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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

الوطن واخلبز والإن�سان

احل�ضارة التي يقودها املوت

• با�سم عبدو

عودتن��ا �أمهاتن��ا �أن جنمع فت��ات اخلبز� ،أينم��ا وجد كي�لا تدو�سها �أقدام
النا���س .و�أن نحرتم رغيف اخلبز لأنه رفيق دائم على املائدة و�صديق حميم.
وكم من الأرغفة املق ّمرة �أكل �شعبنا و�شكر من قمح الوطن.
قال ال�سيد امل�سيح( :لي�س باخلبز وحده يحيا الإن�سان) ،فهذا �صحيح لأنَّ
هناك حاجات روحية �ضرورية للإن�سان �أي�ض ًا ال غنى عنها ،فهي مقابل موازي
حلياة الب�شر ومكملة لها ،لتحقيق التوازن بني ما هو مادي وما هو روحي.
لق��د �سال��ت دماء على م��دى التاريخ الب�ش��ري ،وقدّ مت ت�ضحي��ات من �أجل
رغي��ف اخلبز ،ومن �أجل وطن ينتج القمح من �أر�ض��ه لإطعام �شعبه .ت�ضحيات
ج�سيم��ة قدَّ مها الفالحون والعمال واملنا�ضلون الذين ال ميلكون �إ َّال عملهم ،من
�أجل تامني رغيف اخلبز.
�أيته��ا ال�سنابل يثقلني ال�شوق �إليك والن�سيم يداعب خ�صالت �شعرك ،و�أنا
أنت تغنجني وتتمايلني ،وتنحنني ُح َّب ًا واحرتام ًا للأر�ض التي
�أمتتّ��ع بر�ؤيتك و� ِ
ثمارها،
م��ن
أكلت
�
و
احلليب
أثدائها
�
م��ن
ور�ضعت
ه��ا،
ع�شقت��ك وع�شق ِت
فتم�سكتْ
ِ
ِ
ِ
ّ
الأر���ض بج��ذورك خوف�� ًا علي��ك �أن تهاجري وترتكيه��ا وحي��دة ،و�أن تبوحي
ب�أ�سرارها للطامعني.
ُ
�أن��ا كات��ب ابن فالح �أح�ّب رّ قلمي م��ن �أثداء الأر���ض ،ومن دم��وع ذاكرة ال
تن��ام ،و�أح�لام ال تتع��ب وال ّ
مت��ل من ال�سه��ر� ،سرقتن��ي املدينة م��ن القرية يف
ليل��ة مظلم��ة ،وبقي ال�ش��وق ينتظر موع��د ال�سف��ر ،و�أمي تنتظ��رين على باب
التنّ��ور ،حت�ضر الأرغفة ال�ساخنة املقم��رة ،فوقعتُ �أ�سري ًا بني ُحبني لعا�شقتني
جميلتني .وحينما �أ�ستن�شق رائحة الطفولة �أ�شدّ الأحزمة ،و�أ�ستعدّ ال�ستقدام
املا�ض��ي بكل عبقه ،و�أدعوه �ضيف ًا كرمي�� ًا �إىل مائدتي ،رغم �أنني �أ�صاب بخيبة
�أم��ل و�ص��داع و�أمل وحزن مري��ر ،لكنني � ُّ
أظ��ل يقظ ًا للحفاظ عل��ى حنني دافئ
وعلى خبز �أمي ..و�أتذكر و�صيتها يل ولأخوتي ،ب�أن جنمع فتات اخلبز وننرثه
للحم��ام الذي ينتظر موع��د الإفطار .ويتقافز حولن��ا يتقا�سم القطع املنثورة
ويوزعها بعدالة دون النظر �إىل القرابة �أو ال�صداقة �أو املحاباة!
هناك من يقول� :إنَّ ال�سيا�سية ال عالقة لها برغيف اخلبز! �أال يعلم ه�ؤالء
“الأ�صح��اء” الذي��ن ال يعرفون ديالكتي��ك الطح�ين� ،أن ال�سيا�سة والرغيف
وجه��ان لوط��ن واحد و�شع��ب واح��د� ..أال يعلم ه���ؤالء �أنه �إذا توف��ر الرغيف
عل��ى املائ��دة ،يك��ون الوطن بخري وال خ��وف من املِ َع��د اخلاوي��ة� .أمل يحفظوا
ق��ول نابليون امل�شه��ور�( :إن اجليو�ش تزحف على بطونه��ا) .و�إذا توفر اخلبز
للجيو�ش فمن ال�سهل عندئذ� ،أن ت�ص َّوب البنادق �إىل ر�ؤو�س الأعداء وقلوبهم،
و�إ�شعال البارود يف ذقونهم وتطهريها من القمل والرباغيث .وكذلك �أ َّال نن�سى
ق��ول كارل مارك�س( :وقبل �أن ميار�س النا�س ال�سيا�سة والفن واحلقوق ،عليهم
توفري احتياجاتهم الأ�سا�سية من م�أكل وم�شرب وملب�س وم�أوى).
وكتب ال�شاع��ر وامل�سرحي الأملاين “برفولد بريخ��ت” عام  ، 1941بعدما
اخت��ار �أمري��كا منفاه هرب ًا م��ن النازية( :ال وجود خلب��ز حقيقي يف الواليات
املتحدة الأمريكية  ..ما �أ�شدّ حنيني �إىل اخلبز الأملاين).
�أرى �أنَّ هن��اك ثالث��ة �أقاني��م يف ّم ْب َخ��رة واح��دة (الرغي��ف واحلري��ة
وال�س�لام) ،لقدادي���س ال�صباحات املن��داة برائحة الأر�ض الطيب��ة ..و�أن من
ي�صنع رغيف ًا من قمح الوطن فله �أجر ،ومن يدافع عن لقمة العمال والكادحني
والفقراء فله �أجران ..وبعرق جبينك ت�أكل خبزك!..

ق�ضايا و�آراء

• ح�سني عبد الكرمي

�أمريكا ،هذه ال�شمطاء ،والهوجاء تفعلها يا �سيد امل�ساكني!؟
ت�س�أل :من تكون هذه العط�شى وتدّ عي ال�سقي ،يف حارة العط�شانني،
ال�سقائني!!؟
�أو ّ
يا �سيدي امل�سكني� ،أيها الد ُم املت�أرجح الأوجاع والأ�سماء والتلوينْ :
ال�شمطاء والعرج��اءُ ،تع ّلم الدم��وع �أن ت�ستجدي املل��ح و�أن تكون
ه��ذه
ُ
�أ�ضع��ف من قدِّ ه��ا و� َّ
أقل م��ن رونق الباكي��ات والباك�ين� ..أال ترى كيف
َ
القتل للقاتلني ،و(ت�شحدُ ) املوت للموت ،يف ِّ
كل �أر�ض وكل حني؟!
ُتهدي
ٍّ
ٌ
�إنها �أ�ستاذة ،بال �شك ..وفيل�سوفة ت�أويل وتخمني:
ٌ
وعر�ض
وطول
أر���ض
�
ٍ
ٍ
أ�ست��اذة للقت��ل والقاتلنيْ ..م��ن �أبعد واحة و� ٍ
وغ��رب ...يف ِّ
وت�ش��رح كذب ًا،
تكتب كذب ًا،
م�ش��رق
آخ��ر
�إىل �
ٍ
ُ
كل درو�سه��ا ُ
ٍ
وتعزف على �أوتار التزوير والتخريب والنهب والرثوات ..وحني ت�ضيق
أحوال ،وحني ي�ضي��ق بقلبها ال�سيء اجل��و ُع والب� ُؤ�س ُ
ب�أحواله��ا ال ُ
تقتل
َ
القت��ل ،كي يقتل قت ًال ..وتزرع املوت كي يك��ون موت ًا مقيت ًا معيب ًا �شنيع ًا
يف قلوب الط ِّيبني ،وت�أمل من وحو�شها املن�شورين ،املرتوكني ،واملزروعني
كاملر�ض اللعني ..ت�أمل منهم �أن يقتلوا كل الكروم والب�ساتني!؟
ّ�شح عقلها ب�س��واد النوايا وجوع �أحالمها
�أمل ت��ر هذه الأمري��كا املت ُ
النيئة واملطبوخة على نار حقد دفني :كيف تكتب در�س موت يف اجلهات
اخل�ضيلة والعقول النبيلة؟! كل �صباح ت�ؤلف قات ًال ،و�إن ّ
تعذر �أن يكون
قات ًال واح��د ًا �أو غادر ًا واحد ًا �أو �سارق ًا واحد ًا ،ت�ؤلف قاتلني وغادرين
و�سارق�ين ..ت�ؤلف ما ت�ش��اء الفجيعة قاتلني و�سارق�ين وغادرين با�سم
ال�شرائع والدين؟! عازفة خيانات و�ضمائر مقتولة ..وراق�صة قناعات
مذلولة؟! وحت ِّو�ش عن �أغ�صان ح�ضارتها املهزولة!..؟
ٌ
مقتول من احلن�ين �إىل احلنني ..ومن كرثة قتله متوتُ
دم العرب��ي
ُ
ُ
أ�ص��وات ال�سن�ينّ ..
يتب�ضع عي��وب امل��وت الغربي
ومت��وت �
في��ه املع��امل،
وقباحات (ال�صنايعية)؟!
لي���س يف امل��وت الأمريكي �صندوق �أ�س��ود �أو (ذواك��ر) كالطائرات،
الت��ي تفق��د االت�ص��ال الأر�ض و�أب��راج املراقبة ،ثم ت�سق��ط ،وال ينجو
من ركابها �إ ّال احلطا ُم و�آخر نداء يقوله (الكابنت) للمراقب الأر�ضي..
املجرم��ون ال�شموليون يتدرب��ون على ال�شطب واملحي كي�لا ت�شري �إليهم
جرائمهم ،لكن اجلرائم تتقا�ضى بالف�ضيحة �أثمانها؟!
�أمريكا ومعاونوه��ا و(�صنايعيتها) ل�ش�ؤون تخريب املدن والبلدات،
وتهج�ير القاطن�ين ،وتدمري الثقاف��ة واملعتق��دات واملالم��ح الإن�سانية
والتاريخية ..هذه ومعاونوها و(�صناي ّعيتها) لي�ست بو�سعهم �أو و�سعهم
�إال الفتك باحل�ضارة والكرامات الوليدة والعتيدة..
يف فل�سط�ين يقتل القاتل اخلزري ما �ش��اءت فظاعته با�سم الدفاع
عن املوت..؟!
م��ا ه��ذي احل�ضارة الت��ي يقودها املوت م��ن مكان �إىل م��كان ..ومن
زم��ان �إىل زم��ان؟! ه��ل توقف��ت الأمكن��ة والأزمن��ة عن��د...؟! فعلتها
فل�سف��ة امل��وت الأمريكي��ة التلفي��ق والتمزي��ق (والتزوي��ق) الفك��ري
والتخريف��ي التكوي��ن!!؟ فعلته��ا� ،إذ �صنّعت موت ًا وقاتل�ين لهذي البالد
وهذي الكرامات وهذي الب�ساتني:
مل ت�ترك �شرق الإن�سان �أو جنوبه �أو �شماله �أو �أعاليه �أو �أوا�سطه
ٌ
م�شرف على
فكر
�إال زرعت فيه نوع ًا من احلطب والياب�سني ..ومل ينجح ٌ

احلب من عنفها �أو ب�ؤ�سها �أو ت�شويهها..
إن�سي والكوينُّ ،يف امل�ساكني ،القاعدين،
ال تكن �أيها الد ُم
العربي وال ُّ
ُّ
الذين ال يهزون ركوعهم وخ�شوعهم بربق �إميان مكني..
الثق��ة باهلل عزة وكرامه ..واخل�ض��وع له�ؤالء املنكوبني ب�أرواحهم
خيانة!!
ُ
الغرب��ي امل�ص��دّ ُر �صوبن��ا با�س��م ال�شرائ��ع وفل�سف��ة احلرية
امل��وت
ُّ
ٌ
ٌ
والدي��ن � ٌّ
ح�ضارة ال
خم�صي��ة
ودينء وخ�سي���س الطباع..
وماك��ر
أن��اين
ٌ
ٌ
تنج��ب خري ًا و� ً
بطبعات
ألفة وم�ؤتلف�ين ..بو�سعها ـ فقط ـ �أن ُتنجب ُذ ًال
ٍ
خمتلفة..
وتبتك��ر هدم�� ًا للأح�لام الب�شرية ،م��ن ِّ
كل اجلن�سي��ات والديانات
ُ
واخلانات وتربي العواطف على املهانات والعواء ال على البهاء!؟
ت�صور �أيها الدم امل�سكني:
�إ�سرائي��ل نبت��ت كالطحلب اخلبي��ث على احليط��ان والإن�سان ،ومل
ُ
�شيطانة موت الدماء ونزف الإباء وزهو
ت��زل يزداد خبثها ..وترعاها
الطحل��ب ومات��ت (ال�شيطانة) ..وال
اخلديع��ة واخلانع�ين!؟! مل ميت
ُ
املوت الإبلي�س القادم منهم فكر �أن ميوت!؟!؟
وحلم
وف�ص��ل
أ�صل
وعقل وحزنٍ
ٍ
ٍ
لأن ه��ذي احل�ض��ارة العوجاء بال � ٍ
ٍ
تقتل��ع التاري��خ م��ن التاري��خ ،وال َ
أر���ض من
وحل��م وحل��ن ،نراه��ا كي��ف
ُ
ٍ
الأر�ض ،وامل�سيحي�ين من امل�سيحيني ،وامل�سلمني من امل�سلمني والآ�شوريني
م��ن الآ�شوري�ين ،واملندائي�ين م��ن املندائي�ين ،وامل�ؤمنني م��ن امل�ؤمنني..
وال�صل��وات من ال�صلوات والرتاتيل من الرتاتيل والتعاليم ال�سمحة من
ال�سماحات ..جمنون جد ًا عقل املوت و(�صنايع ّية) القاتلني؟!
ك�أنَّ ه��ذي احل�ض��ارة من �أرذل و�أب�ش��ع الطنيُ :
تقتل ب��كل اللهجات
واللغ��ات والأ�ساليب والتعاب�ير ..وتقتل كل اللهج��ات واللغات والنطق
وال�صدق..
ه��م هذي احل�ضارات اخلراب ّية قتل احلقائق والوثائق والنبوءات
ُّ
القدمية واحلديثة..
�أمري��كا ومعاونوه��ا و(�صنايعيته��ا) يف جمي��ع الف�ص��ول والعق��ول
واحلق��ولٌ :
قت��ل ي�ساوي الهمجي��ة ..وجو ٌع ي�س��اوي التزوير واجلوع..
أ�سم��اء ت�صنعها الترتية واخلزرية
قبح ينجبه القبح ،و�
(ال�صنايع ّي��ة) ٌ
ٌ
والهمجية..
�أمريكا حداثوية التخلف والرجعية:
تبتك��ر (�صنايعي��ة) م��وت وتدم�ير بكام��ل رجعيته��م وانحط��اط
الن��زوات والرغب��ات والهجم��ات والفع�لات� ..إنه��ا �سي��دة بارع��ة
الهمجيات!؟
وبارعة الإ�ساءات :تقف ومعها ح�شد وا�سع من القتل والإ�ساءات؟!
ح�ض��ارة ت�ضيع التزوير والتهجري والنه��ب وال�سلب وحتديث فنون
امل��وت الدموية ..ال��دم ي�ستقيل من ه��ذا املوت الأمريك��ي وهذا النباح
املرتب�ص بكفاءات الرونق الإن�ساين؟!..
ح�ض��ارة الأمرا�ض الك�برى والرجعيات الغ�ض��ة ..وتنجب قاتلني
كذبات غربية وبربرية ورجعية
وموت�� ًا �أناني ًا و�ضاري ًا وتبتكر حداثة
ٍ
وع�صرية ..همها� :أن ت�صدر كل هذا املوت وهذي الدرو�س اخلبيثة!؟

الب�شرية �أمام خيار �إعادة التق�سيم
•�أكرم حممود ال�ش ّلي
جت��ري الي��وم �إع��ادة تق�سي��م الع��امل م��ن جديد،
وتق��ع بل��دان متع��ددة يف مركز ه��ذه العملي��ة .وميكن
الق��ول عل��ى وج��ه التحدي��د �إن ع�ص��ر ًا جدي��د ًا يبد�أ
الآن يف تاري��خ الب�شري��ة ،والألفية الثالث��ة قد بد�أت،
فالق�ضي��ة لي�ست يف التواري��خ الزمنية بل يف �أن العامل
يتغ�ير ب�سرع��ة واندف��اع ،وه��ذا التغي�ير ال يتج��ه يف
معظمه نحو الأف�ضل �أو نحو خري الب�شرية.
وي�شمل احليز الذي جتري فيه هذه العملية كامل
جم��ال امل�صال��ح اجليو�سيا�سي��ة لدول ال�ش��رق الأو�سط
وجمهوري��ات رابطة ال��دول امل�ستقلة وحو�ض البلطيق
ومعظ��م دول �آ�سي��ا ،وق��د �أطبق��ت �أكرث الق��وى ل�ؤم ًا يف
الع��امل عل��ى ه��ذه املناط��ق بقب�ض��ة خانق��ة وراح��ت
ت�ضغ��ط عليها دون رحم��ة ،م�ستهدف��ة اال�ستيالء على
ال�ثروات الهائل��ة التي حتوزه��ا �أرا�ضي ه��ذه الدول �أو
البلدان وتدمري الوح��دة الوطنية ل�شعوب هذه الدول
التي عا�شت عليها لآالف ال�سنني ب�سالم ووفاق.

�إن ر�أ���س امل��ال يندف��ع الآن بق��وة نح��و ال�سيط��رة
العاملي��ة ،وتفر���ض عل��ى الب�شري��ة ق�س��ر ًا عومل��ة على
الطريق��ة الأمريكية ،ويجري بو�ض��وح ت�شكل النظام
العاملي اجلديد.
وامل�س�أل��ة الآن مطروحة على النحو الآتي� :إما �أن
تتوح��د القوى الدولية التقدمية والدميقراطية حق ًا
وتنق��ذ هذا العامل الذي ع�صف ب��ه اجلنون من جديد
�أو يهلك العامل ولي�س هنالك خيار ثالث.
واملهم��ة املطروح��ة الي��وم عل��ى ج��دول الأعمال
ه��و �إن�شاء احت��اد عري�ض ملناه�ضي العومل��ة �أو ما ي�شبه
الأممية امل�ضادة للعوملة.
�إن العوملة املعا�صرة هي �أعلى مراحل االمربيالية
التي مازالت كال�سابق حتمل لل�شعوب اخلوف واحلرمان
واحل��روب واملوت ،وتد�شن العوملي��ة مرحلة جديدة يف
م�ضم��ار �إع��ادة تق�سي��م العامل ،وت���أذن بتفاق��م جميع
امل�شكالت والتناق�ضات.

والعوملة ه��ي عملية تطوير اقت�صاد عاملي متكامل
ال ي�ش��كل في��ه اقت�ص��اد كل بل��د حلقة واح��دة من كل
الع��امل املوحد ،وتقوم هذه العملية على �أ�سا�س تق�سيم
العم��ل ال��دويل ال��ذي ال ينف��ك يتط��ور ويتعم��ق ،ومن
البديهي �أن هذه العملية مل تبد�أ يف ال�سنوات الأخرية
م��ع ظه��ور م�صطل��ح العوملة ذات��ه ،بل قبل ذل��ك بكثري
فبدايته��ا تع��ود تاريخي�� ًا �إىل الوقت ال��ذي ولدت فيه
احل�ضارة الإن�سانية وخطت �أوىل خطواتها ،وقد �شقت
هذه العملية طريقها عرب احلروب العدوانية وامتزاج
الثقافات و�شكلت انهي��ار االمرباطوريات القائمة على
نظام الرق.
�أم��ا املرحل��ة التالي��ة م��ن العومل��ة فقد ج��اءت مع
تطور ال�سوق العاملية عل��ى �أ�سا�س الأ�سلوب الر�أ�سمايل
يف الإنتاج ،و�ضمن ظروف التناف�س احلر.
وكان لالكت�شاف��ات اجلغرافي��ة الك�برى دور كب�ير
يف ه��ذا ال�ص��دد ،وق��د اقرتن��ت ه��ذه املرحل��ة كذل��ك

باحل��روب العدوانية اال�ستيالئي��ة وتداخل الثقافات
وت�شكل االمرباطوري��ات اال�ستعمارية :الربيطانية –
الفرن�سية – اال�سبانية – الربتغالية.......-
�أم��ا املرحل��ة الثالث��ة م��ن العومل��ة فق��د اتخ��ذت
م�ساره��ا عل��ى قاع��دة الر�أ�سمالي��ة االحتكاري��ة التي
عرف��ت ب�أنها مرحلة االمربيالية التي تت�سم بال�صفات
الأ�سا�سية الآتية:
حتول املناف�سة �إىل احتكار ،واقرتان االحتكارات
ال�صناعي��ة باالحت��كارات امل�صرفية ،ت�ش��كل ر�أ�س املال
املايل ،ت�صدير ر�أ�س املال ،ت�شكل االحتكارات الدولية،
امت��ام اقت�س��ام الع��امل وب��د�أ ال�صراع م��ن �أج��ل �إعادة
اقت�سامه.
ولدين��ا كل الأ�س���س للت�أكي��د عل��ى �أن املرحل��ة
احلالي��ة الرابعة مرحلة العومل��ة ،هي مرحلة جديدة
يف تط��ور االمربيالي��ة وتق�ترن مبزي��د م��ن تفاق��م
البقية �.........................................ص22
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ق�ضايا و�آراء

العدوان الإ�سرائيلي وامل�صاحلة الوطنية
• �سليم بركات
ج���اء االت��ف��اق الفل�سطيني الأخ��ي�ر ب�ين فتح
وحما�س ،بعد �سنوات من االنق�سام� ،أعقبت ما عرف
مبعركة احل�سم يف غزة بني الطرفني� ،سبع �سنوات
م��ن القطيعة ،ج��رت خاللها حم���اوالت وو�ساطات
فا�شلة لتقريب وجهات النظر ،ي�أتي يف طليعتها
اتفاق القاهرة ،و�إعالن الدوحة ،واالدعاء ب�إف�شال
ه��ذه امل���ح���اوالت ،ك��ان ت��ع��ار���ض ال�برام��ج الوطنية
ب�ين ال��ط��رف�ين ،لكن امل�صاحلة ح��دث��ت ب��ع��ي��د ًا عن
ه��ذا االدع���اء ،ودون �صياغة برنامج وطني متفق
عليه ،كل ما �أعلن بعد هذه امل�صاحلة هو االتفاق
على ت�شكيل حكومة ج��دي��دة ،و�إج���راء انتخابات
ت�شريعية ورئا�سية بعد �ستة �أ�شهر� ،إ�ضافة �إىل
�إعادة ترميم م�ؤ�س�سات منظمة التحرير الفل�سطينية
متهيد ًا لدخول حما�س �إليها .مل تت�ضمن امل�صاحلة
خارطة طريق ميكن من خاللها الو�صول �إىل دولة
فل�سطينية على ح���دود ع��ام  ،1967كما تطالب
ال�سلطة الفل�سطينية� ،أو عن خيار �آخر بديل ،فيما
لو و�صلت املفاو�ضات الفل�سطينية الإ�سرائيلية �إىل
الطريق امل�����س��دود ،كما مل تت�ضمن فيما �إذا كانت
اتفاقيات �أو�سلو مازالت هي الإطار احلاكم لل�سلطة
الفل�سطينية �أية �سلطة كانت ،وال يعلم �أي طرف قد
ان�صاع للطرف الآخر يف هذه امل�صاحلة ،فيما يخ�ص
اخليار بني ال�سالم واملقاومة .ما �أعلن من مواقف مل
يكن خارج نطاق حت�سني مواقف الأطراف امل�شاركة
يف ه��ذه امل�صاحلة ،وه��ذا بطبيعة احل��ال ال يخدم
الق�ضية الفل�سطينية ن��ظ��ر ًا لغمو�ضه يف حتديد
الثوابت الوطنية ،وكيفية حتقيقها� ،أك��ان ذلك يف
�إطار املفاو�ضات� ،أم يف �إطار املقاومة.
مل حتظ هذه امل�صاحلة على م�شاركة كل القوى
الفل�سطينية ،ومل حتمل جديد ًا على �صعيد ترتيب
ملفات الق�ضية الفل�سطينية حملي ًا ،و�إقليمي ًا،
ودول��ي�� ًا ،لكن حما�س ق��د قبلتها وه��ي ت���درك� ،أن
ال��ظ��روف احلالية ل��ن تخدم �إج���راء انتخابات يف
ظ��ل تعقيدات الو�ضع العربي ال��راه��ن ،كما �أنها
ت��درك �أن الو�ضع الإقليمي مل يعد يحتمل املزيد
م��ن االنق�سام (الفل�سطيني ـ الفل�سطيني) ،و�أن
حممود عبا�س رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية ،قد بدا
وك�أنه �سي�ستخدم امل�صاحلة كورقة �ضد �إ�سرائيل
التي ترف�ض اال�ستجابة لل�شروط الفل�سطينية يف
املفاو�ضات ،وه��ي ترغب �أن تفوت عليه الفر�صة،
ه��ذا بالإ�ضافة �إىل حماولتها حتقيق اخ�تراق يف
جدار العالقات املتوترة مع م�صر ،وبالتايل التخفيف
من القب�ضة الأمنية للجي�ش امل�صري على الأنفاق
الأر�ضية الواقعة بني غزة و�سيناء� .أما �أمر ت�شكيل
احلكومة ،فقد �أظهرت حما�س عدم اكرتاثها فيه،
رغم اعرتا�ضها يف ال�سابق على تويل حممود عبا�س
رئا�سة الوزارة ،وفيما يخ�ص ال�سلطة الفل�سطينية،
ف��ل��ق��د ج����اءت ه���ذه امل�����ص��احل��ة ،يف �أع���ق���اب تعذر
املفاو�ضات الفل�سطينية الإ�سرائيلية ،وهذا �أمر ميكن
حممود عبا�س من ا�ستخدامه �ضد �إ�سرائيل ،التي
ترف�ض �أي اتفاق بني ال�سلطة وحما�س ،الأمر الذي
جعل هذه امل�صاحلة يف �إطار املناورة �أكرث من �أي �إطار
�آخر .وال�سيما �أن بوادر ح�سن النية قد بقيت ه�شة
بني الطرفني.
�أخرجت هذه امل�صاحلة نتنياهو عن طوره على
الرغم من ه�شا�شتها ،لأن��ه يعار�ضها قبل �أن ترى
النور ،وقد مار�س كافة ال�ضغوط ال�سيا�سية ،واملالية،
والأمنية ،كي ال تكون ،وه��دد يف وق��ف املفاو�ضات
املتوقفة �أ�ص ً
ال مع اجلانب الفل�سطيني فيما لو ح�صلت،
خمري ًا حممود عبا�س رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية
بني ال�سالم �أو امل�صاحلة مع حما�س ،يف الوقت الذي
ال يفكر فيه نتنياهو يف ال�سالم� ،إال مبا يخدم توفري
الوقت لقتل ال�شعب الفل�سطيني وتدمريه ،وتو�سيع
�سبل اال�ستيطان على ح�سابه .ال�سالم الذي يفكر

فيه نتنياهو هو ال�سالم ال��ذي يغطي على جرائم
الكيان ال�صهيوين ،وين�سف حق ال�شعب الفل�سطيني يف
�إقامة دولته على �أر�ضه ،ويلغي حق عودة الالجئني
�إىل وطنهم ،ويهجر من بقي من الفل�سطينيني على
الأر�ض الفل�سطينية ،ال�سالم الذي يفكر فيه نتنياهو،
هو ال�سالم الذي ميكن من االعرتاف بيهودية الدولة،
وقيامها على كامل الرتاب الفل�سطيني.
كل ما يطلبه نتنياهو ذريعة لتحميل ال�سلطة
الفل�سطينية م�س�ؤولية ف�شل املفاو�ضات الفا�شلة
�أ� ً
��ص�لا ،ورمب��ا هدفه من ال��ع��دوان على غ��زة� ،إرغ��ام
الفل�سطينيني على القبول بالأمر الواقع للمفاو�ضات،
وح��ف��ظ م��اء وج��ه الأم��ري��ك��ي�ين والأوروب���ي�ي�ن ممن
يتظاهرون بالعمل من �أجل جناحها ،وبالأخ�ص حفظ
ماء وجه كريي وزير اخلارجية الأمريكية الذي �أراد
كذب ًا ونفاق ًا �إ�شغال العامل باحلديث عن مفاو�ضات
فل�سطينية �إ�سرائيلية ،ك��ي يتمكن م��ن ا�ستغالل
�أج��واء ما ي�سمى بالربيع العربي ،من �أج��ل تنفيذ
اال�سرتاتيجية الأمريكية ال�صهيونية ،القائمة على
تق�سيم الوطن العربي وتفتيته ،طائفي ًا ،و�إثني ًا ،مبا
يتوافق و�أمن �إ�سرائيل ،واملحافظة على وجودها.
كل ما هو مطلوب من ال�شعب الفل�سطيني اعتماد
ا�سرتاتيجية وطنية مقاومة ،يلتف حولها ال�شعب
العربي الفل�سطيني ،وال��ت��ي ه��ي ح��ق م�شروع لكل
�شعب احتلت �أر�ضه و�ضيعت حقوقه .ا�سرتاتيجية
فل�سطينية وطنية قومية وا�ضحة ،يلتف حولها
ال�شعب العربي من املحيط �إىل اخلليج ،وكل �أحرار
ال��ع��امل ال��ذي��ن ينا�صرون ال�شعوب يف ح��ق تقرير
م�صريها ،بعد �أن �أ�صبح وا�ضح ًا لكل �صاحب ب�صرية يف
هذا العامل� ،أن �إ�سرائيل و�أمريكا ال تريدان باملطلق
�إعطاء الفل�سطينيني �أي �شيء من حقوقهم ،حتى ولو
اعرتفت ال�سلطة الفل�سطينية ب�إ�سرائيل.
فل�سطني بدون الفل�سطينيني هي الهدف للكيان
ال�صهيوين ،ول��ذل��ك تتهرب حكومة نتنياهو من
ا�ستحقاقات ال�سالم ،واحللول النهائية لقيام الدولة
الفل�سطينية ،ورمب��ا �ساهم االنق�سام الفل�سطيني
على نف�سه ،ب�إيجاد الغطاء ل�سلطات االحتالل يف
مترير املخططات الإمربيالية ال�صهيونية الرجعية،
لإج�لاء الفل�سطينيني عن �أر�ضهم ،قبل اال�ستفادة
م��ن انت�صارات امل��ق��اوم��ة ،وقبل �أن تهزم الفو�ضى
الإرهابية يف الوطن العربي ،والتي تت�صدى لها قلعة
ال�صمود �سورية ،ومعها حم��ور املقاومة ،وجماهري
الأمة العربية على امتداد الوطن العربي.
�صمود �سورية يف مواجهة الإره����اب ال��دويل،
ك�شف امل�ؤامرات املدبرة على الأمة العربية ،وك�شف
الن�شاط الأم��ري��ك��ي يف املنطقة ،ولي�س �أدل على
ذلك من رح�لات كريي املتعددة �إىل املنطقة خالل
فرتة زمنية ق�صرية ،رحالت مل يكن هدفها معاجلة
املفاو�ضات الفل�سطينية الإ�سرائيلية املتعرثة كما
يدعي ،و�إمنا كان هدفها مترير امل�شاريع ال�صهيونية
لقيام الدولة اليهودية .وملا كانت قاعدة الإجماع
الوطني هي القاعدة الوطنية احلقيقية يف مواجهة
�إ�سرائيل ،لتحقيق �أهداف ال�شعب العربي الفل�سطيني
يف التحرير والعودة ،فقد كان العدوان ال�صهيوين
على غزة ،للنيل من وحدة ال�صف الفل�سطيني الذي
ت�شري �إليه هذه امل�صاحلة ،ملا ي�شكل من خطر على
الوجود ال�صهيوين برمته ،نظر ًا لعدم وجود �أي �أمل
يف حل �سلمي يعطي للفل�سطينيني حقوقهم ،مبعنى �أن
هذه امل�صاحلة قد ت�أخذ ال�شعب الفل�سطيني متحد ًا
نحو خيار املقاومة ،وهذا ما جعل املوقف الأمريكي
قلق ًا على �إ���س��رائ��ي��ل ،حم���او ً
ال التخفيف م��ن حدة
الت�صعيد الع�سكري على غزة ،متجنب ًا التورط يف هذه
احلرب ،مكتفي ًا بتغذية ال�صراع الطائفي يف املنطقة،
الذي ي�صب يف نهاية الأمر يف م�صلحة �إ�سرائيل.
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• ح�سني جمعة

الوطن والوطنية

عملت بع�ض الدول العربية؛ والأحزاب القومية على بناء م�شروعها الوطني والقومي
يف �إط��ار امل�ش��روع القوم��ي النه�ض��وي ال��ذي يت�ضم��ن ر�ؤي��ة وا�ضح��ة لال�ستق�لال الوطن��ي
والقوم��ي؛ والتنمي��ة االجتماعية والثقافي��ة واالقت�صادية ال�شامل��ة والدائمة ،والعدالة
االجتماعي��ة ،والدميقراطي��ة؛ والتج��دد احل�ض��اري ،والوح��دة العربي��ة ...وق��د مار�س
املثقف��ون واملفكرون وال�سيا�سي��ون الوطنيون حوار ًا م�ستفي�ض ًا ح��ول ذلك ،ودبجوا املقاالت
حملل�ين تارة ومبتكرين تارة �أخرى للر�ؤى التي يرون �أنها تقربهم من �أهدافهم املذكورة...
وكان��وا يف ذلك يعر�ضون لنقاط التواف��ق وااللتقاء ،ويناق�شون �أبع��اد االختالف و�ضرورة
الن�ض��ال لتجاوزه��ا ...كان كل مفكر وطني �أو مثقف ملت��زم منذ مطلع القرن الع�شرين يرى
يف االنتماء �إىل وطنه �أو �أمته ارتباط ًا يجعله ي�ضحي من �أجلهما وي�سعى جاهد ًا �إىل تطوير
واقع كل منهما وبناء امل�ستقبل املن�شود ،من دون �أن ُيتهم بوطنيته...
ومل��ا كان ذل��ك كذلك لزمنا يف البداية حتدي��د ماهية الوطن واملواطن��ة والوطنية...
فالوط��ن بو�صفه الطبيعي هو حمل الوالدة والن�ش�أة؛ ثم هو وجود اجتماعي ثقايف قانوين
م��ا يجعله يعطي الإن�س��ان هويته ،ويعرفه بذاته وانتمائه ...بينم��ا املواطنة انت�ساب �إىل
الوطن وفق عقد اجتماعي قانوين �إرادي ،و�إن مل يكن هذا العقد ـ �أ�ص ً
ال ـ يتنافى �أو يتناق�ض
م��ع الوج��ود الطبيع��ي ...فاملواطن��ة جتع��ل �أبن��اء الوط��ن الواح��د مت�ساوي��ن يف احلقوق
والواجب��ات ،وبن��اء على درج��ة امل�س�ؤولية يف خدمة الوطن ،وامل�شارك��ة الفاعلة يف تقدمه
واالرتق��اء ب��ه؛ وتقري��ر م�ص�يره ...ولعل ه��ذه الأمور تدف��ع املواطن �إىل ال��روح الوطنية
ال�سامي��ة التي تقدم الواجب��ات الوطنية على احلقوق الفردي��ة يف �أوقات ال�سلم واحلرب؛
لت�صبح الروح الوطنية يف �أعلى درجاتها �سمو ًا �إبان الأزمات التي يتعر�ض لها الوطن...
و�إذا كان هن��اك ثم��ة عالق��ة ب�ين املواطن��ة والوطني��ة ف���إن ال��روح الوطني��ة لي�س��ت
جم��رد عر���ض مير يف حلظة عاب��رة؛وال هي خمت�صة بفرد دون �آخر و�إمن��ا هي ُخ ُلق وطني
وم�س�ؤولي��ة تنب��ع م��ن داخ��ل القي��م الذاتي��ة واملو�ضوعي��ة مب��ا ت�ستن��د �إليه م��ن منظومة
اجتماعية ومعرفية جت�سدها املمار�سة يف النفع العام لأبناء الوطن...
لذل��ك ال نحك��م عل��ى �أي مواط��ن بن��اء على درج��ة ثقافت��ه �أو علم��ه �أي�� ًا كان �ش�أنه يف
اخت�صا�ص��ه طبيب ًا �أم مهند�س ًا؛ مثقف�� ًا �أم معلم ًا؛ �صحفي ًا �أم �أديب ًا ،حقوقي ًا �أم فنان ًا ...عام ً
ال
�أم فالح ًا ...و�إمنا نحكم عليه يف �ضوء �سلوكه اخللقي الذي يج�سد روح االنتماء �إىل الوطن
و�أبنائ��ه بو�صفه��م ك ً
ال واحد ًا ير�سخ �إرادة اخل�ير للجميع على �أهمية الكف��اءة وامل�س�ؤولية
واملب��ادرة اخلالق��ة؛ والتناف���س يف الو�ص��ول �إىل الأف�ض��ل ،بعي��د ًا ع��ن الأناني��ة والنف��اق
واالنتهازي��ة ،والت�سل��ق واالبت��زاز والعب��ث والالمب��االة و ...وال�سق��وط يف وه��اد الفتن��ة
واخل�لاف؛ �أو التهمي�ش والإق�ص��اء والإلغاء؛ �أو التبعية والعمال��ة واخليانة� ...إما لق�صور
الر�ؤية املعرفية والوطنية ،و�إما لتمكن الأنانية درجة عظيمة يف االنحراف والت�شوه ،مما
يجعل��ه يرى �أن كل �شيء يف الوطن ميثل ذات��ه ومنافعه اخلا�صة؛ و�إال فهو لي�س وطن ًا ميكن
�أن يعا�ش فيه� ...أي �إنه ال يرى الوطن �إال مزرعة �أو فندق ًا� ،أو مكان ًا جللب املنفعة الذاتية.
ومتى تراجع الوطن عن �أداء هذا الدور باعه لأول من يقدم له النفع الأكرث.
وم��ن هن��ا ال ميك��ن لأحدثن��ا �أن يتعام��ى ع��ن كثري م��ن �أولئك الذي��ن مار�س��وا االنتماء
الوطن��ي ادع��اء وتزلف�� ًا ،واجرتار ًا لأق��وال نافق��وا فيها حتى النخ��اع بع��د �أن خدعوا من
حوله��م ،و�ص��وروا لهم �أنف�سهم ب�أنه��م وحدهم احلري�ص��ون على الوطن و�أبنائ��ه ...ف�أمثال
ه���ؤالء ت�سلق��وا �أعلى املرات��ب ،ونهبوا و�سرقوا با�س��م الوطن لكنهم كان��وا �أول من طعنه يف
الظهر عندما تعر�ض لأول �أزمة مركبة ومعقدة...
ولذل��ك ف�إنن��ا ال ننظ��ر �إىل الأزم��ة الراهنة التي متر به��ا �سورية نظ��رة عجلى؛ و�إمنا
ن��رى فيها جتربة ُم َّرة تطه��ر الوطن من �أولئك الذين عمي��ت ب�صريتهم حني �ش ّوهوا جوهر
املواطن��ة والوطني��ة ،ومل ي��روا يف الوط��ن �إال �ص��ورة االرت��زاق والبي��ع وال�ش��راء ،وتلبية
امل�صال��ح واحلاجات ،ومكان�� ًا مثالي ًا لطلب الراحة واال�ستع�لاء ...ومبعنى �آخر مل ن�ستغرب
ـ يوم�� ًا ـ م��ن �أمثال ه���ؤالء النا�س �أن يبيعوا وطنه��م ملن ل َّبى نزواتهم ...فه��م من مردوا على
خياي��ة الأمان��ة ،و�ضيعوا الكرامة ،و�شوه��وا بطوالت الأجداد الذي��ن منحوهم وطن ًا حر ًا
وكرمي ًا تعطر ترابه بدماء ال�شهداء منهم� ...أمثال البطل ال�شهيد يو�سف العظمى ورفاقه
الذي��ن واجه��وا ب�صدورهم العارية دبابات املحتل الفرن�سي و�أب��وا �أن يدخل دم�شق من دون
مقاوم��ة تعل��ن ع��ن ذاتها لرفع راي��ة الوطن وقد�سي��ة الدفاع عن��ه ...كان ب�إم��كان يو�سف
العظم��ة ورفاق��ه �أن يقبعوا يف بيوتهم� ،أو �أن يرحلوا �إىل �أماكن ق�ص ّية ثم يح�صلون على ما
يريدون ...لكن �شرفهم الوطني وروح الإباء واالنتماء �أبي عليهم �إال �أن يكونوا املثل الذي
يعتز به تاريخ �سورية احلديث...
�إن الوف��اء للوط��ن والإخال���ص ل��ه والت�ضحية م��ن �أجله بالغ��ايل والنفي���س ينبثق من
الهوي��ة الوطني��ة ال�صادقة بو�صفها حق ًا وواجب ًا مقد�س ًا؛ �إنه��ا االنتماء قبل �أي والء �ضيق
لأ�سرة �أو عائلة �أو فئة ...ف�إذا تعر�ض الوطن للأخطار املهددة لوجوده ووحدته وحريته
وا�ستق��راره مل يع��د لأي والء �آخ��ر ـ مهما عال �ش�أن��ه ـ من قيمة تذكر ...فم��ن �ض ّيع الأ�صل
�ض ّيع الف َْرع...
وهن��ا تكمن �أهمي��ة املمتازين من القوم �س��واء كانوا مثقفني �أم �سيا�سي�ين �أم ع�سكريني؛
و�إعالميني و�أكادمييني ومعلمني و...
فال��روح الوطنية ـ بو�صفها انتماء و�شع��ور ًا �صادق ًا ور�ؤية مقاومة ـ ت�ستند �إىل ممار�سة
الفع��ل الوطن��ي يف احلفاظ على �سيادة الوطن و�أبنائه .وه��ذا ما يعر�ض على املثقفني قبل
غريهم �أن يظلوا على الدوام �ضمري وطنهم و�أمتهم.
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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

بحوث ودرا�سات

الأثر الثقايف لبالط �سيف الدولة حتى الع�صور احلديثة

• �سهيل املالذي
نح��ن الي��وم� ،أم��ام �ص��ور جدي��دة متع��ددة،
للمراحل املتعاقبة من التاريخ العربي.
نتفح���ص واحدة منه��ا ،تر�سم مرحل��ة ما�ضية
معين��ة ،فرناه��ا ،تب��دو يف زاوي��ة منه��ا وا�ضح��ة
املع��امل متام ًا ،مر�سومة ب�إتقان وحرفية عالية ،ويف
زاوي��ة �أخ��رى نراها غائمة �ضبابي��ة غري وا�ضحة،
ويف الزاوي��ة الثالث��ة جنده��ا مطمو�س��ة متام�� ًا،
غائب��ة املع��امل والتفا�صي��ل ،وك�أن ذلك ق��د مت عن
عم��د� ،أما الزاوي��ة الرابعة ،فرتت�س��م فيها م�شاهد
متناق�ض��ة ،متت��زج فيها احلقيقة بخي��ال امل�ؤرخني،
الذي��ن دونوا �أحداث ًا ال يغي��ب عنها ت�أثري العاطفة
واالنتم��اء الفكري وروح التح ّي��ز والتع�صب ،فكانوا
ثقات ًا من�صفني حين�� ًا ،مق�صرين حين ًا ،متجاهلني �أو
م�شوهني حين ًا �آخر.
وهن��ا ،ي�ضي��ع الباح��ث ب�ين احلقيق��ة وال�لا
حقيقة.
وحني يركن �إىل التحليل اال�ست�شراقي للتاريخ،
ح�سب املناه��ج الغربي��ة العلمية احلديث��ة ،يفاج�أ
بتح ُّي��ز بع���ض امل�ست�شرقني وتع�صبه��م ،ومو�ضوعية
الآخري��ن وعقالنيته��م ،وج��زء كب�ير م��ن ه���ؤالء
وه���ؤالء ،مل يفهم��وا روح احل�ض��ارة العربي��ة،
وحقيقته��ا اجلوهري��ة ،لأنه��م ،باعتمادهم ال�صارم
عل��ى املناه��ج العلمي��ة الدقيق��ة� ،أغفل��وا النظر يف
وجدان احل�ضارة وروحه��ا ،بل ابتعدوا عن الأ�سرار
الكامنة يف طبيعتها.
�أم��ا م�ؤرخونا العرب احلديثون ،ف���إنّ الأ�ساليب
الغربي��ة ق��د غلَّف��ت ذهنيته��م بطريق��ة جعلته��م
يعم��دون �إىل الطريق��ة الو�صفي��ة الت�صويري��ة يف
كتاب��ة التاري��خ ،وهي طريق��ة تنقلهم م��ن املرحلة
الت�سجيلية البحتة ،لتو�صلهم �إىل احلالة الفل�سفية
ذات البعد العلمي التحليلي.
�إنه��ا تق��وم عل��ى �أ�ص��ول �أدبي��ة ،ومب��ادئ فنية
�صرفة ،ال حتتاج ل�صدق احلد�س� ،أو لقوة املنطق.
ونح��ن ،يف وقوفن��ا �إزاء �شخ�صي��ة تاريخي��ة،
وع�ص��ر خطري ،ه��ل منل��ك �إ ّال �أن نتج��اوز الطريقة
الو�صفية ،فن�ستوحي من حد�سنا ،ومما ميليه علينا
منط��ق التاريخ؟ ..خ�صو�ص ًا و�أن �سجل التاريخ و�صل
�إلينا ناق�ص ًا.
و�أم��ام منوذج �سي��ف الدولة ،ودولت��ه ،وع�صره،
ومنتداه الفكري ،ومدى امتداد ت�أثري ذلك كله� ،إىل
ثقافتنا العربية املعا�صرة !.
هل نقول �إن التاريخ يعيد نف�سه ؟
ه��ل تخل��ق الظ��روف املت�شابهة و�ضع�� ًا تاريخي ًا
�شبيه ًا ؟
ه��ل نزعم �أن هذه املعطيات التي �أتيحت ل�سيف
الدول��ة ،لو توفرت ل�شخ�صي��ة �أخرى ،لقامت ب�صنع
احلال��ة نف�سه��ا ؟ �أم �أن �شخ�صي��ة �سي��ف الدول��ة،
وطبيعت��ه الفري��دة ،ه��ي الت��ي �سخّ ��رت الظ��روف
و�صنع��ت الأحداث ،و�أقامت ه��ذا الو�ضع التاريخي،
ال��ذي ما �إن غ��اب �سيف الدولة ع��ن م�سرحه ،حتى
بد�أ ي�ضعف ،ثم ينهار.
هل كانت حالته منوذج ًا ،جعل رجا ًال من جبلَّته
ونوع��ه ،ي�ستوحونه��ا ،يف �إقام��ة ح��االت مماثلة يف
التاريخ ،مع اختالف املقايي�س واملعايري؟
ويف املراح��ل التالية ل�سي��ف الدولة ،مت ُث ُل هذه
احل��االت ،كما ل��و �أنها من �صنع رج��ل واحد�(.صالح
الدي��ن الأيوب��ي� -أب��و الف��داء مل��ك حم��اه -ملوك
الأندل���س :كاملعتم��د ب��ن عب��اد وخلفا�ؤه��ا كعب��د
الرحمن الثالث (النا�صر) وابنه احلكم امل�ستن�صر-
احلاك��م الفاطم��ي -املل��ك الظاه��ر بيرب���س) م��ع
االخت�لاف ح��ول غلب��ة اجلان��ب ال�سيا�س��ي عل��ى
الثقايف.
�إنن��ا ،ب��كل املقايي���س التاريخي��ة ،ال ن�ستطي��ع
ف�صل ال�شخ�صية الفري��دة ل�سيف الدولة ،وطبيعة
ال�صلب��ة ،عن الظروف
املغام��رة ،ونف�سيت��ه الطموح ُ
ال�سيا�سي��ة ،واملعطي��ات التاريخي��ة ،الت��ي رافق��ت

�إن�ش��اء دولت��ه يف حل��ب ع��ام  333ه��ـ ،عل��ى �أنقا�ض
دول��ة احلمدانيني يف املو�ص��ل� ،أو كامتداد� ،أو بديل
لها.
وال ن�ستطي��ع االدع��اء �أي�ض�� ًا �أن التاري��خ يعي��د
نف�س��ه ،ذل��ك �أن املعطي��ات يف ع�ص��ر م��ا ،ال ميكن �أن
تك��ون مماثل��ة متام�� ًا ملعطي��ات ع�صر �آخ��ر ،بل رمبا
تكون مت�شابهة يف بع�ض جوانبها ،وهي بذلك تخلق
حاالت مت�شابهة ال متطابقة.
فحال��ة �سي��ف الدول��ة ال تتك��رر ،لكنه��ا –
بالت�أكي��د -متت��د على م��دى الع�ص��ور التالية ،حتى
ع�صرنا احلا�ضر ،لتك ّون عرب الزمان ن�سيج ًا تاريخي ًا
فكري ًا ثقافي ًا ،فيه الغن��ى والتعدد وت�شابه الألوان
�أحيان ًا.
وما هذه احلاالت املت�شابهة� ،إ ّال حلقات متعددة
يف �سل�سل��ة واح��دة ،تت�ص��ل �إحداه��ا بالأخ��رى.
وال ميك��ن �أن ننك��ر ،ب��كل املعاي�ير التاريخي��ة �أي�ض ًا
�أن حلق��ة �سي��ف الدول��ة ،ق��د ارتبط��ت – ت�أث��ر ًا -
باحللقات التي �سبقتها ،وت�أثري ًا يف احللقات التالية،
ع�صراً ،و�شخ�صية ،وحالة ثقافية.
-1ع�صر �سيف الدولة منوذج ًا:
ت�ش��اء الأق��دار �أن ي�برز �سيف الدول��ة علي بن
عبد اهلل �أبي الهيج��اء بن حمدان (356-301هـ/
 967م� ).إىل م�س��رح الأح��داث ،يف مطل��ع الق��رن
الراب��ع الهجري ،العا�شر ميالدي ،والدولة العربية
ق��د ب��د�أت تت�ص��دع �أركانه��ا ،وتنف�ص��ل والياته��ا
و�أم�صارها ،وتغدو عا�صمتها بغداد وكر ًا للم�ؤامرات
والد�سائ���س ،فتقل�ص��ت حدوده��ا ،وفق��دت هيبته��ا
و�سطوتها ،وك�ثرت الفنت واال�ضطراب��ات فيها ،ومل
يع��د للخليفة نفوذ �سيا�سي �أو ديني� ،إ ّال باال�سم ،بل
غدا �أ�سري القواد واخلدم من الرتك والديلم.
م��ن �إم��ارة ال�صفاريني� ،إىل حرك��ة مرداديج يف
طرب�ست��ان� ،إىل دولة البويهيني الذين زحفوا غرب ًا
فا�ستولوا على مقر اخلالفة� ،إىل دولة الزيديني يف
اليم��ن ،والإخ�شيديني يف م�ص��ر وال�شام� ،إىل ثورتي
الزجن والقرامطة...
هذا الو�ضع امل�ضطرب �شجع الروم على الإغارة
وعمق �أرا�ضيها ،مما هي�أ الظروف
على ثغور الدولةُ ،
املو�ضوعي��ة ،والدواف��ع الذاتي��ة ،لقي��ام دول��ة
احلمداني�ين يف املو�صل (293ه��ـ� -أو 323هـ) ،التي
انته��ت ع��ام  ،367مبقت��ل �أب��ي تغل��ب على ي��د �أحد
الفاطمي�ين الذي �أر�سل ر�أ�س��ه �إىل م�صر ،بعد �صراع
مري��ر بني الأخوة من جهة ،ومع البويهيني من جهة
�أخ��رى .ثم يف حل��ب (دولة �سي��ف الدولة يف حلب
عام 333هـ التي عمرت ما يزيد عن �سبعني عام ًا).
فما �أ�شبه الأم�س باليوم.
وم��ا �أ�شب��ه الق��رن الراب��ع الهج��ري ،بالق��رن
احلايل.
بالأم���س ،يف ع�ص��ر انح�لال الدول��ة العربي��ة،
كان��ت دولة �سيف الدولة معقل الدفاع عن العروبة
والإ�س�لام� ،ض��د �أطم��اع البيزنطي�ين ،وكان ُ
بالط��ه
َ
بالط حرب و�سالم.
والي��وم ،يف ع�صر االنح�لال والتفكك والتهافت
العربي ،الذي مكّن اال�ستعمار وال�صهيونية �أن ينه�شا
يف ج�س��م الأم��ة ،تق��ف �سوري��ة العروب��ة ،تت�صدى
وحده��ا للدف��اع ع��ن احلق��وق امل�شروع��ة للع��رب،
وللحف��اظ عل��ى حدوده��م وترابه��م ومقد�ساتهم،
بقي��ادة تاريخي��ة ف��ذّ ة ،حتم��ل ع��بء املرحل��ة
ال�صعبة ،وتقود معركة احلرب وال�سالم .وما الدور
اخلط�ير الذي متثله �سورية يف حميطها العربي� ،إال
كالدور ال��ذي قامت به دول��ة احلمدانيني ،وبعدها
دولة �صالح الدين الأيوبي.
�إن احلاج��ة الي��وم ،تدف��ع للتب�ص��ر مبوقفن��ا
وموقعن��ا ،على �ض��وء تراثن��ا العظي��م ،وح�ضارتنا
ال�سابقة ،ورجاالتنا العظام ،الذين �أبقى �صمو ُدهم
ه��ذه الأمة �سليمة جميدة ،ور�س��خ انت�صا ُرهم القيم
الثقافية يف الأجيال املتعاقبة.

�-2سيف الدولة منوذج ًا:
لق��د جم��ع ب�ين ال�سيا�س��ة واحل��رب والأدب،
وتفوق فيها جميع ًا ،فكان رب ال�سيف والقلم.
اجلانب ال�سيا�سي والع�سكري:
كان �سي��ف الدولة بط ًال مقدام ًا وقائد ًا حمنك ًا،
ا�ستطاع بحنكته وخربته احلربية ،وبجي�شه الذي
جعل��ه م��ن �أق��وى اجليو���ش �أن ينت�ص��ر عل��ى �أعت��ى
اجليو���ش ،و�أعظ��م الق��واد البيزنطي�ين (بردا���س
فوكا���س ونقف��ور فوكا���س وغريهم��ا) ،و�أن ي�ص��د
جيو�شه��م الغازي��ة ،ويحاف��ظ عل��ى ح��دود الدولة
العربي��ة ،بل لقد نقل املعارك �إىل �أرا�ضي الأعداء،
و�أوقع الرعب يف نفو�سهم ،حتى لقد ا�ضطر بردا�س
فوكا���س نتيجة الهزائ��م املتوالية الت��ي �أوقعها به،
�أن يدخ��ل الدير مرتهب�� ًا ،وكان ذلك م��ادة طريفة
لل�شع��راء الع��رب ،و�ألّ��ف نقف��ور فوكا���س كتاب ًا عن
حروب��ه م��ع �سيف الدول��ة ،ي�صفه في��ه بال�شجاعة
والتوا�ضع.
اجلانب الإن�ساين:
ات�ص��ف �سيف الدول��ة ب�أخالق عالي��ة ،و�سمات
م�شبع��ة بالقي��م العربي��ة الأ�صيل��ة ،فه��و مل يخرج
يوم�� ًا عل��ى تقاليد احل��رب ال�شريف��ة ،ومل يقتل �أو
يغ��در �أو يع��ذب �أ�س�يراً ،ومل يفت��ك م��رة بام��ر�أة �أو
طف��ل .ب��ل كان �أحيان�� ًا يعال��ج الأ�سرى م��ن �أعدائه
بنف�سه (ابن الدم�ستق).
كان ج��واد ًا وكرمي ًا يف ت�أدي��ب القبائل العربية
اخلارجة عليه ،رفيق ًا بهم ،يعفو عنهم.
كم��ا �ص��رف �سي��ف الدول��ة ،اهتمام��ه اخلا���ص
بالأ�س��رى امل�سلم�ين ،وعندم��ا بلغت��ه �أخب��ار �س��وء
املعامل��ة التي يلقونها من قبل ال��روم ،بذل م�ساعيه
لفك �أ�سرهم ،وافتداهم مباله �أحيان ًا.
اجلانب الأدبي والثقايف:
�سي��ف الدولة �أديب و�شاع��ر ،ورث ال�شعر –كما
الفرو�سي��ة -عن قوم��ه التغالبة ،م�ش��ارك يف علوم
اللغ��ة والفل�سف��ة ،م�شج��ع للأدب��اء وال�شع��راء ،راع
للعل��وم والفن��ون ،تتلمذ عل��ى ابن خالوي��ة (م�ؤدب
الأمراء احلمدانيني).
مكتبت��هُ عامرة ب�أ�سباب الثقاف��ة والعلم ،توىل
ال�شاع��ر �أب��و بك��ر ال�صنوب��ري �أمانتها ،ث��م توالها
ال�شاع��ران �أبو بكر و�أبو عثم��ان اخلالديان ،اللذان
قدّ م��ا بف�ض��ل عملهما فيها ع��دة كتب م��ن ت�أليفهما
ه��ي( :الديارات-حما�س��ة اخلالديني-املخت��ار م��ن
�شعر ب�شار).
كان �سي��ف الدول��ة ي�ستف�سر ع��ن م�سائل لغوية
معينة ،فينت�شرون يف �أرجاء املكتبة يبحثون عنها.
ومل ينقط��ع ع��ن الق��راءة حت��ى يف احل��روب،
ويذك��ر ابن الندمي �أنه كان ي�صحب �صحائف بخط
اب��ن مقلة معه ،حتى �أنه فقد �سن��ة 339هـ950/م،
يف �إح��دى معاركه مع الروم خم�سة �آالف ورقة منها
(زبدة احللب .)122/1
اجتم��ع ل�سي��ف الدول��ة م��ع الثقاف��ة ق��ول
ال�شع��ر الرقي��ق ،ال��ذي ال مياثل��ه عذوب��ة �إ ّال �شعر
الرتوب��ادور .و�أرق �شعره ما قال��ه يف جارية رومية،
كان��ت ابنة �أح��د الأم��راء البيزنطي�ين ،وقد تعلق
قلبه بها:
راقبتني العيون فيك ف�أ�شفقتُ
 ،ومل � ُ
إ�شفاق
أخل قط من � ِ
َ
فيك
ور�أيت
العذول يح�سدين ِ
أعالق
جمدَّ اً ،يا �أنف�س ال ِ
فتمنيت �أن تكوين بعيد ًا
باق
والذي بيننا من الود ِ
هجر
هجر يكونُ من ِ
خوف ٍ
رب ٍ
ّ
وفراق يكون َ
فراق
خوف ِ
ٍ
�أم��ا �شع��ره الإخ��واين فه��و ال يق��ل ع��ن �شع��ره
الوج��داين ،و�أجمل��ه م��ا نظم��ه يف �أخي��ه نا�ص��ر
الدولة.
وكان ذا ملك��ة نقدية ،تنظر �إىل ال�شعر ،فتم ّيز

اجلي��د م��ن ال��رديء( .اخلالديان-املتنبي-ال�سري
الرفّاء ومعار�ضته للمتنبي).
�سي��ف الدولة بدعمه لل�شعر وال�شعراء ،وكرمه
وعطاي��اه لهم ،كان م��ن �أ�سباب رق��ي ال�شعر العربي
وازدهاره .حتى �إن ابن نباتة ال�سعدي ال�شاعر ،كان
ي�ضيق ذرع ًا بكرثة عطاياه.
ويذك��ر امل�ؤرخ��ون �أنه �أقط��ع �أبا فرا���س �ضيعة
مبنبج ،ب�سبب ق�صيدة �أن�شدها فيه.
كما يذكرون ق�صة بيت املتنبي:
�أقِ لْ �أَ ِنلْ اقط ْع احملْ ُع ِّل َ�سلّ َ�أعِ دْ
ِز ْد هُ َّ�ش ُب َّ�ش تف�ضل �أدنِ َ�س ّر ِ�صلْ
عط��اء من �سيف
ال��ذي نال بكل كلم��ة فيه منه
َ
الدولة.
ه��ذا الكرم �شم��ل ال�شعراء املغموري��ن ،كم �شمل
بع���ض �أدباء بغداد ،دون �أن يفدوا �إليه (�أبو �إ�سحق
ال�صاب��ي) ،و�شم��ل امل�ؤلف�ين وغريه��م (�أب��و الف��رج
الأ�صفهاين وكتابه الأغاين).
-3بالط �سيف الدولة منوذجاً:
كان ب�لاط �سي��ف الدول��ة م��ن �أعظ��م بالطات
املل��وك حف��اوة بال�شع��ر والأدب واملعرف��ة والعل��م
والفك��ر والف��ن ،فقد حف��ل مبجموع��ة عظيمة من
�أ�شهر من عرفهم تاريخ العرب الثقايف من الرجال.
فم��ن ال�شع��راء :املتنبي�-أب��و فرا�س-ال�س��ري
الرفّاء�-أب��و بك��ر و�أب��و عثم��ان اخلالدي��ان-
ال��و�أواء الدم�شقي-النامي-الببغاء�-أبن��اء ورق��اء
ال�صنوبري-ك�شاجم-الزاه��ي النا�ش��ئ الأ�صغ��ر-ال�سالمي-عب��د العزي��ز بن نباتة ال�سع��دي� ،إ�ضافة
�إىل �شع��راء بن��ي حم��دان� :أب��و وائ��ل تغل��ب ب��ن
حمدان�-أب��و الع�شائ��ر ابن ع��م �سي��ف الدولة�-أبو
زهري مهلهل بن ن�صر بن حمدان.
وم��ن الأدب��اء� :أب��و الطي��ب اللغوي-احل�س�ين
ب��ن خالوية-اب��ن جني�-أب��و عل��ي الفار�سي�-أب��و
بك��ر اخلوارزمي�-أب��و احل�س��ن علي بن عب��د العزيز
اجلرجاين.
و�أبو ن�صر الفارابي من الفال�سفة واملو�سيقيني.
وكثري ًا ممن �ضم جمل�س �سيف الدولة ،وفد �إليه
من �شتى الأ�صقاع ،و�أقام لديه.
يقول الثعالبي (اليتيم��ة “ :)9/1لقد اجتمع
بباب��ه من �شيوخ ال�شعر وجنوم الدهر ،ما مل يجتمع
بباب �أحد من امللوك”.
“كان خطيبه ابن نباتة ،ومعلمه ابن خالويه،
ومطرب��ه الفارابي ،وطباخه ك�شاجم ،وخزّ ان كتبه
اخلالديان وال�صنوبري ،ومداحه املتنبي وال�سالمي
وال��و�أواء الدم�شق��ي والببغاء والنام��ي وابن نباتة
ال�سع��دي وال�صنوب��ري وغريه��م (الغ��زويل يف
“مطالع البدور” .)176/2
�إن ع��دد ًا من العلماء الذين تدي��ن لهم ثقافتنا
العربي��ة الي��وم ،ق��د تخرج��وا م��ن ب�لاط �سي��ف
الدول��ة ،كم��ا �أن ه��ذا الب�لاط ق��د �ساه��م يف �صقل
مواه��ب كث�ير م��ن ال�شع��راء الع��رب الذي��ن ن��ردد
�أ�شعاره��م ونحفظه��ا وندر�سه��ا .ونذك��ر يف مق��دم
ه���ؤالء �شي��خ �أدب��اء ني�ساب��ور ال�شاع��ر الكات��ب �أبو
بك��ر اخلوارزمي ،ال��ذي يعرتف بف�ض��ل بالط �سيف
الدولة على �شهرته ،حني يقول:
“م��ا خفق قلبي ،و�شحذ فهم��ي ،و�صقل ذهني،
و�أره��ف ل�س��اين ،وبل��غ ه��ذا املبل��غ ب��ي� ،إ ّال تل��ك
الطرائ��ف ال�شامية واللطائف احللبية ،التي علقت
بحفظ��ي ،وامتزجت ب�أجزاء م��ن نف�سي” (اليتيمة
.)8/1
وممن تخرج من ال�شعراء امل�شهورين �أبو احل�سن
عل��ي بن عبد العزي��ز اجلرجاين ،ال��ذي �ألف كتاب
“الو�ساط��ة بني املتنبي وخ�صومه” ،فكان من �أوائل
النق��اد الع��رب ،ال��ذي �أر�س��وا �أ�س�س النق��د الأدبي،
وم��ا زال��ت نظرياته النقدي��ة ذات �أث��ر يف احلركة
البقية �.........................................ص22
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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

العجائبية يف احلكايـــات ال�شــــــعبية

العجائبية
العجائبي��ة نزع��ة �إن�ساني��ة ،قوامه��ا ابتكار ما
هو عجيب ،والعجيب هو ما يك�سر امل�ألوف ،ويتجاوز
املمك��ن ،ليحقق م��ا ال ميكن حتقيق��ه ،حمدث ًا بذلك
حالة من الده�شة ،معتمد ًا على االبتكار الذي يقيم
عالق��ات غ�ير متوقعة وغ�ير ممكنة ب�ين الأ�شياء،
والعجي��ب هو م��ن نتاج خي��ال عفوي ب�سي��ط �أقرب
�إىل ال�سذاج��ة ،وه��و خي��ال م�ص��دق ك�أن��ه حقيقة
واقع��ة ،وم�ص��دره روح �شعبي��ة ،وغالب�� ًا م��ا ي�أت��ي
لتحقي��ق اخلال�ص عندما تنعدم كل احليل وتنقطع
كل ال�سب��ل ،وه��و تعبري ع��ن قهر داخل��ي �أو حرمان
وقم��ع� ،أو حم���ض انط�لاق خي��ايل لتحقي��ق املتع��ة
الفني��ة ،وكلما كان موغ ًال يف اخرتاق امل�ستحيل كان
�أك�ثر ت�أث�يراً ،ولعل مرج��ع العجائبي��ة �إىل رغبات
�أولي��ة غ�ير م�شبع��ة ل��دى الإن�س��ان ،فهو م��ن خالل
العجائبية يحقق كثري ًا من الرغبات امل�ستحيلة.
العجيب املبني على الإرادة الإلهية
وم��ن املمكن مالحظة ع��دة �أنواع م��ن العجيب،
منه��ا العجيب املبني عل��ى �إرادة �إلهية ،وفق الت�صور
ال�شعب��ي ،وم��ن ذلك م��ا يحكى عن رج��ل قتل ت�سعة
وت�سع�ين رج ًال ،ثم ر�أى �أن يت��وب ،فق�صد �شيخ ًا بعد
منت�صف الليل ،ويده عل��ى خنجره ،لي�س�أله� ،إن كان
م��ن املمكن قب��ول توبته ،ولكي يتخل���ص منه ال�شيخ
ويدف��ع عن نف�س��ه الأذى يناول��ه ق�ضيب�� ًا حديدي ًا،
ويق��ول له :خذ ه��ذا املحراك ،واغر�س��ه ،ف�إن نبت
و�أورق غف��ر اهلل ل��ك ،ومي�ض��ي ال�شق��ي باملح��راك،
ومي��ر يف الطري��ق مبق�برة ،في�سمع حرك��ة غريبة،
فيق�ترب ،ف�يرى رج ً
�لا يحف��ر يف ق�بر ،وه��و يغمغم
مع�بر ًا ع��ن عزم��ه عل��ى الني��ل م��ن �صبي��ة ميت��ة،
في�ضرب��ه بالق�ضيب فيقتله ،وبذلك يتم عدد قتاله
مئ��ة ،ثم ي�ضع على القرب عالم��ة ،ويغر�س الق�ضيب
�إىل ج��واره ،ويرج��ع يف �صب��اح الي��وم الت��ايل �إىل
الق�بر ،فيج��د �شجرة كب�يرة �إىل ج��واره ،وال يجد
�أث��ر ًا للق�ضي��ب ،في��درك �أن��ه حت��ول �إىل �شج��رة،
فيقتلعه��ا م��ن جذوره��ا ،ومي�ض��ي به��ا �إىل ال�شي��خ،
وح�ين يخ��رج �إليه ،ي��درك �أن اهلل تع��اىل قد غفر
ل��ه ،فما يك��ون منه �إال �أن يزوج��ه ابنته الوحيدة.
والعجي��ب يف احلكاية هو حتول الق�ضيب احلديدي
�إىل �شج��رة مورق��ة ،والغاي��ة من ه��ذا العجيب هي
الق��ول �إن باب التوب��ة مفتوح دائم�� ًا ،و�إنَّ يف داخل
الإن�س��ان نزعة �أ�صيلة نحو اخل�ير ،وهو ال بد عائد
�إىل ج��ادة ال�صواب مهما ابتع��د عنها .ومن اجلميل
اختي��ار احلكاية ال�شجرة يتح��ول �إليها الق�ضيب ملا
يف ال�شجرة من دالالت اخل�صب والإثمار واحلياة.
عجيب امل�سخ من �إن�سان �إىل كائن �آخر
وم��ن العجيب نوع يعتمد عل��ى م�سخ الإن�سان يف
هيئ��ة غري �إن�سانية من طري �أو حي��وان �أو نحوه ،كي
مي��ر ه��ذا الإن�سان مب�ش��اق و�صعوب��ات �إىل �أن يحني
موع��د عودته �إىل م��ا كان علي��ه وزوال امل�سخ عنه،
وغالب�� ًا مايك��ون اخلال�ص بو�ساطة احل��ب ،ومنه ما
يحكى عن ابنة ملك كانت ت�ستحم يف بركة الق�صر،
فيح��ط طائ��ر لي�س��رق �أ�ساورها ،ث��م يزوره��ا لي ًال،
فيح��ط يف نافذة غرفتها ،ليخلع عن��ه الري�ش ،و�إذا
هو �ش��اب مرتف احل�سن ،ي�ؤكد حب��ه لها ،ويظل هذا
د�أبه عدة ليال ،ثم ت�ضطر �إىل �إخبار �أمها ،فتو�صيها
�أن تطلب منه هدية لتعرفه من خاللها ،وتطلب منه
هدية فيخربها �أنه يرتك لها كل ليلة حتت و�سادتها
�ص��رة لريات ذهبية ،فتفط��ن عندئذ �إىل �أن املربية
الت��ي تهي��ئ له��ا الفرا�ش ه��ي الت��ي ت�أخ��ذ ال�صرة،
فتطل��ب منه��ا �أن ت�ترك ترتي��ب الفرا���ش ،وت�ستاء
املربي��ة منه��ا ،فتفر���ش يف غيابه��ا �أر���ض الناف��ذة
بزجاج مك�سر ،ويحط عليه الطائر فيجرح ج�سمه،
فيغادر النافذة وال يعود �إىل زيارتها ،وتدخل ابنة
امللك �إىل غرفتها لتجد خيط دم ي�سيل من النافذة،
فت��درك �أن ه��ذا من فع��ل املربية ،وينقط��ع الطائر
ع��ن زيارتها ،فتغت��م وت�ص��اب باالكتئ��اب ويعرتيها
املر���ض ،ويعج��ز الأطب��اء ع��ن �شفائه��ا ،ث��م ين�صح

�أح��د احلكماء لوالده��ا امللك �أن يبتني له��ا حمام ًا،
وتك��ون �أج��رة اال�ستحم��ام حكاية غريب��ة تت�سلى
بها ،وتتف��ق جارتان يف الريف فقريت��ان ال تخلوان
م��ن حم��ق عل��ى امل�ض��ي �إىل املدين��ة لال�ستحم��ام
يف حم��ام ابن��ة املل��ك ،وتنام��ان باك��راً ،وت�ستيقظ
�إحداهم��ا ،ف�ترى القم��ر يتو�س��ط قب��ة ال�سم��اء،
فتح�سب��ه ال�شم���س ،فت�س��رع �إىل جارته��ا توقظه��ا،
ومت�ضي��ان مع�� ًا ،ولك��ن �سرعان م��ا ت��دركان �أنهما يف
منت�ص��ف اللي��ل ،فينتابهما اخل��وف ،وت�سرعان �إىل
�شج��رة تت�سلقانها ،لتم�ضيا بقي��ة الليل ،وبينما هما
عل��ى هذه احل��ال� ،إذ تن�شق الأر���ض وتخرج جوقة
تب��د�أ العزف والغناء ،ث��م ي�ؤتى ب�شاب حممول على
�سري��ر ،ملفوف بال�ضماد ،وبني يدي��ه �أ�ساور ،ي�ستمع
�إىل الغن��اء ،وي�شك��و ق�س��وة �صاحبة ه��ذه الأ�ساور،
وف��ور انتهاء اجلوقة من الع��زف والغناء وان�صراف
ال�ش��اب ،ت�س��رع القرويت��ان �إىل املدين��ة ،وتدخالن
احلم��ام ،لتق�صا عل��ى ابنة املل��ك م��ا �شاهدتاه ،ويف
الليل��ة التالي��ة مت�ض��ي معهم��ا �إىل حي��ث ال�شجرة،
فتختب��ئ فيها مع املر�أتني ،ويتكرر امل�شهد ،و�إذا ذلك
الفتى هو نف�سه حبيبها ،فتنزل من ال�شجرة ومت�ضي
هائمة عل��ى وجهها ،وبينما هي يف بع�ض الطريق �إذ
ت��رى حمامتني تتناجي��ان مت�أملتني حلال ال�شاب ابن
املل��ك ،ث��م تق��ول �إحداهما :ليت��ه يعل��م �أن �شفاءه
فينا ،وت�س�أله الأخ��رى :وكيف ،فتجيب �أن يذبحنا
ويعج��ن حلمنا م��ع العظم وال��دم والري���ش وي�صنع
من��ه مرهم ًا ي�شف��ي به جروحه ،وتب��ادر ابنة امللك
�إىل الإم�ساك بهما فتذبحهما ومتزج العظم باللحم
وال��دم والري���ش ت�صنع به مرهم ًا ،ث��م تتنكر يف زي
طبيب ،وتط��وف يف البالد تنادي عن طبيب يداوي
الق��روح ،حت��ى تبلغ بل��د ًا يدعوه��ا فيه��ا امللك �إىل
معاجل��ة ولده ،وتدخل عليه ،ف�إذا هو ال�شاب نف�سه،
ف�أقامت يف الق�صر وهي متنكرة تداوي جروحه �إىل
�أن �شف��ي ،وملا �س�ألها ما تطلب من �أجر� ،أبت �أن ت�أخذ
�أي �ش��يء ،ولكنها رجته �أن مينحه��ا منديله اخلا�ص
هدية ،ورجعت يف احلال �إىل ق�صر �أبيها ،وما هي �إال
ب�ضعة �أيام حتى ح��ط الطائر الأبي�ض يف النافذة،
وخل��ع ري�شه وهبط �إليها ،و�أخذ يف لومها وتقريعها،
ف�أخرج��ت املندي��ل ال��ذي طلبت��ه من��ه هدي��ة ،ثم
عرفت��ه �إىل حقيقة الأم��ر ،وتقدم �إىل خطبتها من
�أبيه��ا ،وتزوج��ا ليعي�شا يف هناءة و�س��رور .والغاية
م��ن ه��ذا العجي��ب ه��ي التعبري ع��ن احل��ب ،فاحلب
حاجة علي��ا ،ولكنها مقموعة ،لذل��ك يتم حتقيقها
ب�أ�سل��وب عجي��ب وه��و التح��ول �إىل طائ��ر ،ويظهر
العجي��ب يف م�س��خ الإن�س��ان �إىل طائ��ر ،وي��دل هذا
امل�سخ على معاناة ال�شاب قبل الو�صول �إىل من يحب،
وم��ا يجب �أن مير به م��ن �صعاب وحتديات ،كما يدل
على �صعوبة احلب نف�سه ،فاحلب حمرم وممنوع وال
ميك��ن �أن يت��م �إال م��ن وراء قناع� ،أو م��ن خالل تنكر
يخف��ي ال�شخ�صية احلقيقية والبد فيه من املعاناة،
ومهم��ا يكن ف���إن م�سخ احلبيب هن��ا يف هيئة الطائر
هو م�سخ للخري واحلب واجلمال.
عجيب احليوان والنبات
وم��ن العجيب ما ه��و عجيب احلي��وان ومنه ما
هو عجي��ب النبات ،وثمة حكاي��ة جمعت النوعني،
�إذ يحكى �أن ثالث فتيات مات �أبوهن ثم ماتت �أمهن،
فك��ن يغزلن القطن كي يع�شن ،وكانت ال�صغرى منهن
تنزل ال�سوق حتمل القطن املغزول لتبيعه وت�شرتي
له��ن بثمنه الطع��ام ،وذات ي��وم ر�أت يف ال�سوق ف�أرة
يف قف���ص معرو�ضة للبي��ع ،فا�شرتته��ا ،ورجعت �إىل
البي��ت فرح��ة حتمل القف�ص وفيه الف���أرة بد ًال من
الطع��ام ،فغ�ضبت منه��ا �أختاها وطردتاه��ا ،فلج�أت
�إىل ق�بر �أمه��ا ،حي��ث قع��دت تبك��ي ،ث��م نظ��رت
ف���إذا الف���أرة ت�ض��ع لريتني ذهبيت�ين ،ومي�� َّر بها ابن
ال�سلط��ان ،فيحملها �إىل ق�صره حيث يخ�صها بجناح
ويكرم �ضيافتها ،وحتيا يف رغد ،يف حني ت�سوء حال
الأخت�ين ،فت�ضط��ران �إىل الت�س��ول ،ومت��ران بق�صر
الأخ��ت ،فتقرع��ان عليه��ا الب��اب تطلب��ان �صدق��ة،

و�سرع��ان ما تعرفهم��ا فتدعوهما �إليه��ا ،وتكرمهما،
وتزودهما مبا يكفيهم��ا ،وت�أخذ الأختان يف الرتدد
عليه��ا ،ويعرفان منها ق�ص��ة الف�أرة ،في���أكل احل�سد
قل��ب كل منهم��ا ،ث��م تدعوانه��ا �إىل حم��ام ال�سوق،
وتدَّ ع��ي �إحداهم��ا �أنه��ا ن�سي��ت يف البي��ت م�شطه��ا
وتزع��م �أنه��ا �ستذه��ب لإح�ض��اره ،وترج��ع الأخت
ال�صغ�يرة �إىل الق�ص��ر لتج��د الف���أرة ميت��ة خنق�� ًا،
فتدفنه��ا يف حديقة الق�صر ،وت�أخ��ذ يف زيارتها كل
يوم وهي تذرف عليها دموع احلزن والأمل ،وت�ستمر
الأختان يف زيارة الأخت ،وهما تخفيان �إح�سا�سهما
بالغ�يرة واحل�سد ،وتده�ش الأخت ذات يوم �إذ جتد
غ�صن�� ًا ناح ً
�لا ق��د نب��ت وا�ستط��ال و�أورق فوق قرب
الف���أرة ،وم��ا �إن مت�سه بيده��ا حتى يهر من��ه الل�ؤل�ؤ
واملرج��ان ،وت�س��رع �إىل ابن ال�سلط��ان تخربه في�سر
للأم��ر وين�صح له��ا �أال تخرب �أختيه��ا ،ولكنها لطيب
قلبه��ا تب��ادر يف �أول زي��ارة �إىل �إخبارهم��ا ،وذات
ي��وم تزوره��ا �إحداهم��ا وحدها ،لتزع��م �أن الأخت
الأخ��رى مري�ض��ة ،وتدعوه��ا �إىل الذه��اب معه��ا
�إىل زيارته��ا ،وبينم��ا هي يف زيارته��ا ،ترجع الأخت
ال�شري��رة �إىل الق�صر لرت�ش امللح على الفرع النابت
فوق قرب الف�أرة ،وترجع الأخت الطيبة �إىل الق�صر
لتج��د الفرع ياب�س�� ًا ،وت�شكو �أمرها الب��ن ال�سلطان،
في�ؤكد لها �أنه كان قد و�ضع يف الق�صر حرا�س ًا و�أنهم
ر�أوا �أخته��ا وه��ي تر�ش املل��ح ،ويق��رر �أن يوقع بهما
العق��اب ،ولكنها ترجوه �أن يعف��و عنهما ،فيت�أكد له
طيبة قلبها ،فيعقد قرانه عليها ،ويتزوجها ،ليعي�شا
مع�� ًا يف هن��اءة و�س��رور .ويظه��ر العجي��ب يف الف�أرة
الت��ي ت�ضع لريت�ين ذهبيتني لفتاة فق�يرة ،تطردها
�أختاه��ا م��ن املنزل ،ال ل�ش��يء� ،إال لأنه��ا �أحبت تلك
الف���أرة ،وه��ذا العجي��ب يف احلي��وان يقابله عجيب
يف ع��امل الإن�س��ان ،وه��و كراهي��ة الأخت�ين للأخت
وح�سدهما لها ،و�إقدامهما على خنق الف�أرة ،ويظهر
العجي��ب ثاني��ة يف فرع م��ن النبات يظه��ر على قرب
الف���أرة ،وه��ذا الفرع ي�سق��ط منه الل�ؤل���ؤ واملرجان،
دلي��ل وفاء م�ستمر من الف���أرة .وت�شف احلكاية عن
فقر الفق��راء وب�ؤ�سهم ال�شديد ،فق��د �ضاقت عليهم
م��وارد ال��رزق ،و�إذا هم يحلم��ون باخلال�ص املعجز،
م��ن خالل ف�أرة ،ويف ه��ذا اخلال�ص العجيب تناق�ض
مر و�سخرية كبرية ،ودليل قهر ومعاناة.
عجيب املارد
مارد يخدم الإن�سان
ومن العجيب ما هو
عجيب ٍ
ُ
وي�ساع��ده� ،أو ين�صح له وي�ساعده ،ومن ذلك حكاية
ت��روي �أن �أحد احلطابني ق�ص��د الغابة كعادته كل
ي��وم ،وبينما هو ي�ضرب جذع ال�شجرة طارت الف�أ�س
م��ن ي��ده و�سقط��ت يف النه��ر ،فخل��ع ثياب��ه ،ون��زل
يف �إثره��ا يبح��ث عنه��ا ،ولكن��ه مل يجده��ا ،فخرج
مغت َم�� ًا حزين ًا ،ثم �أخذ يدعو رب��ه �أن ي�ساعده على
ا�سرتج��اع ف�أ�سه ،فخرج من النهر م��ارد يحمل ف�أ�س ًا
ذهبية ،و�س�أله�“ :أهذه ف�أ�سك؟” ،ف�أجاب احلطاب:
“ال” ،فغا�ص املارد يف النهر ،ثم خرج ،وهو يحمل
ف�أ�س�� ًا ف�ضي��ة ،و�س�أل��ه�“ :أه��ذه ف�أ�س��ك؟” ،ف�أجاب:
“ال” ،وغا���ص امل��ارد ثالث��ة ،ثم خ��رج ،وهو يحمل
ف�أ�س�� ًا حديدية ،ثم �س�أله�“ :أهذه ف�أ�سك؟” ،ف�أجاب
احلط��اب“ :نع��م ،ه��ذه هي ف�أ�س��ي” ،ف�أعط��اه املارد
الف�ؤو���س الث�لاث ،ج��زاء �صدق��ه و�أمانت��ه ،فحم��ل
كوم��ة احلطب ،وق��د �ش��دّ الف�ؤو�س الث�لاث باحلبل
�إىل طرف الكومة ،ويف الطريق �صادفه تاجر غني،
فلم��ا ر�أى التماع الف�أ�س الذهبي��ة والف�أ�س الف�ضية،
ذه��ل ،و�س�أله كيف ح�ص��ل عليهما ف��روى ال�صياد ما
حدث  ،و�أ�سرع التاجر الغني ،يحمل ف�أ�س ًا حديدية،
ورم��ى بها يف النه��ر ،فخرج له املارد م��ن النهر ،وهو
يحم��ل ف�أ�س ًا حديدية ،ثم �س�أل��ه�“ :أهذه ف�أ�سك؟”،
ف�أجاب��ه التاج��ر الغن��ي” ال “ لي�ست ه��ي ،ف�أ�سي من
ذه��ب ،وال �أري��د عنها بد ًال “ ،ف��ر ّد عليه املارد “ :ال
�ضرورة للكذب �أيه��ا الرجل ،فهذه هي ف�أ�سك ،وعلى
كل ح��ال ف�أن��ت ل�س��ت بحاج��ة �إليه��ا ،والأف�ض��ل �أن
ترج��ع الف�أ�س �إىل قاع النه��ر ،و�أن تعود �أنت خائب ًا،
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جزاء طمعك وكذبك” ،ورم��ى املارد الف�أ�س بالنهر،
ث��م غ��اب  .واحلكاية متج��د �صدق احلط��اب الفقري
واعتماده على جده يف الك�سب ،وتدين كذب التاجر
وتك�شف طمع��ه ،كما تك�شف احلكاية التناق�ض بني
احلط��اب اب��ن الغابة واحلي��اة الطبيعي��ة العفوية
املعتم��دة على التع��ب واجلد ،والتاج��ر ابن املدينة
واحلي��اة املعتمدة عل��ى ا�ستغالل جه��ود الآخرين.
ومن هنا يبدو العجيب يف احلكاية تعبري ًا عن �شقاء
�أ�صح��اب احل��رف واملهن الذي��ن يكدح��ون ويعملون
بزندهم وميثله��م احلطاب ،و�إح�سا�سه��م بالقهر من
التجار الذين ي�أتيه��م رزقهم رغد ًا من غري تعب وال
م�شق��ة م�ستغلني جهود الآخري��ن ،ويف هذا العجيب
�أي�ض�� ًا تعبري عن حلم �أولئ��ك الكادحني يف اخلال�ص
م��ن ب�ؤ�سهم وقهرهم بو�ساطة ق��وة خفية تتمثل يف
املارد الذي يقدم للحطاب ف�أ�س ًا من ذهب و�أخرى من
ف�ضة.
عجيب ال�سحر والكنز املر�صود
وم��ن العجيب عجي��ب ال�سحر والق��وى اخلفية
والكن��ز املر�صود ل�صاحبه ال ينال��ه �إال هو ،ومنه ما
يحك��ى عن �أ�سرة بائ�س��ة فق�يرة ،الأب فيها ال يكاد
يح�ص��ل لقم��ة العي���ش ،والأم ال �شغل له��ا وال عمل،
وح��دث �أن ر�أت يف عن��ق جارته��ا ق�لادة فا�شته��ت
لنف�سه��ا مثله��ا ،فطلبته��ا م��ن زوجه��ا ،فوعده��ا �أن
يح�ضر لها واحدة يف الغد ،ويف اليوم التايل وعدها
ب�س��وار بد ًال من الق�لادة ،ويف الي��وم الثالث وعدها
بخلخ��ال ،ثم وعدها ب�ش��راء دار ،وكانت يف كل مرة
ت�ص��دق وعده ،وتن�سى فقره ،وحدث �أن �سمع منادي ًا
يعل��ن عن بيع دار بفر�شها و�أثاثها ،وما على الراغب
يف ال�شراء �إال �أن ي�سكنها �سبعة �أيام ،ثم له �أن يدفع
ثمنه��ا �أو يغادرها ،و�أ�س��رع �إىل هذا املن��ادي ،و�أخذ
من��ه مفتاح ال��دار ،وم�ضى �إىل زوجت��ه يدعوها �إىل
االنتق��ال �إىل الدار اجلديدة ،فج��ن جنونها فرح ًا،
و�سع��دت بالدار اجلديدة الوا�سعة املفرو�شة وطهت
لأوالدها �أطايب الطعام ،وهي ذاهلة ،ففي الدار كل
�شيء مما ت�شتهي��ه النف�س ،وكان زوجها قد �أخربها
�أن��ه م�سافر يف �شغل ل�سبعة �أيام ،فلما كان الليل �أوت
�إىل فرا�شه��ا ونام��ت ،و�إذا ه��ي عن��د منت�ص��ف الليل
ت�سمع �صوت�� ًا خميف ًا ي�س�ألها “ :ه��ل �أقوم؟ “ وتكرر
ال�س���ؤال ثالث مرات ،ولكنه��ا مل تبال به ،ويف اليوم
الث��اين ا�ستمتع��ت مع �أوالدها ب�سعة ال��دار وما فيها
م��ن فر�ش و�أث��اث ،ثم نام��ت هانئة ،وعن��د منت�صف
اللي��ل تكرر ال�س�ؤال ،ف�أهملت��ه وا�ستغرقت يف النوم،
ومل��ا كان��ت الليل��ة الثالث��ة �أح�ض��رت ع�ص��ا غليظة
و�ضعته��ا �إىل جواره��ا ،ومل��ا �سمعت ال�س���ؤال طوحت
بالع�ص��ا ب�أق�صى ما ت�ستطي��ع من قوة �صوب ال�صوت،
و�إذا ب�شيء �ضخم �صلب ي�سقط على الأر�ض ،فنامت
مطمئن��ة ،ويف الفجر ا�ستيقظ��ت لتجد على الأر�ض
عم��ود ًا م��ن ذه��ب ،ف�أدركت عندئ��ذ �أن ال��دار كانت
م�سكون��ة بعفري��ت مر�ص��ود ،و�أن �ساكنيه��ا �أرادوا
بيعه��ا للتخل���ص منها ،و�أدرك��ت �أي�ض�� ًا �أن زوجها قد
هرب من ال��دار خوف ًا ،ومرت �أربعة �أيام و�إذا زوجها
يق��رع الب��اب ليطلب منه��ا �أن تعود م��ع الأوالد �إىل
الدار القدمية ،لأنه ال ميلك ثمن الدار ،فدعته �إىل
الداخ��ل و�أطلعته على عم��ود الذهب ،فك�سر قطعة
من��ه وا�ش�ترى الدار ،وعا�ش مع زوجت��ه والأوالد يف
�سعادة ورخاء.
ويت�ض��ح العجيب يف ذل��ك الكائن املجهول الذي
ال ت��راه امل��ر�أة �إمن��ا ت�سمع �صوت��ه ،وم��ن املتوقع �أن
يك��ون �شرير ًا يريد به��ا ال�سوء والأذى ،و�إذا هو كنز
مر�صود لها ،وهو قوة جمهولة غريبة متتلك القدرة
عل��ى التح��ول �إىل ذه��ب ،انطالق�� ًا من ق��وة الر�صد
وال�سح��ر واجلن ،كما يظهر العجيب يف هذا التحول
من حياة الب�ؤ�س والفقر واحلرمان �إىل حياة الغنى
والوف��ر ،بف�ضل قوة جمهول��ة  .واحلكاية تعرب عن
حلم الفقراء باخلال�ص من الفقر ،وهو حم�ض حلم،
البقية �....................................ص22
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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

اليمن ال�سعيد ب�أهله و�ضيفه:

�ســــليمان العيـــ�سى فـي تعز
• عبد النبي ا�صطيف
من ال�شاعر الذي �أرخ بحياته
ق��د يك��ون ل��كل من��ا ر�أيه
ون�ضال��ه و�أ�شع��اره لأمته التي
يف القط��ر اليمن��ي ال�شقي��ق،
عا���ش م��ن �أجله��ا؛ وكان مم��ا
ولكني لن �أرى فيه غري “اليمن
الم���س �شغ��اف قلبين��ا � -أن��ا
ال�سعي��د” ،لي���س لأين �أرج��و
وزوجت��ي الدكت��وره رميا التي
اهلل عزوج��لّ  ،بل �أدع��وه ليل
كث�ير ًا م��ا كان��ت ت��ردد عل��ى
نه��ار� ،أن يك��ون اليم��ن و�أهل��ه
م�سامع الأ�ستاذ �سليمان بع�ض ًا
يف غاي��ة الكفاي��ة وال�سع��ادة
م��ن �أنا�شي��ده الت��ي بثه��ا يف
والرفاهي��ة ،و�أن يحقق��وا
كت��ب اللغة العربية للمرحلة
االزده��ار والتق��دم اللذي��ن
االبتدائي��ة والت��ي يحفظه��ا
�أمتناهم��ا “للع��رب العارب��ة”
مئ��ات الآالف م��ن الأطف��ال
من �آبائنا و�أجدادنا ،من �أمتنا،
ال�سوري�ين ،ويرددونه��ا جزء ًا
ملتابع��ة ر�سالته��ا يف �إث��راء
ال �أجم��ل وال �أح��ب وال �أحلى
احل�ض��ارة الإن�ساني��ة ون�ش��ر
م��ن طفولته��م -التقاط��ه
ال�س�لام والعدال��ة واخل�ير يف
البنن��ا الأجم��د توفي��ق من��ا،
العامل ،بل لأين كذلك �أم�ضيت
ومالطفت��ه ومداعبت��ه ل��ه،
فيه عامني درا�سي�ين ،مفعمني
ب��ل والتج��ول ب��ه يف املجل���س
ب��ل مرتع�ين ب�سع��ادة ي�سرتها
�سليمان العي�سى
على �إيقاع �أغني��ة �أو مناغاة،
�صحب��ة كرمي��ة م��ن �صف��وة
و�إذ يلف��ح الأجم��دَ توفي��ق
العلماء والأ�ساتذة اجلامعيني
روحه ،ف�إن��ه يتجاوب مع عمه
ويالم�س
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ُّ
�أ�شقّائه��م يف ذلك البلد امل�ضي��اف ،على �أ�سا�س من التعاون �أو ج��ده الأ�ست��اذ �سليمان ،وتنعقد حمب��ة القلوبِ ،ب�شر ًا
يعمر الوجوه ،وابت�سام��ات تعلو ال�شفاه ،و�ألق ًا ي�صدر عن
على الرب والتقوى.
لقد �أم�ضيت عامني درا�سيني يف اليمن ال�سعيد� ،أ�ستاذ ًا العيون ،ون�شو ًة ،هي ن�ش��وة العودة �إىل الفطرة والرباءة
مع��ار ًا م��ن جامع��ة دم�ش��ق �إىل جامع��ة �صنع��اء ،بدعوة وال�صف��اء وال�ص��دق ،ال��ذي ميي��ز الطفولة ،وال��ذي كان
كرمية من الأ�ستاذ الدكتور عبد العزيز املقالح الذي كان مييز كذلك كل ما ت�أتيه جوارح الأ�ستاذ �سليمان.
ومل يقت�ص��ر اهتمام �أب��ي معن على الأجم��د توفيق،
يت�سن��م �آنذاك رئا�سة اجلامع��ة اليمنية ،حملها �أ�ستاذي
الدكتور ح�سام اخلطيب .وق��د د ّر�ست يف �أثنائهما النقد ب��ل كان ُيعنى كذلك ب�أبي��ه ،ومبا ي�شارك به من ن�شاطات
العربي القدمي واحلديث ،والأدب املقارن ،والأ�سلوبيات ،ثقافية يف تعز و�صنعاء ،ومبا ين�شره من مقاالت و�أبحاث.
والت��ذ ّوق البالغ��ي ،يف كلي��ة الرتبي��ة يف تع��ز عا�صم��ة ومما �أذكره له باالمتنان واحلب اخلال�ص ال�صايف ما كان
اليمن يف عهد الإمامة ،ثم يف جامعة تعز احلديثة العهد من��ه عندم��ا �أهديت��ه ن�سخ��ة م�ص��ورة من بحث��ي املط ّول
عندما افتتحت عامها الدرا�سي الأول 1992-1991م“ .ب�ين الأدب والنق��د” ال��ذي ن�شرت��ه جمل��ة عالم��ات
وف� ً
ض�لا ع��ن اعتدال من��اخ تع��ز ،وخ�ض��رة حميطها يف النق��د الأدب��ي (الت��ي ت�ص��در ع��ن الن��ادي الأدبي يف
وقربه��ا م��ن مدين��ة �إب مرك��ز املحافظ��ة اخل�ض��راء ،جدّ ة) ،يف عددها الثالث ،فقد �أعاده ُم َّ
ع�شق ًا مبالحظاته
ومدين��ة ع��دن ،العا�صم��ة االقت�صادي��ة لليم��ن املوحد ،وتعليقات��ه الت��ي �صدر فيها ع��ن ا�ستب�ص��ارات عميقة يف
كانت ال�صحبة الكرمية التي ي�سرتها تلك الدعوة عام ً
ال عملي��ة الإب��داع الفني ،وبخا�ص��ة ما يقوم ب��ه ال�شعراء
مهم ًا يف حت ّمل بريوقراطي��ة دولة نامية ،و�ضعف بنيتها م��ن �ض��روب التحكي��ك والتنقي��ح والتعدي��ل لنتاجه��م.
التحتية ،وتوا�ضع ت�سهيالت البحث العلمي يف جامعاتها ،ذل��ك �أن��ه وعل��ى الرغم مم��ا يبدو م��ن �سي��ادة الطبع يف
والفقر املدق��ع للخدمات ال�صحي��ة ملواطنيها �أو املقيمني �شعر �سليم��ان العي�سى ،ف�إن املرء ميك��ن �أن يتلم�س الكثري
فيها ،غري �أن �أجمل ذكريات هاتني ال�سنتني كانت �صحبة م��ن �صناعة الإتقان في��ه ،وال�سيما يف ق�صائده الوطنية
ال�شاعر العربي الكب�ير �سليمان العي�سى الذي كان �ضيف والقومية التي حت ّولت �إىل �أنا�شيد اغتنت بها حياة عدة
اليم��ن ال�سعي��د يف تلك الفرتة ،مع زوج��ه الدكتوره ملك �أجيال من ال�شباب العربي من حميط الوطن العربي �إىل
�أبي���ض ،الأ�ستاذة الزائرة يف كلية الرتبية يف تعز لأكرث خليجه ،ومن �شماله �إىل جنوبه.
لق��د كان “�أب��و مع��ن” م�ص��در �إله��ام له��ذه الأجيال،
من عقد من ال�سنني.
وكان��ت ف�س��ح ه��ذه ال�صحبة الكرمي��ة ال�شق��ق التي ي�شح��ن ن�ضاله��ا بطاق��ات هائل��ة م��ن امل�شاع��ر الوطنية
خ�صتن��ا به��ا اجلامعة م��ن ناحية ومقه��ى “ال�شرفة” من ال�صادق��ة ،وي�ست�ش��رف �آفاق هذا الن�ضال ب��ر�ؤاه لوحدة
ناحي��ة �أخرى ،ف�ض ً
ال ع��ن اللقاءات الثقافي��ة والفكرية الع��رب وقوتهم ودوره��م احل�ضاري ،والت��ي كان يبث من
الت��ي كانت تنظمه��ا كلية الرتبية ،وفرع احت��اد الأدباء خاللها الأمل يف نفو�سهم يف م�ستقبل �أف�ضل تتطلع �إليه.
رحم��ك اهلل يا �أب��ا معن ،لقد رحل��ت بج�سدك ،ولكن
والكتاب اليمنيني بتعز.
وعل��ى الرغ��م م��ن ح�ض��ور �أب��ي الأم�ين (ح�س��ام روح��ك �ستظ��ل حتلّق يف حياتن��ا �إىل �أن ن�س�ترد ما�ضينا
اخلطي��ب) الفك��ري والنق��دي والثق��ايف يف �أي جمل���س ،املجي��د بعزم وحزم يع��ود ب�أيام �آبائن��ا و�أجدادنا الذين
وح�ض��ور الدكت��وره ملك��ة �أبي�ض الرتبوي في��ه ،وح�ضور كانوا يخت�صرون ب�أفعالهم جمد القول.
الدكت��ور ف��وزي الدن��ان الريا�ض��ي واملو�سيق��ي (�إذ غالب ًا
م��ا كان يتحفنا بعزف��ه املتميز على �آلة الع��ود ،ولكل من
� -1ض ّمت ك ً
ال من ح�سام اخلطيب ووهب رومية وفايز
ا�سم��ه ن�صي��ب) ،وح�ضور الدكت��ور �صالح ك��زارة اللغوي،
الداية ونادر �صيام وفوزي الدنان و�صالح كزارة
فق��د كان “�أب��و مع��ن” �أو “الأ�ست��اذ �سليم��ان” با�ستمرار
وملكة �أبي�ض وراتب �سكر (من اجلامعات ال�سورية)،
حم��ط الأنظ��ار ،ومه��وى الأفئ��دة ،و ُم َو ِّج��ه الأ�سماع بل
وحم�سن جا�سم املو�سوي من العراق ،وحممد �شاهني من
القل��وب� ،إذ �سرع��ان ما يتوج��ه �إليه اجلمي��ع ب�أ�سماعهم
و�أب�صارهم وقلوبهم ،بحث ًا عن جواب طريف� ،أو �إخوانية الأردن ،وكوكبة من �أ�ساتذة اجلامعات امل�صرية ،ف�ض ً
ال عن علي
طريفة� ،أو �أبي��ات ذات �صلة� ،أو طرف من ذكريات غنية عقلة عر�سان الذي �أتى اليمن زائراً مع جودة فخرالدين من
لبنان ،وعبد العزيز املقالح د ّرة اليمن ال�شعرية والنقدية.
بالع�بر والدالالت ،وكانت تتخل��ل ذلك �ضحكات حمببة

�أدب ونقد

البدايات..بداية الطريق
• حممد خالد رم�ضان
�ص��در عن دار بعل للطباعة ،املجموعة ال�شعرية الأوىل لل�شاعر خ�ضر جمر ،و�أتت يف
�سبعني �صفحة من احلجم الو�سط� .أما الغالف فكان من ت�صميم الفنان املبدع رائد خليل.
ط��ر�أت على ال�شع��ر العربي تطورات كبرية ومت�سارعة ،خ�لال القرن الع�شرين ،طالت
�شكل��ه وم�ضمون��ه ،والتطور الأكرب طال �شكل ه��ذا ال�شعر� .إذ كان يعتم��د يف الأ�سا�س على
ال�ش��كل العم��ودي ،امل�ؤ�س���س عل��ى ال��وزن والقافي��ة وبح��ور ال�شعر .لكن��ه ب��د�أ ي�أخذ �شكل
الق�صيدة احلديثة( ،الق�صيدة احلرة) التي �سميت بر�أيي خط�أ با�سم ق�صيدة النرث .وكان
هذا يف ثالثينيات القرن الع�شرين ،،ثم انتقل التطور �إىل ما ي�سمى ق�صيدة التفعيلة ،منذ
�أواخ��ر �أربعيني��ات القرن املا�ضي ،وا�ستمر ه��ذا التطور يف �صعود �إىل يومن��ا هذا .رغم �أن
التط��ورات عل��ى ال�شعر بد�أت منذ قرون طويلة بدءا باملو�شحات وغريها ،ويف هذا ال�سياق
ال نن�س��ى �أن ال�شع��ر العم��ودي ماي��زال يواكب حياتن��ا الأدبية� .أ�سوق ه��ذا الكالم خالل
ه��ذه القراءة ملجموع��ة ال�شاعر خ�ضر جم��ر ،و�س�أقر�ؤه��ا قراءة تطال اجلوان��ب الفن ّية
فيه��ا ،ال�صورة ال�شعري��ة ،وبدايات الق�صائ��د ،ونهاياته��ا ،والأفعال و�أطواله��ا ،وعناوينها
وغري ذلك� ،إذ �إنني �أعتقد �أن هذا الذي يهم القارئ وال تهمه املعاين ،وال يعريها اهتمامه،
ويهمه كيف قدمت له الق�صيدة  ،وب�أي �أ�سلوب ...وغري ذلك من الق�ضايا.
كتب��ت ق�صائد املجموعة الت��ي بني �أيدينا ب�أ�سلوب الق�صيدة احل��رة� ،سوى يف ق�صيدة
واح��دة ه��ي ق�صيدة (حديث وتر) ���ص 55وكذلك املقطع الأخري م��ن الق�صيدة الأخرية،
حيث كتبتا على �شكل التفعيلة.
غل��ب الفع��ل امل�ض��ارع بقي��ة الأفع��ال يف املجموع��ة  ،و�ش��كل �أكرثي��ة الأفع��ال وه��ذا
ل�صاحله��ا� .إذ �إن الفع��ل امل�ض��ارع يع�بر عن �أن احل��دث �آين ،وع��ن �أن ال�شاع��ر ي�ساهم فيه،
وي�شعر �أن وجداناته ت�ساهم يف خلق حلظة وجود احلالة ونفخ احلياة فيها...
كان لل�ضم�ير املتكل��م ق�ص��ب ال�سب��ق ب�ين بقي��ة ال�ضمائر ،وه��ذا بوح ،وق�ضي��ة تخ�ص
ال��ذات والوج��دان .وعل��ى �أن ال�شاعر ي�ساهم يف �إيج��اد حاالت احلزن والف��رح واملناجاة
والت�سا�ؤالت ،ور�سم �أ�شياء جديدة يف لوحات غري معروفة يف احلياة...
خ�لال ق��راءة املجموعة تب�ين �أن هناك بع�ض ال�صف��ات الزائدة ،وال�صف��ة دائم ًا هي
مف�س��رة مل��ا قبله��ا .ويف ال�شع��ر ال لزوم للتف�س�ير .فمث ً
�لا يف ق�صيدة (�إباح��ة) �ص 9يقول
ال�شاع��ر (ع�شقي نافذة عل��ى ع�شق متعرج) ،فكلمة متعرج ال لزوم لها ،وهي مف�سرة لكلمة
الأفق ،ولو �أن التف�سري ترك للقارئ لكان �أف�ضل.
وهناك مث ً
ال:
وعلى �أكتاف البدوي الأحمر ...من ق�صيدة (طفل على جدار الوطن)
كالأحمر املخطوف -من ق�صيدة (نوتة عرجاء)
�أفق �أمام كهولته املنحوتة...من ق�صيدة طعنة يف اخلا�صرة.
كل هذه ال�صفات مف�سرة ولو قر�أنا البيوت ال�شعرية دونها لوجدناها �أحلى.
اال�سته�لال يف ال�شع��ر ل��ه دالالت كث�يرة  ،ف���إذا كان موحي�� ًا و�شاعري�� ًا ف�إن��ه ي�أخ��ذ
بالق�صيدة �إىل الأعلى.
وا�ستهالالت ق�صائد الديوان لي�ست بامل�ستويات العالية ،وبع�ضها جميل...
�أم��ا نهايات الق�صائ��د فالن�سبة الغالبة فيها مغلقة ولو تركه��ا ال�شاعر مفتوحة لكان
�أف�ضل للق�صيدة و�أحلى ،فالق�صيدة ذات النهاية املغلقة تعني �أن ال�شاعر مل يرتك للقارئ
ف�سح��ة ليفك��ر يف نهاي��ة الق�صي��دة وبتمت��ع بتف�سريات يقدمه��ا لها ،وي�ش��ارك يف تذوق ما
تذوقه ال�شاعر يف تخيل اللوحات والر�سومات التي يتمنى ر�ؤيتها ومعرفتها...
�أم��ا عن العناوين ،ولها �أهمية كبرية يف الأعمال الأدبية وقيمة هامة� ،إذ �إنها ت�ساهم
يف امت��داد اخلل��ق الأدب��ي ،والبوح وت�شرتك يف بني��ة الق�صيدة ور�سم معامله��ا .املهم �أن لها
دالالتها .ومل تبق كما قيل عنها �سابقا (�إن املكتوب يعرف من عنوانه).
وم��ن هذا املنطل��ق نقول �إن العنوان العام ع��ادي وب�سيط� ،أما عناوي��ن الق�صائد فكلها
عادية �سوى ثالث ق�صائد هي (�أرملة ال�صمت) و(حطام برائحة الرمل) و(وجع ال�سور)
وذلك من �أ�صل اثنني وثالثني عنوان ًا.
وع��ن �أطوال الق�صائد فالق�صيدة احلديث��ة �سمتها التكثيف فهي يف �صفحة �أو �صفحة
ون�صف ،و�أحيانا هناك ق�صائد ق�صرية.
وكذلك طول اجلملة ال�شعرية� ،أو البيت ال�شعري ف�إن طوله �أقرب �إىل الو�سط .وهذا
�أي�ض ًا �أف�ضل للق�صيدة حتى ال يح�صل تكرار �شعري �أو تهلهل من نوع ما...
وع��ن ال�ص��ور ال�شعرية وهي التي تك ّون البنية ال�شعري��ة يف �أي عمل �شعري نقول� :إن
لدى ال�شاعر �صور ًا �شعرية تدل على �شاعرية حقيقية .فمن ال�صور ال�شعرية امللفتة:
�أنا املتو�سد قارعة ال�شتاء ،من ق�صيدة طفل على جدار الوطن
�أنا �أقر�أ خرب�شات الأحالم على �صدر الواقع ...من ق�صيدة مزاجيتي حبلى بالأمل
الزمن الذي �أنا مهوو�س برمي الرند يف لعبة القبل /من ق�صيدة يحدث �أن �أكون.
عم��ري م��ن ال�ص��راع الأخر�س م��ا يزيد عن عم��ر الناي��ات .من ق�صيدة عم��ري حناء
يديها.
ينه�ض النهر على قدمي خريف من ق�صيدة احرتاق
خالل قراءة هذه ال�صور ال�شعرية نلم�س عند ال�شاعر �شاعرية ملأى بالبوح والوجد.
و�أعجبتن��ي ق�صي��دة ( ري�شة من جناح النور) لوجدانيته��ا ووجدها و�أعجبني �إهداء
ال�شاع��ر ه��ذه الق�صي��دة �إىل ال�شاع��ر ال�صدي��ق الراح��ل ح�س�ين ها�ش��م ذل��ك الإن�س��ان
الرومان�سي الرائع الذي ظلم ومل يعط حقه كما يجب.
جمموع��ة ( بداي��ات ) ت��دل على مول��د بداي��ات مرتقبة م��ن امل�ستح�س��ن �أن يرعاها
ال�شاع��ر حت��ى ت�سري يف الطريق ال�صحيح ،وتثمر لنا ثم��رات ذات نكهة دائمة على طريق
الإبداع ،وها نحن ننتظر اجلديد.
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(رفيف من جناح) ال�شعر فتنة الكلمة..
• �إ�سماعيل امللحم
تظل الق�صيدة تل ّوح ب�إغراءاتها,
على ال��رغ��م م��ن ت��ن��وع الإغ����راءات
الأخ��رى انطالق ًا من �إغ��راء ال�صورة
م����رور ًا ب��احل��رك��ة و���س��ائ��ر و�سائط
االت�صال املده�شة .تلج الق�صيدة
حمراب �شعريتها من خالل الدخول
�إىل رحم الأ�شياء غري �آبهة باملظاهر
الآ�سنة اخلادعة وامل�ضللة لتكت�سب
�شروطها الفنية.
كان العامل اجلمايل يف ال�شعر
العربي منذ ع�صوره الذهبية قبل
الإ�سالم ,كما قال مطاع �صفدي ,لي�س
عامل �إحت��اف باجلمال الب�سيط ,بل
ك��ان عامل خلق الروعة عن طريق
تفجري مو�سيقا ملحمية م��ن خالل
الأل��ف��اظ املمو�سقة ب���أن��غ��ام النظم
والقافية ,ليكون معبرّ ًا عن مرحلة لها
خ�صو�صيتها التاريخية واجلغرافية.
يتابع ال�شعر م�سريته يت�أثر الالحق
بال�سابق ,لكن هذا ال يعني الوقوف
على �أطالل ق�صائد كانت بنت زمانها,
و�إال مل��ا ع�بر نهر ال�شعر م��ن ف�ضاء
ال�صحراء �إىل �آف���اق �أك�ثر تعقيد ًا
وك��ان عليه مواكبة التغري الهائل
يف �شتى مناحي احلياة الإن�سانية,
ت��غ�يرت مفاهيم وم�صطلحات كان
لزام ًا على اللغة �أن تتجاوز قوالبها
القدمية وت��زام��ن مع كل ه��ذا بروز
مفهوم للإن�سان م��ن حيث ه��و ذات
تاريخية و���س��م الع�صور احلديثة
تتعاقب ,بح�سب كوزويل على �أ�سا�س
من انعطافات معرفية.
يكت�شف امل��رء ,على الرغم من
تدين امل�شهد ال�شعري ب�سبب تراكم
الن�شر و�سهولته ,نهو�ض ًا يف العملية
الإب���داع���ي���ة ع��ن��د ال��ك��ث�يري��ن من
ال�شعراء ال�شباب ما يبدد الت�شا�ؤم.
فال�شعر العربي بخري ,وق��د يكون
غياب ال��ت��ف��ا�ؤل م��رده ق�صور النقد
عن مواكبة التجدد واملراوحة عند
�أ�سماء كانت لها ب�صماتها وا�ستطاعت
�أن ت�سجل ح�ضور ًا مده�ش ًا يف حينه
ول��ك��ن املعجبني واملقلدين م��ا زال��وا
يقي�سون عليه �إىل حدود التقدي�س.
ال يتوقف الإبداع عند �صور حمددة
لكنه ال يتوقف عند معايري مراحل
�سبقت .الإب��داع هو يف حالة جتاوز
م�ستمرة �إنه يره�ص ب�شفرة جديدة
للمعرفة.
يف جمموعتها ال�شعرية الأوىل
(رفيف من جناح) تخط ال�شاعرة
الطبيبة دمية اجلباعي من حزنها
ر�ؤى تقربها من �شعور متتزج الده�شة
فيها باالنخطاف والذهول والر�ؤيا,
لي�س ان��ت��ظ��ام�� ًا ب��ل ع��ف��وي�� ًا ,تقدم
جديد ًا �إن �أهمل الدار�سون واملهتمون
الإ�شارة �إليه فلي�س ال�سبب عيب ًا يف
ال�شعر بقدر ما هو نتيجة طبيعية
لغياب املتابعة .امل�ؤ�س�سات تبحث عن
اجلاهز� ,أو �أنها يف احلقيقة تتلقى
ما يعر�ض يف طريقها وتغلق الباب
يف وجه من ال بكائيات ت�شعر بقلقه
ونب�ض ف�����ؤاده .الإب����داع غ��و���ص يف
اجلرح النازف للفرد امل�أزوم ,الباحث
عن املعنى :
وعرفت معنى
ان �أكون وحيدة

واجلرح ملتف
على عنقي
كحبل من ق�ضاء
ا�ستوطنت م�شاعر احلزن حيز ًا
لي�س قلي ًال يف تالفيف املجموعة ,كان
هذا ال�شعور عنوان مراحل من حياة
ال�شاعرة ال�شابة امتدت من مرحلة
ال��ط��ف��ول��ة امل��ب��ك��رة .ذك��ري��ات �شتى
تت�سلل �إليها و�أمامها ورمب��ا رفيقها
الأه��م جمموعة �شعرية هي م�صدر
�أح��زان��ه��ا� ,إنها �إرث ال��وال��د ال�شاعر
الغائب احلا�ضر على الرغم من ذلك
الرحيل املبكر:
كل ال�صباحات التي لونتها
رحلت معك
ورحلت �أنت
خملف ًا قمم ال�ضباب
ت��ت��م��رد ح��ي��ن�� ًا ع��ل��ى �أح��زان��ه��ا,
يدهمها وعد ال تعلم م�صدره ,ي�أتيها
على رفة من جناح تقر�ؤه بطريقتها
ي�أتيها يروح عن نف�س ي�سورها احلزن
ترجو منه بع�ض ًا من �صرب:
دعي الأ�شواق
وارتاحي
ونامي
دومنا هم
لكن عبث ًا كيف تخرج من معتقلها
ووحدتها ,يف الق�صيدة التي و�سمت
املجموعة با�سمها ,تقول:
ال�ساكنون الأر�ض
يحتاجون �أبواب ًا
و�أقفا ًال
و�أعرافاً
وحقد ًا وا�سع ًا
وحاجتي �أنا
جناح
�أو رفيف من جناح
تتكرر ال�صور ب�أثواب متنوعة,
و�إن �صبغها احل��زن ب�ألوانه نف�سها.
ك�أمنا ال�شاعرة مم�سكة بري�شة فنان
ت�شكيلي ,تر�سم لوحة الوحدة التي
تعانيها ولي�س يف جانبها:
وحيد طواه الليل حتت جناحه
وحيد مع الأنات ينزف غربته
وتعود الدائرة �إىل نقطة البيكار
يف امل�شهد ال�شعري لهذه املجموعة,
ح�ضوره لي�س ن���ادر ًا ,يذكرها بتلك
الأح�ضان الدافئة التي ترنو لها كل
طفلة ,لكنها مل تذق طعم الدفء:
يا والدي جن ال��ردى مذ غاب
يف الليل القمر
للهم �صرنا مرتع ًا
والعي�ش يف الدنيا خطر
غياب موجع ومتى ك��ان غياب
الأب غري ذلك:
ناديت بابا مل �أجد
يف بيتنا غري ال�صور
يف كل موقف ويف كل �آن ,تفتقد
ال�سند:
ولكنني �أحتاج �صدرك يا �أبي
لألقي عليه الر�أ�س حني النوازل
تفتقد من ترجوه يف يوم حلمها
وي�أبى احل��زن �إال �أن ين�شر ب�ساطه
الأ�سود في�أتي احللم ك�سيح ًا:
�أريد منك فرحتي
وطرحة النجوم لأنه يريدين
بي�ضاء كالقمر

ُي�سرق احللم وت�ستفيق منه فال
جتد يف حوزتها غري قب�ض الريح:
واليوم بني طعنة وطعنة
ميوت للأبد
�إىل �أن تقول:
واحللم يحرتق
كيف مل��ن ميتلئ ح��زن�� ًا �أن يرى
�إىل دنياه غري مظاهر من هذا ال�شعور
امل�ستحكم بتفكريها و�سلوكها:
كيف الدموع ت�صري بعدك
كالدماء؟
كيف ال�صباح وقهوتي؟
كيف الع�صافري احلزينة
واليتيمة يف غيابك
ال جناح وال غناء؟
فك�أمنا كانت م�س�ؤوليتها �أن ال
تتحمل يتمها فح�سب ,فاليتم قدر
�أ�سرة لي�ست قليلة العدد.
حق ًا ال�شيء يخرج من ال�شيء,
ف��ل��م ت��ك��ن ق�����ص��ي��دة ال�����ش��اع��رة يف
جمموعتها ه��ذه غ�ير ���ص��دى ملعاناة
�صعبة ,لكن هذه امل�شاعر اجليا�شة
بكل �صخبها وثقلها مل تك�سر روح
ال�شاعرة و�أعتقد �أنها على الرغم
مما �أمل بها من فقد عزيز مل تقنع
باالنكفاء حول نف�سها بكاءة نواحة,
بل كانت �أ�شد ب�أ�س ًا �أن اقتحمت احلياة
بقوة الطموح  .ولعلها يف املجموعة
التي وعدت ب�إجنازها قد تكون �أكرث
عزم ًا على التحدي واملواجهة وعدم
اال�ست�سالم للأقدار ,احلياة ت�ستحق
�أن تعا�ش� .أمتنى خروج ال�شاعرة يف
جمموعتها القادمة بتجربة ال تقل
يف مبناها جما ًال عن رفيف يف جناح
تغنيها ب��دالالت �أك�ثر ت��ف��ا�ؤ ًال ,و�أن
تكون قد عملت بروح تعي�ش دائم ًا
يف ف�ضاءات الإب����داع وم�لام��ح ذلك
تنبي بالأف�ضل بقدر م��ا لفتني يف
متابعة ن�شاطها على مواقع التوا�صل
االجتماعي التي �ستغني املجموعة.
و�أنه تراءى يل بقدر ما انغم�س يراع
ال�شاعرة بتجربتها يف احلياة ف�إنها
ق��د حلقت بقافلة ال�شعر �شديدة
العود .فجرت ق�صيدتها املعنى الذي
يظل �صبوة �أكرب �إىل �سر احلياة.
وجل����ت ال�������ش���اع���رة �إىل رح��م
الأ�شياء فمنحتها قيمة نف�سية مل
ي�سرقها افتعال لأنها كتبت مبداد
انفعاالتها .ذلكم هو ال�شعر –كما
ع�بر ع��ن��ه �أح���ده���م -ل��ي�����س ت��رف�� ًا,
ولي�س جمالي ًا يبتغي جمال ال�شكل
وال��ت��ج��ري��دات ,ال��ت��ي ت��خ��دع بع�ض
ال�������ش���ع���راء�,إن���ه م��رت��ب��ط ب��احل��ي��اة
فاعل فيها منفعل بها وح�ين ُيهان
الفعل تختنق الكلمة وتتعفر حياة
الإن�سان.
ويظل ال�شعر كما الفل�سفة دعوة
�إىل احل��ي��اة و�سبي ًال �إىل اجل��م��ال,
ذلك اجلمال الذي و�صفه ماالرميه,
قائ ًال:
ل����وال اجل���م���ال ال����ذي ي��ف��ت��دي
ال��وج��ود ,ينت�شله من مهاوي العدم
ل��ك��ان م�صري امل��ب��دع اخل��ال��ق الرعب
وح�شرجة الي�أ�س واالنتحار .الكون
مل يوجد �إال ليعرب عنه يف كتاب.
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نظرات يف “ر�سائل متبادلة بني ال�شيخ
ابراهيم اليازجي وق�سطاكي احلم�صي”
• جورج جبور
الأب الدكتور كميل ح�شيمه الي�سوعي د�ؤوب يف الت�أليف والت�صنيف ،بالغ بل مبالغ يف
الدقة .يف مقدمة الر�سائل التي �أع�� ّرف بها درا�سة مطولة وم�شوقة للعالقة بني اليازجي
ال�شهري وبني الأديب احللبي ق�سطاكي احلم�صي ،وبينهما فارق عمر هو  11عام ًا ل�صالح اليازجي
بالطبع .ولد اليازجي عام  1847واحلم�صي عام  .1858متتد الر�سائل املتبادلة بني عامي
 1883و1906وهو عام وفاة اليازجي .والر�سائل مفرطة يف الف�صاحة ويف التهذيب على ما
بحوا�ش وهوام�ش تو�ضح ما قد يغم�ض من
تبينه املقدمة ،وقد عني الأب ح�شيمه بتزيينها
ٍ
تعابريها ومن ظروف كتابتها.
كان اليازجي �صاحب جملتي البيان وال�ضياء ،على التوايل ،وف�ضا�ؤهما بالد ال�شام وم�صر.
�أما احلم�صي فكان�،إىل جانب �أنه �أديب ،تاجر ًا يف رغد من العي�ش .اليازجي مقيم يف بريوت� ،أي
يف املركز� .أما احلم�صي فمقيم يف حلب التي هي �أقل مركزية رغم ت�ألقهاُ .ي َ�صدِّ ر املركز املجلة،
البيان ثم ال�ضياء ،من بريوت اىل حلب .يبدو من الر�سائل �أن احلم�صي اختار لنف�سه عم ًال ي�شبه
�أن يكون مندوب ًا للمجلة يف حلب ،ي ّو�سع نطاق م�شرتكيها ،ويتابع �أمورها املالية واالدارية مبا
يف ذلك ت�أمني و�صولها عرب “احلواجز”  --وهي حواجز الرقابة حتم ًا ،ورمبا �أي�ض ًا حواجز
من طبيعة اخرى .---كذلك يبدو من الر�سائل اهتمام االديب احللبي بن�شر نتاجه يف جملة
بريوتية كانت يف زمانها وا�سعة االنت�شار ظاهرة القيمة.
َت ِر ُد يف ر�سالة م�ؤرخة يوم  3حزيران  1901عبارة وقفت عندها ذات داللة يف التعامل
املادي بني اليازجي واحلم�صي ،يت�ضح منها كرم تعامل االديب املي�سور مع �صاحب جملة مهتم
دائما مبا ي�صلح حال جملته:
“ما تف�ضلت به من احلوالة مببلغ مئتي فرنك من قيم ا�شرتاكات ال�ضياء و�صل ،وما كنت �أود
�أن تتف�ضل به قبل قب�ضه ،ولكن كذا اقت�ضت مكارمك “(�ص.)62.
�أمر �آخر يف العالقة بني الأديب احللبي و�صاحب جملة بريوتية .يرغب الأول �أن ين�شر ما
يفي�ض عن حاجة املجلة �إىل نتاجه� ،أو من قدرتها على اال�ستيعاب ،على نحو ما يرى الثاين.
تلك م�س�ألة �أزلية بني الكاتب والنا�شر .الكاتب يتو�سع والنا�شر يخت�صر� .إال �أن لأ�سلوب اعتذار
النا�شر ميزته .كيف كان البريوتي يعرب للحلبي عن اعتذاره؟ فلنقر�أ:
“و�أما مو�شحكم البديع فهو طويل ،ياعم ،حتى ي�ستغرق � /18/صفحة من �صفحات ال�ضياء
�أي �أكرث من ن�صف جزء .ولو علمت �أن ن�صف امل�شرتكني ،بل ربعهم ،يعرفون قيمته ملننت عليهم
به .ومع ذلك ف�إين �ضنا به ال بد يل من ن�شره لكن �أ�ست�أذن من ح�ضرتكم �أن �أرجئه �إىل �آخر جزء
من ال�سنة ف�أجعله م�سك ختامها”�( .ص.)72
هل فعل؟ جتيب حا�شية الأب كميل :وبالفعل ن�شره اليازجي.
�أمر يرد يف اخلاطر  :هل ثمة عالقة بني كرم تعامل املي�سور مع النا�شر ،وبني حما�سة
النا�شر لن�شر ما يرده من املي�سور؟ كل منا حر يف الإجابة على نحو ما ي�شاء .ويبقى الأديب
احللبي كب ًريا يف كل حال.
يف الكتاب القيم ،وهو على درجة متقدمة من الأهمية يف ر�سم �صورة املناخ الثقايف ال�سائد
�أواخر القرن التا�سع و�أوائ��ل القرن الع�شرين يف مدينتي �إ�شعاع ثقايف هما بريوت وحلب ،يف
الكتاب ملمحان وقفت عندهما ملي ًا اذ هما يف ال�سيا�سة.
ك�أن الأديب احللبي ،امل�شبع بروح النه�ضة العربية� ،أَ َح َّب من النا�شر البريوتي �أن يعتمد
الت�سميات العربية للأ�شهر� .أجابه اليازجي�“ :أما �س�ؤالكم عن ت�سمية الأ�شهر بالأ�سماء
الإفرجنية فقد كان هذا اختيار العم زل��زل حني �شرعنا يف ن�شر البيان وكرهت بعد ذلك
�أن �أعدل عنه .على �أن الدهر اليوم �إفرجني ،فال ب�أ�س�(.ص  .)66هكذا بدا احللبي نا�صح ًا
“قومي ًا” للبريوتي �صاحب  :تنبهوا وا�ستفيقوا �أيها العرب” .هنا مكان نقطة ا�ستطراد .العم
زلزل هو الدكتور ب�شاره زلزل وكان �شريك اليازجي يف ت�أ�سي�س املجلة ،ثم هجرها وهجره اثر
اختالف .كان ل�شخ�ص من �آل زلزل دوره يف مو�ضوع �إعدام �شهداء � 6أيار .هل هما �شخ�ص واحد
�أم اثنان؟ ب�إمكاين �أن �أنقب باذ ًال من الوقت ما يجب .لن �أفعل� .سوف �أر�سل هذه الأ�سطر اىل
الأب كميل و�أرجو �أن يتكرم فيجيب .لي�س من امل�ستحب ذهابك �إىل النبع البعيد اذا كان ثمة
نبع قريب منك.
�أما امللمح الثاين فيخت�ص بالرقابة على املنتج الثقايف ،ومنا�سبته وفاة امل�صلح االجتماعي-
الديني ال�شيخ حممد عبده عام  .1905يف ر�سالة من اليازجي بتاريخ � 16آب  1905نقر�أ”:عرفتم
مبا فعله مراقبكم احلازم من منع دخول اجلزء التا�سع ع�شر من ال�ضياء اىل حلب وال�سبب....
هو ما جاء يف اجلزء املذكور من ت�أبني املرحوم ال�شيخ حممد عبده .....على �أن الأمر يف بريوت
بذكر �أعمال ال�شيخ ،مما ظنوا
مل يتجاوز حد التنبه �إىل ما ورد يف خامتة الت�أبني من الوعد ِ
�أنه �سيت�ضمن ما مي�س �سيا�سة دولتنا .و�أما اجلزء نف�سه ،فلم ُيذكر فيه �سوى ترجمة ال�شيخ،
ر�سل �إليها من اململكة
ولذلك مل يمُ نع توزيعه يف بريوت ،كما مل يمُ نع دخوله �سائر البلدان التي ُي َ
العثمانية ،ما خال مدين َتكم املَحم ِّية ،مما َّ
املراقب عندكم �أ�شدُّ ُخدّ ام الدولة َغري ًة
دل على �أن
ِ
على م�صلحتها� .أك َ
رث اهلل من �أمثاله يف �أن�صارها! ....والآن ،وقد رجعت الأجزاء اىل هنا ،ف�إنني
�أنتظر ر�أيكم يف �أمرها :بني �أن تراجعوا املراقب وتقنعوه ب�أنها خالية من كل خطر على �سالمة
ملك �آل عثمان� ،أو ت�ستح�سنوا �أن نرجئ �إر�سالها”...
هكذا �إذن نرى كيف تفاوتت نظرة مراق َبي مطبوعات عثمانيني �إىل املجلة يف تغطيتها نب�أ
وفاة ال�شيخ امل�صري امل�صلح .ولعل يف ذلك مغزى خا�ص ًا :املراقب يف بريوت �أرحب منه يف حلب.
بهذه املالحظة التي بها �أختم �أبدو وك�أنني �أقول :من املرجح �أن الرقابة تت�ضاءل كلما ازدهرت
الثقافة.
املحقق :الأب كميل ح�شيمه الي�سوعي .بريوت ،دار امل�شرق  ،ط� 85 ، 2012 ، 2صفحة .
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نقد �أدبي

البعد القيمي يف �شعر الأطفال
(كلُّنا نحب الأنا�شيد ) لل�شاعر عبدالغني حداد منوذج ًا
• معاوية كوجان
لعل املعلم الأ�سا�س الذي يتميز به �أدب الأطفال هو احتفاله
برت�سيخ القيم على اختالف منازعها و�ضروبها يف نف�س الطفل،
وذل��ك من خالل امل��زج او التوفيق بني امتاعه وتقدمي الفائدة
مبا�شر لذلك كله.
بتوظيف غري
�إليه عرب املعلومة �أو الن�صيحة
ٍ
ٍ
با�ستخدام اللغة املنا�سبة وال�صورة املتناغمة واملو�سيقى املالئمة
تام مع التكوين النف�سي للطفل( .كلنا نحب الأنا�شيد)
يف
ان�سجام ٍ
ٍ
جمموعة �شعرية للأطفال �أ َّلفها ال�شاعر عبد الغني ح��داد
و�أ�صدرتها جملة خالد ومكتبة ابن كثري الكويتيتان.جمموعة
�أنيقة يف اخراجها ،متوهجة ب�ألوانها الزاهية،جذابة يف لوحاتها
املده�شة املتنوعة التي ت�صور الطفل يف جميع �أح��وال��ه� .ستٌّ
وت�سعون �صفحة من القطع املتو�سط انب�سطت عليها �ست وع�شرون
ق�صيدة بل �أن�شودة موجهة للأطفال .وال�شاعر عبدالغني احلداد
واح��د من �شعراء حماة الذين حال غيابهم الطويل يف الغربة
ً
�صيت له يف مدينته
خدمة للعربية تدري�س ًا وتوجيه ًا دون ذيوع
ٍ
مثل �سائر �شعرائها املبدعني.تكت�سب �أهمية ه��ذه املجموعة
ال�شعرية ف�ض ًال عن قيمتها الفنية من ندرة �شعر الأطفال احلقيقي
ً
مقارنة بال�شعر املتعارف عليه �أي ال�شعر الذي
ذي اجلودة واالتقان
يكتبه الكبار للكبار �إذا �صح هذا الرتكيب .يبدو يل ال�شاعرعبد
الغني احلداد يف جمموعته هذه �شاعر ًا مقتدر ًا اكتنه ما يجب �أن
جمع بني االمتاع والرتبية والتوجيه
يكون عليه �شعر الأطفال من ٍ
م�ستقاة من حياة الطفل التي قوامها
مو�ضوعات
من خالل معاجلة
ٍ
ٍ
املرح وحب الأهل والبيت واملدر�سة واحليوان وغري ذلك مما ميت
ب�صلة �أو�سبب.وقد الحظت �أن ثمة بعد ًا
�إىل ع��امل الطفولة
ٍ
ق َيمي ًا �أراد له ال�شاعر احلداد �أن يهيمن على �أنا�شيد جمموعته
كافة �ضمن دوائر (�س�أحاول ر�صدها فيما يلي) متوخي ًا تر�سيخ
املثل العليا والأخالق احلميدة الكرمية يف نف�س الطفل نازع ًا اىل
ً
معلومة معرفية ينبه ال�شاعر الطفل
تقدمي القاعدة الأخالقية
اليها :
�أو ً
ال – دائرة القيم الإن�سانية :
وت��ن��درج يف ه��ذه ال��دائ��رة جمموعة م��ن الأن��ا���ش��ي��د ذوات
املو�ضوعات التي ال تخرج عن اطار التوجيه واالر�شاد والتنبيه
�صادرة من ال�شاعر اىل
هة من الكبري �إىل ال�صغري �أي
ٍ
ٍ
موج ٍ
ب�صورة َّ
الطفل مبا�شرة.نقر�أيف هذه الدائرة �أ�شعار ًا عن ( بر الوالدين
– الرب والوفاء -الأم – حق اجلار ).نقر�أ مث ًال يف ق�صيدته (بر
��ب/يف ِب ِّر ِهما�/أُر�ضي
الوالدين �ص � [:)12أمي و�
ُ
أبي/نبع احل ِّ
�سعادتنا�/سهِرا ح َّب ًا/يف راحتنا�/أرجو لهما/
ر ِّبيَ /ل ِق َيا ت َع َب ًاِ /ل
َ
َ
طول الع ْم ِر/فهما عندي�/أغلى ُذخْ ِر./
ثاني ًا -دائرة القيم الروحية :
ولهذه الدائرة ح�ضو ٌر ميتد على م�ساحة من املجموعة �أكرب
مو�ضوعات
من �سائر الدوائر �،إذ يحتفل �شاعرنا احلداد مبعاجلة
ٍ
تت�صل بالطقو�س الدينية وباملنازع الروحية التي ن�ؤمن بها
ومنار�سها  ،وجنْ ��هَ��دُ �أن نو ِّرثها ونعلمها �أبناءنا كونها الأروم��ة

والينبوع الذي ت�صدر عنه الأخ�لاق الرفيعة والقيم االن�سانية حب الأر���ض وزرع ن��واة الكرامة ون�سغ الكربياء يف ذات طفلنا
النبيلة التي نعتنقها ومنار�سها .نلمح تر�سيخ ًا ملا �أذه��ب اليه يف العربي الذي ي�شاهد كل يوم مئات امل�شاهد العنيفة التي تخد�ش
ق�صائده( احلرية -العلم -ال�صالة -يف امل�سجد� -أخوة اال�سالم-
براءته وت�شعل يف نف�سه ع�شرات الت�سا�ؤالت عن �أ�سباب ما يحدث
لقاء رم�ضان -يف ذك��رى مولد ال��ه��ادي -الر�سول املعلم ���ص) .يف
يف هذا العامل املرعب املخيف .يف ق�صيدة (�صرخة الأق�صى �ص
�أن�شودة (احلرية �ص  )72نقر�أ هذا احلوار الر�شيق الرقيق :
�سعادة/يعانق  )62نقر�أ:
الف�ضاء/يطري يف
ر�أي��تُ يوم ًا طائراً/يطري يف
ٍ
ْ
وال�ضياء/دعو ُتهُ
ال�سماء�/أحبا ُبه الأزها ُر والغ�صونُ
لقف�ص/مل َّونٍ
ٍ
ُ
ْ
ْ
/فالليل تطاول
ملَ /م ْن
يك�سر قيدَ الأعداءِ
الأق�صى ي�صرخ يف �أ ٍ
ُ
ُ
عناء /فكلُّ �شيءٍ عندَ ه/من
�ضاء/ي�أتي �إليه رزقه/من غري ما
ْ
ُم ْ
فجر ب�سمائي/من �أر�ضي عرج املختا ُر/وعليها
يف َح َرمي/هل يبزغ ٌ
جميلة/
غابة
وماء/فقال يل �:سعادتي /لي�س لها
م�أكلٍ
ٍ
انتهاء/يف ٍ
ْ
ْ
فجا ُر/هل فيكم
�أحيا كما �أ�شاء/حريتي �أعزُّ ما/ملكْتُ من عطاء (./وليته قال� :صلَّى الأخيا ُر�/آ ٍه قد عاث الأ�شرا ُر/فيها وجتبرَّ َ َّ
َ
ْ ُ ِّ
ْ
ٌ
مفاخر ِّ
ني/ويف هذا توليدٌ ملفهوم البطولة
بطل ي�أتيني/ويعيدُ
حط ِ
َ
�أملك من عطاء).ودونك هذان البيتان من ق�صيدته (يف امل�سجد
ً
�ص )46التي ينبه فيها ال�شاعراىل �أهمية امل�سجد
وازكاء للح�س الوطني والقومي لدى الطفل العربي  .ولعل
قيمة دينية يف والفداء
ٌ
ً
ُ
ً
تن�شئة
�سن مبكرة
حياتنا/:يف امل�سجد دوما لقيانا/كي نتلو فيه القر�آنا/فالرحمة يف تزويد�أطفالنا بهذه املفاهيم ال�سيا�سية يف ٍ
ُ
تغ�شانا/و�سكينة ربي دنيانا./
فيه
ً
قومية لهم ليقوموا بعد �أن ي�صبحوا رج��ا ًال بواجبهم الوطني
ثالث ًا -دائرة القيم االجتماعية:
ال�شك �أن املجتمعات االن�سانية هي منظومة العالقات بني
ريب �أن احليوان
االن�سان واحليوان واجلماد�أو قل الطبيعة.وال َ
ي�شكل يف حياة الطفل دائرة اهتمام وانفعال.الأطفال ينزعون
�إىل التمتُّع مب�شاهدة احليوانات على تغاير �أنواعها.هناك عالقة
حميمة بني الطفل واحليوان ت�صل �إىل حدود احلب الكبريوالتعلق
ال�شديد.وهذه الدائرة البد من توافرها يف �شعرالأطفال بل يف
�أدب الطفولة قاطبة.من هنا حر�ص �شاعرنا احلداد على �أن ي�شفع
بذكر للحيوان عرب ق�صائده( النحلة – الديك-
جمموعته هذه
ٍ
الهرة -احلرية) ال ملجرد امتاع الطفل بل ِل َ�س ْو ِق قيمة �أو معلومة
الب��د من تقدميها للطفل يف اط��ار تربيته وتن�شئته.نقر�أهذه
الدعوة اجلميلة يف ق�صيدته (الديك �ص  )86اىل بناء امل�ستقبل
غد �أف�ضل:
وال�سعي
باجتهاد اىل االرتقاء ب�أنف�سنا حتى بلوغ ٍ
ٍ
/ك��وك��و كوكو/عند ال��ف��ج ِ��ر/ك��وك��و ك��وك��وٌ �/
��ص��وت ي�سري/
ْ
ْ
مليك/ي�صحو فجراً/
��اج
ما �أج َم َله/هذا
الديك/ولهُ ُع ْ��ر ٌف/ت ُ
نب/
وينادينا/ما �أن�شطه�/إ ْذ يدعونا/هيا ن�سعى/هيا نعملْ /هيا ن ِ
نب غدنا الأجملْ ).
للم�ستقبلْ (/وليته قال :هيا ن ِ
رابع ًا -دائرة القيم الوطنية والقومية:
يف هذه الدائرة يحاول ال�شاعر تعليم الطفل العربي على
وجه اخل�صو�ص �أبجديات الوعي ال�سيا�سي و�إ�شراكه يف عملية
الدفاع عن �أر�ضنا ال�سليبة ،ويد�أب �شاعرنا يف جتذير معاين حب
هجن
الأر�ض وتقدي�س الوطن يف وجدان �أطفالنا  .وهذا لي�س مب�س َت ٍ
و�أطفالنا ي�شاهدون م�ستغربني مكابدات الأطفال يف فل�سطني ويف
العراق وم�شاركاتهم الربيئة يف الن�ضال ويف الدفاع عن �أر�ضنا
املغت�صبة ،وقد طارت يف الآف��اق يف ع�صرنا هذا �أ�سماء ال�شهداء
الأط��ف��ال العرب �أمثال (حممد ال��درة و�إمي��ان حجو)� .أنا�شيد
�شاعرنا [ الوطن الغايل -الوطن الأخ�ضر -ب�لادي� -صرخة
الأق�صى -طريق الن�صر -احلرية -جندي امل�ستقبل)ا�شراكات
موفقة وا�شراقات م�ؤتلقة لذلك الهدف ال�سامي؛ �أال وهو تعميق

والقومي دفاع ًا عن وطنهم و�أمتهم �إذا دعت احلاجة �إىل ذلك.
كلمة �أخرية:
�أول م��ا �أعجبني يف ه��ذه املجموعة ال�شعرية على �صعيد
ال�شكل هذا الإخراج الفني الباهر من حيث جودة الورق و�ألوان
ً
لوحة
اللوحات والغالف وت�شكيل اللوحات التي زادت على �أربعني
للفنانني الأخوين د.م�صطفى بكروعبدالرحمن بكر وتنا�سبها مع
املو�ضوعات ال��واردة  .وعلى �صعيد امل�ضمون �شدين ذلك التنوع
املهيمن على املجموعة من حيث املو�ضوع والوزن ال�شعري امل�ستخدم
تام ًا حين ًا وجمزوء ًا �أحيان ًا �أخرى  ..ناهيك عن اللغة الرقيقة
التي َّ
وظفها �شاعرنا توظيف ًا جيد ًا ف�أدت الر�سالة املبتغاة .بيد �أين
�أ ِملْتُ �أن تكون املجموعة يف كاملها �أو يف �أكرثها �صادر ًة عن ل�سان
ري اىل �صغري،ليمكن لطفلنا
طفلٍ اىل طفلٍ �آخر ال �صادرة من كب ٍ
ً
مرح وله ٍو و�أمنيات ب�سيطة
�أن يعي�ش اح�سا�سات الطفولة
كاملة من ٍ
وا�شارات ومالحظات خاطفة وت�سا�ؤالت عفوية .ومتنيت �أن تكون
ٍ
ً
موظفة
تلك التوجيهات واالر�شادات التي قدمت القيمة الرتبوية
�شاعر ك�شاعرنا احلداد
أ�سلوب ما ال يع�سر على
ٍ
ٍ
ب�صورة غري مبا�شرة ب� ٍ
انتهاجه.وليت عنوان املجموعة كان عنوان ًا �آخر ي�شد اهتمام
الكبري وال�صغري مع ًا .وال �أرت��اب يف �أن هذه املجموعة ال�شعرية
�إ�ضافة جديرة بالتقدير اىل مكتبة �أدبنا الطفويل التي تفتقر
أعمال �شعرية ونرثية طفلية رفيعة كم ًا ونوع ًا باملقارنة مع
اىل � ٍ
الكم الهائل الذي تعج به مطابعنا ومكتباتنا من �ضروب امل�ؤلفات
الأخ���رى .و�أرج���و ال�شاعر عبدالغني احل��داد احتافنا باملزيد
واملده�ش من هذا ال�شعر ال�ضروري لذائقة �أطفالنا الأدبية.
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حتية �إىل �شاكر م�صطفى

• ر�شيد فياليل
ق�سنطينة  -اجلزائر

أحي فيه قلم ًا
من �أ�سف �أعرتف �أين كلما كتبت �شيئ ًا � ِّ
عربي ًا كبري ًا� ،إ َّ
ال و�شعرت عند ن�شره ،بتق�صري خمل ،يف حق
�صاحبه باعتبار� ،أن كل كلمة �أكتبها لهذا الغر�ض الطيب،
�أجدها هزيل ،و�أ�ضعف �شحنة من الطاقة العاطفية الهامة
التي� ،أبذل ق�صارى جهدي من �أجل �إخراجها ،و�صبها ،يف
قالب تعبريي يليق مبثل ذلك املقام العلي مقام �أولئك الذين
حت��دوا واجتهدوا ،وجربوا املحال يف �سبيل� ،أن ت�ستعيد
الأمة العربية الإ�سالمية وجهها احل�ضاري الفاعل امل�شرق،
وامل�شرف ال��ذي كانت تتمتع به يف ع�صور �سابقة لي�ست
ببعيدة ،يف عمر الزمان ،وها �أين اليوم �صدقوين �أعاين
نف�س امل�شكلة ،بعد �أن �شق علي �أ َّ
ال �أكتب و�أح ِّ��ي �أ�ستاذنا
القدير الدكتور �شاكر م�صطفى ،وقد ذكرتنا بهذا الواجب
العظيم ،ال�صحيفة الدم�شقية الزهراء «الأ�سبوع الأدبي»
بتخ�صي�ص ملحق ًا من مالحقها ال�شعرية رقم ( )378حول
جتربته الأدبية الهائلة احل�ضور والرثاء واالمتالء� .أطال
اهلل يف عمره ومتعه بالن�شاط الدائم الكرمي».
نعم ،الدكتور �شاكر م�صطفى ،كما نوه بذلك كل من
���ش��ارك يف املحلق امل��ذك��ور �أع�ل�اه ،قلم رفيع العيار ،ب��ارز
الثقافة ،عميقها ،فهو بالفعل ملم مبعارف ع�صره ،املام ًا
تام ًا يثري الده�شة والإعجاب ،وت�شهد بذلك كل كتاباته
املن�شورة  ،يف الكثري من ال�صحف والدوريات العربية.
ه��ذا ف�ض ًال عن �أ�سلوبه املبهر يف الكتابة ،وال�شديد
اجلمال ،على نحو متميز يجعل – بال �أدنى ريب – من يقر�أ
له �أول مرة ،ال ين�سى �صاحبه �أبد ًا – ذلك �أمل يهج�س هذا
القارئ ،مثلما ح�صل يل – يف البحث عن الكتب والبحوث،
واملقاالت ،وكل ما خطه �صاحب هذا القلم الأ�صيل الذواقة
ال��ذي ،ق َال وج��وده يف زمننا ال�شح البخيل ،لقد ق��ر�أت له
�أول مرة مبجلة «العربي» الكويتية ،وكان ذلك من �سنني
عديدة خلت ،ف�شد انتباهي من �أول �صفحة بعبقريته يف
ال�صياغة ،والتحليل وغزارة املعلومات ،ومنذ ذلك اليوم مل
يخيب ظني وال مرة واحدة! بحيث كلما قر�أت ما كتب �إ َّ
ال
ووجدت مبتغايا فيه و�أجد �أي�ض ًا ذلك النف�س القوي ،النبيل
الرومان�سي ،الذي ي�سكن بني الكلمة والكلمة ،وبني الفكرة
والكفرة وب�ين احلجة واحل��ج��ة الأخ���رى التي تتبعها،
وتدعم �سابقتها ،وتزيد يف متا�سكها ،وثباتها ،وا�شعاعها...

• خالد قوطر�ش

ومنذ �أعوام قر�أت ب�أحد �أعداد �صحيفة «القب�س» الكويتية
�أي�ض ًا ،خرب دخوله �إىل امل�ست�شفى ،ب�سبب مر�ض �أو حادث
ال �أذكر بال�ضبط ،وحزنت لذلك كثري ًا ،وحمدت اهلل من
الأعماق ،على �أن��ه مل يقع ماكنت �أخ�شاه ،وزادت درجة
اطمئناين كثري ًا حينما ق��ر�أت لأ�ستاذنا �شاكر م�صطفى ،
كلمة �شاعرية ،رقيقة ،وعذبة ك�أنها ال�شهد اجلبلي ،كانت
بعنوان« :وبكيت» وقد ر َّد فيها ،ب�شكر و�أدب ح�ضاري جم
على كل من ت�أثر مل�صابه ال�صحي ،و�شاركه يف �أمله ،وان�شغاله
�إىل حد ذرفت فيه عيناه بالدموع �أمام العطف الكبري الذي
غمره به كل �أ�صدقائه ،قرائه ،زمالئه.
 ...ما �أكرثهم جميع ًا يف الوطن العربي ...وبال�صدفة
فقط ،عرفت بعدها �أنه يكتب �أي�ض ًا مبجلة «اليوم ال�سابع»
التي كانت ت�صدر يف باري�س ،قبل �أن توقف عن ال�صدور،
�أثناء حرب اخلليج الثانية ،وكان يكتب فيها على ال�صفحة
الأخرية ،رفقة جمموعة �أخرى من خرية الأقالم العربية
�أمثال د.ه�شام جعيط ،د.عابد اجل��اب��ري� ،صالح �أحمد
�إبراهيم ،ليل ال�صبار ...وكعادته كان وا�سع املعارف� ،ساحر
الأ�سلوب� ،صلب الدليل ،متمكن من �أطروحاته ،طريف
املعاجلة ،الذع ال�سخرية ،وغ�ير جم��اين �أ���ض��ف �إىل كل
ذلك �إتقانه للعربية ،وللغات الأجنبية الأكرث انت�شار ًا يف
الوقت احلا�ضر ،مما �أك�سب كتاباته ،و�أثراها بذلك البعد
امل�ؤثر وال�ضروري الذي ن�ستطيع �أن نختزله يف كلمة واحدة
�أال وهي «الإ�شباع» ،و�أق�صد بكلمة «اال�شباع» ذلك الثقل
القاعدي ال��ذي يت�ضمنه كل عمل كتابي جيد ،و�أعتقد
�أن ال��ق��ارئ الكرمي ي�شاركني مثل ه��ذا ال���ر�أي ،خ�صو�ص ًا
و�أن مفهوم الأمية يف البلدان املتقدمة حالي ًا ،يعني عدم
�إجادة�أي لغة �أجنبية ،وهو مفهوم �صحيح �إىل حد مارغم
ق�ساوته ،وتطرفه املهم �أن �أ�ستاذنا القدير الدكتور �شاكر
م�صطفى ،ال يحمل �أي م�شكلة من هذه الناحية ،وذلك ما
�ضاعف من قيمة ككاتب مثقف ،وباحث م����ؤرخ ،و�أدي��ب
مبدع ،وعربي كبري ،جدير بكل تكرمي.
يف اخلتام ،هذه حتية و�شهادة اعرتاف باجلميل ح َّررها
�أدي��ب �شاب ،ع�صامي ،من املغرب العربي ،يعترب نف�سه،
واح��د ًا من تالمذته ،مريديه ،ويتمنى له دوام ال�صحة
والعافية وكرمي العطاء.

ر�أي يف كتاب

يو�ســـــف ال�ســــباعي
فل�سـفة قلم وحياة

• �سمر روحي الفي�صل
�صدر هذا الكتاب �ضمن �سل�سلة
املكتبة الثقافية ال��ت��ي ت�صدرها
الهيئة امل�صرية العامة للكتاب.
م���ؤل��ف��ه ال��ك��ات��ب وال���روائ���ي عماد
ال��دي��ن عي�سى ،ومو�ضوعه فل�سفة
حياة يو�سف ال�سباعي و�أعماله،
يف هذا الكتاب عنوانات عدة تبد�أ
مبر�آة الع�صر بيو�سف ال�سباعي بني
جيل ال��رواد وخ�صو�ص ًا طه ح�سني
و�إب��راه��ي��م امل���ازين وحم��م��د ح�سني
ه��ي��ك��ل .وه���ن���اك – ب�ي�ن ال��ب��داي��ة
والنهاية – عنوانات تو�ضح حياة
ي��و���س��ف ال�سباعي يف ك��ن��ف وال���ده
حممد ،وت���أث��ره بوفاته ،وانعكا�س
مو�ضوع امل��وت يف رواياته وق�ص�صه
ابتداء بـ « -نائب عزرائيل» وانتهاء
ب��ـ « -جفت ال��دم��وع»� ،إ���ض��اف��ة �إىل
«ال�سخرية» وفل�سفتها يف �أعمال
ال�����س��ب��اع��ي ،وم��ف��ات��ي��ح �شخ�صيته،
وت��رج��ح��ه ب�ين امل��ذاه��ب الأدب��ي��ة،
وت��ع��ب�يره ع���ن ال���واق���ع ال�سيا�سي
واالجتماعي امل�صري.
والقارئ �أول الأمر ي�شده مو�ضوع
الكتاب ،وينتظر �أن يقر�أ فيه ،بعد
رح��ي��ل ال�سباعي ،حتلي ًال لأع��م��ال
هذا الأديب الذي �شغل النا�س ب�أدبه
ومنا�صبه الثقافية وال�سيا�سية.
ولكن هذا القارئ �سرعان ما ي�أ�سف
لهذا اخللط العجيب ب�ين �إعجاب
امل�ؤلف مبو�ضوعه وحاجات الدر�س
وال��ت��ح��ل��ي��ل ،وخ�����ص��و���ص�� ًا االف��ت��ق��ار

�إىل الأم��ان��ة العلمية ،و���س��وء فهم
امل�صطلحات وامل���دار����س الأدب��ي��ة،
وه�شا�شة الأدوات املعرفية اخلا�صة
بالتحليل النف�سي ،وركاكة الأ�سلوب
 ،وتزييف الوقائع واحلقائق.
وال���ك���ت���اب ،ج��م��ل��ة ،ال ي��خ��دم
القارئ يف تعرف يو�سف ال�سباعي،
فال يحيط ب�أدبه ،وال ميلك القدرة
على ت�صنيفه وتتبعه زمني ًا و�أدبي ًا،
�إن ه��ي �إ َّ
ال خ��واط��ر معجب راغ��ب
يف الإع�لاء من �ش�أن ال�سباعي ،مدّ ع
يعتقد �أن «ال�لام��ذه��ب��ي��ة» مذهب،
و�أن االجت��اه��ات الأدب��ي��ة العربية
تداخلت لدى ال�سباعي وح��ده ،ويف
ذلك �ضعف معرفة بالإنتاج الروائي
العربي ،ونوع من التدلي�س ال�ساذج
الذي يعني على اختالط الأمور لدى
القارئ العادي البعيد عن ال�ساحة
الأدبية� ،إن ال�سباعي منوذج للأديب
الذي احرتق بنار ال�سيا�سة ،وذهب
نتيجة �سوء اختياره ،ولكن ال�سباعي
ال�سيا�سي �شيء ،وال�سباعي الأديب
�شيء �آخر.
و�أمر غري مقبول ذلك املزج بني
حياة الأدي���ب و�أع��م��ال��ه ،و�إ�سقاط
الأوىل على الثانية ،وتف�سري الثانية
يف �ضوء الأوىل.
�أعتقد �أن هذا الكتاب ال ي�ستحق
القراءة.

كاتب �أعرفــه ..عــــادل العوا

عرفته يف عقد الأربعينات وبالتحديد يف العام الدرا�سي 1946
ـ  1947عندما كنا نتعاون وفريق من الزمالء املعلمني ،يف �إ�صدار
جملة املعرفة ل�سان حال �أ�سرة التعليم .فقد كنت �صاحب امتياز
املجلة ،لكوين رئي�س ًا لهيئات التعليم يف �سورية للتحرير .وجملة
املعرفة وقتذاك ،كانت تدافع عن م�صالح �أ�سرة التعليم املادية
واملعنوية ،وتب�شر بالرتبية احلديثة وحتاول تغيري م�سار التعليمي
التقليدي احلفظي وتطعيم الطرق القدمية ب�أ�ساليب حديثة
قائمة على معرفة الطفل وق��درات��ه وميوله وحاجاته وجعل
التعليم قدر امل�ستطاع تعليم ًا عملي ًا يلبي حاجات املجتمع اجلديد،
والإقالع نهائي ًا عن ح�شو �أدمغة الأطفال باملعلومات احلفظية� ،إىل
تفتيح �أذهانهم و�إمناء �شخ�صياتهم ،و�إعدادهم كلي ًا للحياة �إعداد ًا
معرفي ًا وعقلي ًا .وكانت ملقاالت الدكتور عادل العوا وافتتاحياته
الأثر الفعال يف حتقيق هذه الأهداف الرتبوية.

عاد الدكتور عادل العوا �إىل املوطن بعد غياب ع�شر �سنوات،
حام ًال �شهادة دكتوراه دول��ة يف الفل�سفة من جامعة ال�سوربون
بدرجة م�شرفة.
وملا توقفت جملة املعرفة عن ال�صدور ،و�ألغي امتيازها عقب
انقالب ح�سني الزعيم ،عام  ،1940ان�صرف الدكتور عادل العوا
كلي ًا �إىل العمل اجلامعي والت�أليف .ف�صدرت له عدة كتب قيمة
يف الفل�سفة وعلم النف�س واالجتماع والنقد والفن .وقد بلغت
م�ؤلفاته �أك�ثر من �ستني كتاب ًا .منها ما هو مرتجم ومنها ما هو
م�ؤلف .و�آخر كتاب �صدر له (�أخالق التهكم) .وقد تناول الكتاب
والنقاد هذه امل�ؤلفات بال�شرح والتعليق والنقد .و�أجمعوا على
�أن م�ؤلفات الدكتور العوا كلها عميقة يف مو�ضوعاتها وجليلة يف
�أ�صولها و�أهدافها ،و�إن الدكتور العوا ال يخط كلمة وال ير�سل فكرة
�أو نظرية �إال بعد الت�أكد والتمحي�ص واليقني ،داعم ًا �آراءه و�أفكاره

ونظرياته ب�أقوال كبار الفال�سفة من ال�شرق والغرب .وهو واثق
ما يقول ويكتب وثوقه من نف�سه ومن معرفته ال�شمولية الوا�سعة.
ومن يقر�أ م�ؤلفات الدكتور عادل العوا ي�شعر ب�أنه ميزج الفل�سفة
بالأدب ،ك�أمنا يريد �أن ي�ؤدب الفل�سفة ويفل�سف الأدب ,ف�صار بحق
�أدي��ب الفال�سفة وفيل�سوف الأدب���اء .ويخيل �إيل ب���أن فل�سفته،
والفل�سفة ت�أمل ال خيال ،تقوم على النظرة �إىل الوجود بعقل
ت�أملي وواقعية ي�شوبها �شيء من ال�صوفية الرمزية امليتافيزيقية.
وعلى اجلملة ف�إن فل�سفته ،على قدر ما ،تهتم بالذات الفردية،
قدر اهتمامها بالذات اجلماعية الربكماتية ،فهي مزيج من املنطق
الكال�سيكي والت�صوف الديني ال�شمويل .ف�شموليته املعرفية
و�شموليته الروحية تتوازنان كتوازن ال�سماكني يف كبد ال�سماء.
وقد لقبه طالبه ببريك�سون �سورية.
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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

�أدب من العامل

«�إ�صغا ٌء لأغنية الطائر» لأنتوين دو ملّو

•ثناء دروي�ش
الطائر،جئتني من حبيبي
�أ ّي��ه��ا
ُ
بهد ّيةٍ  ،و ما �أغالها من هد ّية.
ال�صدف،
وح على
ُ
ِ
و�ضعت �أذنَ ال ّ��ر ِ
أ�صغيت يف ذه���ولٍ و ن�شوةٍ ل�صوت
و�
ُ
البحر،فغ ّيبني احل�ضو ُر عن �ضجيج
الب�شر.
�أغ��ن��ي��ت��ك ي���ا م���ع���ت���وقُ ح��ك��اي ٌ��ة
مي الال
�سرمد ّي ٌة�،سمعتها منك يف ق��د ِ
زمان،فبكيت وج��د ًا و توق ًا للحبيب،
لأتلم�س نف�سي بعدها ،و�إذا بالزغب
ك�سائي ،وجناحان من نو ٍر يحلّقان بي
حتد.
�إىل مداراتك التي ال ّ
م���ا �أب�����س��ط ك��ل��م��ات��ك ي���ا ر���س��ول
ري
��ب،ل��درج��ةٍ ي�صعب معها التف�س ُ
احل ّ
�أو ال��ت���أوي��لُ  ،لأن��ه��ا الأ ّول و الأ���ص��ل،
ال���ف���ن ال�����س��ه��ل
ف��ال��ب�����س��اط��ة ذل����ك
ّ
املمتنع،كتاب الفطرة ال��ذي ال يجيد
قراءته �إال من عاد طف ً
ال ك�أ ّول خلق.
احل��ر ،بحقّ من
و�س�ألتك�“ :أيها
ّ
�أر���س��ل��ك ،مل���اذا اخ�ت�رت ال��غ��ن��اء عند
نافذتي”
فابت�سمت عيناك ،و�صدح تغريدك
يجيبني � “ :أل�ست من ناداين بفي�ض
ني و لهفةِ انتظار،وها قد �أتيت يف
حن ٍ
وقتي املوعود� ،شوقك جذبني �إليك،
ولوال ال�شوق ما �أتيت “
و ع��دت �أ���س���أل  “ :من �أي��ن جئت،
و� ّأي البالد بالدك ،ب�أغنياتك الغريبة
القريبة� ،أحفظ معناها عن ظهر قلب،
ك�أين من غنّاها”
كلّ �أ�صقاع الأر���ض يل وط��ن،و�إىل
كلّ نافذة م�شرعة للنور هجرتي� ،أتيت
جن�س و قوم ّية،من كلّ
من كلّ
عرق و
ٍ
ٍ
مذهب و طائفةٍ و دي��ن ،من الوحدة
ٍ
الإن�سان ّيةِ اجلامعة ،واملعنى الرحب
ت�صب به جميع املفاهيم.
الذي
ّ
ا�صغي �إىل �إي��ق��اع حلني،تلقيني
قادم ًا من البوذ ّية و الهندو�س ّية ،من
الإ���س�لام و امل�سيح ّية ،م��ن الت�ص ّوف
والزن واحل�صيدية.
أق�ص عليك �أح�سن الق�ص�ص،
جئت � ّ
يحب الق�ص�ص يا �أخت الروح،
و من ال ّ
لتحر�ض منو ًا روح ّي ًا.
جاءت
خا�صة �إن
ّ
و ي�ستدرج ال�س�ؤال �آخر يف ده�شة ال
تنتهي،و �شغف ولوع ال ي�شبع ،وف�ضول
معرفة يف�ضي كلّ باب منه لألف باب :
“ �أال قل يل �أيها الطائر احلبيب،
كيف تُقر�أ ق�ص�صك “
و كهدهد �سليمان ،من عنده اخلرب
اليقني جتيبني :
طرقٌ
ثالث :
“ لقراءة ق�ص�صي
 .1اق��ر�أ الق�صة مرة واح��دة .ثم
انتقل �إىل ق�صة �أخرى .هذه الطريقة
يف القراءة لن متنحك �إال الت�سلية.
 .2اق���ر�أ الق�صة م��رت�ين .تد ّبر
معانيها .ط ِّبقها على حياتك� .سيهبك
هذا ذائقة الهوتية .ميكن ملثل هذا
الأم���ر �أن يتم على نحو مثمر �ضمن
جمموعة يتقا�سم �أف��راده��ا تد ّبرهم
للق�صة .بذلك تكون قد ت�أ ّلفتْ حلقة
الهوتية.
 .3اق���ر�أ الق�صة م��ن جديد بعد
�أن تكون قد تد ّب َ
رت معانيها� .أحلِل
ال�صمت يف دخيلة نف�سك ودع الق�صة
ت��ك�����ش��ف ل���ك ع���ن ع��م��ق��ه��ا وم��ع��ن��اه��ا
ال��داخ��ل��ي�ين��� :ش��يء يتعدى الكلمات

واخل���واط���ر� .سيهبك ه���ذا وج��دان�� ًا
�صوفي ًا.
�أو فاحمل الق�صة ط��وال النهار
وات���رك ���ش��ذاه��ا ونغمها ي�سكنانك.
ات��رك��ه��ا تخاطب قلبك ،الدم��اغ��ك.
ق��د يجعل ه��ذا منك �أي�ض ًا ن��وع�� ًا من
امل��ت�����ص��وف .لقد ُروي���ت غالبية هذه
الق�ص�ص �أ�ص ً
ال بالنظر �إىل هذه الغاية
ال�صوفية”.
غريد �أنك املعلّم
حينها �أدرك يا ّ
��ي ال��ذي �آث��ر �أن يكلّف نف�سه
ال��روح ّ
مبهمة تبليغ ما و�صل �إليه يف دروب
ّ
ال��ع��رف��ان ،و �أن غ��ن��اء ال��ط��ي��ور على
ب�ساطته مدر�سة ،و �أن كتاب الطبيعة
��وح على ق����راءات ب��ع��دد �أنفا�س
م��ف��ت ٌ
اخلالئق.
توحد
ف�أعود ملقدمة النا�شر الذي ّ
م��ع ال��ك��ات��ب و ط��ي��ور ال�����س��م��اء ب��ذات
الأغنية ،لأ�شدو معهم :
تغني الطيور
متجد اهلل يف ال�سماء
تغرد الطيور
تدعو �إىل رب العالء
لتكن حمبة
و قلوب النا�س يف هناء
من �أجلنا جميع ًا
تغني الطيور
يا لأغنية الطائر ما �أبدعها� ،إنها
بوابة العبور �إىل احلر ّية و االنعتاق
املادي،و �أنفا�س
من �سطوة املح�سو�س و
ّ
حمبة غامرة حتيا بها القلوب.
ث���م ع����ودة م��ن ج��دي��د لتحقيق
ّ
االن�سجام بني العقل و النف�س و الروح،
أبدا,ليتج�سد معنى
حي حا�ضر �
ّ
بقلب ّ
الإن�سان.
�أغنية تقول �إن��ك املبد�أ وال��درب
واملنتهى،وما من مق�صود �سواك،فحتّام
املعني بالتوجيه
تظن
تنظر حولك و ّ
ّ
� ّأي �إن�سان عداك :
“حذار من تطبيق الق�صة على � ٍّأي
كان �سواك (كاهن ،مالّ ،كني�سة ،جار).
ت�ضر بك.
�إن فعلت ف�إن الق�صة �سوف
ّ
كل واحدة من هذه الق�ص�ص �إمنا هي
عنك ،ال عن �أحد �سواك”.
هكذا يقت�ضي التحذير من خبري
بالنف�س الب�شرية و ثغراتها ،حيث
اع��ت��ادت �أن حت��اك��م و ت��دي��ن و ترى
رب�أ من كلّ خطيئة
عيوب �سواها و تت ّ
و خط�أ.
و هكذا يقت�ضي التعليم �أن تقر�أ
الق�ص�ص وفق ت�سل�سلها �إن كنت مبتدئ ًا،
ليحقق الكتاب غايته كدليل و مر�شد :
“ ع��ن��دم��ا ت��ق��ر�أ ال��ك��ت��اب للمرة
الأوىل اقر�أ الق�ص�ص بح�سب الرتتيب
ال��ذي وردت عليه .فالرتتيب يف�صح
عن تعليم وعن روح ي�ضيعان �إذا ُق ِرئت
الق�ص�ص كيفما اتفق”.
���د نف�سك بالتعليقات
“ ال حت َّ
ال���واردة يف ه��ذا الكتاب� .إذ ال�شيء
ي�����ض��ط��رك �إىل ا���س��ت��ع��ارة ب�����ص�يرة
�سواك؟”
ذلك �أن كلّ ق�صة مفتوحة لتقر�أ
عدة ال�ستنباط احلكمة منها،
بطرق ّ
و لكلّ ق��ارئ �أن يتو�صل بنف�سه �إىل
مغزاها ،دون �أ�سره مبا ر�آه الكاتب.
و لعلّ هناك من ي�أخذ على الأب

ان��ت��وين تذييله ك���لّ ق�صة مب��ا ر�آه
فيها من ع�برة ،رغم حتذيره امل�سبق
بالوقوع يف مثل هذا املطب.
لكني �أرى �أن الكاتب ير�أف بذوي
العقول ال�ضعيفة�،أو م��ن ي�سري �أول
خطاه على درب احلكمة ،في�أخذ بذلك
الكتاب طابع ًا تعليمي ًا مبا�شراً ،حتى
ولو حاول �أن ينعتق من ذلك و يرتدي
حلّة الطيور و ين�شد غناءها.
ف��ي���أت��ي ك��ت��اب��ه يف  124نغمة
متنوعة متدرجة يف قوتها ،كل نغمة
ت�صدر عن وتر لت�سمعها �آذان �صاغية
و قلوب واعية.
ق�ص�ص ت�آلفت و اجتمعت تن�شد
الإن�سان فينا ،و تخاطب الفطرة التي
عالها الغبار ،و جتلو مرايانا ال�صدئة،
بدعوة للت�أمل و التفكر ،و حتري�ض
ال�س�ؤال و تركه مفتوحا بال جواب
ن�سبي.
قطعي يف كون كل ما فيه
ّ
ت��ل��ك ه���ي ط��ري��ق��ة ال��ع��رف��ان يف
الأخذ بيد املريد ملعرفة نف�سه فربه
باعتباره الكتاب املبني ال��ذي انطوى
فيه العامل الأكرب ،مبتعد ًا عن التلقني
و الن�سخ ،فاحت ًا �أمامه �آفاق الك�شف و
الده�شة الولود من �أب�سط الأ�شياء �إىل
بالن�ص و
�أكرثها تعقيداً ،فال يحب�سه
ّ
ال بالتقدي�س ،وال يرت�ضي له تبع ّية
��ب فال
ّ
رب و مربوب� ،إال ما عقده احل ّ
انف�صام له �أبدا.
و على ل�سان كل خملوق من �إن�سان
و حيوان و نبات ينطق العرفان عند
انتوين دو ملّو ،في�شابه بذلك موالنا
ج�لال الدين ال��روم��ي و فريد الدين
العطار و �سواهم من �أهل الطريقة و
�سلاّ ك احلقيقة ،.حيث تبقى الق�صة
الأي�سر و الأق�صر كو�سيلة للو�صول
�إىل قلب التلميذ ال دماغه.
ذلك �أن القلب هو م�سقط الوحي و
مهبط الأنوار ،و لن يفلح يف هذا الدرب
من جاء مثق ً
ال بحمولته ،كحما ٍر يحمل
�أ�سفاراً.
“ قال التلميذ للمعلم جئتك وال
�شيء يف يدي،
فقال املعلم اتركه فوراً،
فقال التلميذ كيف �أت��رك��ه وهو
ال�شيء،
ف��رد املعلم �إذ ًا فاحمله �أينما
ذهبت”
املتفرج على هكذا
يظن
و كثري ًا ما ّ
ّ
مدر�سة� ،أو اجلاهل ب�أمورها� ،أنها قد
حترمه متعه امل��اد ّي��ة ،و تطفئ ولعه
ب��ال��دن��ي��ا ،فيبتعد ح��ت��ى ع��ن ف�ضول
االطالع عليها ،بل ي�صل به الأمر �إىل
معاداتها و رجمها “ والإن�سان عد ّو
م��ا جهل” ،و م��ا ه��ي يف احلقيقة �إال
ت�شذيب و تهذيب للنف�س ،و نظافة
للحوا�س من ركام الأوهام،بحيث تكون
الدنيا فر�صة للحياة ال للعي�ش فقط ،و
رب ملدارات �أعظم و �أو�سع.
مع ٌ
�إنه طريق االنعتاق و احلر ّية ،فمن
ارت�ضى �أن ت�سوده �شهواته و تقوده
بدل �أن تذلل لأجل �إن�سانية و تكون
مط ّيته نحو مبتغاه ،لن يرى يف هذه
الق�ص�ص �إال حكايات للأطفال ،و �إنها
ح ّق ًا كذلك ،فليتنا نعود �أطفا ً
ال� ،أولئك
النا�صري  “ :لن
الذين قال فيهم ي�سوع
ّ

تدخلوا امللكوت حتى تعودوا �أطفا ً
ال
“.
� ٌ
أطفال يحيون فرح اللحظة بكل
�أمديتها الرحبة ،و تظلّ الده�شة
متلأ عيونهم �ألق ًا و �شمو�س ًا،ملكوتهم
�سماوات �إن�سان ّية حقّة ،هم فيها �أ�سياد
�أنف�سهم ،بال ترغيب و ال ترهيب.
م���ا �أح��وج��ن��ا ال���ي���وم �إىل ه��ك��ذا
مدار�س و نحن نرى ما �آل �إليه احلال
من �صراع قوم ّيات و �أديان ،كلّ يح�سب
�أنه املجتبى و الأ�صلح للبقاء،فيحلل
ت�صفية الآخ���ر لتكون ل��ه الغلبة و
ال�سيادة.
�أال ليت املعنيني بو�ضع املناهج،
ير�أفون بعقول �أبنائنا و يعفونهم من
ق�ص�ص ال��ت��اري��خ ال��ت��ي دف��ع الإن�سان
غالي ًا ثمنها ،و ي�ستبدلونها برتبية
روح�� ّي��ة م��اد ّي��ة متوازنة ،عن طريق
مثل هذه الق�ص�ص ،ت�سلط ال�ضوء عليه
ك�إن�سان مكلّف خمتار لعمارة هذا الكون
بدل ال�سري به نحو الدمار.
معك �أيها الطائر �سنحلّق ونغني،
فمن ي��دري من منّا الأ�سبق و كم من
مريد فاق معلمه و �سبقه ،و معك �سرنى
حكمة قراءة الق�ص�ص وفق ت�سل�سلها.
فها هي الق�صة الأوىل ت�شري �إىل �أن
دور املعلم الإ�شارة و دور املريد التفكر،
فك�أنها فاحتة الكتاب و م�ستهلّه :
“كل ثمرتك �أنت”
�شكى �أحد التالميذ ذات مرة:
“�إنك تروي لنا ق�ص�ص ًا ،لكنك ال
تك�شف لنا �أبد ًا عن معناها”.
فقال املعلم:
“ما ق��ول��ك ل��و ق��دم ل��ك �أح��ده��م
ثمرة وم�ضغها قبل �أن يعطيكها؟”
�أما ق�صة “اقطع احلطب”
فترتك القارئ يف ده�شة اللحظة
و فرحها و ك���أن غاية اال�ستنارة ما
كانت �إال �أن تو�صلك للإح�سا�س بقيمة
�أب�سط الأم��ور ،و التي كثري ًا ما تراها
عبئ ًا �أو واجب ًا مم ً
ال� ،إنها بكلمات قليلة
جتعلك تعيد ترتيب حياتك و النظر
فيها و االمتالء غبطة و �شكر لنعمة
ال�صحة التي متار�س بها حياتك مبتعة
و �سهولة :
عندما بلغ معلم ال ِ��ز ْن اال�ستنارة
كتب ال�سطور التالية احتفاء بذلك:
“يا للروعة املذهلة:
�أقطع احلطب!
�أ�سحب املاء من البئر!”
ال تت�شابه الق�ص�ص و ال الأفكار يف
الكتاب و �إن بدت كذلك لقارئ عجول
غري مهتم ،فكل فكرة مفتاح ملعرفة
النف�س و اال���س��ت��ن��ارة ،لكنها تف�ضي
جميع ًا �إىل غاية واحدة هي “�أنت”.
ق�ص�ص ت���أخ��ذ ب��ي��دك لب�ساطة
احلقيقة التي حت�سبها يف الأ���س��رار
امل��غ��ل��ق��ة و امل��خ��ط��وط��ات ال�����ص��ف��راء
القدمية ،ف�إذا هي لي�ست �أكرث من غناء
طائر :
“ �أ�سمعت ذلك الطائر يغني”
كان التلميذ دائم الت�شكّي ملعلِّمه:
الز ْن الأعظم”.
�سر ِ
“�إنك حتجب عني ّ
وما كان ليقبل �إنكار املعلم.

التالل� ،سمعا طائر ًا يغني.
“هل �سمعت ذلك الطائر يغني؟”
قال املعلِّم.
“نعم ”،قال التلميذ.
“ح�سن .ف�أنت تعلم الآن �أين مل
�أحجب عنك �شيئ ًا”.
“نعم”.
يف ق�صة “ ال�شيطان و �صديقه
“..ال ي�سخر الطائر م��ن معتقدات
يقر ب��وج��وده��ا ،لكنه
الآخ��ري��ن ،ب��ل ّ
يراها حجاب احلقيقة،و هيهات ي�صل
من �أغ��ل��ق ،على نف�سه ب��اب عقيدته،
وهو يح�سب �أنه القاب�ض الوحيد على
احلقيقة ،و �أنه الناجي و �سواه يف النار
:
ذه��ب ال�شيطان م��رة يف نزهة مع
�صديق ل��ه .ف�أب�صرا �أمامهما رج ً
�لا
ينحني ويلتقط �شيئ ًا من الأر�ض.
�س�أل ال�صديق“ :ماذا وج��د هذا
الرجل؟”

فقال ال�شيطان“ :قطعة حقيقة”.
���س���أل ال�صديق�“ :أفال يزعجك
ذلك؟”
ف�أجابه ال�شيطان“ :ال .ف�سوف
�أدعه يجعل منها معتقداً”.
�إن كل ح ّبة رمل هي معلم و كل ذرة
مطب التعليم الأكرب
و كل فكرة ،لكن
ّ
على يد مر�شد روحي� ،أن تتحول �أمور
ب�سيطة يقوم بها املعلم �أمام مريديه
�إىل �شعائر و طقو�س ..و ما �أطرف هذه
تلمح
الق�صة بعنوان “ قطة الغورو”ّ ،
�إىل هذه احلقيقة و حتذّ ر منها :
كلما جل�س ال���غ���ورو ل��ل�����ص�لاة يف
امل�ساء �أتت قطة الأ�شرم و�سط امل�صلني
و�ألهتهم عن �صالتهم .لذا �أمر الغورو
بربط القطة خالل �صالة الع�شاء.
بعد وف��اة الغورو ظل القوم على
رب��ط القطة خ�لال ���ص�لاة الع�شاء.
وع��ن��دم��ا نفقت القطة ج��يء بقطة
�أخ��رى �إىل الأ�شرم حتى تُر َبط كما
ينبغي طوال �صالة الع�شاء.
وبعد ذلك بقرون كتب الفقهاء من
تالميذ الغورو ر�سائل فقهية يف املغزى
ال�شعائري لربط قطة �أثناء �إقامة
ال�صالة”.
ً
�إين لأع��ل��م ج��ي��دا �أن الإ���ص��غ��اء
ل�شدو طائر لن ي�ش ّبهني به ،لكني �أعلم
�أي�ض ًا �أن هكذا �إ�صغاء �سيطهر روحي
و يعلمني كيف �أحيا و �أحتمل الأمل
و املعاناة و �أتوحد مع الكون و �أ�ساعد
أح�س به ،خا�صة يف
�أخ��ي الإن�سان و� ّ
ع�صر اللهاث وراء املادة و�سعار التملك
و�ضيق الأفكار.
وحتم ًا � ّأق��در �أين مل � ِأف الطائر
حقّه بعر�ض �أغنياته ،لكنني ح�سبي
حر
�أن �أ���ش�ير �إىل �أهميتها كمنهج ّ
ذات يوم ،بينما كانا �سائرين على لتحقيق �إن�سانيتنا املن�شودة.

ندوة

العدد2014/8/10 "1403" :م � 14 -شوال 1435هـ

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

11

القد�س بني الأمـــ�س واليوم
ندوة �ســــيا�سية حواريـــــة

نظمت اللجنة ال�شعبية العربية ال�سورية
ل��دع��م ال�شعب الفل�سطيني وم��ق��اوم��ة امل�شروع
ال�صهيوين بالتعاون مع احتاد الكتاب العرب ندوة
�سيا�سية حوارية بعنوان “القد�س بني الأم�س
واليوم” وذلك يف ال�ساعة الثانية ع�شرة من ظهر
الأربعاء  23متوز  2014يف دار البعث بدم�شق.
ا�ستهلت فعاليات الندوة بكلمة للدكتور عبد
اللطيف عمران رئي�س حترير �صحيفة البعث
ال��ذي �أدار الندوة ورح��ب باحل�ضور وامل�شاركني،
وخ�����ص بالرتحيب الأم��ن��اء ال��ع��ام�ين لأح���زاب
اجلبهة الوطنية التقدمية يف �سورية وف�صائل
املقاومة الفل�سطينية.
ويف كلمة ل��ه ،رح��ب �أ� .أب��و فاخر بال�سادة
احل�ضور وامل�شاركني با�سم الف�صائل الفل�سطينية
�شاكر ًا كل من �ساهم يف التنظيم والتح�ضري لهذه
الندوة التي تاتي يف �إط��ار �إحياء ي��وم القد�س
العاملي ال���ذي �أعلنه �سماحة الإم���ام �آي���ة اهلل
العظمى الإم���ام اخلميني ر���ض��وان اهلل عليه يف
ال�سابع من �شهر �آب عام  1979بعيد انت�صار الثورة
الإ�سالمية الإيرانية ،وحيث تتزامن هذه الندوة
مع جمموعة من املنا�سبات ترتبط جميعها برابط
واح��د هو راب��ط ال�صراع مع امل�شروع الأمريكي
ال�صهيوين ،ال �سيما و�أن هذه الندوة تتزامن مع
العدوان ا�صهيوين الغا�شم على غزة ومع ذكرى
حرب متوز  2006يف لبنان واالنت�صارات الكبرية
التي تعي�شها �سورية جي�ش ًا و�شعب ًا وق��ي��ادة يف
حربها على الإرهاب ومن يقف خلفه� ،إ�ضافة �إىل

احتفال �سورية بانتخاب الرئي�س الدكتور ب�شار
الأ�سد.
يف حم��ور “القد�س قبل امليالد” ق��دم �أ .د.
�سهيل زكار عر�ض ًا عن تاريخ مدينة القد�س تطرق
م��ن خالله �إىل حم��وري��ن هما ت��اري��خ القد�س ما
قبل الإ���س�لام وت��اري��خ القد�س ما بعد الإ���س�لام،
مو�ضح ًا �أن تاريخ القد�س كبلدة يعود �إىل حوايل
� 700سنة قبل امليالد ،مما يف�ضح تزييف اليهود
ال�صهاينة لتاريخ القد�س ،فهم مل يرتكوا بقعة من
فل�سطني �إال ونب�شوها ليثبتوا وجودهم التاريخي
فيها ،فعجزوا وف�شلوا ،واحلديث عن مملكة يهوذا
بعد �سليمان حم�ض هراء تبع ًا للحقائق العلمية
املو�ضوعية .و�أكد �أ.د� .سهيل زكار �أن فل�سطني هي
جزء ال يتجز�أ من جنوب بالد ال�شام و�أن دم�شق
هي امل�س�ؤولة تاريخي ًا وجغرافي ًا وب�شري ًا عن
حترير القد�س ،ودم�شق ثابتة على موقفها من
القد�س ،ودم�شق �ستتعافى ،وبالد ال�شام �ستتعافى،
ومن دم�شق ،طال الزمان �أم ق�صر� ،ستم�ضي جحافل
التحرير للقد�س و�إزال��ة كل كيان غا�صب ،وذكر
ب�ضرورة �إن�شاء م�ؤ�س�سة �شعبية جتمع كل ما ين�شر
يف الدنيا ح��ول مدينة القد�س وح��ول تاريخنا
احلديث واق�ترح �أن ت�سمى “م�ؤ�س�سة �أ�صدقاء
القد�س”.
و�أ���ش��ار د .ح�سن حميد يف حم��ور “القد�س
وال�سلطنة العثمانية” �إىل �أنه ال بد من حترير
التاريخ العربي لأن فيه من العوار ما فيه ،والبد
من حترير املناهج العربية التي تدر�س لأبنائنا

لأن فيها من الرطانة ما فيها ،والبد من م�ساهرة
التاريخ ،وال بد لنا من كتابة امل�شروع العربي
وحت��دي��د �أه��داف��ه ،ك��ي ال تظل ال��ب�لاد العربية
والقول العربية معلقة يف الهواء ،فالأمم التي ال
متلك م�شروع ًا لها �ستعمل �شاءت �أم �أبت من �أجل
م�شاريع الآخرين ،وال بد للعرب من مغادرة هذه
الالمباالة الطويلة القاتلة جتاه فل�سطني و�شعبها
وق�ضيتها وكل املنطقة هي يف حالة ارتباك �شديد
ب�سبب وجود هذا الكيان ال�صهيوين .وتطرق �إىل
جملة من النقاط من تاريخ مدينة القد�س خالل
احلكم العثماين وخالل فرتات حكم جمموعة من
ال�سالطني العثمانيني الذين كان تواجدهم بحد
ذاته يف القد�س احتال ً
ال �أ�ساء لهذ املدينة ومهد
لقيام امل�شروع ال�صهيوين املدعوم غربي ًا يف غفوة
عن العرب ،فالعثمانيون كانوا يتعاملون مع القد�س
وغريها من املدن العربية الواقعة حتت احتاللهم
بعك�س ما يدعون من م�شاعر ود فتعاظم خالل
احتاللهم الوجود اليهودي ونفوذه و�سيطرته.
�أما يف حمور “القد�س والتهويد” �أ�شار �أ.د.
ح�سني جمعة رئي�س احتاد الكتاب العرب �إىل �أن
ال�شعب اليهودي اخترُ ع اخرتاع ًا ولي�س له وجود
يف الأ���ص��ل وك��ل ���ش��يء خم�ترع الب��د �أن ي�ؤ�س�س
لنف�سه �أدلة كي يثبت �أنه موجود فهو �شعب جتمع
من هنا وهناك معتقد ًا ب�شيء ا�سمه اليهودية،
معتمد ًا مبدء ًا م�ستمر ًا حتى هذه ال�ساعة �أنه
يرى نف�سه فوق اجلميع و�أن��ه �شعب اهلل املختار
فات�صف بالعن�صرية والكذب والتزييف والت�ضليل

والتزوير والتحريف والت�شويه �أينما حل.
و���ش��دد �أن���ه على ال��ع��رب ال��ت��ح��رك والقيام
بالعمل ال���ذي يتنا�سب وفل�سطني ،فال�شجب
واال�ستنكار والإدانة �سلوكيات مل تعد فاعلة جتاه
وح�شية ال�صهاينة املتطرفني الذين ال يريدون
لنا �أن نعي�ش ،وال�صهاينة والغون يف دم الب�شر وال
يريدون ال�سالم كما يدعون بل يعملون على هدم
كرامة الإن�سان العربي والفل�سطيني.
و�أكد �أ.د .ح�سني جمعة على �أن كل �شيء طارئ
ال بد �أن يزول و”ا�سرائيل” �إىل زوال لأنها �أتت
كحالة طارئة اعتمدت على الإره��اب والتوح�ش
والقتل �إ�ضافة �إىل القوة املادية التي �ساعدت
احلركة ال�صهيونية يف احل�صول على مبتغاها يف
ظل حتول دويل ي�شرتى باملال.
ويف مداخلة له �أكد الرفيق ف�ؤاد عا�صي ع�ضو
قيادة احتاد �شبيبة الثورة على �أن ما يقوم به
الكيان ال�صهيوين وما يرتكبه من جرائم حرب لن
ينتج عنها �إال �أجيال عربية قادمة �أ�شد عداء لـ
“ا�سرائيل” وهذا يعني واقعي ًا �أنه مع ا�ست�شهاد كل
طفل عربي يولد الع�شرات من املقاومني.
و�أك���د ال��رف��ي��ق ال��ي��ا���س �شحود ع�ضو قيادة
احتاد �شبيبة الثورة على �أن القد�س ت�سكن روح
الأم��ة وت�صوغ وجدانها وتعك�س عنفوان وجمد
قادتها ،م�شري ًا �إىل �أنه من �أهم واجبات قيادات
ال�شباب تر�سيخ القيم واملعاين التي حملتها وبقيت
حتملها مدينة القد�س وتعزيز مكانتها الروحية
والإن�سانية النبيلة.
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�أعالم

�أعالم الفكر يف �ســـــــــورية علـــــــــــــــ

التوثيق بطوابع الربيد� :إحياءً ل�ســــــــــــــــــ
• حممد مروان مراد
يبقى عظماء ال�شعوب يف ال��ع��امل ،م��ن ال��ق��ادة وال��زع��م��اء،
واملفكرين والأدباء ،ومن عباقرة الك�شف واالخرتاع ،واملهند�سني
املهرة ،والفنانني املُلهمني ،يبقون حمط التقدير واالعتزاز ،والفخر
ب�سِ يرَ هم ومنجزاتهم ،فتهتم الأمم بتكرميهم وتخليد ذكراهم
ب�سبل عديدة منها حماية ممتلكاتهم ال�شخ�صية ،بيوتهم ومكاتبهم
ُ
وموائل �إبداعهم ،وحتويلها �إىل متاحف مرموقة يفد �إليها النا�س
من �أ�صقاع الدنيا ،كما جتري طباعة �آثارهم وم�ؤلفاتهم وحماية
�أعمالهم مبختلف �أ�شكال التوثيق ،بال�صور والت�سجيالت ال�صوتية
�إلفت الإدلبي
ثريا احلافظ
ح�سني �سبح
والفيديو والن�صو�ص االلكرتونية وال�شرائط ال�سينمائية ،و�إغناء
املكتبات العامة بها� ،إ�ضافة �إىل االحتفاظ ب�أعمال الفنانني والبذل
ب�سخاء لتبقى �آثارهم الفكرية والفنية ملك ًا للدولة ،ويف الدول من
ترفع متاثيل الأعالم على �ساحات املدن ،فتقر�أ الأجيال من خاللها
َ�سيرَ هم وحمطات م�سريتهم الإبداعية ،كما تطلِق �أ�سماءهم على
ال�شوارع وامليادين العامة واملدار�س واملعاهد واجلامعات ،مع ُنبذٍ
من �سريهم ال�شخ�صية ...ويف جملة الأ�ساليب املعهودة لتكرمي
الرواد والأعالم ،راحت الدول حتيي ذكرى قاماتها املبدعة عن
�سعيد الغزي
�شاكر الفحام
�أحمد ف�ؤاد الق�ضماين
لتقدم
طريق �إ�صدار جمموعات الطوابع الربيدية التذكارية،
ّ
عن طريقها تعريف ًا ب�أعالم املبدعني الذين �ساهموا يف بناء �صرح ال�سورية ،والنا�شطات االجتماعيات ،وهن:
الوطن ونه�ضته مبنجزات رائعة يف �سائر جماالت العطاء اخليرّ ..
«عادلة بيهم اجلزائري – نازك العابد – ماري عجمي – ثريا
احلافظ – الفت االدلبي – فاطمة الأحمد – قمر كيالين – �سعاد
طابع الربيد ال�سوري ..م�سرية وتاريخ:
العبد هلل»..
إىل
�
اقة
من بواعث االعتزاز بالت�أكيد �أن تكون �سورية �س ّب
وه��ذه الكوكبة م��ن �سيدات �سوريةَ ،م��ثّ�� ْل��نَ طالئع التنوير
التاريخية
العناية بعملية التوثيق التاريخي ملعامل ال��ب�لاد
والإ�صالح االجتماعي� ،سواء يف ميادين الفكر والأدب� ،أو على
��ن جديرات
ووجوه نه�ضتها يف �سائر املجاالت ،عن طريق جمموعات الطوابع �صعيد العمل الأه��ل��ي الوطني التط ّوعي ول��ه��ذا ُك َّ
التذكارية.
وتقدمه..
هن الف ّعال يف نه�ضة الوطن
ّ
باالحتفال والتكرمي ،لدو ّر ّ
وكانت �أول جمموعة طوابع بريدية �سور ّية قد ظهرت ُبعيد
و�سم ّيت
 -1ماري عجمي (:)1965 – 1888
قيام احلكومة العربية الأوىل بدم�شق ع��ام ُ ،1920
«املجموعة الفي�صلية» ،وتكونت من ت�سعة طوابع ،حمل �أحدها
ُولدت الأديبة املت�ألّقة «ماري عجمي» بدم�شق يف �أيار من عام
عبارة «تذكار ا�ستقالل �سورية املتّحدة� 8 :آذار  ،1920مبنا�سبة  1888يف �أ�سرة حموية الأ�صل.
تتويج الأمري «في�صل بن احل�سني» ملك ًا على �سورية.
ثم التحقت
تلقت علومها يف املدر�ستني االيرلندية والرو�سيةّ ،
وخالل فرتة االنتداب الفرن�سي توقف ا�ستخدام هذه الطوابع ،بالكلية الأمريكية ببريوت ع��ام � 1905إذ ك��ان االنت�ساب �إىل
لتو�ضع يف التداول بد ً
ال عنها طوابع االحتالل الع�سكري الفرن�سي ،املدار�س الأجنبية ي�شكّل الفر�صة الوحيدة الكت�ساب العلم ونيل
وق��د و�شِ حت بكلمة «�سورية» .وبعد �إع�لان ال��وح��دة ال�سورية ال�شهادات.
و�إعطائها اال�ستقالل الإداري عام � ،1925صدرت �أول جمموعة
ُبعيد عودتها لدم�شق عملت بتدري�س اللغة العربية ،وبد�أ
طوابع �سورية حتمل ا�سم «�سورية» وقد حملت م�شاهد من معامل ع�شقها ل�ل�أدب والكتابة فرا�سلت ع��دد ًا من �صحف تلك املرحلة
�سورية التاريخية والعمرانية.
وبينها «املقتب�س» و«الإخاء» و«احل�سناء» ويف عام � 1910أ�صدرت
نالت �سورية ا�ستقاللها الناجز يف  ،1946/4/17وجال جنود جملة «العرو�س» و�أ�س�ست «النادي الأدب��ي الن�سائي» مع «نازك
االح��ت�لال عن ال��ب�لاد ،ف�صدرت الطوابع اجل��دي��دة حتمل ا�سم العابد» كما ا�شرتكت يف «الرابطة» التي �أ�س�سها �شاعر ال�شام
«اجلمهورية ال�سورية» ،وبقيت يف التداول حتى قيام الوحدة «خليل مردم بك» كما �أن�ش�أت «جمعية نور الفيحاء» ومدر�سة لبنات
بني �سورية وم�صر عام  ،1958فحملت الطوابع ا�سم «اجلمهورية ال�شهداء..
العربية املتحدة» ..لكن االنف�صال ما لبث �أن حدث بني القطرين،
تنقّلت بني بغداد ودم�شق وبريوت ت�شارك بن�شاط وحما�س يف
فعادت طوابع القطر حتمل ا�سم «اجلمهورية العربية ال�سورية» .ن�شاطات اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الثقافية وراحت تن�شر ق�صائدها
* املجاهدون والر ّواد على طابع الربيد ال�سوري:
وبحوثها يف ال�صحف واملجالت العربية.
د�أب��ت ال��دوائ��ر املخت�صة يف م�ؤ�س�سة الربيد ال�سورية على
قابلت «ماري» ال�سفاح الرتكي «جمال با�شا» ت�س�أله �إطالق �سراح
التوثيق للأحداث الوطنية والدينية وللمنا�سبات العديدة التي
حتتفل بها �سورية ،وقد اعتنت امل�ؤ�س�سة بالتوثيق لل�شخ�صيات
التاريخية يف �سورية وبينها املجاهدون والقادة و�أع�لام الفكر
والفن والعلم والق�ضاء ،وبد�أت ت�ضع يف التداول جمموعات حتمل
�صور ه�ؤالء الأعالم الذين �ساهموا يف بناء �صرح الوطن وتقدمه،
عربون وفاء لدورهم وعطائهم اخليرّ  .ومن بني املجموعات التي
�صدرت م�ؤخراً ،حملت واحدة منها �صور �ستة من ر�ؤ�ساء املجمع
العلمي العربي بدم�شق وهم :حممد كرد علي – خليل مردم بك
عبد الكرمي اليايف
خليل مردم بك
�سعاد عبد اهلل
– م�صطفى ال�شهابي – د .ح�سني �سبح – د� .شاكر الفحام – د.
مروان املحا�سني.
و�صدرت جمموعة ثانية حتمل �صور �ستة من رجال الق�ضاء
يف �سورية ،وهم� :سعيد الغزي ،فار�س اخلوري ،فتح اهلل ال�صقال،
�أحمد ف�ؤاد الق�ضماين ،د .حممد الفا�ضل ،عبد ال�سالم ترمانيني.
كما �صدرت جمموعتان توثّقان لكوكبة من الأدباء املبدعني
وهم:
ق�سطاكي احلم�صي ،عبد ال��ك��رمي ال��ي��ايف ،مدحت عكا�ش،
�صدقي ا�سماعيل
عادلة بيهم اجلزائري
عبد ال�سالم ترمانيني
و�صدقي ا�سماعيل ،وحملت ثمانية طوابع تذكارية �صور الأديبات

رعيل املجاهدين املفكرين الذي حكم عليهم بالإعدام ،وخرجت
ثائرة ،ت�شعل ثورة حقيقية �ضد اجلالّد يف كتاباتها النارية.
وحني �أقدم الفرن�سيون على احتالل �سورية وا�صلت ن�ضالها
احلرة والدعوة �إىل الثورة والن�ضال يف �سبيل اال�ستقالل.
بالكلمة ّ
ً
بهمة وحما�س وقد تركت
ال
متوا�ص
عجمي»
��اري
م
«
وبقي كفاح
ّ
للأجيال عدد ًا من امل�ؤلفات املرتجمة منها :املجدلية احل�سناء،
�أجمد الغايات ،دوحة الذكرى ،و ّ
مت تكرميها يف منا�سبات عددية
تقدير ًا لن�ضالها الوطني ،وعطائها الفكري املرموق ،وقد رحلت
باجلد والعمل
�إىل ع��امل اخللود ع��ام  1965بعد م�سرية غنية
ّ
لت�شرع النوافذ مفتوحة �أمام الأجيال.
 -2نازك العابد:)1995 - 1887( :
يبقى ا�سم «ن��ازك العابد» حا�ضر ًا رغم الغياب ،لأنه ُي�ضيء
�أ�سمى املزايا :االلتزام بالقيم ،الأخ�لاق وال�صدق والإخال�ص
ب�أجلى معانيها ...ول��دت «ن��ازك العابد» ع��ام  ،1887والدها:
«م�صطفى با�شا العابد» من �أعيان ال�شام ،ون�ش�أت يف بيئة النخبة،
وتابعت تعليمها ف�أتقنت عدد ًا من اللغات ،و�ألمّ ت بفنون الت�صوير
واملو�سيقا ،ومببادئ التمري�ض والإ�سعاف.
نُفيت مع �أ�سرتها �إىل تركيا ،فلما ع��ادت �إىل الوطن ،بد�أت
تن�شر �إنتاجها الأدبي يف اجلرائد واملجالت ،و�أ�س�ست جمعية «نور
الفيحاء» و�أ�صدرت جملة ناطقة با�سم اجلمعية ،هدفها تنوير
املر�أة والنهو�ض بها ،كما �أ�س�ست مدر�سة «بنات ال�شهداء» ومكتبتها
و�ساهمت ب�إن�شاء م�صنع لل�سجاد خ�ص�ص ريعه لأبناء ال�شهداء،
كذلك �شاركت «ن��ازك العابد» باحلركة ال�سيا�سية ،وبالن�ضال
وجت�سد ن�شاطها يف �إن�شاء م�شفى للجرحى،
الوطني �ضد اال�ستعمار،
ّ
وامل�شاركة الفعلية مع املجاهدين الثائرين على االحتالل الفرن�سي،
و�صحبت القائد ال�شهيد «يو�سف العظمة» �إىل مي�سلون ،حيث
ا�ست�شهد بني يديها .نُفيت «نازك العابد» عن الوطن �إىل ا�ستانبول
ملدة عامني ،وبعد عودتها تعر�ضت لال�ضطهاد فغادرت �إىل الأردن،
ومنه �إىل عوا�صم الغرب ت�شرح ق�ضية الوطن ومطالبة ال�شعب
باحلرية يف الأندية وو�سائل الإعالم ،فنوهت ال�صحافة بجر�أتها
ولقبتها «جان دارك» العرب.
* عادت من جديد �إىل الوطن ،و�شاركت يف الثورة على االحتالل
عام  ..1925وبعد زواجها انتقلت للإقامة يف بريوت ،حيث �أ�س�ست
عدة جمعيات اجتماعية ،ثم �شاركت مع كوكبة من رفيقاتها يف
امل�ؤمتر الن�سائي العربي بالقاهرة ،ومع وقوع النكبة يف فل�سطني
عام � ،1948أ�س�ست جمعية ت�أمني العمل لالجئني الفل�سطينيني،
وقد ا�شتمل العمل فيها على  22مدر�سة وميتم ًا وم�شغ ً
ال .وظلّ
ن�شاط الرائدة االجتماعية متوا�ص ً
ال بحما�سة وجدٍّ  ،على كافة
جبهات العمل التطوعي �إىل يوم وفاتها عام  ،1959خملّفة �إرثاً
وتقدمه.
عظيم ًا من الن�ضال ال�صادق من �أجل عزّ ة الوطن
ّ
 -3عادلة بيهم اجلزائري1975 – 1900 :
ا�ستحقت ال�سيدة «ع��ادل��ة بيهم اجل��زائ��ري» لقب رائ��دة
احلركة الن�سائية ال�سورية عن جدارة ملا ُعرف عنها من ن�شاط
ف ّعال ،وم�شاركة جريئة يف العديد من ميادين العمل االجتماعي
والوطني يف �سورية.
ول��دت «عادلة بيهم» يف ب�يروت ع��ام  ،1900وتعلّمت �أ�صول
اللغة العربية على العالّمة ال�شيخ عبد اهلل الب�ستاين ،ن�ش�أت
التحرري ،فت�أثرت مبا
يف �أ�سرة متنورة وم�شغولة بالهم القومي
ّ
كان يدور حولها �سيا�سي ًا واجتماعي ًا ،وخا�صة ما كان يتعر�ض له
الوطن �إ ّبان االحتالل العثماين للبالد من ا�ضطهاد للفكر وتقييد
للحريات ،وقد عبرّ ت يف �سن مبكرة عن وعي ثقايف واجتماعي،
التحرر يف
وحترك التطلّع �إىل
وانطلقت لتن�شر مقاالت تبث الوعي
ّ
ّ
ال�صحافة ،و�شغلتها مبكر ًا ق�ضية تنظيم احلركة الن�سائية فقامت
بت�أ�سي�س «االحت��اد الن�سائي» وحني ا�شتعلت نار الثورة ال�سورية
�ضد االحتالل الفرن�سي عام َّ � ،1925أ�س�ست م�شاريع لإغاثة الثوار
و�أ�سرهم و�إ�سعاف اجلرحى.
وك��ان م��ن �أب���رز م�شاريعها ت�أ�سي�س جمعية «يقظة الفتاة
العربية» لتعليم الفتيات الفقريات ،وتر�أ�ست جلنة وطنية ت�شرف
على «دار ال�صناعة» تعلمت فيها �أكرث من  1800فتاة �ألوان ًا من
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ـــــــــــ رَِي املبدعني ،ووفاءً لعطائهم الإن�ساين
احلِرف اليدوية وامل�صنوعات ال�شعبية.
كذلك �شغل الهم الوطني «عادلة بيهم» ،ف�أ�سهمت يف املقاومة
ال�سرية و�سعت لت�أمني العالج والغذاء للمجاهدين ،ويف مرحلة
الحقة �أ�س�ست «جمعية يقظة امل��ر�أة ال�شامية» لت�شجيع اليد
العاملة يف الريف و�إحياء ال�صناعات اليدوية.
وي�سجل لها ت�أ�سي�س «جمعية دوح��ة الأدب» بهدف �إ�شراك
املر�أة يف احلركة الوطنية و�إحداث مدر�سة لرتبية الفتاة العربية
تربية قومية تقدمية ،ونه�ضت يف تلك الفرتة مب�شروع مكافحة
الأم ّية ،و�إنعا�ش القرى ،كما ر�أ�ست االحتاد الن�سائي ال�سوري عام
 ،1933و�شاركت «عادلة بيهم» يف كل امل�ؤمترات العربية الن�سائية،
وق��ادت مظاهرات االحتجاج لن�صرة ق�ضية اجلزائر ،ون�شطت
يف مراحل الن�ضال الوطني يف �إ�سعاف اجلرحى وتقدمي الغذاء
وال��دواء للمجاهدين ،وقد ّ
مت تكرمي املنا�ضلة «عادلة بيهم» يف
فمنحت و�سام اال�ستحقاق والدرجة املمتازة،
عديد من املنا�سبات ُ
ً
كما �أُطلق ا�سمها على ثانوية ر�سمية للبنات ،تكرميا جلهودها
اخليرّ ة وعطائها الكبري.

ق�سطاكي احلم�صي

فتح اهلل ال�صقال

فتاة غ�سان

فار�س اخلوري

حممد كرد علي

حممد الفا�ضل

وتُرجمت �أعمالها �إىل �أكرث من خم�س ع�شرة لغة �أجنبية ،ويف
 -4ثريا احلافظ)2000 – 1910( :
ُعد الأديبة املنا�ضلة «ثريا احلافظ» يف مقدمة رائدات العمل عام  2007انتهت م�سريتها الإبداعية ،التي �أهلّتها لتحيا يف موكب
ت ّ
الوطني والثقايف يف �سوريةُ ،ولدت عام  1910يف �أ�سرة ا�شتهرت اخلالدين ،واحدة من املبدعات العربيات الرائدات.
امل�شرفة ،ف�أبوها هو ال�ضابط «�أمني لطفي احلافظ» �أحد
مبواقفها
ّ
�شهداء � 6أي��ار  ،1916الثائرين على حكم العثمانيني البغي�ض -6 ،فاطمة �سليمان الأحمد (فتاة غ�سان) :1985 – 1908
الكاتبة وال�شاعرة «فاطمة �سليمان الأحمد» ولدت يف قرية
تخرجت «ثريا احلافظ» من دار املعلّمات بدم�شق ،واتجّ هت �إىل
التّعليم مد ّر�سة للغة العربية ،كما عملت مديرة ملدار�س عديدة« ،ال�سالطة» حمافظة ال�لاذق��ي��ة ،تلقت علوم ال��ق��ر�آن والأدب
الت�صدي ل�سلطة واحل�ساب على والدها ،ف�أبدت نباهة وتفوق ًا وخا�صة يف حفظ
وانخرطت يف العمل ال�سيا�سي م�شاركة نا�شطة يف
ّ
االح��ت�لال الفرن�سي ،كما �أ�سهمت ب��دور ف ّعال يف توعية امل��ر�أة ال�شعر ،مما فتّح موهبتها ال�شعرية ،وجعلها ترا�سل كربيات املجالت
العربية بحقوقها ور�سالتها يف الرتبية والبناء الوطني ،فكتبت وتن�شر فيها ق�صائدها .ويف مرحلة الحقة راحت ت�شارك يف احلياة
الثقافية ،وتكتب املقاالت يف ال�صحف ت�ستنه�ض ال�شباب �إىل العمل
مقاالت اتّ�سمت بالثورة على الظلم والتخلّف.
�أ�س�ست «ثريا احلافظ»  -منتدى �سكينة الأدبي بدم�شق عام والقيام بالواجب نحو الوطن ،كما دعت �إىل حترير املر�أة ومنحها
 ،1952وكان �أ�شبه ب�صالون �أدبي وفني و�سيا�سي – ي�ؤدي ر�سالته فر�ص التعلّم وامل�شاركة يف بناء الوطن.
انت�شرت ق�صائدها يف جمالت ع�صرها ومنها :املعر�ض ،منريفا،
يف التنوير الوطني ،وقد �أ�سهم فيه املنا�ضلون الذين حملوا راية
الفكر واهتموا معها بتوعية امل��ر�أة بدورها وحقوقها ،ويف هذا الأماين ،النور ،وقد عبرّ ت بروح دافئة عن م�شاعرها ال�صادقة،
قدمت الأديبة احلافظ حما�ضرات و�أح��ادي��ث �إذاعية ،وقد غلب على �شعرها الرومان�سي الوجدانيات وو�صف الطبيعة،
املجال ّ
ونظمت املظاهرات واالعت�صامات ،كما قامت مع رفيقاتها بالتد ّرب وب��رز حنينها �إىل املا�ضي و�أل��ق ال�تراث العربي ،كما جا�شت يف
وعملن �صدرها العواطف الوطنية فعبرّ ت يف ق�صائدها عما ميثّله الوطن
على ال�سالح �أثناء العدوان الثالثي على م�صر عام ،1956
ّ
بتمري�ض اجلرحى ،وموا�ساة �أ�سر ال�شهداء ،وتوجيه الن�ساء لأبنائه من جمد وكرامة وعك�ست ق�صائدها من جانب �آخر روح
حقهن يف االنتخابات ،وكانت «ثريا احلافظ» �أول �سورية ع�صرها وق�ضاياه االجتماعية ،وجاء ذلك كله بلغة �سل�سة و�صور
ملمار�سة
ّ
متعددة.
تر�شّ ح نف�سها لالنتخابات النيابية العامة.
ح ّية ،ويف قوالب فن ّية ّ
مثّل لها �أخوها «حممد �سليمان الأحمد»  -بدوي اجلبل ،مث ً
ال
ُبعيد اندحار امل�ستعمر الفرن�سي وجالئه عن �سورية ،نذرت
«احل��اف��ظ» نف�سها لق�ضايا العروبة ،وبخا�صة ق�ضية فل�سطني� ،أعلى يف الق ِيم الوطنية واملُ ُثل الإن�سانيةُ ..عرفت بلقبها «فتاة
عر�ضت «ثريا احلافظ» �أفكارها االجتماعية والوطنية يف عدد غ�سان».
من م�ؤلفاتها وفيها :جمموعة ق�ص�صية بعنوان «حدث ذات يوم»،
 -7قمر كيالين)2011 – 1932( :
«احلافظيات» جمموعة م��ق��االت عر�ضت فيها جممل ن�شاطها
كتبت للنا�س عموم ًا ،ور�أت �أن��ه كلما كانت اللغة ب�سيطة
الأدب��ي والوطني ،ودور امل��ر�أة يف بناء جمتمعها وحماية وطنها
التحرر
والدعوة للوحدة العربية �أمل الأجيال وطريق الأمة �إىل
ّ
واالنت�صار.
 -5الفت عمر با�شا االدلبي ()2007 – 1912
�أح ّبت دم�شق فكتبت لها وعنها ق�ص�ص ًا وحكاياتُ ،ولدت بحي
ال�صاحلية عام  ،1912من �أبوين دم�شقيني ،وتلقّت علومها الأوىل يف
«جتهيز البنات» .كان �أبوها ذواقة �أدب يهتم بالأدب العربي القيم.
تنتمي «�ألفت االدلبي» �إىل جيل �أدب اخلم�سينيات ال�سوري ،الذي
�شهد نه�ضة ملحوظة يف عدد املبدعات كاتبات الق�صة والرواية،
بتم ّيز وخ�صو�صية فن ّية .تركت «�ألفت االدلبي» �إرث ًا ثقافي ًا ا�شتمل
على عدد من الق�ص�ص بينها :ق�ص�ص �شامية – املانوليا يف دم�شق،
وي�ضحك ال�شيطان ،وع��دد من الروايات بينها «دم�شق يا ب�سمة
احل��زن ،نفحات دم�شقية وحكاية جدي» �إ�ضافة �إىل الدرا�سات
الأدبية وقد اتّ�سمت �أعمالها بت�صوير الواقع االجتماعي ،ب�أ�سلوب
راق م�ستمد من ن�ضارة احلياة ال�شامية ،وبلغت يف هذا املجال الفني
درجة متقدمة من الكمال والإبداع..
ح�صلت الأديبة الكبرية على العديد من �شهادات التقدير،

ماري عجمي

قمر كيالين

نازك العابد

م�صطفى ال�شهابي

مروان املحا�سني

مدحت عكا�ش

ومتنوعة وق��ادرة على �أن ي�ستوعبها الآخ���رون ،كانت �سعادتها
�أكرب ،هي واحدة من �أبرز الكاتبات والروائيات العربياتُ ،ولدت
بدم�شق عام  ،1932وتعلمت يف مدار�سها وحازت على �شهادتها يف
اللغة العربية و�آدابها من جامعة دم�شق ،وعملت يف تدري�س اللغة
العربية و�أ�صول التدري�س يف املعاهد العليا لإعداد املدر�سني� ،إىل
جانب الكتابة يف ال�صحافة.
لفتت انتباه �أ�ساتذتها بتفوقها منذ حداثتها ،ون�شرت �أول
ق�صة ق�صرية ،وه��ي بعد يف مرحلة الدرا�سة الثانوية ،ونالت
جائزة �أف�ضل ق�صة يف م�سابقة هيئة الإذاعة الربيطانية ،ون�شر
�أول م�ؤلفاتها «الت�ص ّوف الإ�سالمي» عام � ،1962أما �أول رواياتها
فن�شرت عام  1965بعنوان�« :أيام مغربية»
يف ال�ستينيات م��ن ال��ق��رن املا�ضي ،ب��رز ا�سم «قمر كيالين»
يف �ساحة الثقافة العربية واحتلّت مكانتها املرموقة يف عداد
الأديبات العربيات بعد �أن ن�شرت �أكرث من  15رواية وجمموعات
ق�ص�صية� ،إىل جانب بحوثها يف الرتاث والنقد ،ويف موا�ضيع املر�أة
واملجتمع.
وق��د ترجم العديد من �أعمالها �إىل �أك�ثر من خم�س لغات
�أجنبية ،ومن املثري للده�شة �أنها كانت يف الوقت نف�سه نا�شطة
فعالة يف جم��االت العمل االجتماعي والنقابي والتنظيمي� ،إذ
كانت لها اليد الطوىل يف ت�أ�سي�س احتاد الكتاب لعرب ،وعدد من
التنظيمات الثقافية الأخرى.
ور�أ�ست حترير جملة «الآداب الأجنبية» لأك�ثر من خم�س
ع�شرة �سنة ،كما �شاركت يف �أن�شطة االحتاد الن�سائي ال�سوري ،ويف
جلان الدفاع عن الوطن ،ودعم العمل الفدائي ،وحمو الأمية.
رحلت قمر كيالين عام  2011مو ّدعة باالعتزاز والتقدير بعد
�أن �أ ّدت ر�سالتها اخليرّ ة ،وتركت للأجيال �إرث ًا فكري ًا يبقى م�ضيئ ًا
يف ذاكرة الوطن.
� -8سعاد عبد اهلل ()2000 – 1931
منا�ضلة ونا�شطة ف ّعالة يف احلراك االجتماعي والعمل الأهلي،
ولدت عام  1931يف قرية «فار�ش كعبية»  -ق�ضاء بانيا�س على
بحب العِلم واملواقف الوطنية،
ال�ساحل ال�سوري ،من �أ�سرة ُعرفت ّ
اعتمدت على الدرا�سة ال�شخ�صية حتى نيلها ال�شهادة الثانوية،
وتابعت حت�صيلها اجلامعي يف �سورية ثم يف كلية الآداب بجامعة
القاهرة ،حيث نالت �إجازتها يف علم االجتماع عام  ،1956انت�سبت
مبكر ًا �إىل حزب البعث العربي اال�شرتاكي ،وكانت نا�شطة بارزة يف
املنا�سبات الوطنية.
عملت يف وزارة الإع�ل�ام ،ث ّ��م يف الإذاع���ة ال�سورية ،وندبت
للعمل لإذاعة اجلزائر ،وفيها تطوعت لتعليم اللغة العربية لغري
الناطقني بها ،نا�ضلت لتمكني املر�أة ال�سورية من احتالل مكانتها
يف الدولة ،ودافعت بحما�سة عن ق�ضايا الأ�سرة ،وتكلّلت جهودها
ب�إحداث منظمة االحتاد الن�سائي ال�سوري عام  ،1967وانتخبت
«�سعاد عبد اهلل» لع�ضوية جمل�س ال�شعب ،فحملت �أعباء الدفاع عن
املر�أة ال�سورية و�أهمية �إن�صافها لتحتل موقعها الهام يف املجتمع.
عدة
 انتقلت �إىل العمل يف ال�سلك الدبلوما�سي ،ف�شغلت ّمنا�صب :ممثلة ل�سورية يف البعثات الدبلوما�سية يف ع��دد من
الدول الأجنبية ،وكانت مدافعة قوية عن ق�ضايا العرب العادلة
يف املحافل الدولية.
انتهت م�سرية «�سعاد عبد اهلل» عام  2000بعدما نال منها
امل��ر���ض ،ففقدت �سورية برحيلها منا�ضلة ع��ن حقوق امل���ر�أة،
و�شخ�صية وطنية �أ ّدت دوره��ا ب�أمانة فا�ستحقت تقدير الوطن
والأجيال.
قدمت جهد ًا جدير ًا بالتقدير
�إن امل�ؤ�س�سة العامة للربيد ّ
والثناء ،ب�إ�صدارها تلك املجموعات التذكارية من طوابع الربيد
ال�سورية ،فحققت بذلك هدف ًا وطني ًا متميزاً ،متثّل بالوفاء
للرواد املبدعني و�إحياء �سريهم اخلالدة لتبقى م�ضيئة يف ذاكرة
الأجيال ،تجُ دد حما�ستهم مبوا�صلة امل�سرية اخليرّ ة يف بناء وطننا
وتقدمه.
الكرمي
ّ
وبالت�أكيد ف�إن امل�ؤ�س�سة �ست�ستمر ب�إ�صدار املجموعات الق ّيمة
لت�شمل �سائر الأع�لام ر ّواد الثقافة والعلوم والعمل االجتماعي
النبيل.
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• حممد منري �أبو �شعر

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

فنون

البيت الدم�شقي يف كتب الرحّ الة والباحثني

متتلك دم�شق ذخ�يرة تراثية من
ال��دور وامل��ب��اين ،التي تعدّ نتاج ًا هام ًا
للتال�ؤم بني الإن�سان وبيئته وعاداته
وتقاليده ،كما حتقق ال�صحة والأم��ان
االجتماعي والنف�سي ،وهي �شاهد على
الذوق الدم�شقي الرفيع ،لأنها حتت�ضن
كل �آيات الفن والإبداع...
لذلك حظيت البيوت الدم�شقية
باهتمام الكتاب والرحالة والباحثني
وامل�ؤرخني من خمتلف �أ�صقاع الأر�ض..
وكتبوا عنها وع��ن جمالها وروعتها..
وفيما يلي منر �سريع ًا على �أهم �أقوالهم:
ـ الرحالة الأندل�سي ت�شاريفليك�س،
ال��ذي زار دم�شق عام 1660م قال عن
بيوتها:
“�إن �أك�ث�ره���ا م���ن ال���ط�ي�ن وه��ي
متوا�ضعة من اخل��ارج ،ولكنها تده�شك
م��ن ال��داخ��ل ،فهي وا���س��ع��ة الأرج����اء،
نظيفة ،ح�سنة التنظيم ،ومفرو�شة
فر�ش ًا يدعو �إىل الإك��ب��ار والإع��ج��اب،
فرخامها موزع يف باحاتها وغرف نومها،
�أما �سقوفها فمدهونة وفق �أ�سلوب حملّي
ي�أخذ الأل��ب��اب ،وقلّة من بيوتها لي�س
فيها بركة ماء ت�سرتيح �إليها النف�س”.
ـ وق���ال ���ش��ارل ري��ن��و يف كتابه من
(�أثينا �إىل بعلبك) ،املطبوع عام 1846م
يف باري�س“ :الن�ساء كالبيوت حمجبات،
داخل هذا الغطاء تت�شابه �أب�شع امر�أة
م��ع �أج��م��ل ام����ر�أة ،ولكننا �إذا رفعنا
احلجاب ،تظهر الن�ساء الرائعات من
حتت هذه ال�ستائر ال�شوهاء ...وكذلك
بالن�سبة ل��ب��ي��وت دم�����ش��ق ،ف��الأك��واخ

والق�صور لها نف�س ال�شكل اخلارجي،
فنحن جند خلف هذه اجلدران البائ�سة
منازل �أنيقة �أغدق عليها العربي �أجمل
ابتكاراته”.
ـ �أحد الباحثني الأجانب ،قال:
عندما �أب�صرت بيوتها املزدحمة،
وم���آذن��ه��ا ال��ت��ي حت���وم ح��ول��ه��ا �أ���س��راب
احلمام كعقد خمملي ،ن�سيت كل عنائي
وتعبي ،وهتفت مغتبط ًا لهذا املنظر
البديع ،لقد كنت �أبحث منذ زمن بعيد
عن ال�شرق الأ�سطوري ،وها �أنا قد و�صلت
�إليه”.
ـ ويل عهد برو�سيا (غليوم) ،الذي
زار دم�شق عام 1869م نزل �ضيف ًا يف �أحد
دوره��ا ،وعندما �سئل عن انطباعه عن
تلك ال��دار ،التي نزل فيها ،قال�“ :إنها
�أح�سن دار نزلت بها خالل �سياحتي”.
ـ الرحالة (الإ�سباين �إنريكي غوميث
كايو) قام بزيارة دم�شق ،وو�صفها ب�أنها:
مدينة الأح��ل�ام ،واحل��دي��ق��ة الغناء،
تظهر فيها �سهام بي�ضاء (يف �إ�شارة �إىل
م���آذن��ه��ا) ...ويف يومياته ع��ن دم�شق،
التي ن�شرت يف باري�س عام  ،1914قال
عن الق�صور الدم�شقية�“ :إنها رائعة �إال
�أن ما �أزعجني فيها �أن �شرقيتها �سرقت،
عندما دخلت عنا�صر غربية �إىل بع�ض
ت�صاميمها).
ـ وو���ص��ف �أح���د ال��ب��اح��ث�ين البيت
الدم�شقي ب�أنه مثل امل��ر�أة املحتجبة،
التي ال ُي��رى من حم ّياها �إال ما ن��در...
وهو بناء منغلق على اخلارج منفتح على
الداخل.

ـ يقول (�إي��ك��و���ش��ار) يف املقتطفات
(:)1930
“�إن البيت الدم�شقي من �أرفع مناذج
الفن الإ�سالمي ،وذل��ك بف�ضل الذكاء
ال��ذي ُو�ضع يف خمططه ،وجمال املواد
امل�ستخدمة يف تنفيذه”.
ـ حظي (ق�صر النع�سان) الدم�شقي
ال���ذي يقع عند ب��اب دم�شق ال�شرقي
ب�شهرة ذائعة ،و�أ ّمته وف��ود ال��زوار من
كل مكان ،كما لقي تقدير ال�شخ�صيات
املحلية والعاملية ،وكان من �أب��رز زواره
خ�ص
الفنان العاملي (بيكا�سو) ،ال��ذي ّ
�سجله الذهبي بر�سم من �إبداعه ...كما
ّ
خط الآغاخان يف ال�سجل “من معه مال
ميكنه �أن ي�ضعه هنا ،ومن ال ميلك ما ًال
ي�ستطيع �أن ي�ضع روحه هنا ،و�أنا و�ضعت
هنا االثنني مع ًا”.
ـ وي��ق��ول الباحث الدكتور عفيف
البهن�سي:
“البيت الدم�شقي ه��و النموذج
الأك�ثر الت�صاق ًا بالإن�سان لأن��ه �أُن�شئ
على قيا�س �إن�ساين ،ومل ُين�ش�أ على قيا�س
نظري ،تتحكم فيه وجائب خارجية
ت�ستلب من الإن�سان حقوق ًا �سكنية هامة
كان يتمتع بها.
ويعدّ البيت الدم�شقي جنة حتقق
ل�سكانها الأمن والراحة واجلمال ،وهي
�شروط قلما تتوفر يف البيت احلديث،
وم���ا زال ال��ب��ي��ت ال��دم�����ش��ق��ي حمافظ ًا
على من��ط احل��ي��اة االجتماعية التي
مل تعد قائمة ال��ي��وم ،وك��ان ي�ستوعب
الأ���س��رة الكبرية� ،ضمن نظام يحكمه
الأب ،وتتعاون فيه الن�سوة جميع ًا يف
الأع��م��ال البيتية اليومية .ونالحظ
كيف �أن البيوت تلتحم ببع�ضها يف حارة
�صغرية� ،ضمن ح ّ��ي كبري ،ويعي�ش �أهل
احلارة متجاورين فيما بينهم ،يتبادلون
ال��زي��ارات وامل�����س��اع��دات ،ك�أنهم قبيلة
واح��دة تربطهم رواب��ط اجل�يرة ،وهي
بقوة روابط الدم والع�شرية”.
ـ ك���ان ال���ع���رب “على ح���دّ تعبري
ال��ك��ات��ب��ة ���ش��ه�يرة �أح���م���د يف ج��ري��دة
االحت���اد الظبيانية ،بتاريخ � 15آذار
 ”2003يعي�شون يف ب��ي��وت حميمية،
يز ّينها هوى اجل��دات ،و�صياح ال�صبية،
وب�سملة الآب��اء يف الفجر الندّ ي ،بعد
و���ض��وء م��ن ب ْ��ر َك��ة امل���اء ال��ت��ي تتو�سط
الدار.

كانت بيوتهم م�شرعة على ال�سماء،
تعانق ال�شم�س يف �شروقها وغروبها،
وك���ان ل��ه��ا ظ��ل ظ��ل��ي��ل ،وه����واء عليل،
وحمبة دائمة ن�سجتها بني اجلريان ،دور
وا�سعة مفتوحة النوافذ والقلوب ،لكن
ال��ع��رب ،ويف حلظة غيبوبة ح�ضارية
وفكرية� ،سلّموا كل ما يف ه��ذا املجال
لعتبات الأبراج احلديثة ..خرجوا من
جلدهم و�سكنوا عمارات �أقرب �إىل علب
ال�سردين منها �إىل املنازل؟!!
واكتظت البيوت ب�سكانها الغرباء
ع��ن بع�ضهم ال��ب��ع�����ض ،و���ش��ي��ئ�� ًا ف�شيئ ًا
فقدنا ال��ذاك��رة ال��ق��دمي��ة ،ت�آلفنا مع
الآتي من بعيد ،و�ض ّيعنا دروبنا يف املدن
و�ضيعتنا ...ا�ستوردنا مدنن ًا من جملة
ما ا�ستوردناه من الغرب ،ومل يبق لنا
�سوى احلنني �إىل ه��واء تلوث ،وجريان
مل يغلقوا نوافذهم فقط ،بل �أغلقوا
�أنف�سهم وقلوبهم.
وه��ك��ذا مترت�سنا خلف فرديتنا،
وتخندقنا خلف عزلتنا ،ومل ننتبه �إىل
�أننا اغرتبنا وتغربنا ،ومل نعدّ نعرف
مدننا �أو حتى تعرفنا!!
ال��ب��ي��ت ال��ع��رب��ي م��ل��م��ح رائ����ع من
مالمح الزمن اجلميل �أهملناه يف غمرة
اندفاعنا الأعمى على ما فرزه الغرب،
بينما كان هذا الأخري ،يقف على �أعتابه
م��ده��و���ش�� ًا مب��ك��ام��ن ال�����س��ح��ر واجل��م��ال
والإبداع فيه”.
ـ وق���ال الباحث ال��دك��ت��ور حممود
�شاهني:
“�إن ت�صميم البيت الدم�شقي يعدّ

ا�ستمرار ًا لأمناط البيت الإ�سالمي...
ف��ه��ذه ال��ب��ي��وت ال ت��وح��ي بجماليات
متميزة ومتفردة من اخلارج ،لكنها ذات
غنى وجمال باهر من الداخل ،وما �أن
يط�أ املرء عتبات البيت الدم�شقي حتى
يتك�شف له �سحرها اجلميل� ..إ�ضافة
لوجود نباتات ارتبط ا�سمها مع البيت
الدم�شقي مثل :النارجن والك ّباد واللبالب
واليا�سمني ذات املوا�صفات الوظيفية
واجلمالية ...التي ت�ساعد على تلطيف
اجلو و�إنعا�شه �إىل جانب اال�ستفادة من
ثمارها و�أوراقها و�أزهارها”.
دم�شق اال�ستثناء:
هذا قليل من كثري من �أقوال الكتاب
وال��ب��ح��اث��ة وامل����ؤرخ�ي�ن ال��ذي��ن �أح�� ّب��وا
دم�شق ..يف اخلتام:
دم�شق القدمية مبحيطها العمراين
وال�سكني ُ�س ّجلت على الئحة ال�تراث
ال��ع��امل��ي ع���ام  ،1979وم���ن امل���ؤك��د �أن
�إدراج��ه��ا مل ي���أت حم�ض ال�صدفة ،بل
للقيمة اال�ستثنائية ال��ت��ي تقدمها
للإن�سانية ،وه��ي املدينة ذات الأل��ق
اخل��ا���ص ،وال��ط��اب��ع ال��ف��ري��د ..ت�ثري
الأحا�سي�س وامل�شاعر ،ف����إذا م��ا جلت
يف ظهرانيها ت���درك م��دى ب�شا�شتها،
وترى ب�أم عينيك بيوتها ،وك�أنها نبتت
م��ن الأر�����ض ،فتالقيك و�أن���ت ال��زائ��ر
العابر ب�سحرها ،حتى لتظن نف�سك
�أنك احلبيب الذي تع�شقه وت�صبو �إىل
لقائه..

�شعر

جي�شنا
�صانع املجد
• غدير �شعبان ملحم
ُ
جي�ش العروبة والأخالق فطرتهُ
قيم
حب ال�شهادة يف �أخالقه ُ
قيم
كم كان يعلو على العلياء يف ٍ
وال�شيم
ي�شده النبل يف امليدانِ
ُ
كل العوا�صم والبلدان ما فتئتْ
القدم
تقوى بب�أ�سه يف تاريخها
ُ
ٌ
مكتمل
يا قائد اجلي�ش �إن اجلي�ش
معت�صم
عد ًا عتاد ًا ويف امليدان
ُ
اب�سط جناحيك غط العرب قاطبة
كرم
يا �أرحم النا�س يا معطاء يا ُ
خلِّ الأنام على �إن�صافك نغم ًا
عدم
حيث احلياة بال �إن�صافك ُ
وجلجل ال�صوت �إيذان ًا مبعركةٍ
�إن اليهود على �آثارها قذم
جي�ش العدو �شتات من �صهاينةٍ
�إن ال�سليم بهم من جهلهم �سقم
�شعب حتدى جميع الغدر معتمد ًا
اللزم
جي�ش ًا قوي ًا تهون عنده
ُ
يا فار�س العرب �إن العرب قائلة
�آمنَّا فيك وبعد اهلل نعت�صم
كم راح ي�سعى لدفع ال�ضيم عن بلدٍ
يقت�سم
حتى الرغيف فبني النا�س
ُ
كل الفوار�س تعلو يف ريادتها
قمم
�إالك ب�شّ ا ُر تن�صا ُع لكم ُ
�إن القوايف �أراها اليوم عاجزة
عن بع�ض و�صفك يا مقدام يا علم
تاج العروبة �أنت املجد قائدنا
أمم
اهلل ي�شهدُ والتاريخ وال ُ
يبني احل�ضارة ت�شرينان نهجهما
والقيم
حب العروبة والإميان
ُ
�إقر�أ ب�صفحة جمد العرب مفتخر ًا
قمم
كيف
ُ
ت�شاد بف�ضل �أ�سدنا ُ
عيدٌ ب� ٍآب وكل النا�س تعرفه
مل َّا توحد جي�شانٌ بهم نعم
تعاظم اجلي�ش يف ال�ساحات مبتكر ًا
حرب فلم تدر بها الأمم
�ألوان
ٍِ
ٌ
غ�ضنفر مل يخ�ش منازلة
جي�ش
ُ
اللئم
مع العدو وت�سعى �ضد ُه ُ
يا ثروة ال�شعب يا �صناع نه�ضتنا
�سعيكم
حتلو احلياة �إذا ما دام
ُ
أذناب م�ضللة
�إن هاجم ال�شعب � ٌ
ُ
ينتقم
اجلي�ش
فما علينا �إال
ُ
�سريوا غ�ضاب ًا فعني اهلل حتر�سكم
لكم
ب�شّ ار مد يديه بالوفا ُ
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ال�شام ع�شقي
ال�شام ع�شقي و�آهاتي وبو�صلتي
وال�شام عدين وينبوعي ،وما �سكبا
وال�شام �آهي ،و�آالمي و�أوردتي
وال�شام ركني ،و�أحلاين ،وما ُ
عذبا
وال�شام �أنت �أيا ليلى ومملكتي
فيك التقينا وكنت العني وال ُهدُ با
واحلب دربي ،و�أن�سابي وخافقتي
ما غريك احلب ما �إال من وهبا
�أ�سكنتك ال�شعر والأوهام يف لغتي
مازلت ذكرى تثري الروح والع�صبا
عاتبت �إلف ًا على البلوى وعاتبني
ال ي�س�أم احلب طول الدهر والعتبا
قلبي دليلي �إىل عينيك �أ�س�أله
ما تاه يوم ًا على البلوى ،وما كذبا
كنت الندمي لأحالمي وهاج�سها
والوحي كنت ،وكنت الراح واحلببا
نازلت فيك ذئاب الكون كلهم
والناكثني من الأعراب والغربا
كنت املدائن ،وكنت الريف �أع�شقه
والكرم كنت ،وكنت الكرم والعنبا
مرابع احلب يف قلبي وذاكرتي
ما رمن ال�شعر من حلن ،وما كتبا
تلك املجايل وكم �سرحت با�صرتي!
إلف ،وعهد �صبا!
فيها حنان ًا ،وكم � ٍ
ٌ
من�ضرة
�شعاب ،و�آفاق
هذي
ٌ
والرند زاهٍ ،و�آذا ٌر وما وهبا
بال�شام �أهلي ،و�أحفادي وذاكرتي
والقلب فيها ،وكم عانى ،وكم �صلبا!

إليكَ �00
� َ
ي�شف
إليك 00يا قمر ًا ُّ
إليكَ �00
� َ
إليك 0ي�شْ ر ُفني ا�شتياقي
َ
أعـــــف
تقاك وال �
ويردعنــــــي
ُّ
َ
لنــــورك �ألـ ْ ُ
ويحدوين
ــف حــادٍ
ْ
من الأ�شواق �أل ٌ
ثم �ألـ ْ ُ
ــف
ْــــف ّ
ُ
قنديل ا�شتيـــــاقي
الروح
بق�صر
ِ
َ
موالي يهـــفو
معنــــــاك يا
�إىل
َ
َ
وجهك ال�ضايي كبــــــد ٍر
ويوقظ
� َ
أيائل يف براري الروح تغفـــــو

• يا�سني حمود

فيها �صغاري ومل �أنعم ب�ضمهم
عادوا �صباحي و�صاروا الأهل والن�سبا
جواد ،و�أحالم تهدهدين
زينا
ٌ
أبعد عنهم النوبا
يا رب �صنهم ،و� ْ
أحباب لنا رحلوا
فيها الغوايل ،و�
ٌ
حتى توهج هذا القلب والتهبا
هذا خال�صي ودربي بت �أعرفه
من يق�صد الكرم مثلي يع�شق العنبا
هذا �صراطي �سديد ًا بت �أدركه
�أم�ضي عليه ر�ضي النف�س حمت�سبا
وال�ساح �ساحي ،ونار احلرب تعرفني
ال الليل �أخ�شى ،وال الإرهاب والغربا
ما غرين املال وال�سلطان مثلهم
عافته نف�سي ،وعافت �صنوه اللقبا
�إين ال�شهيد وح�سبي يف الورى لقبي
يف جبهتي الغار �سفر املجد قد كتبا
من مهجتي النور يف ني�سان مزدهي ًا
وال�شعر بوحي ،وورد الرو�ض قد غ�ضبا
ري وم� ٌ
أثرة
هذي بالدي �أ�ساط ٌ
من �صهلة اخليل �صغنا ال�شعر ،والأدبا
من كال�ش�آم ،وخيل العزِّ �سابحة
والليل داج ،وجنم احلق ما غربا
ُ
ملوك العرب خائنة
من كال�ش�آم،
ُ
الرتك ،وح�ش الغرب قد وثبا
و�أذ�ؤب
ٌ
�شاخمة
من كال�شمو�س برغم الهول
فوق الرزايا ،وهذا جمدها انت�صبا
من كال�ش�آم وهذا وردها �أ�سدٌ
�إن ثارت احلرب كان الطود ما ا�ضطربا
من كال�شهيد �إذا ما البغي �ساوره
كان العرين ،وكان املوت واللهبا

زليخة
ع�ص ُف
ً
جوى بالروح �أم بالروح ْ
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•ليندا �إبراهيم
هربت � َ
ا�س روحــي
ُ
حر ِ
إليك من ّ
ـــــــف
ّـقت الزمانَ و�أنتَ َع ُّ
وغل ُ
اجلب كيف حللتَ م�صر ًا
�أيا ابن
ّ
َ
ق�ص ُ
ــــف
وكيف و�صلتَ وال ُ
آالم ْ
تركتَ
الذئب متّــــهم ًا بريئـــــ ًا
َ
وخيط الدمع جفنَ � َ
أبيك يرفــــو
َ
باعوك بخْ ــــ�س ًا
وع�صبة �أخوةٍ
ُ
كهــــــف
و�أنتَ لهم مدى الأيا ِم
وجدي
ن�سجت
�أنا امر� ٌأة
ُ
َ
قمي�ص ْ
َ
يجف
بدمع من
غرامــــــــك ال ُّ
ٍ
َ
وجهك من جنوين
�أعوذ ُ بنور
لعل َّك عن جنون الروح تعفــــو

16

العدد2014/8/10 "1403" :م � 14 -شوال 1435هـ

ق�صة

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

ال�شيخ واملحراب

الأيـــدي اللينـــة

• �سهيل الذيب
انربى ال�شيخ نبيل لر�أب ال�صدع الذي �أ�صاب البالد ,والعباد ور�أى بغزير
علمه �أن ما يجري على الأر�ض حرام ,و�أن يقتل الإن�سان �أخاه الإن�سان لأنه
يختلف معه يف الر�أي جرمية كربى .لذلك �آل على نف�سه �أن يجاهد اجلهاد
الأعظم ,وهو وقف الفتنة والقتل والدمار ،فكان دائم احل�ضور يف كل مكان
ي�ستدعي وجوده ،يف اجلوامع والبيوت يح�ض النا�س على تدمري ال�سالح و�أال
يوجه �إال �إىل العدو الواحد الوحيد الذي هو “�إ�سرائيل” ،التي ت�سعى من
خالل ت�أجيج ال�صراع يف بالدنا اىل حتقيق كيانها اليهودي ولتكون من ثم
الكيان الطائفي الأكرب والأق��وى ،وكذلك املرجعية لكيانات مدمرة تتنامى
فيها الأحقاد والكراهية واجلهل والع�صبيات املت�ضادة املت�صارعة.
حمل علمه الغزير وعاد اجلرحى يف امل�شايف والبيوت واملدار�س التي �صارت
بيوت ًا للم�شردين .قال له حفيده �أحمد :يا جدو �أال تتعب من الزيارات التي
ال تتوقف؟ �أال متل من احلديث عن الرتاحم والت�سامح واملحبة؟ يا جدو..
�أنت عجوز كبري فلماذا تبكي عندما تخاطب النا�س على منرب اجلامع �أو على
ال�شا�شات؟ يا جدو� ..أنت من �أولياء اهلل ال�صاحلني وزمنك وزمنهم قد ولىّ
فالزم البيت وال تتحدث يف ال�سيا�سة ,فهي تلوث من يتكلم بها �سواء �أ�صاب �أم
�أخط�أ ..يا جدي �أنت مري�ض ولن ي�سمعك �أحد فاخف�ض �صوتك �أكرث �أرجوك
يا جدي .وكان يقول له مبت�سم ًا :يا بني ما نفع علمي �إن مل �أ�سخره خلدمة
النا�س كلهم ،وما نفع حياتي �إن مل تكن لأولئك الطيبني ..النا�س يف وطني
وعلي �أن �أنري دربهم ..هذه وظيفتي يف احلياة التي
يلهثون وراء املع�صيات
َّ
بكم عمي فهم ال يفهمون,
�صم ٌ
حباين اهلل �إياها .فيجيبه احلفيد :ولكنهم ٌّ
وعلي �إيقاظه
فيجيب ال�شيخ اجلليل:يف كل �إن�سان مطرح للخري ال ميوت �أبد ًا
َّ
فقد يكون نائم ًا ,ثم يتابع :علينا �أن ندفن �أخطاء النا�س يف مقربة كما ندفنهم
حينما ميوتون .احلفيد :ولكنهم يتوعدونك يا جدي؟
ال ي�ستطيعون �أن يقطعوا �شعرة من ر�أ�سي دون �إرادة اهلل ..لكل �إن�سان يا
بني �أجل حمتّم ال يتقدم وال يت�أخر فما كتب يل ال ت�ستطيع قوة تغيريه مهما
جتربت �أو تكربت ،لذلك هات ك�سرة خبز حمم�صة وكوب �شاي فقد جعت.
احلفيد :لدينا �أطايب الطعام يا ج��دي ..فهل �أح�ضر لك �شيئ ًا منها؟
اجلد� :أطايب الطعام عندي ك�سرة ياب�سة وكوب من ال�شاي هيا �أح�ضرهما ودع
الأطايب للذين فقدوا القدرة على �شراء الطعام فهم �أحوج مني �إليه .احلفيد:
لكن يا جدي منذ غزو بالدنا و�أنت ال ت�أكل �إال ما يبقيك حي ًا فح�سب..
اجلد :اهلل هو املحيي يا بني وما الطعام �إال و�سيلة للعي�ش.
�آمن ال�شيخ نبيل ب�أن اهلل قادر على كل �شيء ,و�أنه �سخره خلدمة �شعبه
بالكلمة الطيبة والفعل احل�سن ,فانربى يجاهد يف كل املحافل ,وال�سيما
وراء املنابر ,ويف خطب اجلمعة يف اجلامع الأم��وي الكبري ,ون��ادى بالعودة
�إىل الإميان ال�صحيح املعتدل ونبذ �أعمال العنف التي ال هدف لها �إال خراب
النفو�س ،وهدم البيوت على �أ�صحابها ،وكعادته ظل يتابع �إلقاء الدرو�س على
تالمذته وطالبه الذين يودون اال�ستماع �إىل عظاته ون�صائحه وعلمه الغزير
الذي ال ين�ضب.
مل تثنه عائلته عن القيام بواجبه رغم مر�ضه وهزاله ال�شديدين بل �أ�صر
على الذهاب �إىل اجلامع امليمون لل�صالة ومن ثم �إلقاء درو�سه ،وكان يرافقه
حفيده الذي كثري ًا ما كان ال�شيخ اجلليل يتكئ عليه يف م�شيته بعد �أن يحمل
له حمفظته املثقلة بالعلوم املختلفة و�آالم النا�س و�أوجاعهم .دخل ال�شيخ
اجلامع متكئ ًا على حفيده وبعد لأي وتعب و�صل �إىل حيث يقف يف العادة،
ا�سرتاح قلي ًال ثم اقرتب من مكرب ال�صوت قائ ًال :اهلل �أكرب ..اهلل �أكرب ..ومل
يكمل التكبرية فقد حتول بيت اهلل �إىل ركام� ،أهو زلزال؟ ت�ساءل ال�شيخ وقال
ب�صعوبة :اهلل �أكرب وك�أن قوة جبارة �سمرته يف مكانه ،هز االنفجار الثاين
املكان وحتول كل �شيء �إىل ركام .ال�شباب الذين جا�ؤوا لينهلوا العلوم لتعزيز
�إميانهم تناثروا يف الف�ضاء الرحب  ..وجوههم املزهرة تعفرت بالركام
وا�صفرار املوت ،الأرجل والأج�ساد والأي��دي تالطمت وتعا�ضدت وتوحدت
لكنها فقدت احلراك مرة واحدة وللأبد ..ال�شيخ مازال واقف ًا لكنه �سرعان
خر على ركبتيه م�صلي ًا بعد �أن ر�أى هول الكارثة� .ضم ما تبقى من ج�سد
ما ّ
حفيده الذي �أدركه من �ض�آلة حجمه ولبا�سه الذي يعرفه جيد ًا ،ومرة �أخرى
قال :اهلل �أكرب� ..أ�شهد �أن ال �إله ..لكنه مل يكمل الآية الكرمية فقاتلهُ ظهر
هذه املرة قبالته �صارخ ًا به :ملاذا مل متت؟ فجرنا اجلامع وما به لقتلك �أيها
الكافر وبقيت وح��دك حي ًا من يحميك قل يل؟ التفت ال�شيخ �إىل الأعلى
و�أكمل� :أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل و�أن حممد ًا ..لكن ر�صا�صات القاتل اخرتقت
�صدر ال�شيخ ور�أ�سه وهوى على الأر�ض �ساجد ًا.

• �سليم عبـا�سي
توجهت الأم القلقة نحو الفرن ،تبحث عن ابنها ،فلم
تعرث عليه! �أي�ضيع بهذه ال�سرعة؟ كيف يتال�شى كفقاعة
�صابون؟ �إنه �أمر �أعجب من العجب.
قال لها �أح��د الباعة وهو يف الثالثة ع�شرة بعمر
ولدها (توقفت �سيارة بالقرب منه وخ��رج منها رجل
َ
احلديث انفجا ٌر ق��وي هز
�ضخم م�سلح) ،وهنا ..قطع
�أرك��ان املكان ،وغ��اب �صوت الولد ثم عاد يتابع (رجل
�ضخم ك ّممه و�ألقاه على املقعد اخللفي ،جل�س بجانبه
وانطلقت ال�سيارة كالربق �إىل جهة جمهولة!)� .أنهى
حديثه خج ًال وهو يداري بل ًال يف �سرواله ،حدث رغم ًا
عنه ،من هول ما ر�أى..
�أح�ست الأم ب�صخرة هبطت عليها م��ن ال�سماء،
و�سارعت يف معاودة البحث دون ج��دوى .عادت ت�س�أله
بحرقة (هل ر�آهم �أحد غريك؟) قال (�أنا الوحيد الذي
�شاهدتهم ،وقد خفت �أن ي�أخذوين �أنا �أي�ض ًا!).
هذا كل �شيء  ..ابنها اختفى و�أخذ معه قلبها..
(�أهكذا ت�أخذونه �أيها اجلبناء ك�سلعة رخي�صة؟!
�أن�سيتم �أنه �إن�سان؟! �أفال متلكون ذرة من رحمة)؟! .ندبت
حظها ب�ألفاظ م�شبعة بالدموع (ليتني ا�ستطعت منعه من
اخل��روج  ..كان متحم�س ًا �أ�شد احلما�سة ل�شراء اخلبز،
ويطلب اخلروج ب�إحلاح �شديد مل �أ�ستطع منعه! ليت �أبوه
هنا الآن� ..ساعدين يا رب! ُر ّد يل "عمـر" �سامل ًا يا اهلل!).
كلمات ح��ارة كاللهيب ،ا�صطدمت بوجوه عاب�سة
�صامتة كاملومياء ،و�أ�صوات انفجارات قريبة ومدفعية
تكاد ت�صم الآذان� ،أح�ستها تنفجر يف داخل ر�أ�سها .تزداد
الأدع��ي��ة ..ت���زداد خماطبته (م��ن يل غ�يرك ي��ا فلذة
كبدي؟! �أل�ست الرجل الثاين بعد �أبيك؟ كيف ترتكنا يف
هذه الظروف ال�صعبة؟ كيف ت�سللت من بني �أ�صابعي دون
�أ�شعر بك؟!).
ي�س�أل ال�سائق احلري�ص على ال�سرعة ،دون النظر
�إىل اخللف (هل �أح�سنت وثاقه يا رجل؟ �ضع على فمه
ل�صاقة وعلى عينيه ع�صابة ..هات اخلبز ال��ذي كان
م��ع��ه .)..يجيبه (ال تخف ..كل �شيء على ما ي��رام.
هل �سمعت منه كلمة ا�ستغاثة واحدة؟ مل �أدعه ينطق
بحرف واحد .كان همه �أن ُيفلت نف�سه �أو يقفز من الباب،
وحاول الكالم والرتجي دون فائدة).
�أح�س عمر �أن ال�سيارة تركت ال�شارع الإ�سفلتي �إىل
طريق ترابي تكرث فيه ّ
املطبات ،فطريق �شديد الوعورة..
�إىل �أن توقفت و�أن��زاله يف مكان بعيد ،فك �أحدهم عن
عينيه وفمه ،فر�أى نف�سه يف كهف ي�ضم عدد ًا من الرجال
والأوالد ،ي�صفعه وجهُ رئي�سهم بلحيته احلمراء الكثيفة
ولبا�سه الغريب وهو ي�س�أل الرجل ال�ضخم (كيف هي
حال �أهله �أ�أغنياء هم �أم فقراء؟) ،ف�أجابه (خطفناه من
حي فقري) قال (�إذن دعه يعمل يف حفر الأنفاق مع بقية
الأوالد).
م�ضى على احلادثة يومان.
مل يرتك الأب باب ًا �إال طرقه ،ومل ي�سمع عن قادر
�إال ق�صده .وكم وقع يف فخ الطمع! يطلبون منه مبلغ ًا
و َيعدونه باالنتظار ،ف���إذا هم كاذبون يحبون املنفخة
وك�أن الأمر والنهي ب�أيديهم.
تنظر الأم �إىل �صورة وتناجيه (كم كنت من النابهني
املتفوقني يف مدر�ستك! كنت الأول دوم�� ًا) .تنظر �إىل
�صورته ثانية فال تراها وال تراه ،بل جتده يف ب�صريتها

ينجح يف ال�شهادة جناح ًا منقطع النظري ،ثم تراه يتخرج
يف اجلامعة وهو من الأوائل ..ومن ثم تراه بلبا�س �أبي�ض
يعالج املر�ضى! فيحتدم يف �أعماقها ال�صراع ،وتغ ّيبها
موجة من االرتخاء املخدّ ر..
وهناك..
مل ينجح عمر يف حفر النفق كغريه من الأوالد ،لأنه
مل ميار�س مثل هذه الأعمال يف حياته ال�سابقة ،ويده
مل ت�ساعده على حمل الف�أ�س والنقر يف ت��راب �صلب
كال�صخر ..فنقله �صاحب اللحية احلمراء �إىل مكان
�آخر ..وما هو ذلك املكان الآخر يا ترى؟! مهمة �أخرية
ملن ال يقوى على احلفر..
يرمي عمر بب�صره �إىل البعيد ،ترتاءى له �أمه املل ّوعة
فيخاطبها (�ساحميني يا �أم��اه! �إن ع�صيت �أم��رك .لقد
منعتني من الذهاب �إىل الفرن ومل �أعمل بن�صيحتك..
�ساحميني لأين قد ال �أع��ود �إليكم �سامل ًا ،وقد ال �أعود
�أبد ًا! �أمتنى لكم ال�صرب وال�سلوان).
يعاين اجل��وع والعط�ش والتعب وال��ه��م ،وي�ست�سلم
للموت ..يتلو يف داخ��ل��ه بع�ض ال�سور التي يحفظها،
ويطلب من ربه تخلي�صه من هذا العذاب .يطلب منه �أن
ينجح يف خطة يفكر بها ويعينه على التحمل ..ولكن
جتري الرياح مبا ال ت�شتهي ال�سفن..
ر�أى عمر ب���أم العني كيف يغ�سل رئي�سهم الأدمغة
و َيعدهم باجلنة واحلور العني.
ج��اء اليوم ال��ذي �سيح�ضر فيه عمر در�س ًا عملياً.
�س�ألهم �صاحب اللحية احلمراء (من يذ ّكرنا بالدر�س
الأول؟!)� ،أجابه �أحدهم (كيفية ا�ستعمال ال�سالح)،
ف�أكمل لهم (والآن �سنتعلم �أعمال اجلر�أة والدقة وبث
الرعب يف قلوب الأعداء)� .س�ألهم (من منكم البطل الذي
�سيدخل اجلنة قبل غريه؟) ف�أن�صتوا و�ساد اجلو هدوء
حذر ،ثم �س�أل (من منكم البطل الذي �سيقطع ر�أ�س عمر
ِ
لأنه مل ي�ستطع العمل معنا؟).
ارتعدت فرائ�ص عمر ..طلب �إعطاءه فر�صة �أخرى
دون موافقة ،دون �أُ ُذن رحيمة م�صغية ..يا للهول! �إنه
يرى على مقربة منه �ساطور ًا و(بلوكة) ملوثة بالدم.
�سرت يف ج�سده ق�شعريرة كهربائية ك��ادت تغ ّيبه عن
الوجود ف�صبرّ نف�سه ،وا�ستعار من ال�صخر قوة ا َ
جل َلد �أمام
رهبة املجهول.
ً
ت���ردد البع�ض وت��ق��دم �أح��ده��م م��واف��ق��ا ،ف�س ّلمه
ال�ساطور.
كان عمر مق ّيد اليدين والرجلني يف حلظة ال�صفر.
�أح�س �أن الكلمات قد جمدت يف حلقه� .أج�بروه على
االن��ب��ط��اح �أر���ض�� ًا وظ��ه��ره للأعلى و�إ���س��ن��اد وجهه على
البلوكة ،ثم �شرح رئي�سهم للولد كيفية �ضربه على عنقه
من اخللف �ضربة قوية واحدة بعد قوله (اهلل �أكرب).
رفع الولد يده بال�ساطور وهوى به على املكان املطلوب،
لكن يده رجفت فجرح املكان و�سالت الدماء ،ما جعل
رئي�سهم يتناول ال�ساطور لت�صحيح العملية ،وي�ضرب
العنق �ضربة قوية فيطري الر�أ�س عن اجل�سد!!
*
ه ّبت الأم مذعورة من نومها ،منقب�ضة القلب �إثر
كابو�س خميف ..ر�أت نهر ًا من الدماء على �أر�ض الغرفة،
فراحت تبحث عما ر�أت وهي تبكي وتنتحب ،و�أفاق الأب
على الفور يهدّ ئ من روعها.!..

�أ�صوات جديدة

قــالئـد الريحــان

وحي
احلبيبة
• �سالم خالد تركماين
حبيبتي
وقد بد�أت
�أحيك خاليا وجودي
يف تالفيف �أنوثتك
�سمعتك
ترتلني �آيات البقاء ف ّيا
حبك
وتنفخني من روح ِ
 ..للبعث ..ل ّيا
حتى انتهيت
حني انتهى
مالك وحي
رحلة للع�شق واحلياة
ق�صيدة
ٍ
فيك ..وف ّيا
ِ
•••
حبيبتي
وقد بد�أت
�أغازل روي ق�صيدتي فيك
زارين وداع عينيك
يلملم بجناحي كربياء
ُ
�أفق رحيلي!
يقدم دمع ندمي
قربان خيمة جهالتي
حتى ُرجمتُ
رجمت
�شيطان
ِ
بقائك ل ّيا
حبيبتي
وقد بد�أت
�أملأ دنان �سرابك الآتي �إل ّيا
خا�صرين �صدى �صفائك
يدندن بقايا انت�شاء الآه فيا
حتى �سريتُ
�سريت
حني
ِ
�إليا ..وفيا!
•••
حبيبتي
وقد انتهيتُ
�أر ّت ُل تعاليم البقاء
�ساءلني قمر �سمائك
عن �شيم الوداع
وهو يزرك�ش ظلم رحيلي
حتى ظلمتُ
لمت
حني َظ ِ
وحي وحيك ..ف ّيا!
َ
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• ان�صاف �سليمان مر�شد
دم�شق  ..يا ولع
اخلزامى
وقالئد الريحان
يا ع�شق اليا�سمني
الغايف
وزهر الرمان
�أنت يا طهر ال�شرق
و�آياته
ومرتع احل�سان
م�آذنك و �أجرا�سك

�شموع
�صالة  ..و �إميان
�أغنية التاريخ
و�أيقونة
الطيب  ..و احلنان
يا حبي الأول �أنت
وهزة القلب و الوجدان
يا �أن�شودة املجد

وخفق
املهجة  ..و الكيان
اليوم جترحك
�سكاكني غدر
وخيانة و بهتان
�ستبقى ع�شق
الروح و كحل العيون عرب الزمان
�سوريتي رائعة الدنيا و زغرودة جبل الريان
فوق اجلراح  ..مت�ضني  ..بغ�صة
�شاخمة البنيان

�أنـّـ ٌ
ة زرقاء
• دمية اجلباعي
وعلى الطريق امل�ستحيل...
وقفت �أنتظر اخلطر
تعبي..
ورائحة الغروب..
وما تبقى من فرا�شات النعا�س
و�أنة زرقاء..
تخرج  ..بني �أنفا�س القمر
عيناك
�أغلى ما حملت برحلتي
نوران..
يف برد الظالم..
و�آيتان على حجر
عيناك
�أحلى ما يدور بخاطري
عطران يف �صمت اجلراح
وجنمتان على وتر
ما بني �أحزاين  ..وعينيك انتظا ٌر
ال ميوت ..وال يعي�ش

و�إمنا..
جمهولة �أنفا�سه
وتراه دوم ًا ُيحت�ضر
هل كنت ت�سكن
يف جوار الذكريات؟
وهل تعلمت ال�صعود
على جراحات املطر؟
ال بد �أنك ل�ست �أنت
و�إمنا..
�أحد �سواك يزورين ..
وي�ضيع بني تباعدي وتقاربي
ال بد �أنك مل تفت�ش عن يدي
ودخلتَ من باب ال�ضيوف معزياً
فهناك باب ٌ ..مل جترب فتحه
وهناك نور
ال تراه على الرخام
�أتراك جئتَ لكي تعلمني الوداع ؟
�أم البكاء؟

�أم الغناء على حطام؟
�إن كان حلم ًا ما �أرى
فلت�صح من هذا املنام
ُ
لهاوية
لوهم �..أو
ٍ
�إن كنت حتملني ٍ
فال مت�سك يدي �إين تعبت ..ومل �أجد
نور ًا يدل على الطريق ..
وال �أثر
عيناك �آخر ما ر�أيت برحلتي
نحو اخلطر
ال بد �أن نبكي مع ًا
وقع البكاء
ب�أننا حق ًا مع ًا
ال�شيء يوجع يف احلقيقة
غري �أوهام
تعلمنا الركوع �إىل القدر

ثالثون رجوة
• رنا بدري �سلوم
�أنا �ضوع الندى
ُ
املع�شب
واخلريف
ُ
ِ�سدرة املنتهى مناي
والزهد الغث
ي�أمرين ..بعدما
تخدّ ر الأنا
�شاخ احللم
مر املدى
قلب حللوى
ال ٌ
ُ
يت�سع ّ
ثالثون دمعة

وعمامة التجلي
ُ
تلف قد�سية الأحزان
ثالثون ال رجعة
وال قطار يف م�شواره ي�سري
�أحمل �أمتعة الأمل
وذكرى هجعت �سكرى
يف ُعباب الروح
ُّ
حت�ض يراعي
تقي�س خطواتي
ُ

رجوة الثالثني
ون�شوة الع�شرين
ورهافة العا�شرة
وعذوبة الأوىل
حني ال قوة
�ضم الأحبة
يف ِ
و�أ�سرها
برجوة ودمعة!
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نقد �أدبي

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

العرب وامل�ســـــــرح

• حورية حممد حمو
تدور جمموعة من الت�سا�ؤالت حول عالقة العرب بالفن امل�سرحي
 ،ولعل �إثارة هذه الت�سا�ؤالت تعود �إىل عدم وجود �أدلة ملمو�سة يف
التاريخ العربي ت�ؤكد وجود عالقة تربط العرب بامل�سرح ؛ �إذ خال
التاريخ العربي واحل�ضارة العربية التي ازدهرت يف الع�صر العبا�سي من
عر�ض متثيلي ي�ؤكد معرفة العرب بهذا الفن  ،كما احلال عند
ن�ص �أو
ٍ
ٍّ
الإغريق وقدامى الهنود وال�صينيني .
�إال �أن احل�ضارة العربية تركت جمموعة من الظواهر وبع�ض
احلكايات  ،واملواقف املتناثرة يف الكتب املتفرقة التي تنبه �إليها
دار�سو امل�سرح املحدثون وهذا �أدى بدوره �إىل خلق �إ�شكالية ت�شعبت
وناف  ،بع�ضهم يقول بعدم معرفة العرب للم�سرح
ؤيد ٍ
فيها الآراء بني م� ٍ
ّ
وبع�ضهم ي�ؤكد تلك املعرفة ويدفع كل فريق يف �سبيل ذلك بالأدلة
والرباهني .
نفي وجود الظاهرة امل�سرحية عند العرب القدماء :
 1ـ قبل الإ�سالم  :تطرق طه ح�سني يف كتابه “ يف الأدب اجلاهلي
“ �إىل ال�شعر التمثيلي عند الإغريق  ،و�أخ�ضع ظهور هذا الفن وتطوره
ملنهج بورنتيري  ) ) Brunteiereيف الن�شوء واالرت��ق��اء  ،املنقول
عن نظرية داروين (  ) Daruineو�أكد �أهمية العوامل ال�سيا�سية
واالجتماعية والدينية يف تطوير ال�شعر اليوناين “ ”1لكنه عندما
فن ما
حتدث عن ال�شعر العربي جعل التقليد عام ًال وحيد ًا يف ن�شوء ٍ
�شعب من ال�شعوب  ،وقد الم �شيوخ املدر�سة القدمية لأنهم حاولوا
عند ٍ
�أن يثبتوا وجود الق�ص�ص والتمثيل يف ال�شعر  ،ذلك �أن طه ح�سني يعتقد
�أن العامل النف�سي ممث ًال بالنزعة الفردية هو ال�سبب الذي حال بني
العربي وال�شعر التمثيلي ؛ �إذ يقول  ( :ف�أنت ترى �أن �شيوخ املدر�سة
القدمية يخلطون ويف�سدون الأمر  ،حني يرون �أن يف ال�شعر العربي
غناء كله  ..،فهو �شخ�صي
ق�ص�ص ًا ومتثي ًال  ،واحلق �أن ال�شعر العربي
ً
ميثل قبل كل �شيء نف�سية الفرد وما فيها من عاطفة وهوى وميل ،
وهو يف �أول �أمره معتمد على املو�سيقى  ،لي�س من �شك �أنه كان يغنى
غناء  ،ثم ا�ستقل عن املو�سيقى �شيئ ًا ف�شيئ ًا ّ
وقل فيه ت�أثري الغناء ..
ً
) “  ”2ويرى �أن هذه الأنواع مل تكن مت�صاحبة عند اليونان  ،فنموها
كان مطرد ًا ذلك �أنه عندما �ضعف الق�ص�ص قوي الغناء  ،و�ضعف الغناء
عندما قوي التمثيل .
وعندما حتدث حممد مندور عن هذه الظاهرة وجد �أن العرب
القدماء ا�شتهروا بال�شعر وقد مت ّيز �شعرهم ب�سمتني �أ�سا�سيتني وهما
النغمة اخلطابية والو�صف احل�سي  ،وهاتان ال�سمتان ال تنتجان �شعر
الدراما لأن �شعر الدراما يقوم على احلوار املختلف النغمات ال على
اخلطابة الرنانة  ،كما يقوم على خلق احلياة وال�شخ�صيات وت�صور
املواقف والأحداث  ،ال جمرد الو�صف احل�سي الذي ي�ستقي مادته من
معطيات احلوا�س املبا�شرة “ 3”.
وعندما ناق�ش ( توفيق احلكيم ) هذه الق�ضية ا�ستعان بر�أي لـ (
فيكتور هيغو ) �أورده يف مقدّ مة م�سرحية ( كروميل ) عندما قال � ( :إن
املجتمع يدرج وي�شب متغني ًا ب�أحالمه ثم ي�أخذ بعدئذ يف �سرد �أعماله
 ،ثم يعمد �آخر الأمر �إىل ت�صوير �أفكاره )”  “ 4وقد ا�ستعان توفيق
احلكيم بهذا الر�أي ليثبت �أن العرب مروا يف �شعرهم ب�أطوا ٍر ثالثة على
�صعيد امل�ضمون ال على �صعيد ال�شكل ؛ �إذ تغنى ال�شعر العربي بالأحالم
 ،وو�صف احلروب  ،و�صور الأفكار “  “ 5ور�أى �أن ظروف ًا متعددة الب�ست
ن�ش�أة الدولة العربية فحالت دون �إمتام هذا التطور .فالعامل اجلغرايف
ـ كما يرى ـ �شكل حائ ًال بني العرب وامل�سرح ؛ ذلك �أن العربي القدمي قد
تعرف على امل�سرح و�شاهد امل�سارح الرومانية �إال �أن عدم اال�ستقرار كان
ّ
عام ًال من العوامل التي حالت بني العرب ونقل هذا الفن  ،لكن نت�ساءل
�أمل يعرف العرب اال�ستقرار يف الدولة الأموية والدولة العبا�سية ؟
 .واجلواب عند احلكيم ب�سيط ( وهو �أن العرب يف الدولة الأموية ،
وما بعدها ظلوا يعتربون �شعر البداوة وال�صحراء مثلهم الأعلى الذي
يحتذى  ،وينظرون �إىل ال�شعر اجلاهلي نظرتهم �إىل النموذج الأكمل
الذي يتبع )  “ 6 ”.فاعتزاز العربي ب�شعره �أغناه عن ترجمة �أ�شعار
غريه .
وهناك من يرد عدم معرفة العرب للم�سرح �إىل تركيب املجتمع
اجلاهلي ؛ ذلك �أن التمثيل من الناحية االجتماعية يقوم على التجاوب
بني الأفراد والأ�سر ومل يكن يف املجتمع اجلاهلي هذا التجاوب  .ويرى
�آخرون �أن غياب ال�صراع الفردي يف املجتمع اجلاهلي �أدى �إىل غياب
الن�شاط امل�سرحي فاحلياة يف الع�صر اجلاهلي ( قد �أذاب��ت الفرد
يف اجلماعة فخلقت ت�صور ًا جماعي ًا للعامل ور�أي�� ًا م�شرتك ًا يف الكون ،
فقد ترتب على ذلك غياب ال�صراع داخل املجتمع �أو اختفاء حدته
على الأقل  ،فلم تكن مثل تلك احلال ت�ستدعي التغني باجلماعة “
القبلية” والرتمن ب�آثارها)“ 7 “ .
يف احلقيقة �أن هذه الأ�سباب التي علل فيها بع�ض الدار�سني غياب

امل�سرح قبل الإ�سالم تعدّ �أ�سباب ًا واهية مل تزد الأمر �إال تعقيدا ،ومل
ن َر �سبب ًا واحد ًا مقنع ًا  ،بل ّ
لكل �سبب ما يدح�ضه على �أر�ض الواقع  ،ثم
ّ
أمة
�إن ظاهرة امل�سرح لي�ست ظاهرة مطردة  ،واجبة التواجد يف كل � ٍ
من الأمم ؛ لذا ف�إن الدار�سني مل ي�صيبوا كبد احلقيقة عندما راحوا
يبحثون يف الأ�سباب التي �أعاقت ن�شوء هذا الفن يف الأر�ض العربية
اجلاهلية .
ّ
يح�ض على حترمي
ن�ص ديني
 2ـ بعد الإ�سالم  :احلقيقة ال يوجد ٌّ
الفن امل�سرحي �أو فتوى متنع مزاولته  ،لكن اتفقت الآراء على �أن
الإ�سالم حال دون اقتبا�س هذا الفن لأن��ه يتعار�ض مع روح الدين
الإ�سالمي ولأنه يتعار�ض مع الطبيعة العربية .
وقد ر�أى بع�ض الدار�سني �أن الثقافة اليونانية �أثرت يف امل�سلمني
على �صعيدي ال�شكل وامل�ضمون فمقابل العديد من الرتجمات من الكتب
كتاب �أدبي واحد يوناين  ،وعلة ذلك ( �أن
العلمية ف�إننا ال نعرث على ٍ
الفل�سفة والعلوم عاملية  ،والأدب قومي ذلك �أن الفل�سفة والعلم نتاج
ٌ
م�شرتك بني الأف��راد والأمم � ..أما الأدب فلغة
العقل  ،والعقل قد ٌر
العواطف ّ ،
أمة حياة اجتماعية خا�صة بها  ...من �أجل ذلك
ولكل � ٍ
ت��ذوق العرب  ،منطق �أر�سطو وطب جالينو�س ومل يتذوقوا �إلياذة
هومريو�س )� “ 8 “ ،أ�ضف �إىل ذل��ك �أن العرب ا�ستعانوا بالثقافة
وخمطط له  ،راعوا فيه التعاليم الإ�سالمية
منظم
اليونانية على نح ٍو
ٍ
ٍ
والثقافة العربية  .ومن هنا فقد اتفقت الآراء على �أن الوثنية هي
تعرف العرب على هذا الفن  ،فالأدب اليوناين
العامل الأول يف عدم ّ
أدب وثني تعددت فيه الآلهة وعبدت الأبطال لهذا فقد امتنع
هو � ٌ
املرتجمون عن ترجمة ه��ذا النوع من �أن��واع الأدب ذل��ك �أن الدين
الإ�سالمي دين توحيد وتنزيه هلل تعاىل .
ـ �أ�ضف �إىل ذلك �أن متى بن يون�س عندما ترجم كتاب “ فن ال�شعر”
لأر�سطو مل يفهم معنى كلمة تراجيديا وكوميديا فظن �أن امل�أ�ساة
يقابلها املديح يف �شعر العرب  ،وامل�سرحية الهزلية يقابلها الهجاء .
ـ وهناك من يعيد غياب امل�سرح يف الثقافة العربية الإ�سالمية �إىل
�أ�سباب دينية ؛ وهي �أن الدين الإ�سالمي مينع الت�صوير والتج�سيد ،
ن�ص ديني �صريح
لكن على الرغم من هذه الإدعاءات فقد عدمنا وجود ّ
يدعو �إىل حترمي الت�صوير �أو التمثيل با�ستثناء التحرمي املتعلق
بالعبادة الوثنية للأ�صنام ؛ �أي حرمت �صناعة الأ�صنام والتماثيل
التي كانت الغاية منها العبادة .
ويرى ( �أدوني�س ) �أن امل�سرح هو عامل الإ�شكال والعربي ن�ش�أ �ضمن
ثقافة الإميان التي ال ت�سا�ؤل فيها �أي �إن اهلل عند الإن�سان امل�سلم هو
مركز الكون و�إنه ال يحتاج �إىل الدرامية �أو الرتاجيدية لأنه ال يقلق
مطمئن ال يعذبه �شيء  ،لهذا ال ي�ستطيع �أن ميار�س الدرامية  .لكن
مما يلحظ هنا �أن �أدوني�س ركز على نو ٍع واحد من �أنواع ال�صراع وهو
ال�صراع بني �إرادة الب�شر وم�شيئة اهلل  ،علم ًا ب�أن احلياة الب�شرية متوج
بال�صراعات فهناك �صرا ٌع داخل الإن�سان و�صرا ٌع بني الإن�سان والإن�سان
و ك ّلها يف حدود طاعة اهلل .
بعد هذا كله ميكننا القول  :ال �ضري يف عدم ن�ش�أة الفن امل�سرحي
يف احل�ضارة العربية باملفهوم املتعارف عليه  ،وال عيب يف ذلك لأن
ح�ضارتنا عو�ضت فن امل�سرح بظواهر فنية �أخرى اتفقت مع ثقافتها
ونظرتها �إىل احلياة والكون .
م�سرح عربي قدمي :
 1ـ خيال الظل  :وخيال الظل ظاهرة م�سرحية وجدت يف الرتاث ،
�أول من ا�شتغل يف هذا الفن هو �شم�س الدين حممد بن دانيال املو�صلي (
يو�سف اخلزاعي ) املولود عام  646هـ ـ  1148م ب�أم الربيعني يف املو�صل
الطب ثم اتخذ
وهاجر �إىل م�صر يف عهد الظاهر بيرب�س  ،ودر���س
ّ
دكان ًا يكحل به النا�س ف�سمي احلكيم �شم�س الدين  ،عا�ش يف الأو�ساط
ال�شعبية وذاع �سيطه  .ترك لنا كتاب ( طيف اخليال ) وفيه ثالث
م�سرحيات ( طيف اخليال ) و ( عجيب وغريب ) و ( املقيم ال�ضائع
اليتيم ) .
وخيال الظل من�صة تو�ضع قبالة رحبة من الرحبات ،وتكون
هذه الرحبة مبنزلة مكان النظارة واملن�صة مبنزلة امل�سرح  ،لكنه
لي�س م�سرح ًا ي�ؤدي �إىل ما وراءه من حجرات  ،و�إمنا ت�ستعر�ضه �شا�شة
بي�ضاء وراءها م�صباح كبري من م�صابيح الزيت  ،وبني امل�صباح وال�شا�شة
ر�سوم من اجللد تتحرك على ق�ضبان فتظهر ظالل هذه الر�سوم على
ال�شا�شة �أمام النا�س .
ويت�ألف خيال الظل من �إخ��راج ق�صة ذات حبكة و�شخ�صيات
فيقدمها من خالل ال�شخو�ص واحل��وار والفعل  ،بد ًال من �أن ي�سردها
�سرد ًا  ،وما يختلف به خيال الظل عن امل�سرح هو اعتماده على الدمى
بد ًال من الب�شر �أ�سا�س ًا يف التمثيل  .املهم �أن البالد العربية عرفت نوع ًا
من �أن��واع الدراما حققت �شرط امل�سرح ومفهومه بو�صفه يقوم على

تقدمي حدث غري حقيقي ميثله �أ�شخا�ص يتقم�صون الأدوار �سواء
ً
إ�ضافة �إىل �أنها �أ�سهمت يف زرع التقاليد امل�سرحية
�أكانوا ب�شر ًا �أم دمى � ،
 ،وهي�أت النفو�س ال�ستقبال الفن امل�سرحي فيما بعد .
 2ـ ظواهر م�سرحية عند العرب :
حاول بع�ض الكتّاب امل�سرحيني �أن يثبتوا �أن العرب القدماء قد
عرفوا امل�سرح وراح ينب�شون الرتاث لينتقىوا بع�ض الأ�شكال الأدبية
 ،وبع�ض الأحداث والوقائع التاريخية التي ر�أوا فيها بذور ًا م�سرحية
� ،أو ممار�سات متثيلية  ،ويلتقطون الإ���ش��ارات والطقو�س الدينية ،
وبع�ض املظاهر االجتماعية لإثبات �صحة ر�أيهم ؛ فمنهم ( علي
الراعي ) الذي �أدرك �أن هناك بذور ًا م�سرحية �أو ممار�سات متثيلية
فمن جتمعات ق�صور اخللفاء التي جمعت بني املمثلني من ال�شرقني
الأدنى والأق�صى � ،إىل موكب الر�شيد  ،وق�ص�ص احلكائني يف ال�شوارع
وامل�ساجد والأ�سواق  ،وفن القراد  ،وحفالت الزواج واخلتان وجل�سات
الغناء وال�سمر يف احلانات  “ 9”.ومن امللفت �أن الراعي قد حول فنون
الأداء بالكلمة واحلركة  ،وفنون الأداء بالكلمة املوزونة امللحنة �إىل
عمل م�سرحي توفرت فيه عنا�صر الفرجة والتمثيل  ،واملكان والزمان
ٍ
 ،وعلى هذا فقد غدت ممار�سات الإن�سان و�أفعاله اليومية ممار�سات
م�سرحية فنية لأن الراعي ح�سبه �أن يتوفر يف العمل امل�سرحي عن�صر
التمثيل وعن�صر املكان  ،معتقد ًا �أن التمثيل هو اجلزء الأهم يف امل�سرح
علم ًا ب�أن التمثيل هو �أحد عنا�صر العمل امل�سرحي ال امل�سرح ك ّله  ،ثم �إن
التمثيل الذي قدمه الراعي يعدّ عم ًال فطري ًا يف تاريخ الإن�سان و�شتان
بني التمثيل الفطري والتمثيل الفني املنظم .
وحاول (علي عقلة عر�سان ) تلم�س �أ�شكال التعبري الفني يف الأدب
واحلياة العربية يف اجلاهلية والإ�سالم  ،و�أيقن �أن الرق�ص والغناء
واملو�سيقا هي مقومات الظاهرة امل�سرحية و�أن العر�ض قد �شكل جزء ًا
من الطق�س الديني  ،و�أن املو�ضوع كان هام�شي ًا � ،إذا ماقي�س يف عملية
العر�ض بال�شعر والغناء واحلركة  ،و�أخذ يطبق هذه املقومات على
الظاهرة امل�سرحية وينظر يف خال�صتها الفنية ومدى انطباقها على
امل�سرح وي�ستجلي الظواهر امل�سرحية ويقارنها بالظواهر الأخ��رى
 ،وي�سري بها �إىل �أن تتطور وتتكامل لتحقق العن�صر الأ�سا�س الذي
اعتمده  ،وهو العر�ض �أو الفرجة فمن فئة املندرين �إىل الق�صا�صني
واحلكائني �إىل �أهل املقامات �إىل م�سرحية الر�ؤيا يف الإ�سراء واملعراج
ورح�لات املت�صوفة � ،إىل حلقات الذكر ال�صوفية ث ّ��م االحتفاالت
اجلماهريية مثل عا�شوراء والتعزية واحتفاالت املولد النبوي “ “ 10
 .لكن ما ي�ؤخذ على عر�سان �أنه حول الرتاث العربي برمته �إىل ظواهر
م�سرحية فح�سبه �أن تتوفر يف العمل الأدبي �أحداث الت�أثري والفرجة
والأداء واحلركة والأداة امل�ستعملة والزمان واملكان حتى ن�سميه
م�سرح ًا �سواء كان ذلك يف الق�صة �أو يف ال�شعر �أو يف املقالة .
لكن ال بد �أن ن�شري �إىل �أن الظواهر الفنية التي عدّ ها عر�سان
وبع�ض الدار�سني الآخرين ظواهر م�سرحية والتي متثلت يف �أ�شكال
التعبري املوروثة  ،وكان لها الأثر الف ّعال يف �ضمري الأمة  ،ووجدانها
 ،فاحلكواتي والق�صا�ص ورق�ص ال�سماح و�صندوق الدنيا وخيال الظل
والأراجوز و  ..و  ..ما هي �إال �إبداعات فنية خا�صة باحل�ضارة العربية
��زء من احل�ضارة العربية الإ�سالمية التي ات�سمت مبالمح
 ،فهي ج ٌ
وموا�صفات خا�صة بها  ،لكن ال ننكر �أن هذه الظواهر امل�سرحية �أخرت
ظهور امل�سرح العربي لأنها �سدّ ت حاجة العربي �إىل التم�سرح.
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بال ندم !
ك��م ك��ن��ت ���س��ع��ي��د ًا يف ح��ف��ل خ��ط��وب��ت��ي...
ف��ال��ع��رو���س ج��م��ي��ل��ة� ...أن��ي��ق��ة ...م��ن عائلة
مرموقة ...والأه��م من كل هذا وذاك �أنها من
و���س��ط��ي ...م��ن بيئتي� ...صادفتها وال��دت��ي يف
�إحدى الزيارات و�أعجبت بها ،ور�شحتها للزواج
بي ...ومل يكن لدي �أي م�أخذ عليها �سوى �أنها مل
تتم تعليمها� ...أما �أمي فكان ر�أيها �أنه من ال�صعب
�أن يتمتع الإن�سان �أي �إن�سان بكل ال�صفات....
ف��ال��ك��م��ال هلل وح������ده ...ومت���ت الإج������راءات
ب�سرعة ...وكذلك الإع�لان عن اخلطوبة...
وكنت �أتباهى بها �أم���ام النا�س ك��ل النا�س...
�أهلي ...معاريف� ...أ�صدقائي ....وكيف ال....
وهي تعبري �صارخ عن اجلمال الأخ��اذ ...بقدها
امل��ي��ا���س ...وب�شرتها ال�����ص��اف��ي��ة ...وعينيها
الوا�سعتني اجلميلتني ...وفمها ال�شهي كحبة
الكرز النا�ضجة ...يغلف كل هذا اجلمال الفاتن
م�سحة من الطفولة الربيئة ...التي ت�أبى �أن
تعرتف بالهزمية �أم��ام �شبابها الن�ضر الدافق
احليوية ...ف�أراها ام��ر�أة يف وجه طفلة� ...أو
طفلة يف امر�أة مكتملة الأنوثة ...وما �أجمله من
عناق ي�صعب و�صفه بني ب��راءة الطفولة....
و�صخب الأنوثة يف عنفوانه ...تلك هي خطيبتي
التي اعتربت نف�سي حمظوظ ًا بها ...ومرت بنا
�أيام اخلطوبة بني زيارات تقليدية وعائلية...
وب�ين �سهرات ون��زه��ات ...وكنت �أغ���دق عليها
ال���ه���داي���ا ...ك��م��ا �أغ���دق���ت ع��ل��ي��ه��ا ع��واط��ف��ي
اجليا�شة ...و�شعرت باحلب لأول م��رة ...بل
�شعرت بالع�شق احلقيقي لتلك الغادة الفاتنة...
التي �أ�سرت قلبي ...وبهرتني بكل مالها ...وكل
ما لديها ...وكانت هي �سعيدة مثلي بهذه الفرتة
احللوة من حياتنا� ...إال �أن هنالك �شيئ ًا واحد ًا
ك��ان ينغ�ص عليها �سعادتها ...وه��ي �أنني كنت
�أحب عملي جد ًا و�أتفانى به ...وله الأولوية يف
حياتي مهما كانت الظروف ...وكانت تلمح �إىل
ذلك يف �أول الأمر ...ثم �أ�صبح التلميح ت�صريح ًا
وا�ضح ًا ...ويف �إح��دى امل��رات قالت يل :عندما
تقدمت خلطبتي مل تقل يل �إنك عا�شق ...و�أنك
متيم ب��غ�يري ...وانده�شت م��ن كالمها يف �أول
الأمر ...وقلت لها با�ستغراب �شديد� :أنا عا�شق
غ�يرك� ...أن���ا ...فقالت م���ؤك��دة :نعم �أن��ت لأن
حبك ال�شديد لعملك يزعجني ...حتى �إنني
�أح�س �أنه ي�أخذك مني ...فك�أمنا �س�أتزوج على
�ضرة ...بل �ضرة لها امتيازات ال �أحظى بها...
وال �أحلم ...و�أجبت �ضاحك ًا :وهل تغارين من
عملي ....ف�أجابت :ال ولكني ال �أحب �أن ي�أخذك
مني ....كما ال �أحب �أن �أجد نف�سي يف املرتبة
الثانية من حياتك ...بينما عملك ال يحتل
املرتبة الأوىل فح�سب ...بل املمتازة ...و�أنا ما
تعودت �إال �أن �أكون مو�ضع االهتمام يف الدرجة
الأوىل ...و�أخ��ذت كالمها على حممل ال��دالل
وامل����زاج ...وم��رت الأي���ام ويف �إح��داه��ا تعطلت
�إح���دى الآالت يف املعمل ال��ذي ميلكه �أب���ي...
وي�����ش��رف عليه وك��ن��ت ���س��اع��ده الأمي�����ن ....يف
ال�صغرية والكبرية ...وكنت حمبوب ًا من العمال
على اختالف م�ستوياتهم ...وميولهم ...فكنت
�أول من يح�ضر �إىل العمل ...و�آخر من يغادر...
وك��ان عملي بني العمال� ...أقا�سمهم ال��ر�أي...
وامل�شورة ...وحتى العمل اليدوي �إذا اقت�ضى
الأم���ر ...ف���إذا ما انتهى دوام العمل لديهم...
اجتهت �إىل مكتبي ملمار�سة عملي الإداري يف

املعمل ...ومل �أكن �أ�شعر بال�ضيق� ...أو الإرهاق...
ب��ل مبتعة ال ت��و���ص��ف ...وخ��ا���ص��ة ح�ين �أرى
ابت�سامة عري�ضة على وجه عامل ...حتل حمل
العبو�س وال�ضيق ...حني �أحل له �إحدى امل�شاكل
التي كانت تزعجه �سواء �أكانت نف�سية� ...أم
م��ادي��ة� ...أو عائلية ...ومل �أ�شعر �أن���ا ...ومل
ي�شعر العمال كذلك ....ب�أين ابن رب العمل...
بل �أنا منهم� ...أنا معهم� ...أقا�سمهم اللقمة...
وال�����ض��ح��ك��ة ...وال��ه��م��وم �أي�������ض��� ًا ...و�أع��ي�����ش
همومهم ...و�أحاول قدر امل�ستطاع �أن �أجد �أن�سب
احللول مل�شاكلهم ...برناجمي الطويل هذا يف
عملي هو ما �أزعج خطيبتي� ...إذ كنت ال �أطيل
ال�سهر معها �إال يوم اخلمي�س ليلة اجلمعة باعتبار
اليوم التايل عطلة �أ�سبوعية ...وكذلك كنت ال
�آخذها نزهات طويلة �إ ّال ي��وم اجلمعة� ...أما
بقية الأيام فكانت لقاءاتنا خاطفة ...وفرتتها
ق�صرية ...املهم حني تعطلت الآلة يف املعمل...
حاولت جاهد ًا مع املهند�س اخلبري �إ�صالحها....
ولكن دون ج��دوى ....وهي �آلة �أ�سا�سية يتعطل
العمل يف املعمل ب�سببها� ...إن مل نقل يتوقف...
فما ك��ان مني �إال �أن ع��زم��ت على ال�سفر �إىل
اخل��ارج ...لإح�ضار �آل��ة تقوم مقامها� ...إن مل
ت��ك��ن �أف�����ض��ل ...وم��ت��ط��ورة �أك��ث��ر ...و�أخ�ب�رت
خطيبتي بذلك �إال �أن��ه��ا قالت يل� :أال يوجد
غريك لهذه امل�أمورية� ....أر�سل �أحد املهند�سني
بد ًال عنك ...وحني �أخربتها �أنني �أريد �أن �أقوم
بهذه املهمة لعل هنالك �آلة متطورة �أكرث منها
و�أف�ضل� ...أجابت بكل برود :وهل يعجز املهند�س
عما �ستقوم به� ،أجبتها قائ ًال :من �أجل ال�سرعة
يجب �أن �أذه��ب �أن��ا ...فاملهند�س قد يكون �أبرع
مني يف ذلك ....ولكنه ال ميلك اتخاذ القرار...
فيما لو وجد ثمنها غالي ًا� ...أو اعرت�ضته �أمور
�أخ��رى ...وهنا �أجابت بكل الثقة بالنف�س� :إذا
�أر���س��ل وال����دك ...فهو ميلك ات��خ��اذ ال��ق��رار...
ولديه اخلربة الكافية ...ولكني قلت لها� :إن �أبي
كبري يف ال�سن ...و�إن �صحته ال ت�ساعده على
حتمل م�شقة ال�سفر ...والبحث بني ال�شركات عن
الآل��ة املن�شودة ...وهنا تربمت ب�شكل وا�ضح
و�أجابت :م�شقة ...م�شقة ...هل هو ذاهب �إىل
م��ع��رك��ة� ...إن ال��ط��ائ��رات م��ري��ح��ة ...وكذلك
الفنادق ...و�أرادت اال�سرت�سال �إال �أنني ح�سمت
املوقف قائ ًال� :أي ًا كان ر�أيك يف هذا املو�ضوع...
�إال �أنني �س�أ�سافر لهذه املهمة بنف�سي ...وبالفعل
�سافرت وكان التوفيق حليفي� ...إذ �إنني مل �أعد
ب�آلة متطورة وحديثة فح�سب ...بل عدت بقطع
غيار للآلة املعطلة امل��وج��ودة يف املعمل لدينا
�أي�ض ًا ...وات�صلت بها فور عودتي ...بل ات�صلت
بها من الطائرة حني دخلت الأجواء املحلية...
وك��ان �صوتها ف��ات��راً� ...أق���رب �إىل ال�ب�رود...
وكلماتها مقت�ضبة �أق��رب �إىل اجل��اف��ة ...ومن
�شدة تعبي و�إرهاقي مل يكن ب�إمكاين �أن �أحلظ
ذلك بو�ضوح� ...إال �أنني يف �أول لقاء لنا بعد تلك
ال�سفرة امل��ي��م��ون��ة ....ا�ستقبلتني ا�ستقبا ًال
رمادي ًا ...فال هو م�شرق ك�ضوء ال�شم�س الزاهي...
وال هو كظالم الليل احلالك ...بل بينهما ...ومل
تكن تلك ع��ادت��ه��ا ...ولكن م��ا �أن ر�أت هديتي
الثمينة لها ...والتي جلبتها معي من اخل��ارج
حتى انفرجت �أ�ساريرها ...ف�أ�صبحت �ضحكتها
وا�سعة ...وحديثها عذب ًا ...ومل�ساتها رقيقة...
وحركاتها �أي�ض ًا ...وفرحت لفرحها ...ومل �أعر

هذا الأمر اهتمام ًا يف حينه ...ومرت الأيام...
ويف �إحداها كان لدينا �ضغط عمل �شديد ب�سبب
�شركة مناف�سة ...وب�سبب �إبرامنا عقد �إنتاج يف
فرتة زمنية حم��ددة� ...شرط جزائي يف حال
الت�أخري ...ولذا �أ�صبح العمل م�ضاعف ًا ...حتى
�إننا ا�ضطررنا �أن نعمل يوم اجلمعة �أي�ض ًا ...حتى
ال يداهمنا الوقت وبالتايل حتى ال نخل ببنود
العقد ...ويف هذه الفرتة كنت �أحادث خطيبتي
بالهاتف� ...أح��ادي��ث �سريعة يتطلبها ظريف
ال��راه��ن ...وكذلك كانت لقاءاتنا خاطفة...
متباعدة ...لنف�س الأ�سباب التي ذكرت ...ومرت
تلك الفرتة على خري ما يرام ...و�أجنزنا املطلوب
يف الوقت امل��ح��دد ...واملوا�صفات املرغوبة...
وه��رع��ت �إىل خطيبتي على �أج��ن��ح��ة ال�شوق
والهيام ...واحلب وال��غ��رام ...فوجدتها باردة
كقطعة ثلج ...و�صماء كقطعة ح��دي��د ...بال
روح ...كتمثال جميل ...يف �أحد املعار�ض لنحات
مبتدئ ....ا�ستطاع �أن يربز اجلمال ...دون �أن
يعطيه م�سحة م��ن احل��ي��وي��ة واالن��ف��ع��ال...
ا�ستمرت بهذا اللقاء اجلاف ...ومل �أنب�س ببنت
�شفة بل قدمت لها هديتي ...والتي حر�صت �أن
تكون غالية ...وجميلة تعوي�ض ًا لها عن فرتة
البعاد تلك ...وبهرت بالهدية ...وكما يف املرة
ال�سابقة ...انفرجت �أ���س��اري��ره��ا ...والبقية
معروفة ال حتتاج �إىل �شرح �أك�ث�ر ...و�أخ��ذت
�أع��ط��ي��ه��ا الأع��������ذار� ....إن��ه��ا حت��ب��ن��ي ول��ذل��ك
تفتقدين� ...إن��ه��ا مولعة ب��ي ول��ذل��ك ال تطيق
ال��ب��ع��اد ع��ن��ي ...وع���دت معها �سريتي الأوىل
ن��زه��ات��� ...س��ه��رات ...ه��داي��ا ...وتلبية لكل
رغباتها� ...إىل �أن كان يوم وكنت على موعد معها
لتم�ضية يوم العطلة يف �أحد النزهات ...ولكن يف
�صبيحة ذلك اليوم بالذات ...داهم والدتي �أمل
مفاجئ ...ا�ستدعى ح�ضور الطبيب �إىل البيت
على عجل ...و�أعطاها العالج املنا�سب ...و�أو�صى
بنقلها �إىل امل�شفى فيما لو ا�ستفحل الأمر معها...
وب��ق��ي��ت وال���دت���ي حت��ت امل��راق��ب��ة ال��ط��ب��ي��ة...
وبالطبع ات�صلت بخطيبتي واعتذرت عن موعدي
معها ...و�أخربتها ما حدث لوالدتي ...و�إننا قد
ننقلها �إىل امل�شفى يف �أية حلظة ...وردت على
�أخباري بكلمات مقت�ضبة ...وفاترة ...وعزوت
ذلك خلوفها على والدتي ...وتعاطفها معها...
وم��رت �ساعات النهار بطيئة ...ونحن نراقب
حال الوالدة �إىل �أن عادها الطبيب مرة ثانية...
ون�صحها ب��ال��راح��ة ال��ت��ام��ة ...وع���دم م��غ��ادرة
ال�سرير ...مع �أخذ الدواء يف موعده ...وفرحنا
جميع ًا ملرور الأزمة ب�سالم ...ومكثت بقية اليوم
يف البيت ...وكلما رن جر�س الهاتف �أقول هذه
خطيبتي ...ت�س�أل عن �صحة والدتي ...وحينما
يخيب �أملي يف ذلك� ...أقول لنف�سي وهل �ستكتفي
بال�س�ؤال عنها بالهاتف ...ال ...ال بد �أنها �ست�أتي
و�أهلها لالطمئنان عليها ...ولكن مرت �سحابة
ال��ي��وم ...وتوغل الليل ...ومل تت�صل ...ومل
ت�أت ...وما �أن خلوت �إىل نف�سي �آخر الليل حتى
ا�ستعر�ضت حياتي مع هذه اخلطيبة احل�سناء...
ف��وج��دت �أن��ه��ا �إن�����س��ان��ة �أن��ان��ي��ة ...م��ادي��ة...
متعجرفة ...نرج�سية ...ال ترى �إال م�صلحتها...
وال حتب �إال نف�سها ...وال يهمها اخل��وف على
�صحتي� ...أو �صحة �أبي� ...أو �أمي� ...أو �أي فرد
يف �أ�سرتي ...كما �أنها ال تخاف على م�صاحلي...
ومورد رزقي �أنا و�أهلي ...فمرة تريد �أن ي�سافر
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•�آمال ال�شماع
�أبي رغم ظروفه ال�صحية املتعبة ...بد ًال مني
حتى �أتفرغ لها ...ولنف�س ال�سبب تريد مني �أن
�أترك املعمل وهو يف �أزمة املناف�سة مع ال�شركات
الأخ����رى ...والغريب يف الأم����ر� ...أن��ه��ا كانت
تر�ضى وب�����س��رع��ة ...ح�ين �أق���دم لها الهدايا
الثمينة ال��ت��ي حت���ب� ...أي �أن��ه��ا مل تختارين
ل�شخ�صي بل لو�ضعي املادي فح�سب ...فلو �ساءت
الأم����ور م��ع��ي لأي �سبب ك����ان ...ف��ب���أي �شيء
�س�أر�ضيها ...والذي �أيقظني من غفلتي تلك...
مر�ض �أمي ...وعدم االهتمام بها ...ولو من باب
املجاملة� ...أو حتى النفاق االجتماعي� ...إنها
مل ت�ستهرت ب�أمي فقط ...بل ا�ستهرتت بي �أنا
�شخ�صي ًا ...ويف اليوم التايل ذهبت �إليها...
وكانت تتوقع �أن �أ�سرت�ضيها كما يف املرات ال�سابقة
بالهدايا الثمينة� ...إال �أنني ذهبت �إليها خايل
الوفا�ض ...وا�ستقبلتني بالربود املعتاد يف مثل
تلك احلاالت ...ولكنها فوجئت ب�إن�سان مل تكن
تعرفه من قبل ...فقد كنت �أكلمها بلهجة جادة
�أق���رب �إىل القا�سية ...وبتعابري �صادقة...
وكلمات �صريحة� ...أق���رب �إىل اجل��ارح��ة...
وبجمل خمت�صرة ...ولكنها وا�ضحة �أعلنت ف�سخ
خطوبتنا ...وفوجئت بقراري احلا�سم ...وملا
�س�ألت عن ال�سبب يف ذلك �أجبتها� :إنها �أ�سباب ال
�سبب واحد ...وهي مواقفك ال�سلبية يف �أوقات
الأزمات التي مررت بها ...ولقد غفرت لك ذلك
يف حينه� ...أما �أن تعلمي ب�أن �أمي مري�ضة...
وحتت �إ�شراف طبي ...قد ي�ستدعي نقلها �إىل
امل�شفى يف �أي وقت ...ومع ذلك مل تكلفي خاطرك
بال�س�ؤال عنها ...ولو حتى بالهاتف وهي �أمي...
�أتعلمني ما معنى وهي �أمي ...وحني �أح�س�ست ب�أن
زمام الأمور �سوف يفلت من يدها ...اقرتبت مني
بكل غنج املر�أة وداللتها ...و�سحرها وجمالها...
وق��ال��ت :وه���ل ت�ستطيع ال��ب��ع��اد ع��ن��ي ...هل
ت�ستطيع العي�ش بدوين ...و�أنت حتبني كل هذا
احلب ...قلت لها� :إن حبي لك لو ا�ستمر على هذا
املنوال ف�سوف يدمرين ...و�إنني �أ�ستطيع العي�ش
ب���دون���ك ...ول��ك��ن ال �أ�ستطيع العي�ش ب��دون
ك��رام��ة ...فاحلب بال كرامة هو �أق�صى �أن��واع
ال��ذل ...ومعك وبو�ضعك هذا �س�أكون ذلي ًال...
ف�أنت مل حتبيني يوم ًا ...بل �أحببت الظروف
تقف معي يف الأزم��ات
املحيطة ب��ي ...و�أن��ت مل ِ
التي مررت بها �أثناء خطوبتنا ...رغم اهتمامي
الفائق بك مادي ًا ...ومعنوي ًا ...ومع ذلك التم�ست
لك الأع���ذار ...وغفرت ل��ك� ...أم��ا الآن ف�إنني
�أفقت على حقيقة خميفة ...وهي �أنك تدورين
يف فلك نف�سك ...وتنظرين للمحيطني بك من
خالل مر�آة ال ترين فيها غريك ...وت�أكدي �أنني
�س�أتركك ...بال ذكرى حلوة عن �أيام خطوبتنا...
وبال �أ�سف عليك� ...أو على جمالك الطاوو�سي...
املبهورة فيه �أن��ت �شخ�صي ًا ...بل �س�أتركك بال
ح�سرة ...بال �أمل ...بال ندم...
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وللروح
في�ض ال�صحارى

• بديع �صقور

للروح ُ
في�ض ال�صحارى
وللعمر �ضفريتان . .
�ضفرية مرخ ّية على ِّ
�شط اللظى
و�ضفرية معلقة على ج�ؤج�ؤ الريح .
•••
ولأنّك راحل
لأنّك تزرع القمح يف �سهول الغيم
لأنّك . . .
من �أين تبد�أ الرتحال ؟
للأولياء ف�صول الربكات
وللـ “ دا�شرين “ جهات ال�سغب .
•••
لي�س كلّ ما فوقك ب�سماءٍ
�أنّى اجتهت فر�أ�سك
بني �سيفني
ر�أ�سك بني قربين
�أنّى اجتهت
يبدّ دك احل�ضور
�أنّى اجتهت
يبدّ دك الغياب
فكيف ترفع طرفك �إىل ال�سماء ؟ !
كيف تخرتق ُحل َك َة ال�سجون ؟
كم �سيف ًا حتتاج لتجنْدل هذا الظالم ؟
وعلى � ّأي �شجر �ستعلّق قناديل نبوءتك ؟
•••
�أنّى اجتهت
البجع ت�سلّم الروح . .
والقربات تفتح قبور ًا يف فيايف الف�ضاء
�أنّى اجتهت
ٌ
من�شورة
قبو ٌر
�أنّى اجتهت
ٌ
مبعرثة
�أج�سادٌ
وجندٌ يعبثون بها
�أنّى اجتهت
ٌ
�سيوف . .
جنودٌ . .
�أنّى اجتهت
قبو ٌر . .
قبو ٌر . .
و�أنّى اجتهت
فر�أ�سك بني �سيفني
ر�أ�سك بني قربين
وال �أحد يبكي عليك
ال �أحد
ال �أحد .

�شعر
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حاء باء
• �شادي حالق
أر�ض ِه
عندما ا�ستيقظ الطّ ُ
ني من � ِ

في�سقي مماتي حياتي و�أمنو

هنا احلقّ قربي وعندي مدا ْه

وتنفّ�س هذي احليا ْة

�إ ّ
يل و�أبلغ �سدر َة ( �آ ْه )

وحويل و ّ
يف ول�ستُ �أرا ْه

•••

خر ُح ّبا على قل ِب ِه
ّ
القلب ُ
نطق
باحل ّب فانفتحتْ
ُ

أع�صر ذاتي
و� ُ

ظالل
التما�س
وال �أ�ستطيع
ٍ
َ

يف احليا ِة اجلهاتْ

فتقطر مني بذو ٌر  ،و تنبتُ منها �صالتي
ُ

لهُ � ،إنمّ ا �أهتدي ِب ُهدا ْه

•••
لقد ق ّبل ُ
احل ّب � ،شوق ًا  ،هَ وا ْه
مت ور َد ّ
ال�شفا ْه
ال�ص ِ
ففتّح يف ّ

تثمر هذي ال�صال ْه
و ُ
ال�تراب
يعر ُ�ش فيه انتبا ُه
لتغدو
ِ
ً
ف�ضاء ِّ
ري انتبا ْه
بغ ِ
ُ
ي�سيل عليها زمانٌ
الرتاب عروق ًا
ميدُّ
َ

ُ
كاف ونونٍ
وق ْب َلتُهُ حرف ٍ

لكن تتيهُ خطا ْه
فيم�شي عليها و ْ

فكان التّك ّون من م�شتها ْه

فتقتل ُ
هاء قوايَ
قاف هوايَ ـ من الت ِ
ّيه ـ َ

•••

علي
يقهقهُ  ،ما لي�س منّي ّ ،

ٌ
عميق ـ
فرا ٌغ

ويبكي الذي َ
مات منّي على ما تبقّى

أ�سمع �صمتهْ
�أُ ِح ّ�س و � ُ

و �آد ُم يبكي على ما جنا ْه
•••

�أحاول نح َتهْ
رح روحي امليا ْه
فتنزف من ُج ِ

تق�س َم قلبي و�سالت دما ْه
ّ

فتبد�أُ فيه احليا ْه

ني هوا ْه
و�صار �إىل جهت ِ

ٌ
بقعر ال�سكونِ يغنّي
فرا ٌغ
عميق ِ
يه ِغنا ْه
و ي�سري على َ�ش َف َت ِ

ثم يغدو
ف�أم�ضي �إىل  ..و�إىل ّ ..

من �ضفَّتي �صو ِته �شجر من بكاءٍ ،
و َي ْن ُبتُ ْ

ري �أنا ْه
عد ّوي �أنا و�أ�ص ُ
•••

خفي
ْ

البحر
ي�سافر دمعي نبي ًا �إىل
ِ
ُ

نبي
ِ
كوحي ْ

ُتغ َْ�س ُل كلُّ البحا ِر بدمعي

ني نوري و�أبكي
ويغرق بالطّ ِ
فتب�صر يف ذا ال ُبكا مقلتا ْه
•••
ي�سافر �صوتي ر�سو ًال و يلقي ع�صا ْه
ُ
لكن
من
ِ
راحتيه بحا ٌر  ،و ْ
تنبع ْ
و ُ
أم�س جفَّتْ يدا ْه
منَ ال ِ
الكلمات �شذا ْه
يفوح على
ِ
و �أ�صعدُ نب�ضا ُ
ي�ضخُّ
الدماء فرات ًا فيجري ن ِّبي ًا ر�سو ًال
َ
ين�شر طهر ًا على ِّ
كل حلمي
و
ُ
وت�شرب �أنوا ُر ُه ظلما ِتي و وهمي
لكن ُي َبعثرِ ُ ـ ما قد �أ�ضاء لدرب ف���ؤاديَ ـ
و ْ
حقدُ الل�سانِ
و حقدُ احتا ِد ال�شفا ْه
نب�ضي تا ْه
الرتاب و
َفتا َه
ُ
َ
و لكنَّ روحي حتلِّقُ يف اجل ِّو

ُي َحلِّقُ قلبي و َيعلو مدا ْه

ُ
تفي�ض عيون املكانِ

يال ِم ُ�س َ
عر�ش الغيو ِم

لنوح
و ينجو من الفي�ضانِ الذينَ ت�صدَّ وا ٍ

ُ
فتهطل كلُّ همومي

نوح !
و يغرقُ ُ

ل َت ْ�سقي ترابي فينمو �شبابي

و يغرقُ جدّ ي

ويعلو �إىل منتها ْه

و ما كانَ هذا يطابقُ عهدي

القلب حتّى �سوا ْه
لقد �سافر
ُ

فيقطفه ما تال ْه

ينوح
بكاء �أبي و ُ
فيبكي ُ

ليبل َغ يف املنتهى مبتدا ْه

•••

تن�شر �صحو ًا ِّ
اجلهات
بكل
ِ
ُ
في�شم�س يف الـ ال وجو ِد اتجِّ ا ْه
ُ
•••

و يعمى

�أرممّ �شكلي فيهوي ثرا ْه

و ما َ
ُ
ال�سجن
يو�سف ُح ْلم َِي يف
زال
ِ

بي ُ
احل ُّب منّي �إ ّ
يل
ف�أ�سرى َ

حر الزّ مانِ امليا ْه
وي�شرب ُّ

ينتظر َ
املوت حين ًا
ُ

ال�صال ْه
ذاتي �أ ّدى ّ
ويف ُق ْد ِ�س َ

يلملم َ
اجلراح
تلك
و حين ًا
ُ
ْ
رب
فينبتني يف
ِ
احلقيقة ق ٌ
وتهطلني يف اخليالِ حيا ْه

َ
فهلْ
ال�صباح  ..؟
نب�صر هذا
�سوف
ْ
ُ
•••

و�أَغ َم َ�ضني هُ َو عن كلّ �شيءٍ
لأُحمى و�أفنى بنور الإلهْ

ق�صة

العدد2014/8/10 "1403" :م � 14 -شوال 1435هـ

دموع الوادي
• ب�سام الطعان
قبل �أن ترفرف الع�صافري ب�أجنحتها ا�ستعدادا
لنهار جديد ،كل الأه��ل والأحبة كانوا هناك يف
( عني التينة) ،ويف الطرف الآخ��ر ،على ال�ضفة
املحتلة ل��وادي الدموع ،كانت العرو�س التي زفت
ب��الأم�����س القريب �إىل اجل���والن واملكللة ب�شوق
االنتظار ،متتطي �أحزانها ،تخرج من جيب ذاكرتها
�أغنية حب وع�شق علنية� ،أغنية جميلة البداية،
باكية اخلتام ،وتر�سلها �إىل الوطن الذي ا�شتاقت
له.
كانت تلوح مبنديل ي�شبه حمامة بي�ضاء،ويا
له من �شوق ا�شتعل بني حنايا �ضلوعها وهي تلوح
وتعتقد ب�أن ال �أحد يف الطرف الآخر مييز منديلها
ال��ذي يرفرف دون كلل �أو ملل ب�ين �سرب من
املناديل اجلوالنية.
ت�سرع
يف كل مره كانت تكبرّ موجة التلويحّ ،
�إيقاعها على �أم��ل �أن تراها �أمها �أو ينتبه �إليها
والدها ،لوحت طويال وكثريا ،اكرث من تراب وطن
حتبه ،و�أحبة حتن �إليهم ،ولكنها مل جتد �شيئا
يغ�سل �أوجاع الروح ويطفئ اال�شتياق.
تعبت يدها الغ�ضة من التلويح� ،أ�صابها ما
ي�شبه الإحباط املر ،مرت عليها دقائق من الأوجاع
و���ص��روف ال��ت��ه��اوي� ،سالت خاللها دموعها على
خديها� ،أح�ست بنار حترقها ،وب�إع�صار يد ّمرها،
وب�أ�شواك جترحها ،غري �أنها �صممت على �أن تكون
كاجلندي ال�سوري �أقوى من النار والإع�صار� ،أبعدت
الأف��ك��ار التي اجنذبت لدماغها مبغناطي�س مل
تعرف كنهه ،تلك الأفكار التي حاولت �أن تنغ�ص
هدوءها ،ولأنها ال تعرف الي�أ�س ،والن �شعورها
هو �شعور كل مواطن �سوري ب���أن اجل��والن �سيعود
�إىل الوطن االم مهما طال الزمن �أو ق�صر ،تقدمت
خطوات �إىل الأمام ،وتقدمت معها مدن م�ضيئة،
مدن ت�شبه دم�شق والقنيطرة ودرعا وال�سويداء
وحلب وحم�ص وحماه والالذقية وطرطو�س وادلب
والرقة ودير الزور واحل�سكة� ،صـعدت على كومـة
من احلـجارة ،حـدقت باجلموع امللوحة� ،شاهدت
قامة ت�شبه قامة �أمها بني جمع من الن�ساء ،فكادت
تطري وحتلق يف �سماء اجلوالن على الرغم من �أنها
مل تكن على يقني من �أن تلك القامة هي قامة
�أمها ،فامل�سافات بعيدة والقامات مت�شابهة ،نزلت
عن كومة احلجارة ،اقرتبت ،لوحت وبكت ،وحلمت
�أن ي�صل �صوتها �إىل الوطن كله ،لكن ال��وادي مل
يرجع �سوى ارتداد ال�صدى.
التهب �شوقها ف�أخفقت مثل �أجنحة القربات
وت��ق��دم��ت اك�ث�ر حتى اق�ترب��ت م��ن الف��ت��ة معب�أة
ب���أح��رف عربية وع�بري��ة� .إن��ه حقل الغام زرعه
حمتل حاقد .هل ت�ستطيع كل الغام العامل �أن تبعد
حمامة عن ع�شها ،او فرا�شة عن �أحالمها؟
عب�أت �صدرها بهواء قادم من الوطن ،ف�أح�ست
ب�أنه هواء له طعم ورائحة �أخاذة ،زارها �شيء من
الفرح فج�أة ،فثبتت نظراتها على الطرف الآخر،
رفعت يدها ،ودون �أن ترى �أحبتها �صاحت:
ـ �أمي� ..أمي� ..أنا �سمر يا مي ..هل ت�سمعينني؟
ـ �أبي� ..أنا �سمر يا �أبي هل تراين؟
امتلأت حنجرتها بغ�صة م�ؤملة ،وح�شرجات
�صوتها اخرتقت جدار ال�صوت فوق امل�شهد املمتد
من خلف الألغام الإ�سرائيلية و�صوال على (عني
التينة) حيث جمع الأهايل الذين كانت �أمها بينهم.
ويا له م�شهد كارثي ،و�أمل م�ضاعف لوالديها،
والدها ك��ان يراها بو�ضوح وك��ان مت�أكدا من �أنها
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كابو�س مروّ ع
ٌ
• غالب خاليلي

ال تراه ،و�أمها ميزت منديلها من بني كل املناديل
اجلوالنية  ،فهذا املنديل تعرفه جيدا من �إيقاعه
الذي كان �أ�سرع من املناديل الأخرى.
يبدو �أن ال�شوق �أدم��ى قلب العرو�س و�أعمى
عينيها ،فهي منذ �أن تزوجت ابن عمها يف (جمدل
�شم�س) املحتلة مل تكحل عينيها ب��ر�ؤي��ة الأه��ل
والأحبة والوطن.
بينها وبني �أمها حقل الغام ال حقل ورود.هل
يزرع احلاقد الورود؟
بينهما انهار من �شوق وجداول من حنني ،بينهما
�أل��ف �آه ومليون قبلة وقبلة ،بينهما حب ال مثيل
له للوطن وللجوالن ،والن ك��ل ه��ذا بينها وبني
�أمها ،ا�ستعارت �أجنحة فرا�شة وتنقلت من مكان
�إىل مكان ،لعل �صوت �أمها ي�أتيها بعد �صمت م�ضن،
تقدمت ،تراجعت ،ثم تقدمت ،ومع كل خطوة تلوح
بقلبها قبل منديلها.
�أم��ه��ا ك��ان��ت ت��راه��ا بكل و���ض��وح ،فهي كانت
ت�ستخدم منظارا ا�شرتته خ�صي�صا من اج��ل هذا
اليوم ،وحني ر�صدت تلك احلرية الكبرية يف عيني
ابنتها ،ومل�ست احلزن املتف�شي على وجهها ،مل ت�ستطع
حتمل ما يحدث ،وكادت تنهار لوال �أن الزوج ام�سك
بها وهد�أ من روعها.
بغريزة االم ال باملنظار اكت�شفت �أن ابنتها ال
تلتقط تلويحاتها وا�شارات والدها ،وحدث ما كانت
تخاف منه� ،شاهدت ابنتها تتقدم باجتاه حقل
الألغام بخطوات �شبه جمنونة  ،عندئذ ا�صفّر
وجهها ،خاف كل ع�ضو يف ج�سدها ،خ�شيت �أن يدفع
ال�شوق بابنتها �إىل الدو�س على لغم زرع دون تفكري
وبحقد ،ف�صرخت ب�أعلى �صوتها:
ـ ال تقرتبي يا ابنتي ..الألغام �أمامك؟
�أما والدها فارجتف ارجتاف �أوتار العود حني
متر الري�شة عليها ،وخفق قلبه على نحو مل ي�سبق
حدوثه من قبل ،ح��اول �أن يرك�ض ليمنعها من
الو�صول �إىل حقل الأل��غ��ام ،لكن �أح��ده��م منعه،
وارتفعت الأ���ص��وات الكثرية امل��ح��ذرة ،لكن بدت
وك�أنها فقدت كل حوا�سها ،كانت تقرتب بخطى
تتدثر بالفو�ضى ،وم��ع ك��ل خطوة تلوح  ،تبكي،
ت�صيح ،وتكبت تلك الرع�شة التي �سيطرت على
ج�سدها ،بينما �أمل البعاد يفتت �شرايينها وميتد
حتى العمق.
مع الأ���ص��وات الهدارة من الطرفني ،افقدها
لغم �أعمى وحاقد احقد من حاخام �صهيوين مهارة
الو�صول �إىل ح�ضن الأم و�صدر الأب ،افقدها قبالت
ودموع فرح كانت مهي�أة منذ الفجر ،ومع دوي اللغم
ال��ذي م�ل�أ ال���وادي  ،تطايرت �أ���ش�لاء� ،سال دم،
ارتفعت �أ�صوات ،وانهمرت دموع.
�أمها ر�أت ما حدث ،رجفت �شفتاها بكلمتني،
ثم �سقطت �أر�ضا ،ويف الطرف الآخ��ر ،كان جنود
االحتالل يقهقهون وال يبالون.

ُ
املنتف�ض (ثائر) من الإم�ساك بعد ّوه اللدود (�سالم).
ال�شاب الأربعيني
و�أخري ًا متكن
ّ
ً
َ
�سنوات يف ال�براري والغابات وكل مكان من دون �أن
كانت فرح ُته هائلة ،فكم الحقه
ٍ
َ
�شبح يختفي يف احلال� .أما اليوم
ي�ستطيع
القب�ض عليه� ،إذ كان (�سالم) ي�ستحيل �إىل ٍ
فقد ت�أكد �أنه هو ذاته ب�شحمه وحلمه ،فق ّيده يف �سرير نومه يف احلال كيال يختفي.
ومما كان يعقّد الأمور �أن الغرميني مت�شابهان ،فال يدري (ثائر) �أحيان ًا �أنه –وقد
ُ
وامل�شكلة �أنهما غري مت�شابهني �شك ًال
هدَّ ُه التعب -يرى غرميه �أم يرى �صورته يف املر�آة.
احلي
مدينة واحدة ،بل من
بلد واحد ،ومن
ٍ
ري من الأم��ور .فهما من ٍ
فح�سب ،بل يف كث ٍ
ّ
واحدة!.
رحم
من
أمان
�
تو
فهما
ذاته،
البيت
كانا
إذ
�
ذلك،
ذاته .وال عجب يف
ي�سكنانِ
ٍ
ٍ
ٌ
لعب “الأ�صدقاء”
ومع كل ذلك التطابق ،حلّ بني الأخوين
خالف كبري ،نتيجة ِ
ممن ي�س ّمون �أنف�سهم “حم ّبي اخلري” على وتر التمييز ما بني التو�أمني .فقد متكّن فاعلو
ّ
اخلري ه�ؤالء من زرع بذور ال�شقاق بينهما ،حينما �أوهموا ك ًال منهما ب�أنه ي�ستحقّ من �إرث
�أبيه �أكرث مما ي�ستحقّ الآخر� .أوهموا (ثائر) الأقل وعي ًا من �أخيه املتن ّور �أنه � ُ
أطول
ب�ضعة ملمرتات ،و�أثقل ب�ضعة غرامات ،و�أذكى ب�ضع درجات .ثم �إنه الأول يف الوالدة،
ولو �أنها حدثت قبل دقيقة واحدة من تخلي�ص الآخر .وهكذا ا�ستطاعوا �أن يوغروا
�صدر االثنني.
َ
اخلناق على عنق الغرمي ،وو�ضع ال�سكّني على رقبته ،وراح يتلو جهر ًا
�ض ّيق (ثائر)
طال�سم غريبة ،ثم يحزّ ال�سكّني ببطء ،كي يزيد من ترويع �أخيه ،في�صرخ الأخري من
َ
مل مماثلٍ يف رقبته.
�
أ
ب
ي�شعر
كان
إن
�
و
أول،
ل
ا
يفرح
حني
على
الرعب،
ٍ
املخرب املجرم.
بغرميه
ظفر
إذ
�
العارمة
ومع ذلك يح�س (ثائر) بن�شو ِة االنتقام
ِ
ّ
بحرقة ،وا�ستعطف تو�أمه ،ورجاه �أن يرتكه وحاله ،ولي�أخذْ كل ما
بكى (�سالم)
ٍ
لكن (ثائر) �أبى� ،إذ �إن حقدَ ه على غرميه �أكرب
�أعطاه �أبوه له من ٍ
مال وذهب وعقارّ .
من �أي ثروة� .أخربه (�سالم) �أنه لن ي�ستفيد �شيئ ًا من موته ،و�أنه �سوف ير ّمل زوجته
وييتّم �أوالده� ،أما هو ف�سيدخل ال�سجن ،و�ستعاين زوج ُته و�أوالده من امل�صيبة ذاتها،
أ�صر على موقفه.
ولكن (ثائر) � ّ
ذ ّك��ره (�سالم) بحياتهما امل�شرتكة داخ��ل رحم والدتهما (عفاف) ،وكيف عا�شا
أ�ضيق ِم�ساحة ،يتغذيانِ الغذاء ذاته من دم الوالدة ،ويتنفّ�سان
متعاونني متكاتفني يف � ِ
معها ،وي�سمعانِ كل �أحاديثها مع والدهما ،وي�ش ّمان رائحة �أمان ّيهما و�أملهما الكبري بهما
بعد �أن يولدا ،وكيف كانت الأم ترتنمّ ب�أغنيات قدمية جميلة (هيهات يا بو الزلف،
برهوم يا برهوم ،دلعونا )..كي تهدئ من روعها وروعهما حينما ي�ضطربان يف الرحم
وقت و�آخر ،وا�ستحلفه بذكرى روح والدته التي توفيت يف �أثناء الوالدة �أن ّ
يكف
بني ٍ
عن غبائه ،لكن (ثائر) �أبى.
ٌ
مغتبط م�سرور .ومع �أنه بد�أ
زاد (ثائر) �ضغط ال�سكني على رقبة الأخ العد ّو ،وهو
يح�س بالأمل يف رقبته �أكرث من ذي قبل؛ �إال �أنه تابع ال�ضغط� ،أكرث ف�أكرث ،وهو ي�شعر
ّ
بالن�شوة املت�صاعدة امل�ضطربة.
ٌ
ذكريات لها �أول ولي�س لها �آخر ،بدء ًا من حلظات
دارت يف دماغ (�سالم) املختنق
الوالدة بالعملية القي�صرية ال�صعبة ،ثم معاناتهما يف غياب والدتهما؛ حيث ربتهما
ع ّمتهما التي كانت تر�ضع ابنها يف �شهره الرابع ،حتى كربا وقويا .تذكر رحلتهما مع ًا يف
املدر�سة ،و�شقاوتهما املحببة؛ �إذ كان ي�صعب على �أمهر الأ�ساتذة �أن مييز بينهما ،ال�سيما
ق�ص�ص كثرية جالت يف خاطره ،ذكرها لأخيه ،مل تخفّف
الزي ذاته.
و�أنهما كانا يلب�سان ّ
ٌ
من وط�أة احلقد.
ا�ستحلف (�سالم) �أخاه بكروم التني والزيتون والعنب التي �أكال منها ،وبالأر�ض
تن�سما �أرقّ عطرها و�أجمله.
املباركة التي تربيا عليها ،وبعرائ�ش اليا�سمني التي ّ
ا�ستحلفه باهلل والتاريخ واحل�ضارة العريقة التي ن�ش�أا بها ،لكن (ثائر) ا�ستكرب و�أبى.
�صاح (�سالم) حينما ازداد الأمل :ثااااااائررررر ..الاااااا..
مل ي�ص ِغ (ثائر) �أبداً ،وا�ستمر ي�ضغط ب�سكينه ،ويقول� :سالااااام� ..ستموووووووت.
***
ً
جر�س الهاتف يف منزل (ثائر) .كان املتّ�صل هو �أخوه (�سالم)
ا
فجر
الثالثة
يف
رنّ
ُ
الذي هاجر منذ عقد �إىل كندا ،ليعمل يف مركز �أبحاث هناك.
غرفة باردة جداً،
ا�ستيقظت (�سهام) زوجة (ثائر) التي كانت تنام مع �أوالدها يف
ٍ
ورياح كانون ت�صفر وت�صفق الأبواب ،وتفتح النوافذ لتزيد من هول الربد.
ُ
كابو�س
كان �صوت (�سالم) مرجتف ًا خائف ًا ي�س�أل عن �أخيه (ثائر) ،الذي ر�آه يف
ٍ
مزعج ،بعدما �شاهد برناجم ًا تلفزيونيا مرعب ًا.
ً
ً
مرعبة ملا ر�أته( :ثائر) يلهث
�صيحة
فتحت الزوجة باب غرفة الزوج ،و�أطلقت
وي�ستغيث ،وقد �أفلتت �سكني املطبخ املدماة من يده ،ودماء ت�سيل من عنقه .كان يهذي
ويقول :ذبحتُ غرميي.
�صيحات �أخرى �أطلقتها (�سهام) م�ستنجد ًة ب�أقرب اجلريان ،ونداء ا�ستغاثة انطلق
ب�سرعة الربق �إىل امل�ست�شفى القريب املتهالك املليء باجلرحى.
ُ
املنهك ينع�ش (ثائر) ويخيط له جروحه ،كان الأهل يف الوطن،
وبينما كان الطبيب
و(�سالم) يف غربته ،ي�صلّون هلل �صامتني ،ويبتهلون �إليه بالدعاء.
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الب�شرية �أمام خيار �إعادة التق�سيم

التناق�ض��ات املالزم��ة له��ا وذلك م��ن خ�لال � :أو ًال لقد
بلغ��ت الب�شري��ة درج��ة م��ن التط��ور �أ�صب��ح عنده��ا
النم��و املنفل��ت للن�ش��اط االقت�ص��ادي ال��ذي تت�سم به
الر�أ�سمالي��ة ،وكذل��ك الت�ضخ��م ال�س��كاين املف��رط يف
الع��امل ي�ؤدي��ان �إىل حتميل الكوكب �أك�ثر مما يحتمل
ب�سب��ب الن�ش��اط الإن�ساين ،وق��د دلت جترب��ة العقود
الأخ�يرة عل��ى �أن الر�أ�سمالي��ة لي�س��ت ق��ادرة عل��ى �أن
حت��ل كل امل�سائ��ل احل�ضاري��ة العام��ة الت��ي تطرحه��ا
احلي��اة ،فجمي��ع اجلهود الت��ي تبذلها منظم��ات الأمم
املتح��دة واملنظمات الأهلية يف العامل م��ن �أجل �إيقاف
اف�س��اد الإن�سان للبيئ��ة قد �أف�شلتها ال�ش��ركات العابرة
للقوميات وال�سيما االحتكارات الأمريكية.
ثاني ًا تفاقمت التناق�ضات ذات الطابع االقت�صادي
االجتماع��ي ب�ش��دة ،وتغ�يرت �أ�شكاله��ا �إىل ح��د بعيد
وتتمثل ه��ذه التناق�ضات يف التباين املتعاظم من حيث
م�ستويات التطور االقت�صادي واالجتماعي بني البلدان
املتط��ورة والنامي��ة ،وب�ين ال�شم��ال الغن��ي واجلن��وب
الفق�ير ،وبني الغ��رب املتط��ور وال�ش��رق املتخلف ،وبني
امللي��ار الذهبي املزدهر والأغلبي��ة ال�ساحقة من �سكان
كوكبنا الغارقة يف بحر العوز والفاقة.

فالغ��رب الذي يقل عدد �سكانه عن ن�سبة  %15من
�سكان الع��امل ي�سيطر على �أكرث من  %70من املوارد من
االنت��اج والتجارة واال�سته�لاك ،وتت�سع الهوة �أكرث يف
جمال امتالك و�سائل الإعالم الأكرث معا�صرة.
كم��ا �أن الفروق يف م�ستوى احلي��اة وتوزيع الرثوة
لي�ست �ضخمة فقط بل �إنها ال تنفك تزداد �أكرث ف�أكرث
ط��وال الوق��ت .فالفارق ب�ين عائدات ال��دول اخلم�س
الأك�ثر غن��ى والدول اخلم���س الأكرث فق��ر ًا يف العامل
كان يف �آخ��ر �إح�صائي��ة له��ا يف ع��ام  2000ه��و يعادل
ن�سبة � 80إىل .1
وعل��ى هذا ف���إن التناق�ض��ات التي ت�ش��ق عاملنا قد
بلغت الدرجة الق�ص��وى من احلدة وغدت تهدد وجود
االن�سانية ب�أكمله.
وخمت�ص��ر ًا ميكن القول �إنه منذ �أحداث � 11أيلول
ع��ام  2001ق��د دفعت �إىل واجه��ة ال�سيا�س��ة العاملية
ق��وة عاملية �أخرى يج��ري ا�ستخدامه��ا يف ال�صراع من
�أج��ل �إعادة تق�سيم العامل تتمث��ل يف الإرهاب الدويل
احلديث.
ومل تقت�ص��ر نتيج��ة ذل��ك عل��ى ا�شاع��ة ت�شوي�ش
فك��ري �سيا�سي وجيو�سيا�سي جديد يف جمال العالقات
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الدولي��ة وعلى تعدد �أبعاد ه��ذه العالقات وتعقيدها،
ب��ل تع��دت ذل��ك �إىل ت�صعي��د التوت��ر يف العالق��ات
الدولي��ة حتى درج��ة باتت تهدد م�ص�ير العامل ب�أ�شد
الأخطار.
ويتجل��ى ه��ذا الآن ك�أو�ض��ح م��ا يك��ون يف رو�سي��ا
ومنطق��ة البلق��ان وعل��ى �أرا�ض��ي �سوري��ة والع��راق
وليبي��ا وم�صر واليمن وال�صوم��ال وال�سودان وفل�سطني
إره��اب دويل
و�أفغان�ست��ان من��ذ م��دة بعي��دة �أهداف ًا،ل
ٍ
م�سل��ح وذلك ب�إيحاء من الوالي��ات املتحدة الأمريكية
وال��دول الرجعي��ة العربي��ة والإقليمي��ة يف املنطق��ة
املت�آم��رة �ضد �شعوبها التي تعترب املنظم الرئي�سي لهذا
الإرهاب وتدفع هي نف�سها ثمن ًا غالي ًا لقاء ذلك.
ويرتكب خط�أً �سيا�سي ًا فاح�ش ًا من ي�صنف الإرهاب
ال��دويل يف خان��ة الق��وى املناه�ض��ة للعومل��ة ول��دول
االمربيالي��ة ،وي�أت��ي يف مقدم��ة �أ�صح��اب امل�صلحة يف
مث��ل ه��ذا الت�صنيي��ف االمربيالية نف�سه��ا التي تعمل
عل��ى ن�شر الدعاي��ات املغر�ضة من �أج��ل ت�شويه �سمعة
احل��ركات املناه�ض��ة للعومل��ة ،بع��د �أن �أخ��ذت ه��ذه
احلركات تتنامى وتنت�شر يف العامل �أجمع.
�إن الأح��داث احلالي��ة يف كل املناط��ق املذك��ورة

�آنف�� ًا ق��د ح��ددت بثب��ات اجت��اه ال�سيا�س��ة املفرو�ضة
عل��ى العامل يف امل�ستقبل املنظ��ور ،فاحلرب التي ت�شنها
الوالي��ات املتحدة االمريكي��ة عرب وكالئه��ا و�أدواتها
�ض��د �شعوب وبل��دان ال تخ�ضع لرغباته��ا و�إرادتها هي
خطوة تنبثق منطقي ًا من القرارات التي اتخذها حلف
الناتو يف دورته التي عقدها يف وا�شنطن  1999اذ بد�أ
يف �أعق��اب ذل��ك حتطيم النظ��ام الذي ق��ام يف �أعقاب
م�ؤمت��ر يالط��ا ،والإخ�لال بكامل ت��وازن الق��وى الذي
ن�ش�أ يف العامل بعد احلرب العاملية الثانية .وهذا يعني
الغاء ال��دور القيادي الذي ت�ضطلع ب��ه منظمة الأمم
املتح��دة وجمل�س الأمن ب�صفتهم��ا اجلهتني ال�ضامنتني
له��ذا النظام ،ويعلن حلف النات��و عن حقه يف اقتحام
�أي بل��د يت�صرف عل��ى نحو ال يعجب ه��ذا احللف ،كما
تتجل��ى �صفاق��ة ه��ذه ال�سيا�س��ة يف �أن الدوائر العلية
الأمريكي��ة حت��اول اال�ستف��ادة حت��ى م��ن الأعم��ال
الإرهابي��ة الت��ي ح�ص��دت وحت�ص��د حي��اة الأالف من
الب�ش��ر يف �أماك��ن متعددة م��ن الع��امل ،وا�ستغاللها �إىل
احل��د الأق�صى لتحقي��ق املهام الأ�سا�سي��ة التي ت�ضعها
ن�ص��ب عينيه��ا وه��ي حي��ازة ال�سيط��رة املطلق��ة عل��ى
العامل.

الأثر الثقايف لبالط �سيف الدولة حتى الع�صور احلديثة /تتمة� /ص4
النقدية العربية احلديثة.
ويف جم��ال اللغ��ة وفقهه��ا ،ب��رز بع���ض اللغوي�ين الذي��ن م��ا زالت
نظرياته��م اللغوي��ة تد َّر���س يف اجلامع��ات العربي��ة �إىل الآن ،ومهدت
لظهور علم الل�سانيات احلديث.
ِ��ن دار�سي اللغ��ة وعلومه��ا ،مل ي�سمع باحل�سن ب��ن خالويه،
��ن م ْ
و َم ْ
ومل يطل��ع على كتبه�( :أ�سم��اء الأ�سد�-إعراب ثالث�ين �سوره-البديع
يف القراءات-اال�شتقاق-لي���س يف كالم العرب-ا�شتق��اق خالوي��ه-
الألفات�-شرح مق�صورة ابن دريد-املذكر وامل�ؤنث-اجلمل يف النحو) ؟.
�أو ب�أب��ي الفتح بن جني ،وكتبه (�سر �صناعة الإعراب-املن�صف يف
�شرح ت�صاريف املازين) ؟.
�أو ب�أب��ي علي الفار�س��ي (م�ؤدب ع�ضد الدول��ة البويهي) ،وكتابه:
امل�سائل احللبية ،التي جمع فيها ما �ألقاه من درو�س يف حلب ،على نحو
درو�سه يف بغداد والب�صرة و�شرياز ودم�شق ؟ ،و�أبو علي الفار�سي مرجع
العديد من الدرا�سات اللغوية اليوم.
ومل يك��ن بالطه وقف ًا على من يتاح له الرتدد على حلب فقط ،بل
�إن بع���ض الأدباء تتلم��ذ عليه عن بعد .وقد ذك��ر الثعالبي (اليتيمة
� :)7/1أن ال�صاح��ب ب��ن عب��اد –وه��و الأديب الكب�ير و�صاحب ندوة
�أدبي��ة ال تق��ل �أهمي��ة عن ن��دوة املتنب��ي -كان حري�ص ًا عل��ى حت�صيل
اجلدي��د من ال�شعر الذي يق��ال يف بالط �سيف الدول��ة،وكان ي�ستملي
الوافدي��ن علي��ه من حلب ،م��ا يحفظونه من لطائف ال�شع��ر وبدائعه،
وجمع ذلك يف �سجل ال يفارقه ،ي�ست�شهد منه وين�شد.
وم��ن البديه��ي �أن ن�ش�ير �إىل الآث��ار الهام��ة ،والنتائ��ج الثقافية،
الت��ي جنم��ت عن التفاع��ل الفك��ري والعالق��ات الأدبية الت��ي ربطت
حلب ببغ��داد وال�شام وم�صر ،وو�صلت �إلين��ا ،وعملت على رفد الثقافة
العربي��ة ،وتطوي��ر مفاهيمه��ا ،وخلق نه�ض��ة ثقافي��ة ،متمثلة يف هذه
امل�ص��ادر واملراجع الكثرية التي جندها بني �أيدينا اليوم ،والتي دخلت

يف ن�سيج ثقافتنا العربية املعا�صرة.
ذل��ك �أن بني التاري��خ والأدب ً
�صلة وثيقة .ف��الأدب ب�شعره ونرثه
وفكره ،م�صدر مهم من م�صادر احلديث عن التاريخ و�أبطاله ورجاالته،
وع��ن التاري��خ ال�سيا�س��ي والأدب��ي والفك��ري ،حلقبة هامة م��ن تاريخ
العرب ،وبطبيعة احلال فهو م�صدر لدرا�سة ع�صر �سيف الدولة.
�أم��ا التاري��خ ،فيحمل �إلين��ا بدوره �أخب��ار الأدب والفك��ر ،و�أخبار
الأدب��اء واملفكري��ن ،وه��و بذل��ك ي�ش��كل م��ع الأدب ،وحي�� ًا حلياتن��ا
الثقافية احلديثة ،و�أ�سا�س ًا لها.
�إن الرجوع �إىل كتب التاريخ والأدب مع ًا ،يجعلنا ن�شعر� ،أن �أهم ما
ذك��ره امل�ؤرخون هو عن ف�ترة �سيف الدولة ،و�أن �أه��م م�ؤلفاتهم كانت
يف عه��ده (الثعالبي-ياق��وت احلموي-املقريزي-اب��ن ال�شحنة-اب��ن
الأثري�-أبو الفداء).
و�إن �أجم��ل م��ا و�صلنا من �شعر يف حلب ،قي��ل يف عهد �سيف الدولة
(ال�صنوبري-ك�شاج��م) ،كما �إن �أعظم م��ا قيل من �شعر على الإطالق،
كان يف زمان��ه ،حت��ى �إن الباح��ث ال ميل��ك �أم��ام �شع��ر املتنب��ي� ،إ ّال �أن
يت�س��اءل� :أيهم��ا مدي��ن ب�شهرت��ه وخل��وده للآخ��ر� ،سيف الدول��ة� ،أم
املتنبي؟..
�إنه��ا رحلة جمد واحدة ،فكالهما ول��د يف العام نف�سه ،ومل يف�صل
�سنة ون�صف ال�سنة .وكالهما ع�صامي� ،صنع املجد
ب�ين وفاتيهما �سوى ٍ
لنف�سه وللآخر.
م��ن الطبيع��ي �إذاً� ،أن نعت�بر ع�ص��ر �سي��ف الدول��ة ،ع�ص��ر ًا ذهبي ًا
للح�ض��ارة العربي��ة ،مبا قدمه من نت��اج ،ومبا ا�ستح��دث فيه من فنون
ثقافي��ة جديدة ،وما زلن��ا نتناولها �إىل الآن ،ون�ستم��دّ منها ،ون�ستفيد
منها يف �صياغة ثقافتنا املعا�صرة.
يف رحاب �سيف الدولة –كما يف كل ع�صر -برزت مدر�ستان للأدب:
مدر�سة قدمية ،ومدر�سة حديثة .ن�ش�أ بينهما �صراع ومناف�سة ،ترافق

العجائبية يف احلكايات ال�شــــــعبية
ال يحمل �شيئ ًا من الوعي بالفقر والإدراك لأ�سبابه
ومعرفة �سبل اخلال�ص الواقعية ،فاحلكاية تتوهم
اخلال�ص يف �شكل �ساخر و�أهم عماده احلظ وال�سحر
واجلن ،ولي���س الفعل الواقعي ال�صحيح ،وهي بذلك
تعرب ع��ن خي��ال ي�ستن��د �إىل الرغب��ة والتعوي�ض.
واحلكاية جتمع الوهم اجلميل ،واخليال اخل�صيب،
�إىل ال�سخرية املرة ،والأمل الفاجع ،فت�صور حرمان
امل��ر�أة من �أ�سب��اب املتعة والزين��ة واحلياة الرغدة،
ثم ت�صورها وهي تنعم ب�أق�صى �أ�شكال املتع من طعام
و�شراب و�سكن وفرا�ش و�أثاث وريا�ش وحرير وذهب
حمقق��ة �أبع��د �أ�ش��كال الوه��م واحللم.واحلكاي��ة
ت�ؤكد ع��دة قيم يف املر�أة ،فهي �صاب��رة على فقرها،
وهي �شجاعة يف مواجه��ة املجهول ،وهي حكيمة يف
ت�صرفه��ا ،وهي ذات ح��ظ جميل ،ولكنه��ا يف الوقت
نف�س��ه ت�صوره��ا جاهل��ة بواقعه��ا حتل��م بالعق��ود

واحلل��ي والأ�س��اور متنا�سية فق��ر زوجها.واحلكاية
ت��رد الغنى ووفرة امل��ال �إىل احلظ وال�سحر واجلن،
وتن�سى ا�ستغالل الأغنياء.
خامتة
يب��دو العجي��ب يف احلكاي��ة ال�شعبي��ة تعب�ير ًا
ع��ن و�ضع اجتماع��ي وحالة معي�شي��ة ،وهو نابع من
خي��ال رغبي ،قوامه التعوي�ض عن حرمان ،وال �شك
�أن في��ه �شف��اء من قهر وانعتاق ًا م��ن كبت ،فهو مريح
للنف���س ،يعي��د �إليها توازنه��ا ،وهي تتلق��اه على �أنه
حقيق��ة وواق��ع داخ��ل احلكاية ،و�أنه وه��م وخيال
خارجه��ا ،ولذلك ت�سبح النف�س وراءه ك�أنها يف حلم.
وللعجيب وظيفة �أخرى وهي �إطالق خيال الأطفال
الذي��ن ي�ستمع��ون �إىل احلكاي��ة ،وفت��ح �آف��اق م��ن
املعرف��ة الفنية واجلمالية �أمامه��م ،بالإ�ضافة �إىل
متليكه��م اللغ��ة ،وتعليمهم ف��ن ال�س��رد .واحلكايات

م��ع م�ساج�لات وم�شاحن��ات ،ج��رت ب�ين ال�شع��راء �أنف�سه��م ،وبينه��م
وب�ين العلم��اء� ،أعادتنا �إىل �أج��واء النقائ�ض بني (الف��رزدق وجرير
والأخطل) ،يف الع�صر الأموي ،لكنها بكل ما فيها من تناف�س ومناظرة
�أغنت الأدب والتاريخ والعلم والفن.
بني ال�سري الرفاء واخلالديني ،وبينه وبني النامي.
�أما املناف�سة الأ�شد حدة ،فكانت بني مع�سكر املتنبي ،وي�ضم النامي
وابن جني ،ومع�سكر �أبي فرا�س ،وي�ضم �أبا الع�شائر وابن خالويه.
كان لع�ص��ر �سي��ف الدولة ف�ض��ل على ال�شعر العرب��ي� ،إذ دخل �إىل
فنون ال�شعر املعروفة� ،شعر احلب.
راف��ق املتنبي �سي��ف الدولة يف معارك��ه ،و�شارك فيه��ا ،ونقل �إلينا
جوه��ا ،وو�صفه��ا برباع��ة و�ص��دق وحما���س ،وق��رن الو�ص��ف باملديح
والفخر.
وهك��ذا فعل النامي وال�سري الرف��اء ،ومهدوا بذلك ل�شعر املالحم
ال��ذي عرف��ه ال�شع��ر العرب��ي على ي��د �شع��راء ك�أبي مت��ام والبحرتي
وغريهما .وامتد هذا الفن �إىل ال�شعر العربي احلديث.
وكان لأب��ي ن�صر الفارابي ف�ض��ل �إدخال ال�شعر الفل�سفي �إىل فنون
ال�شع��ر ،وقد ا�ستمد املتنبي م��ن فكر الفارابي كثري ًا من احلكم امل�أثورة
التي ما زلنا نرتمن بها ،ونرددها �إىل الآن ،ونردد معها حكم �أبي العالء
املع��ري ،ال��ذي ترعرع ه��ذا الفن عل��ى يديه ،ف��كان �شاع��ر الفال�سفة
وفيل�سوف ال�شعراء.
وبع��د� ،ألي���س م��ن الإن�ص��اف للحقيق��ة والتاري��خ �أن نع�ترف ب���أنّ
ع�صر �سي��ف الدولة احلمداين ،ودولته يف حل��ب ،مبكوناتها الرتاث ّية
والثقاف ّي��ة والفكر ّي��ة وال�سيا�س ّي��ة ،وبال�شخ�ص ّية الف��ذّ ة مل�ؤ�س�سها ،هو
حلقة مه ّمة ،بل و�أ�سا�س ّية يف تاريخنا العربي ،امتدّ ت�أثريه �إىل ع�صرنا
ثر ًا لثقافتنا املعا�صرة ،ولفكرنا املقاوم.
احلا�ضر ،و�شكّل ر�صيد ًا ّ
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غالب ًا ما ترويها اجلدات العجائز للأحفاد للت�سلية
والرتبي��ة وتزجية الوق��ت ،و�إذا دل هذا على �شيء
ف�إن��ه ي��دل على م��ا كانت متتلك��ه املر�أة م��ن موهبة
ق�ص�صية ،وملكة لغوي��ة ،وثقافة متناقلة باحلفظ
�شفاه ًا ،وعلى ما متتلكه �أي�ض ًا من خيال خ�صب ،وهي
الت��ي كان��ت تعي���ش يف جمتمع �أم��ي مغل��ق متخلف.
وللعجي��ب جانب��ان ،الأول طاق��ة �شعبي��ة متوارثة
قادرة عل��ى عطاء م�ستمر ومتجدد ،والثاين موهبة
فردي��ة متمي��زة ق��ادرة عل��ى احلف��ظ واال�ستيعاب
ومتمكن��ة م��ن الق���ص والرواي��ة ،ب��ل ق��ادرة عل��ى
الإ�ضاف��ة والرتكيب ،ويف بع�ض احلاالت قادرة على
امل�صدر
التوليد والإبداع ،واحلكاية هي نتاج لتالحم هذين
جمي ��ع احلكاي ��ات مما �س ��معه امل�ؤلف ع ��ن جدته ورواه
اجلانب�ين :الف��ردي املتمث��ل يف ال��راوي وال�شعب��ي
املتمث��ل يف الذاك��رة واملخ��زون التاريخ��ي للأم��ة .يف كتابه :حكايات �ش ��عبية ،من�ش ��ورات احتاد الكتاب العرب،
ولذلك تظل احلكاية ال�شعبية مفتوحة دائم ًا على دم�شق� 770 ،1999 ،صفحة ،وي�ضم مئة وخم�سني حكاية.
�أ�ش��كال خمتلفة من القراءة املتج��ددة ،ملا للحكاية
م��ن طابع العموم ،فهي نت��اج �شعبي متغري ،ال تخ�ضع
لزمان �أو مكان ،و تت�ضمن كل ما هو مكتنز يف وجدان
ال�شعب من خربات وجتارب مت التعبري عنها ب�أ�شكال
خمتلفة من الرموز والإ�ش��ارات العفوية الب�سيطة،
و�ضم��ن بنى فنية ب�سيطة ولكنه��ا �ضاربة يف �أعماق
الرتاث والثقافة القومي��ة والإن�سانية ،ولذلك فهي
قابلة لأ�شكال خمتلفة من الت�أويل والتف�سري.
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«ق��وات االحتالل ت�ستخدم تر�سانة من الأ�سلحة التي تدخل فيها
مكونات و�أنظمة بريطانية يف ق�صف غزة»
ـ كاهال ميلمو ـ
(كاتب بريطاين)

يف ال�صورة
عدد من
كبار الأدباء
العرب:
بدوي اجلبل -نازك املالئكة � -سلمى اخل�ضراء اجليو�شي � -أدوني�س  -يو�سف اخلال  -حممد املاغوط  -ليلى بعلبكي  -جربا �إبراهيم جربا  -ف�ؤاد رفقة � -إميلي ن�صر اهلل

فتح باب الرت�شح جلائزة “�أنامل الطفولة تغني الوطن”
�أع���ل���ن���ت وزارة ال��ث��ق��اف��ة ع���ن ف��ت��ح ب����اب ال�ت�ر����ش���ح جل��ائ��زة
“�أنامل ال��ط��ف��ول��ة تغني الوطن” ل��ع��ام  2014يف جم���ال الق�صة
ال��ق�����ص�يرة وامل�����س��رح��ي��ة وامل���ق���ال���ة وال�����ش��ع��ر ل�ل��أط���ف���ال ال�����س��وري�ين
ك��اف��ة �أو م��ن يف حكمهم ح��ت��ى ���س��ن اخل��ام�����س��ة ع�����ش��رة م��ن ال��ع��م��ر.
و�أك����دت ال����وزارة على �أن ت�ستلهم الأع��م��ال امل�شاركة قيم الإمي���ان
ب��غ��د ال��وط��ن امل�����ش��رق وق���درت���ه ع��ل��ى �صنع احل�����ض��ارة وال��ت�����ش��ب��ث به
وط��ن��ا ي��ر���س��م �أب����ن����ا�ؤه درب ح��ري��ت��ه وك��رام��ت��ه ب���أي��دي��ه��م مبينة
�أن ل��ل��م�����ش��ارك ح��ري��ة اخ��ت��ي��ار ال�����ش��ك��ل ال��ف��ن��ي ل��ل��ع��م��ل الأدب�����ي.
و���س��ت��م��ن��ح ال���������وزارة ع�������ش���رة �آالف ل��ي��رة ك���ج���ائ���زة ت�����ش��ج��ي��ع��ي��ة
ل��ل��م��رت��ب��ة الأوىل وخ��م�����س��ة �آالف ل��ي�رة ل��ل��م��رت��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة لكل

ن���وع �أدب����ي م��ن �إب���داع���ات الأط���ف���ال ب��امل��ج��االت الأدب���ي���ة الأرب��ع��ة.
وا���ش�ترط��ت ال�����وزارة يف الأع���م���ال امل�����ش��ارك��ة بامل�سابقة �أن يتقدم
امل��ر���ش��ح بعمل �أدب����ي واح���د ف��ق��ط ج��دي��د ع��ل��ى �أال ي��ك��ون ف��ائ��ز ًا �أو
م�����ش��ارك�� ًا يف م�سابقة �أخ����رى و�أن ي��ك��ون م��ك��ت��وب�� ًا باللغة العربية
ال��ف�����ص��ي��ح��ة ف��ي��م��ا ي��ه��م��ل ال��ع��م��ل امل���ك���ت���وب ب��ال��ل��ه��ج��ة ال��ع��ام��ي��ة.
وح��ددت ال��وزارة مهلة قبول طلبات اال�شرتاك بامل�سابقة اعتبارا من
 2014-8-3ولغاية  2014-9-3على �أن تعلن النتائج خالل �شهر �أيلول
من قبل جلنة حتكيم تنظم بقرار من قبل وزيرة الثقافة ويقام حفل
خا�ص لتوزيع اجلوائز.

الن�شاطات الثقافية لفرع ال�سويداء خالل �شهر �آب 2014
�أعلن فرع ال�سويداء الحتاد الكتاب العرب عن ن�شاطاته خالل �شهر �آب والتي تقام يف ال�ساعة الواحدة ظهر ًا يف مقر الفرع بال�سويداء وذلك وفق
الربنامج التايل:
الأربعاء  :2014/8/6قراءات �أدبية لكل من� :أ .موفق نادر و�أ .اح�سان عبيد و�أ� .أمل فرج.
الأربعاء  :2014/8/13حما�ضرة للأ�ستاذ مفيد اجلباعي بعنوان “�سيد دروي�ش -بانوراما فنية”.
الأربعاء  :2014/8/20قراءات �أدبية لكل من :د .اح�سان قنديل و�أ .وائل �أبو يزبك و�أ .هنادي ال�سهوي.
الأربعاء  :2014/8/27قراءات �أدبية لكل من الأدباء� :أ .خليل البيطار و�أ .فوز �أبو ترابه و�أ� .أمني طربيه.

“جنود �ساالمينا”

�صدر م�ؤخر ًا عن دار نوفل للطباعة والن�شر رواية “جنود �ساالمينا” ،مل�ؤلفها “خافيري �سريكا�س” ،وتعريب
ندى �شديد زيادة و�أدوني�س �سامل.
يف هذه الرواية التي ُترجمت �إىل خم�سني لغة  ،يجد القارئ نف�سه �أمام �شخ�صية عجيبة يف مرحلة معقدة،
َت َلت انتهاء احلرب الأهلية الإ�سبانية.
���س��ان�����ش��ي��ز م���ازا����س ،ال�شخ�صية ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف ال��ع��م��ل ،ي���رى �أنّ امل����وت � ٍآت �إل���ي���ه ال حم���ال���ة .و�إن
ك��ان��ت احل���رب ق��د ان��ت��ه��ت� ،إ ّال �أنّ ت�صفية احل�����س��اب��ات مل ت��ن��ت��ه� .إنّ����ه ي��ج��د نف�سه �أم����ام ف��رق��ة �إع���دام
ب��ال��ر���ص��ا���ص ،لكنّه يف ّ
خ�ضم ه��ذه الأزم����ة وبفطنته الع�سكرية ،ينجح ب��ال��ف��رار �إىل ال��غ��اب��ة امل��ج��اورة.
ق�صة حقيقية وهي تورد يف معظم الأحيان الأ�سماء الأ�صلية لأ�صحابها ،وتغو�ص يف �أ�سئلة
ت�ستند الرواية �إىل ّ
وجودية وميتافيزيقية كثرية ُت�ضفي على الرواية �سحر ًا وعمقاً.

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

«لقد قب�ضت غزة على �صحائف االنت�صار املظفر وها هي تلوح بها يف
دول عربية �إىل جمل�س
وجه الطغاة الكونيني جميعهم ،من جامعة ٍ
الأمن �إىل منظمات حقوق الإن�سان الال�إن�سانية و�صو ًال �إىل دوائر
القرار العاملي»..
ـ �سلوى خليل الأمني ـ
(كاتبة لبنانية)

«ال��والي��ات املتحدة وحلفا�ؤها يف املنطقة ال يرغبون ب���أن تن�شغل
املنطقة وجمهورها مب�شاهد تثبت �أن العدو الوحيد واملركزي �ضد
هذه الأّمة هو �إ�سرائيل»..
ـ حت�سني احللبي ـ
(كاتب فل�سطيني)
«ح��دود ال��دول العربية الراهنة �سيطر�أ عليها تغيري وا�سع ب�سبب
الظروف الراهنة التي تدير من خاللها الواليات املتحدة قواعد
اللعبة بني الدول احلليفة ولها واملعادية لها»..
ـ �سكوت �أندر�سون ـ
(كاتب �أمريكي)

«زعيم ما ي�سمى تنظيم «دولة العراق وال�شام» اتخذ من القن�صلية
الرتكية يف مدينة املو�صل �شمال العراق مقر ًا له وذلك عند دخول
�إرهابييه �إىل املدينة دون �أي انزعاج تركي من ذلك!»
ـ غيوم برييري ـ
(كاتب فرن�سي)

«تركيا لعبت ال��دور الرئي�س يف ن�شوب احل��رب على �سورية ،لأنها
اعتقدت �أن ب�إمكانها الهيمنة على ال�شرق الأو�سط ،من خالل �إ�سقاط
القيادة ال�سورية حيث رمت �سورية يف النار بهدف حتقيق م�صاحلها
القومية»
ـ علي بوالت�ش ـ
(كاتب تركي)

«ال���دول الغربية وح�ساباتها الكارثية اخلاطئة �شجعت ومكّنت
التكفرييني من تدمري ما دم��روه يف �سورية وال��ع��راق ودول �أخ��رى،
و�إ�ضعافها بذريعة ادعاءات ت�ضليلية خادعة وكاذبة على �أنها حرب
من �أجل الدميقراطية واحلرية وحقوق الإن�سان»
ـ يارومري �شالباتا ـ
(كاتب وباحث ت�شيكو�سلوفاكي)

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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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

ال�سيدة الدكتورة جناح العطار نائب رئي�س اجلمهورية
تلتقي املكتب التنفيذي الحتاد الكتاب العرب
وا�ستخدمت �ضعاف النفو�س وال�ضمائر
�أدوات لتنفيذها ع��ن ط��ري��ق �أ���س��ي��اده��م
ومموليهم يف الغرب وبع�ض دول اخلليج،
كما حتدثت عن التقدير الكبري ل�سورية
ومواقفها املبدئية �شعب ًا وجي�ش ًا وقائد ًا من
خالل ما تطلع عليه من كتابات عدد كبري من
الأدباء والكتاب العرب يف خمتلف الأقطار
العربية بعد �أن �أ�صبحت احلقائق حول ما
جرى ويجري وا�ضحة للعيان ،وبعد �أن مل�س
املفكرون والكتاب الأ�شقاء العرب �صدقية
وثبات املوقف ال�سوري رغ��م ق�سوة املحن
والظروف التي تعر�ضت لها وال تزال....
ومت��ت مناق�شة �أهمية العالقة بني الإع�ل�ام و�شريحة الكتاب
والأدب���اء ودوره��ا يف ارتقاء وحتقيق ال��دور املنوط بهم �إزاء الأمة
واملجتمع ،وخ�صو�ص ًا يف هذه املرحلة الدقيقة واخلطرية التي متر بها
املنطقة...
وحتدث ال�سيد رئي�س االحتاد وال�سادة �أع�ضاء املكتب التنفيذي عن
دور االحتاد يف املرحلة الراهنة وعن عدد من الق�ضايا املتعلقة بالفكر
والإبداع والثقافة ،وهموم الكتاب والأدباء ب�صورة عامة..

ا�ستقبلت ال�سيدة الدكتورة جناح العطار
نائب رئي�س اجلمهورية العربية ال�سورية يف
مكتبها �صباح الأربعاء 2014/8/6م ،ال�سيد
الدكتور ح�سني جمعة رئي�س احتاد الكتاب
العرب يرافقه �أع�ضاء املكتب التنفيذي:
د .ن��زار بني امل��رج��ة� -أ .با�سم عبدو� -أ.
مالك �صقور -د .راتب �سكر� -أ .حممد راتب
احلالق.
ودار احلديث خ�لال اللقاء ح��ول دور
الأدباء واملثقفني يف هذه املرحلة املف�صلية
احل�سا�سة ال��ت��ي تعي�شها ���س��وري��ة والأم���ة
العربية ،حيث �أك��دت ال�سيدة نائب رئي�س
اجلمهورية على ج�سامة الظروف التي تعي�شها �سورية واملنطقة عموماً
جراء ا�ستهدافها مب�ؤامرة �ضخمة غري م�سبوقة جرى الإعداد لها منذ
�سنوات طويلة يف �إط��ار ما �سمي مبخططات ال�شرق الأو�سط الكبري
واجلديد ،الرامية بو�ضوح �إىل تفتيت ال��دول العربية �إىل كيانات
ودوي�لات �ضعيفة ومت�صارعة ،م�شرية �إىل �أهمية ال��دور ال��ذي يجب
�أن ي�ضطلع به الأدباء واملثقفون ملواجهة هذه امل�ؤامرة الكبرية ،التي
وجدت مبتغاها يف نقاط ال�ضعف الثقافية واالجتماعية واالقت�صادية،

ت�ضامن مع غزة وفل�سطني
مثقفو �سوي�سرا ..بيان
ٍ
�أ���ص��درت اجلهات الثقافية يف �سوي�سرا بيان ًا ت�ضامني ًا مع غزة
وفل�سطني جاء فيه:
“لقد �شعرنا بال�صدمة العميقة من املجازر املرتكبة بحق ال�سكان
املدنيني يف غزة على يد اجلي�ش الإ�سرائيلي .ونحن نقف عاجزين
مذهولني �أمام هذه الأعمال الرببرية اال�ستعمارية التي تتعار�ض مع
حقوق الإن�سان الأ�سا�سية والقانون الدويل”.
وع�برت تلك اجلهات عن �إدان���ة �شديدة اللهجة للمجازر التي
يرتكبها اجلي�ش ال�صهيوين بحق املدنيني الفل�سطينيني يف قطاع غزة،
وانتهاك القوانني الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان ،و�إدانة جرائم احلرب

املتعمدة مثل ق�صف امل�ست�شفيات ومدار�س الأمم املتحدة ،وطالبت
بتفعيل اتفاقيات جنيف ،خا�صة االتفاقية الرابعة املتعلقة بحماية
ال�سكان املدنيني يف ظروف احلروب والنزاعات ،وذلك كما قامت دولة
فل�سطني بالطلب من �سوي�سرا �صراحة منذ  9متوز .2014
كما طالبت برفع احل�صار اجلائر عن قطاع غ��زة ،حيث تقوم
“ا�سرائيل” مبحا�صرة الفل�سطينيني منذ عام  2007يف �سجن كبري...
وطالبت بتفكيك ج��دار الف�صل وامل�ستوطنات غري ال�شرعية يف
ال�ضفة الغربية وفق ر�أي حمكمة العدل الدولية يف الهاي قبل 10
�سنوات ووقف جميع �أنواع التعاون الع�سكري مع “ا�سرائيل”.

يف الذكرى الأوىل لرحيله �..صدور الأعمال الأخرية لل�شاعر �سليمان العي�سى

مع اق�تراب الذكرى ال�سنوية الأوىل لرحيل
ال�شاعر ال�سوري �سليمان العي�سى �أ�صدرت الهيئة
العامة ال�سورية للكتاب التابعة ل��وزارة الثقافة
ثالثة جملدات ت�ضم �أعمال ال�شاعر الراحل التي
���ص��درت على م��دى ال�سنوات الع�شر الأخ�ي�رة من
عمره موزعة يف �سبعة كتب ومل تن�شر يف �سورية
عند �صدورها ب�سبب �إقامته خارج البالد �آنذاك.
وحتمل خم�سة من هذه الكتب عنوان ثماالت فيما
يحمل الكتاب ال�ساد�س عنوان “الكتابة بقاء”
والكتاب ال�سابع عنوان “ق�صائد يل ولها” قامت
بجمعها ال��دك��ت��ورة ملكة �أبي�ض زوج���ة ال�شاعر
الراحل يف ثالثة جملدات حتمل عنوان “�سليمان
العي�سى  /الأعمال الأخرية” وتقع يف � 1675صفحة
من القطع الكبري.
و�أو���ض��ح��ت د .ملكة �أبي�ض �أن��ه��ا ب���د�أت بجمع
ه��ذه الأع��م��ال وتنظيمها يف جم��ل��دات منذ �أك�ثر
من عام بعد �أن طرحت الفكرة على وزي��رة الثقافة الدكتورة لبانة
م�شوح خالل زيارتها لل�شاعر الراحل يف امل�شفى �أثناء مر�ضه فوافقت
على الفكرة ووع���دت بن�شر الأع��م��ال التي مل تطبع يف �سورية ما
ي��دل على اهتمام ال����وزارة بال�شعر ب�شكل ع��ام وبال�شاعر �سليمان
العي�سى كرمز فكري وثقايف و�أدبي كبري على م�ستوى الوطن العربي.
يذكر �أن �سليمان العي�سى املولود عام  1921يف مدينة �أنطاكية تويف يف
التا�سع من �آب  2013وكان قد بد�أ كتابة ال�شعر يف التا�سعة من عمره

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

وهو من م�ؤ�س�سي احتاد الكتاب العرب يف �سورية عام
 1969وكتب كثري ًا من الق�صائد للأطفال و�شارك مع
زوجته الدكتورة ملكة �أبي�ض يف ترجمة عدد من
الكتب الأدبية وترجمة الق�ص�ص وامل�سرحيات من
روائع الأدب العاملي للأطفال وح�صل على عدد من
اجلوائز العربية والعاملية.
يذكر �أن �آخ��ر م��ا كتب ع��ن ال�شاعر الراحل
�سليمان العي�سة هو كتاب “النعريية” قريتي الذي
�أ�صدره احتاد الكتاب العرب تكرمي ًا لتجربة قامة
كبرية من القامات الأدبية �سوري ًا وعربي ًا ،ويظهر
الكتاب كيف ت�شارك قرية ال�شاعر ال�سوري �سليمان
العي�سى يف بناء ق�صائده ،كما يبني كيف كان ال�شاعر
الكبري ي�ست�أن�س مبكتبة وال��ده ال�شيخ �أحمد التي
حتتوي �أمهات الكتب وكنوز املجالت �إ�ضافة �إىل
ذكرياته يف ظل �أ�شجار التوت والتني والزيتون التي
تركت �أثر ًا كبري ًا يف نف�سه يعبق بني احلني والآخر يف

�أ�شعاره.
كما يت�ضمن الكتاب جمموعة من الأنا�شيد وامل�سرحيات التي كتبها
العي�سى للأطفال وهي عبارة عن حلقات يربز ال�شاعر من خاللها معامل
طفولته والأ�شياء التي ر�سخت يف خياله كمنزله الذي يقع قرب نهر
العا�صي والذي دخل يف ن�سيج م�سرحياته ال�شعرية كثري ًا ناهيك عن
املكانة العظيمة التي تظهر لوالده يف �ضمريه و�أ�شعاره لأن والده كان
مثله الأعلى وكان ر�صيده االجتماعي والأخالقي والثقايف.

املدير امل�ســ�ؤول :د.ح�ســـني جمعــة

رئيـ�س التحرير :د.نـزار بني املرجـة

مديـــر التحريــــــــر :ريــا�ض طبــرة

املدير الفني :ن�ضــال فهيم عيـــــ�سى

رئي�س احتاد الكتاب العرب

هيئة التحرير:

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

• نزار بني املرجة

غــزّ ة..
ماذا بعد؟
ـــ1ـــ
مل ت�ضع احلرب �أوزارها يف غزّ ة بعد! ،و�إن كان الكثريون
يري��دون �إ�سدال ال�ستار على هول ما ح��دث من جرائم كان
يفرت���ض �أن تق�شعر له��ا �أبدان الب�ش��ر ،وامل�ؤ�س�سات الدولية
(الإن�سانية منها خا�صة!) ولكنها مل تق�شعر!!
ـــ2ـــ
اجلديد يف حرب غزّ ة الراهنة ،بروز عاملني جديدين،
�أولهما قوة �شوك��ة املقاومة ،وثانيهما ارتفاع �سقف املطالب
امل�شروع��ة لل�شع��ب العربي الفل�سطيني (املغل��وب على �أمره
طيل��ة عقود طويل��ة من الزمن) وذلك عم��ا كان عليه حال
تل��ك املطال��ب عق��ب كل ع��دوان �ساب��ق عل��ى غ��زّ ة ،والت��ي
تتلخ���ص الي��وم باملطالبة برف��ع احل�صار ال�بري والبحري
واجل��وي ال��ذي مت فر�ض��ه عل��ى قط��اع غ��زة ..بتواط���ؤ
�صهي��وين /غرب��ي  /عرب��ي!! ،ف� ً
ض�لا عن املطال��ب ب�إطالق
�آالف الأ�س��رى الفل�سطينيني يف �سجون االحتالل ،..وف�ض ًال
ع��ن مطلب �إعادة �إعمار ما خلفه الدم��ار الهائل الذي جنم
عن العدوان..
ـــ3ـــ
الأم��ر الالفت اجلديد يف ح��رب غزّ ة الراهن��ة ،هو �أن
ال�ش��رارة الت��ي �أطلق��ت احلرب ،كان��ت ب�سبب �إق��دام العدو
ال�صهي��وين على �إح��راق الفتى الفل�سطين��ي (�أبو خ�ضرية)
حي�� ًا! ،الأم��ر ال��ذي �أ�سق��ط القن��اع نهائي�� ًا ع��ن حقيق��ة
ال�صهاين��ة ال��ذي �ص ّم��وا �آذان الع��امل بكذب��ة (املحرق��ة
اليهودي��ة) يف �أملاني��ا النازي��ة ،..و�إذا بهم الي��وم يرتكبون
حمرق��ة ال جم��ال لإن��كار وقوعه��ا بح��ق واح��د م��ن �أبناء
�شعبن��ا العرب��ي الفل�سطيني ،ف� ً
ض�لا عن مئ��ات املجازر بحق
�أطفال و�أبناء فل�سطني!!..
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والأمر الآخر الذي طغى على ال�سطح بقوة ،هو انتقال
م�س�أل��ة (وحدة ف�صائ��ل املقاومة الفل�سطيني��ة) من ميدان
القت��ال �إىل طاولة ال�سيا�س��ة من جديد ،واالنتب��اه �إىل �أن
الع��دوان ال�صهيوين الغادر الأخري على غزّ ة ..ما كان له �أن
يح�صل ،لوال عقد الني��ة وال�سري بخطوات جدية و�صادقة
منذ �أ�شهر ،لإجناز (حكومة وحدة وطنية فل�سطينية)..
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وحتى اللحظة ..وبعد كل ما جرى يف غزّ ة ،..ف�إن دماء
و�أرواح ال�شه��داء ،..ودماء وعي��ون اجلرحى لن ترحم بعد
اليوم ،املتاجرين بالدم الفل�سطيني الذين يلتقون مع العدو
احلقيق��ي ال�صهي��وين والأمريك��ي ،و�أولئ��ك املت�آمري��ن على
ق�ضي��ة فل�سطني م��ن املتخاذلني العرب ،الذي��ن ي�ستخدمهم
ذل��ك الع��دو م�ساحيق جتمي��ل ع�بر م�ؤمت��رات ومفاو�ضات
كاذب��ة ال ج��دوى منها ،وال ه��دف لها �إال �إتاح��ة املزيد من
الوق��ت لإجن��از امل�ش��روع ال�صهي��وين ،وتهوي��د فل�سطني من
النه��ر �إىل البحر ،وموا�صلة خمط��ط الإجهاز على احلقوق
امل�شروع��ة لل�شعب العربي الفل�سطين��ي يف العي�ش وال�سيادة
على تراب وطنه ..فل�سطني!
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