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ق�ضايا و�آراء

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

الأق�صى الذي ال زال يحرتق
�صبيح��ة احل��ادي والع�شري��ن م��ن �شه��ر �آب  1969ا�ستف��اق �أه��ايل
مدينة القد�س على �أ�صوات ا�ستغاثة ..فلبوا النداء..
امل�سج��د الأق�صى يحرتق ..قام املجرم «ماي��كل دين�س روهان» وهو
يه��ودي ا�س�ترايل اجلن�سية بح��رق امل�سجد وق��د �أتت الن��ار على منربه
اخل�شب��ي الق��دمي املتمي��ز الذي �صن��ع يف مدينة حل��ب ،و�أُر�س��ل يف عهد
�صالح الدين �إىل القد�س كهدية.
و�صف الكي��ان ال�صهيوين ذلك ال�شخ�ص «ماي��كل روهان» باملعتوه..
بعد حرق امل�سجد الأق�صى ..قالت ـ غولدا مائري ـ وكانت �آنذاك ـ رئي�سة
الوزراء لهذا الكيان:
لق��د حزنت ،وفرحت ..حزن��ت لأنني توقع��ت �أن �إ�سرائيل �ستزول
م��ن الوج��ود وحت��رق� ..أي الع��رب وامل�سلم��ون �سينتقم��ون ويحرق��ون
«�إ�سرائيل».
وفرح��ت ..لأن ذل��ك مل يح�ص��ل ..ب��ل ال��ذي حدث ..ه��و ال�شجب
والإدان��ة واال�ستنكار ..وهذا عهدي به ..وال يخيفنا ذلك ..فعرفت �أن
�إ�سرائيل باقية.
ُيعت�بر الكيان ال�صهيوين ظاهرة �إرهابية متف��ردة يف العامل ..فهو
ي�ش��كل وعرب تاريخه الدم��وي املمتد منذ ع��ام  1948وحتى يومنا هذا
مدر�سة �إرهابية فكر ًا وممار�سة ..فقد ا�ستطاع �أن يختزل �إيديولوجية
«احلرك��ة ال�صهي��وين» من��ذ ع��ام  1897وه��و تاري��خ انعق��اد امل�ؤمت��ر
ال�صهي��وين الأول يف بازل ب�سوي�سرا وم�شروعها اال�ستعماري القائم على
نظرية «نفي الآخر».
يتمث��ل هذا الكي��ان بالفعل الدم��وي الإرهاب��ي� ،إذ ا�ستمد ذلك من
الإرهاب��ي الأول زئي��ف جابونت�سك��ي �صاحب نظرية الق��وة وله مقولة
�شهرية وهي:
«هن��اك �ضفت��ان لنه��ر الأردن ..ه��ذه لن��ا ،وتل��ك �أي�ض ًا» م��ا يحدث
يف فل�سط�ين والقد���س من��ذ خم�س��ة و�ستني عام�� ًا برهان قاط��ع على �أن
الب�شري��ة كله��ا تغو���ص يف م�ستنق��ع الال�شرعي��ة الت��ي ته��دد الوج��ود
الب�شري برمته.
تهوي��د القد�س ..وتغيري معاملها ،وبن��اء امل�ستوطنات وال�سعي لطرد
�أهله��ا كل ذل��ك ينبئ مبا قاله هرتزل :حم��و كل �أثر ال ميت �إىل اليهود
ب�صلة.
بعد ح��رب  1967زار مو�ش��ى دايان القد�س تغمره ن�ش��وة الن�صر..
ف�أم�س��ك عوزي ماركيز وهو م��ن �أحبار اليهود املتدين�ين بتالبيب دايان
وهزه قائ ًال :فج ِّرها ..فج ِّرها..
ويق�صد بذلك قبة ال�صخرة امل�شرفة ..و�ألح عليه ،م�صر ًا لهدمها.
يق��ول الأدي��ب الراح��ل غ�س��ان كنف��اين� :إذا ف�ش��ل املدافع��ون عن
الق�ضية ..فيجب �أن نغري املدافعني ،ال �أن نغري الق�ضية,.
ويف قول �آخ��ر للمفكر الفرن�سي جورج مونتارون� :أنتم العرب �أ�سو�أ
مدافعني عن �أقد�س ق�ضية.
القد�س هي فل�سطني ..وفل�سطني هي ال�شام ..وال�شام هي العروبة..
وه��ي رمز للت�آخ��ي الإ�سالمي امل�سيحي ال��ذي ج�سدته العه��دة العمرية
املوقعة بني كل من اخلليفة عمر بن اخلطاب والبطريارك �صفرونيو�س
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بطري��ارك القد���س وه��و عربي دم�شق��ي الأ�ص��ل .حيث ا�ش�ترط با�سم
امل�سيحيني �أن ال ي�سكن القد�س يهود ،فكان له ذلك.
تع��د العه��دة العمرية ال�ص��ادرة بتاري��خ  15للهج��ري املوافق 636
ميالدية �أ�سا�س ًا ا�سرتاتيجي ًا للت�سامح بني املواطنني امل�سلمني وامل�سيحيني
وتعاي�شهم يف القد�س التي هي امتداد تاريخي للثقافة والرتاث العربي
ولكل الثقافات الأخرى العريقة التي جتلت يف هذه املدينة املقد�سة.
ن��ازك املالئكة الأدبية وال�شاعر العربي��ة كانت تت�أمل حني قالت:
�أعجب من العربي ،كيف يبت�سم ،والقد�س جتثم حتت �سيطرة ال�صهاينة
املحتلني.
وكان �سبقه��ا يف ذل��ك البط��ل �ص�لاح الدين الأيوبي ح�ين نظر �إىل
ال�سماء وقال يا رب� :إين �أ�ستحي �أن �أنظر �إليك..
والقد���س يعب��ث به��ا املحتلون ..ولن يه��د�أ يل بال حت��ى �أحررها».
وقد مت له ذلك عام  1187ميالدي.
بقول الدكتور حممد عمارة املفكر وامل�ؤرخ امل�صري:
«مدين��ة القد���س بناه��ا الكنعاني��ون ،وه��م ع��رب �أج��داد ال�شع��ب
العربي الفل�سطيني يف الألف الرابع قبل امليالد� ،أي قبل ظهور الديانة
اليهودي��ة بثالثة قرون ..ف�أين هي عالق��ة القد�س بالديانة اليهودية
التي مل تكن قد وجدت بعد».
القد���س الي��وم ،بع��د �أن تغل��ب عليه��ا ال�صهاين��ة نتيج��ة تواط���ؤ
ا�ستعماري غربي ،و�ضعف ومتزق عربي ال مثيل له يف تاريخ هذه الأمة،
يفر���ض عليها واقع القوة الذي يراد ل��ه �أن يخلق حق ًا لليهود فيها ،و�أن
يلغي حق ًا وتاريخ ًا وح�ضارة للعرب وامل�سلمني فيها.
يوا�ص��ل الكي��ان ال�صهي��وين ـ م�ستغ ًال ـ الظ��روف امل�أ�ساوية التي متر
به��ا الأم��ة العربي��ة لتهوي��د املزيد م��ن الأرا�ض��ي الفل�سطيني��ة بهدف
جتمي��ع �أهلها يف مناطق �ضيق��ة .وم�ؤخر ًا �أطل علين��ا خمطط عن�صري
ُ�سم��ي م�شروع «برافربيغن» يق�ضي مب�ص��ادرة � 800ألف دومت من �أرا�ضي
النق��ب وتهج�ير � 40ألف ن�سمة م��ن �سكانها وهدم  40قري��ة يف املنطقة
وفق ًا للمخطط.
�سابق�� ًا جرى تهويد ن�سبة  %87من �أرا�ض��ي القد�س و�أ�صبحت حتت
�سيط��رة ال�صهاينة وم�شروع «برافو» هذا هو �أحد من م�شاريع ال�صهاينة
امللحق��ة مب�شاري��ع وقوانني �أخ��رى لتعليل امل�ص��ادرة مثل قان��ون �أمالك
الغائبني ال�صادر عام  1952و�ضرورات الأمن ،وال�س�ؤال ممنوع.
يراه��ن الكيان ال�صهي��وين� ،أن من ولد يف فل�سط�ين وخرج منها عام
 ،1948وه��و ال��ذي كان م�ش��دود ًا لأر�ض��ه وذكرياته فيه��ا ـ يراهن عليه
ـ ب���أن ه��ذا اجلي��ل �إذا انته��ى تنته��ي مع��ه الق�ضي��ة ،وال م�شكل��ة يف هذا
املو�ضوع.
وق��د ثبت العك���س ..حيث �شاهدن��ا ما حدث يف ذكرى ي��وم النكبة
بتاري��خ  2011/5/15فتب�ين �أن م��ن ول��د يف ال�شتات ـ خ��ارج �أر�ضه كان
وانتم��اء لوطن��ه و�أر�ض��ه و�إميان��ه
�أق��وى عزمي��ة و�شكيم��ة ،وارتبط�� ًا
ً
بالعودة �أكرث من غريه.
�إن هذا الكيان ج�سم غريب يف ج�سم �سليم ،ال بد �أن يزول ،وحتمية
التاريخ تق�ضي بزاوله.

من الرتاث
احل�ض��ارة والتخلف مفهومان ن�سبيان ال عالق��ة للزمن بهما� .أعني
�أن احل�ض��ارة ميكن �أن تن�ش�أ قبل �آالف ال�سنني مثل احل�ضارة الفرعونية
واليوناني��ة والروماني��ة والعربي��ة ،والتخلف ميك��ن �أن يوجد يف �أوائل
الق��رن الواح��د والع�شرين .و�إذا �أخذن��ا مثا ًال ح�ضارتن��ا العربية التي
ازده��رت قبل �أكرث من �ألف عام و�شملت �أ�صقاع ًا وا�سعة يف العامل ،ف�إنها
كانت ،مبقايي�س ذاك الزمن� ،أرقى من ح�ضارتنا العربية اليوم.
ميكن��ك الآن ،و�أن��ت يف ع�ص��ر الأقم��ار ال�صناعي��ة والإنرتن��ت� ،أن
تكت�ش��ف يف بع���ض �أ�صق��اع الري��ف العرب��ي ،جمي��ع �أ�ش��كال الت�شكيالت
االقت�صادي��ة ـ االجتماعي��ة ،منذ انح�لال مرحلة امل�شاعي��ة البدائية
وحت��ى بداي��ات الر�أ�سمالية دون الرج��وع �إىل احلفري��ات� .إنك �ستجد
املح��راث اخل�شب��ي ،ال��ذي جت��ره الث�يران وال��ذي يرم��ز �إىل املرحل��ة
الإقطاعي��ة �إىل جان��ب اجل��رار الزراع��ي ال��ذي يرم��ز �إىل املرحل��ة
الر�أ�سمالي��ة .فاحل�ض��ارة �إذن ه��ي ح�ضارة باملفه��وم الن�سبي للزمن .فال
فرق هنا بني ع�صر املنجنيق وع�صر املدفع ،احل�صان �أو ال�سيارة ،املعلقات
عل��ى جدار الكعب��ة� ،أو الإنرتنت� .إنه��ا تتعلق بامل�ستوى الع��ام للمجتمع
والدولة يف جميع النواحي مقارنة مبجتمع �آخر يف زمنه.
وعل��ى �سبيل املث��ال فق��د كان اخلليفة �أي��ام ع�صورن��ا املزدهرة هو
رئي�س الدولة والقائد العام للجي�ش ورئي�س رابطة الأدباء العرب.
فكم��ا �أن كل �أدي��ب �أو �شاعر يري��د الآن �أن يطبع روايت��ه �أو ديوان
�شع��ره يجب عليه �أن يح��وز على موافقة �أجهزة الرقاب��ة ،ف�إن ال�شاعر
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كان �آن��ذاك يلق��ي ق�صيدت��ه �أم��ام اخلليف��ة �أو ال��وايل ،فيجزي��ه �إذا
ا�ستح�سنه��ا ومينع عن��ه �إذا مل ي�ستح�سنها ،متام ًا كما الرقابة ،وال ميكن
الق��ول �إن ال�شاع��ر كان �آن��ذاك مرتزق�� ًا .فق��د كان اخللف��اء والأم��راء
والوالة �أهم م�صادر رزقه.
ويبق��ى هناك فارق جوهري بني اخللفاء واحلكام العرب احلاليني،
وكان اخلليف��ة قريب�� ًا م��ن رج��ال العل��م والأدب .ف��كان ذواق��ة لل�شع��ر
والأدب ولي���س جمرد م�ستمع عادي .لقد كان ما نطلق عليه اليوم �صفة
الناق��د الأدبي .فقد كان ي�ستمتع بال�شعر .فكان يطلب اخلليفة من ابن
الروم��ي �أن ين�ش��ده �أحل��ى ما قيل يف و�ص��ف اخلمر في�ستمت��ع وي�ستزيد
حتى ي�صل �إىل هذين البيتني:
�إذا �أخذت حبة ودب�سهُ
ومر�سهُ
ثم �أخذت �ضربهُ
َ
ثم �أطلت يف الإناء حب�سه
�شربت منه البابايل( )1نف�سه.
فيق��ول �إنهما �أجم��ل ما قيل يف و�صف اخلمر ويجزيه دون �أن ي�شعر
ب�أية عقدة نف�سية  ،فهل �أ�ستطيع الآن بداية القرن احلادي والع�شرين
�أن يفعل ذلك اليوم؟!
( )1البابلي :هو �أ�شهر �أنواع اخلمور يف ذلك الزمان.

�شعراء الأمة
عليكم ال�سالم
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لو ن�سينا الإبداع حلظة ،وعدنا �إىل همومنا ال�شعرية ،ل�س�ألتكم.. .عم نكتب �أيها
ال�شع��راء يف هذا الزمن العربي ال��رديء امل�ضاد لل�شعر وال�شعراء عن �سورية العربية
الت��ي تقاتل �أعداء ال�سالم واحلرية ،عن العراق الذي ينزف دم ًا من جراء الإرهاب،
�أو ع��ن ليبيا الت��ي �أحرقها الغزاة الأطل�سي�ين ,وم�صر التي ت�سوده��ا الفو�ضى من كل
ح��دب و�ص��وب؟ فم��ا �أ�صعب �أن نك��ون �شع��راء يف الأع��وام الأوىل من الق��رن احلادي
والع�شري��ن ,التي يجب على ال�شاعر العربي �أن يكون وطني ًا وقومي ًا مع �صمود العراق
والدف��اع عن ليبيا الدولة وف�ضح امل�ؤامرة الكربى �ضد �سورية العربية بقلمه ومنربه
يف كل م��كان .كان ال�شعراء ميوتون ع�شق�� ًا ،ف�أ�صبحوا ميوتون من ال�ضجر �أو املالحقة
واالعتق��ال والقت��ل ح��د الت�شفي ،كان��وا فر�سان ًا يقف��ون يف خطوط التما���س والنار،
ي�صنع��ون املعارك ويكتبون �شع��ر احلما�سة� ،أ�صبحوا مثل الآخري��ن يتابعون الأخبار
على �شا�شة التلفاز �أو يعملون موظفني يف ال�صحف.. .من منا مل يخن ال�شعر بطريقة
�أو ب�أخ��رى ،فكيف ال يخونن��ا ال�شعر بدوره؟ وكيف ال يغادرنا ال�شعراء واحد ًا واحد ًا
يف ه��ذا الزمن امل�ضاد لل�شعر .غادر ال�شع��راء �أوطانهم مكرهني مثلما حدث يف العراق
وليبي��ا وم�صر وال�صومال� ,صوب جغرافيات �أخرى ،قد ال يالئمهم هوا�ؤها فيمتد بهم
العم��ر حت��ى يبلغوا من الإبداع عتي�� ًا ،وقد ال يالئمهم ف�إذا ه��م م�صابيح معطلة على
�أر�صف��ة الغربة.. .غادر ال�شعراء ق�صائدهم �أحيان ًا �صوب �أجنا�س �أخرى ،قد ي�سل�س
له��م قيادها فيطلون علينا من غري ما قم��ة ،وقد حترن مطاياهم اجلديدة غري بعيد
عن ال�سفح .غادر ال�شعراء منا�صبهم ال�سامية احتجاج ًا على ال�صنيع الفظ الحتالل
كرا���س واطئة ،يرب��ح ال�شع��ر مقابلها
بلدانه��م يف ه��ذه املنازل��ة �أو تل��ك فيخ�س��رون
ٍ
قاماته��م الفارغ��ة ،بل �إن منه��م من تنازل لأج��ل ال�شعر عن رئا�سة دول��ة يف قارة ال
تتن��ازل فيه��ا ،حت��ى اجلثث ع��ن ح�صتها من الذب��اب ،فيم��ا ي�صعد �شع��راء الطوائف
ق�صائدهم الذريعة �سلم ًا نحو �سدة الوهم ...مل يعد ال�شاعر ذلك ال�شاعر .فقد جعل
ي�ؤاخي بني الأجنحة كافة .من جناح البعو�ضة حتى جناح الرخ ،يف �سعي عنيد منه
لإعادة وتركيب ،ولو جزء �صغري من املر�آة ع�سى �أن يكون اجلزء حيث عني احلقيقة،
العني امل�سمولة ،وهي حتدق ب�شماتة يف �شتى �أنحاء العامل.
غ��ادر ال�شعراء الكب��ار وال�شعراء الدجار ،غ��ادر ال�شعراء ال�صعالي��ك وال�شعراء
املمالي��ك وغ��ادر ال�شعراء ال�شعراء .منهم من عرف الدار بعد توهم وحارب من �أجلها
بكلمت��ه املقاتلة ،ومنهم من عرف الوه��م دون تردد ،ومنهم من �ضيع الطريق الوحيد
�إىل عقره.
ال غراب��ة �إذ ًا �إن ج��اءت ق�صيدت��ه �شعثاء مث��ل كومة من الري���ش وال غرابة �إن
ا�ستعارت بع�ض ًا من �أ�صوات الغابة.
الع��امل غزير ال�ض��وء ،وال�شاعر ال ي��زال يحمل م�صباحه ويغ��دق عليه من زيت
القل��ب ك��ي ال يتوق��ف وجي��ب ال�ض��وء ،تلك طريقت��ه يف التوج���س من ه��ذا ال�سطوع
العظي��م ،فق��د ر�أى فيم��ا ي��رى ال�شاعر �أن الع��امل �سي�ص��اب ب�سكتة �ضوئي��ة مفاجئة
ترديه جثة حالكة� ،ساعتها �سيظهر الوجه احلقيقي للخوف من مر�آة الظالم الكبري،
وال �أح��د غريه ويف�ض��ل م�صباحه النادر ال��ذي يذرف �أجنحة ال�ض��وء �سينعم بر�ؤية
الوجه البهي ،ذلك الوجه الذي ي�شبه متام ًا عني احلقيقة.
م��ات عنرتة مذ مل تعد لنا �سيوف تذكره بثغر عبلة ،ومات �أبو فرا�س احلمداين
من��ذ �أ�صب��ح (ع�ص��ي الدمع) ,واحلرب مع�� ًا يوم اكت�ش��ف �أن الن�س��اء ال يع�شقن كل هذا
العذاب و�أن ال �أحد ميوت (ظم�آن ًا) يف هذا الع�صر.
مات املتنبي يوم مات (�سيف الدولة) وبحث عبث ًا عن حاكم عربي �آخر ي�ستحق
املدح فيه فلم يجده ،وانتحر �أبو نوا�س وهو يبتلع زجاجته الأخرية ويكت�شف بدوره
�أن الق�ضية �أكرث تعقيد ًا مما كان يت�صور ،و�أن اخلمرة مل تعد (داءه وال دواءه)..
م��ات ام��ر�ؤ القي�س بعدما بك��ى طوي ًال (كعادت��ه) واكت�ش��ف �أن /فاطم /مل تعد
جميل��ة يف زم��ن املاكي��اج والأثواب الق�ص�يرة ،و�أنها مل تع��د اليوم امل��ر�أة التي ي�صعب
العث��ور عليها (ب�ين الدخول فحومل) بعدم��ا و�صلت �سيارات (الكادي�لاك) و (الروز
راي��ز) �إىل كل خيم��ة عربي��ة ،ك��م م��ن ال�شع��راء انتحروا م��ذ �أ�صبح النف��ط حربنا
الوحيد. .
فم��اذا تكتبون �أيه��ا ال�شعراء وماذا ع�سى ال�شاعرات يكتنب يف هذا الزمن العربي
ال��رديء الذي حت��ارب فيه �سورية العربية قوة الظ�لام القادمة من الغرب؟ ..لي�س
هذا زمن اخلن�ساء ،وال رابعة العدوية ,وال والدة بنت امل�ستكفي..
منذ �أ�صبح كل عربي م�شروع �شهيد وكل �شهيد ا�سمه �صخر ًا �ضيعت اخلن�ساء قرب
�أخيها ومل تعد تتقن الرثاء. .
قلبن��ا مي�ض��ي لأولئك الذي��ن يكتب��ون يف ت�شرده��م وح�صارهم ق�صائ��د ال�صمت
املكابر ...يف العراق وفل�سطني واجلوالن وجنوب لبنان وال�صومال ودنيا العرب.
�أنت��م الذي��ن �ستموت��ون يف حادث��ة حب �أو حادث��ة �شعر يا �أخ��ر �ساللة بو�شكني
ولوركا وامل دنقل وخليل حاوي و�أبي القا�سم ال�شابي ومعني ب�سي�سو وحممود دروي�ش
و�سميح القا�سم..
�أنتم الذي��ن �ستموتون ككل املبدعني بالذبحات القلبي��ة ،بالر�صا�ص ،وب�أمرا�ض
هذا الع�صر ،فال�شعراء فرا�شات ال تعمر طوي ًال
تعلموا كيف تفتخرون م�سبق ًا بنهايتكم.. .
وكان اهلل يف عون ال�شعراء يف حمنة هذا الع�صر العربي الرديء.
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ق�ضايا و�آراء

ال�سيا�سة الأمريكية
املعادية لكورية
يف الأي����ام الأخ��ي�رة ،ت��رف��ع ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية عقريتها بال�صراخ عن امتالك جمهورية
كورية الدميقراطية ال�شعبية للأ�سلحة النووية.
يكون الو�ضع يف �شبه اجلزيرة الكورية متوتراً ،نظر ًا
المتالك �شمايل كورية للأ�سلحة النووية ،ولذلك،
ا�ضطرت �أمريكا �إىل انتهاج ال�سيا�سة العدائية �إزاء
كورية ،ح�سبما تقول.
و�إذاً ،هل كالمها هذا �صحيح؟
بخال�صة ال��ق��ول �إن���ه ادع�����اءات ال م�ب�رر لها،
لتحريف التاريخ والواقع ،بكونها حيلة للت�سرت على
م�صادر وجور �سيا�ستها املعادية لكورية .ل�سيا�ستها
هذه ج��ذور عميقة ،لأنها مار�ستها منذ فرتة ن�شوء
“امللف النووي” بكثري ،يف �شبه اجلزيرة الكورية.
كانت نهاية احلرب العاملية الثانية تعني بداية
احل��رب الباردة بني ال�شرق والغرب بالذات ،كانت
الواليات املتحدة الأمريكية يف حاجة �إىل موطئ
قدم لغزو قارة �أورا�سيا ،بعد منع االحتاد ال�سوفييتي
من “زحفه نحو اجلنوب” يف �آ�سيا .فاخلط الذي
ر�سمته ا�صطناعي ًا ،حتقيقا لهذا الهدف ،هو خط
العر�ض  38يف �شبه اجلزيرة الكورية بالذات .على
ه��ذا النحو ،احتلت ال��والي��ات املتحدة الأمريكية
جنوبي كورية ع�سكري ًا ،بقناع “املحرر” ،حتت ذريعة
“جتريد” الإمربياليني اليابانيني من ال�سالح .ومنذ
تلك الفرتة ،مار�ست امل�ؤامرات العدائية �إزاء كورية،
بغية ا�ستيالئها على �أرا���ض��ي كورية كلها ،باتخاذ
جنوبي كورية موطئ قدم لها ،وحتقيق ا�سرتاتيجيتها
لل�سيطرة على �آ�سيا.
ح��ددت ال��والي��ات املتحدة الأمريكية �شمايل
ك��وري��ة دول��ة معادية لها ،منذ ب��داي��ة الأم���ر ،ومل
تعرتف ب�سيادة هذا البلد .يف القرن املا�ضي� ،أقامت
ع�لاق��ات دبلوما�سية م��ع ال��ب��ل��دان اال�شرتاكية يف
�أوروبا ال�شرقية ،مبا فيها االحتاد ال�سوفييتي ،التي
كانت مثلها العليا ونظامها خمتلفة عما لديها ،ولكنها
رف�ضت دائما ت�سمية جمهورية كورية الدميقراطية
ال�شعبية كما كانت عليه �أي�ض ًا ،ناهيك عن �إقامة
العالقات الدبلوما�سية معها .على هذا النحو ،كانت
�أمريكا متار�س دائم ًا �سيا�سة عدائية متطرفة �إزاء
�شمايل كورية ،ال ميكن ر�ؤي��ة مثيل لها يف املجتمع
الدويل.
حق ًا �إن ال�سيا�سة الأمريكية املعادية لكورية
كانت عنيدة� .إذ لن نرى يف التاريخ احلديث بلدانا
تدوم فيها العالقات املتحاربة ملدة طويلة تنوف على
�ستني عام ًا ،بعد انتهاء احلرب ،كما جرى الأمر بني
كورية والواليات املتحدة الأمريكية.
بعد احل��رب الكورية ( ،)1953 – 1950كانت
الواليات املتحدة الأمريكية ت�سعى �إىل متديد حالة
الهدنة عن عمد ،وه��ى تقو�ض البنود ال���واردة يف
اتفاقية الهدنة واحد ًا فواحداً .ففي �شهر ت�شرين
الثاين عام  ،1953حددت يف اجتماع جمل�س الأمن
القومي هدف ًا نهائي ًا لكورية �أن حتافظ على نظام
الهدنة حتى حتقيق “التوحيد املوايل لها” يف �شبه
اجلزيرة الكورية ،وحت��ول دون “ت�شويع” كورية
كلها عن طريق جعل جنوبي كورية دولة متحالفة
ع�سكرية لها .وتبع ًا لذلك ،قطعت الواليات املتحدة
الأم��ري��ك��ي��ة يف ح��زي��ران ع���ام  ،1954ع��ن عمد،

اجتماع جنيف حلل امل�س�ألة الكورية بطرق �سلمية،
ورف�ضت كثري ًا من املقرتحات وامل��ب��ادرات ال�سلمية
التي تقدم بها �شمايل كورية ،دون ا�ستثناء ،مبا فيها
املقرتح اخلا�ص بعقد اتفاقية ال�سلم بني جمهورية
كورية الدميقراطية ال�شعبية والواليات املتحدة
الأمريكية (�سبعينيات القرن املا�ضي) ،ومقرتح عقد
املحادثات الثالثية ،اخلا�ص با�شراك الطرف الكوري
اجلنوبي �أي�ض ًا يف املحادثات الكورية الأمريكية
(الثمانينيات) ،ومقرتح �إقامة نظام �ضمان ال�سلم
اجلديد (الت�سعينيات) ،ومقرتح الإعالن عن انتهاء
احلرب (العقد الأول من الألفية الثالثة).
هذا املوقف العنيد للواليات املتحدة الأمريكية
ال يعنى �إال �أنها ال تني تتخذ �شمايل كورية �أحد
الطرفني املتحاربني وعدو ًا لها.
من املعروف �أن الواليات املتحدة الأمريكية قد
و�ضعت متام ًا خطط احلرب الكورية اجلديدة ح�سب
كل منط من �أمناطها ،مبثل غزو كورية امل�سلح يف حالة
الطوارئ وممار�سة احلكم الع�سكري فيها ،ومن �ضمن
تلك اخلطط التي ت�صوب �شمايل كورية“ ،اخلطة
العملياتية  ”5029و”اخلطة العملياتية ”5030
و”اخلطة العملياتية  .”5012مبوجب هذه اخلطط،
ت��ق��وم �أم��ري��ك��ا دون ت��وق��ف ،ب��امل��ن��اورات احلربية
امل�شرتكة املختلفة ،مثل “فوكو�س ريتينا” و”فريدوم
بولت” و”تيم �سبريت” و”كى ريجولف” و”ال�صقر”
و”ووجلى فريدوم غارديان” ،كل عام منذ ع�شرات
ال�سنني ،وذلك بتبديل ا�سمائها فقط.
امل�ؤامرات الأمريكية العدائية �إزاء �شمايل كورية
مل تقت�صر على ذل��ك� .إذ �إنها كانت تنزل عقوبات
اقت�صادية قا�سية بهذا البلد ،منذ �أوائل خم�سينيات
القرن املا�ضي ،قبل �إق��ام��ة النظام اال�شرتاكي يف
�شمايل كورية ،كما انها و�ضعت هذا البلد على قائمة
املنطقة اجلمركية املعادية ،وجمدت �أمواله املودعة
يف اخل��ارج ،وحالت دون قيامه بالتبادل التجاري
مع البلدان الأخ��رى ،وت�آمرت ملنعه من اخلروج �إىل
الأ���س��واق اخلارجية .و�أ���س��و�أ من ذل��ك �أنها مار�ست
العقوبات االقت�صادية واحل�صار على �شمايل كورية،
بتعبئة حتى املنظمات الدولية .ومن الوا�ضح �أن هذه
العقوبات واحل�صار القا�سي قد فر�ضت على �شمايل
كورية ،قبل ن�شوء امللف النووي يف �شبه اجلزيرة
الكورية بكثري.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،مل تبخل الواليات املتحدة
الأمريكية بالأموال واال�ستثمارات لأعمال التج�س�س
والت�سلل الفكري والثقايف والتفكيك الداخلي بغية
انقالب نظام هذا البلد منذ زمن بعيد.
وت���دل ال��وق��ائ��ع التاريخية ب��و���ض��وح على �أن
ال�سيا�سة الأمريكية العدائية �إزاء كورية مل تظهر
�إىل حيز الوجود ،من جراء امتالك �شمايل كورية
للأ�سلحة النووية ،بل على العك�س مما يعتقد فقد
ن�ش�أ امتالكه للأ�سلحة النووية من جراء ال�سيا�سة
الأمريكية العدائية �إزاء كورية.
ال حاجة �إىل القول ب�أنه ،بغية حل امللف النووي
يف �شبه اجلزيرة الكورية ،ال بد من �إلغاء ال�سيا�سة
الأمريكية املعادية لكورية ،م�صدر تلك امل�س�ألة� ،أو ً
ال
وقبل غريها.
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واقع و�آفاق يف بناء الوطن
مل يعد �أحد ي�شك يف �أن م�شاريع الدوائر ال�صهيو�/أمريكية وغربية جعلت التجزئة
واقع ًا ال منا�ص منه ...وملّا ا�ستقلت الدول العربية حاولت الدولة القطرية بناء الدولة
الوطني��ة؛ فنجحت يف م�سائل و�أماكن و�أخفقت يف �أخرى ...ولكنها مل ت�ستطع �أن تنتقل
�إىل بن��اء الدول��ة املدنية املن�شودة؛ يف الوق��ت الذي مل ت�ستطع حتقيق �آم��ال �أبنائها يف
الوح��دة العربي��ة ...ومن ث��م �سقطت دول عربية ع��دة يف م�ستنقع العن��ف والنزاعات
عل��ى ال�سلط��ة ،وظه��ر فيه��ا �أو يف دول غريها بع�ض �أ�ش��كال الفتنة العرقي��ة والطائفية
واملذهبية ...يف الوقت الذي �أغلقت باب احلوار املو�ضوعي واحل�ضاري حلل �أي نزاع وقع
فيما بني �أبنائها.
ويب��دو يل �أن الن��زاع ال�سيا�س��ي كان يف طليعة م��ا �أ�ساء �إىل الأم��ة العربية وال يقل
التط��رف الدين��ي خط��ر ًا عنه ما �أدى ببع�ض ال��دول العربية �إىل االن��زالق يف االقتتال
الدام��ي ،وال�سيم��ا �إب��ان زم��ن الربي��ع العرب��ي ال��رديء ال��ذي ا�ستح��وذت في��ه الغرائز
وطل��ب ال�سلط��ة عل��ى النفو�س التي �ص��ارت �أداة لتنفي��ذ �أجندات خارجي��ة خططت لها
بدق��ة الدوائر ال�صهيو�/أمريكية لتحقيق م�صاحله��ا ...وحتقيق م�صالح حلفائها الذين
ارتبطوا بها.
ويف ه��ذا الإط��ار نرى �أن تلك الدوائ��ر مازالت تعتمد ا�سرتاتيجي��ة �إثارة النزاعات
وال�صراعات ال�سيا�سية والدينية واملذهبية والع�شائرية بني مكونات الوطن الواحد...
وه��ذا ما عرب عن��ه الباحث الأنرثوبولوج��ي وال�سيا�س��ي الفرن�سي (�س�يرج النو�ش) وما
ذه��ب �إليه يف مقولة (الثالج��ة املغلقة) ...وهي الثالجة الت��ي تن�شر الفو�ضى والعنف
يف �أي منطق��ة تق��ف يف وجه امل�صالح الغربية .فالدوائر املعادي��ة �أرادت �أن يقفز العقل
العربي فوق هذه احلقائق التاريخية؛ والرتويج لل�صراعات الطائفية واملذهبية؛ واتهام
الدول��ة الوطني��ة مبمار�سة القهر والظل��م ،وحماية الف�ساد و�ش��روره؛ والقيام بتخريب
ال��ذمم ،وال�سوء يف توزي��ع الرثوة ...ومما ي�ؤ�سف له فقد ظه��ر وكالء لتلك الدوائر بني
ظهرانين��ا تتبن��ى الأفكار املعادية؛ وتدعم ت�شكيل تنظيم��ات �إرهابية با�سم الثورة على
الف�ساد والظلم للإجهاز على الدولة الوطنية .ولعل هذا كله قد �أحدث جراح ًا عميقة
يف ج�س��د الدول العربية ومكونات �شعبها ال��ذي اجتاحته خماطر ج َّمة �أدت �إىل تهديد
وحدت��ه امل�شرتك��ة ،ث��م �أحدقت مب�صري وطنه ،م��ن دون �أن تظهر يف نهاي��ة النفق بوارق
ال�ض��وء الذي يب�شر بنهاية قريبة لالقتتال �أو العنف املتطرف الذي يجري بني مكونات
املجتمع الوطني.
هذا ما وقع يف ال�سودان وليبيا واليمن و�سورية وكل الدول التي زحف �إليها ما ي�سمى
(الربي��ع العرب��ي) حتت عب��اءة �إ�شاعة احلري��ة والدميقراطية ،وت�ضليل ال��ر�أي العام
و�إقناعه ب�أن الإرهاب الذي متار�سه التنظيمات التكفريية امل�سلحة وجماعات املرتزقة
قد �أ�صبح ثورة من �أجل احلرية والدميقراطية ،وحتقيق العدالة االجتماعية ....على
حني يزعم كثري من ال�ضالني امل�ضللني والغافلني �أن الدوائر ال�صهيو�/أمريكية وغربية ال
عالقة لها مبا يجري داخل �أي من الدول املذكورة وغريها...
ول�سن��ا ن�شك حلظة واحدة يف �أن الربنامج الوطن��ي الثقايف واالجتماعي وال�سيا�سي
واالقت�ص��ادي و ....ينبغ��ي �أن يتخل���ص م��ن �أخطائ��ه القاتل��ة واملمزق��ة للذهني��ة
الت�شاركي��ة ،ووح��دة املجتم��ع .ولك��ن هذا ـ عل��ى �أهميته ـ يج��ب �أال يعم��ي الب�صرية عن
احلقيق��ة الك�برى يف م�ش��روع الهيمن��ة الغربي عل��ى الوطن العرب��ي وم��وارده الب�شرية
واالقت�صادي��ة والطبيعي��ة ...،وه��و امل�شروع ال��ذي زرع الدولة ال�صهيوني��ة يف قلب هذا
الوطن لتكون ر�أ�س حربة موجهة على الدوام �إىل �إعاقة امل�شروع العروبي النه�ضوي...
�إن م��ا يج��ري يف �سورية �أو غريه��ا من الدول العربية لي�س جم��رد تعبري عن �شرائح
اجتماعي��ة ت�سع��ى وراء م�صاحلها� ،أو ع��ن �أخطاء �أنظمة عج��زت �سيا�ستها االجتماعية
واالقت�صادية والإدارية و ....عن تلبية مطالب مواطنيها و�إمنا هو نتيجة ملخا�ض كبري
م��ن �سيا�س��ات الهيمنة اخلارجية عل��ى الوطن العربي الذي ميثّل قل��ب العامل؛ ف�ض ًال عن
�أن��ه انح��راف ملمو�س لدى كثري من النا�س يف الوعي الوطني؛ زي��ادة على �أنه خط�أ قاتل
يف ا�ستيع��اب الهوية القومي��ة التي ا�شتغل فيها على اخللط بني ال��روح الوطنية والروح
القومي��ة وزرع التناق�ض بينهم��ا ،وعلى تغليب �إحداهما على الأخ��رى تغليب ًا مر�ضي ًا...
وق��د �أ�سهمت املعار�ض��ة بهذا اخللط والت�شويه؛ وانتهت ب��ه �إىل جت�سيد مكونات معرفية
هادم��ة للكي��ان الوطني وبخا�صة ح�ين �صممت على �صياغ��ة املجتمع عل��ى �أ�سا�س ديني
و�إث��ارة الغرائ��ز وفق منظومة مغايرة للع�صر و�أن�ساق��ه املتنوعة وال�سيما ن�سق املواطنة
اجلامع لل�شرائح االجتماعية ...وفق ما ر�أيناه يف حركة الإخوان يف م�صر ،والنه�ضة يف
تون���س ،وداع���ش يف ال�شام والع��راق .ونرى �أن هذا كله قد �ساع��د على ت�صاعد احلركات
الدينية املتطرفة التي �أدت �إىل ت�شوهات اجتماعية كربى تقاطعت يف �أهدافها ووظائفها
مع م�شروع ال�شرق الأو�سط اجلديد؛ وامل�شروع ال�صهيوين العن�صري اال�ستيطاين.
وهن��ا نت�س��اءل� :ألي�س الوط��ن بحاجة �إىل �أبنائ��ه الذين غذّ اهم م��ن لبانه وروحه
وقيم��ه حت��ى �صاروا �إىل ال�ص��ورة التي يتباهون بها؛ وملّا احتاج �إليه��م خذلوه �أو انق�ضوا
عليه؟!...
ولع��ل ه��ذا كله ين�سين��ا الإ�ش��ارة �إىل �أولئك الذين ن�ش���ؤوا ن�ش�أة ديني��ة؛ فنحن ممن
يذهب �إىل �أن م�س�ؤوليتهم م�س�ؤولية وطنية وخلقية ودينية م�ضاعفة وفق فر�ضية �أنهم
ميثلون القدوة التي ال يجوز لها �أن ت�ضل ال�سبل يف احلفاظ على الوطن.
ف�إىل � ّأي حدّ متثلوا تلك امل�س�ؤولية؟ هذا ما نرتكه لكل واحد منهم.
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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

بحوث ودرا�سات

�صور من اجلمال التمثايل
فــي الـــــ�شعر
• �أحمد علي حممد
1ـ مل يك��ن يف وج��دان نق��دة ال�شع��ر نزع��ة
حقيقية �إىل تدوي��ن الأحكام النقدية� ،إىل �أن
�أظهر عبد امللك بن قريب الأ�صمعي (ت216هـ)
مدونته اخلالدة يف امل�صطلح النقدي ويف احلكم
النق��دي املو�سوم��ة ب��ـ “فحول��ة ال�شع��راء”،
وق��د زعم ق��وم م��ن الدار�س�ين �أن تل��ك املدونة
خرج��ت �إىل الن��ور بطري��ق تلمي��ذه �أبي حامت
ال�سج�ست��اين ،وامله��م يف الأم��ر �أن تل��ك املدونة
و�ضع��ت ح��د ًا للرحل��ة ال�شفهي��ة الت��ي قطعه��ا
النقد العربي ،ال��ذي واكب ،من غري �شك ،رحلة
ال�شعر العربي يف م�سريته ال�شفهية الطويلة،
وبع��د الأ�صمعي ا�شتج��ر الت�أليف يف النقد
الأدب��ي ،وتع��ددت م�شارب��ه ،وتنوع��ت �آفاق��ه،
حت��ى ب��ات م��ن املمك��ن ال��كالم عل��ى اجتاه��ات
ومذاه��ب يف النق��د الأدب��ي العرب��ي عماده��ا
نظريت��ان �أ�سا�سيت��ان  :نظري��ة اللف��ظ واملعنى
ونظري��ة عم��ود ال�شع��ر العرب��ي ،فف��ي جم��ال
النظري��ة الأوىل كانت هنالك غلب��ة لأ�صحاب
ُ
قول��ة اجلاحظ
اللف��ظ عل��ى املعن��ى� ،إذ ُ�ش��دّ ت
امل�شه��ورة “املع��اين مطروح��ة يف الطري��ق”..
�إىل حي��ز �أن�ص��ار اللف��ظ ،م��ع �أن اجلاح��ظ م��ن
�أه��ل االعتزال ومن �أهل العقل واملعنى ،ثم جاء
قدام��ة بن جعفر يف كتابه “ نقد ال�شعر” لينهي
امل�س�أل��ة بقول��ه �إن املعن��ى لي���س �أك�ثر م��ن مادة
لل�شع��ر ،وال�شاع��ر ال يالم على م��ادة �شعره ،كما
�أن النج��ار ال ي�لام على م��ادة �صناعته ،وبذلك
ا�ستقر مفه��وم ال�شعر عند �أن�صار اللفظ يف حيز
ال�صناع��ة ،وا�ست�سل��م احلك��م النق��دي عنده��م
لل�ش��كل وللف��ظ وللأ�سل��وب ،وكان م��ن ظواه��ر
�صم��ود ه��ذا ال��ر�أي الي��وم ب��روز االجتاه��ات
ال�شكلية يف الفل�سفة احلديثة ،فذكر عمانوئيل
كن��ط�“ :أن الف��ن لي���س متثي ً
�لا ل�ش��يء جمي��ل،
و�إمن��ا ه��و متثي��ل جميل ل�ش��يء م��ن الأ�شياء “،
فح�صر اجلمال يف الفن �أي يف ال�شكل الذي يعرب
به عن الأ�شياء.
يف ح�ين بقي��ت �آراء �أن�ص��ار املعن��ى خ��ارج
االهتم��ام النقدي �إىل �أن ج��اء املرزوقي ليعيد
�صياغة نظرية عمود ال�شعر حماو ًال من خاللها
و�ضع املعنى ال�شع��ري يف حيز االهتمام النقدي
ح�ين ذك��ر �أن طريق��ة الع��رب يف ال�شع��ر �إمن��ا
تركز على �شرف املعنى و�صحته وجزالة اللفظ
وا�ستقامت��ه ،فو�ض��ع املعنى ب�شرف��ه و�صحته يف
�ص��دارة النظري��ة ،والواق��ع �أن امل��راد ب�ش��رف
املعن��ى ترفع��ه ع��ن املباذل وعل��وه ع��ن املقابح،
وه��ذا يف�ضي �إىل جانب مه��م ا�ستجد يف م�ضمار
النق��د لي���ؤدي ال�شع��ر يف نهاي��ة الأم��ر وظيفة
�أخالقي��ة ،يف ح�ين �أري��د ب�صح��ة املعنى جتنب
اخلط���أ وه��ذه وظيف��ة �أخ��رى �أري��د لل�شع��ر �أن
يحمله��ا يح�س��ن ت�سميته��ا بالوظيف��ة املعرفية،

وهذا �أمر طبيعي يف �ضوء تطور املجتمع العربي
م��ن الناحي��ة الفكرية �إذ عد اخلط���أ يف املعاين
م��ن قبي��ح �شع��ر املحدث�ين ،ولي���س عجيب�� ًا �أن
يتو�سع ناقد مثل اب��ن طباطبا العلوي يف الكالم
عل��ى �أدوات ال�شع��ر كالتو�س��ع يف معرف��ة النحو
والتاري��خ وغريهما خوف�� ًا من وق��وع ال�شاعر يف
اخلط�أ.
و�أم��ا الوظيفة اجلمالي��ة يف النقد العربي
فق��د غابت مالحمهم��ا ،ما عدا مفه��وم اجلودة،
وه��و مفه��وم مل تق��م له �أ�ص��ول وا�ضح��ة ،وهذا
ما ب��رز يف جم��ال تعري��ف النقد عن��د القدماء
ال��ذي مل يج��ز متيي��ز جي��د ال�شعر م��ن رديئه،
ولعل قدامة بن جعف��ر من �أهم النقاد القدامى
الذين حاولوا نقل م�صطلح اجلودة من الغمو�ض
التام �إىل �شيء من الو�ضوح حني ذكر ب�أن اجليد
م��ا �أقر العق��ل بجودته والرديء م��ا �أقر العقل
برداءت��ه ،ولع��ل �أول حماول��ة يف الرتكيز على
جمالية املعنى يف ال�تراث ال�شعري متثلت بقول
املتنبي يف رثاء �أم �سيف الدولة:
�صالة اهلل خالقنا حنوط
على الوجه املكفن باجلمال
�إذ �أخ��ذ على املتنب��ي �أنه �أ�س��اء الأدب حني
�أ�ش��ار �إىل جم��ال امليتة ،بي��د �أن النقد اجلمايل
احلدي��ث ين�ص��ر قول املتنب��ي ه��ذا� ،إذا ُفهم �أنه
�أراد باجلمال هنا اجلالل واملهابة.
2ـ كان �أبو متام الطائي �أول من افرتع املعنى
املت�صل باجلمال التمثايل يف قوله:
من كـلّ رمي مل َت ُر ْم �سوء ًا ومل
ْ
تخلـط ِ�ص َبى �أيامها بت�صابي
�شهاب نا ٍر يف احل�شا
�أذكتْ عليه
َ
ً
بالعذل وهنا �أختُ �آلِ �شهاب
عـذ ًال �شبيه ًا باجلنـون ك�أنمّ ا
�شطر كتاب
قر�أت به
الورهاء َ
ُ
يف البي��ت الأول ا�ستع��ارة متثل��ت يف قول��ه
(:م��ن كل رمي) �أي م��ن كلّ ام��ر�أة ح�سن��اء
كال��رمي ،ووا�ض��ح �أنّ هذه اال�ستع��ارة قد جاءت
يف �سي��اق املجان�س��ة (رمي/ت��رم) و(�صب��ا /
ت�صاب��ي) ،ويخ��ال الدار���س �أنّ �أب��ا مت��ام هن��ا
�صرف كام��ل طاقته للعناية بالبدي��ع ،والواقع
�أنّ ه��ذه املالحظ��ة تط��ول ال�ص��ورة اخلارجية
فم�ؤ�س���س على
لل��كالم� ،أم��ا �صمي��م الق��ول هن��ا ُ
�إنت��اج معن��ى جدي��د ،مل ي�سبق��ه �إليـ��ه �أح��د يف
ح��دود معرفتي ،وه��و معنى مو َّل��د ا�ست�أ�صله من
رحم الر�ؤي��ة الفنية العربية للجمال الأنثوي،
�إ ْذ اعتاد ّ
ال�شعراء ت�شبي��ه املر�أة بالرئم ،وجهة

ال�شب��ه عادة تكون يف جم��ال احلركات وتنا�سق
الأج��زاء ،واللط��ف والنعوم��ة واالنط�لاق
والتوث��ب وال�ضم��ور وغ�ير ذل��ك مم��ا يع�ّب�رّ من
خالله��ا ال��ذوق ال�شعري عن امل��ر�أة التي تفي�ض
�شباب�� ًا وحيوي��ة ،و�أبو متام فيم��ا ن�سميه تنا�ص ًا
يف لغتنا النقدي��ة احلديثة تناول هذه ال�صورة
املتداول��ة ،فول��د منه��ا معن��ى جدي��د ًا ،يف قوله
(مل ت��رم �س��وءا) ،وهو هن��ا ال ي�سته��دف �إقامة
اجلنا�س بني رمي وت��رم فح�سب ،و�إنـما ا�ستهدف
توليد معنى من معنى �سـابق ،فاملعنى ال�سـابق �أن
احل�سن��اء ُت�ش َّبهُ بالرئم ،واملعن��ى املولد �أن هذه
احل�سن��اء الت��ي �أ�شبه��ت الرئم ( مل ت��رم �سوء ًا
) ،وال�س��وء الذي يعنيه الت�صاب��ي ،لهذا قال( :
ومل تخل��ط �صب��ى �أيامها بت�صاب��ي) ،ومن عجب
�أن تك��ون ال�صبي��ة مت�صابي��ة ،ومن عج��ب �أي�ض ًا
�أن تف�سد �صباه��ا بالت�صابي كما يقول �أبو متام،
ال�صبا ،فكيف تكون
فالت�صاب��ي هو الرج��وع �إىل ِّ
ال�صبي��ة م��ن دون ال�صب��ا ال��ذي �سـم��اه ال�شاعر
ت�صابي�� ًا ،ه��ل يري��د ح�سن��اء رزين��ة ،جماله��ا
متث��ايل عقلي �ساك��ن ،لتكتمل لديه ل��ذة الت�أمل
العقلي؟
3ـ لق��د ح��ذا عمر �أبو ري�شة ح��ذو �أبي متام
يف التعب�ير عن اجلم��ال التمث��ايل� ،إذ هو واحدٌ
م��ن ال�شع��راء الكب��ار يف الزمن احلدي��ث ،تزعم
الكال�سيكي��ة العربي��ة يف الزم��ن احلدي��ث،
حمافظ�� ًا عل��ى الإط��ار ال�شع��ري امل��وروث ،بي��د
�أن��ه ج��دد يف م�ضام�ين ال�شع��ر ومو�ضوعات��ه،
وق��د خا�ض مع قرنائه ال�شع��راء يف املو�ضوعات
االجتماعي��ة وال�سيا�سي��ة والفني��ة ،فامت��از
�شع��ره بالقوة والر�صان��ة اللغوية ُي�ض��اف �إليها
ٌ
ر�شاق��ة ورق��ة وديباج��ة مل تتهي���أ لكث�ير م��ن
ال�شع��راء املعا�صري��ن ،و�شعر �أب��ي ري�شة امتداد
حقيق��ي للمجد ال�شع��ري املوروث ب��كل حوامله
الفني��ة والثقافية ،وامله��م �أن �أبا ري�شة قد جنح
يف تطوي��ع ال�ش��كل ال�شع��ري امل��وروث ال�ستيعاب
ق�ضاي��ا الع�صر احلديث ،ف���أراد �أن ي�ؤكد حيوية
ذل��ك ال�ش��كل بعدم��ا تواف��رت لدي��ه عبقري��ة
�شعري��ة ق��ل نظريه��ا يف الع�صر احلدي��ث ،ف�أنت
تق��ر�أ يف �شعر �أب��ي ري�شة بع�ض ًا م��ن �شعر العرب
ولك��ن بت�صاوي��ر مل تتك��رر كث�ير ًا يف التاري��خ
الأدب��ي� ،إذ كان يطول مو�ضوعات الفن ال�شعري
الق��دمي ب���أدوات جدي��دة كل اجل��دة ،وي��كاد
ي�ست��ويل عل��ى الق��ارئ يف كل مو�ض��وع يتناوله،
وهن��ا يع��ن يل �أن �أ�ض��رب �شاه��د ًا م��ن �شع��ره يف
و�ص��ف طلل لريى القارئ كي��ف ا�ستحالت الأداة
ال�شعري��ة و�سيل��ة لك�ش��ف ع��وامل جدي��دة يف
م�ضمار القدمي يقول:
قفي قدمي �إن هذا املكان
يغيب به املرء عن ح�سه

لقد تعبت منه ّ
كف الدمار
وباتت تخاف �أذى مل�سه
ُ
أ�شباحهُ
ينف�ض
هنا
الوهم � َ
ُ
وينتحر ُ
املوت يف ي�أ�سه
ُ
ه��ذا تعب�ير فري��د وفي��ه �شعري��ة باه��رة،
و�صحي��ح �أنه ا�ستعار املو�ضوع من ال�سلف� ،إال �أنه
اخت�صر م�شهد الطلل الذي كان قد ا�ستفرغ فيه
ال�شع��راء مع��اين ال تنح�ص��ر ،يف كلم��ة انطوت
على جانب كبري من الإيحاء واجلمال والروعة،
مثل �أن يكون للوهم هيئة حتتمل جراب ًا ينف�ض
من��ه الأ�شب��اح ل�تري الناظ��ر وك�أن امل��كان ق��د
ملأت��ه �أ�شباح الوهم ،وهو هنا يتكلم على ال�شعر
نف�س��ه الذي ه��و وهم ولدي��ه �أ�شب��اح يطلقها يف
الطل��ل ،ف�لا ميلك امل��وت �إزاء الطل��ل اخلالد �إال
�أن يرتاج��ع ،ويف ذلك تعبري ع��ن �سريورة الطلل
ال��ذي نقلته �أوه��ام ال�شعراء من دائ��رة الزوال
والع��دم �إىل حيز البقاء واخللود ،من �أجل ذلك
بدا له املوت منتحر ًا والطلل حي ًا جتول �أطيافه
و�أ�شباحه يف �أنف�س ال�شعراء �أبد الدهر.
عم��ر �أبو ري�ش��ة فنان و�شاع��ر �إذ ا�ستوىل
علي��ه اجلم��ال التمث��ايل ال�ساك��ن الرزي��ن� ،أو
ق��ل �إن �شئ��ت اجلم��ال اخلال��د املتمث��ل بجم��ال
التماثيل التي تقاوم الزمن وتعلو الفناء ،فقال
يف ق�صيدته حتجري:
ٌ
ح�سناء ..،هذي ٌ
مرمر
منحوتة من
دمية
ِ
ُ
ُ
َ
ال�ساخر امل ْ�ستهرت
طلعتْ على الدنيا طلو َع
ِ
وم�شتْ �إىل حر ِم اخللو ِد على ِرقاب ال ْأع ُ�ص ِر
ُع ٌ
ُ
ريانة َ�س ِك َر
اخليال بعريها املُ َت َكبرِّ ِ
جر
ال�صبا املُ َت َف ِ
�أبد ًا ممُ َ ْت َع ٌة بينبو ِع ِّ
ترنو �إليها يف وجو ِم ا َ
حلالمِ ِ املُ ْ�س َتف ِْ�س ِر
ُ
والطرف بني ُم َنق ٍّل يف �سحرها و ُم َ�س َّم ِر
ّ
و�شى بها �إبدا ُع ناح ِتها اجلمانَ العبقري
ري
وم�ضى وبنتُ ر�ؤاها مل َت ْكبرُ ْ ومل تتغ ِ
ات الزمانِ الأزور
اء ِ
ح�سناء ما �أق�سى ُف َج َ
�أخ�شى ُ
متوت ر�ؤاي �إن تتغريي فتحجري
يري��د �أن الزم��ان يفن��ي اجلم��ال ،وال �سبيل
ال�ستبقائ��ه �إال بتحج��ره في�ص�ير متث��ا ًال وه��ذا
تعب�ير رائ��ع يلتق��ي م��ع مق��والت الفال�سف��ة يف
الزم��ن احلدي��ث وال �سيم��ا قولة كان��ط  :الفن
لي���س متثي ًال ل�ش��يء جميل بل ه��و متثيل جميل
ل�ش��يء من الأ�شي��اء� ،أعن��ي �أن اجلم��ال احل�سي
ال��ذي ي��راه ال�شاع��ر يف الواقع لي���س فيه معنى
الدميومة ،ومن ثم فه��و جمال �صوري زائل ،لذا
�أ�ش��ار �إىل جمال التمثال الذي هو �أكرث بقاء من
اجلمال الطبيعي.

ق�ضايا و�آراء
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الدمـــار واخلراب
ونبوءا ُت �أ�شـــعيا
• زبري �سلطان
ت�سا�ؤالت كث�يرة يف العقل عن التطابق ما بني
نب��وءات �أ�شعي��ا الت��ي وردت يف الت��وراة وامل�ش��روع
ال�صهي��وين الغرب��ي التدم�يري للع��راق وال�ش��ام
وم�صر ،والذي متثل يف �آخر �أ�شكاله ما �أطلق عليه
الغرب والعرب املت�صهينون ا�سم (الربيع العربي)،
ومل يكن يف حقيقته �إال جحيم ًا عربي ًا ،وقد �أدرك
من ط ّبل له ،وهلل له بداياته ،ب�أن الهدف من هذا
(الدم��ار واخل��راب) لل��دول العربي��ة املتقدم��ة
واملتطورة ك�سورية وم�ص��ر والعراق وليبيا ،والتي
حقق��ت منو ًا وتطور ًا نوعي�� ًا يف املجاالت اخلدمية
واالقت�صادي��ة والع�سكري��ة والثقافي��ة ،مما �أقلق
املت�صهين��ون من غرب وعرب ،ودفعهم �إىل �صناعة
هذا اجلحي��م بعد حملة كا�سحة �إعالمي ًا وثقافي ًا
وا�ستخباراتي�� ًا ،وت�صني��ع جيو�ش من املرتزقة من
كل �أنحاء العامل،من �أجل �أن يعيثوا ف�ساد ًا ودمار ًا
يف بل��دان ال�ش��ام والع��راق وم�ص��ر ين��ال كل بناها
التحتي��ة والثقافية واحل�ض��ارة ،ومتزيق ن�سيجها
االجتماع��ي ووحدتها اجلغرافي��ة الوطنية ،بعد
ا�ستجاب��ة حدودها و�سيادته��ا الوطنية ،وتتدفق
ع�ش��رات الألوف من املرتزقة والقتلة واملجرمني،
مت متويله��م بامل��ال وال�س�لاح م��ن �أم��وال الع��رب
املت�صهينني ،و�شكلت على احلدود غرف ًا لإدارة هذا
الدمار ،يديرها خرباء ع�سكريون و�أمنيون ُ�شكلّوا
م��ن عرب و�صهاينة وغربيني من �أجل حتقيق هذا
امل�ش��روع اجلهنم��ي ال�شيط��اين ال�صهي��وين ،حت��ى
ي�صل امل�شروع �إىل غايته� ،أي تفتيت تلك البلدان،
وحتويله��ا �إىل دوي�لات طائفية وقبلي��ة �ضعيفة
متناحرة ،فيغدو الكيان ال�صهيوين بعدها الدولة
الأعظ��م يف املنطق��ة ،واملرجعي��ة لتل��ك البل��دان
املج��ز�أة املتناح��رة ،وي�سم��ح با�ستم��رار الغرب يف
نه��ب ث��روات الع��رب ،وا�ستباحته��م �أر�ض�� ًا و�شعب ًا
ليكونوا عبيد ًا وخدم ًا للغرب وكيانه ال�صهيوين.
كما �أن ه��ذا اجلحيم املدمر للبل��دان العربية
امل�شرقي��ة ج��اء بالن�سب��ة لل�صهاين��ة حتقيق�� ًا
لنب��وءات �أ�شعيا التي وردت يف التوراة( ،دمار على
�أر���ض ال�شام والع��راق وم�صر) ،ولنع��ود �إىل بع�ض
ن�صو���ص تلك النب��وءات لرنى م��دى التطابق بني
النبوءات وما يجري يف تلك البلدان:
نبوءة �أ�شعيا حول دم�شق و�سورية
ح��ول نب��وءة �أ�شعيا يف دم��ار دم�ش��ق و�أفرمي،
نق��ر�أ يف (�أ�شعي��ا  )17-الن���ص الت��ايل�( :أنظروا
ه��ا دم�ش��ق تنقر�ض من ب�ين امل��دن ،وت�صبح كومة
�أنقا���ض ،تهج��ر م��دن ُعروع�ير ،وت�صب��ح مراع��ي
للقطع��ان ترب�ض فيه��ا ،وال �أحد يخيفه��ا ،وتزول
املدين��ة املح�صن��ة م��ن �أف��رمي ،وامللك م��ن دم�شق،
وت�صب��ح بقية �آرام مم��ا ثلة ملجد �أبن��اء �إ�سرائيل
الزائ��ل ،ه��ذا م��ا يقول��ه ال��رب القدي��ر. ).....
�أ�شعي��ا يتنب�أ بزوال دم�شق وانقرا�ضها عن الأر�ض،
وت�صب��ح بيوته��ا و�أ�سواقه��ا و�أ�سواره��ا املح�صن��ة
وم�ساجده��ا وكنائ�سه��ا( ،كل م��ا فيه��ا م��ن بن��اء)
�أنقا�ض�� ًا ،وتزول �سلطاتها و�إدارتها ،وتتحول املدن
والق��رى ال�سورية �إىل �أنقا�ض �أي�ض ًا ،وتدمر قوتها
الع�سكرية واملدنية.
م�صري م�صر
وع��ن م�صر ج��اء يف الن���ص التورات��ي لنبوءة
�أ�شعي��ا ع��ن م�ص��ر (�أ�شعي��ا – )19مايل��ي( :ها هو
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تنويه
ال بد منه!
• يحيى حمي الدين

ال��رب ق��ادم �إىل م�ص��ر يرك��ب �سحاب��ة �سريع��ة،
ّ
فتزح��ف �أوث��ان م�صر يف ح�ضرت��ه ،وتذوب قلوب
امل�صري�ين يف ح�ضرت��ه ،و�أث�ير م�صري�ين عل��ى
م�صري�ين فيتحارب��وا ،ويقوم الواح��د على �أخيه،
واملدين��ة عل��ى املدين��ة ،واململك��ة عل��ى اململك��ة،
فت��ذوب �أرواح امل�صري�ين يف داخله��م ،و�أبط��ل
م�شورته��م ،في�س�ألون الأوث��ان وال�سحرة و�أ�صحاب
التوابع والعرافيني ،و�أ�سل��ط على امل�صريني موىل
الرب
قا���س ،في�س��ود مل��ك عنيف ،ه��ذا ما يقول��ه ّ
القدير.
وتن�ضب مياه النيل ،وجتف الأحوا�ض ،وتننت
القن��وات ،وتتناق���ص تفرع��ات الني��ل وجت��ف،
ويتل��ف الق�ص��ب والأ�س��ل ،وتذب��ل النبات��ات على
�ضف��اف نه��ر الني��ل ،واحلق��ول واملزروع��ات كله��ا
جت��ف ،فيئن ال�صي��ادون ،وطارح��وا ال�ش�صو�ص يف
النيل ،وينوحون ،ويتح�س��ر الذين يلقون �شباكهم
يف املي��اه ،ويت��وىل الي�أ���س قل��وب الذي��ن ي�صنعون
الكت��ان ،ويفق��د حاك��و الكت��ان الفاخ��ر كل �أم��ل،
وي�سح��ق الرج��ال �أعم��دة الأر���ض ،ويكتئ��ب كل
عامل �أجري) ....
ن��رى يف الن���ص يقاتل امل�صري �أخي��ه امل�صري،
وت�س��ود احل��رب الأهلي��ة يف كل �أنح��اء م�ص��ر،
وت�ضع��ف �إرادة امل�صري�ين يف الدف��اع ع��ن �أنف�سهم
ووطنه��م ،مما ي�سمح لل�صهاين��ة �أن ين�صبوا عليهم
ديكتاتوراً ،ي�سو�سهم بالق�سوة والظلم والطغيان .
وال يغيب عن النبوءة �ضرورة العمل بالتحكم
يف مي��اه الني��ل ،وتهديد م�ص��ر به ،لأن نه��ر النيل
�شريان حياتها ،وال وجود لها من دونه ،ولهذا نرى
الدعم ال�صهي��وين املادي والفن��ي وحتى ال�سكري
يف بناء ال�س��دود الأثيوبية على منابع نهر النيل،
والتي تهدد احلق املائي امل�صري لهذا النهر.
نبوءة �ضد �صور
وال تنج��و (�ص��ور) اللبناني��ة م��ن الدم��ار
والفن��اء ،كما ج��اء يف ن�ص نب��وءة �أ�شعي��ا (ا�شعيا
–  )23نق��ر�أ التايل(:نب��وءة ب�ش�أن �صور:ولويل
يا�سف��ن تر�شي���ش ،لأن �صور هدمت ،فل��م يبق بيت
وال مرف���أ  ..عندما يذيع النب�أ يف م�صر ،يتوجعون
لأخرب �صور� .أعربوا �إىل تر�شيب�ش انتحبوا ي�أهل
ال�ساح��ل  .هذه هي مدينتكم املبتهجة التي ن�ش�أت
من��ذ القدم والت��ي تنقل قدماها للتغ��رب يف �أر�ض
بعيدة .من ق�ض��ى بهذا على �صور واهبة التيجان،
التي جتارها �أم��راء ،ومتك�سبوها �شرفاء الأر�ض؟
�إن ال��رب القدير هو الذي ق�ضى بذلك ،ليحط من
كربياء كل جمد ،وليذل كل �شرفاء الأر�ض).
والنب��وءة وا�ضحة يف م�صري �ص��ور ،يف �ضرورة
�إذاللها ،من خالل �سحب كل مواردها االقت�صادية،
و�إفقارها ،واحلط من �شيوخه ورجاالتها.
نبوءة �ضد العراق
�أم��ا ن�صي��ب الع��راق من تل��ك النب��وءات ،فقد
ج��اء يف نب��وءة �أ�شعي��ا ع��ن دم��ار بابل(�أ�شعي��ا –
 )13فيق��ول ن���ص النبوءة م��ا يلي�(:أعول��وا ،ف�إن
يوم الرب ب��ات و�شيك ًا قادم ُا من عند الرب حمم ًال
بالدم��ار ،لذل��ك ترتخ��ي كل يد ،وي��ذوب قلب كل
�إن�سان ،ينتابهم الفزع ،وت�أخذهم �أوجاع وخما�ض،

يتلوون كالوالدة تقا�سي من �آالم املخا�ض ،ويحملق
بع�ضهم ببع�ض مبهوتني بوجوه ملتهبة � ..أما بابل
فت�صب��ح ك�سدوم وعمورة التي قلبها اهلل ،ال ي�سكن
فيه��ا ،وال تعمر من جي��ل �إىل جيل ،ال ين�صب فيها
ب��دوي خيمته ،وال يرب�ض فيه��ا زاغ قطعانه� ،إمنا
ت���أوي �إليها وحو���ش القفر ،وتعج بي��وت خرائبها
الب��وم ،وتلج���أ �إليها بنات النع��ام ن وتتواثب فيها
املاع��ز الربي��ة ،وتتع��اوى ال�ضب��اع ب�ين �أبراجها،
وبنات �آوى بني ق�صورها الفخمة� ،إن وقت عقابها
بات و�شيك ًا ،و�أيامها ال تطول.)..
حملت النبوءة كل �أ�شكال احلقد الأعمى �ضد
العراق ،فهي تدعو �إىل دمار �شمويل للعراق املمثل
يف باب��ل ،وي�شمل الدم��ار ال�سكان والعم��ران فيها،
دم��ار مينع عودة �أي �شكل من �أ�شكال احلياة �إليها.
وتتحول مدن العراق �إىل خرائب ميتة.
وجند يف نبوءة �أخرى لأ�شعيا عن العراق ،وعن
الغ��زو الذي �شنت��ه الق��وات الأمريكي��ة والقوات
الغربي��ة على العراق يف ع��ام  2003والغزو الذي
�أطل��ق عليه ا�سم عملية ال�صح��راء ،فنف�س اال�سم
�أطلق��ه �أ�شعي��ا من��ذ ثالث��ة �آالف ع��ام ،فق��د ورد
يف نبوءت��ه يف (�أ�شعي��ا – )21الن���ص التايل..(:
كم��ا تع�بر الزواب��ع النق��ب ،هك��ذا يقب��ل الغازي
م��ن ال�صح��راء ،من �أر���ض الرعب ،لق��د �أعلنت يل
ر�ؤي��ا رهيبة:ر�أي��ت الناهب ينه��ب ،واملدمر يدمر،
ف�صعدي يا عالم ،وحا�صري يا مادي لأين �س�أ�سكت
كل الأنني الذي �سببته.)..هل هذا جاء م�صادفة
�أم حتقيق ًا للنبوءة؟.
نبوءة �شبه اجلزيرة العربية
ومل ت�ستث��ن �شب��ه اجلزي��رة العربي��ة م��ن
نب��وءات �أ�شعي��ا ودمار �شعبه��ا ،وتب�ش��ر باحتاللها
م��ن قب��ل ال�صهاين��ة ،وا�ستع��ادة خي�بر املج��اورة
ملدين��ة تيم��اء ،الت��ي تعت�بر يف املعتق��د اليه��ودي
ب�أنها مدين��ة يهودية تاريخية ،يج��ب ا�ستعادتها
من العرب  .فقد جاء يف ن�ص نبوءة �أ�شعيا (�أ�شعيا
–  )21التايل(:نب��وءة يف �ش���أن �شب��ه اجلزي��رة
العربية�:ستبيت�ين يف �صح��ارى ب�لاد الع��رب ي��ا
قواف��ل الدداني�ين ،فاحمل��وا ي��ا �أهل تيم��اء املاء
للعط�شان ،وا�ستقبلوا الهاربني باخلبز ،لأنهم فروا
من ال�سي��ف امل�سلول ،والقو�س املتوتر ،ومن وطي�س
املعرك��ة ،لأنه ه��ذا ما قاله يل ال��رب  :يف غ�ضون
�سن��ة مماثلة ل�سنة الأجري ،يفنى كل جمد قيدار،
وتك��ون بقي��ة الرماة ،الأبط��ال من �أبن��اء قيدار،
قلة ،لأن الرب �إله �إ�سرائيل قد تكلم).
نب��وءات �سفر �أ�شعي��ا التي ه��ددت منذ ثالثة
�آالف ع��ام الوج��ود العربي يف بالد ال�ش��ام وم�صر
والع��راق و�شب��ه اجلزي��رة العربي��ة ،ن��رى الي��وم
الغ��رب ال�صهي��وين والع��رب املت�صهين��ون والكيان
ال�صهي��وين ،ي�سع��ون �إىل حتقيق��ه بحذاف�يره،
حت��ت م�سم��ى (الربيع العرب��ي) عف��و ًا (اجلحيم
العربي) .فهل يعي ال�شعب العربي يف تلك البلدان
م��دى هذا اخلطر املاحق الذي يحيط بهم ،فيهبوا
ي��د ًا واح��دة للدف��اع ع��ن �أنف�سه��م و�أعرا�ضه��م
ووجودهم و�أر�ضهم؟ .هل ي�صحو من ال يزال نائم ًا
�أن وجوده على هذه �أ�صبح يف خطر؟.

ل��ن �أعت�بر �أن ال�سي��دة ر�ش��ا معت��ز
اخل�ض��راء بن�صه��ا املعن��ون (فت��اة عل��ى
�سل��م اليا�سمني) قد �سط��تْ على ق�صيدتي
(ظالل اخلافق ) �سطو ًا عن �سبق الإ�صرار
والرت�ص��د ،ب��ل �س�أعت�بر �أنه��ا دخل��ت يف
التنا���ص مع ق�صيدتي هذه ل��و �أنها وقفت
على العنوان �أو على جملة �شعرية �أخرى
لكنه��ا ن�سي��ت نف�سها فخرجت م��ن برهتها
تل��ك لت�سطو عل��ى معظم الق�صي��دة �إن يف
املعن��ى �أو املبن��ى فنقلت جم�لا بحرفيتها
كم��ن يعمل عل��ى برنام��ج ( wordق�ص،
ل�صق)
علم�� ًا �أن ق�صيدت��ي مت�ضمن��ة يف
جمموعت��ي ال�شعري��ة – ت�لاوة ال�شغ��ف
– ال�ص��ادرة ع��ن دار ن��ون بحل��ب �سن��ة
 2010ون���ص ال�سي��دة اخل�ض��راء من�ش��ور
يف �صحيف��ة (الأ�سب��وع الأدب��ي)  -العدد
 /1350/بتاري��خ � ،2013/6/29أي
بع��د ثالث �سن��وات من �ص��دور جمموعتي
املذك��ورة .فق��د قامت ال�سي��دة اخل�ضراء
بتق��دمي وت�أخري بع�ض املفردات ظنا منها
�أنه��ا �ستختب��ئ ب�ين �سط��ور الن���ص لكنه��ا
(و�أن��ا حزي��ن من �أجله��ا!) م��ا ا�ستطاعت
ال ،فمث ً
لذلك �سبي ً
ال عنوان ن�ص اخل�ضراء
( فت��اة عل��ى �سل��م اليا�سم�ين )م�أخوذ من
جملت��ي ال�شعرية (ولي�س فت��اة على �سلم
اليا�سمني) �ص ،65ويف �سياق الن�ص تقول
�أي�ض�� ًا :لأك��ون فتاة عل��ى �سل��م اليا�سمني
..قلب��ي ج��داول تلتهمها الن�يران ،نقلتها
من جملتي حي��ث �أقول  :ولي�س فتاة على
�سل��م اليا�سم�ين تقول � ..شفاه��ي جداول
وم���ض ..يدي ال��رذاذ وقلبي حق��ول ،ثم
�أردف��تْ اخل�ض��راء :غريب ًا عل��ي الهوى..
ثقي ً
�لا عل��ي الع�ش��ق ..لأع�ترف الآن �أن
دخ��ان ج�س��دي زبد و�سناب��ل دمعتي وجع
ال�سنبل��ة ..والطري��ق لع�شق��ي ..غام���ض
ع�صيب ..يت�شح بالوهج وهو ظليل� ،أما ما
جاء يف ن�صي فكان كما يلي:
لنع�ترف الآن  ..ب���أن دخ��ان �أ�صابعنا
زبد ..و�سنابل دمعتنا وجع ال�سنبلة
والطريق لوردتنا غام�ض وطويل .
 ..لق��د حاول��ت ال�سي��دة اخل�ض��راء
�إبعاد �شبه��ة ال�سطو واحالل لغة التنا�ص
مكانه��ا ،م��ن خ�لال تق��دمي جمل��ة �أو
ت�أخريه��ا ولن �أ�شري �أكرث من ذلك .و�أخريا
م��ا كن��ت �أري��د اث��ارة املو�ض��وع ف�صحفن��ا
تن�ش��ر �أحيان�� ًا من هذا القبي��ل ( ال�شعري
) دون �أن تنتب��ه لذل��ك �إال للت�أكي��د عل��ى
ح��ق املب��دع يف الدفاع عن (نف�س��ه ،ن�صه)
واال�ش��ارة �إىل ح��ق امللكي��ة الفكري��ة
املفقود يف عامل الإبداع العربي.
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نقد �أدبي

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

حممد اليف
الوجع حد املوت و ا�ستثنائية الق�صيدة!

• حممود حامد
يف زمن الوجع والفاجعة ،وارتباك العني فيما
تعي�شه م��ن ارتباك املرحلة ،وم��ا متخ�ض عنها من
آ���س دامي��ةٍ  ،وم�شاه��د �ضاري��ة تو�ش��ك �أن ت�ص��ل
م� ٍ
�إىل ح��د اجلنون الآث��م ،والذي جت��اوز يف فو�ضاه
العارم��ة ،ما ال يخط��ر يف احتمال الظن��ون ،بينما
هو قائم وواقع �ضم��ن حقائق اليقني ،والتي ت�ؤكد
عل��ى �أن ما يجري بحقيقته املطلقة ،وما نراه نراه
يقين�� ًا بالع�ين املج��ردة ،من خ�لال �أم��و ٍر و�أحداثٍ
كانت تن�سجها يد الغيب ب�ضراوة يف غيابها البعيد،
وعندما تفجر انهمارها ال�ضاري العاتي كالزلزال،
فاج�أتن��ا املباغت��ة املوجعة ،واكت�سحتن��ا بجنونها
العا�ص��ف ،ف���إذا بن��ا ،يف خ�ض��م م��ا يج��ري� ،سنابل
طر ّي��ة الع��ود ،مل يكتم��ل ،بع��د ،منوه��ا احليات��ي
والوج��ودي ،مل ت�ستكم��ل ،بع��ده ،نهو�ضه��ا الرا�سخ
لتثبي��ت قدمه��ا عل��ى حاف��ة الك��ون الإن�ساني��ة،
طامع��ة بج��زء م��ن ال�ص��دارة املتقدم��ة احت��ذاء
بكينون��ات �أخ��رى متقدمة جت��اوزت فلكنا الكوين
باجت��اه الكواك��ب واملج��رات الق�صية،متج��اوزة
ً
املعق��ول واللاّ معق��ول الك��و ّ
وتقني��ة ،وكنّا
ين بحث ًا
نح��ن ،ومازلن��ا ،تل��ك ال�سناب��ل الطري��ة الغ�ض��ة،
م��ا �أن هب��ت العا�صف��ة حت��ى ك�سرتن��ا عل��ى وج��ع
انهيارن��ا ملا � َآل حالنا �إليه!!! يف مطلع �ألفية ثالثة،
يتج��اوز الب�ش��ر ح��دود الوج��ود ،ونح��ن من�ض��ي
�سريع�� ًا باجت��اه الهاوي��ة ،واخل��راب وامل�ستحي��ل،
وك�أنن��ا ال �ش��يء مطلق�� ًا يف عامل زاخ��ر بالتقنيات،
واالخرتاع��ات ،واالكت�شاف��ات املذهل��ة ،بينم��ا
عاملن��ا املتناث��ر بجغرافيت��ة املمزق��ة ،وخرائط��ه
املبع�ثرة هن��ا وهن��اك كم��ا نح��ن يف مواج��ع ال��دم
وال�شت��ات والأ�سى�،صن��وف م��ن الع�ثرات ال�ضال��ة،
هك��ذا نب��دو ك�أنن��ا خ��ارج احل�ض��ارات كله��ا ،خارج
قبلي
التاري��خ ،وجغرافية الزمان واملكان!!! �شتات ّ
ينه�ض على ذكريات الطلول ،ي�صحو ،ويغفو ،يغيب
يف ح��ال من الوج��ع امل�ؤرق والدام��ي ،ال يكرتث مبا
يج��ري ،ويرقب الأحداث امل�ستحيل��ة بعني انك�سر
الزجاج��ي املتناثر حول
�ضيا�ؤه��ا ،ذلك الومي���ض
ّ
م�شاه��د خارقة،م��ا اعتدن��ا عليه��ا ،وال ت�صورنا �أن
تباغتنا ,ونحن يف �أ�شد حاالت الت�شرذم ،والعبثية،
والهذي��ان واجلن��ون امل��ارق!!؟ يف هك��ذا ح��ال :
كيف نفك��ر بال�شعر ،واحلي��اة ،بابت�سام��ات عابرة
تن�سين��ا ـ للحظ��ات ـ م��ا نح��ن فيه!!؟ بخل�� ّو الذهن
وال�سمر والذكريات ،ومواقد احلنني
�إال من ال�شعر ّ
والتذكّ��ر ،وم�ساءات ندية ،وذكريات دافئة طرية
ك�أعواد الق�صب الطرية يوقد عليها فينبعث بخور
عطره��ا لي�سك��ر �سماره��ا!!؟ � ٌّأي من ه��ذه الأ�شياء،
ونح��ن نعي���ش �أ�س��و�أ اخل��راب التاريخ��ي وج��وداً،
وجغرافي��ة ،وانك�س��ار ًا و�ضبابي��ة رمادي��ة قامت��ة
مل ترتك لن��ا �إال اللون الأ�س��ود يف �ضراوة عتمته،
ظلمات
ومي�ض ما ،فال نرى �إال
حيث نبحث فيه عن
ٍ
ٍ
بع�ضه��ا فوق بع���ض ،نهرب من اخل��راب �إىل ال�شعر،
نذه��ب �إىل حممد اليف ،ثم نخلد �إىل معناه املوجع
الأرق ،ف�نراه �أي�ض ًا غارق�� ًا يف �أ�ساه ،و�أرقه ،وفي�ضه
الأرجواين احلزين  :في�ض دم و�شعر *...

من يوقظ القلب املغلف با�شتعاالت الدماء!!؟
َ
علي ،دم على كل ال�شوار ِع،
دم
عليك ،دم َّ
واملباين،والنها ِر،
دم على وجه املدينة والقرا ِر،
دم على فرح ال�صغا ِر،
دم على هَ ِّم الكبا ِر،
دم على الأيام حافلة ب�أوجاع امل�سا ِر،
دم على الرايات داخلة �إىل زمن احل�صادِ،
دم على اخليلِ الفرا ِر،
دم على ثلج ال�سكوت ،دم على وهج احلوار
 ...ق�صيدة “ دم “ حممد اليف دم�شق 1985م:
...حقيقة اليقني التي ع�شناها ،عرب تاريخنا
الطوي��ل ،ه��ي مف��ردة ل�صقت بن��ا حتى حل��ت بنا،
وحللن��ا فيه��ا ،و�أ�صبحن��ا كالن��ا كينون��ة واح��دة،
ال ث��اين له��ا “دم” مف��ردة تخت�ص��ر تاريخن��ا،
وجغرافيتن��ا املبع�ثرة يف م��زق خرائطن��ا ،ول��ون
�شم�سن��ا امل�صب��وغ بالأرج��وان ،ولقمتن��ا اليومي��ة
امل��ر ،و�شعرن��ا
املعجون��ة بال��دم والتع��ب والع��رق ّ
املتوه��ج املن�س��وج بخيوطه احلم��راء القانية ،هذا
كل��ه يدل عل��ى واقع �ساخ��ن ،ودام ،ول��زج امللوحة
ع�ش��ق �ساح��ات ن�ضاالتن��ا ال�ضاري��ة  :حين�� ًا ،يف
جمابهة الغزاة الغا�صبني ،واحلني التايل ،الأق�سى
تفرغنا يف جمابهة بع�ضن��ا بع�ض ًا ،ف�إذا
أم��ر �آن ّ
وال ّ
ً
أ�ش��د فتكا بع�ضنا ببع�ض م��ن كائنات التاريخ
بنا ال ّ
كله��ا ،و�أم��ام �سخون��ة ال�ساحة ال�ضاري��ة ،برز فينا
ال�ض��د العاري م��ن احتماالت التاري��خ كلها� ،ساحة
ّ
ن��ار وم�ستحي��ل وع��ار يقابل��ه  :ثل��ج ال�سك��وت ،من
قب��ل املالي�ين ـ املن�سوب��ة لل ُعروب��ة ـ �آن فق��دت
الأم��ة �إح�سا�سها ،وامل�شاعر �ص��دق نواياها ،وبرزت
خفاياه��ا القبلية  /الأ�سطورية ،وات�سعت الظنون
لدرج��ة اخلراف��ة ،و�ضاع��ت احلقائ��ق يف جحي��م
التطورات ال�سوداء القامتة!!!
وعادت ق�صي��دة (دم) لرت�سم تاريخنا العربي
الق��اين كله ،من بداي��ات ال �أول له��ا �إىل نهايات ال
ح��دود له��ا ..مفتوحة عل��ى ق�صي��دة (دم) لتكون
العربي كله ...على
فاحتة وخامتة دي��وان ال�شّ عر
ّ
امتداد الع�صور:
َ
علي،
*دم
عليك ،دم َّ
فيف ،
دم على احلزن ال�شّ ِ
فوف،
والر ِ
دم على ورق الكتابة واملكاتب ُّ
دم على النخب امل�ؤجل وال َّرغيف
�صيف،
دم على العمر املُ َ�ض َّي ِع يف ال َّر ِ
َ
علي،
دم
عليك ،دم َّ
دم على كل ال�شمو�س وحلظتي احلبلى
دم يف كل منعطف على الأحياء والقتلى
دم مثل ال�سوارَ ...د ُم!!!
 ...وردت مف��ردة (دم) ثالث ًا وع�شرين مر ًة يف
الق�صيدة املعنون��ة با�سمها ،وهي �أطول ق�صيدة دم
لي���س فقط يف تاريخنا املعا�صر ,من عام نزفها فوق
ترابها العربي الدم�شقي امل�ؤرخ :
دم�ش��ق 1985م لتظ��ل ممت��دة ...م�ستم��رة
لعامن��ا الدموي 2013م ،بل ه��ي �سابقة تاريخية

خط�يرة لب�س��ت كينونتن��ا القاني��ة م��ن �أزل الكون،
و�إىل امت��داده املطل��ق!!! وم��ا كان ب��ودي �أن �أب��د�أ
بدرا�ست��ي لتجرب��ة حمم��د اليف ال�شعري��ة /
اال�ستثنائي��ة  /بق�صي��دة ـ دم ـ ولك��ن الظ��روف
الراهن��ة جميعها ،واملحيطة بن��ا ،دفعتني للذهاب
بعي��د ًا يف ال��دم ،حت��ى ب��تّ �أتخي��ل كغ�يري  :ب���أن
اليا�سم�ين �أحم��ر ،والنه��ار �أحمر ،والكب��اد �أحمر،
والزع�تر �أحمر ،و�شقائق النعم��ان �أكرث حمر ًة من
غريه��ا لأنه��ا حقيقة تاريخن��ا الدام��ي ،والدموي
فوق ترابنا ،وهو دمن��ا القاين واملتميز  /املُفرد يف
كينونة الوجود واحلياة وبن�سيج الوطن والأمة!!!
�إذا كان اجل��زء الأو�س��ع م��ن �شع��ر حممد اليف
ي�ش��كّل القيمة القاني��ة من تلك التجرب��ة امله ّمة،
والقيم��ة الفائ�ض��ة يف ال�شع��ر ع��ن تل��ك القيم��ة
الفائ�ض��ة م��ن ال��دم واحل��زن واخل��راب النف�س��ي
والروحي لل�شاع��ر العربي املعا�ص��ر ,فتلك القيمة
م�ضافة لوجع الإبداع ال تقل �أهمية ومعيار ًا الئق ًا
بها ك�سواه متام ًا ،وباملثل الإبداعي املطلق!!!
ولئ��ن كانت بع�ض التج��ارب ال�شعرية العربية
ا�ستثناء ،عايل القيمة ،يف عامل ال�شعر،ف�إنها
ت�شكل
ً
باملقابل ،تنخرط �ضمن �إطار كيانها الوطني وتلك
النغم��ة احلزين��ة امل�ؤث��رة ،والت��ي ين��درج حتته��ا
الواق��ع ال�شع��ري العرب��ي مبجمله،ولك��ن بتف��اوت
القيمة والإب��داع ،وحممد اليف �صاح��ب التجربة
الطويل��ة واملهم��ة يف �إطار �شعرن��ا العربي املعا�صر،
ي�شعر قارئه بتلك اخل�صو�صية املفردة،والتي تدل
على �شاعرها من خالل املحاكاة  :بني نب�ض �صوته
الوج��داين ،وق�صيدت��ه ،حت��ى ليتكام�لا يف ن�سي��ج
�شع��ري واح��د ،كما تتكام��ل ال�صورة يف امل��ر�آة بني
الأ�صل و�شبيهه :
ـ راية ـ
وغربوا ،و�ش ّملوا،
�شرقواّ ،
*...هكذا ّ
ارجتلوا �سورة الأر�ض ،وارحتلوا
ركبوا العربات
َ
َ
هكذا ك�سرتْ حلمهم يف يديك اجلهاتْ
هكذا دارت الدائرة
هكذا غادروك وما خلّفوا يف الع�شاء الأخري
�سوى راية للفراغ
على مدرج الذاكرة...
 ...ي�شع��ر قارئ �شعر حمم��د اليف �أنه قارئ يف
العم��ق ،ين��درج به حت��ى يغ��رق في��ه للثمالة ،وال
ً
كتاب��ة ال تغادر �سطح هام�شها �أبداً� ،إنه نب�ض
يقر�أ
احل��ي اخل�لاق وال��ذي يكت�س��ب وجدان
الوج��دان
ّ
الآخر ب�ضراوةٍ حمببة للغاية ،وحادة جداً!!!
وح�س
َ�س خمتلف ومغاي��ر،
ي�شع��ر الق��ارئ ِب َنف ٍ
ٍّ
ونب���ض مخُ تلف
خمتل��ف ومغاي��ر متام�� ًا للم�أل��وف،
ٍ
ٍ
و ُمغاير ،ونكهةٍ تغو�ص يف �صميم قارئها ليذوبا مع ًا
التوح��د ،والتّمازج َحدَّ ال َو َل��هِ والذًّ وبان،
يف متع��ة
ّ
وروع��ة الرع�شة التي تنت��اب الق��ارئ والق�صيدة،
وك�أن ال�شاع��ر وق�صيدت��ه وقارئ��ه ذل��ك الثال��وث
املقد���س وال��ذي َ�ش��كَّل يف النهاي��ة ذاك الن�سي��ج
الثالث��ي املت�آل��ف ,وامل�ش�ترك ،لتجل��ي الإب��داع يف

حقيقت��ه النا�صع��ة واملتوهج��ة خلي��وط �شم���س
مت�ألق��ة بتوهجه��ا الأرج��واين املبه��ر واملث�ير ،وما
دون ذلك فلي�س ب�ش��يءٍ �أبداً ،ال يمُ ثل �أية قيمة يف
معيار الإبداع ،ومالحظة البد منها � :أنَّ الق�صيدة
املكثف��ة بع��دة �سط��ور عن��د اليف متت��د يف ت�أثريها
عن��د قارئها حت��ى تغدو عامل�� ًا من ال�شع��ر مفتوح ًا
على اجلمال واملتعة :
تقا�سيم ـ “تق�سيم” :
* ...يف �آخرة الليل ،وحني ينام النا�س
يف �آخر ِة الليل  :ثالث نوافذ �أرقبها،
و�أوزعها بالق�سطا�س :
ٌ
واحدة المر�أةٍ مل ترين،
ٌ
واحدة ل�صديق ينكرين،
ٌ
واحدة لي�ست يل!!؟
 ...ه��ذا الرتتي��ب املبه��ر وامل�ؤث��ر ،واملن�س��وج
�شعر متناهية ،مل ي�أتِ هكذا ،من فراغ
بدق��ة ورقة ٍ
�إن��ه متع��ة لق��راءة قاتل��ة ،كان نتيجته��ا ق�صيدة
قاتل��ة كذلك!!! فالقارئ ي�ستمت��ع بقراءة مت�أنية،
لن�ص عل��ى كثافة ن�سجه ،وق�صر جمل��هِ ال�شعرية،
ٍّ
وب�ساط��ة املُف��رداتِ املخت��ارة بدق��ة ،ف���إن قارئ��ه
مبه��ور بذل��ك الن�سج املركب م��ن قيم��ة � :شعرية،
وفل�سف��ة تل��ك القيمة ،مب��ا ت�ضع الق��ارئ فيه ومن
خالل��ه على حافة الت�أويل ،والتعليل لن�ص يحتمل
املراوغة يف عربته و�شعريته.
ولننظ��ر يف الن���ص �إىل ذل��ك التَّباي��ن ،وتل��ك
املفارق��ة ،يف نواف��ذ ث�لاث ـ يح�سبه��ا الق��ارئ،
للوهل��ة الأوىل ـ نواف��ذ ُح ٍّب وع�شق وهيام ،وهي يف
احلقيق��ة ،مرايا كا�شفة لأبع��اد النف�س الإن�سانية
مبزاجيته��ا ،وتقلباته��ا ل��دى ت�صوره��ا للأ�شي��اء
مبنط��ق ُم�ترع َّ
بال�ش ِّ
احتم��االت
وارتب��اك يف
��ك،
ٍ
ٍ
ٍ
مت�ضادة متنافرة :
ـ فناف��ذة الم��ر�أةٍ مل ت��رين � :إن ال�شاع��ر خال
من هموم الوج��دان ،والع�شق ،هذا يف ظن الظاهر،
والباطن يخفي الكثري املوجع.
ـ والناف��ذة الثانية  :لع�ين القلب ،وهي تك�شف
ع��ن حقيق��ة ال�صداق��ة والأ�صدق��اء ،م��ن خ�لال
الهب��وط بتل��ك احلقيق��ة لدرج��ة �إنكار م��ا يتعلق
مبفهوم ال�صداقة والأ�صدقاء.
ـ النافذة الثالثة  :نافذة عر�ضية ال وجود لها،
�أو ه��ي غائب��ة ،فيم��ا يدعى [ع�ين الب�صرية]
وه��ذه ال يعيها عموم النا�س ،بل خوا�صهم امل�ؤهلون
لذل��ك ،والنافذت��ان الأولي��ان هم��ا يف حقيقتهم��ا
الأق��رب لذل��ك هم��ا  :العين��ان امل�شكلت��ان لوع��ي
الر�ؤي��ة املادي��ة [العيني��ة] يف مقاب��ل ع�ين
الر�ؤيا الأعمق.
 ...م��ا وقف��ت علي��ه فيم��ا م��رت م��ن ق�صائ��د
ملحم��د اليف كان م��ن جمموع��ة البداي��ات الأوىل
 /الدم�شقي��ة والت��ي حتمل عن��وان  :نقو�ش الولد
ال�ضال ملحمد اليف خالل مرحلة الثمانينات ،والتي
قذفت باليف �ضا ً
ال مت�سكع ًا يف حواري دم�شق عا�شق ًا
وعاب��ر ًا ومهموم�� ًا وطني�� ًا مب��ا جرى ويج��ري فوق
البقية �.........................................ص22
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جتليات الوطن ..الهوى..اجلمال
“ولل�صمت حديثٌ �آخر” !
َّ

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

7

• �أحالم غامن
مل تع��د اللغة ك�صوت مرجع الإ�شارات الوحيد،
ذلك �أن االخرتاقات مل تقت�صر على �أ�شكال التعبري،
و�إع��ادة ر�س��م خارط��ة الوج��ود الت��ي بلغ��ت ج�سد
الإ�شارات اللغوية واخرتقت حدود الأبجدية..
يخ ّي��ل �إ َّ
يل :تختزن الكلم��ة يف ال�صمت �صوتها،
حيث يغدو ال�صمت �سج��دة ِّ
ال�شعر ،وخمرة الع�شق،
ولهي��ب الأزل املقدّ ���س الغائ��ب احلا�ض��ر ملحت�س��ي
�شراب اله��وى وخبز ال�شجن ...كن��ت �أو ّد �أن �أ�صيب
يف العب��ارة بو�ص��ف ملجموع��ة ال�شاع��ر “حمم��د
ولل�صمت
�إبراهي��م حم��دان “ال�شعري��ة الأخ�يرة” َّ
ٌ
حديث �آخر”.
م��ا ه��و احلدي��ث الآخ��ر لل�صم��ت يف و�س��ط
وه��م التغي�ير يف بني��ة
ال�صراع��ات املت�أجج��ة
ّ
ه��م ا�ستك�شاف لغة اجلديد �أي
الق�صي��دة هو �أ�سا�س ًا ّ
لغة ال�صراع وهل يدرك املت�صارعون فل�سفة القلوب
النق ّي��ة وفرادة ن�صو�صها الت��ي تكمن يف العمق و �أن
حرف � ٌ
ُ
ِّ
ودليل؟
آية
لكل
ٍ
هل هو املوت الأ�صغر ك�سرير �آخر للحب ين�صهر
فيه عا�شق��ان حتى املوت؟هل هو املوت الأكرب الذي
�أ�ش��ار �إليه ابن عرب��ي والفن��اء يف معراجه ال�صويف
ال��ذي لي���س بعده �ش��يء �أم هو احل�ض عل��ى التفكري
ال�ستئناف �شعري معا�صر لفن “الهوى” ؟
يع��د حمم��د حم��دان م��ن الأ�ص��وات ال�شعري��ة
احل��ي� ،إذ تظه��ر
ال�صافي��ة يف ال�شع��ر الوج��داين
ّ
الق�صائ��د وك�أنها حلظ��ات مقطوفة من عقد حقيقي
متعدد احلبات ،مو�صول بخيط واحد ،وحم�سو�س يف
لغة العيون ،تلعب فيه من��ازل الع�شق دورها،و متثل
جتليات��ه يف مق��ام اجل�سد �ص��ورة �صادق��ة ودقيقة
للحي��اة الأدبية يف �سورية ،والذي حر�ص فيها على
�إيج��اد التوا�ص��ل والتالقي بني الق�صي��دة ،وحركة
الواقع امل�أزوم لأمة �إقر�أ والإن�سان يف العامل.
ه��ل ا�ستط��اع حممد حم��دان املك ّب��ل بالهوى �أن
يدخل ب�صمته ومبخيلته كما دخل �”*1أوفيد” �إىل
عوامل احلب اجلميلة يف ال�شعر م�ؤكّد ًا بن�صو�صه �أن
ال�شع��ر ال ُ
يقف عند حدّ االطالع واملوهبة فقط بل
َ
يق��ود �صاحب��ه �إىل �أ�ساط�ير �شعرية خ��ارج الزمان
واملكان مل حتدث بعد”؟
�أم ال�شعر/اله��وى ه��و �ش��رارت ه��ذه اللغ��ة
العا�شق��ة ذات التوتر العايل ال�صامت الناطق ،لهذا
اختار مف��ردات ال�صمت كي تكون ر�سالته �إىل �أبناء
�أمت��ه للخال�ص مما وقعوا فيه من م� ٍآ�س و�آالم ،و�أنتج
�ص��ور ًا �شعري��ة متما�سك��ة الأن�س��اق لتك��ون وظيفة
وطني��ة ن�ضالي��ة بعي��دة ع��ن الرثث��رة الفارغ��ة
واملفارق��ات البهلوانية  ..ربمّ ا �أدرك يف لغة ال�صمت
يعي���ش �إىل �آخ��ر الدهر ،وي��رى م��ا كان حمزاتوف
ً
حكم��ة �أو كان يرى في��ه فرار ًا من
ي��راه يف ال�صم��ت
خ��وف ال يجر�ؤ على البوح ب��ه،و بذلك يج�سد قول
تِ �ِ -س� -أليوت(( :ال�شاعر الكبري هو الذي يذكّرك
ب�سابقيه)) ؟
�إن �أربع ًا وثالثني ق�صيدة كانت كافية لتدفعني
بعد قراءتها للإ�صابة بالهوى ،وقلت لنف�سي ما لهذا
ال�شاعر الوقور املخطوف ،يقوم بني ليلة و�شروقها،
عل��ى بعد مت�س��اوي ما ب�ين دم�شق وبغ��داد ،ودم�شق
وقِ بلة الإ�سراء ،وي�صمت يف ح�ضرة احلب كما يفعل
حرا���س املعنى يف ن�شوة احللم ،ويدعوين للإنغما�س
ّ
معه يف �أحواله ،ف�أقوم� ،أنا املقيمة يف دائرة ال�صمت

كالنقط��ة ،و�أدور مع��ه و�أراق���ص دراوي�ش��ه و�أر ّدد
�أ�شعاره ،ومنها ق�صيدته الأخرية :هنا دم�شق .
تتجل��ى العتب��ات الن�صية يف ه��ذا الديوان يف:
العن��وان والإه��داء والق��وايف والغ�لاف :الأمام��ي
واخللف��ي� ....إل��خ �س�أح��اول جاه��دة �أن �أ�ص��ل
بقراءتي �إىل حالة ك�شف قوة الروح الذاتية التي
ت�شتغ��ل باجلوه��ر الإن�س��اين لوع��ي القي��م النبيلة
و�إر�س��اء الوع��ي اجلم��ايل احلقيقي بالف��ن الأ�صيل
لبع�ض هذه العتبات..
�أ – العن��وان :ي�سرتع��ي انتباه املتلق��ي العنوان
ال��ذي ينفتح على ر ّبة الإلهام ،ولكن ملن هذا ال�صمت
 /اله��وى /احلدي��ث الآخ��ر؟ الآخ��ر يلع��ب عل��ى
م�ستوي��ات داللية متعددة ،فقد يخطر ببال املتلقي
�أن حديث ال�صمت يكون المر�أة بعينها ت�شد ال�شاعر
�إليه��ا عالقة حميمية ،فيتوج��ه �إليها بعزف �أعذب
الأحلان ،و�أرقّ الأ�شعار.
ربمّ��ا امتزجت هذه ال��دالالت املوحية جميعها
يف الوطن� ،إذ غالب ًا ما يزاوج ال�شعراء بني املحبوبة
احلقيقي��ة والوط��ن ،وهك��ذا يغدو عن��وان الديوان
“لل�صم��ت حديث �آخر” حمم�لا بطاقات �إيحائية
غنية وزاخ��رة باملعن��ي ال�شعري،وثقاف��ة العروبة
الزاهي��ة م��ن خالل ج��ر�أة ال�ص��وت وثب��ات املوقف
قائ ًال:
قلب يف
وطن��ي
ُ
ت�سابيح ال�سماء تن َّزلتْ �/صلواتِ ٍ
َ
تهجدا
هواك ّ
َ
ُ
��ك
ث
ثالو
القد�سي مهدُ
كني�سة�/أ�ضحتْ لتوحيدِ
ٍ
ُّ
العروبةِ م�سجدا
ي
�ستجاب..ف���إن دعا�/أ�س��دُ العروبةِ
م��ا كلُّ دا ٍع ُ
ُ
ر َّد َد الكونُ ال�صدى
لق��د �أدرك املتلق��ي �أن اللغز/الآخر/ال�صمت/
ه��و كلمة واحدة تتك��ون من خم�سة �أح��رف� ،سواء
�أكانت تل��ك الكلمة هي الوطنَ �سوري��ة �أم املحبوبة
“ميما���س” اختب���أت يف رحي��ق زه��رة امليما���س �أم
كلتيهما مع�� ًا ...وح�س��ب العتبة امل�صاحب��ة لعنوان
ٌ
حدي��ث �آخ��ر” الت��ي حمل��ت
ولل�صم��ت
ق�صي��دة “ َّ
املجموع��ة عنوانها نالحظ  :ق��د �أ�سهمت تداعيات
و�إيقاعات بحر الكامل بهدوئها وفخامتها يف �إ�ضفاء
ج��و م��ن القدا�سة وهال��ة م��ن الوقار عل��ى م�ضمون
ال�س��ر ال��ذي يحم��ل الوط��ن ب��كل م��ا يوح��ي به من
ّ
معاين الإجالل والتقدي�س..
ً
خمرتق��ا
وعل��ى ه��ذه الق��راءة يك��ون العن��وان
ٍّ
“كنب��ي ِّ
كظ��ل فوق حمراب
ال�شعر”.،مطب ًقا
للوعي
ّ
َ
َ
ً
متم��ردا يف وجهه��ا وهي تتمع��نُ يف غالفه
اجلم��ال،
ّ
احلزي��ن ؛ �صارخ��ا يف وج��ه حبيبت��ه“ :م��ن �أن��تِ
“؟ا�صمت��ي ك��ي ت�سمعني ال�شع��ر! ِّ
فال�شعر �سيطهرك
ويحررك � ..ص/107-م��ن �أنتِ ؟! قد َتع َِب ال�س� ُ
ؤال
ثم اعتذ ْر
ٌ
ورابني/بوح تراءى عا�صف ًا َّ
ويف �ض��وء نظري��ة الت�أث��ر والت�أثري،الق��ارئ
لق�صائ��د هذا املجموع ال�شع��ري يكت�شف �أن العنوان
ج��اء مبثابة �إ�ض��اءة �أوىل لن�صو�ص ذل��ك املجموع،
و�أن��ه مل ي���أت حلي��ة �أو زخرف�� ًا �أو تعامل ًا ب���أي حال؛
�إمن��ا ه��و تلخي�ص للإط��ار الع��ام للر�ؤي��ة ال�شعرية
يف الدي��وان كل��ه� ،إن��ه يعك���س خلفي��ات موجه��ات
فنية وتقني��ة لأنه يعتمد عل��ى الإزاحة واملفارقة
التي تث�ير الده�شة وتهيئ الق��ارئ النفتاح خميلته
واندماج وعيه مع تيارات الديوان الن�ص ّية.

ويعم��د ال�شاع��ر طيل��ة �صفح��ات الدي��وان �إىل
جعل املتلقي ي�سبح يف تداعيات من املعاين العا�شقة
ال�شفيف��ة للو�ص��ول �إىل املغزى الكام��ن وراء “�شراع
تائ��ه” �أو”هم�س��ات عا�صف��ة” يف العن��وان يق��ول
ٌ
حدي��ث �آخ��ر “
ال�شاع��ر يف ق�صيدت��ه “ ولل�صم��ت
�ص: 22-
ماذا � ُ
تي؟!/والنا�س فيك
أق��ول ..و�أنت كلُّ ق�ض َّي
ُ
ُ
و�شتات
محَ َ و ٌر
وبينك ما ُيق��ال  ..وبيننا /م��اال ُي ُ
قال..
بين��ي
ِ
وللهوى �آياتُ
�إن ق�صائ��د الدي��وان ت��دور – يف جممله��ا –
ح��ول الثيمة الرئي�سية الت��ي يحملها الديوان ،ولو
ا�ستط��اع املتلق��ي �أن يَ�سِ َم ق�صائده بعن��وان �شامل ما
تردد حلظة يف و�سمها بـ (جنون ال�صمت) ،وما ذلك
�إال لأن املجم��وع ال�شعري املتع��دد الق�صائد ينتظمه
خي��ط رفيع واحد جم��دول ب�ضفائ��ر الهوى،واحلب
ُ
جمر ال رما َد لهُ /من
واجلمال قائ ًال :
منازل الع�شق ٌ
�أم�س �أم�سي ..ويومي يف الهوى ..وغدي
فق��د تعب��تُ من ال�ص�بر اجلميل عل��ى  /وهم ..
و�أخ�شى على روحي من الأ َو ِد
�س��وري� ،أو مزم��ور عا�شق من
�إن��ه عزف ُمنف��رد
ّ
التكوي��ن؛ ذل��ك �أن داللة املناجاة تخ�ترق الديوان
من��ذ الق�صي��دة الأوىل “ع��ذري � َ
إلي��ك “الق�صائ��د
الأخرى.
إليك وعذري منك يا وطني�/أنيّ �أح ّبكَ
ع��ذري � َ
�سري ويف علني/
يف ّ
تبدو مغامرة ال�صم��ت التي دخل “حمدان” يف
اختب��ار عنا�صرها اجلمالية حتق��ق للعمل ال�شعري
البني��ة الكلي��ة املتطورة عرب م�س��ارات حركة ح ّية
متكامل��ة ت ّوحد ال�ش��كل وامل�ضمون وامل��كان والزمان
باللغة الأم .
بداية/ونهاي��ةً
ً
أخت��زل احل��روفَ
ُ
�أ ّم��ي ..و�
دا..وتفرقا
..وتوح
ُّ
ُّ
وي�شد املتلقي ب�أكرث من �صورة ولون متخيل �إىل
رح��اب الت�أويل -تاريخ�� ًا وموطن ًا وفك��راً� ،إنه يفتح
الطري��ق �إىل م��ن َّ
�ضل عن ق�ص��د ال�سبيلِ �إىل تعرف
م�ش��ارب ال�شاع��ر وم�ص��ادره و�آباره الت��ي امتاح منها
مادته الأ�صلية وفنه ال�شعري.
هنا دم�ش��قُ ..هنا التاريخُ والقد ُر/هنا الكال ُم..
والوتر
أنغام
هنا ال ُ
ُ
ٌ
ال َ
واحدة/على هُ داها
ال�سمح��اء
فالقي��م
فرق
ُ
ُ
ُ
والب�شر)
(تالقى اهلل
ُ
وحتمل��ه امت��دادات بحر الكام��ل “على �ضفاف
اجلمر”���ص 130 – 125 -124 -وع�بر ترا�س��ل
احلوا���س تتنق��ل الوظائ��ف احل�سية وف��ق املفارقة
والإدها���ش اللغ��وي ل�نراه يلتق��ي م��ع �شع��راء يف
نظرتهم �إىل املوت،لكن هذه النظرة متتزج بلون من
االنتماء املعتز باحلياة قائ ًال:
طعم واح��دٌ ..وملوتنا /ما �شئت �إنْ ُح َّم
وللموت ٌ
ال�ضالل و�أزبدا
ِّ
ال�شعب
وعد موعدٌ  /ما �ض َّيع
ما �شئتَ ُك ْن
..فلكل ٍ
ُ
أبي املوعدا
ال ُّ
ب – الإهداء .
ويج��يء الإه��داء عتب��ة ن�صي��ة ثاني��ة ،يقول
ال�شاعر يف �إهدائه� ”:إىل قيثارة تبوح �أ�سرار النَّغم
�إىل زه��رة تع�ش��ق الأل��وان يف عر���س ال�ضي��اء�.إىل

ن�سم��ة �سكرى بعط��ر الورد وب��وح اليا�سمني ....لك
�أ ّيها اجلمال العا�شق من الأزل �إىل الأبد.
يف ثناي��ا الإهداء قد ف�ضح �س��ره ،و�أماط اللثام
ع��ن املحم��ول ال��داليل لزه��رة تع�ش��ق الأل��وان يف
عر�س ال�ضي��اء يف العنوان ،فقيمة العنوان تكمن يف
قدرته على الإيحاء والبوح.
الهم الوطني مكون ًا رئي�س ًا
الهم الوطني :ي�شكل ّ
ّ
م��ن مكون��ات ر�ؤي��ة ال�شاع��ر ،بحي��ث ين��در �أن يجد
املتلق��ي ق�صيدة م��ن ق�صائد الدي��وان تخلو من هذا
بالهم الوطني وا�ضح ًا جلي ًا،
الهم ،لقد كان ان�شغاله
ّ
ّ
فاله��م ال�س��وري �شغ��ل ال�شاع��ر ومل��ك علي��ه �أقطار
نف�س��ه ،فجاءت دائرته �أو�س��ع م�ساحة ،و�أعلى نربة
من درجة االن�شغال بغريه من الق�ضايا والهموم .
ٌ
حدي��ث �آخ��ر “ يف حمراب اجلمال
ولل�صم��ت
“ َّ
م��رت مبراح��ل متع��ددة وتفاعل��ت من��ذ
لتجرب��ة ّ
ال�ضي��اء الأول و ترك��ت ظاللها على حي��اة ال�شاعر
والبيئ��ة الت��ي ينتم��ي �إليه��ا و�سطع��ت جتلياتها يف
نت��اج ال�شاع��ر ،ومنحت��ه ر�ؤي��ة وجودي��ة للحا�ض��ر
م��ن خ�لال ذخريت��ه املعرفي��ة والإبداعي��ة الت��ي
ت�شكّل��ت ع�بر ال�سن��ون املا�ضية لنج��د انثياالتها يف
�إيقونات��ه ال�شعرية ونلم���س انزياحاتها �ضمن بنية
ن�ص��ه ال�شع��ري والتماه��ي الإن�س��اين م��ع جراحات
يتوح��د ويح��ل يف وج��دان
وعذاب��ات
ٍ
وط��ن ذبي��ح ّ
ال�شاعر ويحمله ال�شاعر �أينما حلّ وي�شعر بنب�ضات
�أن�ين بني��ه املعذب�ين و�إن كان املتلق��ي يج��د للوهلة
الأوىل طاب��ع الغ��زل والع�ش��ق ال�ص��ويف املتوحد مع
املع�ش��وق من خ�لال تكرار مفردة /اله��وى  /الع�شق
/احل��ب /ال��روح /عن�ص��ر ًا حموري�� ًا يف ن�صو���ص
ال�شاعر لكنه عندم��ا ي�ستغرق يف ت�أمل �أبعاد الن�ص
يج��د ع�شق ًا ممزوج ًا بوجع وط��ن وم�شبع ًا باحل�سرة
والأمل والغ�ضب ويدعو حمبوته �إىل التم�سك بقيم
اجلمال قائ ًال :
ً
ُ
ب�ضاعة يا حلوت��ي�/أو خمر ًة من
اجلمال
لي���س
كر ٍم ُت ْع َت َ�ص ُر
�أي ْ
جمر
هو ثور ُة الإح�سا���س يف �أعماقنا /وجنونُ
ٍ
اختمر
يف �أمانينا
ْ
وك�أنّ كل م��ا يع�شق��ه ال�شاع��ر وي�صب��و للقائ��ه
(نبي ال�شع��ر) الذي تتمو�ضع يف وجوده
يتج�س��د يف ّ
كلّ موج��ودات ال�شاعر التي حف��رت يف وهاد روحه
�أطالله��ا ودمنها لذلك كان ل�صم��ت ال�شاعر “حممد
حم��دان “ لل�صمت حديث �آخر” �إنه��ا حكاية ع�شق
يف ظ�لال ال�صمت مروية م��ن خمر عينيها ذات مغا ٍز
عميق��ة ت�ستحق الق��راءة املت�أمل��ة واملدركة لأبعاد
ن�صو�ص��ه ال�شعري��ة الوارف��ة واملختزل��ة لأزمن��ة
و�أمكن��ة بقيت حا�ضرة يف وج��دان ال�شاعر الناب�ض
باله��وى ..وك�أين ب��ه ق��د �أج��اب ع��ن �س���ؤالٍ كب�ير
ي�تردد يف داخ��ل كلّ منا ع��ن غياب ف��ن ال�صمت كي
ن�سم��ع م��ا يلقيه الآخر م��ن جواهر القل��ب ..ديوان
ٌ
ت�سابي��ح مقدّ �سة يف م�سابح
حدي��ث �آخر”
ولل�صمت
ٌ
َّ
الأتقي��اء حتقق يف النهاية �شعرية ال�شعر ..يقع يف
�140صفحة من احلجم املتو�سط وي�ضم  34ق�صيدة
�صادر عن من�شورات احتاد الكتاب العرب�-سورية.
 -1ترجمات �أوفيد “ فن الهوى “:د.ثروت عكا�شة
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ق�ضايا و�آراء

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

فــي رحيل �ســــــــميح القا�ســـــــــم
�شـــــاعر املقاومــــة الفل�ســـــطينية

(�إىل �سعدي يو�سف و�آخرين)
•�أمين �إبراهيم معروف

• �أحمد �سعيد هوا�ش
�سنديانة �إث��ر �سنديانة تتهاوى على �أر���ض فل�سطني احلبيبة ممثلة
بال�شعراء عبد الرحيم حممود ،عبد الكرمي الكرمي ،حممود دروي�ش
وغريهم .وبتاريخ  2014/8/19رحل ال�شاعر املبدع �سميح القا�سم عن
�أر�ض وطنه (فل�سطني) ( 1939ـ 2014م).
وقد ولد ال�شاعر �سميح القا�سم يف مدينة الزرقاء ب��الأردن وكانت
�إقامته يف بلدة الرامة ـ حيفا ـ اجلليل ،و�أنهى درا�سته الثانوية يف النا�صرة،
وعمل يف التعليم وال�صحافة.
من دواوينه ال�شعرية:
 ديوان احلما�سة (ثالثة �أجزاء  1978ـ  1979ـ 1991م. �أحبك كما ي�شتهي املوت 1980م. يف �سربية ال�صحراء 1985م. �شخ�ص غري مرغوب فيه 1986م. اجلانب الآخر من التفاحة ـ اجلانب امل�ضيء من القلب .1981 املجموعة الكاملة مل�ؤلفات �سميح القا�سم 1992م. �س�أخرج من �صورتي ذات يوم 2000م.بالإ�ضافة مل�ؤلفات منها:
 عن املوقف والفن  -ا�سكندرون يف رحلة اخلارج ورحلة الداخل  -منفمك �أدينك – ال�صورة الأخرية يف الألبوم ... -
يعد ال�شاعر الراحل �سميح القا�سم مع زمالئه �شعراء الأر�ض املحتلة
�أعمدة �صلبة را�سخة تقف يف وجه العدو ال�صهيوين الغا�صب يف �شموخ
وقوة يح�سب لهم العدو كل ح�ساب متحملني جوره وتع�سفه من طرد ودخول

• �سمر روحي الفي�صل

البوهيميُّ اجلميل

ال�سجون واملعتقالت وامل�ضايقة يف �سكنهم واملراقبة حلركاتهم والإقامة
اجلربية وغريها من �أنواع حجز احلرية.
وال�شاعر الراحل �سميح القا�سم مع زميله ال�شاعر الراحل حممود
دروي�ش كانا من �أ�شد املناوئني للعدو ال�صهيوين ،وذلك بن�شاطهما ال�سيا�سي
والأدبي متحملني �أذاه� ..إنهم جميع ًا ميثلون �ضمري �أمتهم العربية وبلدهم
احلبيب “فل�سطني”.
يقول ال�شاعر �سميح القا�سم من ديوانه ،يف �سربية ال�صحراء:
كل الهاربني �إىل البحا ْر �سيقانهم ق�صب
		
�آمنت بال�صحراء
يوم نح�صيهم ،وال هم �أهل نار
		
فال هم �أهل ماء
فليتعرث الأموات بالأموات
		
�آمنت بال�صحراء
�ضوء خطاي يف الليل الطويل
ولريت�سم الأحياء
وهكذا كان ال�شاعر الراحل حادي قافلة الن�ضال يف وطنه (فل�سطني)
يقول من ق�صيدة� :أ�صوات من مدن بعيدة:
جعلتني ابنها من قرون�/أر�ضعتني البقاء
		
د َّفقت يف عروقي الدماء
		
وهي �شاءت فكنت كما �آمنت �أن �أكون
		
ال�سخي
وهي َ�شاءت ..فكان ال�شتاء
ّ
		
وانتهى ال َعدُّ خلف ال�سراب
		
حلمها �أم ترابي يقاوم اجلراح؟
البقية �....................................................................ص22

املطابقة الأدبيّة

وال��رواي��ة �أك�ثر
الق�صة
ال �شيء يف ت���ذ ُّوق
ّ
ّ
خطر ًا من مفهوم املطابقة ،مطابقة الواقع الفن ّّي
احلياتي .فالتّذ ُّوق ق�ض ّية ذات ّية ،ولكنّها
بالواقع
ّ
حمكومة باملفهومات التي ميلكها املتذ ِّوق ،ويك ِّون
من خاللها انطباعاته اجلمال ّية عن النّ�صو�ص
الأدب�� ّي��ة .و�إذا كانت معاي�شة النّ�صو�ص ُت�شكِّل
جتربة الإن�سان القرائ ّية ،وقدرته على التّذ ُّوق
اجلمايلّ ،ف�إنّ حتكُّم مفهوم من املفهومات يف هذه
�سلبي �أو
املعاي�شة ي�ؤدي غالب ًا �إىل تذ ُّوق حمدَّ د
ّ
إيجابي .و ُيخ َّيل �إ َّ
يل �أن حتكُّم مفهوم املطابقة
�
ّ
عجب
ّ�ص و ُي َ
يف القارئ هو الذي يجعله يقر�أ الن ّ
به ا�ستناد ًا �إىل مدى مطابقته الواقع احلياتي
ّ�ص عن الواقع،
الذي يعي�ش فيه .ف�إذا ابتعد الن ّ
وحلَّق يف اخليال مبتدع ًا جمتمع ًا ف ّن ّي ًا ذا عالقات
مغايرة ملا اعتاده املتذ ِّوق ،ف�إنّه يبدو ع�ص ّي ًا على
التّذ ُّوق ،خالي ًا من اجلمال ،بعيد ًا عن القبول.
القا�صني العرب يف ثالثين ّيات
والظّ ّن �أن
ّ
ر�سخوا
القرن الع�شرين و�أربعين ّياته هم الذين َّ
العربي .فقد كانوا
مفهوم املطابقة يف املتلقّي
ّ
الفن الوليد،
القراء �إىل هذا ّ
راغبني يف �أن ي�شدّ وا ّ
وي� ّؤ�س�سوا لأنف�سهم مكانة بينهم ،فراحوا ُيد ِّونون
قبل عنوانات ق�ص�صهم ع��ب��ارات م��ن نحو :من
ملفّات ال�شرطة ،من �أروق��ة املحاكم ،من ملفّات
الق�ضاء ،من مذ ِّكرات فتاة… وك�أنّهم يقولون
ّ�ص� ،إنّنا ُنقدِّ م َ
لك حكاية
للقارئ ،قبل دخوله الن ّ
م�ستمدَّ ة ّ
احلقيقي،
بق�ضها وق�ضي�ضها من الواقع
ّ
ولي�س لنا ف�ضل يف �شيء غري كتابتها وتقدميها
ل َ
��ك .وال � ّ
أ�شك يف �أنّ بع�ضهم ا�ستمدَّ حكاياته،
احلقيقي ،ولكنّه ن�سي �أ ّن��ه
الواقع
من
���ذاك،
�آن
ّ
�أخ�ضعها للكتابة ،وهي لعبة لغو ّية ال ي�ستطيع

�صاحبها الكاتب ،ب���� ّأي ح��ال م��ن الأح����وال� ،أن
يُقدِّ م ن�سخة مكتوبة مطابقة للحكاية ّ
ال�شفو ّية
احلقيقي،
�أو املرئ ّية التي ا�ستمدَّ ها من الواقع
ّ
�سواء �أكانت احلكاية الأ�صل ّية م�ستمدَّ ة من �أروقة
الرواية ّ
ال�شفو ّية،
املحاكم� ،أم كانت م�ستمدَّ ة من ّ
�أم كانت م�ستمدَّ ة من امل�شاهدة واملعرفة املبا�شرة.
املعروف �أنّ ازدهار الواقع ّية يف اخلم�سينات
القا�صني
زاد املطابقة ر�سوخ ًا� ،إذ فهم بع�ض
ّ
وال��ق ّ��راء املطابقة بني ال��واق��ع الفن ّّي والواقع
ال�شيء املفيد خلدمة ّ
احلياتي على �أنّها ّ
ال�شعب .
ّ
ومن َث َّم �أ�صبحت الفائدة الزمة يوم ّية من لوازم
الفن املفيد
الفن اجلميل هو ّ
املطابقة ،كما �أ�صبح ّ
مفيد ال بدَّ من �أن يكون وا�ضحاً
لي�س غري ،وكلُّ
ٍ
ً
الذّ
ّ
اتي
أويل
�
ت
وال
الغمو�ض
عن
ا
مفهوم ًا ،بعيد
ّ
الفردي .وهذا ما جعل املفيد يقرتن باملبا�شرة،
ّ
ويتّجه �إىل َدفْ���ع اخل��ي��ال �إىل ال��نّ��زول باتجّ اه
الواقع ،فق َّيد حرية حتليقه وابتداعه املجتمع
الفن ّّي .وقد اختفت نتيجة ذلك العبارات التي
برزت يف ثالثين ّيات القرن الع�شرين و�أربعين ّياته،
وح��لَّ��ت حملّها ع��ب��ارات �أخ���رى ج��دي��دة ،ولكنها
عبارات جديدة �شك ًال قدمية م�ضمون ًا ،من نحو:
الق�صة و�إح��دى
(ك��لُّ مطابقة بني �شخ�ص ّيات
ّ
ّ
ال�شخ�ص ّيات احلقيق ّية يف الواقع غري مق�صودة).
ُ
ر�سخ
ت
عبارة
ّها
ن
ولك
جديدة،
تبدو
العبارة
فهذه
ِّ
املطابقة بد ًال من �أن تنفيها؛ لأنّها ُتذ ِّكر القارئ
تلم�س موا�ضعها يف �أث��ن��اء
ب��ه��ا ،وت��دف��ع��ه �إىل ُّ
القراءة والتّذ ُّوق.
ال حاجة هنا �إىل احل��دي��ث ع��ن الآث��ار
الق�صة العرب ّية
ال�سلب ّية للمطابقة يف
ّ
الف ّن ّية ّ
الرواية العرب ّية،
الق�صرية ،وال عن امتداداتها يف ّ

فهذا حديث ذو �شجون .ولكنّني ما �أفت�أ �أت�ساءل
عن بديل املطابقة ،وه��و نظرية �إح�لال معنى
الكلمات بد ًال من وجود ّ
ال�شيء وعدم وجوده.
فهذه النّظر ّية تنفي املطابقة ،وجتعل داللة
فالق�صة
ّ�ص رائد التّذ ُّوق وجماله الوحيد.
ّ
الن ّ
لغوي ،والتّذ ُّوق اجل ِّيد له هو التّذ ُّوق الذي
ن�ص
ّ
ّ
ي�ستنبط دالالت��ه اللّغو ّية الك ّل ّية واجلزئ ّية
ّ
وال�شخ�ص ّية
الق�صة نف�سها.
انطالق ًا من لغة
ّ
الق�ص�ص ّية ،يف هذه احلال ،كيان من ورق �صنعته
القا�ص
اللّغة ،ولي�س كيان ًا حيات ّي ًا حقيق ّي ًا َن َ�سخه
ّ
الفن من �أن يكون،
من ال��واق��ع .وال خ��وف على ّ
�ضمن هذه النّظر ّية ،بعيد ًا عن الواقع� ،أو غري
مرتبط ب��ه؛ لأنّ��ه لي�س هناك ف ّ��ن غري مرتبط
وال�سريال ّية
بالواقع .بل �إنّ الفنون التّكعيـب ّية ّ
التي حتر�ص على االبتعاد عن الواقعُ ،تعبرِّ بهذا
االبتعاد عن موقف من الواقع دالّ على االرتباط
بهذا الواقع ولي�س دا ًال على االنف�صال عنه.
و�إذا كانت املطابقة وليدة الظّ روف املو�ضوع ّية
والف ّن ّية لثالثين ّيات القرن الع�شرين و�أربعين ّياته
وخم�سين ّياته ،ف�إنّ نظر ّية �إحالل معنى الكلمات
حمل وجود ّ
َّ
ال�شيء وعدم وجوده وليدة االجتاه
ً
ً
البنيوي خ�صو�صا .ومن
ّغوي عموما ،واالجتاه
ّ
الل ّ
املفيد �أال ن�ؤمن يف القرن احلادي والع�شرين بكلّ
ما خلَّفه لنا القرن الع�شرون؛ لأنّ هناك �إرث�� ًا
من املفهومات يف ق�ض ّية التذ ُّوق الأدب ّ��ي ،و�إبداع
النّ�صو�ص النّرث ّية الطّ ويلة ،نعرف �سلب ّياته وال
ن��درك �آث��اره؛ لأنّنا مل نناق�شه مناق�شة ف ّن ّية،
واكتفينا مبناق�شته مناق�شة فكر ّية.

ب�س ُط َو ْي َر علَّمني َ
يوم
ذات ٍ
بوهيمي جميل يف ْ
ٌّ
دونَ �أنْ �أدري �أنَّ البوهيم ّي َة ٌ
ُ
خرافة
فتنة مثلما هي
ال�شاعر �سعدي يو�سف َ
ِّ
ال�ش ْع ِر الّتي نعتها ّ
مرةٍ يف
ذات ّ
�إحدى حواراتِهِ  ،باملده�شة.
اعر خراف َت َك كما ينبغيُ .
ع�ش �أ ُّيها ّ
ْ
وك ْن
ال�ش ُ
��ب
بوهيم ّي ًا مثل ذل��ك
الب�س ُط َو ْي ّ
ري اجلميلَ .وهَ ِ
ْ
العالمَ َ من حول َِك اختال َفهُ فيك.
واعر�ضه على
ْ
ُخ��ذْ ما ت��را ُه الئق ًا باخلرافةِ
متائم
آمن مبر�آ ِة الظّ ّن ف�إنّها كالفتنةِ يف
مر�آ ِة الظّ ّنْ � .
ِ
واعلم �أنَّ الل َ
وفطنة.
ذكاء
ّيل يف كاملِ
القول فيها ٌ
ْ
َ
التبا�سِ هِ حواليك �أجمل من �ضوءِ النّها ِر وهو يف
وهدَ ِة الو�ضوح.
ْ
ً
غ
أد
�
و
��را���ش
ح
�
أ
يف
يلعب
ال
طف
كن
��الِ
ِ العتمةِ
ْ
ُ
فم الينبو ِع ُ
ال�صمتِ كما تهوىْ ،
وقلْ للطّ فْلِ
وقف على ِ
ّ
الّذي َ
فيك �أنا ِجدُّ ظم�آنٌ .
قلق ومذعو ٌر وخائف على
َ
يرتا�شقْنَ باملاءِ  ،ويلعبنْ َ.
باب اجلن ّياتِ وهنَّ
ِ
�أدْهِ ْ�ش الكلماتِ قبل �أنْ ُت َ
ْ
واقطف �أ ّول
ده�ش َك.
درب ال ّت ّبانةِ على حدو ِد
وحر ْك َ
جنمة تبزغ يف اللّيل ّ
امل�سر َة و�أنتَ
بالقب�س وال
تلعب هناك
املجر ِة
ِ
ُ
ْ
وانهب ّ
ّ
دع َك منَ ال��وراء وا َ
خلل ِْف الّذي
تلتفتْ �إىل َخلْفْ .
يرغي و ُيزبدُ فيه نها ُر ِّ
ال�شعراء.
ابتكر لي َل َك على طريقت َِك ُ
و�شقَّ طري َق َك على
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
��اء َك
م
ع
واخ�تر
ِك
ك
وارتبا
ك
ب
ع
ل
و
ِك
ل
ي
ل
ِ
ْ َ
ِ
مقت�ضى ْ
َ
َ
ِّ
�شيء ُي�شبهُ اللّيل،
اخلا�ص .اخرت ْع ليلك .يف ال�ش ْع ِر ٌ
ّ
�شيء ي�شبهُ الل َ
يطلع النّها ُر،
ّيلك عندما
التقطْ هُ .
ُ
ٌ
ال�ش ْع ِر ٌ
ُ
مي��وت .يف ِّ
يعرف �أ�سرا َرها �إ ّال من
لعبة ال
َ
امتلك ج�سار َة طفل.
ال تكرتثْ عندما يقولونَ ل َ
�شاعر
��ك  :ه��ذا
ٌ
اعلم �أنّهم يقدحونَ يف القولِ وال ميدحونَ .
كب ٌ
ريْ .
ُ
ِّ
فال�ش ْع ُر بيتُهُ
من
املجهول
وفردو�سهُ الطّ فولةَ .د ْع َك ْ
ُ
متوالياتِ ال َهذْ ِر وح ّمى البالغةِ  ،وان�صتْ  ،فقط� ،إىل
ما يقو ُلهُ الطّ ُ
فل فيك.
َ
بالغة �أو ق�صد
اكتب
ق�صيدتك مثل لهفة .دونَ
ٍ
ْ
وال ت�ستعمل ِح َي َل اال�ستعار ِة واملجا ِز �إنْ ا�ستطعتْ .
َ
عيناك َّ
كل �شيء قبيح ًا �أم جمي ًال يف
ولتنهب
ْ
للقبح وجهه
�
فاعلم
عيناك.
عليهما
تقع
أنَّ
الطّ ِ
ريق ُ
ْ
ِ
الآخر اجلميل و�أنَّ �أزها َر َّ
ال�ش ِّر عند بودلري هي �أزها ُر
ن�ص
خ ٍ
ري و�أنَّ الرداء َة يف احليا ِة كثري ًا ما تكونُ يف ِّ
ً
ً
هائلة على الدّ رب.
قطعة �شعر ّي ًة
�شاعر جمنونٍ
ٍ
ال��ت��ف��تْ �إىل تلك امل��ن��اط��ق الّ��ت��ي ح���ا َد عنها
الآخرونَ واحرثْ هناك.
(�شرف املعنى) .هذه
ال ُتركّزْ اهتما َم َك على
ِ
خديعة.
َ
كن ّ
امل�سافة الكبري َة الّتي بينك
اء واقط ْع
ْ
م�ش ً
َ
َ
ال�ش ّ
ُ
وء يف العتمةِ ّ
اقةِ �ُ .شقَّ
ّ
ال�ض
ك
ت
ذا
.
ِك
ت
وبني ذا
ُ
َ
الطّ ريق� .شقَّها بق ّوةٍ �إىل
هناك وا�ص ِغ �إىل �صوتِ
ذاتِك� .أنتَ ق�صيد ُت َك ،وغري ذلك �أنتَ مقلّدٌ وموظّ ٌف
بالط ال ّلغةِ ونا�سخ.
يف ِ
َ
أعماق قبل �أنْ
ج ّ��ر ْب دائم ًا �أنْ
تهبط �إىل ال ِ
َ
كامل
متنح َك الأقا�صي
لن
تلتفتَ �إىل الأقا�صيْ .
َ
َ
ْ
وهجها �إذا ْ
تعرف بهجة الأعماق.
مل
ِ
�أنتَ
لتق�ص جن ّي ُة
ّجريب
�شاعر .ادخلْ يف الت
ِ
ٌ
َّ
َ
جتربة �شاعر يف
الكتابةِ على �أخواتِها اجل ّن ّياتِ
فم النّبع.
الطّ ِ
ريق �إىل ِ
ٌ
أكتب
يف
جميل
بوهيمي
ب�س ُط َو ْي َر علَّمني �أنْ � َ
ْ
ٌّ
منطق ا َ
أكر َج يف �أدغالِ اجلبالِ وعلى
على
ِ
حل َجل� .أنْ � ُ
ً
أجنحة،
احلواف وعند املنحدراتِ و�أ�س ّوي للكلماتِ �
ِ
ري.
و�أطري� .أنْ �أبني بيتي على
ِ
خالف ما تفعل الطّ ُ

من الذاكرة
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خمتــــارات من "الأ�ســـــــبوع الأدبي" قبل " "1000عدد
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ق�صيدتان

كاتب �أعرفه

وديع فل�سطني

• �صالح هواري
ـ1ـ
�أعرف �أنك � ّ
أين
هل ت�سمعني!!!
�أنا �أ�سمع نب�ضك جد ًا
�أ�سمع ريحك ت�صدح
يف خابيتي املكتنزة
بع�صافري املاء
هل تعرفني!!!
�أنا �أعرف �صوتك
من هم�س جديلته
�أعرف �شمعك من دمعته
هل تعرف دمعي من �شمعته؟؟
بعد قليلٍ
�ستفاجئ حقل يديك حمامة
روحي
هل هي�أت لها �شيئاً
من قمحك يا وطني!!
ال وقت لأبعد �أكرث عنك
ال وقت لتبعد �أكرث عني
�أعرف �أين
ذات م�ساءٍ قاحل
�أطلقت عليك خريفي

فتطاير حزنك فوق �سياجي
لكني �أعرف �أنك
لن ت�ستبدل ع�شي بقف�ص
�أو عنقي بر�صا�صة!
�أنا مثلك كنت �إذا
فاج�أين ال�شعر
�ألوذ مبئذنة الليل
على كل ن�ساء احلي
�أوزع ملحي وخمرية �أحزاين
مئذنة الليل �أنا
هل فاج�أك ال�شعر
لت�أوي الآن �إيل!!!
�أعرف �أنك لن تقتلني
�إال بهواك
فاقتلني يا وطني
كي ال �أن�ساك
اقتلني
كي ال �أن�ساك
ـ2ـ
مبن �أحتمي؟؟
على جمرة املاء مت�شي رياحي
وهذي نوار�س قلبي حتوم

ف�أي البحار تليق لهذا امل�سافر؟؟
�أنا قمر التائهني
فمن عنده قبرّ ات �ضريرة
لأطعمها يا�سمني عيوين؟!!
على جثة الطني الزال
�سرب الذباب يطوف
وهذي ال�شوارع حويل
ملطخة بالدخان الكثيف
مبن �أحتمي!!
�س�أرحل مني �إ ّ
يل
امنحوين �صليل اجلنون لأم�شي
�إىل �أبجدية موت نظيف
متى يا مدينة عمري
ت�صريين تعويذة الندى
ن�ضج احلزن يف
متى �سيحني القطاف؟!
�أنا مثخن بالر�ؤى و�أخاف
ملاذا �أنا ال �أخاف
و�أطالل ذاكرتي
�شارع تتدىل الدماء،
على غ�صنه
كل هذا الر�صا�ص لهم

يل �أنا كل هذا الرعاف
�س�أهتف بال�شعراء جميع ًا
وبالأنبياء جميع ًا
وبالأغبياء جميعاً
وبالأغنياء جميع ًا
وبالفقراء جميع ًا
فمن ���ش��اء �أن ي�ستجري مبلحي
وزيتي
على �صدره فليعلق
قناديله الياب�سه
وي�أتِ وي�أتِ وي�أتِ
�أنا ال�ساكن املتحرك يف كل وقت
�أ�شيل على راحتي اجلفاف
و�أنفخ فيه
لي�شتعل اليا�سمني بكل ال�ضفاف
وكل الأغاين التي ذبحوها على
قمتي
تنحني الآن ك��ي ت�ست�ضيء
مبوتي
�أنا قمر التائهني
فمن عنده ُقبرّ ٌ
ات �ضريرة
لأطعمها يا�سمني عيوين؟

تاريخ من اجلنون

حول ر�سالة (ال�صاهل وال�شاحج) لأبي العالء املعري
•هزاع ك�شيك
يف مقدمة الر�سالة ،قدمت الدكتورة عائ�شة
عبد الرحمن الكتاب املذكور و�أهدته �إىل:
(�إىل الأج��ي��ال م��ن العلماء املغاربة الذين
راب��ط��وا يف امل��وق��ع ال��ف��ك��ري باجلبهة الغربية
�ساهرين على حماية العربية والإ�سالم وت�أ�صيل
علومها).
و�سبب الإه��داء �أن ن�سخة الكتاب الأ�صلية
عرثت عليها د .عائ�شة عبد الرحمن يف اخلزانة
امللكية باملغرب.
ـ وق��د ج��اءت الر�سالة يف �سبعمائة �صفحة
تتكلم على ل�سان فر�س وبغل و�إىل جانب الر�سالة
و�ضع كتاب لطيف يف�سر ما جاء بها يعرف (بل�سان
ال�صاهل وال�����ش��اح��ج) ي�شرح م�ضمون الر�سالة
و�ألفاظها ورموزها واللغة التي كتبت بها.
ـ وك���ان ال���ذي عمل ل��ه ه��ذا ال��ك��ت��اب يدعى
(عزيز الدولة �أب��ي �شجاع فاتك الرومي موىل
(منجوتكني) العزيزي ،وقيل ب�أن عزيز الدولة
قد ويل حلب من قبل امل�صريني �أيام احلاكم ب�أمر
اهلل الفاطمي وبع�ض �أيام (الطاهر) وكان تاريخ
تعيينه والي ًا على حلب يوم الأحد ثاين رم�ضان
�سنة 407هـ ولقب �أمري الأمراء وتاج املله.
ـ ولكن عزيز ال��دول��ة قد ع�صي على �أوام��ر
احلاكم ب�أمر اهلل الفاطمي ف�أر�سل �إليه احلاكم
يف �سنة �إحدى ع�شرة و�أربعمائة للهجرة جي�ش ًا،

فا�ستنجد عزيز الدولة مبلك ال��روم (با�سيل)
ويف تلك الأثناء بلغ عزيز الدولة مقتل احلاكم
فنق�ض عزيز الدولة عهد ملك الروم.
ـ وجاء بعد احلاكم ب�أمر اهلل (الطاهر) وخلع
كثري ًا من الهبات على عزيز الدولة ،ولكن عزيز
الدولة قتل على يد غالم له من �أ�صل هندي يدعى
(تيزون) بتدبري (�ست امللك) عمة الطاهر وذلك
لأربع ليال خلت من ربيع الآخر �سنة ثالث ع�شرة
و�أربعمائة.
وقد ذكر م�ؤرخو �أبي العالء كتاب (ال�صاهل
وال�شاحج) �ضمن م�صنفاته التي �سلمت من ال�ضياع.
قال القفطي  568ـ  646هـ يف (�إنباه الرواة):
(يتكلم فيه على ل�سان فر�س وبغل ،مقداره
�أربعون كرا�سة ،وكتاب لطيف يف تف�سريه يعرف
بل�سان ال�صاهل وال�شاحج ،وك��ان ال��ذي عمل له
هذا الكتاب يدعي (عزيز الدولة) وكتاب يعرف
(بالقائف) على معنى كليلة ودمنة� ،ألفت منه
�أربعة �أج���زاء ،ثم انقطع ت�أليفه مب��وت من �أمر
بعمله ،وهو عزيز الدولة املقدم ذكره).
وقال ياقوت احلموي  574ـ 626هـ يف معجم
الأدباء:
(على �أن �أب��ا العالء �صنف هذه الكتب لأبي
�شجاع فاتك امللقب بعزيز ال��دول��ة وايل حلب
للم�صريني وكان رومي ًا).

�أما ابن العدمي يف (الإن�صاف والتحدي) قال:
(وكتاب ر�سالة ال�صاهل وال�شاحج ،يتكلم على
ل�سان فر�س وبغل� ،صنعه للأمري عزيز الدولة �أبي
�شجاع فاتك الرومي).
ـ وق��د ن�شر املجمع العلمي يف دم�شق عام
 1962كتاب ًا للأ�ستاذ حممد �سليم اجلندي حول
�أبي العالء و�آث��اره .وافق فيه الأ�ستاذ املذكور ما
قاله ابن العدمي وياقوت احلموي والقفطي وقد
ا�شتجرت الأق��اوي��ل ،واختلفت الآراء ،وكرثت
التكهنات حول الر�سالة و�صاحبها الذي كتبت له.
ولكن احلديث الهام الذي �أخرج املو�ضوع من الأخذ
وال��رد ،وح�سم اخل�لاف هو ظهور كتاب (ر�سالة
ال�صاهل وال�شاحج) .وقد ذكر امل��وي ا�سم الذي
كتبت له الر�سالة وقد ذكر ا�سمه مرات ومرات
با�سم (عزيز الدولة وتاج املله �أمري الأمراء).
و(ر�سالة ال�صاهل وال�شاحج) لي�ست كتاب
ت��اري��خ ،لكنها تقدم تف�سري ًا تاريخي ًا لأح��داث
البيئة والع�صر يف ر�ؤي���ة ب�صرية �أب���ي العالء
الثاقبة ،وتعر�ض �أح���وال املجتمع و�أو���ض��اع��ه
وطبقاته و�صناعاته وحرفه ومتاجره ،وت�صور
الأمناط الب�شرية للأفراد واجلماعات.
و�أب����و ال��ع�لاء يف ت��اري��خ��ه للمرحلة يعني
البقية �..........................................ص22

• عي�سى فتوح
كان ملجلة «الأديب» اللبنانية التي �أ�صدرها
�ألبري �أدي��ب ( 1908ـ  )1985عام  1942ف�ضل
كبري علي ،فمنذ �أن ب���د�أت الكتابة فيها عام
 ،1961وحتى توقفها عام  1985كانت ت�صلني
بانتظام ،وكنت �أقر�ؤها بلهفة و�شوق ،وال �سيما
تلك املقاالت والر�سائل الأدبية التي كان يوافيها
بها �أ�صدقا�ؤها الكثريون املنت�شرون على امتداد
الوطن العربي واملهجر ،حتى ك ّونوا �أ�سرة �أدبية
كبرية ،كان يف طليعتها الكاتب والناقد امل�صري
وديع فل�سطني الذي بادلته الر�سائل عدة �سنوات
�إما عن طريق الربيد� ،أو عن طريق جملة الأديب
التي كانت �صلة الو�صل املثلى بني الأدب��اء ،وما
�أزال �أتلقى ر�سائله حتى اليوم ،ف�أطلع من خاللها
على �أخبار الأدب والأدب��اء ،و�آخ��ر ما �أ�صدرته
دور الن�شر يف م�صر ال�شقيقة ،فمن املعروف �أن
ودي��ع فل�سطني ،ع�ضو جممعي اللغة العربية
يف دم�شق وع ّمان ،ميتلك ث��روة �أدبية �ضخمة،
وله �أ�صدقاء كثريون يف كل مكان ،كلهم من �أهل
الأدب والفكر ويتمتع مبكانة �أدبية مرموقة،
و�سمعة طيبة ،ومنزلة رفيعة يف عامل الت�أليف
والرتجمة ،ون�شاط �أدب��ي ملحوظ يف ع��دد من
املجالت امل�صرية والعربية.
�أ���ص��در ودي��ع فل�سطني ع��دة كتب مرتجمة
ع��ن اللغة الإنكليزية ال��ت��ي يجيدها �إج���ادة
ت��ام��ة ،ومعظمها يتعلق بال�صحافة� ،أم���ا �أه��م
كتبه امل�ؤلفة فهو كتابه «ق�ضايا الفكر يف الأدب
املعا�صر» ال��ذي قدم يل ن�سخة مه عام ،1982
وق���د ت��ن��اول ف��ي��ه ع���دة ق�ضايا �أدب��ي��ة هامة
منها :العامية والف�صحى ،ال�شعر احلر وال�شعر
امل���وزون ،امل�صطلحات العلمية ،وق��واع��د اللغة
العربية� ،أزمة الهجاء� ،أزمة الطباعة ،احلروف
الالتينية ،االلتزام يف الأدب الواقعي ،الإبانة
والرمز� ،أ�سلوب الإث��ارة واملنهج العلمي ،كاتب
الأم�����س وكاتب ال��ي��وم ،ان��ح��راف ر�سالة النقد،
مكان امل�سرحية خال ،الرتجمة �إىل ال�ضاد� ،أزمة
الكتاب العربي� ،أهناك حمنة �أدبية؟ الفكر بني
االر�ستقراطية والغوغائية.
ال جمال هنا لطرح كل الآراء والأفكار التي
ب�سطها وديع فل�سطني يف كتابه هذا ،وكلها جدير
باالهتمام ،ملا متيزت به من الدقة ،واملو�ضوعية،
والفهم العميق ،ونفاذ الب�صرية ،وهي �إن دلت على
�شيء ف�إمنا تدل على مت�سك هذا الأديب بعروبته
وقوميته وتراثه الأ�صيل...
�إن��ه ـ واحل��ق يقال ـ �أدي��ب بطبعه  -ولي�ست
حرفة الأدب ه��ي التي ت�ستهويه ،ب��ل عقيدة
الأدب الأ�صيلة يف �أعماقه هي التي حتفزه �إىل
الإ�سهام بقلمه يف ميدان الأدب ،وهو ميتاز ـ كما
ي�شهد بذلك كل �أ�صدقائه ـ مبتانة اخللق ،و�صدق
امل��ودة ،ونبل امل�شاعر وحرية ال��ر�أي ،واالنفتاح
على ث��ق��اف��ات ال�����ش��ع��وب ،دون �أن ي�سمح لهذه
الثقافات ب�أن تقتلعه من جذوره الرا�سخة.
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(دار الندوة)
�أول حلقة �أدبية جامعية يف البالد العربية
• ب�شار منافيخي
ع����رف����ت ب��ي��روت
ب���أن��ه��ا م��دي��ن��ة العلم
واجل��ام��ع��ات وال��ك��ت��ب
وال�����ص��ح��ف وامل��ج�لات
ف����ف����ي ع�������ام 1847
�أ���س�����س امل��ع��ل��م بطر�س
ال��ب�����س��ت��اين ( 1819ـ
 )1883م��ع ال��دك��ت��ور
ف���ان���دي���ك ( 1818ـ
 )1895م��در���س��ة يف
قرية (عبية) بق�ضاء
عاليه يف جبل لبنان
ث��م نقلت �إىل ب�يروت
ع����ام  1866و�أط���ل���ق
عليها ا���س��م (الكلية
ال�سورية الأجنيلية)
فتهافت عليها الطلبة
م��ن ك��اف��ة ب��ق��اع ب�لاد
وجيه البارودي
ال�شام وال��ع��راق وبعد
ات�������س���اع���ه���ا حت��ول��ت
�إىل اجلامعة الأمريكية التي در�س وتخرج منها كثري من رجاالت
النه�ضة العربية �أمثال �شبلي �شميل ( 1850ـ  )1917وجرجي
زيدان ( 1861ـ  )1914وعبد الرحمن ال�شهبندر ( 1879ـ )1940
وق�سطنطني زريق ( 1909ـ  )2000وفيليب حتي ( 1886ـ )1978
وغريهم الكثري.
طالب �شعراء يف اجلامعة:
يف مطلع الع�شرينيات م��ن ال��ق��رن املا�ضي ،انت�سب �إىل تلك
اجلامعة �أربعة من الطالب العرب الذين كانوا يقر�ضون ال�شعر
مبكر ًا وهم من فل�سطني �إبراهيم طوقان ( 1905ـ  )1941وحافظ
جميل ( 1908ـ  )1984من العراق ووجيه ال��ب��ارودي ( 1906ـ
 )1996من �سورية وعمر فروخ ( 1904ـ  )1983من لبنان ،ونتيجة
لأج��واء احلرية االجتماعية والفكرية والتعليم املختلط التي
كانت �سائدة يف اجلامعة �آنذاك فكروا بت�أ�سي�س حلقة �أدبية كانت
�أوىل احللقات الأدبية التي ت�ؤ�س�س يف اجلامعات العربية.
ـ دار الندوة:
�أطلق ه�ؤالء الطلبة ال�شعراء على تلك احللقة الأدبية التي
�أ�س�سوها عام  1926ا�سم (دار الندوة) تيمن ًا بدار الندوة التي
�أ�س�ستها قبيلة قري�ش يف اجلاهلية حيث كانوا يجتمعون يف مكان
�سموه (دار الندوة) للنظر يف �ش�ؤون القبيلة و�إدارة �أمور مكة.
ويحدثنا �أحد �أع�ضاء تلك الندوة هو د .عمر فروخ عن الغاية
من ت�أ�سي�س تلك احللقة قائ ً
ال:
«كانت الغاية من ه��ذه احللقة اجتماع نفر من الأ�صدقاء
تربطهم رابطة الأدب ونظم ال�شعر ،ولقد اتخذ كل �شخ�ص منا
ا�سم ًا �أدبي ًا من زهو الع�صر العبا�سي فاتخذ �إبراهيم ا�سم العبا�س بن
الأحنف ،ووجيه ا�سم ديك اجلن احلم�صي ،وحافظ ا�سم �أبي نوا�س
وندمي البارودي ا�سم الأ�صمعي وبقي يل ا�سم �صريع الغواين م�سلم
بن الوليد البغدادي» وعن الأجواء التي كانت �سائدة على احللقة
الأدبية يتابع فروخ حديثه فيقول:
«وغلبت على دار الندوة روح املرح والهزل فقل �أ�ستاذ مل يتعر�ض
بالهجاء له �أو لبع�ض �آثاره على الرغم من حبنا له و�إعجابنا به،
ولكنه تهور ال�شباب وحب االنتقاد وكرثت م�ساجالتنا يف املو�ضوعات
الوجدانية والغزل منها».
وك��ان للندوة دف�تر خا�ص بها ت��دون فيه وق��ائ��ع اجلل�سات
وامل�ساجالت ال�شعرية وكان امل�س�ؤول عنه ال�سيد ندمي البارودي ابن
عم ال�شاعر وجيه البارودي.
"نتاج الندوة":
كانت حلقة دار الندوة تقيم العديد من احلفالت العامة

حافظ جميل
واخلا�صة وقد اتفق الأع�ضاء على �أن ال يدخلوا يف �أي مباراة
�شعرية تت�ضمن جوائز مالية �أو خطب لأنهم ال يريدون املناف�سة
من �أجل املال ،ومن �أهم املباريات ال�شعرية التي كان �أع�ضاء احللقة
ي�شاركون بها هي مع �أع�ضاء جمعيتي زهرة الآداب والعروة الوثقى،
وي��رى د .ف��روخ �أن �أ�شعر �أه��ل دار الندوة كان ال�شاعر �إبراهيم
طوقان الذي كان يجتمع مع وجيه البارودي وحافظ جميل يف �أكرث
الأحيان وقاموا بنظم العديد من الق�صائد امل�شرتكة منها ق�صيدة
(وادي الرمان) التي نظمها طوقان ووجيه البارودي ومطلعها:
يا رب (واد) قد تفتَّح ورده
واخ�ضلَّ فهو بطله مغرورق
وعن عظمة هذه الق�صيدة يحدثنا وجيه البارودي يف ال�صفحة
 169من ديوانه (بيني وبني الغواين) قات ً
ال:
«ه��ذه الق�صيدة �أمن��وذج مفرد مبتكر نظمتها باال�شرتاك مع
امل��رح��وم �إب��راه��ي��م ط��وق��ان �شاعر فل�سطني وزميلي يف اجلامعة
الأمريكية يف بريوت.
امتزج وجدان ًا بكل كلمة وبكل
�شطرة ،فجاءت ق�صيدة ال ي�ستطيع
ناقد مهما حقق ودقق �أن يجد
دلي ً
ال على ينبوعها الثنائي».
ـ ق�صيدة حدائق ال�شام:
وهي من �أ�شهر الق�صائد امل�شرتكة التي نظمها �أع�ضاء دار الندوة
وهم طوقان والبارودي وجميل ،وكانت بطالت هذه الق�صيدة هما
فتاتان دم�شقيتان كانتا على ق�سط وافر من اجلمال الآخاذ وقد
انت�سبتا �إىل اجلامعة عام  1926الأمر الذي جعلهما مدار اهتمام
طالب اجلامعة ومثار �إعجابهم وهما ليلي يو�سف تني ( 1908ـ
 )1950و�شقيقتها �ألي�س وهما حفيدتا امل�ؤرخ والأديب الدم�شقي
نعمان الق�ساطلي ( 1854ـ  )1920من ابنته �أ�سماء وهو �صاحب
كتاب "الرو�ضة الغناء يف دم�شق الفيحاء" وق�صة الق�صيدة �أنه ذات
يوم كان �إبراهيم طوقان وزميله حافظ جميل عائدين من �شاطئ
البحر فتذكروا ليلي و�آلي�س تني ف�أخذوا ينظمون ق�صيدة (حدائق
ال�شام) فنظم �إبراهيم وحافظ ثالث مقاطع كان مطلعهما:
ني يا ُ
عنب
يا ت ُ
توت يا رمانُ يا ُ
ذهب
يا د ُّر يا ما�س يا ياقوت يا ُ
اهلل ُ
ُ
ُ
الدالل؟ وما
اهلل ما هذا
ي�ضطرب
هذا ال�صدود؟ وما للقلب
ُ
ني يا ُ
عنب
يا ت ُ
توت يا رمانُ يا ُ
ثم �شاركهم زميلهم وجيه ب��ارودي يف نظم الق�صيدة فنظم
�سبع مقاطع ثم تابعوا حتى �أكملوا الق�صيدة الطويلة ومن مقطع

للبارودي:
يا يو َم �أقبلن �أ�شبا َه التماثيلِ
		
مكلالت بهاالتِ الأكاليلِ
ٍ
ُ
تبعث ليلي وليلي ُ
ذات ت�ضليلِ
أق�ساك يا ليلي
ليلي فديتك ما �
		
ِ
ُ
عنب
يا
يا
ياتوت
ني
ت
يا
ُ
رمانُ
ُ
وقد ترددت �صدى هذه الق�صيدة يف اجلامعة وخارجها ونالت
�شهرة وا�سعة يف الأو�ساط الأدبية وتناقلتها عدد من ال�صحف
واملجالت يف لبنان وبالد املهجر وظل طالب اجلامعة يرددون مقاطع
لكل الق�صيدة حتى تخرجت بطالتها ليلي و�ألي�س من اجلامعة عام
 ،1930ويتحدث الكاتب يعقوب العودات امللقب بالبدوي امللثم
(.)1971-1909
يف كتابه �أن ق�صيدة حدائق ال�شام كانت مق�صورة على ناظمي
�أبياتها وبع�ض املقربني منهم ثم جتاوز �سرها تخوم الهم�س وبلغ
�أم��ره��ا عميد اجلامعة (نيكويل) وا�ستدعى �إب��راه��ي��م طوقان
وحا�سبه عليها.
ليلى يف الذاكرة:
بقيت ليلى ينت ملهمة �شعراء دار الندوة حتى ل�سنوات طويلة
تعاود ذكرياتهم اجلميلة فتابعوا ينظمون فيها الق�صائد ومنهم
�شاعرنا �إبراهيم طوقان الذي تذكر تلك احل�سناء الدم�شقية وراح
ي�س�أل �صديقه عمر فروخ عنها ويقول:
�أين (ليلي) على �شواطئ
بريوت يا (عمرو)؟
		
كان من فرعها الظالم
ومن (وجهيها) القمر!
		
ودبت الغرية قلب �شاعرنا حافظ جميل وبعد �سنوات طويلة
�أعاد نظم الق�صيدة ويروي الدكتور عمر فروخ ب�أن زميله الطبيب
وجيه البارودي قد كتب له ر�سالة عام � 1954أ�شار فيها �إىل �إن
ق�صيدة (حدائق ال�شام) التي نظموها عام  1928قد عار�ضها
جم���دد ًا زميلهم حافظ جميل ب�شكل جديد ف��ج��اءت �أح��ل��ى من
الق�صيدة ال�سابقة ومطلعها يقول:
ياعنب
ياتني ياتوت يارمان
ُ
والكثب
ياخري ما اجنت االغ�صان
ُ
ال�سغب
يام�شتهى كل نف�س م�سها
ُ
يا برء كل ف�ؤاد �شفه الو�صب
يا تني يا توت يارمان يا عنب
�أفول دار الندوة:
بعد عامني يف عمر (دار الندوة) الأدبية �أغلقت ب�سبب خالف
دب بني ال�شاعر �إبراهيم طوقان وزميليه حافظ جميل ووجيه
ال��ب��ارودي .وال�سبب هو خالف حول م�شاركة حافظ ووجيه يف
املباريات ال�شعرية ذات اجلوائز املالية وهذا خمالف لل�شروط التي
و�صفوها يف بداية ت�أ�سي�س دار الندوة.
ويف اخلتام لقد قدم �أ�صحاب املواهب ال�شعرية يف حلقة (دار
الندوة) مناذج من ال�شعر الوجداين بعيد ًا عن قيود جمتمعاتهم
حتد من حريتهم يف التعبري عن خوالج النف�س الإن�سانية.
التي كانت ُّ
املراجع:
 د.عمر فروخ� - :شاعران معا�صران  :طوقان وال�شابي ،بريوت.1954 ، د .عمر فروخ ـ غبار ال�سنني ..ملحات من حياتي  ،بريوت.1985 ، يعقوب العودات :الغواين يف �شعر �إبراهيم طوقان ،بريوت.1957 ، وجيه البارودي :بيني وبني الغواين (ديوان �شعر) حماة – .1970 �أدهم �آل اجلندي� :أعالم الأدب والفن  -اجلزء الثاين – دم�شق.1958
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ندوة مبنا�سبة الذكرى الأوىل لرحيل ال�شاعر الكبري "�سليمان العي�سى"

تخليد ًا لذكرى �شاعر العروبة و الطفولة
ال��راح��ل �سليمان العي�سى ومبنا�سبة م��رور عام
على رحيله �أقامت ال�شعبة املركزية حلزب البعث
العربي اال�شرتاكي بالتعاون مع دار البعث ندوة
�أدبية تناولت بع�ض اجلوانب الوطنية والن�ضالية
والأدبية يف حياة ال�شاعر الراحل.
وق��ال��ت ال��دك��ت��ورة ملكة �أبي�ض رفيقة درب
وحياة ال�شاعر العربي الكبري الراحل �سليمان
العي�سى يف كلمة لها خالل الندوة �إن وزارة الثقافة
�أ�صدرت هذا العام جمموعة من املجلدات والكتب
ن�شرت فيها الكثري من كتابات ال�شاعر �سليمان
العي�سى ،كما حتدثت عن رحلة العطاء امل�ستمرة
لرفيق دربها ال�شاعر الراحل �سليمان العي�سى،
هذا العطاء الكبري الذي كان دافع ًا لها لتعيد جمع
الكتب واملخطوطات التي �أبدعها وتعيد ت�صنيفها .
�أما الباحث الدكتور علي القيم رئي�س حترير
جملة (املعرفة) فقال �إن ال�شاعر الراحل كتب
�شعر الطفولة كرمز للبقاء ع�بر لغة ب�سيطة
و�سهلة مليئة بالإن�سانية وبالقوة مما جعله يناف�س
�أهم ال�شعراء ،كونه ميتلك نا�صية ال�شعر ونا�صية
اللغة فهو الذي كتب يف العا�شرة من عمره �أوىل
ق�صائده ثم ق��ر�أ �شعر املعلقات واملتنبي واملعري
وتربع على �إرث ح�ضاري كبري ،وكان ي�ؤمن بعظمة
الإن�سان العربي كما ي�ؤمن بعظمة الإن�سان ال�سوري
فهو �صاحب هوية قومية ال مثيل لها.
ومن جهته اعترب ال�شاعر الدكتور نزار بني
املرجة رئي�س حترير �صحيفة (الأ�سبوع الأدبي)

�أن اللقاء يف ذكرى رحيل ال�شاعر �سليمان العي�سى
ينطوي على الكثري من الوفاء لأحد م�ؤ�س�سي حزب
البعث العربي اال�شرتاكي ،وتطرق �إىل الكلمة
التي �أر�سلها ال�شاعر �سليمان العي�سى والتي �ألقيت
يف حفل تكرميه يف قريته النعريية لأن املر�ض
ح��ال دون ح�ضوره الف��ت�� ًا �إىل �أن الكلمة كانت
م�ؤثرة وفا�ضت لها دموع احل�ضور فقد عرب خاللها
عن �شوقه وحمبته لقريته و�أهله وجريانه ورفاق
طفولته و�شبابه.
وع�بر د .ن��زار بني امل��رج��ة ع��ن م��دى ت�أثره
وفخره بحفنة ال�تراب التي �أح�ضرها معه من
�أر�ض النعريية من حتت �شجرة التوت يف حديقة
بيت ال�شاعر الكبري �سليمان العي�سى والتي كتب
يف �أفيائها �أوىل و�أروع ق�صائده ثم قدمها هدية
لل�شاعر بعد ال��ع��ودة �إىل دم�شق وك��ت��ب عليها
خماطب ًا ال�شاعر �سليمان العي�سى :
�أبانا الذي �صاغ وهج الكالم
و�شق الدروب لنعلي الندا
حملت الرتاب الع�شيق �إليك
ويا ليتني كنت ذاك الهدهدا
لأنقل �صورة بيت عتيق
يحن �إليك وكم قد �شدا
و�أما الإعالمية املهند�سة الهام �سلطان فركزت
يف قراءاتها حلياة ال�شاعر الأدبية على اجلوانب
الوطنية والثورية حيث التزم ال�شاعر بالثوابت
الوطنية وال��ق��وم��ي��ة وو���ص��ل ع�بره��ا �إىل كافة
الطبقات ب�أ�سلوبه املتما�سك الب�سيط وعباراته

الر�شيقة.
كما ذكرت ب�أثره التاريخي يف نفو�س الأجيال
وال�سيما الأطفال الذي زرع يف خياالتهم مبادئ
الوطنية وحب الوطن وعراقة االنتماء ،الفتة
�إىل ن�شيد البعث الذي كتبه وهو خالد يف �أذهاننا
حتى اليوم .كما �أو�ضحت �أن هناك العديد من
الأنا�شيد امل�ؤثرة التي كتبها �شاعرنا العربي مثل
ن�شيد طالئع البعث وكثري من �أنا�شيد الأطفال.
ه��ذا وق��د �أ���ص��درت الهيئة العامة ال�سورية
للكتاب التابعة لوزارة الثقافة مع الذكرى ال�سنوية
الأوىل لرحيل ال�شاعر ال�سوري �سليمان العي�سى
ثالثة جملدات ت�ضم �أعمال ال�شاعر الراحل التي
�صدرت 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 ع��ن��وان “الكتابة
بقاء” والكتاب ال�سابع عنوان “ق�صائد يل ولها”
قامت بجمعها الدكتورة ملكة �أبي�ض زوجة ال�شاعر
الراحل يف ثالثة جملدات حتمل عنوان “�سليمان
العي�سى  /الأع��م��ال الأخرية” وتقع يف 1675
�صفحة من القطع الكبري.
ال�شاعر الكبري �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 وه��و من م�ؤ�س�سي احت��اد الكتاب العرب يف
�سورية ع��ام  ، 1969وكتب ك��ث�ير ًا م��ن الق�صائد

للأطفال و�شارك مع زوجته الدكتورة ملكة �أبي�ض
يف ترجمة ع��دد م��ن الكتب الأدب��ي��ة وترجمة
الق�ص�ص وامل�سرحيات من روائ��ع الأدب العاملي
للأطفال وح�صل على عدد من اجلوائز العربية
والعاملية.
يذكر �أن من بني �آخر ما كتبه ال�شاعر الراحل
�سليمان العي�سى كتاب "النعريية قريتي" الذي
�أ�صدره احتاد الكتاب العرب تكرمي ًا لتجربة قامة
كبرية من القامات الأدبية �سوري ًا وعربي ًا ،و�ضمن
الكتاب ويف ملف خا�ص كتبه ال�شاعر الدكتور نزار
بني املرجة مبوافقة من ال�شاعر يظهر 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 والده ال�شيخ �أحمد التي حتتوي
�أمهات الكتب وكنوز املجالت �إ�ضافة �إىل ذكرياته
يف ظل �أ�شجار التوت والتني والزيتون التي تركت
�أث��ر ًا كبري ًا يف نف�سه يعبق بني احلني والآخ��ر 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 ،ناهيك عن املكانة العظيمة
التي تظهر لوالده يف �ضمريه و�أ�شعاره لأن والده
ك���ان مثله الأع��ل��ى وك���ان ر���ص��ي��ده االجتماعي
والأخالقي والثقايف.
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الأعمال الأخرية ل�سليمان العي�سى
• ملكة �أبي�ض
-1ا�ستوحيت ع��ن��وان ه��ذه الأع��م��ال – حني
�أعددتها للطباعة – من عنوان عدد من الدواوين
�صدرت لل�شاعر يف اليمن خالل �إقامته هناك مدة
خم�سة ع�شر عام ًا ،بني  1990و.2005
لقد َن ِعم ال�شاعر خالل تلك ال�سنوات بالتفرغ
الكامل للت�أليف والرتجمة ،فكانت ح�صيلتها
�سبعة دواوين :ثماالت  ،1وثماالت  ،2وثماالت
 ،3وث��م��االت  ،4وث��م��االت  ،5وال��ك��ت��اب��ة بقاء،
وق�صائد �صغرية يل ولها؛ بالإ�ضافة �إىل تعريب
ع�شرات من ق�ص�ص الأطفال بامل�شاركة معي.
ومعنى الثمالة ،كما يقول املعجم ،املاء القليل
يبقى يف �أ�سفل احلو�ض �أو الإن��اء ،ولكن عطاء
�سليمان امتد بعد ذلك حتى بلغ �أحد ع�شر ديوان ًا،
�شك ّلت هذه الأعمال �سبعة منها .هذه الدواوين
طبعت يف اليمن ومل يط ّلع عليها القارئ ال�سوري
نتيجة الأو�ضاع املعقدة التي عانى منها وطننا
العربي منذ مطلع هذا القرن.
وهي ت�شكل مرحلة جديدة يف ر�ؤية ال�شاعر
لعطائه� ،أراد فيها تخفيف ارتباطه بالعامل
اخل��ارج��ي ،وتوثيق ال�صلة بعامله الداخلي؛ مع
تو�سيع �أ�شكال التعبري با�ستخدام املزيد من النرث
وق�صيدة النرث.
و�س�أحاول يف هذه ال�صفحات �إعطاء فكرة
�سريعة عنها ،و�أترك للقارئ اال�ستمتاع مبطالعتها
وتكوين ر�ؤيته اخلا�صة حولها .ولن �أحتدث هنا
عن دي��وان :ق�صائد �صغرية يل لها ،فهو بحاجة
�إىل درا�سة خا�صة ،و�أرج��و �أن يقوم بها �أحد
الدار�سني �أو النقاد.
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الكبار يف الأجيال املتعاقبة ،بدء ًا بامرئ القي�س
واملعري وابن خلدون ،وانتقا ًال �إىل رواد النه�ضة
العظام وفيهم حممود �سامي البارودي ،و�أحمد
�شوقي ،و�سيد دروي�ش؛ ف�إىل مبدعي القرن املا�ضي
الذين عا�صرهم بع�ض الوقت ،وفيهم ال�شعراء
اليا�س �أبو �شبكة ،ونزار قباين ،والفنان الت�شكيلي
فاحت املدر�س ،وكتّاب الق�صة والرواية �أبو العيد
دودو ،و�شكيب اجلابري ،و�صدقي �إ�سماعيل .كما
م��دّ ي��ده �إىل املبدعني الذين ما يزالون يف �أوج
عطائهم ،وفيهم ال�شاعر حممد الثبيتي ،وامل�ؤرخ
�أحمد داود.
يف ق�صيدته «باحث عن امرئ القي�س» ،يقع
اختيار �سليمان العي�سى على هذا ال�شاعر الفار�س،
لأنه يج�سد املُ ُثل اجلاهلية التي نفتقدها يف هذا
الع�صر وهي ال�شجاعة ،والإباء ،والدفاع عن احلق
والوطن ..لذلك يخاطبه قائ ًال:
ال ت�س�ألني..
�أر�ضي� ،أر�ضكُ � ،
احلب ،مخُ َ َّي ْم
أر�ض
ِ
الغزلِّ ،

بالتقدير يف ع�صر ُ�سخِّ ر فيه ال�شعر للتك�سب .فقد
قنع ب�شظف العي�ش ،وابتعد عن ال�سلطة ،ونذر
نف�سه للكتابة والتدري�س .ومما جاء فيها:
رمى الأوها َم وا�ستهدى ر�ؤاه
مي�س َ
		
�سقف امل�ستحيلِ
فكاد ُّ
وكنتُ حفظ ُته طف ًال غرير ًا
		
فر ّو�ضني على الفكر النبيلِ
ومل �أرف�ض من الأ�ستاذ �إ ّال
ق�������س���او َت���ه ع��ل��ى ال��ن�����ص��ف
		
اجلميلِ
ذلك �أن املعري مل ي�ؤيد تعليم املر�أة ـ كما هو
معروف.
ويقول �سليمان العي�سى «�إىل اب��ن خلدون»
حني ا�ست�ضافته جامعة عدن يف قاعته:
وكنتَ معي..
تربح� ..شعاعاً
ومل ْ
َ
ي�شقّ
الليل..
ً
�ض
وم�ضا �إثر َو ْم ِ
َرف�ضتَ �سوى �ضياء ِ الفكر فينا
�أت�أذنُ ..
أ�ضم �إليك َرف�ضي؟
�أن � َّ
يف  27/11/2004ينظم املجل�س الأعلى
للآداب بالقاهرة ملتقى احتفاء مبحمود �سامي
ال��ب��ارودي وال���رواد العظام يف ع�صر النه�ضة،
ويدعو �شاعرنا للم�شاركة فيه.
وي�سجل له «ال�سفر اجلميل» بهذه املنا�سبة
كلمة هي مزيج من ال�شعر والنرث يعرب فيها عن
تقديره الكبري للعطاء الذي قدّ موه بالرغم من
امل�صاعب التي عانوا منها يف ظروف اال�ستعمار..
ويتمنى �أن تو�ضع �آثارهم يف متناول الأجيال
القادمة لتحقيق الر�سالة التي عملوا من �أجلها.
يقول �سليمان العي�سى ،يف كلمة بعنوان «�شهقة
ال�سحر» ،خماطب ًا ه�ؤالء الرواد:
َّ
حممو ُد� ..أُ ْ
با�سم الفج ِر،
،
يل
رب َك الأز
نف�ض ق َ
ِ
ال�ضوء ُ
ُّ
يرقدُ ..
�إن
كل الغدران ال�شعرية َجفَّتْ ..
َ
َ
َ
ْ
ُّ
املحاج ْر..
قة
ل
غ
م
خلف
كل الأحالم الوردية َجفَّتْ ..
ُ ِ
ِ
عرُ ،
ني
احل ُلم..
�شوقي ..بكفَّيك امل�ض َّرجت ِ
ُ�س ِرق البيتُ ِ ،
ال�ش ُ
َ
قَّ
ُد نوافذ احلرية احلمراءِ ..
ُ�سرقنا من �أهداب العنيْ..
مزِّ
ال�ستائر
عتيقات
قها..
ِ
أهداب العنيْ..
تبكي َنا � ُ
ْ
لحَ
َ
فجر نك املعجونَ
و�أم��ا ق�صيدة «املعري وال�ضوء» فهي تلخ�ص
دروي�شِّ ..
احلناجر
كل
يف
ل
با
والفقراءِ
أحزانِ
موقف ال�شاعر العي�سى الذي طاملا ر ّدده ،وال �سيما
ْ
يف ق�صيدته «ال�سندباد يروي حكايته الثامنة»
النبتة الأوىل� ..أمدُّ يدي
ِلغار�سي
ِ
حيث �أكد �أن املعري كان ال�شاعر الوحيد اجلدير

الربيع ..و�أحني َ
هامة ال َّزهَ ِر
قال
ُ
َ
َ
تهم
كانوا الرجال ..ف�إن ن ْح ِف ْر ريا َد ْ
َ
جبهة الب�ش ِر
نكر ْم
على اجلبا ِهِّ ..
و�أما �أبناء جيله من املبدعني الذين غادروه،
فقد رثاهم مبرارة ل�شعوره بالفراغ الكبري الذي
تركوه يف ثقافة الأجيال اجلديدة .ذلك �أنهم
رح��ل��وا يف ف�ترة ت��غ�يرات ك��ب�يرة ت�شهدها هذه
الأجيال ،وت�صيبها بالقلق وال�ضياع دون �أن يكون
�أمامها مبدعون كبار يزودونها ب�شعاع ينري لها
الطريق.
هذه املع�ضلة يناق�شها بكثري من التو�سع يف
ق�صيدة بعنوان «موت �شاعر» كتبها �صبيحة رحيل
ال�شاعر نزار قباين ،وفيها:
 قالت الأزها ُر يوم ًا:َ
�شاع ْر
مات ِ
وحنتْ � َ
أوراقها حزن ًا عليهْ
والعطر �إىل ِّ
تنتمي الأزها ُر
ال�ش ْع ِر� ،إليهْ
ُ
ينتمي ال َّر ُ
ري �إليهْ
أ�سراب الع�صاف ِ
و�ض و� ُ
ماء اجلداولْ
ينتمي ُ
ُ
أع�شاب �إذ ت�صغي �إليه وال�سنابلْ ...
تكرب ال
ُ
غري �أن تفا�ؤله يعود �إليه حني يرى �أر�ضه
��ات ج��دي��د ،فيباركه
العربية تتك�شف ع��ن ن��ب ٍ
ال�برق
إىل
�
��دي
ي
ويهديه ق�صيدة بعنوان «�
أم��دّ
ِ
اجلديد» ويقدمها «�إىل حممد الثبيتي ال�شاعر
العربي ال�شاب الذي َحملته �إ ّ
يل ق�صيدة فائزة
قبل �أن �أعرفه ..و�إىل جيله من ال�شعراء» .وفيها:
واد ..نزلنا َ
يوم..
ومن ٍ
ذات ٍ
ري ذي زر ٍع»..
«غ ِ
َ
وفيه تنزَّل الأبدُ
علي وجهي..
ُي ِط ُّل َّ
العربي..
نخلي
َ
ّ
برق ً
ُ
احل
ثنايا
يف
..
ا
لم ي َّتقِدُ
ِ
يط ُّل ر�ؤىَ ..ت ُ�شقُّ َ�سرابها
ِ
ال�صحراء..
به
�سقي
َت
َ
ُ
ينهل ُّ
كل من وردوا
يب ّلونَ الظم�أ
يتنهدون ق�صا ِئد ًا
هي ما َع ِط�شتُ لهُ
وما عط�شتْ معي ..القيعانُ والن ُُّجد..
َم���ن �سقى ال�����ش��اع ُ��ر �أي�����ض�� ًا خ�ل�ال «ال�سفر
اجلميل»؟
لقد �سقى الذين عانوا ويعانون ب�صورة طارئة
�أو دائمة من الظروف الآثمة القائمة ،وفيهم
�صبايا ال��ع��راق ،و�أط��ف��ال قانا ،و�أب��ط��ال الأر���ض
املحتلة ،واجلنوب اللبناين.
ففي ق�صيدة بعنوان «منذ ذاك الليل� ،أو
مرثية جل�سر» ،كتبها ال�شاعر العي�سى خالل حرب
علي بن
العراق يع ِّلق على بيت ال�شاعر العبا�سيّ ،
اجلهم ،ال�شهري:
الر�صافة واجل�سر 		
بني
«عيون املها
ُّ
جل َ
نب الهوى من حيث �أدري وال �أدري»
يقول:
احلب وال�شع ِر ينا ْم
 ...كان
ج�سر ِّ
ُ
يف �سال ْم
فج�أ ًة ..ر َّو َع ِت َ
ْ
الليل ..ود َّوتْ
قنبلة
ْ
قنبلة
وتلتْها
وتهاوتْ ُّ
كل �أحالم ال�صبايا
مزق ًا حمر ًا ..و�سود ًا
ُّ
كل �أحال ِم ال�صبايا

احلب �شظايا
َ
ذهب ُّ
ال�شعر �شظايا..
َذهب
ُ
ويف �أخرى بعنوان «�أطفال قانا» ،يكتب بعد
�إحدى املجازر التي ارتكبها العدو الإ�سرائيلي يف
هذه القرية اللبنانية اجلميلة:
بري
�أطفال قانا ٌ
ع�شب ّ
لي�سوا من حلم ود ْم
وال يحزنُ ملوتهم � ٌأب وال �أ ْم
ُ
القذائف
فقد دفنت
معهم
�آباءهم و�أمهاتهم ْ
يف مذبحة واحدة.
تنفجر� :إىل
ال�شم�س
تزال
وحتت عنوان «ما
ُ
ُ
�أبطال �أر�ضنا املحتلة»ُّ ،
يحث ه�ؤالء الأبطال على
املتابعة ،ويعطيهم الأمل بحتمية اخلال�ص:
تنفجر
ما تزال ال�شم�س
ُ
الربيع ُّ
ينفجر
الغ�ض..
ُ
ُ
ُّ
كل ورد اهلل ..تخزنهُ
�سينفجر
�أر�ضنا الثكلى..
ُ
�إنه ُ
احلل ُْم ..الذي ن�سفوا
َجذْ َر ُه ..باملوت ي�أتز ُر
تورقُ الدنيا ع َلى يد ِه
يزده ُر
يخ�ضر..
�أم ًال..
ِ
ُّ
وهناك �أي�ض ًا ق�صيدة مطولة رائعة لأبناء
اجلنوب اللبناين البوا�سل ،الذين عانوا الكثري
م��ن ج��رائ��م ال��ع��دو ال�صهيوين ،ولكنهم وقفوا
�أمامه ،وقاوموه ب�شجاعة ،و�أحلقوا به عام 2006
هزمية لن ين�ساها .والق�صيدة بعنوان «�شفق من
اجلنوب» ،ومنها:
واقف على ُركام بيته �أقولْ
ِ ...ل ٍ
ُ
ْ
احلي �إىل �أفولْ
آخر الن�أ ِ
و� ُ
مة يف ِّ
ْ
التاريخُ
النقط
أحرف
ل
ا
فوق
ع
و�ض
ما
إذا
�
غد ًا،
ِ
َ
َ
ولألأ احلقُّ  ..فال زو ٌر وال �شطط..
عر َل ْك..
غد ًا يكون ِ
ال�ش ُ
واحلب َل ْك..
ُّ
َ
ْ
واملجدُ لك..
يزيح العا َر عن �أيا ِمنا
يا َمن ُ
الطيوب
وين�شر
َ
ُ
يف �شع ِرنا..
يف عم ِرنا..
الك�سيح ..ع�صرنا
الع�صر
يا �أ َل َق
ِ
العظيم..
يا �شاعري
َ
يا جنوب!
-4هذا ومن الطبيعي �أن يقف ال�شاعر ،يف �سفره
اجلميل ،وقفة مطولة مع الأطفال .فقد التفت
يوجه عناية
�إليهم منذ ع��ام  ،1967وق ّ��رر �أن ِّ
خا�صة لأدبهم.
لقد �أعطى يف دواوينه الأوىل الكثري للما�ضي،
وواكب احلا�ضر بكل انت�صاراته وانتكا�ساته ـ وهي
الغالبة .لذلك ر�أى �أن عليه الآن التوجه �إىل
امل�ستقبل .وهذا التوجه مير عرب الأطفال ،من
خالل ت�أهيلهم لبناء م�ستقبل يختلف عن كل ما
م�ضى .يقول ،حتت عنوان فرعي «الأطفال»:
«وما �أكرث ما �سئلت :ملاذا ِ�ش ْع ُر الأطفال؟ هل
هو هروب من الكبار؟ واحلق �أنه لي�س هروب ًا وال
ع��زوف�� ًا ،و�إمن��ا هي جتربتي القومية ،جتربتي
الفنية ،جتربتي الإن�سانية نف�سها� ،أح��اول �أن
�أنقلها �إىل ال�صغار بلغة غري اللغة التي تخاطب

نقد �أدبي
الكبار.
ال��ط��ف��ل ه��و احل���ل���م ..ه��و امل�����س��ت��ق��ب��ل ..هو
ام��ت��دادي وام��ت��دادك على ه��ذه الأر����ض ،ف ِل َم ال
نتجه �إليه؟ و�أطفال اليوم هم الرجال والن�ساء
الذين �سيملأون ال�ساحة غد ًا �أو بعد غد� .ألي�س
كذلك؟ و�أنا �آثرت احلنني �إىل امل�ستقبل منذ �أمد
بعيد.
�إن الأطفال هم الذين يبعثون فينا �أجمل
الروح احلية ،والعالج الناجع مل�شاعر
الآمال ،وهم
ُ
اخليبة والي�أ�س».
ل��ذل��ك ن����راه ،يف ق�صيدة م��ط�� ّول��ة بعنوان
«ب�ضع هم�سات للعيد» ،وتعليق ًا على �شطر املتنبي
املعروف:
َ
عيدٌ
يا
عدت
حال
أية
�
ب
عيدُ
يقر ب�أن �أمتنا تعي�ش �أو�ضاع ًا حالكة ،ولكن
ُّ
الأط��ف��ال يجب �أن ينعموا بطفولتهم ،وعلينا
�أن جننبهم ال�شقاء وامل�آ�سي ،ونط ِّوقهم باحلب
واحلنان ،حتى نراهم يتفتحون �أمامنا بكل ما
ميلكون من طاقات ،ويحققون �أحالمهم و�أحالمنا.
وهذا مقطع من الق�صيدة:
�أ�ش ِرقْ مع ال�صبح ورق ِرقْ بهج َت ْك
ْ
ب�سمتك
خد ال�صغا َر
واز َر ْع على َّ
ْ
وفرحتك
العيدُ لل�صغا ِر..
فاتركنا وراء العيدْ
وان�ص ْب لهم �أُ
ْ
رجوحتك
ِ
هم..
و َد ْع َك طف ًال مث َل ْ
ت�شخْ  ..مع الكبا ِر
وال ِ
نحن لفَّتنا امل�آ�سي
ُ
فاعذ ِر الأحزانَ يف ُعيوننا
والغم ..يف ُ�ص ِدورنا
َّ
وعا ِن ِق ال َ
أطفال
عط الأر�ض معناها،
ُت ِ
ُت ِّ
ن�ض ْر َطلع َت ْك.
-5ين�س �سليمان
مل
اجلميل
ال�سفر
هذا
خالل
َ
ال�شاعر نف�سه ،لقد المه كثريون لأنه قنع بحياة
ب�سيطة ال تختلف كثري ًا عن حياة املعري ـ مث ِل ِه
الأع��ل��ى ـ �إذا �أخ��ذن��ا متطلبات الع�صر احلا�ضر
باحل�سبان .كما �أن��ه مل ينعم ب��راح��ة ،فح َّمل
ج�سمه �أكرث من طاقته ،خالل هجرته ،ون�ضاله
�ضد اال�ستعمار واال�ستغالل ،وكفاحه لتوفري لقمة
العي�ش له ولأ�سرته ،وانكبابه على الكتابة حتى
�أخ��رج ما �أخ��رج من املطبوعات املتنوعة للكبار
وال�صغار.
ففي قطعة نرثية بعنوان «ورق��ة اخلريف»
يكتب:
«ابني خائف على �أبيه..
َ
���اوزت اخلام�سة وال�سبعني و�أن��ت
 لقد جتت�شت ِعل..
ْ
�أ ِر ْح � َ
أنقا�ضك ..واهد�أ..
�أتظن �أنك يف مط ِل ِع اجلمر؟
هم�ستُ يف �أذن ابني:
 �إين ُورقة خريف ت�ؤثر �أن ّ
تظل يف اجلو،
تغالب الريح ..حتى �آخر خفقة.
ُ
بني ٌ
تحُ
ورقة على الر�صيف
يا
زنني
ّ
تعبث بها الأقدام.
وي�سعدين �أنه َذ َك��رين �أي�ض ًا .فكثري ًا ما كان
ي�سافر ،وخ�لال ذل��ك ك��ان هناك �شوق وحنني
لرفيقة دربه التي تو ِّفر له الطم�أنينة وامل�ساعدة
وال��رع��اي��ة ..لذلك ن��رى ع���دد ًا م��ن املقطوعات
ال�شعرية املكتوبة لها وعنها تنترث خالل �صفحات
الكتاب .وليعذرين القارئ �إذا �سجلتُ �أك�ثر من
واحدة منها لأين �أحبها كلها.
فهناك ق�صيدة «دفرت ال�صباح» ،التي تقول:
�إذا فتحتُ دف َ
ال�صباح
رت
ْ
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و ْ
مل � ِأجدْ وج َهك يف يدي
َ
الرياح
ة
�صهو
حنيني
ال
َع
ْ
َ
الغيب..
واخرتق
َ
موعد...
�إىل
ِ
وق�صيدة «حكاية» كتبها يف مونرتيال ،ويقول
فيها:
وامل�ساء
يف دفرت ال�صباح
ْ
املطر
يف
الثلج،
يف
ِ
ْ
نرثات ِ
رنوة
يف ر�شفة القهو ِة ،يف ٍ
ال�شجر
ري بي فوق ر�ؤو�س
تط ُ
ْ
يف ِّ
كل ما حويل �أراها معي
ال�ضجر
م
غيو
وجهي
عن
مت�سح
َ
ُ
ْ
-6َ
كتب
الذين
النا�س
من
ال�شاعر
ر
ف
�س
يف
ولننتقل
َ
َ
عنهم� ،إىل الأماكن والبقاع التي تو َّقف عندها،
وب ّثها م�شاعره �أو و�صف جمالها وحما�سنها.
ولعل �أكرث ما يلفت النظر يف الكتاب ،الق�صائد
التي تعبرِّ عن حنينه �إىل دم�شق حني �سافر عام
� 2005إىل كندا يف ف�صل ال�شتاء للعالج ،وكان
�ضيف ًا على ابنته ب��ادي��ة ال��ت��ي تعمل هناك.
طق�سها بالك�آبة لغياب ال�شم�س،
فقد �أ�صابه
ُ
وا�ستمرار الثلج ،ورتابة املنظر ،بالإ�ضافة �إىل
غياب رفيقته ،وهذا ما جعله يكتب الق�صيدة تلو
الق�صيدة ،حنين ًا للعودة �إىل بالده ،ففي ال�سفر
اجلميل عدة ق�صائد �س�أختار منها ق�صيدة «الظم�أ
املرهَ ق» ،وهي ق�صيدة م�ؤثرة يقول فيها:
الربيع يف دم�شقْ
غد ًا يبد�أ
ُ
وت�ضج الأغ�صانُ بالزهر والورقْ
ُّ
ً
ْ
عارية
�صامتة
وما تزال الأ�شجار حويل
يج ِّللها البيا�ض يف مونرتيالْ ..
* *
�أعو ُد �إىل ربيعي يف دم�شقْ
العباب غد ًا
أخمر
َ
�س� ُ
ل َّ
يا�سمينة
أول
�
على
جناحي
أحط
ِ
ٍ
ّ
تفتح يل ذراعيها...
ُ
وهناك مدينة عربية �أخ��رى عزيزة على
ال�شاعر هي ب�يروت ،طبع فيها كثري ًا من كتبه،
وبع�ضه خالل العدوان الإ�سرائيلي عام ،1982
حيث �أق��ام نحو �شهرين .كما كان ي��زورين فيها
خالل درا�ستي يف اجلامعة الأمريكية بني 1965
و� 1967أيام العطل ،مبفرده �أو مع الأوالد .ناهيك
عن رحالت اال�ستجمام ،والأن�شطة الثقافية التي
�شارك فيها.
لذلك كانت له فيها �أكرث من ق�صيدة .وي�ضم
«ال�سفر اجلميل» ق�صيدة «يا بنت فاحتة الزمان»
املهداة �إليها عام  .1999وفيها يقول:
و�س َّر ُه
يا بنتَ فاحتة الزمانِ ..
يديك ٌ
يلعب
والدهر بني
ِ
طفل ُ
ُ
م�سافر
الغيوب
راع ِك يف
�أبد ًا ِ�ش ُ
ٌ
ِ
كوكب
يف كل �أُ ْفق ٍ من �سنا ُه
ُ
بنوك ما زالوا هنا
وامللهمونَ
ِ
ٌ
ٌ
يوهب
للح�ضارة
..
فجيل
جيل
ُ
و َن ُّ
اجلمال ..ركا َبنا
حط يف َح َر ِم
ِ
َ
ملعب
ك
ل
حو
بالع�شاق
�ضاق
ما
ِ
ُ
طر
بريوت يا وعدَ
ِ
املوا�سم واملَ ْ
لل�شعر
عودي بنا
ْ
الع�صر..
نن�سى َدمار
ْ
العتيقة
أر�ض
ِ
يف هذه ال ِ
�سوف تبقى َ
َ
ُ
�ضحك..
م�س َت
ال�ش ُ
والقمر
ْ
وه��ن��اك مدينة ع��زي��زة �أخ���رى ه��ي زحلة،
لها يف بال ال�شاعر �أك�ثر من ذك��رى ،منها �أغنية
«يا جارة ال��وادي» من �شعر �أحمد �شوقي ،وحلن
حممد عبد الوهاب وب�صوته؛ والأماكن التي نزال
فيها .ومنها ذكرياتنا اخلا�صة ،حني كنا نذهب يف
بداية زواجنا لنق�ضي �سهرتنا على «ال�بردوين»

م��ع �أهلها ور ّواده����ا ،ون��ع��ود �إىل
دم�����ش��ق يف نف�س ال��ي��وم .ومنها
املهرجانات ال�شعرية التي كانت
تدعو ال�شاعر �إليها ،و�أرافقه فيها
�أحيان ًا ...كلها ذكريات بهيجة
رائعة ،كانت تدفعنا للعودة �إليها
با�ستمرار.
�س�أقتطف بع�ض الأبيات من
ق�صيدة «معزوفة لوادي عبقر»،
التي ي�ضمها «ال�سفر اجلميل»:
يا «جار َة الوادي»..
�شعرنا
و�ش َّر َق ُ
ليظل ُ
َّ
يديك
ينهل من
ِ
َ
وغ ّربا
يا بنتَ خالد ِة القوايف
كوكب
ٌ
ليوقدَ كو َكبا
ال ينطفي� ..إال ِ
�شاعر
ال�صد ِر نرب ُة
ٍ
ما غمغمتْ يف َ
ربابك �أطيبا..
�إال وكانتْ يف
ِ
وجنيء نحن على الطريق ِ..
ي�شيلنا
هم�س من الوادي
ٌ
ونفح من َ�صبا
ٌ
عب
عب ِ
منك ُن ُّ
و ُن ُّ
ال الظم�أُ ار َتوى
الربا
يوم ًا ..وال تعبتْ من ال َع َبق ُّ
وح�ين ن��ق��ر�أ «�أغ��ن��ي��ة ِل��ع��دن» نت�صور جنان
اهلل .لقد ن ِع َم ال�شاعر يف هذه املدينة اخلالبة،
ونعمتُ معه ب�أجمل الأوق���ات ،يف رحالتنا �شبه
الأ�سبوعية ،و�إقاماتنا املديدة على �شاطئها وال
�سيما يف فرتات الأعياد .والو�صف الذي حتمله
الق�صيدة يعك�س انطباعات ال�شاعر وذكرياته
عما �أعطتنا عدن و�أعطانا �أهلها من �سعادة ال
تن�سى:
أيام ..تلقَّتني على
�
منذ
ٍ
�شاطئ الترب و�ض َّمتني يداها
َ
ذات يوم� ..سرق ُ
اخللدُ ا�س َمها
الفردو�س كانت �شفتاها
خمر ُة
ِ
ِّية
ن
ج
كم
البحر..
�سندريال
ٍ
يف حنايا ِّ
�شطها� ..ألقت ع�صاها
واملاء بها
ال�صخر
يتبارى
ُ
ُ
ال�سحر ..وال ُيدرى َمداها
لعبة ِّ
قمر
يهوي
حني
أحلى..
هي �
ٌ
فوقها ..مت�شي على البحر �سماها
على �أن �سليمان العي�سى ـ يف احلقيقة ـ يهوى
ّ
كل امل��دن العربية ،كما يتوقع من �شاعر قومي
�أعطى العروبة ،وما زال ،كل حياته.
ومنها �صنعاء التي �أق��ام فيها خم�سة ع�شر
عام ًا ،ما عدا الزيارات املتوا�صلة:
تفتحتْ
يف ف�ضاءِ العطر � ً
أغنية
و�أر�سلتْ ..
فوق غمدانٍ  ..غدائرها
ني ال�شع ِر
حتى ا�ستوتْ يف مي ِ
ً
ملحمة
ومل تزلْ
�شاعرها
ر
القيثا
تطعم
َ
ُ
َ
و"دفنة" ،املنتزه اجلميل ب�شالالته املتدفقة
يف بلدة احلربيات يف �ضواحي انطاكية ،الذي
ُ�سلخ ع��ن وطنه الأم ليلحق برتكيا ،يخاطبها
ال�شاعر بق�صيدة مطولة ،اقتطف منها:
ُ
ُ
املالئكة
تنزل
مياهك الرقراقة
يف
لت�ستحم
ِ
َّ
َ
جداول �صغرية
ال�شاردة
َ
وهناك..
هنا
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�شب َ
وال�ش َج ْر
بني ال ُع ِ
�أ�شبهَ
رائعة الن�سيج وال�صو ْر..
بق�صيدة
ِ
ٍ
ويعود �إىل ذكريات طفولته:
يف طفولتي..
عدد من رفاقي
كنت �أهرع مع ٍ
التالمذ ِة ال�صغار
�صباح كل جمعة..
َ
َ
لن�صل �إىل ال�ش ّالل
َ
ونت� َ
الروعة الهادرة
أمل
التي تنحدر من قمة اجلبل
�إىل ح�ضن «العا�صي»...
-7والب��د يل يف ختام ه��ذه الكلمة م��ن وقفة
«ال�س َفر اجلميل» التي يرتفع
ق�صرية عند ق�صيدة َّ
فيها �صوت ال�شاعر من جديد.
لقد كتب ه��ذه الق�صيدة ع��ام  ،2002وكان
قد جتاوز الثمانني من العمر وبد�أ يحمل الع�صا.
لذلك ر�أى من ال�ضروري الإ�شارة �إىل ذلك:
ِ�س يل ع�صاي:
تهم ُ
َ
َ
َ
العزالء
ة
املعروق
ك
هات
يدَ
ِ
ْ
علي
هيا واتكئ َّ
ال�سفر
هل �أبقى لك
ْ
�إال احلطا َم امل�شتهى ُ
وال�ضجر؟...
واحلل َْم
ْ
 انتظري..القمر
أطرح
َل ْن � َ
ْ
لن � َ
ال�سفر
أوقف
ْ
ْ
ِم ْن قب�ضتي
ال�شجر
ما زال على
ْ
ٌ
أخ�ضر
�صوت وغ�صنٌ � ُ
جاء
يقول يل :ر ّدوا احلجر من حيث ْ
ُ
جذورك ْم!
�إنه تاريخكم
احلجر
ر ّدوا
ْ
ر ّدوه من حيث �أتى...
تقول يل ع�صايَ ما �شاء الهوى
َات ُْر ُكها ُ
تقول �أن�ساقُ مع املدى
�أرتدي �صوتي و�أم�شي معه �إىل الردى
لكم بد�أنا ال�سفر اجلميل ..يا �أحبتي ..من
الردى!!
و�أخ�ي�ر ًا ،ه��ذه حماولة متوا�ضعة �أردت من
خاللها �إل��ق��اء ال�ضوء على �أه��م معامل «ال�سفر
اجلميل» ل�سليمان العي�سى ،من حيث املو�ضوعات
التي تناولها.
لقد ق��ال ال�شاعر عنه« :ح��اول��تُ �أن �أت��ركَ
َ
ع�شبة ُح ٍّب ،هل � ُ
أجدت العطاء؟»
و�أق��ول :لقد ر�أيت فيه نهر ًا من احلب� ،سقى
َ
الليل ،وال�صبح ،والنبع ،وال�صخرة ،كما قال �أي�ض ًا
عر.
يف ق�صيدته :يدار ِ
ال�ش ُ
ومل �أتطرق �إىل التجديد الكبري الذي مي ِّثله
ناقد �أدبي
من حيث ال�شكل ،فذلك يتطلب عمل ٍ
متمكن يف هذا املجال.
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�أديب خمزوم
بني الفن والنقــد الت�شـــــكيلي

عن كتابه املو�سوعي والنقدي و�إ�شكاليات الثقافة

وه��ب �أدي��ب خم��زوم للآخرين� ،أه��م �سنوات
عمره ،حمقق ًا بذلك مقولة “ فلوبري” لي�س �أمام
الكاتب �سوى �سبيل واحد �أن ي�ضحي بكل �شيء من
�أجل الفن ،فهو من النقاد القالئل الذين عملوا،
منذ منت�صف ثمانينيات القرن الع�شرين ،على
ر�صد تيارات الفن ومعار�ضه ،يف مقاالته ودرا�ساته
وب��ح��وث��ه النقدية والتحليلية ،امل��ن�����ش��ورة يف
ال�صحف واملجالت والدوريات العربية (بالأخ�ص
ال�سورية واللبنانية) وبذلك �ساهم يف املحافظة
على الذاكرة الفنية ،خالل مرحلة �أع��ادت �إىل
دم�شق وهجها الثقايف ،وميكن و�صفها ب�أنها خمترب
للفن الت�شكيلي العربي يف املرحلة الراهنة.
ومنذ طفولته الأوىل خا�ض �أدي��ب خمزوم
(من مواليد طرطو�س عام  )1962غمار جتربة
طويلة يف الر�سم ،رغم �أنه وجد نف�سه يف واقع
ريفي مل يتقبل �أن يكون فنان ًا .هكذا كانت م�شاعر
الإح�سا�س بجمالية اللوحة الفنية الت�شكيلية،
تدفعه وبا�ستمرار نحو اختبار قدراته يف الر�سم
والتلوين ،حيث �أجن��ز مئات اللوحات الكبرية،
وت��درج يف �صياغاتها من الر�سم الواقعي� ،إىل
�أق�صى حاالت التجريد اللوين االنفعايل مرور ًا
بكل االجت��اه��ات الفنية امل��ع��روف��ة .ق��ال عنه
الفنان والناقد الت�شكيلي �أ�سعد عرابي“ :عرفت
�أدي���ب خم��زوم ن��اق��د ًا جمتهد ًا خمل�ص ًا ومتابع ًا
لوقائع الت�شكيل ال�سوري� ،أمين ًا يف ر�صد الأحداث
واملعار�ض الفنية عرب ال�صحافة ،متوا�ضع ًا وب�سيط ًا
دون تعقيد �أو تنظري،ولعل �أبرز خ�صائ�صه هو �أنه
تعددي غري متع�صب الجتاه �أو ا�سم دون �آخر.
و�أ�����ض����اف ع���راب���ي :وال����ش���ك ب������أن ك��ت��اب��ه
املو�سوعي«تيارات احلداثة يف الت�شكيل ال�سوري»
ت�سد ثغرة كبرية يف
من امل�ؤلفات النقدية التي ّ
مكتبتنا التوثيقية ،هي التي تكاد تكون مقفرة،
خا�صة من مثاله الذي يعتني باملنهج التوثيقي،
مبا يخ�ص املعا�صرة يف املحرتف الت�شكيلي ال�سوري،
وم�شهده النه�ضوي ،لذلك فقد اعتمد نظام تواتر
ت��واري��خ امليالد �أو تعاقب الأج��ي��ال الفنية ،من
ال��رواد وحتى ا�ست�شراف �شباب ما بعد احلداثة
منذ الت�سعينيات .لإلقاء بع�ض الأ���ض��واء على
م�شوار �أدي��ب خمزوم الطويل مع الفن والنقد..
التقيته وكان احلوار التايل:
•بد�أت حياتك منذ �أيام حداثتك ،بالر�سم
وال��ع��ر���ض ،ث��م حتولت نحو الكتابة النقدية،
ك���ي���ف ح��دث��ت
تلك النقلة يف
حياتك الفنية
• • بدايات
رحلتي الطويلة
م�����ع ال���ك���ت���اب���ة
النقدية تعود
اىل م��ن��ت�����ص��ف
ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات
ح��ي��ن ن�������ش���رت
عدة مقاالت يف
جريدة ال�سفري
ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة،

وه��ي �صحيفة كما نعلم ت��وزع يف جميع �إنحاء
العامل .ومنذ ذلك الوقت مل انقطع عن الكتابة
يف ال�صحافة الثقافية املحلية ،وب��داي��ة �أري��د
اال���ش��ارة اىل حقيقة م���ؤمل��ة مفادها �:أن بع�ض
ر�ؤ���س��اء الأق�����س��ام الثقافية يف �صحفنا املحلية
كانوا يرف�ضون يل بع�ض املقاالت ،ثم يجدونها
من�شورة يف �أهم ال�صحف اللبنانية (وال �سيما يف
ال�سفري)،ومع ذلك كان عندهم ،واىل الآن ،امعان
يف اخل��ط���أ والتهمي�ش والتتفيه ،ال�شيء ال��ذي
ي�ؤكد جهلهم ،ودكتاتوريتهم الثقافية ،ونزعتهم
االلغائية املزمنة ،والتي تركت ت�أثريات �سلبية
وا�ضحة و�أدت فيما بعد� ،إىل ترحيل ،جممل
الأق�لام اجل��ادة وتطفي�شها �إىل اخل��ارج (ن�صف
الذين كانوا يكتبون قبل احلرب ،يف �أهم ال�صحف
العربية ،وب��الأخ�����ص ال�سفري واحل��ي��اة ه��م من
الكتاب ال�سوريني
• ننتقل اىل �إجن��ازك النقدي الأه��م وهو
كتابك املو�سوعي والنقدي (ت��ي��ارات احلداثة
يف الت�شكيل ال�سوري) ال��ذي �أ�صدرته قبل اربع
�سنوات ،مب��اذا متيز الكتاب ،وم��ا ه��ي خطوطه
العري�ضة؟
• • كتابي جاء مببادرة فردية مني ،وبتعاون
كلي مع النا�شر املهند�س املعماري با�سم حلواين،
الذي �آمن مب�شروعي ،معترب ًا الفن الت�شكيلي جزءا
من العمارة ،فدعمني مادي ًا ومعنوي ًا ،ومل يبخل
ب���أي �شيء يف �سبيل �إجن��اح ه��ذا العمل ال�ضخم
واخ��راج��ه اىل ال��ن��ور ،وت��ق��دمي��ه �إىل ال��ع��امل،
ولواله ملا �صدر بهذا ال�شكل االنيق والفاخر ،مع
اال�شارة اىل �أن بع�ض الورثة مل يتعاونوا معي ،يف
تزويدي بال�صور ،وكذلك بع�ض الفنانني ،وحتى
ال ي���أت��ي كتابي
ناق�ص ًا ومبتور ًا
و�شبيه ًا بالكتب
ال���������س����اب����ق����ة،
عاجلت املو�ضوع
ب�����إع����ط����اء ك��ل
واح���������د ل��ي�����س
ع��ن��دي �أر���ش��ي��ف
كاف ٍ له �صفحة،
�أو ن�شر له لوحة
�أو �أكرث يف ملحق
اللوحات ،وهذا

يعني �أنني خ�ص�صت يف الكتاب �صفحات لفنانني
رف�ضوا هم �أو ورثتهم� ،إعطائي حتى �صورة واحدة،
حيث اعتمدت على جهدي و�أر�شيفي اخلا�ص.
وهنا �أق��ول �إن هذا الكتاب املو�سوعي لن يتكرر،
لأنه من ال�صعب �أن ي�أتي �أحد ،ويخ�ص�ص �صفحات
يف كتاب فاخر لفنانني ال يعنيهم �إال �إنتاج اللوحة
وت�سويقها .ولقد غابت بع�ض الأ�سماء القليلة
الهامة لعدم تعاون �أ�صحابها� ،أو لعدم جتاوب
ال��ورث��ة ،ولعدم متكني من ت�أمني �صور منا�سبة
لطباعة �أنيقة وفاخرة ،وكنت �أمتنى �أن ال تغيب
وال جتربة هامة واحدة عن كتابي ،مع الإ�شارة
�إىل �أن هناك �إمكانية رحبة لإدخ���ال �أ�سماء
�أخرى يف كتبي القادمة ،وهنا ال �أطلب من الفنانني
الغائبني عن كتابي الأول،
�سوى االت�صال بي والتعاون
م��ع��ي ،و�أن����ا �أرح����ب بجميع
امل��وه��وب�ين واملتميزين .مع
العلم �أنني يف ملحق اللوحات
�آخ����ر ال��ك��ت��اب ،ح��اول��ت �أن
�أقدم �إحاطة �شاملة بجميع
الفنانني املحرتفني والهواة،
ال��ذي��ن متكنت م��ن احل�صول
على ���ص��ور بع�ض لوحاتهم
بطريقتي اخل��ا���ص��ة ،وذل��ك
لأن ال���ه���دف ال��ن��ه��ائ��ي من
�إ�صدار الكتاب يكمن يف مدى
قدرته على �إعطاء القارئ
�صورة حقيقية و�شاملة عن
اجت���اه���ات وت���ي���ارات ال��ف��ن
الت�شكيلي يف �سورية خالل �أكرث من مئة عام .ولقد
ح��از الكتاب على قبول و�إع��ج��اب وتقدير كبار
الفنانني واملتابعني واملهتمني يف �سورية واخلارج،
كونه يعطى �صورة حقيقية عن الفن الت�شكيلي
ال�سوري ،ولقد ن�شرت مقاالت عديدة وكل الآراء
املن�شورة كانت ايجابية ،ويكفي و�ضع ا�سمي �أو
عنوان الكتاب على �أحد حمركات البحث “غوغل
�أوياهو” �أو �سواهما حتى تت�أكد هذه احلقيقة،
وحتى ي�ست�شف املراقب مدى االهتمام الإعالمي
الكبري بالكتاب .وخالل توقيعي للكتاب يف عمان
ح�ضر عدد من الفنانني الأردنيني الذين �أب��دوا
�إعجابهم به ،وقالوا لنا :ال يوجد يف الأردن كتاب
عن الفن الت�شكيلي بهذه ال�ضخامة وال�شمولية
والأهمية ..والإ�شارة امل�ؤملة التي يجب التوقف
عندها تكمن يف �أن الكتاب (و�صل �إىل عوا�صم
وم��دن ك�برى عربية واجنبية ،ومل ي�صل اىل
�أي ف��رع م��ن ف���روع م��ا ي�سمى ب��احت��اد الفنانني
الت�شكيليني ال�سوريني  -با�ستثناء فرع حم�ص).
مع العلم �أن ع�شر ن�سخ منه ،كانت منذ الأي��ام
الأوىل ل�صدوره ،بني �أيدي الأ�ساتذة والدار�سني
والطالب يف مكتبة كلية الفنون اجلميلة يف حلب،
بقرار فوري من الفنان الأ�ستاذ د.علي ال�سرميني
عميد كلية الفنون اجلميلة يف حلب يف ذلك
الوقت ،واقتنت وزارة الثقافة ن�سخ ًا منه مببادرة
فردية وح�ضارية .كما �أنه و�صل فيما بعد اىل
مكتبة كلية الفنون اجلميلة يف دم�شق ،مببادرة

من الفنان والناقد د.حممود �شاهني عميد الكلية
�سابق ًا .وفرتة الإعداد للكتاب ا�ستغرقت حوايل
ثالث �سنوات (جتميع و تن�ضيد وت�صوير و�إخراج
وطباعة) ولقد كنت دائم ًا �إىل جانب خمرجه
م��اه��ر احل��ج��ار ،ح��ي��ث راف��ق��ت جم��م��ل خ��ط��وات
الإخ��راج خطوة بخطوة ،وبناء على رغبتي مل
يخرج �أي �صفحة �إال ب�إ�شرايف ،ولقد كانت جل�سات
العمل طويلة ،تطلبت املزيد من اجلهد وال�صرب
واجللد والدقة يف العمل ،وكان ماهر دائم ًا معي
ب�ضرورة �إع���ادة �إخ���راج �أي �صفحة حني كانت
تتوفر �صور �شخ�صية �أف�ضل للفنانني �أو لأعمالهم.
•املعروف �أن احلياة الت�شكيلية ال�سورية،
�شهدت �صدور بع�ض الكتب
اخلا�صة بالفن الت�شكيلي،
مب���اذا متيز ا���ص��دارك عن
الكتب الآخ���رى الر�سمية
واخلا�صة؟
• • الناحية الأك�ثر
�أهمية بالكتاب تكمن يف
�أنني �أع��دت ق��راءة تاريخ
تطور احلركة الت�شكيلية
ال�سورية ق��راءة جديدة،
وب���أ���س��ل��وب��ي اخل��ا���ص ،ومل
�أع���ت���م���د ع���ل���ى ك��ت��اب��ات
الآخ��ري��ن ،متبع ًا يف ذلك
اللغة الت�شكيلية البحتة
واملعا�صرة وال��ت��ي تتالءم
مع روح الع�صر .و�أنا مل �أقر�أ لوحات الفنانني كما
كانت تقر�أ منذ ع�شرين عام ًا �أو �أكرث ،و�إمنا قر�أتها
قراءة جديدة ومغايرة وحتمل مالمح الإ�ضاءة
الع�صرية ،كما اب��ت��ع��دت يف كتابي ع��ن النقد
العام الذي ينطبق على جميع الفنانني القدامى
واملعا�صرين ودون ا�ستثناء
•حتدثت كثري ًا عن م�شاكل احلياة الثقافية
و�إ�شكاليات الفن ومنغ�صات العمل يف ال�صحافة
املحلية ،ما �أب��رز ه��ذه الإ�شكاليات وم��ا ال�سبيل
للخروج من نفق دهاليزها املت�شعبة واملت�شابكة؟
• • �إن ما يحدث يف حياتنا الثقافية من
فو�ضى وال مباالة وف�ساد �أ�صبح مف�ضوح ًا وعلني ًا
وال �سبيل للخروج من نفق �أزم��ة ال�صحافة� ،إال
بتغيري الأ�شخا�ص وهم من رموز الف�ساد والفو�ضى،
ولقد حولوا العمل ال�صحفي� ،إىل جمرد �صفقات
جتارية ،والأخطر من ذلك كان هدفهم الأ�سا�سي،
ومنذ �سنوات ،العمل على خلط الأوراق ،والوقوف
عقبة يف وج��ه الناجحني ،ف�أ�شباه ال�صحفيني
والفا�شلني والفا�سدين يعي�شون اليوم ع�صرهم
الذهبي ،يف ظل وجود هذه املافيات املحمية حتت
ذرائع وهمية ،ويف مقدمتها �أنهم متدينون و�شرفاء
وينا�ضلون ملكافحة الإرهاب ،مع العلم �أن املواطنة
والتدين ،كما هو معروف ،تكون باملمار�سة والفعل
والعمل املتوا�صل ،ولي�س بالكالم واالدعاء و�إيذاء
الآخرين.

�شعر

�إىل
زيتونة
الكرمل
•ريا�ض طربة
يا �أيها ال�سميح
ويا �أيها القا�سم املرتجل
ملاذا رحلت و�أنت
على م�سافة من وجع القلب
التودع
ها �أنت تقطع امل�ساحة
املتبقية
بني العطاء واخللود
تختم ف�صال لتبا�شر �سفرا
بعيدا
يف كتاب الوجود
ال�شعراء يا �سميحنا
يتنقلون بني الأجيال
تتنا�سخ كلماتهم �أرواحا
من نبكي اليوم ؟
يا �أيقونة اجلليل
ويا غ�صن زيتون الكرمل
يا كنائ�س حيفا
ويا م�ساجد يافا
ال�شهداء الذين جمدت
ح�ضورهم
�أم نبكي التعجل
للحاق بهم
�شهيد وجع فل�سطيني كنت
وها هو يزداد وجعا
يا �أيها ال�سميح
القا�سم
بني الوفاء ملجد الكلمة
وقفت وبني الأنني
�شاخما رحلت لتبقى طودنا
الراحل
خلف الغيم
تنتظر النهو�ض
فحللت �ضيفا
على اخللود
مكرما فتهن مبقامك اجلديد
اجلديد
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يزرعونَ املوتَ يف قُ م�صانِ ها اخل�ضراء
 ..وال ت�ستكنيْ!
سني عبد الكرمي
• ُح� ْ
ُ
ني
عالمات مو�سيقا
الدماء فل�سط ْ
ُ
يزرعونَ َ
املوت يف ُقم�صانِها اخل�ضراء
ني
ومل تي َب ْ�س..؟؟ وال ت�ستك ْ
كم ُ
متوت رما ُلها وجبا ُلها ون�سا�ؤها ورجا ُلها..
ُ
تبحث عن دمو ٍع
لكن هذي الفل�سطني،
ّ
وحل ٍْم
وحزنٍ لأزجالِهاُ ،
لعيالِهاُ ،
ُ
لي�س بُدّ ًا من
لأطفالِها،
وتقول حلالِهاَ :
اجلراح ،وترتيب وعي
وح ْملِ
معاود ِة احلز ِم َ
ْ
ال�سالح ،كيال َ
ال�صباح:
ميوت
ْ
ْ
قطع همزةٍ
يف قوامي�س ال�سيادةِ ،ال ينبغي ُ
عن و�صلِها �أو ُ
إي�ضاح..
رح بال � ْ
ترك ُج ٍ
ُباح...
رغم
ِ
وطنٌ �أنتِ َ ،
فائ�ض قتلهم وكرو ُم غناءٍ  ،يتحدّ ى ا ُلن ْ
•••
املعجبون ب�أحالم حبيباتهم
��واق ال ْ
أر����ض ،ي�سافرون يف عيونِ
الفقراء املعجبون ب�أحالمِهم و�أ���ش ِ
ُ
والعر�ض..
ْ
ال�شوق بالطولِ
حبيباتهم ،كي تطمئنَّ قلو ُبهم �إىل �أحوالِ
ِ
نهواك ،كما تهوى ال ُ
�أنتِ حبيبتُنا..
دفاتر ف�صلِ
أر�ض مالمحَ ها� ..أنتِ
ِ
ُ
ال�صيف ال�شتو ّيهْ ..
ِ
جدائلك العال ّيةْ �أقوى من �إرهابات
نهواها
عوا�صفهم ..يقتن�صون لغاتِ
ِ
ِ
احلب ال�شرق ّيهْ ،
ِّ
ويعيدون زراعاتِ جرائمهم
كل بال ِد ُ
يف ِّ
لم الورد ّيهْ ...
احل ِ
باملوتِ ر�أينا جرائمهم تمُ ّ�ش َط �أحلى جدائلك الزاه ّيهْ ...
•••
الدم العربي هذا احلني؟؟
أرخ�ص من قناين الكا ِز واملازوتْ ؟!
دم
هل
�صحيح! ُ
ٌ
العربي � ُ
ِّ
وي�شرتي َ
ي�ستدين؟!
املوت باملوتْ �أو
ْ
والتكوين،
هلل
دين ا ِ
ْ
عن �إن�سانِ ِ
الغرباء ِ
ُ
يقطنونَ الفجائ َع �أو حولها كال�شياطنيْ...
ُي ّربونَ الفظائ َع والفتاوى ال�ضارياتْ ،
ليقتلوا يف َع ْ�ص ِر �أ�شجار الر�ؤوى
ميال َدهاَّ ،
كل حنيْ..
العربي يقتله الرعا ُة ال�ضالعون بجهلهم ..هُ ْم حقدُ هم �أو قيدُ هم..
الدم
ُ
ُّ
ُ
ُ
ّ
وجف النفط واجلهل املهنيْ!؟
يا ليتهم جفّوا
��وع��ه��م
ي��ت���آم��رون ويخ�ضعون ،وي��خ��دع��ون
���اءن���ا ،ودم َ
َ
دم��اءه��م ودم ُ
ودموعنا...
َ
ُ
ُ
خر ُب ما تبقى من �سنني؟!
خرفانٌ ُي ِّ
وعلى الأماين �سيوفهم ..والنفط ْ
•••
بعد هذي القيامات ،الد ُم مل يعد مت�سو ًال!!
الد ُم العربي ،بعد هذي القياماتْ
ِلح ُ
ماء الطحني..
اخل ِ
مل َي ُعدْ مت�س ِّو ًال ي�ستجدي م َ
بز �أو َ
ني اخلياناتِ الرخي�صة،
من دكاك ِ
ُ
ْ
ترتك لع ٍّز مطرح ًا،
حيث مل
�إ ّال ا�شرت ُته ِّ
�صاحبها الرهنيْ..
بذل ِ
الدم يف فل�سطنيْ ..كان م�ست�أجر ًا
ُ

باعة متجولني وخا�سئني وقاتلنيْ!؟
ق�سر ًا
ل�صالح ٍ
ِ
ُ
املليحة
رب هذي
فل�سطني؟! �أين تك ُ
ُ
راب خرا َبه والبنيْ؟!
واجلريحة منذ �أهداها ال ُغ ُ
ُ
وعهود تنا ُم بال �أحالمِها…
عقود
منذ
ٍ
ٍ
أفقر امل�ساكنيْ…
�آما ُلها تت�ض ّو ُر جوع ًا وب�ؤ�س ًا ك� ِ
زهرها الب�ساتنيْ… وعن �أحفادِها العابرين؟!
وت�س� ُأل عن ِ
•••
احلزين..
واحلكي
عيناها غارقتان بالأ�سرا ِر
ْ
ِ
كمل حت�صيله الرت َّ
ناجح يف �صفِّه� ،س ّيدٌ ور�صنيُْ ..ي ُ
يف
طالب
الغزي
د ُمها
ُّ
ٌ
ٌ
والقومي والأممي،
َّ
على يدي �أ ّمه الـ فل�سطني،
رغم �أنّه املفجو ُع جد ًا
رغم � ِ
أنف املجرمنيَْ ..
َ
بدر�س غدْ ِر الأقربنيْ ،املثقلني بعارهم واملثخنني؟!
ِ
كلّما �ضاقتْ بوقفة عِ زّ ه �آال ُمه
ي�ضطر مفرد ًا �أو مع �أهلهِ الط ّيبني
ُّ
والعزف املكنيْ...
للنزف
ِ
ِ
•••
مو�سيقا الدماء
ُ
ني
عالمات مو�سيقا الدماء فل�سط ْ
الأقوى من باعةِ اخلياناتِ
والدكاكنيْ..
ودماء
نز ُفها املفر ُد �أعلى كالم ًا و�سالم ًا
ً
و�سكاكنيْ..
�صدئتْ �ضمائركم باخليانات
آخر
فا�سرتيحوا كالوحلِ يف � ِ
ني
الط ْ
َ
واملوت باملوت...
ُتم الذُّ َّل بالذُّ ِّل
ل ََّون ُ
�أال يكفيكم ما عندكم من ِّ
ذل موتِ اخلادعني؟!
لي�س ُ
عهد
مثل هذي الـ فل�سطنيْ :من �ألف ٍ
َ
ُ
َّ
اجلمر وعزّ اً ،ال يلني ،كي تحُ رقُ
الذل
حتمل
َ
اللعنيْ..
لي�س ك�سو ًال
الدم
ُ
العربي هذا احلنيَْ ،
ُ
التلوين..؟!
�أو طالب ًا م�ستقي ًال من ِحربه �أو ُح ِّبه �أو ُنقطةِ
ْ
•••
عرنا وعطالة التعبري!؟
ُفكّنا من ُذ ِ
ونبي ملحمةِ الكرامهْ
�أ�ستا ُذنا ُّ
ً
فطانة و ُيعيدُ ت� َ
أهيل
احلوا�س
ُيعطي
َ
ا�صر بال�ضراو ِة والقتامهْ
ال�شهامهْ  ...و�إذا تحَ َ
ُينف ُ
حروف الدم ِع �أوجا َع القتا َمهْ ..
ّ�ض عن
ِ
َ
الربوق امل�ستهامهْ ُ ،ت ُ
�سقط
مثل غيماتِ
ِ
تطرب
الآثا َم عن �أحبابها الأغ�صان ،حتى
َ
أوف ال�سالمهْ ..
الآفاقُ من � ِ
ُق ْم ُفكّنا من ُذعرنا وعطالةِ التعبري
يا ذا البالغاتِ ال ُهما َمهْ ..
ُ
ابتداءات القيا َمهْ ..
من عِ ندِ عينيك
•••
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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

مُ�ضا َيقَة لنف�سي
•ترجمة كنينة دياب
“�أنتَ تفعل ذلك ل ُتزعجني فقط� .أنت تدخّ ن طوال الوقت ،كيف
ّ
تتوقع �أن �أُبقي املكان نظيف ًا؟ �أنت ال ترفع �إ�صبع ًا ل ُت�ساعدين� .أمتنّى لو
�أنّك ْ
تعد �إىل البيت .ع�شرون �سنة و�أنت يف م�ست�شفى الأمرا�ض العقل ّية،
مل ْ
ثم رجعتَ �إىل
ُمتظاهر ًا ب�أنّك مري�ض ،تدّ عي �أ ّية ّ
حجة لتتجنّب العملّ .
تبتعد �أبداً�( :أَ ْين كوبي ّ
ال�شاي؟ هلْ
البيت ،وك�أنّك ْ
لديك ب�سكويت؟)
مل
ْ
ِ
ال�سنوات� .أنا ل�ست
ال�سرير ذاته ،بعد كلّ تلك ّ
علي ب�أن �أنام معك يف ّ
و ُتثقل ّ
املمر�ضات� ،أنت تعرف ذلك .وميكنك �أن مت�سح من على
واحد ًة من �أولئك ّ
وجهك هذه االبت�سامة �أي�ض ًا .هذا لي�س مزاح ًا ”...
وقفتُ عند زاوية البيت .جاءين �صوت جدّ تي من احلديقة اخللف ّية.
�إنّها يف التّ�سعني لكنّها ما تزال تذهب للتّ�س ّوق بنف�سها ،وتعتني بحديقتها.
كانت تركع على ركب َت ْيها وظهرها يل ،تنزع الأع�شاب الطّ فيل ّية من حو�ض
الزّ هور .بدا �أنّها تتحا َو ُر مع جدّ ي الّذي مات منذ ع�شر �سنوات م�ضت.
وقبل �أن �أ�سلّم عليها ،بد�أت تحُ دِّ ُث نف�سها من جديد.
ا�ستطاعتْ �أن تخدعك.
“يا عزيزي �أَلربتْ امل�سكني ،ال �أعرف كيف
َ
تلك املر�أة بكلّ ذلك الطّ الء وامل�ساحيق ،فهي ال تخجل �أبداً .كنتَ ت�ستطيع
ً
زوجة �س ّيئة .عا َم َلتْني
�أن تختار لنف�سك �أف�ضل من ذلك بكثري .فقد كانت
َ
�سافرت بعيد ًا
وك�أنّني زبالة� .أنا �أ ُّمك ،و�إنّك ال تعرف ماذا جرى عندما
مع الق ّوات اجلو ّية� .أعرف متام ًا كيف جع َلتْك ُتعاين وتت�ألمّ  .ات ُْركْها يا
�أَلربت .ارجع �إىل �أ ِّمك .هنا� ،إىل حيث تنتمي� .أووه ،يا �أَلربتْ ”.
ً
باحثة عن منديل ،وه��ي ترفع ظهرها النّحيل
تتح�س�س
راح��ت
ّ
املق ّو�س ،و َتتن َّهدُ ب�أ�سى .لقد هاجر خايل �أَلربت �إىل �أُ�سرتاليا منذ خم�س
ع�شرة ً
مل ي ُك ْن زواجه �سعيداً .و ْ
�سنة خ َلتْ  .و ْ
مل ُت�شف جدّ تي من افتقاده.
َ
�صرختْ فج�أ ًة:
“ا ْن َتبهي يا ك��اري� ،إذا مل نن َته من هذه الأغ�صان قبل عودة ماما،
�سنواجه م�شكلة� .أوووهُ ،
انظري �إىل �أ�صابعك امل�سكينة ،يا كاري� ،إنّها
خ�شنة ودامية .دعيني �أ�ضع عليها قلي ًال من املرهم”.
ثم نادتْ  ،حينما �سمعت وقع خطواتي“ :كاري؟”
ّ
قلتُ “ :مرحب ًا يا جدّ تي ،دعيني �أُ�ساعدُ ك” .و�ساعدتها على النّهو�ض
والوقوف على قد َم ْيها.
ُ
ً
بت�سمة�“ :أه ًال يا فرانك .ظننتُ
لوهلة �أنّك �أختي كاري.
قالتْ ُم
ٍ
�أ�صبحتُ م�ش ّو ً
ن�شرب كوب ًا منَ ّ
ال�شاي”.
�شة وم�ضطّ ربة .ه ّيا
ُ
دخلنا البيت القدمي ذي الطّ ابق الواحد .فك ُ
َّرت :ما احلياة الّتي
تعي�شها جدّ تي! عملتْ جدّ تي ،يف ال ّثانية ع�شرة من عمرها ،ع�شر �ساعات
مكان�س من ال ُهلَّ ِب ذي ّ
ال�شعر الياب�س .كانت
يوم ّي ًا يف البيت ،وهي ت�صنع
َ
أطفال تقوم برتبيتهم وتن�شئتهم.
والدتها �أرملة يف ال ّثالثني ،ولديها �ستّة � ٍ
تز ّوجتْ جدّ تي وهي يف اخلام�سة والع�شرين .بعد ذلك ب�شهر واحد
زوجها �إىل اجلبهة الغرب ّية .رجع �إليها وهو َّ
حمطم ج�سد ّي ًا ونف�س ّي ًا.
رحل ُ
لكنّهما تد ّبرا �أمرهما ب�شكلٍ �أو ب� َآخر .عندما ن�شبتْ احلرب العامل ّية
ال ّثانية ،انْها َر جدِّ ي ودخل م�ست�شفى الأمرا�ض العقل ّية .قامتْ بتن�شئة
�أوالده��ا وحدها ،و�أدارت �أمورها بحيث كانت تقوم بزيارته بانتظام
على مدى ع�شرين �سنة .كانت قو ّي ًة �صارمة� ،إنمّ ا هناك جانب رقيق يف
�شخ�ص ّيتها ،وكنتُ �أنا دائم ًا احلفيد ّ
املف�ضل لديها.
ت�صب ّ
ال�شاي“ :كيف حالك يا جدّ تي؟”
�س�أل ُتها ،وهي ُّ
بحالة �س ّيئة
“علي �أ ّال �أت�أ َّفف �أو �أ�شكو� ،أنتَ تعرف .ل�ست
هم�ستْ يل:
ٍ
َ
ّ
بالنّ�سبة المر� ٍأة عجوز .لكنّي �أريد �أن �أخربك �شيئ ًا ،ما �أزال �أخدم نف�سي
بنف�سي”.
َ
ثم نظرتْ �إ ّ
وغمزتْ يل“ :لكنَّني
الرماد ّي َتينْ العميق َتينْ ،
ّ
يل بعينيها ّ
قة لنف�سي”.
إزعاج و ُم�ضا َي ٍ
�أ�شعر �أحيان ًا �أنّني بد�أت �أ�صري �أنا نف�سي م�صدَ َر � ِ
�شهر ا ّت�صلتْ بي �أُ ّمي يف نيويورك .ماتتْ جدِّ تي بينما كانتْ نائمة.
بعد ٍ

�أدب من العامل

ق�صائد لل�شاعر املك�سيكي خاميي �سابين�س
()1999-1926

•ترجمة �سالم عيد

�أنا املنفتح مثل �شجرة,
املزروع مثل �شجرة ,العابر كلّ �شيء.

مي�ضي االثنني...
مي�ضي االثنني ومي�ضي الثالثاء
ومي�����ض��ي الأرب�����ع�����اء واخل��م��ي�����س
هي ذي احلقيقة :ن�صنع الأقنعة,
واجلمعة
نروي الأ�صواتُ ,ن ّ
ح�ضر الأحالم,
وال�سبت والأحد,
ن�ضع وجه العا�شق,
ومرة �أخرى االثنني والثالثاء
ّ
�سحنة من يت�ألمّ,
وت�سر ُب الأي��ام على ال�سرير الذي
ّ
هيئة من يبت�سم,
ُيراد
يوم االثنني ,والثالثاء و�شهر �آذار
النوم عليه,
و�سنة الت�ضامن الإن�ساين,
قطرة الزمن الغب ّية التي ت�سقط
ون�أكل كلّ �ساعة �أف�ضل ما ميكن,
على القلب
��س��ر ًا على
املذهول,
وننام ونوا�صل ال��ت��د ّرب � ّ
احلدث النهائي
مت�ضي الأيام كهذي الكلمات.
الذي لن يكون عليه �شهود.
االثنني ,الثالثاء ,الأربعاء,
كانون الثاين� ,شباط ,كانون الأ ّول,
عام �آخر ,عام �آخر ,حياة �أخرى.
�إنّها ظلّ املاء..
كر
ال�س
مت�ضي احلياة بال معنى ,بني ُ ِ
�إنّها ظلّ املاء
والوعي,
و�صدى تنهيدة,
بني الف�سق والندم والتعب.
�أثر نظرة,
ذكرى غياب,
جتد نف�سك فج�أة خايل اليدين,
ُعري امر�أة خلف زجاج.
بقلب فارغ,
وبذاكرة كنافذة على الظالم,
�إنّها حبي�سة ,ميتة – يا �إ�صبع
ت�س�أل نف�سك :ماذا فعلتُ ؟ من كنتُ ؟
القلب� ,إنّها خامتك,-
�أين كنتُ ؟
ٌّ
�سر بعيد,
�ضائع بني الظالل,
ظل
ٌ
ّ
ب�سيطة مثل طفل.
نعك,
ّدك ,كيف �أعيد ُ�ص ِ
كيف �أ�سرت ِ
�أ ّيتها احلياة؟
قطرات �ضياء ملأت
عيون ًا فارغة,
ال �أحد ي�ستطيع العي�ش يف مواجهة
وج�سدٌ من �أوراق و�أجنحة
احلقيقة
لمّ
م�ضى �إىل الندى.
من غري �أن مير�ض �أو ي��ت���أ حتّى
النخاع.
خذها بعينيك,
فنحن يف احلقيقة �ضعفاء وبائ�سون
املأها الآن ,يا ح ّبي.
نحب ,نحتمي ,ننتظر� ,أن
نحتاج �أن ّ
�إنّها لك كما مل تكن لأحد
ن�ؤمن
�إنّها لك كما االنتحار.
ون�ؤ ّكد.
ال ميكننا �أن نعي�ش يف العراء
ُ
حجارة �أغرق ُتها يف الهواء,
يف اللحظة الوحيدة التي تعطى
�أخ�شاب غمرتها يف النهر,
لنا.
وها هو قلبي يعوم
“الرب” ,طويلة
كلمة
أجمل
�
ما
ّ
على ج�سدها الب�سيط.
ومفيدة عند اخلوفُ ,من ِقذة!
تعلّمنا �أن ُنطبق �شفتّي القلب
موقع احلب
حني يريد �أن يقولها,
موقع احلب ,مكان ع�شتُ فيه
فلنعلّمه �أن يعي�ش يف دمه,
جتاهلتك,
أنت,
ويتدحرج يف دمه املحدود.
ِ
من بعيد ,و� ِ
ُ
إليك
�
أحببتك و�صمتُّ
عنك ,نظرت � ِ
ِ
ِ
ال يوجد �أكرث من هذا احلنان الذي ومل �أرك,
كذبة قل ُتها لنف�سي ومل �أ�صدّ قها:
�أ�شعر به نحوك,
خمدوع ًا,
مرة �أح ّب ِك فيها.
لأنّك �ستفتح عينيك يوم ًا
(هذه �آخر ّ
�أقولها لك جا ّداً).
و����س�ت�رى ع��ي��ن��ي��ك مغم�ضتني �إىل
الأبد.
�أ�شياء ال �أعرفها ,مل �أتعلّمها,
ال يوجد �أكرث من حناين هذا

معك ,الآن ,هنا ,تعلّمتها.
فيك منا قلبي.
ِ
فيك �صار كربي.
ِ
حمبوبتي ,مكان �أرتاح فيه,
�صمت �أحزن فيه.
عينيك
(حني �أنظر �إىل
ِ
�أفكّر يف طفل).
ث�� ّم��ة ���س��اع��ات��� ,س��اع��ات� ,ساعات,
تكونني غائبة جد ًا فيها
أخربك بكلّ �شيء.
ف�
ِ
يداك,
قلبك �سريع االنفعال,
ِ
ِ
ابت�سامتك التائهة حول �صرخة,
ِ
هو ذا قلبك من جديد ,م�سكني جداً,
ب�سيط جداً,
هي ذي م�شيتك تبحث عني حيث مل
�أذهب:
كلّ هذا الذي تفعلينه �أو ال تفعلينه
�أحيان ًا
كما لو لتت�شاجري مع ذاتك.
ي��ا طفلة الأه�����وال ,ت��ري��ن �أ ّي��ت��ه��ا
املحبوبة ,الطفلة,
ما الذي قاله قلبي ال�شهيد.
كانت هناك طفلة
كانت هناك طفلة
بني �أوراق املوز كان
رجل �صغري ينام حلماً.
يف بركة� ,ضوء يف ماء.
وكنت �أحكي حكاية.
متر �إىل ما ال نهاية
كانت �أ ّمي ّ
حولنا.
ويف الفناء يلعب
كلب بغ�صن.
ٌ
ال�شم�س – و� ّأي �شم�س ,ك��م كانت
بطيئة –
متيل ,وكانت هادئة.
مل يكن �أحد يعلم ما نفعل,
ال �أحد ,ماذا فعلنا.
نتحرك,
كنّا نتحدّ ث,
ّ
ما�ضني من مكان �إىل �آخر,
النمالت ,العنكبوت ,نحن ,الكلب.
كنّا يف املنزل جميع ًا
ث��م حلّ
لكن ال �أع��ل��م مل���اذا .ك��نّ��اّ .
ال�صمت.
قلتُ �إنيّ كنتُ �أحكي حكاية.
مرة لأنّني �أذكر
كان ذلك ذات ّ
�أنّه كان �أكيداً.

ق�صة
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ليلتها ..ظلّت الأم مُ�سْ هَدة!
• وجيه ح�سن
أح�س الأب
�ص َفعه ال�صوت ّ
ب�شدة ..يف تلك اللحظة ّ
ال�صادمةّ � ،
�أمل ًا واخز ًا يف خاليا ج�سده ،ويف خاليا الزمن كذلك! ها َلهُ منظر
الدم النّازف من جبني �صغريه  ..فج�أة نبتَ الأمل يف �شرايينه..
ّ
غرة �سكّينة
ا�ست�سلم للأمر الواقع ،كع�صفو ٍر ده َمتْه على حني ّ
ح��ا ّدة ،ويا غافل لك اهلل ..ما بني �أ�صابع الأب وجبني طفله،
ترعرعتْ مو�سيقى حاملة ،لكنّها كانت مفعمة ب�شتالتِ احلزن
والأمل ..ب�سرعة الربق حمل ابنه لأقرب طبيب اخت�صا�صي،
ومن ح�سن احلظ� ،أنّ العيادة كانت بالطابق الثاين من البناية
عينها ..ط ّهر الطبيب مكان النزف ،قطب اجلرح ،النّزف باجلبني
توقف ،لكنّه بقلب الأب ،بقي ينزّ وجع ًا َ�ضافي ًا ..يف البيت اقتعد
الأب جنب ولده ،االبنُ راح يف هد�أةٍ بن�صف �إغفاءة غري هانئة،
بينما الأب راح مبخ ّيلته ُيحاكم الطبيب اجل�شع ،الذي طلب
ني طفويل ،هام�س ًا مبونولوج
ثمن ًا غالي ًا لقطبة واحدة يف جب ٍ
الطب ل ْأج ِبنَة الأطفال ،بل وللطفولة
داخلي�“ :أين احرتام
ّ
أ�سف بالغ الت�أثّر هزّ ر�أ�سه ثالث مرات� ،أردف:
بوجه عام”؟! ب� ٍ
احلب ..كلمات من
“الطفولة ،املو�سيقى ،احلقّ  ،اخلري ،العطف،
ّ
خ�شب ّ
جاف يف �س ّبورات العامل الثالث ،فـ “هلْ �أ َتى على الإن�سانِ
الدهر !”..الوقت راح ي ْهمي ،الوقت ما بعد �أذان الظهر
ِحينْ ٌ منَ ّ
�صمت ٌ
بقليلَ ..
ٌ
لكن
داخ َله
ثقيل ثرثار ،ا�ستوطن قلبه وخالياهّ ،
ب�ضع كلمات غزتْه على غفلة منه ،مفادها( :لو قلتُ للطبيب:
و�أي��ن احرتا ُمك ل�براءة الطفولة ،و�شرف املهنة ،وق�سم “�أبو
قراط”؟ ال�س َ
رت ْحت) ..على وجهه املتوفّز ر�سم ظلّ ابت�سامة
ُم ْ�صط َن َعة ،وهو ي�ستقبل زوجته العائدة من عملها ..نوم ال�صغري
�أ ّول ما �أثار انتباهتها� ،إ ْذ لي�س هذا من عادته ،بلهفة �أ ّم ر�ؤوم
�س�ألتْ :
 لي�ش الولد نامي بهذا الوقت يا “�سرحان”؟ خري ًا � ْإن �شاءاهلل؟
 قال يل“ :بابا لعبنا باملدر�سة ،كان عندنا در�س ريا�ضة”،يبدو �أنه متعب من هذا الدر�س ،فنام..
ثم دخلت
مل تقنع الأ ّم بهذا التربير ،فـ “قلب الأم دليلها”ّ ..
غرفتها لبع�ض ال�ش�ؤون  ..ملَّا عادتْ ،
تر اجلبني املقطوب ،وجه
مل َ
الطفل كان مغطى بقطعة قما�ش عامتة ،الغطاء انك�شف عن
وجه ال�صغري ب�ضربة ال مبالية من يده ،فبا َنت قطبة اجلبني،
انتبهت الأم ،بخوف وذعر �صاحت:
 يا اهلل ،يا ر ّب��ي ،م��اذا ح�صل؟ قلْ يا “�سرحان”؟ �شو هاالقطبة يف جبني ال�صغري؟
يف عينيها تالمحَ َ ت دمعات غاليات ،كلّ �إ�شارات اال�ستفهام
والتعجب عقدت بقلب الأم اجتماع ًا م�صريي ًا ،تريد الأم
�إجابات َ�ضافية عنها ..حلظتها �شعرت �أنّ العامل يرتفع فيه
لولب �ساحاته و�أزقته ،و�أنّ �أ�صابع قوية ت�ضغط
غبا ٌر خانقُ ،ي ُ
عنقها بق�سوة ..وكي يخفّف الزوج من وجع املوقف� ،شرح لها
ما ح�صل ،وكيف �أنّ ال�صغري “�سِ نان” ان�سلّ خارج ًا ،من غري � ْأن
يعلم به ،هابط ًا درج البناية ،فوقع هناك ،و�شرح لها احلكاية
ندت عن الأم لفظة“ :حبيبي”! فج�أة قفزت
حتى منتهاهاّ ..
قطة البيت ال�صغرية �إىل الطاولة القريبة ،نزلت ،اقتعدت
عدة ،ماءت ال�صغرية
الفرا�ش جنب �أمها ،حل�ستها الأم حل�سات ّ
ثم تك ّورت على نف�سها وا�ضعة ر�أ�سها يف بطنها،
بعينني ذابلتنيّ ،
َ
عرف �أنّ �أبويه ُق ْر َبه ..ليلتها ظلت
وغ َفت بطم�أنينة طفلٍ �سليم َ
ً
ً
ناجحة
ممر�ضة
الأم ُم ْ�س َهدَ ة ،ال ُيغ َم�ض لها عني ،وال جفنُ قلق،
كانت� ..شقيق “�سِ نان” الأكرب ت�أثّر هو الآخر باحلادث ،يومها

مل ي�صرف ابت�سامة طفل ّية واحدة ،رقدَ ليلته وع�شرات ال�صور
احلزينة على �أخيه ،كانت حترتب ب�صدره املنمنم ..قبل �سفر
العائلة �إىل وطنها الأ�صلي ب�أيام�ُ ،شفِي اجل��رح ..كان الأب
ُمعلم ًا ُم َعاراً ،وكانت زوجته تعمل ُمتعاقدة ب�إحدى ال�شركات..
بعد �إجازة ال�صيف ،عاد الأب منفرداً ،دون زوجة وال �أوالد..
ع�صر ًا كان و�صوله ..فتح باب البناية اخلارجي املغلق ،ا�ستقبل
ندت عن الأب لفظة “حبيبي”،
رج عينيه بتك�شريةٍ خبيثةّ ،
ّ
الد ُ
وهو يرى يف �صعوده الفتة الطبيب اجل�شع الذي قطب اجلبني
من قبل ..ثلّة من التّداعيات الغريبة كانت تتدافع �أ ْر�سا ً
ال يف
قلبه وعقلهً ،
بغتة توقف عن ال�صعود ..تخثرّ يف مكانه ..نه�شتْه
ب�صوت عالٍ  :يا اهلل ،ما هذا؟ �أهذا؟
مفاج�أة غري متوقعة� ،صاح
ٍ
توجعتا ..تلعثمتا ..جت ّمد
�أهذه؟ �آ ٍه �آه! ..احلقيبتان بني يديه ّ
الدم يف عروقه ..ثانية َندَ َه “يا حبيبي”� ...أمامه الآن وبلمح
الب�صر ،ارت�سمت للت ّو �صورة اجلبني النّازف ،كلُّ ال ْأج ِبنَة النازفة
والقلوب املدماة ،تلك القطرات الطاهرة ،القطبة اللعينة ،ذاك
ال�سخني ..ال�سائق الذي جاء به من املطار� ،أخذ
ّ
الدمع الطفلي ّ
دم
�أجرته وان�صرف ..لو كان موجود ًا ال�ستنجد به ..بقعة ٍ
متخثرّ ة ياب�سة ا�ستوقفته ..يوم َم َ�س َح ال ّ��درج قبل ال�سفر مل
ينتبه �إليها ،فبقيت عالمة رام��زة �إىل جبني طفل وقع على
الدرج يوم ًا ..يكاد الأب ي�صرخ وجع ًا من �سياط الذعة تنهال
ّ
لكن �صرختهُ تتخثرّ عند ال�شفتني ..تابع �صعوده،
على ج�سدهّ ،
ودموع �ساخنة تنزّ من عينيه وقلبه رغم كلّ رجولة يف �صدره..
باك و�ضع حقيبتي ال�سفر ،ب�أ ّول غرفة تلقفته ،التقط
ب�صمت ٍ
ٍ
�صر�صر نزل ،م�سح تلك
ريح
ٍ
قطعة قما�ش ،بللها باملاء ،ب�سرعة ٍ
“ال�سنان ّية الطاهرة” ،وك�أنّها كانت تقول“ :دم الأطفال
البقعة ِّ
منارات م�ضيئة يف
مر الأيام
ٍ
يتخثرّ  ،يتي ّب�س ،لكنه يبقى على ّ
ال�صور واخل��واط��ر التي دهَ َمتْ
القلوب احل ّية” ..كثرية هي ّ
ال�صمت الناطق
عقله و�شغاف قلبه ،قالتْ �إحداها خماطبة ّ
�صمت الآب��اء حيال دم��اء �أطفالهم و�أبنائهم
حوله�“ :ألي�س
ُ
�صمت ُم��د ّو ،مينح اخل��وف فع ً
ٌ
ال
�أق��وى من عموم الكلمات؟ �إن��ه
غابي جمنون” ..ا�ستلقى
ت�صرف
ناري ًا ملمو�س ًا ملقارعة كل
ّ
ّ
ق�صد منه ،وبطريق التّداعي،
أريكة قريبة ،وعلى غري
ٍ
على � ٍ
قفزت �إىل باحة ر�أ�سه �صور مفزعة لأطفال “جمزرة قانا”
الرهيبة ،الذين تخثرّ ت �أج�سادهم الطر ّية على يد ال�صهيوين
ّ
املجرم “�شارون” وجنوده ...ر ّدد يف �صدره بطريقة املونولوج:
للدم العربي ،خ�صو�ص ًا �إذا كان لأطفالٍ عرب
“�إنّهم متعط�شون ّ
هم بعمر �أكْ�� َم��ام الزّ هور”� .سكت هنيهة ،يف �صدره امل�ضطرم،
م�صا�صي دماء
كان
ّ
ي�صب جا َم غ�ضبه على الأوغاد الإرهابيني ّ
ال�شعوب �أنّى ُو ِجدوا ..انربى عقله قائ ً
ّ
“ال�ضرب من اخللف
ال:
ُج�ْب�نْ  ،يف ال�صدر بطولة ،والإرهابيون بعا ّمة ال ُيطلقون �إال
من اخللف ،هكذا فل�سفة �إجرامهم ،وتلك تربيتهم القذرة،
من قِ َبل الدول الراعية واملم ّولة” ..هد�أ عقله برهة ثم عاد
ليقول“ :كلّ النزاعات واخلالفات الهام�ش ّية بني �أهل الأرومة
الدم ،والأ�شالء ،وزجاج
الرغم من ّ
الواحدة �ستنتهي يوم ًا ،على ّ
واحلب بدل الإجرام،
ال�ساطور،
ّ
النفو�س املحطّ م ..املرهم بدل ّ
ُ
يغ�سل وجهه
وغ��د ًا �سي�صحو الوطن مبكّر ًا على غري عادته،
مباء التّ�سامح وعطر الغفران ،وتنتهي كلّ الكوابي�س وامل�شاهد
املُ ْرعبة”...
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• كفاح �سحيل

وقف �أمام الباب حائر ًا يبحث عن املفتاح ...مل ت�سرع اليوم
بوجهها الب�شو�ش وابت�سامتها امل�شرقة ال�ستقباله كعادتها...
دخل ومل يجدها ..مل يفكر يف البحث عنها طوي ً
ال ...حتم ًا
�سيجدها بالقرب من �شجرتها الغالية التي زرعاها يف �أول يوم
من زواجهما� ،أ�سرع �إليها التقط دموعها ..مللم بيديه الدافئتني
الأ�سى من يديها ،اقتلع احلزن من �أنفا�سها ليزرع الفرحة يف
قلبها وين�شر الأمل مع خ�صالت �شعرها ثم �أخرج علبة كانت
�أ�شبه بتحفة �أثرية ..وجدها قد ت�سلل �إليها ال�صد�أ وغطاها
الغبار ..م�سحه عنها و�أع��اد لها ملعانها وبريقها ..نزعتْ من
�صدرها القطعة الذهبية وجعلتها بداخلها �ستكون هدية
البنهما �أول ثمرة لودهما ال�صايف ..اليوم عيد ميالده.
ُق ِر َع اجلر�س� ...أ�سرعا لفتح الباب� ..أتى ال�ضيوف ..ولكن!
كانوا �ضيوف ًا من نوع �آخ��ر ..كانت هذه �آخر �صورة يف �شريط
الذكريات التي متر الآن يف ر�أ�سه �أخذوا يبتعدون به ويبتعدون
قرر �شراء ع�صفور ،قاومت فكرته
مل يذكر �أنهما اختلفا �إال يوم ّ
ب�شدة ..ولكنه مل يقتنع ،وو�ضع القف�ص قريب ًا من الغرف
وخرج...
ال يقدر �أن يحدد الآن ما الذي يبتلعه بال�ضبط ..حرارة
يف حلقه ورائحة توخز �أنفه ..عدت يومها �إىل البيت لأجد
القف�ص فارغ ًا ..وحده ال�صغري جتر�أ ووقف �أمامي ب�ضحكته
الطفولية الربيئة ..و�صفق بيديه م�شري ًا �إىل القف�ص  :بح..
كااار� ..أنا..
ما زالت الطريق ترتفع به تارة وتنخف�ض تارة �أخرى..
كيف ن�صدق ق�سمك و�إ�صرارك يا مدر�س الريا�ضيات ب�أن
اخلطني املتوازيني ال يلتقيان ..وهذه �أ�شجار الزيتون والربتقال
تنت�صب �شاخمة ..ت�أتي ن�سمة تهم�س لهما فتت�شابك �أغ�صانهما
وتتعانق �أوراقهما بل وثمارهما..
�صوت املق�ص الذي ُتقلّم فيه الأ�شجار يخرتق �أذين ..هل
بدت يدي غ�صن ًا ياب�س ًا يحتاج �إىل تقليم؟؟ ك�أنهما امتدتا يوم ًا
ت�سرقان حجراً..
زم��ن من العمر يهرب من بني �أ�صابعي فيما ظلّت قدماي
تتوغالن بني ال�صخور..
 �ستبقى تذكر يا ولدي كيف قطّ عنا احللوى ..ثم قر�أنا لكبع�ض الآيات من القر�آن الكرمي مقدمني لك هديتك ..مت�سكت
بها جيداً ..حاولت �أن تنتزع من فمك بع�ض املفردات ب�صعوبة
معرب ًا عن �شكرك و�سرورك..
ماذا ؟ ؟ هل قدماي �أي�ض ًا �ستقلّم ؟ نعم يجوز �أنها �أ�سرعت
يوم ًا �إىل امل�سـ� ..أو ..وعيناي ؟ ؟ ..و- ..
ولكن �أظن �أن الآن لي�س وقت تقليم الأ�شجار ! فكل الأ�شجار
م��ن ح��ويل التي �شقّت ال�صخور م��ا زال��ت حتتفظ بن�ضارتها
واخ�ضرارها.
�آخ� ...أين �أخوتي ؟� ..أين �أبناء عمومتي ؟..
 والدي العزيز مازلت �أذكر كالمك  “ :كلما ُقلّمت الأ�شجارّ
وتخ�ضر من جديد لأن جذعها وجذورها
يا ولدي جتدها تورق
متما�سكة بالرتاب ..ما �ألذ الرتاب ! ! ..كم ت�شعرين رائحته
بن�شوة لذيذة تتغلغل �إىل كل ذرة من �أنفا�سي بل �إىل كل نب�ضة
يف عروقي� ...آه ...الأر�ض حتت قدميه متيد وتدور ...ر�أ�سه
يدور ...الهواء يدور ...كل �شيء يدور حتى ال�سماء ! !� ..آه..
ال�سماء ما هذا ؟
�إنه الع�صفور متجه ًا نحوه حام ً
ال �إليه التحفة الأثرية.

18

العدد2014/8/24 "1405" :م �28 -شوال 1435هـ

رجلٌ
برائحة
�صدق
• �سالم خالد الرتكماين
الآن..
ولي�س بالأم�س
تنف�ستُ رج ًال
برائحة ال�صدق
ونكهة النقاء!
للحظات
اختلجت �أنفا�سي
وتدهورت �أيامي
و�ضحتْ �شراييني

�أ�صوات جديدة

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

فو�ضى العقل
• �سمرية جعفري
هل هناك �شيء ينتظر الوطن
�أم هناك غيوم تغت�صب املطر
وت�سرق حلم طفلٍ عند الفجر
هل �أ�صبح �أبناء الوطن عاجزين على
زرع الب�سمة مرة ثانية ال �أعرف
كانت �ساعات الليل قادمة نحوي ب�سرعة
كلما �أو�شكت على النهاية �أجد نف�سي
�أمام �صورة مرعبة ال تغيب عني حلظة
واحدة
كنت اختلف مع نف�سي وكنت �أ�سمع
دقات قلبي وقد �أح�س�ست �أنها
خرجت ومل تعد �إليه ثانية
رمبا لريتاح من هدوء الليل وغروب
ال�شم�س
ومن وجع النهار وفو�ضى الأم�س
هل االعتذار يكفي لكل من يعرفني
�إن كان �صديق ًا �أم غري ذلك
كنت �أحاول �أن �أخفف من �سرعة القلم

ولكن بدون جدوى
كان يت�سابق مع دقات قلبي وي�ساعدين
على اختيار بع�ض احلروف رغم ق�ساوتها
وكنت �أقبل بها بال تردد
�أحاول �أن �أ�صنع الهدوء لنف�سي
رمبا �أغفو بع�ض الوقت
ولكني مل �أقنع قلبي بهذه الهدنة
لقد ف�شلت
و�أعدت املحاولة ثانية
فعمدت على اال�ستمرار
حتى النهاية
كلما كتبت بع�ض الكلمات �أعيد قراءتها
من جديد �أي من �أول الر�سالة
�أ�شعر ب�أين مل �أكتبها �أنا
بل كانت تكتب خارج �إرادتي
على �أوراق بلون قلبي وحرب قلمي
بزرقة البحر حتملها الأمواج �إىل ال�شاطئ
وتعود بها �إىل عمق البحر

رمبا جتتاحها دفء ال�شم�س
�أخاطب نف�سي هل �أنا �أغرق بالبحر
�أم هي الأمواج تلفني
ال �أدري
يا من تدمع عيناه
وال يبكي
يا من يرى الوفاء ويغم�ض عينيه وال
يجني
هناك �أنغام عند الليل ويف النهار ن�سمعها
ون�سمع �صراخ الأطفال متوت من الفرح
وميوت الفرح من �أجلها
هل الأ�شجار �أ�صبحت بال ثمار
والبكاء بال دموع �آه ثم �آه
ن�سمع �أ�صوات ت�شبه بع�ضها البع�ض
ونحن بني ال�سماء والأر�ض
نقول كلمة نكررها ونحبها وننتظر
الغد......

برائحة احلياة
واملدى..
*****

ال�صنع
مُ �سبَق ُ

ٌ
رجل رائحته
�أ�صالة وربيع
 ..نكهته
قو�س قزح وريحان
ُ
مل تخلقه
ٌ
ٌ
عربية
ق�صيدة
مل تع�شقه واحدة قبلي..
ٌ
ع�شرينية
�ساحرة
�أنا
 ..مل تتنف�سه
ٌ
أ�سطورة ملحمية
�
غريي �أنا
 ..مل تتذوقه
ٌ
ٌ
ملكية
نحلة
غريي �أنا!
*****
ٌ
رجل برائحة ال�صدق
ونكهة النقاء
مل يكن الآن
�أو بالأم�س
من اخرتاع
�أنثى
غريي �أنا!!

كان كاتب ًا فريد ًا على الإط�لاق و مل يكن كباقي
ال ُكتاب الذين يغو�صون طوي ًال يف عملية اخللق الأدبي
للإم�ساك بخيوط احلبكات و بزمام التقنيات الأدبية
و الرمزية .كما مل يفكِّر َملي ًا �أي��ن �سي�ضع عنا�صر
الت�شويق و فيما �إذا كان �سيرتك عن�صر املفاج�أة حتى
النهاية ،و ي�صيغ مقدِّ مة م�ش ِّوقة و خامتة م�ؤثرة
تبقى نهايتها ُمعلَّقة و قابلة للعديد من التف�سريات و
الأجوبة .فقد كانت حبكة ق�صته جاهزة ُم�س َبق ًا يف
خم ِّيلته – من البداية حتى النهاية – و ما كان عليه
�سوى �أن يخلقها على الورق؛ و قد �أق َّر �أبرز الأحداث
ً
ق�صة رومان�سية ،وزَّع
الدراماتيكية و�أج��رى خاللها
ق�سمهم �إىل �ضحايا وظاملني
الأدوار على ال�شخ�صيات و َّ
ً
نهاية م�أ�ساوية كان ثابت ًا عليها وراف�ض ًا تغيريها
و� َأق َّر
على الإطالق!
�صحيح �أن ق�صته ال�سابقة قد طواها الن�سيان
ٌ
ً
�ضاربة يف ُعمق الزمن
تقريب ًا ،لكن جذورها تبقى
حيث ال��وادي الأَ َغ��ن الذي تفيء يف جنباته الطيور
نداح بني �صخوره القطعان .هناك كانت هي و هو
و َت ُ
ُ
تذكارات ُح ٍب تعو ُد �إىل ما قبل التاريخ...
جتمعهما
�إىل ع�صر احلجر والظلمات حيث الأواين اخل�شبية
و الوجوه التي يل ّوحها ال َعجاج .اندثرت ق�صته هذه
و َد َر�ست الأقاليم بعدها و غرقت يف �سكرات املوت
املتجدِّ د ،و قام بع�ضهم الحق ًا بت�شييد خ�شبة م�سرح يف
ذات موقعها لأداء تراجيديا الوالدة الأبد َّية.
�أما ق�صته اجلديدة ذات امل�صري امل�أ�ساوي ،فقد كانت
ً
�أك َ
حداثة و حيوية لكن الغريب يف الأمر �أنه قرر
رث
االحتفاظ بذات �شخو�ص ق�صته ال�سابقة مع التغيري
يف الزمان و املكان �إذ كان زمن التكنولوجيا و الذ َّرة و
الإنرتنيت� ،أ ّما الأر�ض فقد بقيت هي ذاتها و ظلت زينة
الكواكب ت�سبح يف فلك ال�سموات و كان النا�س �صافّني
يبتهلون ب�صيحات (هللويا) لرب العاملني.
هي كانت ت�سري يف طريقها و مير النا�س حولها

مى
كالأطياف� ..أو
ٍ
كجثث متحركة� ..أو بالأحرى ُد ً
كطيف يف معركة
متحركة! -هي ذاتها كانت تبدو
ٍ
الوجود .و ملَّا التفتت �إىل اخللف ،وجدت �شخ�ص ًا ل َّوحه
الزمن يحملقُ فيها مل َّي ًا ،ظنَّت �أنها التقته �سابق ًا ،و هنا
ً
ما�ضية يف طريقها
�سمعت لل�سيوف �صلي ًال ،لكنها ظلَّت
نقطة بعيدة امل��دى ،و ظ َّ��ل هو يجول حولها و
نحو
ٍ
ي�س�أل :هل ميكن �أن �أرى ما تراه هي؟
هي كانت تعنى ب�صراع اخلري و ال�شر ،و بالأمد و
العقاب .و كانت ت�س�أل :ملاذا �أنا؟
هو كان يرى �أن كل ما تقدِّ مه الطبيعة و القدرة
تاح ا�ستثماره �أ ّي ًا كان.
الب�شرية ُم ٌ
هي كانت ترى �أن الأمر ال ي�ستحق كل هذا الدمار
و ال�صراع ال�صامت دون �ضجيج الكالم ،بينما كان هو
�سادر ًا �إذ كانت م�شكلته مع ال َقدَ ر الذي ي�صارعه ال مع
الطبيعة اجلزلة العطاء.
كان الأمر �أ�شبه مب�ؤامرة �أو �شرك ..مبعظلة...
ّ
لتحف
�إن مل نقل د َّوامة عجيبة منقطعة النظري متتد
جبني الأ َزل و ت�شمل كافة الب�شر على الإط�لاق مبن
فيهم عبيد اهلل املتدينني �أو الذين يدّ عون التد ُّين.
ت���ر َّدد يف �أذن��ي��ه��ا ���ص��وت ع��ب ٍ��د منهم ك��ان ب��اح��ث�� ًا عن
ال�س ُبل �أ ّي�أً كانت .تذكرت ملَّا كانت هي
احلقيقة ب�شتّى ُ
ذاتها تبحث عن احلقيقة ،و كيف �أن ث َّمة �أوجه عدَّ ة
متداخلة للحقيقة الواحدة!
نحيها و كانوا
بج َ
كانت مفردات حياتهم تتعلَّق ُ
يتحدثون عن احلب من النظرة الأوىل لكنها كانت
تقول دائم ًا ب�أنها حتتاج �إىل مئة مقدِّ مة كي حتب!
و يف ف�ضاءات �صراع العقول الق�ص ّية و حرب ال�س�ؤال
و اجل��واب و ا�صطياد الذاكرة ،كانوا يختب�ؤن خلفها
ال�ستجالء �أ�سرار الكون منها و تقدميها خِ ً
فية �إىل
عامل الت�صفيق على �أ�سا�س َ
(قـ ِّولها و َ�سل الوجود)! و
ً
�شيطانية �سوداء حتوم
بنف�س الوقت كان ما ي�شبه ُكت ًال

•ملى قـنطار
تعرج من ال�سماء
حول عينيها على الدوام ،بينما كانت ِ
ٌ
ناظريها
مالئكة من ما ِرج مع
ٍ
جامات و قيثارات ل ُتدَ اين َ
�إىل الأفق...
�أغلقتْ نافذة العوامل االفرتا�ضية حيث ترفرف
ري تغرد بكافة لغات الطبيعة و تنرث �أغانيها
ع�صاف ٌ
يف �أرجاء العالمَ من م�شرقه �إىل مغربهَّ .
لف ال�صمتُ
ٌ
ٌ
م�سربل ب�أفظع العبارات و
�صمت
كافة امل��وج��ات –
ب�أكرثها �إعجاز ًا على الإطالق! يف هذه اللحظة ق َّرر
يوجه لها طعنة يف الظهر ،لكن ال�شخ�صية
الكاتب �أن ِّ
غ�صات
فاج�أته فالتفتت �إىل اخللف و ابت�سمت! و رغم ّ
ال�سنوات التاليات َّ
ظل يتخلَّلها �شعو ٌر غريب بـ ‘انت�صار
الق�صة تتم َّوج و تتع َّرج بحبكتها
الذات‘! و هكذا ظلَّت َّ
ً
غارقة يف
املتناهية يف التعقيد �إىل �أن بلغت خامتتها
متاهات احلقيقة الأزل َّية.
و حتى يف ق�صته التالية التي � َأعدَّ حبكتها م�سبق ًا،
كان الكاتب قد ق َّرر �أن ي�ستح�ضر �أي�ض ًا �شخو�ص ق�صته
ال�سابقة ذاتها و ُيجلي للقراء نهايتها العالقة .كما و
�أع��دَّ عقاب ًا وا�صب ًا للظاملني ال�سابقني ،فا�ستح�ضرهم
ب�شخ�صيات ج��دي��دة طيبة ت��ق��ع �ضحية ث��لَّ��ة من
املجرمني .و ما كان يحفل على الإطالق ب�أقوال النقاد
الذين كانوا ينتقدون تكراره ل�شخ�صياته �إذ كان يرى
املتكررة من �آنامه� ،إال �أنه
�أن��ه رغم كل هذه الن َُ�سخ
ِّ
كان يغيرّ يف �أ�سمائهم و ذواتهم� ،أ�شكالهم و �ألوانهم،
يف �سرابيلهم و مفاهيمهم ،و ذلك خلدمة الأهداف و
الغايات املعنوية و الفكرية لكل ق�صة .و هكذا ظلَّت
الدهور تدور ب�شخو�ص ق�ص�صه ..تبعثهم و متيتهم ثم
حتييهم من جديد ...و تلقي عليهم �أق�سى جالميدها،
و ٌّ
ا�سم و �إ�سم !...و كان هو يقول
كل منهم يحمل مائة ٍ
�إن �شخو�صه لن ميوتوا على الإطالق و�سوف يعي�شون
حيا ًة �أبد َّية و�سيبقون �أحياء يف �أذهان القراء حتى
فناء الب�شرية!

ق�صة

• مي�سون جعمور

العدد2014/8/24 "1405" :م �28 -شوال 1435هـ

هلو�ســـــة

نف�سا عمي ًقا وهو يت�أمل احل�ضور� ،ألقى التحية
يقف على املنرب ،ي�أخذ ً
حب
بعنوان
ق�صيدة
عليكم
�
أ
أقر
س�
�
قال:
أم�سيته،
و�شكرهم على قدومهم �إىل �
ٌ
جمنون:
خ�ضراء تطري يف ال�سماء ،تفرد جناحيها على املدى ،تزقزق
(�ضفاد ٌع
ُ
حلن احلياة ،طيور ملونة تقفز يف الربكة الآ�سنة ،تنق حتى يخرتق �صوتها
تفر من �أع�شا�شها ،تختبئ عن عيون الأرانب
الف�ضاء� ،أفاعي بريئة مذعورة ّ
الغا�ضبة ،حمالن بي�ضاء �شر�سة تعلن احلرب ،على الذئاب الوديعة ،والفتى
الأحمق يقف بني الأ�شواك ،يدندن على قيثارته ب�أ�صابع مبتورة ،يغني
ق�صيدة ع�شق ملعبودته ،التي تطل عليه من �شرفتها� ،شعرها املنكو�ش ي�سافر
مع الريح� ،أ�سنانها �سوداء حوالء العينني� ،أي جمال �أخّ ��اذ منحته لها يد
تنم به عيون احل�ضور
الآلهة) يتوقف هنيهة ،ي�شرب جرعة ما ،يت�ص ّيد ما ّ
اجلامد وك�أن املوت خ ّيم على ال�صالة! ..يبلع ريقه ب�صعوبة ويكمل:
ي�صرخ الفتى حبيبتي �آه ما �أ�صعب...
فج�أة ُي�سمع �صوت جلبة من اخلارج �أ�شبه بفرقعة الطبول ،ينفتح الباب
بقوة ،ويرتطم باحلائط ،يت�سلل دخان �أ�سود �إىل الداخل يحمل رائحة
�إطارات ال�سيارات ،يتجهم اجلمهور وتعلو �أ�صوات همهماتهم بينما يتطلعون
بقلق ملا يحدث.
ربة ،الأول
يقتحم ال�صالة ثالثة رجال يرتدون عباءات �سوداء مغ ّ
�شره ،والثالث �صرخ فور دخوله قائ ًال :اخر�س
�أ�سود الب�شرة ،الثاين مت�أبط ّ
يا مدّ عي ال�شعر ،ويحك يا رجل ماهذا الذي تتف ّوه به؟!!.
ارتعد ال�شاب وهو يجيبه� :آ ......ق�صيدة.
ي�صرخ الرجل :ق�صيدة! ..وت�سمي هذا الهزء ق�صيدة؟ قل م�صيبة ـ
يلتفت �إىل �صاحبيه ـ �أ�سمعتما يقول ق�صيدة؟ �أو لي�س الأجدر به �أن يطلق
عليها هلو�سات �أحمق؟..
ي�س�أله ال�شاب بعد �أن قطب جبينه :من �أنت حتى ت�سخر مني هكذا؟

يرفع الرجل ر�أ�سه بكل �أنفة ،يجيب� :أنا الذي نظر الأعمى �إىل ....
ي�شهق احل�ضور كما �شهق ال�شاب الذي قاطعه �سائ ًال :من �أين �أتيتم؟
يجيبه الرجل الأ�سود الب�شرة :من حيث و�ضعنا �أبو العالء املعري ،فقد
�أطبق علينا باب جحيمه ورحل ،كنا و�سط حفلة �شواء عندما و�صلنا ما
ت�سميه �شعر ،كدنا ن�صاب بال�صمم من رداءته ،لذلك تو�سلنا �سدنة اجلحيم
كي يطلقوا �سراحنا لبع�ض الوقت حتى ن�ؤدبك ،وتتعهد لنا عدم كتابة
ال�شعر� .أين هذه التفاهة مما خلفناه من تراث �أدبي؟..
قال ال�شاب� :أن��ا ال �أنكر ب�أنكم تركتم لنا �إر ًث��ا يتجلى فيه الإب��داع
الأدبي ،لكن الزمان تغيرّ وتعددت مدار�س ال�شعر ،مل تعد الق�صيدة تتطلب
منا الألفاظ ال�صعبة والقافية الواحدة ،اليوم نحن نعتمد على اخليال
ولي�س الواقع ،فكما عرفتك اخليل والليل والقلم ب�إمكان ال�ضفادع الطريان،
واحلمالن تنه�ش حلم الذئاب.
�شره ،وي�صرخ :كفاك هلو�سة.
ط
ينتف�ض الرجل الذي يت�أ ّب
ّ
يرد ّ
ال�شاب� :أنا �شاعر ويحقّ لنا .....يهجم الرجل عليه ،ومي�سكه
بخناقه ،ي�ضغط بق ّوة حتى يقع مغ�ش ًيا عليه ،ي�شهق ال�شاب ،ي�ستيقظ وهو
مبلل بعرقه ،يتلفت حوله ليكت�شف �أنه نام فوق �أوراقه� ،شكر ر ّبه لأن ما ر�آه
كابو�سا ،يقر�أ ما خطت يده على الورقة:
كان
ً
معطفي الأ�سود يتكئ على حبل الغ�سيل
يلملم �أ�شعة ال�صباح الأوىل
يخفيها يف جيبه الداخلي
كي �أهديها حلبيبتي
يك ّور الورقة يف قب�ضة يده ،يقذفها لرتتطم باحلائط وت�سقط على
الأر�ض ،يت�أملها وهو يقول :يو ًما ما �س�أقف على املنرب و�ألقي ق�صيدة حتى
املتنبي مل يكتب مثلها.

منحـــو�س
• وجدان يو�سف �أبوحممود
ً
م�صادفة عند �صديق ،وق��د حب�س
التقيته
ك��ر���ش��ه امل��ح�ترم يف ا���س��ت��دارة قمي�صه ،قاطع ًا
بقيافته �أحاديثنا ال�شاكية الباكية .عندما ّ
نط
مرحب ًا ،و�شاكر ًا تلبية الدعوة �شممت
�صاحبي ّ
رائحة مكيدة� ،إذ �سرعان ما ا�شتغل الغمز واللّمز
ليتيح يل �أن �أفهم
بحا�ستي العقدية التاريخ ّية �أنَّ
ّ
والرت�صد .وعلى
امل�صادفة كانت مع �سبق الإ�صرار
ّ
الرغم من �أنّني ٌ
واثق من ح�سن ن ّيته ،ومن �أنّه ق�صد
�أن ي�ساعدين بتعريفي على �أح��د ال(وا�صلني)
مثلما ملّح منذ �أ ّيام �إال �أين مل �أغفر له ا�ستخفافه
بح�سا�س ّيتي من ال�سلطويني على اختالف �شواربهم،
أه��ب �إليه و�أخنقه لفعلته ف�ل�أنَّ قلبي
و�إن مل � ّ
(�شر�شوح) بامتياز.
أحد ذي ح��ذاءٍ مل ّم ٍع
من املربك �أن جتتمع ب� ٍ
لطة قو ّي ٍة جدّ اً ،ومن
جدّ اً،
و�س ٍ
ٍ
وثياب جديدةٍ جدّ اًُ ،
املرعب �أن �أكون �أنا �أنت ويل من العقد التاريخ ّية
مع امل�س�ؤولني ما يكفي لإنقا�ص عمري...
�أح�س�ست �أنّ �ضيفه �سي�س�ألني على الفور عن
عدد امل ّ��رات التي قدمت فيها �شكا ٍو عن م�شاريع
فقررت �أن
وهم ّية التنفيذ واختال�سات علنيةّ ،
�أجيبه:ال �أعرف ،و�إذا �س�ألني عن عدد العقوبات
التي م�سحت بي الأر�ض حدَّ التلميع فلن �أقول �إنها
بعدد �شعر ر�أ�سه ـ لأنه �أ�صلع ـ ولن �أعرتف �أمامه
�أنيّ ناطحت احليطان حتى ار ّ
جت دماغي ،و�إنمّ��ا
�س�أر ّد بكرامة :ال �أعرف ،ولو ربط بذكائه احلاد
امل�ستمرة ف�س�أظلّ �صامد ًا
�شكاوي وبني معاقبتي
بني
َّ
ّ
ولن �أتزحزح عن جملة :ال �أعرف ،ومهما �أبدى من
تعاطف ومهما حاول ا�ستدراجي فلن ي�أخذ منّي
مرتني،
غري :ال �أعرف ،فال ...ال يقع يف احلفرة ّ
و�أن���ا ق��د القيت م��ا القيت م��ن وراء ا�ستغاثتي
ب�أمثاله الذين يتمنطقون من خلف نظّ اراتهم
براقة ومبطّ نة ،ولأنَّ برجي يفرت�ض
ٍ
بعبارات ّ

ب���أنيّ �إن�سان عنيد فقد كنت �إذا ف�شلت يف ف�ضح
�سرقة �أكت�شفها على الورق �أت�سلّق �سالمل �إداراتي
ٍ
�سبب من
مهاجم ًا كالفر�سان ،حتى �إذا ما نُقلت بال ٍ
يتفجر عرق(التناحة) و�أبد�أ بطرق
مكان عملي
ّ
ً
�سلطة �أعلى ،وكما دوم ًا �أنتقل
�أبواب من ميلكون
موقع �أ�شدّ رداءة ،و
بقدرة كهرمغناطي�سية �إىل
ٍ
تجُ ّمد �صالحياتي ال�شحيحة املتبقّية ،وحيث �إنّني
ربر ر�ؤيتي
ل�ست َّ
قوي الب�صر �إىل ذاك احلدّ الذي ي ّ
للأخطاء وحدي ودون الآخرين جميعهم ،ف�إين
علّقت ال�سبب برقبة برجي الذي يفرت�ض �أي�ض ًا
ب���أنيّ منحو�س لأنّني مل �أول��د �أعمى ،ويف نهاية
املطاف تنازلت عن فرو�س ّيتي لأنّ �أ�صابعي �أدماها
ً
ّ
�شر�سة كفاية حلمل �سيف
ع�ضي النادم ومل تعد
ولو من البال�ستيك ،لقد �صرت م�سامل ًا بحيث مل �أعد
�أ�شكو �إ ّال هلل ول�صديقي هذا...
يعرفني مبن�صب �ضيفه وال بوزن ع�ضالته،
مل ّ
حرك ا�شمئزازي،
الذي
تعاليه
من
أدركت
ولكنّني �
ّ
وم��ن طريقته ِّ
بلف الرجل على الرجل �أنّ��ه ذو
من�صب مرموق ،ومع �أنّ املو�ضة الآن لدى امله ّمني
ٍ
�أمثاله هي التوا�ضع واللطافة �إال �أنه بدا من �أتباع
ال�صورة التقليدية� .ضبطت ابت�سامات املجاملة
تغافلني وت��خ��رج كما اع��ت��ادت ،فا�شتعل دم��ي،
و�أردت �أن �أثبت لل�س ّيد ال�ضيف �أين ال �أ�ستجدي
حاجبي� ،أهملت وج��وده ،و �أبديت
ر�ضاه،عقدت
ّ
عدم االكرتاث� .صاحبي الذي ا�ستغرب الأمر مل
ي�صدّ ق �أين بتُّ م�سامل ًا ح ّق ًا ،و�أنيّ ال �أريد من �أحد
يقت�ص يل من �أح��د ،وال �أري��د تطهري العامل،
�أن
َّ
جمرد منحو�س
ف�أنا قد مللت و �أقنعت نف�سي ب�أين ّ
من منحو�سي هذي الدنيا .ل�ست �أفهم ملا ا�ستفزّ ين
ً
رغبة
بتعابريه الفوقية �إىل ذلك احلدّ  ،لدرجة �أنّ
باملغادرة متلّكتني حتى ولو كانت جمال�سته �ستفكّني
من حبل م�شنقة ،وقبل �أن �أفعل �سمعته يعلّق على

ارتفاع احلرارة ،فدخلت على املو�ضوع نافي ًا :مع �أنَّ
ٌ
ن�سمة ب��اردة ...باردة
الطق�س جميل ...وهناك
ا�ستعداد لأج��زم ب���أنَّ ال�سماء
ج��داً ،وكنت على
ٍ
حمراء لو ذكر ب�أنّها زرقاء ،وبالكاد �أنهيت عبارتي
املت�شفّية حتى انقطعت الكهرباء ،مل �أكن �أعلم من
قبل �أنَّ النقطاعها َّ
كل هذه الروعة ،وهل هناك
�أجمل من اختفاء التماع الأحذية وبريق الأزرار
والكرو�ش املحزّ مة! ،ركّزت يف عينيه ال�صغريتني،
�أعجبني �أ ّال �أرى من م�س�ؤول �إ ّال عينيه ،اكت�شفت
�أنّهما مثل عيون النا�س و�أنّ عيني �أجمل من عينيه
أ�سب
بكثري ،ح��دّ ق��ت فيه كما ل��و �أن��ن��ي ب�صمتي � ُّ
و�أ�شتم ،حينما ات�ضح يل �ضيقه تغلغلت ّ
يف الن�شوة،
و�شعرت بلذّ ًة ت�ضاهي لذة االنت�صار على عد ّو.
�صديقي الذي �أنقذ املوقف ب�إ�شعال �شمعة ،ان�شغل
بتف�سري نظراتي اللئيمة ،و�إن هي �إ ّال حلظات حتى
�سقطت ال�شمعة من بني يديه لترتك يف قمي�ص
الرجل ثقب ًا �صغري ًا حمروق ًا و على �سرواله ذوبها
الذي �سرعان ما جت ّمد ،متالكت نف�سي فلم �أ�سخر
�أو �أقهقه ،و�إنمّ ا قمت فج�أ ًة لأن�صرف حماو ًال �أن
كنهاية للم�شهد،
�أحتفظ بهذه اللحظة ال�ساحرة
ٍ
وك���أنّ اهلل يعاقب يل ه��ذا الرجل بالنيابة عن
املتعالني �أمثاله ،وقد كدت �أ�شطب �صفة منحو�س
من تاريخي قبل �أن يوقفني �صديقي ،اقرتب مني
حماو ًال ا�ستبقائي ،وحينما ف�شل يف ذلك هم�س يف
�أذين بنربةٍ كلّها رج��اء( :تربطني بهذا الرجل
قرابة ،وهو ط ّي ٌب وم�سكني ،وما�آثار النعمة التي
يحر�ص �أن تبدو عليه �إال �أ�سلوبه حلفظ كرامته،
لقد طلب مني مبلغ ًا من املال ولأنني مل �أ�ؤمنه له
جربت �أن �أ�س�ألك �إن كنت ت�ستطيع
كام ًال فقد ّ
م�ساعدته) ،ن��ظ��رت �إىل العينني ال�صغريتني،
�شعرت بالغثيان ،فقدت اتزاين ،واملده�ش �أنيّ مل
�أ�ضحك ،فقد اكت�شفت �أنني الزلت منحو�س ًا.
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زهرة
الزنبق
• يون�س حممود يون�س
ما �إن ا�ستيقظ من نومه حتى اكت�شف �أنّ
م�شاهد اخل��راب التي ر�آه��ا قبل النوم مازالت
يف خميلته كما هي ،ال نق�صان فيها و ال زيادة
با�ستثناء تلك التي مل يرها بعد�.إذ ال بد من
�أح��داث جديدة وقعت ،و �سرياها الحقا ،مع
ذلك ،ومع امتالء خميلته مب�شاهد اخلراب ،ر�أى
ال�صباح جمي ًال .فخرج �إىل حديقته ال�صغرية
ليملأ ناظريه بجمال �أزه���ار الزنبق املبللة
بقطرات الندى ،جمال ال يحتاج �إىل مدفع �أو
قاذف ليغزو النظر قبل �أن ي�ستقر بجانب قبح
اخل���راب ،ه��ذا ما فكر به و هو يت�أمل زنابقه
امللونة ،و بينما هو كذلك انتابه �شعور غام�ض،
ث��م م��ا ه��ي �إال حلظات حتى �شاهد طفلة ال
يتعدى طولها ب�ضع �سنتيمرتات تقفز من زنبقة
بنف�سجية� .أخذت تكرب و تكرب �إىل �أن �أ�صبحت
خالل حلظات فقط بعمر ثالثة �أعوام ،م�شهد
ال ميكن ت�صوره �إال يف احلكايات ،وهو منذ �أن
�شاهدها مل يبعد ناظريه عنها ،كما مل تبعد
ناظريها عنه ،عينان �سوداوان جميلتان ترنوان
�إل��ي��ه بتو�سل ،وف��م جميل يبت�سم ل��ه .حتى
الأ�سنان ال�صغرية بدت مرتبة نا�صعة البيا�ض،
وال��وج��ه دائ��ري مثل ب��در �صغري ي�شع �ضياء،
�أما مالب�سها فكانت جيدة ونظيفة ،وحذا�ؤها
ال�صغري جميل وجديد ،مل يكن يحلم ،هذا ما
حاول الت�أكد منه ،ولأنه كان م�سن ًا ووقور ًا مل
يت�أخر يف فتح ذراعيه لهذه الطفلة القادمة من
الغيب ،فلما انطلقت نحوه .هرع �إليها ورفعها
�إىل �صدره ،ثم قبلها بلطف ،وا�ستمر يقبلها
وه��و يف طريقه �إىل امل��ن��زل ،وهناك ق��دم لها
بع�ض الطعام ،بل �إنه �أطعمها بنف�سه ،ولأنه مل
يرتبك من �سحر القدر ومفاج�آته الغريبة ،قال
ي�س�ألها:ـ ما ا�سمك �أيتها ال�صغرية ؟ ف�أجابته
ب�صونها ال��ن��اع��م اخلفي�ض :ـ �أن���ا الرا ،الرا
احلبابة.ـ الرا احلبابة ؟! ا�سم جميل ،و لكن
هل تعرفني كيف جئت �إىل حديقتي؟ـ الفرا�شة
حملتني.ـ الفرا�شة حملتك !؟ ف�أين كنت قبل
�أن حتملك الفرا�شة ؟ قالت بتعجب:ـ �آه!..
الفرا�شة �أبعدتني عن اخلراب.هربنا معا ،و
�أ�ضعتها هنا،لقد ر�أينا الكثري من الدمار ،و ر�أينا
جثثا ت�أكلها الوحو�ش.ـ جثثا ت�أكلها الوحو�ش !؟
�إنها احلرب يا �صغريتي�.إنها احلرب ! ـ احلرب ؟!
ـ نعم يا �صغريتي ،احلرب تعني القتل ،و النا�س
عندما يتحاربون يقتلون بع�ضهم.ـ يقتلون
بع�ضهم ؟! ـ ال عليك يا �صغريتي ،ف���إنّ رحلتك
كانت قا�سية على ما يبدو.ثم قال و هو يطبع
قبلة على وجهها  :ـ ال بد �أنك تعبة� ،أال ترغبني
يف النوم ؟ �سوف �أحكي لك حكاية جميلة ،و
ل��دي �سرير مريح ل��ك ،منذ زم��ن بعيد مل ينم
فيه �أحد ،هل ترغبني يف النوم ؟ ـ و �ستحكي يل
حكاية عن احلرب ؟ ـ بل �س�أحكي لك حكاية
تن�سيك احل���رب ،ث��م �أخ��ذ يهدهدها و ه��و يف
طريقه �إىل ال�سرير ،لكنها ما ك��ادت تالم�س
الفرا�ش حتى قالت  :ـ الفرا�شة تناديني� ،إنها
الفرا�شة !..قالت ذل��ك ،ثم انطلقت تعدو ،و
قبل �أن يتمكن العجوز من اللحاق بها كانت قد
اختفت متام ًا.
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الأ�شجار
�إىل يوجني غيوفيك
نحات ال�صمت
• خليل البيطار
واقفة يف ال�ضياء بو�ضوح فكرة
احلفيف يراق�صها
والظل طفل يت�أرجح فوق
�أرجوحة الرتابة
واقفة بح�ضور حروف نافرة
مائ�سة على تناغم �أغنية
راق�صة
متوج�سة من وقع �أقدام يك�سر
ال�صمت
الئبة من حكايات وكوابي�س
بطعم املوت
رجال مبنا�شري �آلية ويدوية
عيون من زئبق و�أنوف من فحم
بلطات من فوالذ تتحرك على
�سكة الأقدام الثقيلة
�أ�شجار حتلم ،ت�ستقبل وتودع،
تنام على و�سادة الأفق
�أ�شجار لل�صلب و�أخرى للفجيعة
وثالثة لالنتظار
�أ�شجار لالحتجاج ،ولقول ما
ال يقال
�أ�شجار مت�سح ر�ؤو�س ع�صافري
مرجتفة
�أ�شجار تداري حزنها بخ�ضرة
بهية
�أ�شجار تنت�صب يف الظهرية
ك�أنها توجه عقارب الزمن
�أ�شجار تغني للمفقودين كي
يعودوا ،وللمنك�سرين كي
يتوازنوا
�أ�شجار هي نحن دون خنوعنا
النكو�صي
�أ�شجار هي �أنتم دون �صخبكم
املعدي
�أ�شجار كالأطفال يف ده�شة
االكت�شاف
من ينظر يف مر�آتها يقر�أ
تاريخه ال�ضروري
وحدها اجلذور الغارقة يف
الظلمة ،الدائمة العناق
تتابع توغلها ال�صامت يف
الرتاب الرطب
ت�صغي متلوية من رعب مزمن
تهم�س �ساخرة من وقع الأقدام
الثقيلة

�شعر

�شـــــذرات
جئت
يف و�ضح احلنني
كنت على بعد قبلة
حني �ضاعت حرويف
بني ابجدية الدمع
ولهاث املطر
حني �ضاق احلرب
بق�صائدي
جئت
�أق�شر ابت�ساماتي
يف �سالل رغبتك
وا�سقط
قبلة
قبلة
على �ضفاف ال�شوق
++++++
تتعرث ب�صمتي
تطف�أ �ضجيجا
ي�سكت �صراخ نب�ضك
ثم تنه�ض
وتعدو خلف لهاثك
طافحا مبالحمي
يالده�شة ح�ضوري
+++++++
على مفرتق �صحوتي
مر بي
ّ
برعم نزق
ت�سلق نب�ضي اىل �سدرة الوجد
ا�سدلت اجلفون

على خطوه
وراحت يداي
تتلم�سان يف الفراغ �سرير خيبتي
البحرية الراكدة
ملت مياه عزلتها
تنتظرنهرا
يحطم جهات اعتقالها
يقودها اىل �أقا�صي الوجود
ي�أتي متعرثا بحجارة ال�شوق
ي�صدح بلغة املطر
يخرجها من وحل احلروف
يعجن رغيف فرحها
وين�شر ملح الذهول
+++++++
ارتديك
مئزرا
�أجمع فيه عوا�صف عمري
وانرثها لطري
ينقر طرف ثوبي
ارتديك
طرحة عر�سي
فكن يوم عمري
++++++++
غرقت مبوجة
ف�أعدت ت�شكيل البحر
رحت ت�صطاد ال�سحب والريح
وتعلن جدب ال�سماء
حتى ال يلد الكون
موجه

• ليندا عبد الباقي
+++++++++
مير ا�سمك على ل�ساين
ي�ستوقف املاره
ويبقى م�ستوطنا
لأن ال �أحدا �سواه
+++++++++++
�أ�صابعك املتارجحة
من النحيب اىل النحيب
متحو مالحمي
وتكتبني على حافة اجلنون
++++++++++
ال تعزيف على اوتار دمي
حلن ال�سنابل
وال حتفري
ب�ساقية حلمي �صحراء الندم
�أق�سمت �أال �أجرح يف خريف العمر .....
خدّ الهديل
�+++++++++++++++أ
حلم بلقاء معتق
ا�سكرته خوابي
انتظارك
++++++++++++
�أجنحتي ال تطال الريح
�أنفا�س حترث الهواء
ويداي تتلم�سان اخلوف
يف الفراغ
++++++++

خزامى
خزامى � ّأي �شلاّ ل طروب
ال�صبا بعد امل�شيب
�أعاد يل ّ
علي روحي
خزامى قد رددت ّ
وقر�ص ال�شم�س يهتف للمغيب
علي رائعة القوايف
بزغت ّ
فطرزت ال�سنابل يف �سهوبي
ّ
احلب ي�صدح يف كياين
وعاد
ّ
وراح الطري ميرح يف دروبي
وحي
خزامى طيفك الن�شوان ٌ
�أفاء به الإله فال تغيبي
�إذا �أغم�ضت ي�سبح يف خيايل
و�إن �أ�سفرت ي�سرع يف الوثوب

و�سدته نب�ضات قلبي
و�إن ّ
يعانقني ويطفئ من لهيبي
نف�س
هو الرتياق ي�سعد كلّ ٍ
ويفرح كلّ حمزون كئيب
لها �سنّان ل�ؤل�ؤتان �إن
فديتهما من الد ّر العجيب
�إذا ما ال�شاي �شع�شع يف ك�ؤو�سي
وطاف بخاره فوق ال�صبيب
ت�شري ب�أ�صبع وتقول واوا
وتنفخ فوق �إبريقي وكوبي
فتحملني ال�سعادة يف ف�ضاء
ب�ساط الريح ينفح بالطيوب

• �أحمد مفلح
خزامى قد فر�شت لك الأقاحي
فطريي فوق �شط�آين و�أوبي
تتغربي عنّي مالكي
وال ّ
فما بعد احل�شا�شة من طبيب
فديتك رتّلي فالروح ظم�أى
�إىل لغة البالبل والقلوب
ل�صوتك ال الكنار �إذا جتلّى
وال حتّى عناء العندليب
ف�أجمل نغمة يف الكون عندي
مناغاة مع الفجر الرطيب
�إلهي �أنت اعلم ما بنف�سي
ف�صن هذا املالك من اخلطوب
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بيان احتاد الكتاب العرب واحتاد ال�صحفيني يف �سورية
مبنا�سبة رحيل ال�شاعر الكبري �سميح القا�سم
رحل �سميح القا�سم..
فار�س ال�شعراء وفار�س التاريخ ،وفار�س الوطنية؛ رحل �سيد
القالع الثالث :ال�شعر ،والتاريخ ،والوطنية ..بعد معاناة طويلة
مع املر�ض ،وبعد رحلة �إب��داع نادرة املثال وال�صورة والكمال ،وبعد
مواقف وطنية وقومية �شديدة ال�صالبة وال�صالة يف مواجهة الطغاة
ال�صهاينة طوال حياته التي �أم�ضاها بني طريد ،وم�شرد ،والجئ،
ومعتقل يف زن��ازي��ن العدو ال�صهيوين ..حتى ك��اد �أن يعرف جميع
املعتقالت وال�سجون ال�صهيونية من �شمال فل�سطني �إىل جنوبها من
بحرها �إىل �صحرائها!
�صاح“ :يا ع��دو ال�شم�س �سنقاوم� ،سنقاوم� ،سنقاوم” ،ورحل
تارك ًا مد ّونة �شعرية حتقّب وحدها لتاريخ العرب والفل�سطينيني،
وهم يقاومون موجات الغزو واال�ستعمار املرتادفة ترتى على البالد
العربية من �سا�سان ،وي��ون��ان ،وروم���ان ،وم��غ��ول ،وت��ت��ار ،وفرجنة،
وعثمانيني ،و�إنكليز ،وفرن�سيني ،وطليان ،و�أمريكيني و�صهاينة..
لقد وعى �سميح القا�سم �أن التاريخ الوطني ال تكتبه �إال القامات
الوطنية العالية املخل�صة ،و�أن الهجمات اال�ستعمارية الغا�صبة ال
تواجه �إال باملقاومة ،لهذا �شكّل ،عرب ق�صائده ،ومواقفه الوطنية،
وخطبه ،ور�سائله من جبهة ثقافية مقاومة قادته �إىل الزنازين
ال�صهيونية مرات ومرات.
لقد كانت ق�صائد �سميح القا�سم �أنا�شيد للوطنية
يف ك��ل بيت وم��در���س��ة ..ويف ال��دي��ار الفل�سطينية
والعربية يف �آن ،مثلما كانت مدعاة لك�شف الكراهية
والعن�صرية ال�صهيونية التي منعت ق�صائده من
الطباعة والن�شر يف املدن الفل�سطينية ،كما منعتها
من �أن تكون ن�صو�ص ًا تدر�س يف مناهج التعليم ،ظن ًا
منها �أنها بهذا الفعل الناق�ص حتول بني ال�شاعر
�سميح القا�سم وجماهريه ،وخاب ظنها لأن ق�صائده
انت�شرت بني النا�س كالهواء ،ف�صارت �أغاين النا�س
يف احل��ق��ول ،وامل���راع���ي ،وال���غ���دران ،والأع���را����س،
واالجتماعات ،مثلما انت�شرت يف البالد العربية
و�صارت ركن ًا �أ�سا�سي ًا من �أرك��ان مناهج التعليم يف
املدار�س واجلامعات ،بعدما هربت �إىل خارج الأرا�ضي الفل�سطينية..
رحل �صاحب رواي��ة (ال�صورة الأخ�يرة يف الألبوم) التي هزت
الكيان ال�صهيوين برمته حني و�ضعته يف مواجهة �صورته الدموية
املتوح�شة و�أم��ام مر�آته الدموية املتوح�شة ،مثلما ه��زت املجتمع
الع�سكري ال�صهيوين ال��ذي تغ ّول وت ّوح�ش وتفنن ب�أ�ساليب القتل

والبط�ش وال��ت��دم�ير واالع��ت��ق��ال وال��ط��رد وامل�لاح��ق��ة للمواطنني
الفل�سطينيني الثابتني على العقيدة والوطنية ،املنادين بـ (فل�سطني
عربية)!
رحل �سميح القا�سم �سيد املهرجانات الوطنية ،وقائد التظاهرات
الداعية �إىل املقاومة من النقب �إىل اجل��والن ،ومن اخلال�صة �إىل
النا�صرة ،ومن �أريحا �إىل القد�س �إىل ع�سقالن.
رحل �سميح القا�سم �صاحب الثقافة املو�سوعية،
والإب��داع اخل�ضيل ،واحل��وارات العقالنية الهادئة،
العارف لتفا�صيل تفا�صيل التاريخ ،ال�شاعر �صاحب
احل�س ال�سليم الذي و�ضع يديه االثنتني على جوهر
العقيدة ال�صهيونية املوغلة يف ال��دم منذ ن�ش�أتها،
ومنذ كينوناتها اجلنينية.
رح��ل �سميح القا�سم املثقف
بق�صيدته ،الوطني ب�سريورته
و�صريورته ،امل�ؤرخ حلقبة الن�ضال
الفل�سطيني ب��ق��راه��ا ،وم��دن��ه��ا،
و�أوديتها ،ومدار�سها ،وم�شافيها،
و�ساحاتها ،وب��ي��ادره��ا ،وبيوتها
و�شهدائها ،وجرحاها ،وثوراتها
املتتاليات تباع ًا كالنجوم.
رح��ل �سميح القا�سم امل��ن��ادي باحلفاظ على
اللغة والأر�����ض ،وال��ت��اري��خ وال�سيادة ،والنا�س،
والوعي بو�صفها تراث ال�شعب الفل�سطيني من �أيام
كنعان وبعل وعناة وذات الهمة والظاهر بيرب�س
و���ص�لاح ال��دي��ن الأي��وب��ي
وع��ب��د ال��ق��ادر احل�سيني
وعز الدين الق�سام ،و�أحمد يا�سني �إىل حممد
�أبو خ�ضري الفتى الفل�سطيني الذي �أحرقه
ال�صهاينة ح ّي ًا يف م�شهد مل تعرفه وحو�ش
النازية يف ال��غ��رب ،وال وحو�ش الغابات يف
�أفريقيا.
رح��ل �سميح القا�سم ال�شاعر ،وامل����ؤرخ،
واملقاوم ،والوطني ،وابن الأر���ض الذي دافع
ب�صدره وذراع��ي��ه ،و�أم��ام ب��اب داره ..كي ال
ي�أخذ ال�صهاينة ولده (كرمل) �سوق ًا للخدمة
الع�سكرية يف اجلي�ش الإ�سرائيلي ،قال لهم:
�إياكم وهذه الفعلة� ،س�أقتله هنا ،و�أمام العامل
جميع ًا �إن �أخذمتوه عنو ًة! �أنا ال �أ�سمح البني
�أن يحمل ال�سالح الإ�سرائيلي املجرم ليقتل به
�أهله يف ال�ضفة وقطاع غزة والقد�س ال�شريف،
لن �أ�سمح لكم ب�أن تعلموه مهنة القتل والدم

على عتبات امل�سجد الأق�صى ،و�أدراج كني�سة القيامة ،ويف مداخل
احلرم الإبراهيمي ال�شريف� ،أو يف �ساحة كني�سة املهد!
بذلك العنفوان ،وبتلك الإرادة الوطنية الفذة ح��ال �سميح
القا�سم بني ال�صهاينة ورغباتهم الدموية ،فمنعهم من �أخ��ذ ابنه
بالقوة الع�سكرية �إىل م�ستنقع الدم والبط�ش الإ�سرائيلي ،وبذلك �شق
�سميح القا�سم نهج ًا وطني ًا جديداً� ...سارت عليه البيوت الفل�سطينية
الواقعة حتت نري االحتالل جميع ًا ،فما عاد �أبنا�ؤها يخدمون يف
اجلي�ش الإ�سرائيلي �أ ّي�� ًا كانت ال�ضغوطات والتهديدات واملمار�سات
الهمجية ال�صهيونية بحقهم حق �أبنائهم..
(�إىل �آخر نب�ض يف عروقي �س�أقاوم �س�أقاوم �س�أقاوم) ...هذا ما
قاله �سميح القا�سم قبل الرحيل� ،صاحب (يا عدو ال�شم�س) ،وهو يرى
بريق الكرامة الوطنية مرفوع ًا فوق ذرا غزة املقاومة ،وفوق �أكرث من
مدينة وقرية �سورية بعدما هزم �شعبها الأبي احلر امل�ؤامرة ،بوحدته
الوطنية ،ووعيه التاريخي ،و�إميانه املطلق بال�سيادة ال�سورية �أر�ض ًا،
وب�شراً ،وتاريخ ًا ،وم�ستقب ً
ال واحد ًا غري قابل للتجزئة �أو الق�سمة.
ولعله ،وقد �صارع املر�ض الع�ضال طوي ً
ال ،مل يطبق عينيه �إال
عندما ر�أى مبا ال يقبل ال�شك �أن املقاومة تكرب ب�أهل فل�سطني �صغار ًا
وكبار ًا ورجا ً
ون�ساء ،و�أنها هي الدرب الوحيد لتحرير فل�سطني ،و�أن
ال
ً
ثقافة املقاومة هي الثقافة الوحيدة التي تخل�ص الواقع الفل�سطيني
والعربي من كل امل�شكالت التي راكمتها ال�سيا�سات اخلاطئة والدروب
املغلقة.
رحل ال�شاعر �سميح القا�سم الكبري يف وطنيته ،و�شعره ،وثقافته،
ومواقفه ...رحل عن دنيانا يف 2014/8/19م.
رحل الرجل ابن الرامة الذي ظل ،وهو على
فرا�ش امل��ر���ض ...وحتى �آخ��ر نب�ض يف عروقه
يقاوم ويقاوم ويقاوم..
�إن���ن���ا يف احت����اد ال��ك��تّ��اب ال���ع���رب واحت���اد
ال�صحفيني يف �سورية ،وبا�سم كل املثقفني الأحرار
يف الوطن العربي والعامل نتقدم بخال�ص العزاء
لأ�سرة فقيدنا الكبري ال�شاعر �سميح القا�سم..
عزاء من �أر�ض ال�شام يف دم�شق �إىل �أر�ض ال�شام
يف النا�صرة ...معلنني �أن ال�شاعر �سميح القا�سم
وفّى ب�شعره حق بالده عليه ،و�أن الوطني �سميح
القا�سم كتب بدمه �أ�سطر الوطنية العا�شقة
للمجد والكربياء ،و�أن العارف بالتاريخ �سميح القا�سم� ...سطّ ر
�أحداث التاريخ احلديث وحادثاته مالحم ت�ضاف �إىل مالحم حطني،
والريموك ،وعني جالوت ،وتل الفخار ،والكرامة ،وت�شرين التحرير،
و�أن �سميح القا�سم املنادي( :ب�لادي ..ب�لادي) �أكمل دورت��ه ،دورة
النبل ،والكفاح ،والكربياء ،وال�شرف..
هنيئ ًا لأهل ال�شعر بدور ال�شعر وقوته الإبداعية ،وهنيئ ًا لأهل
الوطنية واملقاومة بدور �سميح القا�سم الوطني املقاوم ،وهنيئ ًا لأهل
الكربياء والعزة ..فهذا الكبري �سميح القا�سم يرحل �سيد ًا من �سادة
الكربياء والعزة.
احتاد الكتاب العرب
احتاد ال�صحفيني يف �سورية
دم�شق 2014/8/20
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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

حممد اليف الوجع حد املوت وا�ستثنائية الق�صيدة!!!
�ساحة فل�سطني والعروب��ة ،وا�ستلهام ًا للم�ستقبل مبا تتنب�أ به الر�ؤيا
اخلفي ،والغام�ض والغائب،
ال�شعري��ة بعني ب�صريتها لذل��ك امل�ستقبل
ّ
�إال ما ت�ستب�صره عني الب�صرية ،والآن بني َيدَ ي املجلد اخلا�ص مبحمد
اليف �إ�ص��دار بي��ت ال�شع��ر الفل�سطين��ي ،ولي��ت هذا البي��ت ال يحتفي
بالقلّة القليلة من ال�شعراء بل ت�شمل املبدعني العرب واملهمني جداً.
 ...املجل��د الذي بني �أيدينا احتوى بني دفتيه جمموعات حممد
اليف للآن :
ويق��ول الر�صي��ف 2010م ،مل يع��د درج العم��ر �أخ�ض��ر 2005م،
�أفت��ح باب�� ًا للغزال��ة 1996م  ،ومقف��ى بالرم��اة 1993م نقو�ش الولد
ال�ض��ال 1990م ،ق�صيدة اخلروج 1982م ,االنحدار من كهف الرقيم
1975م ,و مواويل على دروب الغربة 1973م.
 ...ثم��اين جمموع��ات �شعري��ة ،يف ظاهره��ا ،ولكنه��ا ،متث��ل يف
حقيقته��ا � :أعمار ًا حمتملة من عمر ال�شعر واحلياة،وكينونة الرتاب
ً
قيمة خالدة
الفل�سطيني على امتداد كينونة الزمان �صاغها ال�شاعر
م�ضافة لذلك الرتاب العظيم اخلالد ،فتحت باب ًا للغزالة :
*...الوقت للتذكار،
أرن على مفكرتي ك�أجرا�س الكنائ�س
لكني � ُّ
كلما انفتح العرو�ض فتحت باب ًا للغزالة...
كي ت�سلمني �إىل �أدراج بابك
...ن���ص مفتاحه عنوان��ه ..يف ثالثية حمكم��ة ال�سبك للكلمات
الث�لاث  :الفت��ح الب��اب الغزالة  :وهي ت�ش��كل مفاتيح ال��روح والتي
ت�س��رح ب�ص��ر ًا وب�ص�ير ًة فيما هو كائ��ن ويكون عرب رقعة م��ن الأر�ض

ت�ش��كل روح الوج��ود فل�سطني ،ث��م ي�أخذن��ا العن��وان �إىل داخل تلك
الوم�ض��ات والفيو�ض لنقف ،على اخلفي املتجلي يف ن�سيج ظاهر يبدو
الأعم��ق لوج��دان يب��دع م��ا ين�س��ج وين��زف ،فال�شع��ر ا�ستلهام،ونزف
ولي���س ذلك ال��كالم املر�صو�ص كحج��ارة الأر�صفة للعب��ور فوقه ،بل
قيمة علي��ا للنفاذ لغيبه��ا الفاتن بنداوة وعذوب��ة و�شفافية توازي
متعة قراءتها متعة قيمتها :
* ...ال وقت للتذكار،
لكني �أتابع جملة العمر الق�صرية
�شجر ي�ضيع...
من مدى
ٍ
�سفر ي�سجله الغبار على �إهابك
�إىل مدى ٍ
م��ن ثق��ل م��ا تتحمل��ه الر�ؤي��ا للنف��اذ �إىل عم��ق تل��ك الرتاكيب
املده�ش��ة ،ي�صل الوجدان �إىل �ضرورة املتعة مرهق ًا ،لكنه �سعيد جد ًا
ال�سحري
بالك�ش��ف عن املفاتي��ح الق�ص َّية ال�سرية لولوج ذل��ك العامل
ّ
م��ن ال�شع��ر والنغم املنهم��ر كبحة الناي��ات احلزين��ة والوقوف على
اخلفي بثوبه الظاهر بكثافة دالالته املعربة!!!
حقيقة
ّ
تلك هي التغريبة الفل�سطينية يف �شعرها امللت�صق بوجع ترابها،
�إنه��ا تغريبات ،ولي�ست تغريبة واحدة ،رافقت الدهر مذ �صحا عليها
ترافقه �إىل جهة حمددة ال ثاين لها ،جهة ظل مفتاحها �سر وجهتها
�إىل حي��ث “ الع��ودة “ ع��ودة الغائ��ب للأر���ض ،غائ��ب مفتاحه دمه
ون�ضاالت��ه على امت��داد احلقب ،و�أر�ض ل�صق��ت ب�شعبها حيث رافقته
يف �إقامت��ه وغربت��ة ...هك��ذا ول��د من الأر���ض و�شعبه��ا �شاعر حمل
خال�ص��ة الثنائي ف��كان ذاك ال�شع��ر امل�ض َّمخ بالأرج��وان والعنفوان،

/تتمة� /ص6

حمم��د اليف واح��د من تل��ك الكوكبة الت��ي نزفت ف�أبدع��ت ،وتركت
للأجيال ما حتتفي به وطن ًا و�شعر ًا وق�ضية خالدة :
*(...ذهب الذين �أحبهم )
�صفوا �أراملهم على �سطر احلياة،
وواجبات البيت,...
وات�سع رثاء على ال�شبابيك الأخري ِة
هل كتبنا ُغ َّرة املنفى،
و�آخر ما تبقى من عتابك!!؟
(ذهب الذين �أحبهم )
الغيم،
باجتاه
اخلاليا
�صفوا
فهنا على مد املدى
ِ
وان�سابوا �سواقي يف �سهوب اخل�ضرة الأوىل
ا�ست�ضافوا الطري،
وامتهنوا الن�شيد البكر �سارية القوافل يف رحابك
وهناك غابوا يف غيابك
�س�أقود قافية املراثي
من ذهابك يف احلروب� ...إىل �إيابك.
هام�ش :
حممد اليف...
و�صل نزيفك �إىل وجعنا ...فانتابتنا تلك ال َّرع�شة العا�صفة ..فحولناها
نايات توجع ،فتلد ق�صائدها من تراب عا�شق ،ومثله دم
مثلك �إىل مغنا ٍة يف ٍ
�أح ّد يف الع�شق و�أروع!!!

يف رحيل �شاعر املقاومة الفل�سطينية �سميح القا�سم /تتمة� /ص8
ودمي امل�ستباح/حملته ..و�أنَّا مع ًا يف خطر
		
فالكفاح الكفاح
ولقد ا�شتهرت ق�صائد ال�شاعر الراحل �سميح القا�سم وخا�صة
التي كانت ت�صور كفاحه ومعاناته م��ع املحتل الإ�سرائيلي مثل
ق�صيدته :خطاب يف �سوق البطالة
�إذ قال منها:
رُبمَّ ا �أفقد ما �شئت  -معا�شي
رمبا �أعر�ض للبيع ثيابي وفرا�شي
رمبا �أعمل حجاراً ..وعتا ًال ..وكنَّا�س �شوارع..
رمبا �أخمدُ ..عريان ًا ..وجائ ْع..
يا عدو ال�شم�س ..لكن  ..مل �أ�ساو ْم..
و�إىل �آخر نب�ض يف عروقي� ..س�أقاو ْم!!
�إن ال�شاعر ال��راح��ل �سميح القا�سم ميثل �صمود �أب��ن��اء �شعب
فل�سطني يف �أبهى �صورة ،هذا ال�صمود الذي نراه متمث ًال ب�أبناء قطاع
“غزة” البوا�سل و�أبناء ال�ضفة الغربية الأبطال ..ويف جميع �أنحاء
فل�سطني..
ويختتم ال�شاعر ق�صيدته هذه بهذه املقاطع املعربة:

ولعينيها وعينيه ..ميين ًا ..لن �أ�ساو ْم..
و�إىل �آخر نب�ض يف عروقي..
�س�أقاوم� /..س�أقاو ْم� / ..س�أقاو ْم!!
هذه املقاومة التي ر�أيناها يف ق�صائده التي �أبدعها وخا�صة بعد
نك�سة حزيران 1967م ودعا فيها لل�صمود واال�ستعداد والعمل لإعادة
الأر�ض املغت�صبة من الأرا�ضي العربية التي ا�ستوىل عليها العدو يف
عدوانه الغا�شم يف حزيران 1967م وما قبلها يف عام 1948م ،فن�شط
العمل الفدائي ،وكانت معاركهم وبطوالتهم حتت مر�أى العامل �أجمع،
وك��ان للمر�أة الفل�سطينية الباع الطويل يف ذلك فر�أينا بطوالت
ن�سائية فل�سطينية مثل :فاطمة الربناوي ،وليلى خالد ،و�شادية �أبي
غزالة ،وغريهنَّ من فدائيات فل�سطني جلانب �أخوتهنَّ من الفدائيني
الأبطال الذين ا�ست�شهدوا على �أر�ض فل�سطني وخارجها وقد رثاهم
ال�شاعر الراحل �سميح القا�سم ب�إحدى ق�صائده فقال منها:
خلوا ال�شهيد مكفن ًا بثيابه
خلوه يف ال�سفح اخلبري مبا به
		
هل ت�سمعون دعوه ن�سر ًا دامي ًا
بني ال�صخور يغيب عن �أحبابه
		

خلوه حتت ال�شم�س حت�ضن وجهه
ريح مطيبة ب�أر�ض �شبابه
		
وعلى ال�سفوح ال�صفر رجع ندائه
ونحن �إذ نودع �شاعر فل�سطني املبدع الراحل �سميح القا�سم ن�سمع
رجع ندائه داعي ًا الأهل لل�صمود واملحبة والدفاع عن فل�سطني ببذل
ال��دم يف �سبيل رف��ع رايتها عالية وحتريرها من العدو ال�صهيوين
الغا�شم فهل نلبي النداء؟!
املراجع
 -1معجم البابطني ل�شعراء العربية املعا�صرين ،املجلد الثاين ،الطبعة
الثانية ،الكويت 2002م.
 -2خمتارات من ال�شعر العربي يف القرن الع�شرين ،اجلزء الأول ،الكويت
2001م� ،إعداد الأمانة العامة مل�ؤ�س�سة البابطني للإبداع ال�شعري.
� -3أ�صداء الن�ضال العربي يف �شعرنا املعا�صر ل�صاحب املقال ،دار طال�س،
دم�شق ،الطبعة الأوىل 1985م.

تاريخ من اجلنون /تتمة� /ص9
ال�شخ�صيات التاريخية ب�أ�سمائها و�ألقابها وي�سجل
�أح��داث الزمان واملكان لكنه يحكي ذلك كله على
�أل�سنة البهائم يف منط فني م�ستخدم ًا التورية
والألغاز.
و(ر�سالة ال�صاهل وال�شاحج) ق�صة مرتابطة
الف�صول وامل�شاهد ،وهي ال ت�ؤدي بطريق احلكاية
وال�شحر ل�سوق ال��ع�برة ،وم�ضرب املثل ،بل �صنع
احل���وار فيها على طريق الت�شخي�ص والإخ���راج
التمثيلي الزاخر باحلركة واحليوية� ،إننا ن�شهد
متثيلية ،ي�ؤديها �شخو�ص من البهائم ،مكانها حيث
يقف ال�شاحج مع�صوب العينني يف مو�ضعه مبعرة
النعمان ،ومو�ضوعها الرئي�سي ت�صوير ملا كان من
جفلة النا�س ملا يتوقعون من خروج (با�سيل) ملك

الروم لغزو حلب.
وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هل هناك عالقة
ب�ين (ر�سالة ال�صاهل وال�شاحج) وب�ين (كليلة
ودمنة) البن املقفع لأن الكتابني يتحدثان على
�أل�سنة احليوانات واملعروف �أن منطق احليوان لي�س
جديد ًا على العرب.
وال��ف��رق بينهما �أن ق�ص�ص كليلة ودم��ن��ة
تلقى ب�أ�سلوب احلكاية يف جمل�س �سمر للملك
حيث يتخيل بيدبا الفيل�سوف ،ق�ص�ص ًا عن عامل
احليوان ال تربط بينهما وحدة الزمان �أو املكان
�سوى م�سامرة امللك بها يف املجل�س ويربطها بعامل
الإن�سان �سوى ما تقدمه منم عربة وموعظة وتبقى
ق�ص�ص كليلة ودمنة حكايات تعليمية خيالية

لعامل احليوان.
بينما يف (ر�سالة ال�صاهل وال�شاحج) تتحدث
ال�شخو�ص احليوانية عن عامل الإن�سان وال يظهر
�أب��و ال��ع�لاء امل��ع��ري على امل�سرح �إال عندما ميهد
بتحية موجهة �إىل (عزيز الدولة) ثم ين�سحب
�أب��و ال��ع�لاء بلطف بعد ه��ذا التمهيد وال�شاحج
�شاخ�ص على امل�سرح مع�صوب العينني منطوي ًا على
همومه وهواج�سه.
ـ وت��ن��ط��وي (ر���س��ال��ة ال�����ص��اه��ل وال�����ش��اح��ج)
على ال�سخرية امل��رة وال��دع��اي��ة ال�لاذع��ة لعامل
الب�شر وهو تعبري �أبي العالء عن �أو�ضاع جمتمعه
وجماهدته ال�شاقة لقهر مار�سخ يف نف�سه من تعليق
بالدنيا...

ـ و�أخ��ي�ر ًا �إن ر�سالة (ال�صاهل وال�شاحج9
طويلة وقد كتبت بلغة �أبي العالء املعهودة والذي
ا�ستخدم فيها الغمو�ض والإبهام ويكاد الإن�سان
املخت�ص �أن يفهم جزء ًا ي�سري ًا من رموزها وخا�صة
عندما يظهر عبقريته يف اللغة ويتحدث عن علم
العرو�ض وعيوب القافية والنحو وال�صرف حتى
لتح�سبه خزانة علم متحركة �أو بحر ًا زاخ��ر ًا
عميق ًا ال يدرك مقره و�إن هذه ال�سطور القليلة ال
تفي بالغر�ض املطلوب من عمل فني غني فريد من
نوعه.
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«اللبنانيون كلهم يعلمون �أن اجلي�ش اللبناين ال ميلك املقومات
الدفاعية التي ميلكها اجلي�ش ال�سوري واملقاومة يف لبنان ،ويعلمون
ج��ي��د ًا م��دى االخ��ت�لاف يف ر�سم ال��ه��دف الوطني ال��ذي يعاين منه
فريق �أعماه احلقد والكذب والطمع واالرتهان للخارج
لبنان ،يف ظل
ٍ
ُ
بتحالف �سعودي قطري ،ي�ضخ الأم��وال
الأمريكو�صهيوين ،املط َّعم
ٍ
وي�شرتي العقول وال�ضمائر املتهاوية يف �سوق النخا�سة ،حيث مت بيع
بهبة �سعودية قوامها مليار دوالر».
دم �شهداء اجلي�ش اللبناين ٍ
ـــ �سلوى خليل الأمني ـــ
(كاتبة لبنانية)

ال�شاعر الكبري حممد مهدي اجلواهري يتو�سط �شاعري املقاومة الفل�سطينية الكبريين الراحلني حممود دروي�ش و�سميح القا�سم

«الواليات املتحدة تعترب الدولة الإرهابية الأوىل يف العامل فهي ال
متتثل لأي قانون �أمريكيا كان �أم دولي ًا لأنه يقيد �أفعالها وت�صرفاتها
ولي�س هناك �أي د�ستور �أو قانون �أو اعتبارات �إن�سانية ميكن �أن تلجم
رغبات وا�شنطن وم�صاحلها بغ�ض النظر عما حتمله من عواقب
وخيمة على العامل».
ـــ بول غريغ روبرت�س ـــ
(كاتب وباحث �أمريكي)

جملــ�س عــزاء لل�شاعر العربي الفل�سطيني الكبري الراحل �سميح القا�سم
يقي��م احت��اد الكتاب العرب واحتاد ال�صحفي�ين يف �سورية واالحتاد العام للكتاب وال�صحفي�ين الفل�سطينيني وف�صائل املقاومة
الفل�سطينية

جملــ�س عــزاء
لل�شاعر العربي الفل�سطيني الكبري الراحل �سميح القا�سم
وذل��ك م��ن ال�ساع��ة  4ـ  7من م�ساء ي��وم الأحد الواق��ع يف 2014/8/24م يف قاعة املحا�ضرات يف مبنى احت��اد الكتاب العرب ـ
�أتو�سرتاد املزة.

«الع�صابات التكفريية ،بد�أت م�سل�سل �إجرامها وفق خمطط مدرو�س يف
مدينة الرقة حيث قامت بفر�ض ما ي�سمى اجلزية على �أبناء �شعبنا
العربي ال�سوري امل�سيحيني كما ومنع امل�سيحيون من �أداء �صلواتهم
و�صيانة وتعمري كنائ�سهم ،وخ�يروا بني البقاء على دينهم ودفع
اجلزية� ،أو الدخول يف الإ�سالم �أو القتل والتهجري! ،وبعد الرقة نقلت
«داع�ش» �ساحة عملياتها �إىل العراق ،فداع�ش والن�صرة والقاعدة
هي منتج واحد للمعمل الرتكي «الناتوي» نف�سه ،فال فرق �إال يف الدور
والوظيفة ،واملهام املنوطة بها لي�ست فقط ت�صفية الوجود العربي
امل�سيحي يف امل�شرق العربي ،بل خلق فتنة مذهبية وقتل وذبح وتهجري
الإثنيات والقوميات الأخرى والهدف منع تبلور وتطور �أي جمتمعات
ودول وطنية ومدنية»
ـــ را�سم عبيدات ـــ
(كاتب من القد�س املحتلة)

ن�شاطات ثقافية يف فرع ال�سويداء
�أعل��ن ف��رع ال�سويداء الحتاد الكت��اب العرب عن ن�شاطاته خالل �شهر �إيلول 2014م ،والتي تق��ام يف ال�ساعة الواحدة ظهر ًا يف مقر الفرع
بال�سويداء وفق التايل:
الأربعاء  :2014/9/3حما�ضرة للأ�ستاذ زيد النجم بعنوان “�شعراء ظرفاء”.
الأربعاء  :2014/9/10قراءات �أدبية لكتاب من موقع �سما ال�سويداء.
الأربعاء :2014/9/17حما�ضرة للأ�ستاذ �شاهر عبيد بعنوان “مفهوم الرتجمة ودورها النه�ضوي”.
الأربعاء  :2014/9/24قراءات �أدبية لكل من �أ .فوزات رزق و�أ .جهاد الأحمدية و�أ .حياة ن�صر.

«�أعداء لبنان هم ع�صابات ما ي�سمى (تنظيم دولة العراق وال�شام)
فرخوا وتعلموا وتدّ ربوا وت�س ّلحوا نتيجة مكرمات
الإرهابي الذي ّ
كثرية من �أمراء مملكة �آل �سعود!!»
ـــ علي البقاعي ـــ
(كاتب لبناين)

«نظام �آل �سعود يعترب من املمولني الرئي�سيني والداعمني للإرهاب
العاملي وال �سيما ما ي�سمى (تنظيم دولة العراق وال�شام) الإرهابي
الذي مل يعد ي�شكل تهديد ًا لال�ستقرار يف العراق و�سورية ولبنان
فح�سب بل بات يهدد املنطقة والعامل ب�أ�سره».
ـــ جورج روغن ـــ
(كاتب �أمريكي)

تعزية
رئي�س احتاد الكتاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي و�أ�سرة حترير “الأ�سبوع الأدبي”
يتقدمون ب�أحر التعازي من الزميل يو�سف م�صطفى بوفاة والدته.
راجني اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته ويلهم �أهلها وذويها ال�صرب وال�سلوان.

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

و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

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

«ال��والي��ات املتحدة والبلدان الغربية وبع�ض العرب ال�سائرين يف
ركابهم �أخ��ط���ؤوا حني طالبوا بتغيري النظام يف �سورية ويجدون
�أنف�سهم اليوم يف و�ضع حرج حيث يتوجب عليهم الرتاجع عن هذا
املوقف واالعرتاف ب�أنهم كانوا على �ضالل والكف عن دعم التنظيمات
الإرهابية امل�سلحة لأننا نرى �أن �سورية بقيادة الرئي�س ب�شار الأ�سد
حتقق االنت�صار»
ـــ �أولينغ بري�سبكني ـــ
(كاتب رو�سي)

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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“منت�صب القامة” ..م�شى
رحيل ال�شاعر العربي الكبري “�سميح القا�سم”

من �إ�سبانيا ،وعلى جائزتني من فرن�سا عن خمتاراته التي ترجمها
َ
وح�صل
�إىل الفرن�سية ال�شاعر والكاتب املغربي عبد اللطيف اللعبي،
مرتني على “و�سام القد�س للثقافة” من
على جائزة البابطني ،وح�صل ّ
َ
وح�صل على جائزة جنيب حمفوظ من م�صر
الرئي�س يا�سر عرفات،
وجائزة “ال�سالم” من واحة ال�سالم ،وجائزة “ال�شعر»الفل�سطينية.
َ�صدَ َر له �أكرث من  60كتاب ًا يف ال�شعر والق�صة وامل�سرح واملقالة
والرتجمة ،و�صدَ رتْ �أعماله الكاملة يف �سبعة جملّدات عن دور ن�شر
وترج َمت �أعماله وق�صائده
ع��دّ ة يف القد�س وب�يروت وال��ق��اه��رة،
ِ
�إىل اللغات الإجنليزية والفرن�سية والرتكية والرو�سية والأملانية
واليابانية والإ�سبانية واليونانية والإيطالية والت�شيكية والفيتنامية
والفار�سية واللغات الأخرى.

بخور عدين
عن دار ال�ساقي �صدرت رواية بعنوان (بخور عدين) للروائي اليمني علي املقري.
وهي رواية عن التاريخ وال�سحر واحلب والثورة ،رواية تبحث عن معنى الوطن يف مدينة كانت حتى
وقت قريب وطن ًا لكل القادمني �إليها ،حمرو�سني ب�ضوء ال�شمعة الدافئ والأحالم التي ال تنتهي� ،ضمن �إطار
تاريخ عدن الثائرة على االحتالل ،والتي راحت تفقد ذاكرتها وتتحفظ على خفايا و�أ�سرارها.

�صاحبة النزل
�ضمن �إ�صدارات وزارة الثقافة -الهيئة العامة ال�سورية للكتاب -اخلطة الوطنية للرتجمة� ،صدرت
م�سرحية "�صاحبة النزل" من ت�أليف كارلو غولدوين وتعريب نبيل ر�ضا املهايني.
كتب كارلو غولدوين م�سرحية (�صاحبة النزل) عام 1752م  ،وتتمركز الق�صة الدرامية فيها حول
�شخ�صية مرياندولينا املر�أة ال�شابة الفاتنة املاكرة التي تدير مب�ساعدة خادمها فابريت�سيو ،نز ًال ورثته
عن �أبيها يف مدينة فلورن�سا الإيطالية حيث يحيط بها النزالء ويتغزلون بها ،وتنتهي �أحداث امل�سرحية
بن�صيحة تقدمها مرياندولينا للجميع� :أال يقع �أحدهم يف حبائل الن�ساء وفتنتهن!!!.

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

املدير امل�ســ�ؤول :د.ح�ســـني جمعــة

رئيـ�س التحرير :د.نـزار بني املرجـة

مديـــر التحريــــــــر :ريــا�ض طبــرة

املدير الفني :ن�ضــال فهيم عيـــــ�سى

رئي�س احتاد الكتاب العرب

(حكمة الدم �أن ي�سيل):
رحيل «متنبي فل�سطني»

غ��ي��ب امل�����وت م�����س��اء ال���ث�ل�اث���اء  2014/8/19ال�����ش��اع��ر
الفل�سطيني الكبري �سميح القا�سم �إث���ر معاناته م��ع ال�سرطان.
ولد القا�سم يف  11ايار  1939يف بلدة الرامة �شمال فل�سطني ،ودر�س يف
الرامة والنا�صرة واعتقل عدة مرات وفر�ضت عليه �سلطات االحتالل
الإقامة اجلربية ملواقفه الوطنية والقومية.
يعترب �سميح القا�سم �أحد �أهم ال�شعراء العرب والفل�سطينيني
املعا�صرين وهو من �شعراء املقاومة الفل�سطينية من داخل �إ�سرائيل،
وهو م�ؤ�س�س �صحيفة كل العرب ورئي�س حتريرها الفخري.
كتب �سميح القا�سم ق�صائد معروفة تغنى يف كل العامل العربي،
منها ق�صيدته التي غناها اللبناين مر�سيل خليفة ،ويغنيها كل �أطفال
فل�سطني وتغنى يف كل منا�سبة قومية “منت�صب القامة �أم�شي ..مرفوع
الهامة �أم�شي ..يف كفي ق�صفة زيتون ..وعلى كتفي نع�شي ،و�أنا �أم�شي
و�أنا �أم�شي”.
�شكل القا�سم مع ال�شاعر الفل�سطيني الراحل حممود دروي�ش
 ،ع�صب �أدب املقاومة الفل�سطينية ،و تو�أم م�سرية حافلة بالن�ضال
والإبداع واحلياة ،وك�أن القا�سم كان يرثي نف�سه قبل وفاته ويتمنى
حلظة لقاء رفيق دروي�ش حني كتب «يا �أيها املوتى بال موت ،تعبت
من احلياة بال حياة وتعبت من �صمتي ومن �صوتي تعبت من الرواية
والروا ِة ومن اجلناية واجلناة ومن املحاكم والق�ضاة و�سئمت تكلي�س
القبور و�سئمت تبذير اجلياع على الأ�ضاحي والنذور».
ح�صل �سميح القا�سم على العديد من اجلوائز والدروع و�شهادات
التقدير وع�ضوية ال�شرف يف عدّ ة م�ؤ�س�سات َ
فنال جائزة “غار ال�شعر”

• نزار بني املرجة

هيئة التحرير:

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

 ..ورح��ل ال�شاع��ر �صاحب الألقاب العدي��دة« :قيثارة
فل�سط�ين» ـــ «ال�شاعر القدي�س» ــ��ـ «�شاعر العروبة» ـــ «�سيد
الأبجدية» ـــ و«متنبي فل�سطني»..
رح��ل �سمي��ح القا�س��م ،اجلن��اح الآخ��ر لطائ��ر ال�شع��ر
الفل�سطين��ي ،بع��د �أن غادرن��ا يف الع��ام 2008م اجلن��اح
الأول ..حممود دروي�ش ،..ولكن طائر ال�شعر ال ميوت ،فما
بالنا بطائر ال�شعر الفل�سطيني املقاوم؟
كن��ت حمظوظ�� ًا مبعرف��ة �سمي��ح القا�س��م �شخ�صي�� ًا
والتحدث معه مرتني ،..الأوىل كانت يف مدينة القرداحة
يف �أربع�ين القائ��د اخلال��د حاف��ظ الأ�سد ،حي��ث ح�ضر من
فل�سط�ين املحتلة ليلق��ي ق�صيدت��ه يف وداع قائدنا العظيم،
القائ��د الذي �أحبه �سميح القا�س��م والتقاه يف دم�شق لي�ؤكد
ل��ه ذات ي��وم (�أن كل �ضاب��ط يف اجلي���ش العرب��ي ال�س��وري
يحف��ظ حتم�� ًا �أبيات�� ًا وق�صائ��د ل�شاع��ر فل�سط�ين �سمي��ح
القا�سم)..
كان ح�ض��ور �سميح القا�سم الفت ًا ج��د ًا بني ذلك احل�شد
م��ن الر�ؤو�س��اء والق��ادة وال�سيا�سي�ين واملفكري��ن الع��رب
والأجانب...
ويومه��ا كان ال�شط��ر الب��ارز يف �أح��د �أبي��ات ق�صيدت��ه
قوله( :د ُم �أُ ّم ٍة َ
ُ
ي�سيل)!
ال�ضريح
حول
ِ
�أجل ذلك ما قاله �شاعر كبري يف رثاء قائد عظيم..
وكان �سب��ق �أن �سمعنا م��ن �شاعرنا العرب��ي الفل�سطيني
ُ
(حكمة الد ِم �أن
الراحل قوله يف �إح��دى ق�صائده الهامة:
ي�سيل)!
و�أم��ا املرة الثاني��ة التي عرفت فيها �سمي��ح القا�سم عن
ق��رب ،فقد كان��ت لها داللة هام��ة �أي�ض ًا ،وكان��ت حني جاء
م��ن فل�سطني املحتل��ة �إىل بلدة «جمدل ال�شم���س» ال�سورية
املحتل��ة لي�ش��ارك �أهلن��ا يف اجل��والن واح��د ًا م��ن �أعرا���س
ارتباطه��م بالوط��ن ،..يومه��ا �ألق��ى القا�سم كلم��ة م�ؤثرة،
فيه��ا كل الع��زم والت�صمي��م والإرادة ،وكنا ن�صغ��ي �إليه من
موق��ع «ع�ين التين��ة» املطل على «جم��دل �شم���س» والتي ال
يف�صل بينن��ا وبينها �إال حقل الألغ��ام والأ�سالك ال�شائكة،
حيث تبادلنا التحية وال��كالم بعد االحتفال عرب مكربات
ال�ص��وت من اجلانبني ،..يومها كان امل�شهد م�ؤثر ًا جد ًا حيث
ر�أينا ب�أم العني كي��ف ت�سقط احلدود بني �سورية وفل�سطني
وت�سق��ط اجلغرافي��ا يف االمتح��ان �أم��ام �إرادة وت�صمي��م
الإن�سان العربي الواحد من اجلانبني!
برحي��ل �سمي��ح القا�س��م ..فادحة ه��ي خ�س��ارة ال�شعر
العرب��ي ..فادح��ة جد ًا ولك��ن (�أعم��ال ال�شاع��ر الكاملة)
الت��ي تك��ررت طباعته��ا يف القد�س ..والقاه��رة ..وبريوت،
ودواوين��ه ال�شعرية وكتبه يف دنيا ال�شعر والق�صة وامل�سرح
واملقالة والرتجمة ،املطبوعة واملن�شورة يف معظم العوا�صم
العربي��ة ،والتي ترجم��ت �إىل ع�شرات اللغ��ات يف العامل..
كفيلة بتبديد �آثار الغياب..
ومواقف وق�صائد �سميح القا�سم ال�شاعر الأ�سطوري يف
الزمن العربي ال�صعب والرديء� ،ستبقى �ساكنة يف الذاكرة
والوجدان وال�ضمري..
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