل متنع
املوهوب من التوا�صل مع املجتمع الذي يعي�ش معه،
ويحمل همومه ،ويحلم �أحالمه..فهناك �إن�سان ال
ُيعيقه �أي عائق ،لإثبات جدارته وقدراته ،وهناك
�إن�سان ُتوفر له كل م�ستلزمات العطاء ،ي�أبى اخلروج
من كهوف ك�سله وتقاع�سه ،و�إهماله لنف�سه ،وهنا
تكمن الإعاقة الأخطر ..ولعل هذه الإعاقة ،هي
�أم االعاقات ،والعاهات جميع ًا.
وهناك �إعاقات خطرة �أي�ض ًا ،ال ننتبه �إليهاـ
ومنها على �سبيل امل��ث��ال ،ع��دم حر�صنا ،وع��دم
تنفيذنا للقوانني التي تخفف من ن�سبة االعاقة،
ومنها �إهمالنا للقانون �أو امل��ر���س��وم ال��ذي مينع
التدخني يف الأماكن املغلقة ،و�أين هو القانون الذي
يحمي الأطفال من التدخني ،والتدخني ال�سلبي؟؟
وم��ا ه��ي ن�شاطات املنظمات املهتمة ب��الإع��اق��ة،
ون�شاطات وزارة ال�صحة ،للحد من التدخني يف
الأ�سرة� ،إذا علمنا ب�أن ن�سبة الأمهات املدخنات
لي�س بالعدد القليل؟؟!

جامعة “ريدينغ” الربيطانية – زرع داخل ج�سمه جم�سات تتلقى
تعليمات من دماغه وتوجه �أ�شعة مبا�شرة تنقل تلك الأوامر مثل،
�أن تفتح الباب عندما يتجه الربوفي�سور نحوه �أو يتوا�صل مع زمالءه
وهم يف مكاتبهم �أو �أماكن �أخرى وينقل لهم �أفكاره وي�ستلم افكارهم
بنف�س الطريق.
وهذا ت�أملنا يف النقا�ش الدائر حاليا حول اال�ستن�ساخ الب�شري
وما �أتاحه اكت�شاف خريطة اجلينوم الب�شري ،ندرك �أننا حقا �أمام
م�ستقبل ال ميكن التكهن به  0و�أنه �سوف ي�أتي اليوم الذي تنظر فيه
�أجيال امل�ستقبل �إىل �أيامنا باعتبارها عقود ًا كالقرون الو�سطى،
و�سي�ضحك النا�س حينها على بدائيات الهواتف النقالة التي
ن�ستخدمها� ،أو االنرتنيت الذي نفتخر با�ستعماله الآن ونظنه �سقف
العامل ونهاية املخرتعات.
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�آ راء

«الهجوم على منطقة ـ ك�سب ـ ق��ام به �إرهابيون مت�شددون من «جبهة
الن�صرة» املرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي بدعم من حكومة حزب العدالة
والتنمية يف تركيا وبت�سليح من ال�سعودية»

ـ جان بيري بريان ـ
(كاتب فرن�سي)

«قيام نظام �آل �سعود بالتفاو�ض وبال حياء مع باك�ستان ل�شراء �أ�سلحة
نوعية م�ضادة للطائرات والدروع ،لتزويد املجموعات الإرهابية امل�سلحة بها يف
�سورية� ،سيطيل �أمد الأزمة ويو�سع دائرة املوت والدمار يف �سورية».

ـ ناه�ض حرت ـ
(كاتب �أردين)

�صورة جمعت بني ال�شاعر العربي الكرب حممود دروي�ش والأديب الزميل مالك �صقور  -عام 2004

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

«�أعداد الإرهابيني ال�سعوديني الذين يقاتلون يف �صفوف املجموعات امل�سلحة
املرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي يف �سورية والعراق ،ت�ضاعف عدة مرات عما
كان يعتقد �سابق ًا ،وهناك تقارير متعددة ت�شري �إىل قيام نظام �آل �سعود بت�سهيل
خروج ه�ؤالء املتطرفني وتوجههم �إىل �سورية ،ل�شن هجمات �إرهابية هناك حتت
م�سمى اجلهاد ،وال �سيما من خالل تعاميها عن دعاة الفتنة والق�ضاة و�شيوخ
الع�شائر املتطرفني الذين يطلقون الدعوات التحري�ضية حلث ال�سعوديني على
القتال خارج ال�سعودية»

ـ هيوتوملين�سون ـ
(كاتب بريطاين)

نتائج مهرجان �آذار للأدباء ال�شباب بالالذقية
�أع��ل��ن ف��رع احت��اد الكتاب ال��ع��رب بالالذقية ع��ن نتائج
م�سابقة مهرجان الأدباء ال�شباب للعام 2014م والتي جاءت
على ال�شكل التايل:
يف جمال الق�صة:
اجلائزة الأوىل وقيمتها  /8000/ل�.س .فازت بها مي�س
حممد عن ق�صتها (فنجان قهوة ال �أكرث)
اجلائزة الثانية وقيمتها  /6000/ل�.س .فازت بها دميا
دبليز عن ق�صتها (حني تذوي الأنوثة)
اجلائزة الثالثة وقيمتها  /4000/ل�.س .فازت بها عال
اخلري عن ق�صتها (غربة رجل)

يف جمال ال�شعر:
اجلائزة الأوىلُ :حجبت
اجلائزة الثانية وقيمتها  /6000/ل�.س .فاز بها فار�س
�أحمد عن ق�صيدته (�أقدار)
اجلائزة الثالثة وقيمتها  /4000/ل�.س .فازت بها زينب
ح�سن عن ق�صيدتها (حكمة جمنونة)
ون ّوهت جلنة حتكيم اجلائزة بقيدة (الق�صيدة) ل�سلمى
ديوب و بق�صيدة (ا�ستيقظت طف ًال) لأجمد �شحرةر وبق�صيدة
(�سكرة ع�شق) ملنهل ح�سن.

تعزية

«قامت حكومة �أردوغان يف تركيا م�ؤخر ًا بعدوان غري م�سبوق �ضد �سيادة
وحرمة �أرا�ضي اجلمهورية العربية ال�سورية يف منطقة ك�سب احلدودية متثل
بق�صف بالدبابات واملدفعية على الأرا�ضي ال�سورية لت�أمني التغطية لدخول
الع�صابات الإرهابية امل�سلحة من الأرا�ضي الرتكية �إىل الأرا�ضية ال�سورية».

ـ �صهيب عنجريني ـ
(كاتب لبناين)

«انت�صار الفكر التكفريي يف �سورية �سيهدد املنطقة ب�أ�سرها مبا فيها تركيا،
والع�صابات الإرهابية التي رعاها �أردوغ��ان باتت ت�شكل بالفعل تهديد ًا لأمن
تركيا التي �ستدفع ثمن ًا باهظ ًا يف حال ا�ستفحل الفريو�س التفكريي وا�ستمر
�أردوغان ب�سيا�سة دعم الإرهاب»

ـ عمر �أودميي�ش ـ
(كاتب تركي)

«خطب التحري�ض على القتال على �سورية ،ال تزال تغمر مواقع التوا�صل
االجتماعي ،مما ي�ؤكد دور النظام ال�سعودي والغطاء الوا�سع الذي وفره خلطباء
امل�ساجد والدعاة لينخرطوا يف م�شروع اجلهاد»...

ـ ف�ؤاد �إبراهيم ـ

(كاتب وباحث �سعودي)

رئي�س احتاد الكتاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي و�أ�سرة حترير “الأ�سبوع الأدبي” يتقدمون ب�أحر التعازي من الزميلة
ليندا ابراهيم بوفاة والدتها.

«املعار�ضة ال�سورية اخلارجية ذات املرجعيات املختلفة وفق ًا للجهة املمولة
لها غري مهتمة مب�صري �سورية ويوجد فيها من باع نف�سه لأعداء �سورية مقابل
املال»..

ـ دانييل �سولي�س ـ

راجني اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته ويلهم �أهلها وذويها ال�صرب وال�سلوان.

و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون
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

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

(كاتب و�أكادميي ت�شيكي)

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.
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حفل تكرميي
للأديب عي�سى فتوح

• نزار بني املرجة

يف ذكرى الت�أ�سي�س:
البعث ..احللم /ال�ضرورة

دع��ت وزارة الثقافة -مديري��ة الثقافة بدم�ش��ق بدعوتكم حل�ضور
حف��ل تكرمي��ي للأدي��ب عي�س��ى فت��وح مب�شارك��ة كل م��ن :د .ن��زار بني
املرجة� -أ� .أحمد بوب�س� -أ .غ�سان كال�س.
يقام احلفل يف قاعة املحا�ضرات يف املركز الثقايف العربي يف امليدان
يف ال�ساعة الرابعة من م�ساء االثنني .2014/4/21

الكاتب ال�سوري ح�سن م يو�سف من بني �أكثـر مئة �شخ�صية عربية م�ؤثرة يف العامل
اخت�ير الكاتب ال�صحف��ي ال�سوري ح�سن .م .يو�سف ليكون من بني �أكرث مئة
�شخ�صية عربية م�ؤثرة يف العامل يف جمال املفكرين للعام  2014ح�سب قائمة
جملة “�أرابيان بيزن�س” ال�صادرة يف دبي باللغتني العربية واالنكليزية.
و ح��ول اختيارع يف تل��ك القائمة قال الكاتب ح�س��ن .م .يو�سف�“ :إن هذا
االختي��ار يعترب اعرتاف�� ًا باملفكرين ال�سوريني و�إن �أهميته ت�أت��ي و�أنا ال�أزال يف
�سوري��ة ..و�س�أبق��ى فيه��ا لأنه��ا بلدي وه��ي �أُ ّمنا وعندم��ا متر���ض الأم يجب �أال
يتخلى عنها �أبنا�ؤها”.
كم��ا اعتربه تكرمي ًا جلهوده التي بذلها خالل م�سريته الأدبية والإعالمية
و�إ�شارة �إىل �أن هذه اجلهود مل تذهب �سدى� ..شاكر ًا كل من فكر يف �إدراج ا�سمه
على هذه القائمة م�ضيف ًا �أن التكرمي الأهم بالن�سبة له هو عندما يقر�أ النا�س
مقاالت��ه ويت�صل��ون ب��ه ليناق�شوه��ا معه ويب��دون ر�أيه��م فيها  ..فم��ا يهمه هو
الق��ارئ العربي ال�سوري بالدرج��ة الأوىل ،وبعدها ي�أتي العامل متمني ًا �أن تعود
ل�سورية عافيتها و�أن يعود الإن�سان ال�سوري �أكرث ح�ضور ًا يف العامل. .

رحيل ال�شاعر ال�سوداين حمجوب �شريف
رح��ل يوم الأربع��اء  2014/4/2ال�شاعر ال�س��وداين «حمجوب �شريف» امللق��ب بـ»�شاعر ال�شعب»،
�إث��ر معان��اة م��ع املر�ض ،وبع��د �أن خلّد �إرث�� ًا من الأ�شع��ار التي تبنى خالله��ا ق�ضايا وهم��وم الب�سطاء.
وا�شته��ر حمجوب �شريف الذي ُولد مبدينة �أم درمان عام  ،1948بالتعبري عن كفاح ال�شعب ال�سوداين
ون�ضاله من �أجل الدميقراطية واحلرية والعي�ش الكرمي عرب �أ�سلوبه اخلا�ص واملميز ..

ال�س�ؤاالن
كت��اب يحمل عن��وان “ال�س�ؤاالن-مق��االت �أدب ّية يف �س�ؤال :م��ا ال�شعر؟
�ص��در حدي ًث��ا ع��ن دار “�أ�صول”
ٌ
و�س���ؤال الكتاب��ة اللعنة” ! من �إعداد وحترير ال�شاعرة واملرتجمة الفل�سطين ّية “رمي غنامي” ،وقد �شار َكت
ٌ
ٌ
العربي ويف
والمعة م��ن ال�شعراء والكتّ��اب املقيمني داخل الوط��ن
كوكبة متم ّي��زة
يف �صناع��ة ه��ذا الكت��اب
ّ
حمددين معامل جتاربهم يف الكتابة �شعر ًا ونرثاً ،يف حماولة للإجابة عن �أ�سئلة فل�سف ّية وت�أملية يف
املهجرّ ،
تعريف ال�شعر والكتابة عمو ًما وعالقتهما بالوجود.

“�أطل�س احلنني امل�ستحيل”

�صدرت عن “دار الآداب” يف بريوت رواية للكاتبة الهندية “�أنوارادا ر ُوي” بعنوان�“ :أطل�س احلنني امل�ستحيل”
برتجمة ملحمد دروي�ش.
�ص��درت الرواي��ة باللغة الإنكليزية عام  ،2008وهي العمل الأول للكاتبة الت��ي ما زالت يف مقتبل العمر ،وقد
متت ترجمتها �إىل  15لغة.
ً
ً
ما�ض ي�ؤرقه ،وزوجته
من
ا
وهرب
الرزق
وراء
ا
�سعي
“�سونغارة”
إىل
�
مدينته
من
املهاجر
أموليا”
تتناول الرواية “�
ٍ
“كاناباال” التي ابتعدت عن ذويها يف “كالكوتا” ال�صاخبة ،و”بابوبيكا�ش” الذي يواجه احليـاة يف �صورها الأ�شد
ق�ساوة.

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

م��دع��وون نحن بعد ك��ل م��ا ج��رى م��ن قتل وخ��راب
وتدمري على امتداد ال�ساحة العربية (دون ا�ستثناء!)
للوقوف والت�أ ّمل!
مدعوون لتف�سري وت�شخي�ص ما جرى ،بعدما جتر�أ
�أع����داء الأم���ة على جت���اوز ك��ل امل��ح��رم��ات واخل��ط��وط
احلمراء ،لين�شروا واقع وثقافة اخلراب و�سفك الدماء،
م�ستغلني ب�شكل وا�ضح ال لب�س فيه واقع التجزئة الذي
يعي�شه ال��ع��رب ،..بو�صفه واق��ع �ضعف وانهيار ،حيث
يعتقد �أع��دا�ؤن��ا �أن بو�سعهم اقتنا�ص حلظة ال�ضعف
العربية الراهنة ،للإجهاز على الأمة تاريخ ًا وحا�ضر ًا..
وم�ستقب ًال �أي�ض ًا!.
و�أمام هذا امل�شهد الذي يعرب ب�إيجاز عن واقع احلال
فع ًال ،حتل علينا الذكرى ال�سابعة وال�ستون لت�أ�سي�س
حزبنا ال��رائ��د ح��زب البعث ال��ع��رب��ي اال���ش�تراك��ي،..
يعود ني�سان ..ال كما كان يعود كل ع��ام ،..يعود وواقع
العرب امل�ؤ�سف امل�ؤمل على ما هو عليه ،وتعود الذكرى..
(والذكرى تنفع امل�ؤمنني) ..لت�شري �إىل خ�شبة اخلال�ص
الوحيدة للعرب للخروج من واقع مرير فر�ضه الآخرون
الأعداء� ،..أعداء وجود الأمة ،وخ�شبة اخلال�ص تتمثل
ب�ضرورة ال�سعي لتما�سك عربي حقيقي ميكن معه للأمة
االنت�صار على م�شاريع �أعدائها ،فاملر�ض مل يعد بحاجة
لت�شخي�ص ،وو�صفة ال��ع�لاج ج��اه��زة ولي�ست بحاجة
للمزيد من التفكري والعناء للو�صول �إليها ،..وتتمثل
بجالءٍ واخت�صا ٍر مب�شروع عمل قومي عربي نه�ضوي
�شامل ..قدمي وجديد يف �آن ..هو م�شروع البعث العربي
اال�شرتاكي دون مواربة ودون منّة من ـ البعث ـ وجماهريه
الوا�سعة العري�ضة املوجودة فع ًال ،وبو�سع قارئ امل�شهد،
مثلما بو�سع الباحث املن�صف �أن يراها حقيقة واقعة،
فالبعث وم�شروعه القومي املتجدّ د ،هو احللم وال�ضرورة،
واحلقيقة التي مل تعد بحاجة ملن يعرتف بها� ،..إذا �أراد
العرب اخل��روج فع ًال من دوام��ة اال�ستهداف القاتل..
وال��ن��ج��اة قبل ف��وات ال��وق��ت م��ن �أزم���ة ال��دم واخل��راب
واالقتتال والعدمية..
 ..هو احللم لكل من �آمن بلغته العربية التي ينطق
بها ،ولكل من ي�ؤمن ب�أن ثمة ما يقت�ضي بال�ضرورة وقوف
العربي قوي ًا يف وجه من يريد حمو هويته وانتمائه..
�إنه «البعث» فكراً وعقيدة� ..ضمانة وجودنا وا�ستمرارنا
وعبورنا �إىل امل�ستقبل..
و�إننا لنقر�أ اليوم هذه احلقيقة يف وجوه العرب ويف
عقولهم و�ضمائرهم ..نقر�أ احلقيقة مع ذكرى «البعث»
يف ني�سان ..الذي عهدته الطبيعة مثلما عهده النا�س
زمن ًا للتجدد واخل�صب يف �ساعة ومفكرة الزمن العربي
القادم الذي لن يعرف املوت..
www. marje.syriaprof.com

