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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

ما �أحوجنا �إىل اجلمال..؟!

يحم��ل الإن�سان مقولة اجلمال��ة ككائن منخرط به ،ميال
بطبع��ه �إىل ح��ب اجلم��ال ،بعي��د ًا ع��ن النظري��ات الفل�سفية
والنف�سي��ة ،م��ا قي��ل وم��ا �سيق��ال يف التف�س�ير ،والتحلي��ل،
والتعري��ف ،فاجلمال �إبداع ،والإبداع حال��ة وجدانية تقابل
التمتع باجلمال.
والتمت��ع �صفة الكائن احلي ،وهي الو�سيلة التي يتميز بها
الإن�س��ان وتقوم على �أ�سا�س م��ن املعرفة اجلمالية .ويف الآونة
الأخ�يرة ،م��ا دام هناك ظواه��ر جمالية ،فال بد م��ن �أن يكون
هن��اك علم يدر�سها ..ه��و علم اجلمال .فبعيد ًا عن هذا ،يبقى
الإن�سان هو الثائر عل��ى الأو�ضاع ال�سائدة يف جمتمعه (هموم
احلياة ،ال�ضو�ضاء ،احلركة الع�شوائية) الكره ،التي نقول هي
تعرب عن فئة بالأ�صل ال تدرك اجلمال ..وال حتب.
و�إذا ن�سين��ا قلي ًال تل��ك التف�سريات للجم��ال ..ن�صل ونحن
متعقل�ين ب�أن اجلمال �ض��رورة حتمية للإن�س��ان ،فعدم وجوده
يق��دم ج�س��د ًا غريب�� ًا يعب��ث بف��رح وحي��اة وخب��ز ،ودم��وع،
وعي��ون الب�ش��ر .لتغل��ق ال�ستارة ك�أنن��ا �أمام م�سرحي��ة فا�شلة،
و�أم��ام ممثل�ين تن�ضح من �شخ�صياتهم اله��م بعدما �أثقلتك لون
ال�سايرة الب�شع غري املدرو�س.
واجلم��ال روح الإن�س��ان ..ويبق��ى متعط���ش �إىل اجلمال..
ال��ذي ه��و ممار�س��ة يف الدرج��ة الأوىل ..ويبق��ى ه��و انفعال
ح�سي باجلمال ،ويقرتن بالوعي ..واالنفعال به.
مهما اختلفنا ..بالذوق ،ومهما ت�ضاربت �أفكارنا ،وتنوعت،
يبق��ى اجلم��ال م�س�أل��ة ح�ضاري��ة ون�سبي��ة يف عملي��ة النظ��ر
والتحلي��ل .وه��ذا كل��ه يتعل��ق مبعرف��ة االنفع��ال بالظاه��رة
اجلمالي��ة ،وهذه الظاهرة بالأ�صل من �صن��ع الإن�سان .فلذلك
تعودنا� ..أن نطلق جميل ،قبيح.
ولك��ن القا�سم امل�ش�ترك بينهما انفعايل وفك��ري ونزوعي،
ومهم��ا اختلفن��ا يبق��ى الإدراك اجلمايل �سم��ة الإن�سان الذي
يتمت��ع بالأ�ص��ل بع�شق��ه للجم��ال .يف كل الأ�صق��اع ،وال��ذات
الداخلي��ة الت��ي ت�شخ���ص الأ�شي��اء ،فيبق��ى اجل�س��د الب�شري
�صاحب احلكمة ،و�صاحب اجلم��ال املطلق ..بدء ًا من حواء..
واملقولب��ة ت��زداد ..ولك��ن �إىل �أي حد ت�صل وه��ي انطلقت من
البنى االجتماعية الدينية �أحيان ًا و�سادت هذه الناحية فرتة
م��ن الزمن .كم��ا انطلقت من امل�س��رح ..الذي �أغلق��ت �أبوابه..
و�أ�صبح��ت الظاهرة اجلمالية تتبع �إىل م�س�ألة الذوق الن�سبي
يف الفن (امل�سرح).
�أحيان ًا ت�ست�سلم �إرادة الإن�سان ملا حوله ،منطلق ًا من مقولة
احلال �أف�ضل من الآتي.
و�أحيان�� ًا ي�ست�سل��م للعالقات الت��ي تدفع��ه �إىل اللذة التي
ال تزي��د عن دقائ��ق مع��دودة ...و�أحيان�� ًا ..يجل���س ،ويفكر،
ويت�أم��ل ،يف جترب��ة احل�ض��ارة الراقية وه��ي تن�سحب حفنة

ق�ضايا و�آراء

• نيفني مر�شد

بع��د حفن��ة ،وحج��ر بع��د حج��ر ويبق��ى الأث��ر ال��ذي يقدم
الذكرى ب�أن املكان لتمثال �أو م�سرح� ،أو ق�صر...
ـ ويت�أم��ل دالي��ة العن��ب عندم��ا تفق��د �أعمدته��ا ..فتميل
قهراً..
ـ واليا�سمني حني تفقد ع�شيقها اجلدار..
ـ واجلوري يفقد عطره امل�شهور عاملي ًا..
ـ والفتاة املده�شة باجلمال ..طردت ابت�سامة كانت تفرح
قلبها .والطف��ل ي�ضيع لعبته الثمينة بالن�سبة له على الأقل ـ
بني الركام..
ـ واحلديق��ة التي فقدت �أ�شجارها ،وزهورها ،وحملت �إلينا
�صريورة املكان كيف �أ�صبح ،وها هو الذي �سيح�صل؟!.
ـ امل�س���ؤول وه��و مي��ر دون اك�تراث �أم��ام كوم��ة (زبال��ة)
وحاوية حتيط بها الأكيا�س من اجلهات الأربع.
ـ اجلمعيات الأهلية فقدت حيويتها ..لأن� ..أخذها الآخر
�إىل طريق �أخرى.
ـ الق��راءة� ..أ�صبح��ت ب�ين التلف��از واملوباي��ل ،والنت ،وما
�أدراك ما يعر�ض وما �سينتظرنا يف امل�ستقبل.
ـ الواحد منا �أ�صبح ..ال كما ي�صبح كما كنا..
ـ فنج��ان القه��وة امل��رة واحلل��وة� ..أخذ طري��ق اخلرائط
والتنجيم� ،أخذ طريق ..ال قهوة �صباحية بعد اليوم.
ـ ال�سوق امللون� ..أ�صبح رمادي ًا ،متعدد امل�ستويات..
ـ املثقف ..ما �أدراك منه ..وكيف يعي�ش؟!
ـ الفن��ان الت�شكيل��ي ،ين��زوي يف مر�سم��ه ..يحتف��ظ بتلك
اللوحات اجلميلة.
ـ التلمي��ذ وهو يلب���س �صدريته ..ال يعرف مت��ى يعود� ..أو
�سوف يعود..
ـ �شك��راً ..ل��ذاك التمث��ال ..ال�شاه��د ال�صام��ت ..ي��ا لي��ت
الفنان يتكلم عنه..
ـ مرح��ى ..لل��ذي احتف��ظ باجلم��ال ..والأجم��ل عل��ى
الإطالق احلب..
وكما يقول الأديب نزار بني املرجة..
�أخربوين عن زقزقة الع�صافري �صرخاتها..
قبل �أن تغادر الغ�صون والنوافذ
�أجل �أخربوين عن الع�صافري
وقد هجرت �أ�سالك الكهرباء
بعدما كانت تزينها ك�شارات املو�سيقى
� ..إذ ًا ما �أحوجنا �إىل اجلمال..
�إذا �ش��اء الإن�سان لنف�سه �أن تن��ال ال�سعادة ،و�أن ي�ستمر يف
احلياة..
و�أن يحقق التوازن بكل اجلوانب
ما �أحوجنا �إىل اجلمال يف الوقت الراهن.
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بني الق�صة
والقا�ص

• رحيم هادي ال�شمخي

الق�ص��ة وكم��ا ن�ستم��ع �إليه��ا م��ن خ�لال الأم�سي��ات الثقافية هي
جمموعة من الأح��داث يرويها الكاتب ،وهي تتناول حادثة واحدة
�أو ح��وادث عدة ،تتعلق ب�شخ�صيات �إن�سانية خمتلفة تتباين �أ�ساليب
عي�شه��ا وت�صرفه��ا يف احلياة على غ��رار ما تتباين حي��اة النا�س على
وج��ه الأر���ض ويك��ون ن�صيبه��ا يف الق�ص��ة متفاوت�� ًا من حي��ث الت�أثر
والت�أثري.
وتختلف الأق�صو�ص��ة يف �أنها ت�صور فرتة كاملة من حياة خا�صة
�أو جمموع��ة م��ن احلي��وات بينم��ا الأق�صو�ص��ة تتن��اول قطاع�� ًا �أو
جمموعة �أدبية �أو موقع ًا من احلياة.
ول��ذا ي�ضط��ر الكات��ب �إىل اخلو���ض يف تفا�صي��ل يتجنبه��ا كاتب
الق�ص��ة لأن ه��ذا يعتم��د عل��ى الإيح��اء يف املق��ام الأول �إذا فالف��رق
الأول بينهم��ا يتجل��ى يف عملي��ة الإختي��ار �إذ بينم��ا يح��اول كات��ب
الق�ص��ة عر���ض �سل�سلة الأحداث الهام��ة وفق ًا للتدري��ج التاريخي �أو
الن�سق املنطقي.
ومهمة القا���ص تنح�صر يف نقل القارىء �إىل حياة الق�صة بحيث
يتي��ح له الإندم��اج التام يف حوادثها ويحمل��ه على االعرتاف ب�صدق
التفاع��ل الذي يحدث ب�ين ال�شخ�صيات واحلوادث وه��ذا �أمر يتي�سر
له �إذا ا�ستطاع �أن ي�صور ال�شخ�صيات يف حياتها الطبيعية اخلا�صة.
والق�ص��ة ح��وادث يخرتعها اخلي��ال ،وهي به��ذا ال تعر�ض علينا
الواق��ع ،كما تعرفه كتب التاريخ وال�س�يرة و�إمنا تب�سط �أمامنا �صورة
مموهة منه وال يفر�ض الكاتب الذي يتجه اجتاه ًا واقعي ًا يف ق�صته،
�أن يعر�ض علينا من احلوادث ما �سبق وقوعه فع ًال �أو ما يثبت �صحته
بالوثائق وامل�ستندات ،وال من ال�شخ�صيات ما له ذكر يف �سجل املواليد
والوفي��ات .ولكن علي��ه �أن يقنعنا مبكان حدوث مث��ل هذه احلوادث.
ووجود مثل هذه ال�شخ�صيات يف احلياة التي نحياها ونعرفها.
ويف ذل��ك يق��ول جيم���س �(( :إن احلي��اة ف�ض��اء وا�س��ع م�ضي��ع،
يق��ف الروائ��ي و�سطه لينتخب م��ا ميكن �أن يف�سر ب��ه احلياة ويهدي
ب��ه ال�سبي��ل� .إن مادة الروائي ملزم��ة وال �شك وقيم��ة امل�ستندات ال
تنك��ر ولكن �إرادة الكاتب وت�صرفه يف ه��ذه املواد هما بال �شك (الفن
الروائ��ي احل��ق) يج��ب �أن يخ�ضع م��واده لفن��ه و�أال يكون له��ا عبد ًا
مطيع ًا هو همه النقل الأمني.
ويف ه��ذه ال�ص��ورة املموه��ة يف الواقع ه��ي الأ�سا�س ال��ذي يرتكز
علي��ه ف��ن القا�ص وتن�ص��ب عليه جه��وده .ولعل��ه �أن وق��ف �إىل ذلك
م�ستطي��ع �أن ينف��خ ال��روح يف بع���ض ال�شخ�صي��ات الت��ي ق��د تخلد يف
الأذه��ان �أكرث مما تخلد بع�ض �شخ�صي��ات التاريخ وللكاتب �أن يعتمد
على مبد�أ االختيار لكي ي�ستطيع �أن ير�سم هذه ال�صورة املطلوبة.
فالق��ارىء ال يهم��ه �أن يعرف��ه حيات��ه ال�شخ�صي��ة لدقته��ا
وتفا�صيلها.
ولعلنا جنل القا�ص ونقدر جهده ،عندما نح�س ب�أنه ي�ساعدنا على
احتواء بع�ض النواحي املجهولة والإنبعاثات الغام�ضة يف حياتنا.
وال يحت��اج القا�ص �أن ير�سم لنا تلك ال�ص��ورة الواقعية �إذا عمد
�إىل ت�سجيل كل ما تقع عليه عيناه من وقائع �إذا �أطلق خياله باحث ًا
ع��ن الأ�سب��اب والنتائ��ج منقب ًا ع��ن الأفعال وم��ا يتوقع له��ا من ردود
و�أ�صداء ف���إذا رجعنا �إىل الق�صة ((الكربياء والهوى جلني �أو�ستي))
وجدن��ا �أن الكاتب��ة اخت��ارت م��ن �أفكاره��ا وجتاربه��ا م��ا يعينها على
ت�صوي��ر ذلك ال�ص��راع وعمليته والك�شف عن الأ�سب��اب التي �أدت �إىل
هذه النتائج �أو النتائج التي تولدت عن تلك الأ�سباب.
ه��ي �أهم ما يوج��ه الكات��ب �إليه عنايت��ه وي�ستطيع الق��ارىء �أن
يهت��دي �إىل الطريق��ة الت��ي �سار عليه��ا الكاتب ويف كل ذل��ك �إذ �سئل
نف�سه .عقب قراءة الق�صة هذين ال�س�ؤالني:
 - 1ما هو العن�صر ال�سائد يف الق�صة؟!
 - 2كي��ف ن�سق القا�ص مادت��ه ورتبها بحيث يجعل تطور الق�صة
وا�ضح ًا وممتع ًا؟!
هذا املو�ضوع ما يتعلق بالق�صة والقا�ص من وجهة نظري.
ح�سني مهدي �أبو الوفا
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ق�ضايا و�آراء

قراءة يف امل�شهد الليبي
• �سليم بركات
يجمع الكثري من املراقبني ال�سيا�سيني على وجود
ت�شابه بني ما جرى يف م�صر وما يجري يف ليبيا يف
مواجهة الإ���س�لام ال�سيا�سي ،التي تقوم بها حركة
�إن��ق��اذ ليبيا ،ومعها ال��ق��وات الوطنية املتبقية من
اجلي�ش الليبي بقيادة اللواء املتقاعد خليفة حفرت،
كما يدفع بتكهن ه���ؤالء املراقبيني� ،إىل �أن ما يقوم
به حفرت �ضد الإرهاب� ،سيالقي دعم ًا حملي ًا ،وعربي ًا،
ودولي ًا ،كما القى اجلي�ش امل�صري عندما كان الرئي�س
عبد الفتاح ال�سي�سي قائد ًا له ،وبالتايل ف�إن احلركة
التي يقودها حفرت� ،ستالقي اع�تراف�� ًا يجمع عليه
ال�شعب العربي الليبي ،ال�سيما بعد ت�صفية الأعداد
الكبرية من املواطنني الليبيني على يد الإرهابيني من
جماعة الإخ��وان امل�سلمني .كما يجمع ه���ؤالء �أي�ض ًا
على �أن حفرت يتميز ب�شخ�صيته امل�ستقطبة ملجموعة
من التحالفات الإقليمية وامل�صالح الدولية ،بعد �أن
و�ضع نف�سه جندي ًا يف احلرب الدولية الدائرة �ضد
الإره��اب ،وب�إعالن حفرت لهذه احلرب على ال�ساحة
الليبية ،يكون قد و�ضع نف�سه �إىل جانب م�صر� ،ضد
ه����ؤالء وم��ن يقف خلفهم يف قطر وتركيا ،ال�سيما
بعد �أن �أعلن موقفه �إىل جانب اجلي�ش امل�صري يف
مواجهة الإرهابيني املع�سكريني على حدود م�صر مع
ليبيا ،بهدف تنفيذ عمليات �إرهابية مل�صلحة الإخوان
امل�سلمني بعد عزل حممد مر�سي .وال�س�ؤال الذي يطرح
نف�سه من هو حفرت؟ ومما تتكون حركة �إنقاذ ليبيا؟.
يعد اللواء املتقاعد خليفة حفرت من الكوادر التي
ا�ستولت على ال�سلطة يف ليبيا� ،أثناء ثورة الفاحت من
�أيلول  ،1969بقيادة معمر القذايف ،وظل حفرت حليف ًا
وثيق ًا له طيلة �سنوات ،ترقى من خاللها لي�صبح رئي�س ًا
لأركان القوات امل�سلحة الليبية ،وبقي على هذه احلالة
من الوالء� ،إىل �أن عينه القذايف قائد ًا عام ًا للقوات
الليبية التي �أر�سلها �إىل ت�شاد،عام  ،1987لكن قواته
منيت بهزمية على يد القوات الت�شادية يف احلرب التي
عرفت با�سم حرب “تيوتا” ومتكن الت�شاديون من �أ�سره
مع  300من جنوده ،لكن القذايف تنكر حلفرت ،ونفى
وجود قوات ليبية يف ت�شاد ،الأمر الذي ترك حفرت يف
ورطة� ،أنقذته منها �أمريكا ،بعد �أن حررته من �سجنه
يف عملية التزال لغز ًا حتى يومنا هذا ،ليمنح بعدها
حق اللجوء ال�سيا�سي يف الواليات املتحدة الأمريكية،
ولت�صبح الفر�صة مهي�أة لتكري�س جهوده للإطاحة
بالقذايف والعمل على �إ�سقاطه .ولقد دفعه تقاربه
من الأمريكيني ،ليعلن ان�ضمامه �إىل حركة املعار�ضة
الليبية التي تدعمها كانت �أمريكا يف الأ�سا�س.
ومل يعد حفرت �إىل ليبيا �إال بعد �أحداث ما ي�سمى
بـ (الربيع العربي) يف ليبيا ،والتي كان له فيها دور
ب��ارز ،وخ�صو�ص ًا يف منطقة بنغازي ،لي�صبح بعدها
رئي�س ًا لأرك��ان اجلي�ش الوطني ،ال��ذي خطط له �أن
يكون بدي ً
ال للجي�ش النظامي الليبي ،بعد انقالبه
على امل�ؤمتر الوطني ،وبعد �أن �أطلق حملة الكرامة
الليبية التي طالبت ب���إدارة الدولة مدني ًا ،من خالل
ت�سليم ال�سلطة �إىل املجل�س الأعلى للق�ضاء .ولقد
ملعت جنوميته يف �شهر �شباط املا�ضي ،بعد عر�ضه
لت�سجيل م�صور ،يظهره وهو ير�سم خطة لإنقاذ ليبيا،
داعي ًا الليبيني �إىل النهو�ض يف وجه الربملان املنتخب
الذي ي�سيطر عليه الإخوان امل�سلمون ،حمم ً
ال �إياهم
م�س�ؤولية تخريب ليبيا.
ووفق ًا ملا �صرح به حفرت ،ف���إن حركته ت�ستهدف
تطهري ليبيا م��ن اجل��م��اع��ات الإره��اب��ي��ة املرتبطة

بالقاعدة ،والتي ت�صاعد خطرها ب�سبب عدم قدرة
الدولة على نزع �سالحها ،وامتداد ت�أثرياتها لت�شمل
م�صر ،وتون�س ،واجل��زائ��ر ،...وبالتايل باتت ت�شكل
خطر ًا لي�س على ليبيا فقط ،بل على العامل ب�أ�سره.
ولقد ا�ستطاع حفرت ال��ذي ينتمي �إىل �إح��دى قبائل
م��دي��ن��ة �سرت” �أن ينتج جم��م��وع��ة م��ن ال��ع�لاق��ات
اجلديدة على ال�ساحة الليبية م�ستثمر ًا لي�س �شعبيته
كقائد ع�سكري و�سط اجلي�ش الليبي ال�سابق فح�سب،
و�إمنا عرب امتالكه لعالقات �إقليمية ،ودولية ،ت�أتي
يف الطليعة عالقاته مع �أمريكا التي مكث فيها ما
يقارب  20عام ًا قبل �أن يعود �إىل بنغازي .ولقد جتلى
هذا الإنتاج ،وبدت مالحمه من خالل دعم قبلي له
من �أنحاء ليبيا كافة  ،التي �سئمت هيمنة اجلماعات
الإرهابية وتهديداتها ،ف� ً
ضال عن الدعم الذي تلقاه
من قوات اجلي�ش الوطني الليبي ،حيث ك�شفت املعارك
الدائرة بينه وبني �أع��دائ��ه ،ا�ستخدامه للطائرات
احلربية الليبية .الأمر الذي ي�ؤكد م�ساندة القوات
اجلوية له ،عالوة عن ت�أييد القوات اخلا�صة وال�شرطة
الع�سكرية ،وغريها من �أجنحة القوات امل�سلحة ،التي
تب�سط �سيطرتها على م��رايفء نفطية ليبية ب�شكل
كامل .وعلى الرغم من اجتذاب حفرت ملجموع هذه
ال��ق��وى ،ف���إن هناك م��ن ي�صف حركته ب�أنها حركة
ف�ضفا�ضة ،ت�ضم جمموع ًا خمتلف الأيديولوجيات
ممن يواجهون �إرهاب الإ�سالم ال�سيا�سي .الأمر الذي
ي�ؤدي �إىل وجود تناق�ض داخل حركته ،ومع كل هذا
ف���إن حركته تلعب دور ًا ب���ارزاً ،يف مواجهة حتالف
الإ�سالم ال�سيا�سي امل�ضاد له ،وال��ذي حول ليبيا �إىل
مركز جتمع للتنظيمات الإرهابية ،وجعل منها م�صدر ًا
لتهريب ال�سالح ،وت�صدير الإرهاب ،الذي اكتوت فيه
لي�س ليبيا فقط ،و�إمنا م�صر ،واجلزائر ،و�سورية...
بعد �أن حتولت ليبيا على مدى ثالث �سنوات من �سقوط
القذايف� ،إىل مكان يعيث فيه اخلارجون عن القانون
ف�ساداً ،ويعمل فيه جت��ار الأ�سلحة وامل��خ��درات بكل
حرية.
لقد �أظهرت تقارير الأمم املتحدة املقدمة �إىل
جمل�س الأمن يف �شباط املا�ضي� ،إىل �أن الأ�سلحة املهربة
من ليبيا قد �أججت ال�صراع يف املنطقة ،و�ساعدت على
انعدام الأمن ،وانت�شار الإرهاب ،يف �أكرث من مكان على
امتداد العامل ،كما �أ�شارت تقارير وزارة اخلارجية
الأمريكية� ،إىل �أن املجتمع الليبي يو�شك على الإنهيار،
ب�سبب ما انتابه من ارتفاع ملعدالت اجلرمية ،وازدياد
للقتال بني ف�صائله امل�سلحة ،ف� ً
ضال عن ف�شل احلكومة
الذريع يف �إدارة البالد ،ب�سبب االنق�سامات احلا�صلة،
والتحالفات اله�شة ،بني خمتلف اجلهات الفاعلة
الع�سكرية منها واملدنية ،نظر ًا الختالفها على ال�سلطة
والرثوة .زد على ذلك �سيطرة الزعامات القبلية على
غالبية مناطق ليبيا ،وعالقتها امللتب�سة مع اجلماعات
امل�سلحة ،والتي تقف حاجز ًا �أمام �أي تقدم يف بناء
م�ؤ�س�سات ال��دول��ة الليبية ،الأم���ر ال��ذي غ ّيب �أي��ة
خارطة طريق وا�ضحة للخروج من الفو�ضى الليبية،
وفر�ض واقع ًا يق�سم ليبيا �إىل دويالت حماطة بجدار
ع��ازل من الفو�ضى واخل���راب ،فهل ت�ستطيع حركة
الكرامة التي يقوها حفرت ،وما ن��راه من ا�ستغاثات
ونداءات للتدخل الدويل للحفاظ على حياة الرئي�س
وامل�ؤ�س�سات ال�شرعية من فو�ضى وعبث املجموعات
امل�سلحة غري ال�شرعية �أن تعيد لليبيا كرامتها العربية
والدولية؟.
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• ح�سني جمعة

بني الثقافة والفكر والتفكري
تعد الثقاف��ة ب�أن�ساقها املعرفية وال�سلوكية ،وتن��وع �أ�ساليبها احلامل الفكري
واالجتماع��ي وال�سيا�سي واالقت�صادي والإعالمي والتقني الذي مييز جمتمع ًا من
�آخ��ر ...ومن ثم فهي ال�صورة ال�صادق��ة حلاجاته وم�شاعره وق�ضاياه يف كل زمان
ومكان...
وكلما ات�سمت بالن�ضج والوعي واالنتماء �إىل قيم الوطن وجماع ف�ضائله كانت
�أ�ش��د نفع ًا لأبنائه ...ولعل التفجر املعريف والتقني والإعالمي يف القرن الع�شرين
َق��دَّ م للمثقف�ين ق��وة �إ�ضافي��ة وفاعل��ة للنا���س جميع�� ًا لك��ي يكون��وا قادرين على
مقاوم��ة كل ما هو �سلبي يف حياته��م وحياة جمتمعاتهم ،وتبني امل�شاريع الثقافية
الإيجابي��ة الت��ي متن��ح الب�شري��ة ق��درة عل��ى اال�ستم��رار يف النهو���ض ،والتقدم
وبخا�صة �أنها تعي�ش ع�صر املعلومات التي تتغلب على كل �شكل من �أ�شكال العطالة
والفراغ واالحتكار ...وقد و�ضعت �شريحة ال�شباب قبل غريها يف جمال عنايتها.
فالأف��كار املبتك��رة واملتاحة للجميع ق��ادرة على الإ�سه��ام يف �صناعة امل�شاريع
ال�ص ُع��د ثقافي ًا وعلمي�� ًا واجتماعي ًا واقت�صادي�� ًا ،وتقني ًا؛ ما
املفي��دة عل��ى خمتلف ُّ
يعن��ي �أن تنمية املهارات ت�ؤدي �إىل ابتداع �أفكار جديدة ...ولعل هذا كله يفر�ض
على كل مثقف و�إن�سان عاقل �أن يدرك ـ م�سبق ًا ـ �أمرين اثنني:
الأول :ك�ش��ف حم��اوالت تزيي��ف الفك��ر والوعي .وه��ي حم��اوالت ت�ستهدف
جميع الأمن��اط الثقافية الوطنية؛ وعلى ر�أ�سها الثقاف��ة الدينية واالجتماعية
الت��ي يرتك��ز عليها املجتمع منذ �آالف ال�سنني؛ �إذ ح��اول �أعداء الأمة منذ ت�شكيل
احلرك��ة الوهابية ع��ام (1744م) ثم حركة الإخ��وان امل�سلمني عام (1928م)
التالع��ب بالذهني��ة الديني��ة واالجتماعي��ة مل���آرب �سيا�سي��ة ...وم��ن ث��م يبل��غ
التزيي��ف مداه �إذا تالع��ب �أعداء الوطن والأمة بالغرائ��ز وال�شهوات واحلاجات
ال�ضرورية للإن�سان...
الث��اين :فه��م ثقافة الآخ��ر و�أهدافه من خ�لال فل�سفته ووظائفه��ا ومبادئه
وقيم��ه التي حتركه ،وهي ثقافة متباينة يف بع�ض اجتاهاتها للثقافة الوطنية/
القومي��ة ،على حني كان��ت ثقافة ا�ستعالئي��ة ا�ستعمارية لدى الغ��رب ،ومنذ �أيام
اال�ست�شراق �إىل �أيام العوملة.
ولذا البد من �أن نتناول يف البداية حديث ًا موجز ًا عن التفكري ونبد�أ بتعريف
الفك��ر ثم التفكري؛ فالفكر :هو امللكات العقلية �أو الذهنية الإدراكية (املعرفية)
التي ميتلكها �إن�سان ما� ...أما التفكري فقد تعددت تعريفاته ومنها:
 1ـ ه��و عملي��ة ا�ستخ��دام العق��ل يف حماول��ة ح��ل امل�ش��كالت� ،أو الو�صول �إىل
نتيجة ما يف مو�ضوع معينّ .
 2ـ هو عملية �إبداعية تتعلّق بحل امل�شكالت.
 3ـ هو حل م�شكلة ما عن طريق اال�ستخدام الفكري للعقل.
 4ـ ه��و ا�ستخ��دام امللكات العقلية والقدرات املعرفية الإدراكية حلل امل�شكالت
والوقوف يف وجه حتكم العواطف.
�إذ ًا ال ح��ل مل�شكل��ة ما م��ن دون تفكري؛ وال تفك�ير من دون ا�ستخ��دام املدركات
العقلي��ة ومهاراته��ا املعرفي��ة املتط��ورة .ولذلك يتمي��ز الإن�سان بالفك��ر (العقل)
وبطرائ��ق التفكري ومهاراته لإنتاج ثقافة �صاحلة ملعاجل��ة امل�شكالت املتنوعة...
وله��ذا فحني �سئل الكاتب الإنكليزي (جورج برنارد�ش��و) عن �سر عبقريتة �أجاب
ب�أ�سلوب��ه�“ :إنن��ي �أفك��ر يف الأ�سبوع مرت�ين” .وما من �أحد ال يع��رف مقولة�“ :أنا
�أفكر� ،إذ ًا؛ �أنا موجود”.
ث��م �إن الذكاء م��ن جن�س الفكر ،وهو ُيف�ضى �إىل ُح�س��ن التكيف بو�صفه مهارة
متي��ز الإن�س��ان الناط��ق .وي�ش��دد الفنزويل��ي (مات�ش��ادو) ـ  ،M achadoعل��ى
الذكاء ،ولذا عينَّ وزير ًا للذكاء يف بالده.
فالتفك�ير الذك��ي يتفاع��ل م��ع احل��وار وتب��ادل الآراء ،وابت��كار املواق��ف
والأجوب��ة ...والتحري���ض عل��ى الإب��داع والك�شف ...وه��و ّ
يتوقد كلم��ا ا�ستطاع
ا�ستيعاب الأن�ساق الثقافية �أي ًا كان م�صدرها ،علم ًا �أن الثقافة هي مدخالت الذهن
م��ن �أن�ساق معرفي��ة واجتماعية وديني��ة واعتقادية و�أدبية وفني��ة واقت�صادية
و...وحتوله��ا �إىل �سل��وك وقيم يعتنقها النا�س ويتمثلونه��ا يف حياتهم ،وتربيتهم
كابر ًا عن كابر...
و�إذا كن��ا نخت��ار ه��ذا التعريف م��ن تعريفات كث�يرة ف�إن املثقف م��ن ملك هذه
الثقاف��ة ووظفه��ا لتحقي��ق الأه��داف الت��ي ي�ؤمن به��ا .ويق��ف املثق��ف الع�ضوي ـ
البقية �.................................................................................ص22
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اال�ست�شراق...ماله وماعليه

عن ال�شعر والتقنية

• عيد الدروي�ش
اال�ست�ش��راق ظاه��رة ب��د�أت يف نهاي��ة
الق��رن الثام��ن ع�ش��ر يف الغ��رب ,لالط�لاع
عل��ى ح�ض��ارة ال�شرق ,والبح��ث يف مفردات
حيات��ه ,وخ�صائ�ص و�سمات تل��ك احل�ضارة
لذل��ك ال�ش��رق املجي��د ,ولي���س بخ��اف على
�أحد م��ا لل�شرق من �سحر �أخ��اذ ,ففيه تنوع
احل�ض��ارات والثقاف��ات وج��ذور اللغ��ات,
ومت��ازج الف�صول وتن��وع الت�ضاري�س ,وكرثة
الأنه��ار والينابيع,وروع��ة اجلمال,كل ذلك
ا�ستقط��ب ذاك��رة الغريبني م��ن كل فئاتهم,
وعكف��وا عل��ى درا�س��ة خ�صائ���ص املجتم��ع
ومعي�شته وعاداته وتقاليده,وبكل تفا�صيل
احلي��اة لتلك املجتمع��ات وال�شع��وب ,طالت
ذل��ك حتى الفنان الت�شكيل��ي ,فنقلوا للغرب
�ص��ورة كاملة ع��ن ال�شرق ,وعرف��وا مواطن
ال�ضع��ف ومكامن القوة ,فمكامن ال�ضعف من
�أج��ل تنميتها يف نفو���س النا�شئ��ة ,ومكامن
الق��وة من �أج��ل تبديده��ا وحتطيمها ,فقد
ظه��ر جيل جدي��د م��ن العلم��اء والباحثني
الغريب�ين الذي��ن �سحرهم الع��امل ال�شرقي
وكر�س��وا حياتهم وطاقته��م العلمية لفهمه
ّ
والتعري��ف ب��ه ا�شتهروا(بامل�ست�شرق�ين)
وه��ذا مما جع��ل الغرب يدرك متام�� ًا الزمن
املوات��ي لل�سيط��رة على ثروات��ه والطريقة
املثل��ى ,لو�ضع �سيا�س��ة ا�ستعماري��ة غربية,
لإح��داث ال�ش��روخ والتناق�ض��ات فيم��ا بني
املجتمع��ات العربي��ة ,عل��ى �أ�س���س ذل��ك
التفك�ير الطائف��ي والإقليم��ي  ,وتذكي��ة
النع��رات الطائفي��ة والقبلي��ة  ,ف�ض�ل ً
ا عن
درا�ستهم للغة العربية,مما قر ّبهم �أكرث �إىل
فه��م ح�ضارة ه��ذه اللغ��ة والتعاط��ف معها,
فقام��ت ه��ذه املدار�س له��ذه الغاي��ة  ,ومنها
املدر�س��ة الإ�ست�شراقي��ة عل��ى ي��د رواده��ا
الأوائ��ل (دي��وي) و(اوغ�ستي��ان بريك) يف
عل��م االجتم��اع  ,فانتقل��ت م��ن العجائبي��ة
�إىل الدرا�س��ة املنهجي��ة والعلمية ,وتزويد
احلقائق ,وكان ال�شرق حائر ًا بني الإعجاب
وبني اجلا�سو�سية الغربي��ة مل�ساعدة دولهم
على فه��م جمتمعات��ه و�صياغ��ة ال�سيا�سات
املنا�سبة ,وعلى الرغم من ذلك نلم�س هناك
من احلاالت ال�شاذة ,فمن ا�ستهواهم ال�شرق
واعتنقوا مبادئه وقيمه واعتنقوا الإ�سالم
كم��ا يقول “ن�ص��ر الدين ديني��ه” وهو فنان
فرن�سي عا�ش يف اجلزائر وق�ضى بقية عمره
يكتب وير�سم يف اجلزائر� ,إن الذين حتدثوا
عن معامل ال�شرق بكل تفا�صيله وعربوا عن
كل جزئيات احلياة االجتماعية والثقافية
وال�سيا�سي��ة جع��ل ملقتن�ص��ي الفر���ص م��ن
اال�ستعم��ار والإمربيالية فر�ص��ة لل�سيطرة
عل��ى ال�ش��رق ,ولك��ن ه��ذا مل يك��ن �سبب�� ًا
كافي�� ًا ,فل��و مل يك��ن بطريق��ة الإ�ست�شراق,
ف��كان بطريق��ة الرتجمة� ,أو بط��رق �أخرى
ت�ستطي��ع ه��ذه ال�شعوب �أن تتب��ادل املعارف
واخل�برات ,ولك��ن تزام��ن ذل��ك م��ع وج��ود
رغب��ة للغرب لل�سيطرة عل��ى ال�شرق ترافق
مع ت��دنٍ وا�ض��ح ل��دى جمتمع��ات ال�شرق يف
مقاومة ذلك ,ولأ�سباب كثرية يف فرتة كانوا
منهكني م��ن احلروب وو� ً
ص��وال �إىل ما خلّفه
ه��ذا اال�ستعمار م��ن جهل وتخل��ف ,فهي من
الأ�سب��اب التي �سهل��ت الطريق �أم��ام الغرب

• حممد راتب احلالق
لل�سيط��رة عل��ى ال�ش��رق وثروات��ه وتراث��ه
ب�صي��غ خمتلف��ة ومتباين��ة ,ب�ين االنتداب
والو�صاي��ة واالحت�لال ,وكان م��ن جزي��ل
عطائهم يف هذا اجلانب ما و ّرثوه لل�شرق هو
تلك التجزئة التي ينعم بها ذلك ال�شرق .
�إن عملي��ة الت�سارع يف املعلومات ,و�أ�صبح
الع��امل قري��ة �صغ�يرة كم��ا ق��ال “�ش��ارل
ماكلوه��ان” :و�إن كثافة املبادالت الثقافية
والعملية بني خمتلف اجلهات ,ودون الوقوف
عن��د ح��دود ال��دول �أو الإيديولوجي��ات
�أوالقومي��ات واختلطت الوجب��ات الثقافية
بني املوج��ب وال�سالب وال��كل ين�شد �ضالته,
فه��ل �سيكون اال�ست�ش��راق يف نهايته وت�سليم
مهام��ه �إىل ال�ش��رق؟ �أم �أنه �سيعيد نف�سه مع
هذه التطورات؟.
�إال �أنن��ا نلم���س م��ن خ�لال ا�ستعرا�ضن��ا
مل�س�يرة التجمع��ات الب�شري��ة ,وع��ن �س��ر
الدميوم��ة لبق��اء البع���ض منه��ا ,الت��ي
ارتك��زت عل��ى جمموع��ة م��ن املعاي�ير
الإن�سانية والقيمية الت��ي جعلت ح�ضارتنا
العربي��ة,ذات �صبغ��ة �إن�ساني��ة بالدرج��ة
الأوىل وم ّيزته��ا ع��ن بقي��ة احل�ض��ارات
وال�شع��وب ع�بر الع�ص��ور ,وهذا ه��و اجلانب
ال��ذي افتقدت��ه كث�ير م��ن الأمم وال�شعوب
واحل�ض��ارات ,وبالت��ايل كان م�صريه��ا
الف�شل ,هذا مم��ا حدا بالآخرين من الغرب
البح��ث ع��ن الو�سائ��ل وال�سب��ل لل�سيط��رة
عل��ى مق��درات هذه احل�ض��ارة ,فق��د ظهرت
يف ف�ترات متفاوت��ة ,كلها كان��ت تهدف �إىل
ال�سيط��رة عل��ى ال�ش��رق والتمت��ع بخرياته
ونه��ب م��وارده ,فامل�صطلح لي���س بجديد من
حي��ث ال�ص��ورة ,ولكن��ه كان �أك�ثر رواج ًا يف
كل جوان��ب احلياة ,فقد ظهرت منذ حوايل
مئت��ي ع��ام ب�ين الغ��رب وال�ش��رق ,ف�ص��ول
م��ن املعرف��ة مبني��ة عل��ى اخل��وف والريبة
حم�شوة بالأهداف والغايات وال�سبل حين ًا,
وب��د�أت حين�� ًا �آخر بوج��ه �ساف��ر باحتالل
عرب هدير املدافع ,وه��ذه ال�صورة جتلت يف
حمل��ة نابليون بونابرت على ال�شرق ,ف�ضال
عن ما حمله معه من العلماء والآثاريني وما
رافق ذلك احلملة من �سفك للدماء.
لقد ن��ادى الكث�يرون من دع��اة النه�ضة
العربي��ة �إىل و�ض��ع منهجي��ة فكري��ة
ودرا�س��ات عل��ى �أ�س���س علمي��ة وثقافي��ة
متينة ,ملا يعي��د لهذه الأمة �ألقها وتطورها,
فكان��ت هدف�� ًا لال�ست�ش��راق ودعات��ه وحتى
تاريخ��ه ,ويبق��ى فم ال�س���ؤال مفتوح�� ًا �أين
نحن من ه��ذه التغريات؟ �أي��ن نحن من الكم
الهائ��ل م��ن املع��ارف والعل��وم الت��ي نتلقاها
كم�ستهلك�ين حت��ى عل��ى م�ست��وى الثقاف��ة؟
لتنطب��ق علين��ا املقول��ة �إننا ن���أكل �أكرث مما
ننت��ج ,فال خري به��ذه الأم��ة و�أ�صبحنا ندور
يف حلقة مفرغة اجتاه ق�ضايانا امل�صريية
و�إن �أغلبي��ة م��ن ه���ؤالء املفكري��ن
واملثقف�ين ق��د خ��ارت قواه��م ,فم��ا �أك�ثر
العنا�ص��ر التي جتمعن��ا ,وما �أق��ل العنا�صر
التي تفرقنا ,ومل يقوموا بذات الدور الذي
ق��ام به امل�ست�شرق��ون يوم ًا م��ن الأيام ,وهل
�سيتن��ادى املثقف��ون لتك��ون لدين��ا ظاه��رة
اال�ستغراب يف ال�شرق؟...

حني يك��ون ال�شع��ر ،والفن عموم�� ًا ،ا�ستجابة
حلاج��ات خارجي��ة ،ف�إن��ه يت�ص��ف بالزي��ف،
وبالنفاق الفن��ي والأخالقي ،تغلب عليه ال�صنعة
واالفتع��ال ،ويفتقد الرونق والن��داوة وماء الفن،
�صنيع �أولئك الذين ي�ستنفرون �أقالمهم و�أدواتهم
املتوا�ضع��ة لإجناز ن���ص ي�شاركون ب��ه يف منا�سبة
م��ن املنا�سب��ات االجتماعي��ة �أو ال�سيا�سي��ة ،حتى
ال تفوته��م فر�صة ،وحتى ال يخرج��ون من املولد
بال حم�ص (كما يقول املثل) ،هذا �إذا كان ال�شاعر
موهوب�� ًا� ،أم��ا غري املوهوب�ين ف�أكرث م��ن الهم على
القل��ب ،و�إن ازداد ال�شع��ور بوجوده��م املقيت �أيام
املوا�سم.
وال�شع��ر ،والف��ن عموم�� ًا ،لي���س رخي�ص�� ًا �إىل
الدرج��ة التي جتعل��ه يف متناول اجلمي��ع� ،إنتاج ًا
وتذوق�� ًا ،ي�ستهلكون��ه ب�ص��ورة جماني��ة دون �أن
يكون��وا عل��ى ا�ستعداد لبذل اجله��د الثقايف الذي
يتطلبه الدخول يف عوامل ال�شعر والفن.
و�إذا كن��ت ال �أج��ر�ؤ عل��ى الق��ول بنخبوي��ة
ال�شع��ر والف��ن (م��ع �أنهم��ا نخبوي��ان بالفع��ل)،
لأنهم��ا موجهان �إىل الذين �أع��دوا �إعداد ًا خا�ص ًا،
ليح�سن��وا تلقيه��ا وتذوقهما ،..ف�إنن��ي �أجر�ؤ على
الت�صري��ح بقول يكاد �أن يكون مكافئ�� ًا و�أزعم ب�أن
ال�شع��ر ر�سالة خا�ص��ة �إىل نفو�س خا�صة �أح�سنت
ت�أهي��ل نف�سه��ا ،و�إن كن��ت م��ن امل�ؤمن�ين ب�ض��رورة
وج��ود ال�ضواب��ط والقواع��د وامت�لاك الأدوات
وتقني��ات ال�صنع��ة ال�شعري��ة� ،إىل جانب املوهبة
والطب��ع وال�سليقة املواتية ،دون �أن يفهم �أحد من
كالمي �أنني �أق��دم ال�صنعة والتقنية على املوهبة
الأ�صيلة ،والعفوية اجلميل��ة ،لأنني �أقول مع من
ق��ال بحق :ال فن دون �ضواب��ط ،ذلك �أن �ضوابط
ال�شع��ر ه��ي الت��ي متي��زه من �س��واه م��ن الأجنا�س
الأدبي��ة الأخرى ،ينطلق منها ويع��ود �إليها ،وهي
الت��ي ت�ش��كل مرجعية الق��راءة النقدي��ة ومعيار
الت��ذوق؛ دون �أن يعن��ي ه��ذا �أن ال�شاع��ر م�ضط��ر
لالن�صياع ل�ضوابط ال�شعر وقواعده وال �شيء غري
ذل��ك ،لأن��ه �إن فعل ذل��ك ف�سيبقى يف �أف��ق التابع،
والتاب��ع من طبيعت��ه �أن يبقى يف اخلل��ف مت�أخر ًا
عم��ن �سبق��ه .وال�شع��ر لي�س ذاك��رة جترت جتارب
املتقدم�ين والآب��اء وتعي��د ترتيبه��ا وتنظيمه��ا
فح�سب ،و�إمنا ه��و ت�أ�سي�س لذاكرة جديدة �أي�ض ًا.
وال�شعر لي�س ر�ؤية حمكومة بال�سائد وامل�ستقر من
القي��م ،ولي�س �إرادة واعية فقط� ..إنه �إىل جانب
ذلك كله ،وقبل ذل��ك كله ،ر�ؤيا ،وحلم ،وتوق �إىل
االنعت��اق ،وطم��وح ،وال وع��ي (و�إن كان ال وعي�� ًا
واعي ًا �إن �صحت العبارة) .وح�سب �شهادة ال�شاعر
العراق��ي (�سامي مهدي) ف�إن ال�شع��ر وحي و�إلهام
وجنون من جهة ،ووعي و�إرادة و�صناعة من جهة
ثاني��ة .والق�صي��دة اجلي��دة ،كاللوح��ة اجليدة،
ق��ادرة عل��ى �إخف��اء �أ�س��رار �صنعتها وع��دم البوح
مب�صادره��ا ،وت�سع��ى �إىل تق��دمي نف�سه��ا بو�صفها
ف�ض��اء مزجت فيه م��واد و�ألوان به��ذه الن�سبة �أو
تلك .فت��ذوق اللوحة ،واال�ستمتاع به��ا �شيء� ،أما
حتليلها ملعرفة طبيعية املواد الأولية التي دخلت
يف �صنعه��ا ف�شيء �آخر خمتلف متام ًا :التذوق فن،
و�إع��ادة �إنت��اج ،ونق��د واع ،ي�ستن��د �إىل �إح�سا���س
مره��ف قادر على التقاط نقاط التوهج والإبداع
والأ�صال��ة� ..أما التحليل فنوع من الطب ال�شرعي
ال��ذي ميار�س عل��ى اجلثث غالب�� ًا ،ملعرف��ة �أ�سباب
الوفاة وحتديد �أدوات اجلرمية.
بكلم��ات �أخ��رى �أق��ول� :إن ت��ذوق اللوحة� ،أو

الق�صيدة ،يعن��ي القدرة على العي�ش ولو للحظات
حي��ث �أرادت تل��ك اللوح��ة �أو الق�صي��دة من��ا �أن
نعي�ش� ،أو حيث اقرتحت علينا �أن نعي�ش� ،أو حيث
��وة م��ن التوه��م واخليال ال��ذي قد
فتح��ت لن��ا ك ّ
يقودنا �إال ما ال عني ر�أت وال �أذن �سمعت وال خطر
على بال ب�شر.
وال�شاع��ر ح�ين يبن��ي ق�صيدت��ه ،وي�شكله��ا
بال�ص��ورة الت��ي يعر�ضها بها على النا���س ،ك�صاقل
الأملا���س ،فكم��ا �أن املا�س��ة امل�صقول��ة عل��ى ي��د
�صن��اع ماه��ر ال يظهر فيه��ا �أي �أثر ل�ل�أدوات التي
ا�ستخدم��ت يف عملي��ة ال�صق��ل لنقلها م��ن احلالة
اخل��ام �إىل احلال��ة التي ه��ي عليه��ا� ،أو كالنحات
الفن��ان ،ال��ذي ال ي�ترك عل��ى متثال��ه �أي �أثر من
�ضرب��ات الإزمي��ل ،بع��د �أن ق��ام بتحوي��ل احلجر
الغ�شي��م �إىل �شكل �أو تكوين ي�ضج باجلمال ،ونكاد
ن�سمعه يقول ما �أراد منه الفنان �أن يقول؛ وبذلك
يتحول الأثر الفعلي �إىل ميدان ل�صراع الإرادات،
�أو فلنقل :ل�سجال الإرادات� ،إرادة الفنان و�إرادات
املتلقني والنقاد.
و�إذا ا�ستعرن��ا م�صطل��ح الق��اع وال�ش��كل ،م��ن
نظري��ة (اجل�شطلت) يف علم النف���س (علم نف�س
ال�صيغ��ة) ،ن�ستطيع �أن نق��ول� :إن القاع يف ال�شعر،
ويف الفنون عموم ًا ،هو ال�صنعة والتقنية ،وال�شكل
ه��و املعن��ى� ،أو املغزى� ،أو م��ا �أراد الفنان �أن يربزه،
�أو م��ا ر�أى املتلق��ي �أن��ه املق�صود من العم��ل الفني.
وكم��ا �أن ال�ش��كل ذا احل�ض��ور الق��وي والطاغي ال
ي��دع فر�صة لربوز القاع �أو االنتب��اه له ،وال يكون
ثم��ة �ش��يء �س��وى ال�ش��كل ،و�أعن��ي بال�ش��كل هنا:
الف��ن ،وال�شع��ر ال�ص��ايف (يف حال��ة الق�صي��دة)،
حي��ث ال ي�شغلن��ا الق��اع وال يلهين��ا وال ي�شو���ش
علين��ا ،وال يزاح��م ال�شكل يف ح��ق الوجود ،بل ال
ننتب��ه له �أ�ص�ل ً
ا �إال ح�ين الدرا�س��ة النقدية لأن
بروز الق��اع يعن��ي بب�ساطة تهافت العم��ل الفني،
وانحطاط��ه ب��ل �إن ب��روز الق��اع يوق��ع املتلق��ي يف
اللب���س والغمو�ض ،حني يزوغ فك��ر املتلقي نتيجة
تب��ادل الأدوار بني القاع وال�ش��كل ،فيتحول القاع
�إىل �شكل وال�شكل �إىل قاع يف عملية خداع ب�صري
م�ضني��ة ،كتلك اللوح��ات التي يق�ص��د منها خداع
الب�ص��ر ،فف��ي �إح��دى اللوح��ات يذهب امل��رء �إىل
�أنه ي��رى وجهني متقابلني ت��ارة� ،أو مزهرية تارة
�أخرى ،وهذا الأمر مربك ومرهق يف �آن مع ًا.
واخلال�صة� :إن ال�صنعة موجودة يف كل �إنتاج
فني ،لكنها ينبغي �أن تبقى كقاع لهذا الإنتاج ،و�أن
تتنح��ى عن م�شاغل��ة املتلقي رغ��م وجودها .ففي
حالة ال�شعر ينبغي �أن ي�شعر املتلقي �أنه يف ح�ضرة
ال�شع��ر فح�س��ب ،ال يف ح�ض��رة البح��ر العرو�ض��ي
الف�لاين� ،أو التفعيل��ة الفالني��ة� ،أو الإيق��اع
الف�لاين ،..وال يف ح�ض��رة النح��و وال�ص��رف ،لأن
الن���ص الذي ي�شغل��ك بتقنيات ال�شع��ر واللغة عن
ال�شعر ذاته ن�ص �ضعيف �شعري ًا ،حتى و�إن خال من
الأخطاء اللغوية وال�ضرورات ال�شعرية� ..إنه ،يف
�أح�س��ن احلاالت ،تدريب على ال�شع��ر ولكنه لي�س
�شع��راً� ،إنه ت�صني��ع لل�شع��ر ولي�س ال�شع��ر ال�صايف
الذي ي�سك��ن يف �إهاب فني جميل� ،شرط �أال تكون
عن��د هذا الإهاب الرغبة ،ولو للحظة واحدة ،يف
م�شاغلة القارئ و�صرفه عن روح ال�شعر.
و�أخ�ير ًا �أقول :ال �شع��ر دون تقنية ،وال �شكل
دون ق��اع ،ولكن حذار ،فق��د تكون ثمة تقنية وال
يكون ثمة �شعر ،وقد يكون ثمة قاع وال �شيء غري
ذلك.
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قراءة � أنرثوبولوجية للثقافة البدوية العربية
• عز الدين دياب
توطئة:
ال ت��زال الدع��وة قائم��ة حت��ى ه��ذه اللحظ��ة
واللحظ��ات القادم��ة م��ن �أج��ل �إن�ش��اء عل��وم
�أنرثوبولوجي��ة واجتماعي��ة عربية جتعل من الوطن
العرب��ي يف كل بناءات��ه االجتماعي��ة :املحلي��ة،
والوطنية ،والقومية ،مو�ضوع ًا لها.
وه��ذه الدع��وة مهم��ة للقط��اع اجل��دي م��ن �أبناء
الأم��ة العربي��ة م��ن �أ�صح��اب االخت�صا���ص يف العلوم
االجتماعي��ة /الأنرثوبولوجي��ة النظرية واحلقلية
يف اجلامع��ات ،واملعاهد ،والكليات ،والأحزاب العربية
القومية ،ومراكز الأبحاث.
وال�شك �أنَّ تلك الدعوة ترتقي �إىل م�ستوى املهمة
الوطنية والقومية التي ال تقبل الت�أجيل �إطالق ًا لأنَّ
�أ�سبابه��ا ،وق��ل دواعيها ال ت��زال قائم��ة داخل البنى
العربي��ة من بدوية ،وفالحية ،وح�ضرية ،وتدخل يف
تن�شئة ال�شخ�صية العربية االجتماعية دخ ً
وال ي�صل
�إىل م�ست��وى �أن تك��ون قيمه��ا و�أعرافه��ا ،وتقاليده��ا
املحدد الثقايف لل�سلوك االجتماعي لهذه ال�شخ�صية.
ولعم��ري ف�إنَّ هناك انتماءات ووالءات يف حياتنا
العربي��ة املعا�ص��رة ،حت ّول��ت �إىل ظواه��ر بنائي��ة –
ن�سبة �إىل البن��اء االجتماعي – حاملة �إ�شكاليتها من
الأم���س� ..إىل اليوم ،معلنة ع��ن �صراعات وانق�سامات
ال حتمد عقباها.
ومن املعروف يف �أو�س��اط اجلامعات العربية ،ومن
يف معيته��ا من �أ�ساتذة وباحث�ين ،وحمللني ،ومف�سرين،
وخا�ص��ة يف بع�ض االحزاب العربي��ة� ،أنَّ هناك كرثة
م��ن املنظري��ن م��ن ذوي اخللفي��ات الثقافي��ة الأورو/
�أمريكي��ة كان��وا يقفزون من ف��وق تل��ك الظواهر ظن ًا
منهم �أنَّها انته��ت من احلياة العربية بقدوم احل�ضارة،
وو�سائ��ل العي���ش ،ومن��و االخت�صا���ص واخل�برة يف
�أو�س��اط ال�شغيل��ة الع��رب ،والنظر �إليها بع�ين �أوربية
ترى �أنَّ التف�سري الطبقي للبنى االجتماعية العربية،
وجداه��ا يف الوح��دة وال�ص��راع ه��و ال��ذي يخربه��م
بتجاوز الوالءات التقليدية القائمة على قربى الدم،
واجلهة والعقي��دة ،و�إحالل الوالء الطبقي القادم مع
منو ال�صناعة والإنتاج ال�صناعي يف الأقطار العربية،
وه��و الوالء ال��ذي يطغى على احلي��اة العربية ،وعلى
وج��ه الدقة على العالق��ات االجتماعية يف امل�ستقبل
القريب.
ويهمن��ا يف ه��ذه الق��راءة �أن نتوق��ف وقف��ة
�أنرثوبولوجي��ة محُ َ ِّل َل��ة ومف�سرة ت��رى ظاهرة الوالء
بع�ين الواق��ع العرب��ي من خ�لال املالحظ��ة املبا�شرة،
والتعاي�ش معها متهيد ًا لو�ضع املعاين ال�صحيحة ملفهوم
ثقاف��ة ال��والء كم��ا ه��ي معي�ش��ة يف احلي��اة العربية
املعا�صرة.
م��ن املع��روف للأنرثوبولوجي��ا ،والأنرثوبولوجيا
الثقافي��ة ب�ش��كل خا�ص ،وه��ي علم الإن�س��ان وثقافته
بامتي��از� ،أنَّ املق�صود مبدئي�� ًا بثقافة الوالء املحددات
الثقاف��ة /االجتماعي��ة م��ن قي��م و�أع��راف وتقاليد،
ور�أي وع��ادات ومفاهي��م ،وعقائ��د ،وانتم��اء ،و�إميان،
وعنا�ص��ر �سلوكي��ة بنائي��ة ت�ش��كل خلفي��ة لل��والء،
وحتدد معناه ووظائف��ه ،وفعالياته داخل ال�شخ�صية
االجتماعية العربية.
ومن املعروف �أي�ض ًا �أنَّ ث َّمة عنا�صر بنائية �سلوكية
جدي��دة بوظائفها وفعالياتها تنتجها احلياة العربية
ب�ين ي��وم و�آخ��ر تدخ��ل َ�س َك��نَ ال��والءات وتتعاي���ش
م��ع الوظائ��ف القدمي��ة ،وتدخ��ل يف تكوينه��ا وتعيد
انتاجه��ا ب�ش��كل جدي��د ،وت�صبح ُج َّبلة ال��والء حاملة
للوظائ��ف القدمي��ة ،واجلديدة ،وما بينه��ا من وحدة
و�صراع ،وتبادل �أدوار ،واعتماد وظيفي متبادل.
وامله��م لفت الأنظار �إلي��ه �أنَّ الوالءات يف الثقافة
العربي��ة ال ميك��ن ت�شخي�صه��ا والق��ول ال�سلي��م يف
مكوناته��ا وفعلها االجتماع��ي مبعزل عن عن�صر ثقايف
مركب له دوره ،ووظيفته الرئي�سة يف تكوين وت�أ�سي�س

ظاهرة الوالء � أمنوذجا ً
مقومات ،ومعامل ال�شخ�صية العربية االجتماعية �أال
وهو :املغالب��ة التغالب بكل ما فيها م��ن قوة ،وبطولة
و�شط��ارة ،ونزعات �سلوكية �أخ��رى ال مربر لذكرها يف
هذه القراءة.
واملغالب��ة /التغال��ب نزع��ة �سلوكي��ة جتده��ا يف
�سلوكن��ا االجتماع��ي اليوم��ي ك�أف��راد ،وجماع��ات،
وجمتمع.
وتع��د املغالبة بحق ويق�ين �أنرثوبولوجي منهجي
�أنَّه��ا البنت ال�شرعية لظاه��رة الع�صبية القرابية ،يف
مفهومه��ا ،ومعناها ،وم�ضامينه��ا اخللدونية ،ن�سبة �إىل
العالمة العربية ابن خلدون.
واحل��ق �أنَّ الق��ول بع�صبي��ة القرب��ى ،الت��ي رددنا
�إليه��ا املغالب��ة بو�صفها نزع��ة منا�ص��رة ،يقودنا وجه ًا
لوج��ه �إىل الثقاف��ة البدوي��ة �أو قل ثقاف��ة القبيلة,
فاملغالبة /التغالب من عناوينها ودالالتها الكبرية يف
اخلالفات وال�صراعات العائلية واالقتتال القبلي لأَنَّ
الثقاف��ة البدوي��ة /القبلية ت�شته��ر بع�صبية القربى
الت��ي ت�شكل يف الأ�سا�س عمودها الفقري ،لأنَّ املجتمع
القبل��ي /الب��دوي يبن��ي عالقات��ه على �أ�سا���س قربى
الدم.
و�ش��اء ق��در الوط��ن العرب��ي� ،أق�ص��د الظ��روف
املو�ضوعي��ة والذاتي��ة الت��ي �شكل��ت جغرافيت��ه �أر�ض ًا
وم�سرح�� ًا للب��داوة واحلي��اة البدوي��ة ،م��ن الأم���س
البعي��د� ..إىل الي��وم ...وحت��ى احلا�ض��ر الراهن بكل
م��ا ُي َ�ساكنه م��ن و�سائل عي�ش ،من �إب��ل و�أغنام وماعز،
وخيل تعتمد الرعي طلب ًا للكلأ واملرعى.
وعندما نقول القربى ..قربى الدم جندها تنتهي
يف انت�سابه��ا �إىل اجل�س��د امل�ؤ�س�س ،وم��ا تنتجه من دور
ل��وازع القربى ،الذي ي�ؤ�س�س بدوره لع�صبية الدم التي
تت��وزع مب�ستوياته��ا ح�سب ت�سل�س��ل م�ستويات القربى،
الذي يحدده��ا �أ�سا�س ًا ،االق�تراب واالبتعاد عن اجلد
امل�ؤ�س�س.
��رف الوالء عادة مب�ضامين��ه املتباينة بتباين
و ُي َع ّ
م�ستوي��ات القرب��ى ،و�صلة الرح��م ،و�أ�سا�سه��ا القيمي
والأخالق��ي ،وقرب��ى امل��كان واجل�يرة ،والعقي��دة،
والدين ..الخ ..كما يع��رف باختالف وتباين وظائفه
ح�سب اختالف امل�ضامني.
فالوالء يبد�أ من الأ�س��رة ،ومير بالعائلة والفخذ
والبطن ،والع�شرية ،والقبيلة ..كما مير بوالءات مثل
والء احل��ي ،واحل��زب ،والن��ادي ،واملدر�س��ة ،وينته��ي
بالقيم الكربى املواطن��ة ،الوطن ،احلرية ،والأمة...
الخ.
وال��والء يف كل حاالته ال�سالف��ة الذكر وماله من
م�ضام�ين يف ثقاف��ة القبيلة /البداوة يعن��ي املنا�صرة
التي ال تقوم مبعزل عن املغالبة /التغالب ،فهي تعني
منا�صرة كل فرد من �أفراد البنى القرابية.
�إذاً؛ال��والء يعني القرابة ،والن�صرة ،واملحبة بني
الأق��ارب ،كم��ا يعن��ي الت���آزر والتنا�ص��ر واملغالبة بني
الوحدات القرابية ح�سب ت�سل�سل م�ستويات القربى.
واملنا�ص��رة عندما ُت�ؤخذ مبعنى الوالء يف املجتمع
الب��دوي /القبل��ي ف�إنَّه��ا وال�شك بذلك تب��د�أ بني الأخ
و�أخي��ه ،وبني الأخوة و�أبناء العمومة ،وتت�سع حلقات
الوالء البنائية ودوائره القرابية حتى ي�صل �إىل كل
�أع�ضاء وافراد الوحدة القرابية.
�صراع الوالءات يف بنية الثقافة البدوية:
واملتابع للوالءات يف البنى االجتماعية العربية،
وحتلي��ل ج��دل الوح��دة وال�ص��راع يف القبيل��ة يتبني
ل��ه �أن ال��والءات تتع��دد بتع��دد م�ستوي��ات الع�صبية
القبلي��ة ،فالف��رد يف القبيلة يك��ون وال�ؤه لأ�سرته ثم
لعائلت��ه ،ثم لبطنه ،وفخذ ع�شريت��ه ،وقبيلته ,و ُتقاد
م�ستوي��ات ال��والء هذه بع��دد من املح��ددات الثقافية
لقربى الدم ،و�أهمها الأعراف ،وما جرى عليه النا�س،
لأنَّ الإن�س��ان يف التحلي��ل الأخ�ير اب��ن عوائ��ده ،كم��ا
يقول العالمة ابن خلدون يف نظريته عن الع�صبية.

واملُالح��ظ يف حياة البادي��ة �أنَّ م�ستويات القُربى
ُم ّتحِ ��دَ ة م�� َّر ًة ،ومنق�سم��ة م�� َّر ًة �أخ��رى ح�س��ب وح��دة
و�ص��راع وظائف الوالء يف البنى القرابية القبلية� ،أو
ق��ل ب�شكل �آخر �إذ ت�ساوت حمددات الوالء للأ�سرة مع
حم��ددات الوالء للعائلة ،ويف هذه احلالة من امل�ساواة
ميار�س الوالء وظيفة املنا�صرة واملغالبة �ضد من يقف
�ضد م�صالح الأ�سرة والعائلة ،و�إذا مل تتجان�س وتتفق
وظائ��ف الوالء بني الأ�س��رة والعائلة ،ف���إنَّ الوالءات
تت�ص��ارع داخل م�ستوى القرب��ى .هذا وتذهب بالبنية
القرابية �إىل االنق�سام.
وق��د َب َّين��ت الدرا�س��ات والأبح��اث الت��ي متت عن
ال��والء ووظائف��ه يف ثقاف��ة القبيل��ة ،ويف حياته��ا
اليومي��ة �أَنَّ �ص��راع ال��والءات ه��ي كلم��ة ال�س��ر يف
انق�سامات البنى القرابية وت�شرذمها .ف�إذا ذهبت �إىل
ك�ثرة البط��ون والعائ�لات ،وتعدد الع�شائ��ر والقبائل
يف القبائ��ل العربي��ة .م�ستف�س��ر ًا تنب���ؤك بك�ثرة
االنق�سام��ات يف املجتم��ع القبل��ي العرب��ي ،فالعائل��ة
ت�صب��ح بطن ًا ،والبط��ن يتحول �إىل ع�ش�يرة ،والع�شرية
ت�صبح قبيلة وهكذا دواليك..
خال�صة ونتائج:
ي�س�ألون��ك مل احلدي��ث والكتاب��ة ع��ن ال��والء يف
الثقاف��ة البدوي��ة ،ويف احلياة االجتماعي��ة اليومية
للقبيل��ة ،ونح��ن ن�شهد ظاه��رة ال�ص��راع واالنق�سام يف
حياتن��ا العربي��ة �ضارب��ة �أطنابه��ا يف كل م�ستوي��ات
ه��ذه احلي��اة املحلي��ة ،والوطني��ة والقومي��ة؛ �ألي���س
م��ن الأوىل بن��ا �أن نبح��ث ع��ن �أ�سب��اب ودواع��ي هذه
ال�صراعات واالنق�سامات يف عامل دخل �ألفيته الثالثة
مرتاح�� ًا وم�ستن��د ًا �إىل م��ا �أحدثت��ه ث��ورة املعلومات،
واالت�صال ،والهند�سة الوراثية ،من تراكم معريف فتح
�أبواب املجهول لتفح�صه ،ومعرفة �أ�سراره ،وو�ضع اليد
عليها لتدخل املجتمعات املتقدمة ..جمتمعات املعرفة
خطوات �إىل الأمام ل�صالح الإن�سان ،مثل القول يف ُ�سلَّم
الك�تروين �إىل القم��ر ،والهج��رة �إىل املري��خ ،والبحث
عن �أر�ض جديدة يف ال�سماء ..الخ..
واحلقيقة التي مل يعد ال�سكوت عنها مقب ً
وال ،وهي
�أنَّ الوطن العربي يف عامل الثورات الثالث ،ويف �أجيال
ت�أت��ي مت�سارعة يف عامل الكمبيوت��ر والهاتف النَّقال،
والق��ول اجلدي��د يف ت�ش��كل الك��رة الأر�ضي��ة واحلياة
فيه��ا .نقول مل يع��د مقب ً
وال �أن يبق��ى ر�أ�سنا يف الرمل،
و�إمنا البد من البحث اجلاد وامل�ضني يف معرفة �أ�سباب
ع�سرنا التاريخي ،وكل ما ُيعيق تقدمنا وبلوغ وحدتنا
االجتماعي��ة القائم��ة وامل�ستن��دة �أو ً
ال و�أخ�ير ًا عل��ى
املواطنة ،وما ملكت من حمددات ثقافية /اجتماعية
تبد�أ بامل�س��اواة ،والعدل االجتماعي ،ووحدة احلقوق
والواجب��ات ،و�إن�ساني��ة الإن�س��ان ،وال��ر�أي وال��ر�أي
الآخر ،واحلرية لكل �أبناء الأمة العربية.
وال�ش��ك �أنَّ الق��ول املت�أين يف ثقاف��ة البداوة التي
دخل��ت يف كل مكون��ات البن��اء االجتماع��ي العرب��ي،
ويف حيات��ه الفكري��ة ،والثقافي��ة واجتاهات��ه بحكم
امل�ساح��ة الكبرية للبداوة العربية ،وللحياة البدوية،
كم��ا �أ�سلفن��ا ،ي�أتي يف �إط��ار هذه الدع��وة انطالق ًا من
خال�ص��ة انته��ت �إليها يف درا�سات �سابق��ة تقول :دلني
عل��ى ال��والءات �أَ ُدلَّ��ك عل��ى االنق�سام��ات يف احلي��اة
العربية املعا�صرة.
واالع�تراف �سي��د الف�ضيل��ة ،كما يق��ول �أهل املثل
العرب��ي� ،إنَّ ه��ذه الدرا�س��ات ال ت�سعفن��ي منهجي�� ًا �أن
�أق��ول كلمت��ي النهاي��ة يف ثقافة الب��دو والبادية ،وما
تختزن��ه من ع�صبيات ومغالبة ون�ص��رة ووالءات ،وما
تفرزه من �صراعات وانق�سامات.
ث��م �أ�س���أل ،وال�س���ؤال هنا ُ�سنَّ��ة منهجي��ة� ،ألي�ست
درا�سة الوالءات يف ثقافة القبيلة البدوية العربية،
م�شارك��ة يف ق��راءة ال�صراع��ات العربي��ة الراهن��ة،
والبح��ث ع��ن حل��ول له��ا ،والإم�س��اك بر�أ���س وم�صدر
امل�شكلة.
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ّو�س��ع واالمتدا ِد
واحلكوم��ات .و�أم��ام هذا الت ُّ
اب��ي ذي الأُ�ص��ول احلنبل ّي��ة� ،أج��دُ �أنّ��ه
ّ
الوه ِّ
ّذك
ت
لل
د
يعو
أن
�
اجلدي��ر
م��ن
�ير ب�أنّ
بالباح��ثِ
َ
ِ
احلقيقي من وجه��ة النّظر الدين ّية
الإ�س�لام
َّ
والفكر ّي��ة ،هو الإمي��انُ هّ
ور�سلِ��ه واليوم
بالل ُ
ال�سلوك ّي��ة
الآخ��ر� .أ ّم��ا م��ن وجه��ة النّظ��ر ّ
ِ��م
فامل�سل��م
واالجتماع ّي��ة،
احلقيق��ي َم ْ
��ن �سل َ
ُ
ُّ
ّا�س من يد ِه ول�سانه.
الن ُ
ُ
ُ
لق��د تكاث��رتْ
املنتمية �إىل
املجموعات
يا�سي ،كتكا ُثر اخلاليا
تنظيمات الإ�سالم ّ
ال�س ِّ
وذئاب
وانت�شرتْ كقطعان اللّيل
ال�سرطان ّي��ة،
ِ
َ
ّ
الغاب��اتُ ،مت�سل ً
ِّح��ة ب�أعل��ى درج��اتِ التّز ُّم��ت
��ر والهمج ّي��ة ،ناب��ذ ًة كلَّ
ِ
َّحج ِ
واالنغ�لاق والت ُّ
��و ِر ،متحدِّ يةً
مفاهي��م العلم واحل�ضارة والتّط ُّ
كلَّ
موق��ف �إن�س��ا ّ
وفك��ر علم��اينّ ،معتمد ًة
ين
ٍ
ٍ
عل��ى �سيلٍ م��ن الفت��اوى الزّ ائف��ة واملنحرفة
الّت��ي ح َّولته��م �إىل طواغيتَ م�ش َّوه�ين عقل ّي ًا
وروح ّي ًا و�سلوك ّي ًا.
ٌ
عاق��ل �أن يُ�ص��دِّ ق ،وق��د
الي�ستطي��ع
ُ
َ
ِّ
مرحلة غ��زو الف�ضاء
املتح�ض ُر
بل��غ الإن�س��ان
والأترنيت واجلي بي �إ�س والهواتف الذّ ك ّية،
متار�س احليا َة
�أنّ هناك فئاتٍ من بني الإن�سان
ُ
ّا�س كما مل يتعامل��وا يف ع�صور ما
و ُتعام��ل الن َ
ُ
ُ
قب��ل التّاري��خ .وتك�ثر املُ�س َّمي��ات والأ�سم��اء
ُ
اقط��ة ..القاع��دة -طالب��ان -داع���ش-
ال�س
ّ
ال�شباب املجاهد ...وال ّ
بوكوح��رامّ -
تتوقف
ُ
ال�س��وداء عن��د ه��ذه الأ�سم��اء ،بل
ال
ّالئح��ة ّ
وتتكاثر .ال �أحدَ يُ�ص��دّ قُ �أنّ منظّ مة
تتف�� َّر ُع
ُ
بوك��و ح��رام ،ومعن��ى ا�سمه��ا يف العرب ّي��ة”:
ّعلي��م حرام “ .تقوم
ِ
باختطاف  200فتاةٍ
الت ُ
م��ن فتياتِ نيجرييا لب ْيعه��نَّ ك�سبايا ب�سعر 12
دوالر للبن��ت الواح��دة ،وذل��ك حت��ت �شع��ار
اجلهاد يف �سبيل �إِر�ساءِ قواعدِ ومبادئِ الدّ ين
الفا�ضح
إعت��داء
إ�سالم��ي .يج��ري ه��ذا ال
ال
ُ
ُ
ّ
ال�ش ُ
عارات والع��ا ُ
و ُتطلَقُ ه��ذه ِّ
عباب
ميخر
مل
َ
ُ
القرن احلادي والع�شرين وي�سعى لبناء حياةٍ
� َ
أف�ضل وح�ضارة � َ
أعمق.
زعيم
�ص��ر َح” �أب��و بك��ر �شيك��و “ُ ،
لق��د ّ
ع�صابة بوكو حرامُ ،مدافِع ًا بل فخور ًا بفِعلة
لهن من العمر
أبيع اللّواتي ّ
ع�صابتِه ،قال� ”:س� ُ
هّ
ت�سع �سنوات ك�سبايا ِو َ
فق �شرع الل ،واللّواتي
أزوجه��نَّ ق�سر ًا “.
ّ
لهن م��ن العمر � 12سن��ة �س� ُ
� ُّأي امتهانٍ هّ
إ�سالمي �أكرث من هذا
ل
ا
ين
لل
والدّ
ّ
ذنب �إ ّ
ال
االمته��ان .مائتا فت��اةٍ لي�س ّ
لهن م��ن ٍ
ّه��ن �إن��اث .ترى ..هل كان حقّ�� ًا و�أ ُد البنات
�أن ّ
يف اجلاهل ّي��ة �أمر ًا �سائداً� ،أم �أنّه يجري اليو َم
ب��كلِّ �أبع��ادِه عل��ى ي��د بوك��و ح��رام وداع�ش
وكلّ َّ
يذكر لنا
يا�س��ي.
ال�س
ُ
منظم��ات الإ�س�لام ّ
ّ
َ
بع���ض قبائ��ل
التّاري��خُ م��ن دون �أن ي�ؤ ِّك��د� ،أنّ
مار�ستْ و�أ َد البنات ب�سبب
العرب يف اجلاهل ّية َ
ٌ
ٌ
واحدة
الفقر املُدق ِع واخلوف ،ولعلَّها حادثة
جرت ال ُ
منلك ت�أكيد ًا لها� .أ ّما الآن ف�إنّ
فقط َ
ال��و�أْ َد
احلقيق��ي يجري ع َلن�� ًا و ِب�أعداد كبريةٍ
َّ
وب�ص��وتٍ ع��الٍ وفخ��و ٍر وخ��الٍ م��ن �أ ّي��ة �سمةٍ
م��ن �سِ ماتِ الإن�سان ّي��ة والآدم ّية .نعم يجري
ذلك حتتَ �سم ِع العامل كلّه ،و�سمع املرجع ّيات
البقية �................................ص22
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نقد �أدبي

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

قراءة يف (رباعيات اخليام)

الكتاب ال�شهري ملجلة «املوقف الأدبي»
• حممد الزينو ال�سلوم
م��ن الإ�ص��دارات اجلدي��دة الحت��اد الكت��اب
الع��رب يف �سورية ل�سل�سل��ة كتاب اجليب ال�شهري
رق��م ( )70لع��ام 2013م ،ع��دد �صفحات��ه 224
م��ن احلج��م ال�صغ�ير ،بغ�لاف مل��ون ،تق��دمي �أ.
د .ح�س�ين جمع��ة رئي�س احت��اد الكت��اب العرب،
اختي��ار الأدي��ب مال��ك �صق��ور ،حي��ث ي�أخ��ذ
التق��دمي ثمانني �صفح��ة ..والباق��ي لرباعيات
خمتارة لعمر اخليام.
يب��د�أ التق��دمي بتعري��ف موج��ز باخلي��ام،
وبالرباعي��ات ،وفل�سف��ة اخلي��ام يف الرباعي��ات
الت��ي ت�شم��ل( :ح��دود و�أبع��اد مب��د�أ ال�ش��ك
واليق�ين) ،ع��ن رباعي��ات اخليام ،مدخ��ل ،حياة
عم��ر اخليام� ،شخ�صية عم��ر اخليام ،الرباعيات
(وي�ضع ا�سم �أحمد اجلندي ملا كتب).
وهن��ا ميك��ن الق��ول“ :مب��ا �أن��ه مت اكت�ش��اف
الرباعي��ات عربي�� ًا يف بداي��ة العق��د الث��اين
م��ن الق��رن الع�شري��ن حي��ث نقله��ا �إىل العربية
بت�صري��ف الأدي��ب ودي��ع الب�ست��اين عل��ى �شكل
�سباعي��ات من اللغ��ة الإنكليزية (�أم��ا ترجمتها
له��ذه اللغ��ة فكان��ت يف منت�ص��ف الق��رن التا�س��ع
ع�ش��ر) فق��د �شه��دت الرباعيات ع�ش��ر ترجمات
�إىل اللغ��ة العربي��ة عل��ى ي��د حمم��د ال�سباعي،
وحمم��د الها�شم��ي ،و�أحم��د ال�ص��ايف النجف��ي
(ع��ن الفار�سي��ة) ،و�أحم��د رام��ي (ترجمها عن
الفار�سي��ة) ،وجميل �صدق��ي الزهاوي (ترجمة
نرثية عن الفار�سية) ،و�أحمد ال�صراف (ترجمة
نرثي��ة) ،وعبد احلق فا�ض��ل (ترجمة �شعرية)،
الدكت��ور �أحمد زكي �أبو �شادي (ترجمة �شعرية
عن الإنكليزية) ،وحممد غنيمي هالل (ترجمة
خمت��ارات نرثي��ة ع��ن الفار�سي��ة) ،وال�شاع��ر
الأردين ع��رار (م�صطف��ى وهب��ي الت��ل) .وق��د
ا�شته��رت ترجم��ة النجفي ،ورامي بع��د �أن غنت
خمتارات منها �أم كلثوم تلحني ريا�ض ال�سنباطي،
وكان رامي ق��د در�س اللغ��ة الفار�سية يف باري�س
م��ن قبل ،وج��اءت بعدهما درا�س��ة ترجمة عبد
احل��ق فا�ضل املو�سعة عن اخلي��ام مع مقارنة بني
اخلي��ام واملع��ري مل��ا يجم��ع بينهم��ا م��ن احلكمة
والذكاء املتوقد ..وتعددت الروايات حول عدد
رباعيات اخلي��ام احلقيقية ..عل��ى �أنها  66على
�سبيل القطع ،وميكن �إحل��اق  118رباعية �أخرى
على �سبيل االحتمال ،بد ً
ال مما يعزى �إليه من �أن
الرباعيات تبلغ املئات وحتى الألف”.
كم��ا يتح��دث الدكت��ور ح�س�ين جمع��ة ع��ن
مقدم��ة املع��رف لأحم��د ال�ص��ايف النجف��ي ومما
يقوله فيها“ :عندم��ا يتعر�ض الناقد ل�شخ�صية
من لغة �أجنبي��ة ال ي�ستطيع در�سها وفهم ما فيها
ع��ن طريق النق��ل والرتجمة فكي��ف يكون نقده
�صحيح�� ًا..؟ �سيك��ون ناق�ص�� ًا دون �أدن��ى �ش��ك..
وخا�ص��ة فيم��ا يتعل��ق بال�شع��ر فهن��اك النب���ض
ال�شعري ومعاين بع�ض الكلمات ثم هناك اخليال
والنغم ال�شعري وطريقة التعبري والأمثلة كثرية
على ذل��ك ..مثل ق�صيدة (البح�يرة) لالمارتني

والرتجم��ات الت��ي ف�شل��ت يف �إعطائه��ا املعاين يف
الق�صيدة.”..
وعلى هذا الأ�سا�س ميكن �أن نتدار�س ال�شاعر
الفار�س��ي عم��ر اخليام ال��ذي ُترجم �شع��ره �إىل
�أكرث لغ��ات العامل ومنها العربي��ة ..وحتى فيما
يتعلق بالنق��د يف لغة واحدة ،فالأمر بني الأخذ
وال��رد جلهة نقد العقاد لكل م��ن �شوقي واملتنبي
وابن الرومي ونقد املازين حلافظ �إبراهيم وابن
الروم��ي وب�شار بن برد وما فع��ل “هيكل” يف نقد
�شوق��ي و�أب��ي الع�لاء واملتنب��ي ..فق��د در�س كل
�شيء ما عدا ال�شعر!..
وم��ن قراءات��ي ملا كتب��ه اجلندي ع��ن حياة
عم��ر اخليام ب�ين �شع��راء الفر�س ،حي��ث �صنفه
بع��د الفردو�س��ي و�سع��دي وحاف��ظ ال�ش�يرازي
وج�لال الدين الرومي ..لكن اجلندي ي�ؤكد على
�أن اخلي��ام كان �شاعر ًا له ر�أيه اخلا�ص يف احلياة
وه��و ر�أي قري��ب م��ن الوجودي��ة� ،أو م��ن مذهب
اللذة املعروف يف الفل�سفة ،كما يتحدث اجلندي
عن الزمالة التي كانت بني اخليام والوزير نظام
الدين وح�س��ن ال�صباح مط ً
وال وم��ا اختلف عليه
امل�ؤرخون يف ذلك.
ويتحدث اجلندي �أي�ض ًا عن �شخ�صية اخليام
ون�ش�أت��ه نافي�� ًا عنه �صف��ة ال�صوفي��ة والفل�سفة
ولكن��ه كان رج ً
ال يري��د �أن ين�سى احلياة لأنه مل
ي�ستط��ع �أن يفهمه��ا ..بعد �أن فعل م��ا فعل وكتب
ما كتب ..على مب��د�أ (ذو العقل ي�شقى يف النعيم
بعقله).
�أم��ا الأديب��ة ريا���ض اجلاب��ري فق��د �أك��دت
كتابها (عمر اخليام يف فل�سفة الأيام) �أن املعاناة
ه��ي التي هزت عمر اخلي��ام �إن�ساني ًا ،وولدت فيه
�ش��رارة الإبداع ،و�أغن��ت �إن�سانيته التي �أخرجها
ب�أ�شع��اره م��ا حملت��ه م��ن �أه��واء و�أح�لام وحلل
جميلة ويف نوازعه��ا وم�شاربها ،فكانت (املرجل)
الذي انطلق��ت منه �إ�شعاعات ذ�ؤاب��ات الروح”..
وعلي��ه فق��د رك��زت على ه��ذه املعان��اة التي تعد
“�شرارة الإب��داع” و�شرح ماهيتها و�آلية �سريها
و�أنواعه��ا و�أ�صوله��ا ،تل��ك الت��ي تعط��ي الأ�صالة
وتخل��د الفن والفنانني� ،أم��ا حول رباعياته فقد
ا�ستندت �إىل م��ا قاله الدكتور حممد �سوي�سي يف
كتابه “�أدب العلم��اء ”..البريوين وعمر اخليام
ال��ذي اعتمدت��ه يف �أحد مراجعه��ا والذي يقول
فيه“ :ن�سب �إىل بع�ضهم رباعيات اخليام و�أ�ضاف
�آخرون رباعيات خمتلفة ،واعرت�ض �آخرون على
هذه الن�سبة بدعوى �أن اخليام يتنزه �أن يتجاوز
ح��دود اللياق��ة و�أن يبل��غ في��ه نهاي��ة الإباحة،
اللهم �إال �أن ت�ؤول ت�أويالت �صوفية ملونة”.
وي�ستعر�ض الدكت��ور ح�سني جمعة يف كتابه
ثالثمئة و�إحدى وخم�سني رباعية لل�شاعر عمر
اخليام ..كما يذكر �أن الرباعيات تدل على نزوع
عقل��ي ،وقريحة ن��ادرة ،وموهبة ف��ذة امتزجت
بح���س مره��ف ،وعاطف��ة متوثب��ة �شفاف��ة..
فاحلال��ة ال�شعرية ت�ستن��د �إىل العقل واحلد�س،

لأنها �أ�سا�س الر�ؤية ال�شعرية الفل�سفية ،والعقل
لديه كما نلحظ ممار�سة وجودية تتغري �أبديتها
وعالقاتها مع كل ف�ضاء فكري يفتح� ،أو كل �شكل
مع��ريف يبتكر ..وله��ذا طغت الدالئ��ل ال�شعرية
املرتكزة حول مب��د�أ ال�شك واليقني؛ حتى انتهت
لدي��ه �إىل فل�سف��ة الوج��ود والع��دم ..وي�ضي��ف
ع��ن فل�سف��ة اخلي��ام يف فق��رة ح��دود و�أبع��اد:
“�أن اخلي��ام ميل��ك م��ن ال�صفاء م��ا �أهله لذلك
كل��ه فهو ذكي فط��ن� ،صايف الذه��ن ،دقيق احل�س
واملالحظ��ة ،كث�ير احلفظ والدر���س ،مثابر على
املطالع��ة والق��راءة ،يح��ب جمال�س��ة العلم��اء،
والأدب��اء ،والأم��راء ..رف��ع منزل��ة العق��ل �إىل
درج��ة عظيمة فجعل��ه الفي�صل يف كل ما يجري
له ،بعد ان ت�سلح مبنهج تفكري وفق ظاهرة العلة
واملعل��ول ،واملقدم��ات الت��ي تو�ص��ل �إىل النتائ��ج
لك�ثرة �إدام��ة النظر فيه��ا وك�ش��ف �أ�سرارها”..
ويف م��كان �آخر يذكر “�أن اخليام ق��د ت�أثر ب�أبي
العالء املعري �أ�سلوب ًا ،وخا�صة مبا يتعلق مبفهوم
الوجود ودورة احلياة” ..كما يف قوله:
يا من يحار الفهم يف قدرتك
وتطل��ب النف���س حم��ى
		
طاعتك
�أ�سكرين الإثم ولكنني
�صحوت بالآمال يف رحمتك
		
ويقول فيما بعد:
فكم تواىل الليل بعد النهار
وطال بالأجنم هذا املدار
		
فام�ش الهوينى �إن هذا الرثى
من �أعني �ساحرة الإحورار
وكان املعري قد قال:
خفف الوطء ما �أظن �أدمي ال
الأر�ض �إال من هذه الأج�ساد
		
�سر �إن ا�سطعت يف الهواء رويد ًا
		ال اختيا ً
ال على رفات العباد
وع��ن مبد�أ ال�ش��ك واليقني يق��ول“ :مل يكن

اخلي��ام وحي��د ًا يف مذه��ب ال�ش��ك واليق�ين..
والتفك�ير الآخ��ر يف العامل الآخ��ر ..ويف اجلنة
والنار ،ويظهر ذلك يف العديد من رباعياته”.
وينه��ي التق��دمي بقول��ه“ :ولذل��ك كله كان
يق��ع ب�ين فل�سف��ة اغتن��ام احلي��اة يف اقتنا���ص
ال�شه��وات واللذائذ لأن امل��وت يرتب�ص بالعمر..
وب�ين فل�سف��ة الت�ص��وف الت��ي حت��دث نوع�� ًا من
التوازن الداخلي للإن�سان.”...
كان تق��دمي الدكتور ح�سني جمع��ة ،من�صف ًا
حت��دث ب��ه مبو�ضوعي��ة وبتف�صيل فيم��ا يتعلق
بفل�سف��ة اخلي��ام يف الرباعي��ات الت��ي ت�شم��ل:
(ح��دود و�أبع��اد ،مب��د�أ ال�ش��ك واليق�ين) ،وعن
رباعي��ات عم��ر اخلي��ام :مدخ��ل ،حي��اة عم��ر
اخليام� ،شخ�صية عمر اخليام.
وعل��ى الغالف اخللفي للكتاب يقول الدكتور
ح�سني جمعة“ :ال مراء يف �أن الباحث املتفح�ص
لرباعي��ات اخلي��ام يجد فيه��ا �ألفاظ�� ًا مثرية من
احلكم��ة الفل�سفية الرفيع��ة ،والأفكار املوحية
التي ُ�صب��ت بقوالب جمالية ت�ؤث��ر يف النف�س..
فظاهرة الربهان وكرثة ال�س�ؤال ،وكل ما يطوف
يف دائ��رة ال�شك زاد من جمالية �صوره الأخاذة،
و�إن مل يك��ن يوم�� ًا يه��دف �إىل ه��ذه الوظيف��ة
اجلمالي��ة ،و�إمن��ا كان يه��دف �أب��د ًا �إىل معرف��ة
حقيق��ة الوج��ود وتف�س�يره ،ومعرف��ة �أ�س��راره
فوق��ع عقل��ه يف ال�ش��ك دون اليق�ين ..وانتاب��ه
�صراع داخلي عظيم �أداره يف ذلك احلوار الذاتي
املده�ش ،و�إن كان يف الأ�صل �صراع ًا خارجي ًا.”..
وخال�ص��ة الق��ول :م��ع تقدي��ري مل��ن ترجم
رباعيات��ه �شع��ر ًا �أو ن�ثراً� ،أعتق��د �أن خا�صي��ة
ال�شع��ر تختلف عن غريها يف حال ترجمتها لأن
عوام��ل عديدة تدخل يف �إي�ص��ال املبنى واملعنى
ناق�ص�� ًا للمتلقي من حيث ال��وزن وال�صور الفنية
واخلي��ال والتخيي��ل مل��ا لل�شع��ر م��ن خ�صو�صي��ة
يدركه��ا ال�شع��راء �أنف�سه��م والنق��اد م��ن بعدهم
ث��م ي�أتي حكم املتلق��ي �أخري ًا ليعط��ي احلكم يف
النهاي��ة ..وق��د يكون لأحم��د رام��ي و�أم كلثوم
وريا�ض ال�سنباطي دو ٌر يف �شهرة عمر اخليام من
خ�لال ما �سمعن��ا ور�أينا من �أغ��انٍ لبع�ض �أ�شعاره
الت��ي ترجمها �شعر ًا رامي مبا يتنا�سب والأغنية
واللح��ن ،وه��ذا ال ينفي �أن �شعري��ة عمر اخليام
واختي��اره م�ضام�ين تالم�س م�شاع��ر و�أحا�سي�س
جمهورن��ا العرب��ي م��ن املحي��ط �إىل اخللي��ج..
وم��ا قيل عن��ه م��ن �أن اهتمامات��ه ومو�ضوعاته
يف الرباعي��ات تتعل��ق ب�أمنيات��ه الث�لاث :كا�س
و�أنغ��ام ووج��ه �صبي��ح فيها مق��دار م��ن ال�صحة،
ولكن هناك ما دفعه لهذا من خا�صية �شخ�صيته
وحياته االجتماعية والبيئة التي عا�ش فيها..
والك�أ���س والنغ��م واجلم��ال اخت���ص ب��ه العديد
م��ن ال�شع��راء الع��رب وغريه��م ..وه��ي لي�س��ت
�سب��ة عليه وخا�ص��ة �أن �أجمل م��ا يف هذا ال�شعر
بالإ�ضاف��ة ملناح��ي �أخ��رى ت�ص��ل حت��ى ال�شع��ر
الإن�ساين.
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التلوين احلكائي يف جمموعة
(ال ميوت ال أقحوان)
• عاطف البطر�س
ما يثري االنتباه يف جمموعة الأديب با�سم
عبدو (ال مي��وت الأقحوان) ،التنوع ال�سردي
يف ن�صو�صه��ا� ،أي �إ�شكالية /التجني�س /ففيها
تلوين حكائي ،حتكم��ه قوانني للجن�س الذي
يكتب��ه امل�ؤلف/ال�شكل وعالقات��ه يف حتديد
امل�ضم��ون ،/ث��م ق��درة امل�ضمون عل��ى اختيار
�أف�ضل �شكل يعرب به عن نف�سه /امل�ؤلف./
الكات��ب مل يذكر على غ�لاف املجموعة
وكما ج��رت العادة ،حتدي��د ًا للجن�س الأدبي
ال��ذي يقدم��ه� ،إ َّ
ال ما ج��اء على الغ�لاف وهو
للنا�ش��ر  /احت��اد الكت��اب الع��رب� /سل�سل��ة
الق�ص��ة .ول��ن ندخ��ل يف متاه��ات امل�صطل��ح
الإجنا�س��ي ،مل��ا في��ه م��ن ت�ضيي��ق وم�سط��رة
للن�صو�ص .لكن ال بدَّ من االعرتاف بخ�صائ�ص
مائزة للنوع حت��دد هويته الإجنا�سية (وهي
ثواب��ت في��ه) ،و�إن كان��ت خا�ضع��ة ن�سبي�� ًا
للتغي�ير .وعليه فقد وجدن��ا يف املجموعة ما
ميكن �أن ن�صنّفه يف خانة:
 - 1الق�صة الق�صرية( :ال�صراع ،الهبوب،
ف��ردة ح��ذاء� ،سع��د يع��ود �إىل بغ��داد ،تل��ك
الرائح��ة ،العقال ..وكث�ير غريها) .والق�صة
الق�صرية الغالبة على ن�صو�ص املجموعة.
 - 2ق�ص��ة ق�ص�ير ج��داً( :مقاط��ع غ�ير
متناثرة) ،وفيها كل مكونات الق�صة الق�صرية
ج��داً ،والت��ي ل��ن ندخ��ل يف مغالي��ق ت�شكله��ا
و�شرعيته��ا ،فه��ي معروفة لديك��م ،لكنها لون
�أدبي اكت�س��ب �شرعيته .وكذل��ك يف ق�صتي (
درو�س الليل ،والرغ�س.)..
 - 3خواط��ر وتداعي��ات �سردية .وميكن
تق�سيمها �إىل الق�ص�ص التالية:
�أوراق ب�لا �أ�س��رار ،بني القل��ب والذاكرة.
وه��ي تتمو�ض��ع ب�ين الق�ص��ة الق�ص�يرة ج��د ًا
والبوح ال�شخ�صي.
ب – النخا�س��ة ،خط��ر امل��وت� ،شي��خ
النوار�س ،ابت�سامة بال �أجنحة ،حمربة ملأى
بالأح�لام ..ق�ص���ص ذهنية وه��ي �أقرب �إىل
التداعي��ات املونولوجي��ة ..فكري��ة الطاب��ع،
ل�صيق��ة بامل�ؤل��ف ..وه��ي �ش��كل من الب��وح �أو
النجوى ،الرتكيز فيها على الدواخل /داخل
النف���س /م�شبع��ة بالتجري��دات ،و�أقرب �إىل
اخلواطر.
 - 1القا�س��م امل�ش�ترك �أو الناظ��م
للمجموعة على اخت�لاف تالوينها ال�سردية
والإجنا�سي��ة هو /اللغة /املحتفى به الأول.
لغ��ة الكات��ب يف جمم��ل ن�صو�ص��ه متي��ل �إىل
تقان��ات ال�شع��ر مبا فيها م��ن تكثي��ف و�إيجاز
وانزي��اح وعم��ق و ُبع��د يف الدالل��ة والإث��ارة
العاطفي��ة العميق��ة  /االنفع��ال ./وحتت��ل
اللغ��ة م��كان ال�ص��دارة ،وت�ص��ادر البطول��ة
عندم��ا ت�ضع��ف احلبكة احلكائي��ة ويرتاخى
احل��دث ،عندها ت�صب��ح اللغ��ة وك�أنها مل تعد
و�سيل��ة �سردي��ة ،و�إمن��ا ت�صبح هدف�� ًا لذاتها.
وه��ذا مو�ضوع �إ�ش��كايل بنائ��ي يف الق�صة ويف
ال�سردي��ات ب�ش��كل ع��ام .وم��ا نالحظ��ه على
املجموع��ة ،التف��اوت الوا�ض��ح ب�ين ق�ص�صه��ا
فيما اجلامع بني ق�ص�ص مث ًال( :فردة حذاء،
ال�ص��داع) وبني ق�صة (�أب��و ر�ضوان وداع ًا) �أو
(حكاي��ة ال�شي��خ عب��داهلل) �إ َّ
ال �أنهم��ا لنف�س

جمموعة (ال ميوت الأقحوان)
الكاتب على اختالف يف امل�ستوى.
 – 2قيا�س�� ًا �إىل �أعم��ال الكات��ب وه��ي
(لي�ست قليلة ومتنوعة) ،نلم�س تراجع ًا للهم
ال�سيا�سي وب��روز ًا للهم االجتماعي الإن�ساين،
م��ع املحافظة عل��ى اله��م القوم��ي والتوحيد
بني ن�ض��االت ال�شع��ب الفل�سطين��ي والعراقي
واللبن��اين .فالعدو واحد ،كما يف (�سعد يعود
�إىل بغ��داد) .والداللة وا�ضحة بني �سعد ابن
�أم �سع��د (غ�س��ان كنف��اين) و�سع��د العراقي.
واللفتة فنية ولي�ست م�ضمونية فقط.
 – 3ب��روز فك��رة املوت يف �أك�ثر من ق�صة
متمثل��ة (بالق�بر) .فه��ل �أ�صبح امل��وت ي�شكل
هاج�س�� ًا للكات��ب؟ وهل ه��و ق�ضي��ة �شخ�صية
وجودي��ة� ،أم داللي��ة �سيا�سي��ة اجتماعي��ة
ميكن تعميمها؟ فهو م��وت ح�ضاري تاريخي..
وما علينا �إ َّ
ال البحث عن قرب!
 – 4ميك��ن �أن نتوق��ف عن��د ظاه��رة
(ال َّر�صي��ف) كم��كان يف الن�صو���ص ،و�سريورة
لتدافع النا���س ،وحامل لهمومهم و�شاهد على
خذالنهم.
 – 5الهج��رة م��ن الري��ف �إىل املدين��ة
الت��ي عوجلت يف �أك�ثر من ق�ص��ة منها( :هذا
امل�ساء ..هذا الرحيل ،العقال).
لي���س مبقدورنا �أن نتوق��ف عند الق�ص�ص
جميعه��ا ،لكننا �سنقت�صر عل��ى �أهمها فني ًا من
وجه��ة نظرن��ا ،مع االع�تراف بع��دم م�صادرة
حق الآخرين يف االخت�لاف ،وامل�شكلة ذائقة
وثقاف��ة .ولي�س �صدفة �أن تفوز ق�صة (فردة
ح��ذاء) بجائ��زة ،ففيها الكثري م��ن التكثيف
الداليل والإيجاز ال�سردي ،وغنى املو�ضوعات
وتداخله��ا .فه��ي تعر���ض �أ�ش��كال اال�ستبداد
والطغي��ان والقم��ع .وت�صور �شق��اء الوالدين
يف البح��ث عن ابنهم��ا املفق��ود .وال�سبب كما
�سنعرف ه��و ر�سمه وردة حم��راء على �سبورة
ال�ص��ف .وه��ذه ال��وردة التي �أ�صبح��ت �أخطر
من قنبلة ذكية .ويربط القا�ص با�سم عبدو،
بني العدوان اخلارجي واال�ستبداد الداخلي.
ق�ص��ة (�سع��دو يع��ود �إىل بغ��داد) ،عل��ى
م��ا فيها م��ن في���ض عاطفي وحمول��ة فكرية،

�إ َّ
ال �أنه��ا لفت��ة ذكية م��ن الكات��ب .وت�شكل �أم
�سعدو وح��دة املقاوم��ة وب�شاعة الع��دو مهما
ت�س�تر مبظاه��ر �إن�ساني��ة .و�إن كان��ت ق�ص��ة
�سع��دو يعود �إىل بغداد ال ترق��ى �إىل م�ستوى
ق�ص��ة (ف��ردة ح��ذاء) ،م��ن حي��ث البن��اء
والدالل��ة .وت��كاد ق�ص��ة (ال�ص��داع) تنف��رد
مبو�ضوعه��ا .فه��ي ق�ص��ة نف�سي��ة تخ��رج عن
ال�س��رب /االجتماع��ي ال�سيا�س��ي الن�ض��ايل
وحت��ى ال�شخ�ص��ي ./فيها ا�ستخ��دام لتقانات
الق���ص (التداع��ي  ..التذكر ..م��ع الواقعية
املك�س��وة بثياب غرائبي��ة “ ا�سطورية متوز”،
فه��ي ق�ص��ة ال �ش��ك مت�أث��رة بالفرويدي��ة.
وتث�ير ج��دا ًال ح��ول مفاهي��م :الكب��ت
واحلرم��ان واال�شباع ،والتعوي���ض ،والت�صعيد
احللم��ي  ..والهواج���س والواق��ع .والكات��ب
ال ين�س��ى انتم��اءه �إىل املارك�سي��ة .فهل خرج
ع��ن مارك�سيت��ه؟ ا�إن��ه تطعي��م وتلقي��ح مثمر
للمارك�سي��ة بالفرويدي��ة .و (الف��ن ال يعرف
الإنغالق) .وق�ص��ة (العقال) تقدم �شخ�صية
متما�سك��ة قوية .الأب الذي يرف�ض امل�شاركة
يف جن��ازة ابنت��ه ملخالفتها رايه ،ث��م �إ�صراره
على عودة ابنه من دم�شق �إىل العراق.
ويت�ص��دى الكات��ب للري��ف واملدين��ة ،يف
�أك�ثر م��ن ق�ص��ة .مث��ل (ه��ذا امل�س��اء  ..هذا
الرحيل) ،فهي ق�صة تربز العالقة بني الفالح
والأر���ض  /الطيب��ة النق��اء /يف مواجه��ة
املدين��ة وح�ص��ار الأ�سمن��ت! وق�ص��ة (دفاتر
ال�صباح) من الق�ص���ص الالفتة يف املجموعة،
تتميز بقدرة الكات��ب على الإيهام بالواقع /
العن�صر ال�سريي /واللغة ال�سردية املخملية،
وجتريد املعاين والأفكار وا�ستخدام التداعي
والتذك��ر� ،إ�ضاف��ة �إىل م�شارك��ة الر�صي��ف
ك�شخ�صي��ة حموري��ة يف البن��اء ال�س��ردي
للق�ص��ة ،ث��م احلل��م وتوظيف��ه بالع��ودة �إىل
الواقع  ..ويف العا�صفة وال�شجرة املنت�صبة /
الداللة والرمز .. /ق�ص��ة �شفافة� ،شخ�صية
�إن�ساني��ة يتم��ازج فيها الع��ام باخلا�ص بفنية
ماتعة.
يف املجموعة عدد من الن�صو�ص يتداخل
فيه��ا( :املفك��ر ب��ه ،املج��رد ،م��ع املح�سو���س،
الواق��ع ،م��ع اخلي��ال ،الوه��م م��ع احلقيقة)،
متج�س��د ًا يف احلياة اليومي��ة للكاتب ،يتعالق
ّ
املعي�ش مع املتخيل ،لي�شكل بناء فني ًا �سردي ًا.
َّ
ولعل هذه املجموعة للكاتب با�سم عبدو،
و�إ�ضافت��ة اجلريئ��ة ومغامرت��ه التجريبي��ة
يف حواري��ة وتداخ��ل املج��رد واملح�سو���س..
وق�ص��ة يف (ذاك��رة الليل ،ا َ
��ول ،بني القلب
حل َ
والذاك��رة ،حم�برة م�ل�أى بالأح�لام) ،مثال
على ذلك.
وتع��ود �أهمية املجموع��ة �إىل �أنها دخلت
يف التجري��ب واخل��روج ع��ن املوا�صف��ات،
واملح��ددات امل�سبق��ة التي تفر�ضه��ا امل�ؤ�س�سة
النقدية ،لتتم��رد عليها التجربة الإبداعية
للكاتب.

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"
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درا�سة لرواية
(حتت ّ
�سرة القمر)
للكاتبة :جهينة العوام
• وليد �أبو فخر

جهينة العوام
"�سرة القمر" بلغة �شاعرية جميلة،
تتح��دث رواية حتت ّ
ع��ن �أ�سرة دم�شقي��ة ّ
ع�ضتها احل��رب بنابها ،مث��ل �آالف الأ�سر
ال�سورية ،وغيرّ ت م�ص�ير �أبنائها ،وطرق تفكريهم التي ن�ش�ؤوا
عليها.
�أ�سم��اء (بطل��ة الرواي��ة) ه��ي ابن��ة احل��اج عب��د القادر
الرج��ل املتد ّي��ن و�صاح��ب النف��وذ وامل��ال ،وه��ي زوج��ة رجل
الأعمال نبي��ل ،ذي العقلية ال�شرقية امل�ستبدة باملر�أة ،فهو ال
يرى فيه��ا �إال معمال للتفريخ ،ووعاء لإلق��اء الهموم ،بعد يوم
عم��ل طوي��ل ،دون �أن يك��ون له��ا �أي حق يف ال�س���ؤال عن معنى
�سهرات��ه خ��ارج املن��زل وعالقات��ه املتع��ددة مع بن��ات املعمل
يف القب��و ال�سفل��ي ،وم��ع ذلك ت�ستم��ر يف حياتها مع��ه وا�ضعة
عل��ى اجلرح ملح ًا كم��ا يقولون .خمت�صرة الكث�ير من رغباتها
و�أمانيه��ا ،لتك��ون ج��زء ًا م��ن ال�سعادة الت��ي ت�صنعه��ا لزوجها
والبنتيه��ا ،حنني وجوري وطفلهما عم��ر� .إال �أن احلدث الهام
ال��ذي يعت�بر زل��زاال يف حي��اة الأ�سرة ه��و احل��رب الداخلية
الدائ��رة و�إ�صاب��ة نبي��ل ب�شظية قذيف��ة جعلت��ه مقعدا على
كر�س��ي متحرك .ومن ثم ا�ضطرار الأ�سرة للنزوح �إىل مدينة
قريب��ة م��ن دم�شق ،كانت ت��رى الأ�سرة �أن �سكانه��ا يعي�شون يف
كوك��ب �آخر مبعتقداتهم وطرق عي�شه��م ،و�سرعان ما تكت�شف
�سناء و�أفراد �أ�سرتها �أن روح املحبة والأخوة ال�صادقة ،هي ما
يتعام��ل بها �أبناء تل��ك املدينة مع كل من �سكن عندهم ،بوعي
�إن�ساين و�أخالقي حتى �إنن��ا نرى �صورة م�صغرة للوطن الكبري
�سورية.
ورغ��م �آالم اجلراح واملوت والدم��ار والوح�شية التي تدار
به��ا تل��ك احل��رب ،ف���إن احل��ب يج��د طريق��ه �إىل قل��ب �سناء
وابنتيه��ا حنني وجوري لينمو ويت�سلق ك�شجر اللبالب وي�صنع
من �سناء امر�أة قوي��ة يف مواجهة العا�صفة ،خا�صة بعد وفاة
زوجها نبيل ،وخطف �أخيها �أحمد.
وتفاجئن��ا النهاية املحزنة للرواية كم��ا هو حال الوطن
�سوري��ة ،وق��د �أدمى قلوبن��ا م�ص�ير �أبطالها الذي��ن جنحوا يف
احل��ب وال�صم��ود الإن�س��اين �أم��ام �آل��ة امل��وت الت��ي ال ترحم.
وه��ا هم ي�ستعدون لل�سفر �إىل بل��د �أوربي ،مب�ساعدة ليزا تلك
امل��ر�أة الأجنبي��ة ،الت��ي �أحبت �أحم��د و�ساعدت عل��ى �إطالق
�سراحه من خاطفيه ،لكن الفرحة مل تكتمل ،فقد �أودى �أحد
االنفج��ارات املجنونة ال�صادرة عن ثقافة املوت ،بحياة �أ�سرة
كان��ت تفي���ض باحلياة من��ذ حلظ��ات ،لتغدو �ص��ورا معلقة يف
قائمة ال�شهداء قرب �ساحة تلك املدينة.
م��ن حيث اللغة  :ا�ستخدمت الكاتب��ة لغة �شعرية عالية
يف �صياغ��ة تلك الرواية ،فه��ي حتلق بنا وتت�سامق مع يا�سمني
البقية �................................ص22
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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

�أعالم

ً
"دار�سا" يف (خلف عربة ال�شعر)
ثائر زين الدين

• غ�سان غنيم
ي�ستعيد “ ثائر زين الدين “ بع�ض ًا من �سرية
�أج��دادن��ا العرب يف املو�سوعية املعرفية ،وتعدد
االهتمامات ،والنجاح يف �إجنازاتها....
وعلى الرغم من تخ�ص�ص د .ثائر زين الدين
العلمي� ،إال �أنه مل يقف عند تخ�ص�صه  ،بل فتح
عينيه على ات�ساعهما نحو �آفاق الثقافة واملعرفة
ب�شتى �أ�صنافها و�أنواعها ...ليذكرنا بـ ابن �سينا
والفارابي واخليام وغريهم ...فهو ال�شاعر املجلي
الذي �أ�صدر جمموعة من الأعمال التي نالت كل
االهتمام وما تزال ...وهو املرتجم الذي �أبدع يف
نقل �أعمال �إبداعية جميلة عن اللغة الرو�سية،
�شعر ًا – ورواي��ة – ودرا�سة وهو الدار�س الأدبي
ال��ذي يده�ش يف تتبعه حلركة الإب��داع العربية
�شعر ًا ورواية وق�صة ،وثقافة ....
ويف خ�ضم هذ ِه الوفرة ،ي�صعب على عجالة �أن
حتيط بهذا اجلم الغفري /ولكن توجز يف قارورة
العطر رو�ضة ،وتوجز يف ك�أ�س الرحيق كروم /ومن
هنا كان وقويف عند درا�سة تظهر مزايا د .ثائر
زين بكونه دار�س ًا �أدبي ًا من الطراز املتميز ،مثا ًال
على �أ�سلوبه يف درا�سة الن�صو�ص الإبداعية وهي:
“ خلف عربة ال�شعر “ درا�سة دخلتْ يف ثنايا
ال�شعر احلديث واملعا�صر من خالل درا�سة ثالث
ظواهر �أ�سا�سية فيه هي ا�ستح�ضار الرتاث بعموم
مفهوماتهِ يف ال�شعر ،وخ�ص�ص ذل��ك ،با�ستح�ضار
�شخ�صيةِ ال�شاعر العبا�سي “ديك اجلن احلم�صي
“ عبد ال�سالم بن رغبان وا�ستح�ضار ق�صته �أو “
�أ�سطورته “ كما ي�سميها �أحيان ًا .ومدى ت�أثري هذا
ال�شاعر يف �شخ�صيات ال�شعراء العرب املعا�صر� ،أو يف
�شعرهم عرب تنا�ص االمت�صا�ص �أو عرب ا�ستح�ضار
االقتبا�س �أو غري ذلك من التقنيات ،و� ً
صوال �إىل
القناع و�آليات ا�ستخدامه يف ال�شعر املعا�صر� .أو
باحلديث عن ا�ستعارة ال�شعر احلديث واملعا�صر
لبع�ض تقنيات ال�سرد م�ستعين ًا ببع�ض خ�صائ�ص
الق�صة ورمب��ا ال��رواي��ة �أحيان ًا � .أو احلديث عن
جماليات البنية الإيقاعية لق�صيدة التفعيلة
يف ال�شعر ال�سوري احلديث املعا�صر .وهذا غي�ض
من جمموعة وافية من الدرا�سات الأدبية التي
تكر�س الدكتور ثائر زين الدين دار�س ًا �أدبي ًا من
الطراز الأ ّول – كدرا�ستهِ املعنونة بـ �أبو الطيب
املتنبي يف ال�شعر العربي املعا�صر “ متتبع ًا فيها
ح�ضور ال�شاعر العربي العظيم “ �أب��و الطيب
املتنبي يف ال�شعر العربي املعا�صر “ وال�شعر احلديث
�أي�ض ًا مبتدئ ًا بالأخطل ال�صغري وعمر �أبو ري�شة
والقروي وال�بردوين � ،إىل �شعراء النيوكال�سيك
لي�صل �إىل �شعراء احلداثة ال�شعرية ،كـ �أمل دنقل
وفايز خ�ضور والبياتي ودروي�ش و�أدوني�س وعمران
وغريهم .
وهو كتاب ال يخرج عن فكرة الدرا�سة الأوىل
يف كتابه “ خلف عربة ال�شعر “.
التي تتحدث عن فكرة ا�ستح�ضار الرتاث �سواء
ب�شخ�صياته الفذة التي �شكل وجودها و�أح ُ
��داث
ً
فارقة وموحية يف التاريخ العربي
عالمات
حياتها
ٍ
ورمبا الإن�شائي �أم ب�أحداثهِ و�إبداعاتهِ ق�ص�صه
و�إجنازاته.
كما ال يفوتنا احلديث عن كتابهِ “ �ضوء امل�صباح
الوح�شي “ الذي حتدث فيه عن العالقة القائمة
بني فني الر�سم وال�شعر – را�صد ًا ما �سماه د .حممد
جنيب التالوي “ الق�صيدة الت�شكيلية يف ال�شعر
املج�سد وقال عنه
العربي “ الذي و�صفه بال�شعر
َّ
“ وهدف ال�شعر املج�سد �أن يقدّ م الق�صيدة بو�صفها
هيئة خمتلفة من خالل الطباعة والت�شكيل لإنتاج
“ �شعر مرئي �أو ال�شعر املج�سد “.1
وق��د ر���ص��د د .ث��ائ��ر زي��ن ال��دي��ن يف الكتاب
جمموعة من الت�شكيالت الب�صرية يف ال�شعر الذي
ا�ستعان بالت�شكيالت الب�صرية خلدمة الداللة
و�إيحاء يف الق�صيدة العربية واملعا�صرة.

درا�سته عن ال�شعر العربي
ك��م��ا ي���ج���در ال��ت��ن��وي��ه
املعا�صر “ مملكة اجلحيم
بدرا�سته اجلميلة “ قارب
“ وعر�ضه لنماذج �شعرية
الأغ��ن��ي��ات وامل��ي��اه املختالة
تو�سلت ع��ر���ض احلكاية
“ ال��ت��ي ر���ص��د م��ن خاللها
ال�شعبية �أو الدينية �أو
�آليات توظيف الأغنية يف
التاريخية “ ث��م يخل�ص
بع�ض الأجنا�س ال�سردية،
�إىل ر�أي يتخذ منهُ منارة
م��ب��ي��ن�� ًا دور الأغ���ن���ي���ة يف
ي�����س�ير ع���ل���ى ه���دي���ه���ا يف
خ��دم��ة احل�����دث ،وخ��دم��ة
درا�سته لنماذج �شعرية،
اجلوانب الفنية يف الق�صة
ي�����س��ت��ب��ط��ن ك���ل م���ا ميكن
والرواية العاملية العامليتني
�أن يقدمه م��ن �إمكانيات
والعربيتني �أي�ض ًا .من خالل
���ش��ع��ري��ة ت�����س��ت��ف��ي��د م��ن
من����اذج ن���اه���زت اخلم�سني
الظاهرة املدرو�سة .يقول
من��وذج�� ًا م��ن �أه���م النماذج
“ ولعلي ال �أختلف مع �أحد
ال�سرد ّية العاملية والعربية.
الدار�سني الذين ذكرتهم
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل درا���س��ات
يف �أن معظم الق�صائد التي
�أخرى بع�ضها تناول ال�شعر
فتنت ور���س��م��ت م�شهدها
ال��ع��رب��ي ال��ق��دمي “ :ذئ��اب
اجلميل  ،وح�ضورها البهي
و�شعراء “ وبع�ضها تناول
ثائر زين الدين
ع��ل��ى امل��ل��أ ن��ه��ل��تْ جميع ًا
الأجنا�س الأدبية الأخرى،
من الق�صة �أروع ما ُي�سنِد
يف دروب ال�سرد “ وحكايات
�أرومتها ،وما ين�سرب مغذي ًا
ت��روى يف جبل ال��ع��رب“ ...
ودرا�سة �أخرى يف هذا اجلم – �سنقف عند منوذج �أفنانها من ن�سغ معرب داف��ئ و�أن ال�شعر مبختلف
من درا�سات الدكتور ثائر وهو” خلف عربة ال�شعر ت�صنيفاته و�أق�سامه “ غنائي ،ملحمي ،ق�ص�صي �أو
احل��دي��ث ..لنبني �آليات الدرا�سة لديه وميزتها �سواه” �سعى دائم ًا للإفادة مما متتلكه الق�صة من
م�شاهد حركية وق��درة على خلب لب القارئ �أو
و�أ�ساليبها ومناهجها.
عندما يتناول الدكتور الباحث ق�ضية من ال�سامع بالت�شويق ،وبح�ضور ال�شخ�صيات والتفنن
الق�ضايا يبتدئ بعر�ض هذ ِه الق�ضية عر�ض ًا وافي ًا يف ر�سمها ور�سم املكان الذي يتحرك فيه .
اخلطوة الثالثة� :أن ميهد لدرا�سة الق�ضية
 ،يقوم على التعريف بجوانبها جميع ًا معتمد ًا على
ا�ستقرائه ال�شخ�صي �أو على جهود بع�ض الدار�سني با�ستعرا�ض بع�ض ح�ضورها يف ال�شعر العربي
ممن �سبقوه يف درا�سة هذ ِه الظاهرة ،كما هي احلال القدمي .لي�ؤكد قدرته على ا�ستجالء الظاهرة من
يف درا�سته جتليات “ ديك اجلن احلم�صي “ يف مناذج جذورها الأوىل ،ففي تقنيات ال�سرد – يعر�ض لنا
من ال�شعر العربي املعا�صر .حيث اعتمد على جهود ق�صة كرم – للحطيئة التي تكتنز ب�أ�ساليب ال�سرد .
الدكتور نعيم اليايف لتحديد املوقف من الرتاث وتقنيات احلكاية التي يف�صل الباحث فيها ،ليثبت
الأدب���ي العربي �إىل واح��ة ال�شعر احل��دي��ث  ...ح�ضور ظاهرة ال�سرد يف �شعرنا العربي القدمي وال
وحاولت حتديد بواعث ا�سرتفاد �شخ�صية تراثية يقت�صر على من��وذج واح��د ف��رد ،بل يذكر مناذج
لت�صبح �أداة تعبريية يف ن�ص �شعري معا�صر . 2“ ...متعددة ،من حكاية ام��رئ القي�س� ،إىل حكايات
اخلطوة الثانية يف منهج الدرا�سة لدى الدكتور ع�شق عمر بن �أبي ربيعة �إىل حكايات حب ال�شعراء
الباحث قيامه بعر�ض �آراء الدار�سني املتخ�ص�صني ،العذريني ،لي�ؤكد ح�ضور الظاهرة ح�ضور ًا قوي ًا ،ثم
ممن در�سوا هذ ِه الظاهرة التي تناولت الظاهرة يخطو نحو اخلطوة الرابعة ،وهي الدخول يف �صلب
التي يزمع على معاجلتها وال يغفل عن ذكر جهود الق�صةِ املعاجلة مع �أمثلة متعددة ومناذج من ال�شعر
من �سبقوه .معرتف ًا – بثقة ال��دار���س – ب�أهمية العربي احلديث واملعا�صر ففي جتليات “ ديك اجلن
هذ ِه اجلهود ،وال يهمل ذكر جمموع الدرا�سات التي احلم�صي” ،يعالج ن�صو�ص ًا لكل من “ ،عمر �أبو ري�شة
تناولت الظاهرة مطنب ًا �أحيان ًا يف عر�ض بع�ضها ونزار قباين – و�شوقي بزيغ  ،وعالء الدين عبد
والثناء على ما هو جيد ،وحماولة مناق�شة بع�ض املوىل ،وعبد الكرمي الناعم ،وعبد القادر احل�صني
الآراء الواردة �أحيان ًا يف بع�ض الدرا�سات ال�سابقة و�إبراهيم عبا�س يا�سني .وعبد الوهاب البياتي،
مما يجعل عمله �أقرب �إىل العمل الأكادميي املنهج ،ومظهر احلجي ،وعبد النبي ال��ت�لاوي دار���س�� ًا يف
ال��ذي ي�ستق�صي اجل��ه��ود ال�سابقة ،ويناق�ش ما كل منوذج �أ�سلوب ًا من �أ�ساليب اال�ستدعاء للرتاث،
يعرت�ض عليه الباحث ،ثم يقر مبفهومات قد تكون من تقنية التنا�ص �إىل تقنية القناع� ،إىل تقنية
خا�صة �أو متبناة لتكون دليله يف عملية الدرا�سة التماهي ،واالنف�صال  ...م�ستنفذ ًا كل االحتماالت
التي جل�أ �إليها ال�شعر العربي يف ا�ستدعائه لهذ ِه
والتطبيق على ن�صو�ص خمتارة.
ففي درا�سة “ ال�شعر احلديث ي�ستعري تقنيات ال�شخ�صية الرتاثية.
ثمة تقنية مهمة يلج�أ �إليه الباحث يف درا�سته
ال�سرد  “ ...ي�ستعر�ض كل من �سبقه �إىل درا�سة
ه��ذ ِه الظاهرة م��ن �إدوارد اخل���راط يف كتابه “ للظواهر الفنية وهي تقنية طرح الأ�سئلة بكثافة
الكتابة عرب النوعية – درا�سة يف ظاهرة الق�صة وا�ضحة ،بحيث ي�ستجلي جوانب الظاهرة كافة من
– الق�صيدة “ �إىل كلينث برك�س و�آرائه عن درامية ذلك ما قام به ال�ستي�ضاح �أ�سباب ا�ستعارة ال�شعر
أخل�ص
الق�صيدة – �إىل ر�أي د .حممد مندور يف تبديد العربي املعا�صر لتقنيات ال�سرد والق�ص ..و� ُ
الطاقة ال�شعرية �إذا ما اجته ال�شعراء نحو الق�ص بع�ض ما جاء يف كنايا الدرا�سة:
هل هي ميزة الإن�سان الذي مييل �إىل التعبري
واحلكاية – ثم يعر�ض ما قالته نازك املالئكة يف
كتابها “ ق�ضايا ال�شعر املعا�صر “ عن ح�ضور النزعة عن �أفكاره باحلكي وال�سرد؟
ه��ل ه��ي ال��رغ��ب��ة يف تعميق ن��ه��ج ���س��ار عليه
الدرامية يف الق�صيدة احلديثة قاطبة ،وما قاله
عز الدين �إ�سماعيل عن ذلك �أي�ض ًا ليعر�ض فيها ال�شعراء العرب القدامى؟
هل هي رغبة بالتجديد والتجريب فح�سب؟
بع�ض ما قاله ال�شاعر موفق نادر “ �إمنا لل�شعر ق�صة
ً
“ التي ر�صدت ق�صائد اعتمدت �أ�سلوب الق�ص ثم مما جعل الق�صيدة تكت�سب �شيئا من تقنياتها
يعر�ض ما قدّ مه الباحث اجلزائري .ح�سني خمري ووظائفها “ يق�صد الق�صة “ ب�سردها وحوارها؟
ه��ل ك���ان ال��داف��ع ���ش��ع��ور ال�شعر ب��ع��ج��زه عن
يف كتابه “ الظاهرة ال�شعرية العربية – احل�ضور
والغياب “ وما قدمه الباحث “ حممد ر�ضوان يف الإحاطة ببع�ض املو�ضوعات ال�صعبة والكثيفة .

�أم �شكل من �أ�شكال الهروب من الغنائية الذاتية
املنعزلة عن الآخر3.
لتكون �إجابته� ،أن جممل ه��ذ ِه الأ�سئلة قد
ت�شكل �إجابة على �أ�سباب جلوء ال�شعراء املعا�صرين
لبع�ض تقنيات ال�سرد يف ق�صائدهم التي �أوجدوا
فيها بع�ض تقنيات الق�ص لتلبية املتطلبات التي
وردت يف الأ�سئلة كافة.
مم��ا يلفت النظر يف درا���س��ات الدكتور ثائر
زي���ن ال��دي��ن� .إح��اط��ت��هِ بامل�صطلح ال��ن��ق��دي من
خمتلف الأجنا�س الأدبية ،وعلى الرغم من كونهِ
�شاعر ًا ويعنى بال�شعر والدرا�سات ال�شعرية �إال
�أن��ه ي�ستخدم م�صطلحات ال�سرد بكفاءة ودراي��ة
عاليتني ،ومن ا�ستعرا�ض بع�ض امل�صطلحات ،وتتبع
ا�ستخداماتها يف ثنايا الدرا�سة نلم�س مدى قدرة
الدكتور الباحث على اال�ستخدام الدقيق واملتوافق
مع دالالتها اال�صطالحية التي و�ضعتْ لها ...ومن
ذلك مث ًال .اال�سرتجاع – �أو “ ال�سرد اال�ستذكاري “
اال�ستباق – �أو “ ال�سرد اال�ست�شراقي “ – الزمن
ال�سردي – الراوي ب�ضمري املتكلم
�أم���ا اخل��ط��وة الأخ��ي�رة يف �آل��ي��ات ال��درا���س��ة
ل��دى الباحث فهي الو�صول �إىل نتائج ،وه��ي “
� 4إما نتائج جزئية تبثُّ يف ثنايا الدرا�سة �أو
نتائج نهائية ي�صل �إليها بعد معاجلة الن�صو�ص
وا�ستبطانها ،وا�ستنباط خفاياها وتو�ضيح
معمياتها ،وارتباطاتها ،ومرجعياتها ،وما ميكن
�أن ت�ستدعيهِ يف وجدان املتلقي ،بحيث تظهر مدى
قدرة الباحث على التعامل مع الن�صو�ص ،بدراية
وعمق وفهم دقيق ،يقرب الق�صيدة من املتلقي
ويجعل منها لوحة منظورة .حتت �أ�ضواء كا�شفة
�شافة .ومن ذلك قوله :يف ثنايا بحث “ ال�شعر
ي�ستعري تقنيات ال�سرد “ وهكذا الحظنا يف هذ ِه
الق�صيدة� ،أن العنا�صر الق�ص�صية �شكلت �إحدى
�أهم �سِ ماتها اجلمالية .فر�أينا كيف كان االلتحام
مذه ً
ال بني “ �أنا “ الراوي و” �أنا “ ال�شاعر ور�أينا
كيف قدم لنا الراوي �أماكن الق�صة وف�ضاءاتها..
وكيف ر�سم لنا زم��ن الق�ص 0من خ�لال حتديد
زمن احل��دث ...ومن خالل التنويع يف ا�ستخدام
تقنيات بناء الزمن ومظاهر ال�سرد5“ ...
�أو ي��ق��ول يف اخل��امت��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة يف بحث
جماليات البنية الإبداعية “ وق��د ب��د�أ ق ّ��راء
ال�شعر يالحظون يف الفرتة الأخرية �أن البيا�ض
�أ�صبح نهم ًا جد ًا يف ن�صو�ص عديد من �شعرائنا ..
وحتاول �أن جتد �سبب ًا فال جتد �إال لعبة �شكالنية؛
ال قبلها وال بعدها .ومن هنا ت�أتي �ضرورة الت�أكيد
على �أن االهتمام بال�شكل الب�صري يبقى منقو�ص ًا،
ما مل يقرتن بالكالم وعالقتهِ بال�سياق6 “ ..
ال بد من القول :عن تلك املالمح الطفلية
الربيئة التي يحملها .ثائر زي��ن الدين تخفي
خلفها عق ً
ال مو�سوعي ًا قادر ًا على الإبداع والعطاء
يف جماالت خمتلفة  ...ت�صل �إىل حد الإدها�ش
يف تنوعها ..وعمقها ودقتها – وقدرتها على
الو�صول �إىل ب���ؤر وحم��ارق لظواهر وق�ضايا ما
تزال ت�شغل بال الدار�سني يف الأدب والفن �إىل
يومنا هذا.

 - 1التالوي – حممد جنيب – الق�صيدة الت�شكيلية يف
ال�شعر العربي .دار الفكر احلديث – القاهرة ط.1996 /1
 - 2زين الدين  -ثائر :خلف عربة ال�شعر ،احتاد الكتاب
العرب – دم�شق �.2006ص .7
 - 3زين الدين – ثائر نف�سه �ص .70
 - 4زين الدين – ثائر امل�صدر نف�سه �ص . .79 -76
 - 5زين الدين – ثائر امل�صدر نف�سه �ص .78
 - 6زين الدين – ثائر امل�صدر نف�سه �ص .138
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خمتــــارات من "الأ�ســـــــبوع الأدبي" قبل " "1000عدد
العدد  406اخلمي�س � 31آذار 1994م � 19 -شوال 1414م

عبد اهلل ّ
الغذامي يف كتابه
(الق�صيدة والن�ص امل�ضاد)
• عبد اهلل �أبو هيف
برز الناقد عبد اهلل الغذامي
خ�ل�ال ع��ق��د الثمانينيات ك���أح��د
�أب��رز وج��وه النقد الأدب��ي العربي
احل����دي����ث ،م��ن��ذ ك��ت��اب��ه الأول
“اخلطيئة والتكفري :من البنيوية
�إىل الت�شريحية” (جدة .)1985
ثم توالت كتبه النقدية الهامة
يف �أواخ�����ر ال��ث��م��ان��ي��ن��ات ومطلع
الت�سعينيات� ،أذكر منها“ :املوقف
م��ن احل���داث���ة وم�����س��ائ��ل �أخرى”
(جدة  .)1987و”ت�شريح الن�ص:
م��ق��ارب��ات ت�شريحية لن�صو�ص
�شعرية معا�صرة” (بريوت .)1987
و”ال�صوت القدمي اجلديد :درا�سات
يف اجلذور العربية ملو�سيقى ال�شعر
احلديث” (ال���ق���اه���رة ،)1987
و”الكتابة �ضد الكتابة” (بريوت
 ،)1991و”ثقافة الأ���س��ئ��ل��ة:
مقاالت يف النقد والنظرية” (جدة
.)1992
و�أت��وق��ف يف ه��ذه املقالة عند
كتابة الأخ�ير “الق�صيدة والن�ص
امل�ضاد” (بريوت  +الدار البي�ضاء
 )1993وفيه �إ�سهام معمق ل�شغل
الغذامي النقدي ،وال�سيما النظر
�إىل الن�ص من داخله يف جهد د�ؤوب
لالت�صال بالن�ص من داخله.
ي��و���ض��ح ال���غ���ذام���ي ���س��ع��ي��ه يف
مقاربته الت�شريحية للن�صو�ص يف
قوله“ :هذه خطوات يف الدخول
وال��غ��و���ص ويف اال���س��ت��ك�����ش��اف من
الداخل ،وكما ينقل اجلاحظ ف�إن
�سيا�سة البالغة �أ�شد من البالغة.
وه���ن���ا ي���ك���ون ال���دخ���ول �سيا�سة
يف ال��ك�����ش��ف وت��ع��م��ق�� ًا يف التب�صر
والنظر”.
ي��ق��دم ال���غ���ذام���ي يف الف�صل
الأول“ :ذاكرة الن�ص ـ ذاك��رة
الراوي” وج��ه��ة نظر ج��دي��دة يف
قراءة ال�شعر اجلاهلي ت�ستند �إىل
�أم��ري��ن� ،أولهما حقيقة �أن ال�شعر
اجلاهلي مدون بعد زمن من كتابته،
و�أن ما و�صلنا من ال�شعر اجلاهلي ال
يتعدى ما جادت به ذاكرة الراوي
لل�شاعر ،وثانيهم ًا حقيقة �أن الن�ص
يدر�س ويحلل ب�أكرث من طريقة،
وكان الغذامي قد و�ضع لن�صه كلمة
ـ مفتاح ًا لروبري ا�سكاربيت يقول
فيها:
“هناك على الأقل ثالثة �آالف
طريقة الرت��ي��اد احل���دث الأدب���ي
ودرا�سته” ،وق��د ق��رن الغذامي
در�سه وحتليله مبا �أتاحته مناهج
النقد احلديث ب�شيوع احلفريات

كي ال نن�سى التاريخ
لأن التاريخ ال ين�سى!
• �إح�سان هندي

املعرفية.
وه���ك���ذا ر�أى ال���غ���ذام���ي �أن
“التمييز بني ما هو من ال�شاعر.
ويف ق�صيدته ،وب�ين م��ا ه��و منطي
���ش��ف��اه��ي دخ���ي���ل� ،أم����ر مم��ك��ن من
خ�لال الت�شريح الن�صو�صي الذي
يفرت�ض وجود ذاكرتني متميزتني
يف الن�ص� .أحدهما ذاكرة الراوي
والأخ�����رى ذاك����رة ال��ن�����ص .ولقد
تزاحمت ال��ذاك��رت��ان على الن�ص
اجل��اه��ل��ي ،وتقا�سمتاه ،ب��ل �إنهما
تناف�ستا عليه ،ورمب��ا �أف�سدتاه،
و�سببتا ال�شكوك فيه ويف �أ�صالته.
خا�صة و�أن هذه الت�شابهات تكرث
يف ه��ذا ال�شعر ،وتقل فيما �سواه
من �شعر ما بعد ع�صر التدوين”.
وقد �أعلن الغذامي �أنه �سوف ي�شق
لنف�سه طريق ًا داخل الن�ص ليبحث
يف ال��ن�����ص ع��ن الن�ص،وليفح�ص
مادته ملعرفة حقيقته.
�أن�����ار ال��غ��ذام��ي ال��ق�����ض��ي��ة ثم
���ش��رح مفهومه ل��ذاك��رة ال����راوي،
ال��ت��ي غلبت ع��ل��ى ذاك����رة ال�شعر
حني �صار ل��رواة هذا القليل �سوق
علمية جتعل م�صداقية ال��راوي
وذاكرته �أ�سا�س ًا يفوق ذاكرة الن�ص
وتنمحي �أمامه �شروط الن�صو�صية
وال�شعرية،ويتم قبول الق�صيدة
مهما ك��ان��ت خمتلة لأن ال���راوي
مقبول ،ولي�س لأنها حتمل �أ�سباب
القبول بذاتها .فالقبول ـ �إذن ـ
للراوي ولي�ست للق�صيدة”.
ويف درا���س��ت��ه ل��ذاك��رة الن�ص
ارت����أت���ى ال��غ��ذام��ي �أن ي��ل��ج���أ �إىل
التطبيق وامل��ق��ارن��ة فاختار بيت ًا
م�شهور ًا من�سوب ًا لطرفة بن العبد
وامرئ القي�س هو:
وقوف ًا بها �صحبي على مطيهم
ي����ق����ول����ون ال
		
تهلك �أ�سى وجتلد
ي����ق����ول����ون ال
		
تهلك �أ�سى وجتمل
وبعد الت�شريح اللغوي والفني
والفكري جل�سم �شعر ال�شاعرين،
جند �أن الغذامي يح�سم �أمر البيت
بن�سبته �إىل امرئ القي�س.
وي����ق��ت�رح ال���غ���ذام���ي ح���ل ً
���وال
مل�����ش��ك�لات ت��داخ��ل ذاك����رة الن�ص
وذاك��رة ال��راوي يوجزها يف �أربعة
وجوه مل�شكلة الن�ص املروي .وذلك
ل��ك��ي من��ي��ز �أخ��ي�ر ًا م��ا ب�ين ال�صيغ
النمطية وامل��ع��ادل��ة الإب��داع��ي��ة
والن�سق الع�ضوي .وه��ذه الوجوه
الأربعة هي :ن�سب الن�ص ،وذائقة

ال��راوي ،و�أع��راف الن�ص ،وتقاليد
ال�شعر .وهذا “يحتم علينا النظر
املبا�شر يف الن�صو�ص ،لنعرف من
داخلها ما هو �أ�صيل وما هو دخيل،
م���ا ه���و ع�����ض��وي وم���ا ه���و غ��ري��ب،
والت�شريح الن�صو�صي يعني على هذا
الك�شف والف�ضح.
وكنت �أود لو �أعر�ض للف�صول
الثالثة الأخرى وهي“ :الق�صيدة
والن�ص امل�ضاد” عن ر�ؤية داخلية
لتنا�سل الن�صو�ص من خالل مقولة
الن�ص الغائب يف النقد الت�شريحي
�أو التفكيكي ،و”جماليات الكذب”
ع��ن ت��ك��اذي��ب الأع�����راب بو�صفها
جن�س ًا �أدب��ي�� ًا ،وه��و بحث طريف
ج��دي��د ع��ن ���ش��ك��ل ���س��ردي و�شكل
من �أ�شكال املخيال العربي الذي
مل يكت�شف ب��ع��د ،وع���ن “انتحار
النقو�ش” دي��وان �سعد احلميدين
ومعادلة ال�صوت �أو املوت.
ون�لاح��ظ �أن ال��غ��ذام��ي �أحل��ق
بف�صوله ن�صو�ص ق�صائد معلقة
ام��رئ القي�س و”�أن�شودة املطر”
لل�سياب و”تنتحر النقو�ش” ل�سعد
احل��م��ي��دي��ن ،وك����ان م��ه��د لبحثه
“جماليات الكذب” بن�صو�ص من
اخليال النرثي العربي.
يكت�سب كتاب الغذامي �أهميته
يف م�����ش��روع م���ؤل��ف��ه م��ن ج��ه��ة ،ويف
م�����ش��روع ال��ن��ق��د ال��ع��رب��ي احل��دي��ث
من جهة �أخ��رى ،فالغذامي ي�ؤ�صل
منهجه النقدي احلداثي يف التقليد
الأدب��ي والنقدي العربي ال�ضارب
يف القدم ،ويقدم مث ً
ال حي ًا يحتذى
ح��ول ال��ه��وي��ة القومية يف النقد
ح��ي��ث ت��ت�����ص��ارع الآراء والأف��ك��ار
وال���ت���ي���ارات وامل���ذاه���ب يف خ�ضم
املتغريات العا�صفة.
�إنّ نقد الغذامي ورق��ة رابحة
ل���دى دع���اة اال���س��ت��ق�لال الفكري
والثقايف وال�سيما �صدوره عن فهم
ع��م��ي��ق ل��ل�تراث ال��ن��ق��دي ال��ع��رب��ي
والغربي وعن وعي فريد باللحظة
املعا�صرة.

من الطبيعي �أن تنكب الأمة ،عندما
متر مبرحلة �صعبة وع�سرية على تاريخها،
تنقب فيه وتدر�س �أحداثه وت�ستنطقها،
لعلها جتد فيها ما يعنيها على حل م�شاكل
احلا�ضر عرب اال�ستعانة بدرو�س املا�ضي،
ولقد كانت �أح��داث احل��روب ال�صليبية
ال��ت��ي دام���ت ح���وايل ق��رن�ين م��ن ال��زم��ان
( 1097ـ 1290م) فرتة من �أه��م فرتات
التاريخ العربي ،لذا فال غرابة �أن تكرث
الكتب التي تبحث فيها وت���ؤرخ �أحداثها
وحتاول �أن ت�ستخرج منها العرب.
و�إذا كانت الكتب التي حتدثت عن
مرحلة احلروب ال�صليبية كثرية يف لغتنا
العربية ،ف�إن قلة من هذه الكتب فقط،
هي التي انتبه م�ؤلفوها �إىل “توظيف
التاريخ” وذل��ك ب�إ�سقاط املا�ضي على
احلا�ضر وو���ض��ع احل���روب ال�صليبية يف
مكانها التاريخي ال�صحيح كحلقة واحدة
من حلقات ال�صراع بني ال�شرق والغرب،
والتي �أخ��ذت �أب��ع��اد ًا جديدة منذ ظهور
الإ�سالم يف �أر�ضنا العربية حتى اليوم.
وم��ن ه��ذه الكتب ال��ن��ادرة التي جنح
م�ؤلفوها يف الو�صل بني املا�ضي واحلا�ضر
ال��ك��ت��اب ال���ذي �أ����ص���دره ال��زم��ي��ل مو�سى
ال��زع��ب��ي� ،أواخ����ر ع���ام  ،1992وال���ذي
يحمل عنوان ًا م��ع�بر ًا ـ و�إن ك��ان طوي ً
ال
بع�ض ال�شيء وهو “كي ال نن�سى التاريخ
لأن التاريخ ال ين�سى”! وك�أنه يريد �أن
يقول �ضمن ه��ذا العنوان“ :ويل للأمة
التي تن�سى تاريخها” لأنها تفقد بذلك
�شخ�صيتها وهويتها نهائي ًا!
وت���أت��ي �أهمية ه��ذا الكتاب م��ن �أن
امل�ؤلف ،الزميل مو�سى الزعبي مل يكتف
فيه بر�صد احل��روب ال�صليبية ك�أحداث
تاريخية مرت وانق�ضت ،و�إمنا و�صل هذه
احلروب مبا جرى ويجري على ال�ساحة
العربية منذ ق��رن حتى الآن ،وب�شكل
يخرج القارئ بانطباع �أكيد ب�أن �أحداث
اليوم لي�ست �أك�ثر من ف�صل ـ ولكن لي�س
الف�صل الأخ�ير بال�ضرورة ـ من �سل�سلة
�أحداث عمرها �ألف عام على �أقل تقدير.
ويركز امل�ؤلف على العوامل الأ�سا�سية
غ�ير ال��دي��ن��ي��ة يف احل����روب ال�صليبية،
وعلى هذه العوامل يف الهجمة ال�صليبية
اجلديدة �ضد الأمة العربية يف الثالثني
�سنة الأخ��ي�رة ،وال��ت��ي بلغت ذروت��ه��ا يف
حروب اخلليج بني  1980ـ .1991
وي��ب��د�أ امل���ؤل��ف ب��ادئ ذي ب��دء كتابه
ب��احل��دي��ث ع���ن “احلروب ال�صليبية
املا�ضية” �ضمن الف�صل الأول املو�سوم
“ال�صليبيون يعيثون يف الأر����ض قت ً
ال
وخراب ًا” (�ص  7ـ  ،)232ثم يف الف�صل
الثاين يتحدث ع��ن“ :جناح ال�صليبيني
وت��خ��اذل ال��ع��رب امل�سلمني” (���ص  25ـ
 )46ثم يف الف�صل الثالث حيث “يتابع
ال�صليبيون تقدمهم” (�ص  47ـ .)61

وت��ب��د�أ النقاط امل�ضيئة يف الكتاب
منذ الف�صل الرابع“ :املخل�صون يتابعون
املقاومة” (�ص  63ـ  ،)89ثم اخلام�س:
ب��روز �صالح الدين الأيوبي” (���ص  91ـ
.)114
ويف الف�صل ال�ساد�س من الكتاب �شرح
ملرحلة “حترير الأوطان وطرد الغزاة”
(�ص  115ـ .)140
وي�����ص��ل امل����ؤل���ف ب��ع��د ه���ذا احل���رب
ال�صليبية �ضد امل�شرق الإ�سالمي باحلرب
ال�صليبية �ضد املغرب الإ�سالمي ،فيتكلم
يف الف�صل ال�سابع من الكتاب عن “م�أ�ساة
العرب امل�سلمني يف الأندل�س” (�ص 141
ـ  .)166وك��ي��ف ك��ان��ت “رياح التخلف
واالنهيار تهب على الأندل�س” (عنوان
الف�صل الثامن�( :ص  167ـ .)177
ث��م ي�صل بنا امل���ؤل��ف �إىل املرحلة
ال��راه��ن��ة للوطن ال��ع��رب��ي فيتحدث يف
الف�صل التا�سع عن “ع�صور الظالم التي
تخيم على العامل العربي” ( 179ـ )190
ويف الف�صل العا�شر ي�صل بنا �إىل حروب
اخلليج وكيف �أن “هيمنة ال�شمال على
اجلنوب هي عامل احلرب” (���ص  191ـ
.)210
وير�صد امل���ؤل��ف يف الف�صل احل��ادي
ع�شر م��ن ال��ك��ت��اب ع��وام��ل “التحالف
اال�سرتاتيجي الأمريكي ال�صهيوين” (�ص
 211ـ  ،)234ويحدد من هو امل�ستهدف
يف هذا ال�صراع ،وهو “الإ�سالم” كهدف
�سيا�سي ،وهو البرتول كهدف اقت�صادي
�أي�ض ًا.
و�أخ�ير ًا ال يرتك امل�ؤلف القارئ دون
�أن يقدم له يف الف�صل الأخري من الكتاب
وال��ذي يحمل عنوان “�إذن ما العمل؟”
ب��رن��اجم�� ًا وم��ن��ه��اج�� ًا للتغلب ع��ل��ى ه��ذه
احلرب ال�صليبية اجلديدة التي يتعر�ض
لها وطننا العربي يف هذه الأيام!
وهكذا مل ي�أت امل�ؤلف بكتاب ير�صد
�أح����داث احل����روب ال�صليبية فح�سب،
و�إمنا وظف هذه الأحداث لربط املا�ضي
ب��احل��ا���ض��ر ،وك��م��ا ي��ق��ول امل���ؤل��ف نف�سه
ع��ل��ى غ�ل�اف ك��ت��اب��ه“ :رمبا ك���ان ال��غ��زو
ال�صليبي قد مت حتت �شعار اخل��وف من
الإ�سالم”(!).
ولكن ال��غ��زو اال�ستعماري احلديث،
مبختلف �أ�شكاله و�ألوانه و�شعاراته ،يتم
حتت �شعار الهيمنة ال�سيا�سية وال�سيطرة
االقت�صادية على املنطقة العربية ،و�إن
وج��ود العرب يف مقابل �أوروب���ة جعلهم
الأقرب منا ً
ال جغرافي ًا ،والأ�صعب تطويق ًا
�سيا�سي ًا وفكري ًا”!
من هذا يتبني �أن هذا الكتاب واحد من
الكتب القليلة التي حتوي فكر ًا �سيا�سي ًا
ن�ضالي ًا يحمل بذور الن�ضال والت�صدي �ضد
التيارات الإمربيالية التي يتعر�ض لها
وطننا العربي والإ�سالمي اليوم.
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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

الخ�ضر
النهر أ

ل�شاعر الطبيعة واجلمال وليم كولن براينت
()1878 - 1794
• ترجمة:عبدالرحيم ح�سو
عن��د اعت�لال الن�سي��م واعت��دال
ال�سماء،
�أ�سرق �ساعة من الدرا�سة واالعتناء،
و�أ�س��رع �إىل امل�شه��د
املخ�ض��ر بالنه��ر ِ
ّ
وال�شجر،
حي��ث يج��ري املاء يف مرج��ه وموجه
�أخ�ضر،
َ
ّ
بال�شـ��ط
ف��ك�أنّ
ال�ضف��اف الرائق��ة َ
والع�شب,
ِ
وال�شرب,
بالري
�أ�ضفت عليه ِ�صبغها
ّ
ِ
َ
اجلدول يف خاللها ,مبوجه ومائه
و�أنّ
اخلرير،
اخلا�ص الن�ضري.
قد ُو�سم َ بو�سمها
ِّ
م��ع ذل��ك  ,من�يرة ٌ مياهُ ��ه– ف�ضحل��ه
لئالء,
ٌ
�سل�سل على ُد ّر من احل�صباء,
ٌّ
فريوزي ُم َ
وغمره نقاء ،وتـَيـّار ٌ د ّوامي ٌ كبري ,
ُ
و�أع�ين ٌ غائ��رة ٌ دائ��رة ٌ  ,ماه��رة ٌ يف
التغوير والتدوير .
ِ
الدلـب ِ*
�أما الأذرع املبقـَّعة ل�شجر ُّ
فتتخطى التيا َر اخلاطف َ الذي يـُنقـِّب
عن جذرها واللب ِّ ,
وبخ�لال حرك��ة �أوراقه��ا الالعب��ة،
و�أنت مت�شي لله�ضبة ,
َ
ُ
الومي���ض الراع���ش
عيني��ك
يـُرم��ى يف
لل�شم�س والغدير
املا�س
حج��ر
من
منبعثا
ك�أن��ه ال�شع��اع
ً
ّ
املنري .
�آه ٍ هن��اك م��ن مق��دم �أي��ام الربي��ع
ِالغامرة،
ببهجة الإزهار ِ ,والأطيار ِ ,والنحالت
ِ الهادرة ؛
هـر ال�صيف الأبهى والأ�شهى هناك،
َز ُ
ونـ�سمه الأ�صفى والأ�صبى بذاك ؛
ُ
الذهبي الأحلى
اخلريفي
واليوم
ُّ
ُّ
يندل��قُ يف �أ�شع��ة ال�شم���س به��دوء ٍ
ليـَبـلى .
ٌ
جميل ن�أيك بامل�سري ,عن جانب القرية
يا غدير
تقر العيون
وال
,
ببالك
لي�س
أى
ف�أن تن�
ّ
بذلك ,
ٌ
انعطاف عن تر ّدد ِ النا�س  ,التفاف
بل ِ
َ
ٌمنك وحيلة،
لإ�ضفاء الهدوء على الوادي واجلداول
ِ الظليلة ؛
وال�شجر ومنحد ُر الربوة ,
واملرج
ُ
من حولك َ  ,وحيدة ٌ� ,ساكنة ٌ ,وحلوة ,
وحي��دة ٌ– فيم��ا ع��دا ج��ري َ ال�صياد ِ
بال�صنّارة ,
ِّ
دودك
م
ح��واف
على
أيكة
ل
م��ن �أيكة
ُ
َ
الد ّوارة ؛
�أو �أن ي�أتي العـ َ ّ�شاب ،بال�سـّلة ِ والكتاب،
ليقتط��ف َ من �ضفافك َ جرعة ًمن قوة
الأع�شاب ؛
ٌ
ٌ
عاطل مثلي ,
حامل ما,
�أو بال�صدفة ِ ,
��ول هن��ا وهن��اك  ,ي�س��رح ب�أفكاره
يتج ّ

ق�ضايا و�آراء

ويحدقُ فيك َ باملثل ِ ,
ال�شتـّى,
ّ
�ساكنة ٌ – فيما عدا زقزقة َ الطيور
والق�صب
ِ
�إذ تتغ��ذى عل��ى ك��رز النه��ر ِ
املليء بالبذور ,
َ
ومو�سيقاك اخلا�صة َ املتدفقة َ الدو ّية
بخرخ��رة رخيم��ة ٍ يف رقـّ��ة �صيح��ة ٍ
جن ّية،
من الفجر حتى بزوغ اليوم التايل
كم�ساف��ر ٍ كلّ الطري��ق يغن��ي ِ م��ن كلّ
م ّوال ِ
مل �أ�سم��ع كتل��ك املو�سيق��ى اجلنـِّية يف
حياتي,
ومل �أ َر كتلك املياه ِال�صافية ِواخل�ضراء
ِ بالذات ِ ,
وتلتف بعيدا عن ال َعـيان
وتتل ّوى �أي�ضا
ُّ
ِ,
الظ��لّ
وتظه��ر يف
داكن��ة
يف
فتغي��ب
ُ
ُ
ً
ال�ضوء ِ باللمعان ِ ,
ُ
تر�سل
يف ح�ين �أنّ الكرم��ة َ من فوقه��ا
الفر َع واجلوانح َ ,
فتم�س��ك بدَ غـلها امللتف ِّ َم�س��كا ً بارحا,
الن�سيم ينحني �إال ن�صيبا ً�سانحا,
وما
ُ
ُ
وددت لو �أن القدَ َر تركني حـُ ّرا
كم
ف�أم�ض��ي مع��ك َه��ذه امل�لاذات الهادئة
طـُ ّرا ,
ُ
قالقل العي�ش ِ واملهام ,
ترحل
أن
�إىل �
َ
وي�سك��نُ يف قلب��ي �أمـ��ن امل�شه��د بردا ً
و�سالم ؛
و�أح�سد اجل��دول َ يف �ضفافه اخلميلة ِ
حني َ يندلق
املغ�ش��ي علي��ه وبه��ا م��ن
به��ا
ب�أغني��ة
ّ
ي�صحو وينطلق.
ُ
الهمج��ي بكلم��ات ٍ ال
بالقل��م
أعب��ث
�
ِّ
مفهومة ٍ وال للفهم قط ّ قابلة،
و�أخالط يف العراك ِ واحل�شود ,
أ�شـ��ده ِ ف��كلُّ م��ن
حي��ث ال�ص��را ُع يف � ّ
خ�صم لدود –
تعارك
ٌ
غالبا ما �أل��وذ بالهدوء هنا يف ان�شراح
ٍ و�صفاء ,
لأن�شِ ��ق َ الهواء َ الذي يج ّعدُ وجهـَك َ يا
َ
جدول املاء ,
و�أمتالّك َ حلما ً �ساكنا ً,
الغدي��ر ح�ي َ
ن يك��ونُ وحي��دا ً و
�إذ �أنّ
َ
فاتنا ً
ف�إنّ �ص��ورة ً فيه لتلك احلي��ا ِة الهادئة
ِ تظهر
أخ�ضر**
ل
ا
�سنوات��ي
يف
بقلب��ي
وه��ي
ِ
تظفر .
النهاية
امل�ص��در  :املكتب��ة االنكليزي��ة
االلكرتونية
* �شجرة مرتامية الأفنان
** الأكرث ن�ضارا وازدهارا

قلب الظالم  ..مرة أ�خرى !

• حممد باقي حممد

�أن تتذكّ��ر جوزي��ف كون��راد ،يذه��ب �إىل �أن
ب��د روايته الأ�شه��ر” قلب
ت�ستعي��د الذاك��رة م��ن كلّ ّ
الظ�لام “ ،عل��ى الرغم من العقود الت��ي ت�صر ّمت مذ
لكن
طل��ع بها �إىل اجلمه��ور ،تعاقبت ال�سن��ون � -إذ ًا ّ -
روايت��ه تلك ما تزال حت��دث حولها لغط ًا ،ربمّ ا ب�سبب
كمنعطف يف الرواية
من �إجماع يتمحور حول �أهميتها ُ
العاملية وفت��ح ،ذلك لأنّها جتاوزت ر�سم ال�شخو�ص من
اخل��ارج ،لتغو���ص يف �أعماقه��م ،وذلك خ��ارج �إطار ما
ُي�س ّمى بال�س��ارد العليم ،على هذا �سنذهب �إىل �أنّ هذا
الإجم��اع جاء ،لأنّ روايته �شكل��ت قطع ًا مع الروايات
الكال�سيكية العاملية ،الت��ي �أتت على الفعل املا�ضي يف
جتلياته ،ل ُيحيلنا �إىل �ضمري الغائب “ هو “ ،وليتنامى
حدثها باجتاه العقدة فاحلل!
وال نظ��ن �أنّن��ا ب�صدد �إخ��راج “ الكال�سيك “ من
فردو�س الرواي��ة� ،إذ من يجر�ؤ على توجيه �أ�صبعه -
مث�ل ً
ا  -نحو رائعة دو�ستويف�سكي “ اجلرمية والعقاب
لك��ن التط ّور يظلّ
!؟
هوغ��و
فيكت��ور
“
ؤ�س��اء
�
ب
“
“� ،أو
ّ
�سم��ة احلي��اة وقانونها ،فما جديد كون��راد يف روايته
ه��ذه ،ه��ذا �إذا اتفقن��ا ب�أنّ اجل��دة والف��رادة رائزان
أدبي !؟
�أ�سا�سيان اليوم يف �أي ا�شتغال � ّ
عل��ى ه��ذا �سنقف بعنوان كون��راد لنت�ساءل� ،أن
م��ا دالالت الظ�لام� ،إن مل تكن ت�شري �إىل العتمة التي
حتجب عنّا الر�ؤية !؟ خلف هذا الظالم � -إذ ًا  -ثمة
جمه��ول ال ُي��رى ،والإن�سان يخاف م��ا يجهله ! وها هو
كون��راد ي�ضعن��ا يف قل��ب الظ�لام� ،أي يف مرك��زه ،ربمّ ا
ل ُيح��دث �أكرب ما يمُ كن من الأثر ،ذلك �أنّنا �سنتفكر مبا
يكم��ن وراء اللي��ل الداجي ،بهذا املعن��ى يكون الكاتب
ح��رك ف�ضولن��ا يف الإجاب��ة على ه��ذه الأ�سئلة،
ق��د ّ
وال طري��ق ال�ستجالئها  -هنا � -سوى قراءة الرواية،
ح�سن�� ًا �ألي�س هذا ما يروم��ه � ّأي عنوان ،ذلك �أنّه � -أي
العن��وان  -ينه���ض بوظيفت�ين� ،سيميائي��ة تقوم على
جمل��ة م��ن الإ�ش��ارات والعالم��ات ،التي ت�ش��ي بعوامل
املنت ،م��ن غري �أن تف�ضح �أ�سراره كلها ،ومعرفية حتيل
عرف !؟
املبهم �إىل خانة املُ ّ
ويف امل�تن �سن�ستغ��رب اختياره للمكان ،نحن على
�سطح �سفينة ،ومرة ثانية �سنت�ساءل عن ال�سبب الذي
ح��دا بامل�ؤلف �إىل اختيار م��كان غري قار ،بدل اختيار
م��كان ثاب��ت كالياب�س��ة مث�ل ً
ا !؟ �أال ي�ش��ي ه��ذا املكان
با�ضط��راب النفو���س الت��ي �ستلع��ب �أدوار ًا مركزي��ة
يف العم��ل  ,ربمّ��ا لأنّه��م تواجدوا على �أر���ض مرزغية
تغو�ص بهم ،وقد ُي�شري �إىل تداخل املنظومة القيمية
يف مجُ تمع ما �أو اختالطها !
تت�ص��دى لرحل��ة تنطل��ق م��ن نه��ر
�إذ ًا الرواي��ة
ّ
التامي��ز يف بريطاني��ا ،لتنته��ي �إىل قل��ب �أفريقي��ا
ال�س��وداء ،والغاي��ة تتج��اوز جلب العبي��د �إىل جتارة
ي�سيل لها لعاب ال�سادة البي�ض� ،إنّها جتارة العاج ! فهل
عر�ضون حيوان ًا عا�شب ًا
�سيت�ساءل �أحد ع ّما �إذا كانوا ُي ّ
�إىل االنقرا���ض �أو يعرت�ض !؟ لكنّها يف جذرها العميق
والتقدم
يدع��ي احل�ض��ارة
ّ
رحل��ة ب�ين عامل�ين ،ع��امل ّ
والإن�سانية� ،إنّه عامل الرجل الأبي�ض يف الفرتة التي
بدائي،
لعبت فيه �أوروبا العجوز دور املُ�ستعمر ،وعامل
ّ
غ��ارق يف جهل��ه وعمائ��ه ،ه��و ع��امل الرج��ل الأ�سود
بطقو�س��ه وب�ؤ�سه ،الذي لع��ب دور املُ�ستع َمر ،ولتعك�س
نظ��رة كونراد الثاقب��ة جوهر اال�ستعم��ار ،بعيد ًا عن
�شعارات الر�أف��ة والأخذ بالي��د واحلماية والو�صاية
واالنتداب واالحتالل املُبا�شر ،ذلك �أنّ هذه ال�شعارات
�سع��ي د�ؤوب لنهب
�سرع��ان م��ا تت��وارى �أو تغور خل��ف
ّ
ث��روات ال�شع��وب ب�لا �أي وازع �أخالق��ي ،والغري��ب يف
امل�س�أل��ة �أن يطال الت�أث��ر باال�ستعم��ار فيل�سوف ًا كبري ًا
كهيجل ،الذي ر�أى ب�أنّ الأ� َسود عدمي ال�ضمري وخامل،
ربمّ��ا لأنّ��ه � -أي هيج��ل  -مل ينج��ح يف اخلال���ص م��ن

الآراء املُ�سبق��ة عن الآخر� ،أي �أنّه دار يف فلك نظرية
املركزي��ة الأوروب ّية ! لذلك ربمّ��ا �سنالحظ �سخرية
ُمبطن��ة ومري��رة م��ن ممُ ار�ساتهم ،وقد تك��ون القدرة
عل��ى العبور �إىل ال�ضفة الأخرى ،وتبني م�آ�سيه� ،أحد
الأ�سباب التي حم�ضت كونراد �شهرته !
ينه���ض مالرو بدور ال�شخ�ص ّية الرئ�سية ،ويقوم
ب��دور ال��راوي ،وكون��راد �إذ يق��وم بهذا يخت��ار �ضمري
املُتكل��م ،لي�شي مبوقفه املتواري خلف هذه ال�شخ�صية
احلداثوي
من ظاه��رة اال�ستعمار ككل ،ولينح��از �إىل
ّ
م��ن �أ�ساليب
الروي ،وهذا �سبب �آخر ل�شهرته ،ذلك �أنّ
ّ
ه��ذا الأ�سلوب يتيح ل��ه الغو�ص يف الأعم��اق الدفينة
ل�شخو�ص��ه ،م��ا مينح��ه القدرة عل��ى الوق��وف بنوازع
�أبطال��ه و�أهوائه��م ،وبه��ذا ي���أت عل��ى �ص��راع جديد
اخلارجي بينهم ،ذاك الذي ينجم
ُي�ضاف �إىل ال�صراع
ّ
عن اف�تراق يف امل�صالح والرغائ��ب� ،إذ �أنّ الغو�ص �إىل
�أعم��اق ال�شخ�صي��ات �سيمكن��ه م��ن الوق��وف بال�صراع
الداخل��ي لل�شخو���ص عل��ى نح��و يتي��ح ل��ه الإحاط��ة
ّ
باملُ�ستويات املُتناق�ضة داخل النف�س الب�شرية ،ب�شكل
يمُ نت الدراما داخل املنت !
ي�ص��ف مال��رو حلظ��ات الغ��روب ،تل��ك الت��ي
تبح��ر � -شيئ�� ًا ف�شيئ ًا  -نحو قلب الظ�لام ،ليعك�س لنا
عامل�� ًا رمادي�� ًا قامت�� ًا ،تت�شظى في��ه النف���س �إىل �آالف
الأحا�سي���س ،الت��ي تنه�ض  -يف عمومه��ا  -على النفور
واال�شمئ��زاز والكراهية والرف�ض لع��امل غري �إن�سا ّ
ين
قدم لن��ا مالرو ال�شركة التي
يف عالقت��ه ،على هذا �س ُي ّ
يعم��ل فيه��ا  ..طبيع��ة الإدارة املُتعفن��ة والعج��وز،
ق��دم ال�شخ�صي��ات الأخ��رى ،لكنّ��ه �سي�ترك
كم��ا �س ُي ّ
له��م م�ساحة ُيع�ّبررّ ون فيها عن �أنف�سه��م ،كما يف حالة
الرو�س��ي �أو الأفارقة �أو كريت���س ،لي�صفهم و�صف ًا بالغ
الدق��ة ،وليذهب �إىل دواخله��ا للت�أ ّمل يف �سلوكها على
�ضوء االجنازات يف علم النف�س !
ث��م -
م��ن
و-
امل��كان
وعل��ى نح��و م��ا يكت�س��ب
ّ
ال�شخ�صي��ات ح�ضور ًا واقعي ًا من خالل و�صف ال ُيغفل
� ّأي تف�صي��ل ،وح�ض��ور ًا نف�سي ًا من خ�لال موقف مالرو
ال�سحري م��ن خالل ما
منه��اُ ،ي�ض��اف �إليهم��ا ح�ض��وره
ّ
ُي�شب��ه عنا�صر �أ�سطرة �أطلت بر�أ�سها ،وهي تنتمي �إىل
ما قبل الأدبي بح�س��ب رينيه ويليك ،ذلك �أنّ كونراد
بدئي
ن�س��خ عن��ه التعي�ين الزمن��ي ،ل ُيحيل �إىل ع��امل
ّ
مييز الأ�سطورة عادة !
�أ ّما لغة كونراد فهي لغة ُمركبة  ..وعرة ،تكرث
فيه��ا اال�ستدراكات و�أقوا���س التن�صي�ص ،املُندرجة يف
جم��ل طويل��ة ،تنه���ض على امل��زج بني �أمن��اط ال�سرد
لغوي،
املُختلفة ،و�إذا مل تكن م�شغولة بداللة اقت�صاد ّ
�شاع��ري ب�سبب من
بعي��د ًا عن االتكاء عل��ى تو�صيف
ّ
طبيع��ة العمل ،ربمّ ا لأنّ الرواية حدث ميتد يف املكان
تحررة ن�سبي ًا ،حتى ال تقع يف
والزمان ،وي�سمح بلغة ُم ّ
ّ
�إ�سه��اب ُمرتهل �أو �إن�شاء جم��اينّ� ،إال �أنّها لغة ر�صينة
دقيق��ة يف عالقة الدال باملدل��ول ،من غري زخرفة �أو
�إن�شاء �أو ديباجة !
بهذا املعنى قد تكون هذه الرواية  -يف عودة �إىل
امل�ضمون  -محُ اولة لعك�س احلياة يف زخمها وت�شظيها،
تت�صدى جلوهر اال�ستعم��ار بعيد ًا عن �أي زخرف
فهي
ّ
�أو تربي��ر ،ل ُيط��ل علينا يف وجهه الذمي��م واملتناق�ض،
وقد تكون حد ًا و�سط ًا بني الرواية التقليدية يف �أبرز
الوع��ي ،املُعبرّ عنها �أبرز ما يكون
مناذجه��ا ،وبني تيار
ّ
التعبري يف ما �س ّمي بالواقعية ال�سحرية !
تنته��ي الرواي��ة �إذن عن��د و�ص��ول ال�سفين��ة �إىل
�أفريقي��ا ال�سوداء ،ولأنّ ظاه��رة اال�ستعمار مقيمة ما
ت��زال جل�أ كونراد �إىل خامتة مفتوحة انفتاح احلياة
على رحابتها ،ما قد يقت�ضى التنويه !

حما�ضرة
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(الثقافة والتحديات الراهنة) حما�ضرة يف دورة �إعداد الأطر املركزية
د .جمعة :املثقفون املبدعون والأدباء الأحرار و�أبناء الوطن ال�شرفاء
�سوف يخمدون احلرائق التي ت�أججت ب�أيدي املغفلني واملغرر بهم
• عبد احلكيم مرزوق
قدم الدكتور ح�سني جمعة رئي�س
املكتب التنفيذي الحتاد الكتاب العرب
حما�ضرة بعنوان الثقافة والتحديات
ال��راه��ن��ة وذل����ك يف �إط�����ار ال����دورة
املركزية لإعداد الأطر القيادية التي
تقيمها القيادة القطرية حلزب البعث
العربي اال�شرتاكي يف مدر�سة الإعداد
احلزبي املركزية حيث ر�أى �أنّ الثقافة
تعد ب�أن�ساقها املعرفية وال�سلوكية
احل����ام����ل ال���ف���ك���ري واالج���ت���م���اع���ي
وال�سيا�سي واالقت�صادي والإعالمي
وال��ت��ق��ن��ي ال����ذي مي�� ّي��ز جم��ت��م��ع�� ًا عن
�آخ��ر ،ومن ثم فهي ال�صورة ال�صادقة
حلاجاته وم�شاعره وق�ضاياه يف كلّ
زمان ومكان ،و�أ�ضاف :ان الثقافة هي
مدخالت الذهن من �أن�ساق معرفية
واج��ت��م��اع��ي��ة ودي��ن��ي��ة واع��ت��ق��ادي��ة
و�أدبية واقت�صادية و ..وحتولها �إىل
�سلوك وقيم يعتنقها النا�س ويتمثلونها
يف حياتهم وتربيتهم كابرا عن كابر
 ،ويف حديثه عن الثقافة وال�سلطة
ر�أى د .جمعة �أن الثقافة ه��ي نتاج
جتربة �أ�صيلة متعددة االجت��اه��ات
ما جعلها تنري حياة ال�شعوب والأمم
وت��ق��دّ م م��ا ي�ساعدها على النهو�ض
وال��ت��ق��دّ م وال �س ّيما ح�ين ال ي�شوبها
التخلّف واالنغالق واجلمود ف� ً
ضال عن
التبعية والنفاق والتدلي�س والكذب
والتع�صب،
والت�ضليل والعن�صرية
ّ
�أي �أنها مبا �أبدعته من �آداب وفنون
وفل�سفة وعقائد وعلوم متثل ج�سر
التوا�صل بني الأمم وان �صدرت يف كل
امة عن خ�صائ�ص ذاتية متيزها عن
�أي ثقافة �أخ��رى وان تقاطعت معها
بكثري من الر�ؤى واملناهج التي انتجت
حقيقة املعنى للح�ضارة الإن�سانية
جت�سد الو�سيلة املثلى التي
فالثقافة
ّ
تخرج النا�س من عزلتهم �إىل ف�ضاء
التفاعل الإن�ساين ،وحينما تتفاوت
وظائفها و�أهدافها ف�إنّ هذا يرجع �إىل
تن ّوع قدرات م�ستويات الب�شر يف ذلك
ويف اكت�شاف ال��دواف��ع الذاتية قبل
املو�ضوعية.
ويف حديثه عن املثقف واحتالل
العقول قال �إذا كانت الثقافة الأ�صيلة
ت�سعى �إىل حت��ري��ر ع��ق��ل الإن�����س��ان

ف���إن الثقافة ذاتها تثبت �أن احتالل
ه��ذا العقل وف��ق منهجية التزييف
والت�ضليل وبكل الأ�ساليب والأدوات
التي جتعله عق ًال نا�سخ ًا �آو م�شوه ًا يعد
من �أق�سى العقوبات الإن�سانية التي
متيزه عن خملوقات اهلل وكل من يدقق
باحلال التي �آل �إليها بع�ض املقامرين
من الكتاب واملثقفني واملتورطني فيما
�أ�سموه ثورة ،لوجدنا العجب العجاب
فمخيلة ك���ل واح����د م��ن��ه��م ممتلئة
ب�أحالم �شتى على الطريقة الأمريكية
او الغربية � ..إنها حمتلة بحلم احلياة
الدميوقراطية التي ا�صطنعها الفكر
الغربي وفق فل�سفته اخلا�صة
وعن التحديات الراهنة والآفاق
امل��ن��ظ��ورة ق��ال :م��ا م��ن ���س���ؤال يتعلّق
مبهمة “املثقف الوطني” املبدع امللتزم
يف ظ��ل التحديات ال��راه��ن��ة املاثلة
يف �سورية �إال تعبري ع��ن م�س�ؤولية
وط��ن��ي��ة ك��ب�يرة ت�ستقرىء ال��واج��ب
واحلق واخلري واجلمال بو�صف املثقف
الوطني �صاحب ق�ضية وطنية ن�ضالية
و�أعلى م�س�ؤولية من �أي مواطن �آخر ،
وتابع� :إن “املثقف الوطني” �صاحب
ق�ضية وطنية ن�ضالية و�أعلى م�س�ؤولية
من � ّأي مواطن �آخ��ر ،ولذلك ف�إنّه ال
ي��ج��وز ل��ه االن��خ��داع بقيم ومفاهيم
الدميقراطية الغربية التي لها طابعها
وج ّوها اخلا�ص و�أ�ضاف :

لقد �أ�سقطت الهجمة العدوانية
اال�ستعمارية اجل��دي��دة على الوطن
والأم���ة القناع امل��زي��ف ال���ذي لب�سه
�أ���ص��ح��اب الثقافة الدميقراطية يف
�أورب����ا و�أم���ري���ك���ا ...ف��ه��ن��اك �إره���اب
تكفريي �/صهيوين� /أمريكي يتحرك
يف ك��ث�ير م��ن ب��ق��اع ال��ع��راق و���س��وري��ة
وليبيا ...وهناك حتالف �صريح بينه
وبني دول (ال��ب�ترودوالر) واحلكومة
الإردوغ��ان��ي��ة العثمانية ...وهناك
تهديد وج���ودي لكل �أب��ن��اء املنطقة
ال�����ش��رف��اء ،وت�����ش��وي��ه منظم للهوية
العربية ال�سامية ،وا�ستهداف �سيا�سي
لتفتيت املنطقة؛ واجتماعي لتمزيق
وحدة العي�ش امل�شرتك؛ و...
�إن ما تعر�ضت له الأم��ة العربية
عامة و�سورية خا�صة خالل ما يزيد
ع��ل��ى ث�ل�اث ���س��ن��وات و�أرب���ع���ة �أ���ش��ه��ر
ت�ؤكد القيام بجملة من الإج��راءات
ال�سريعة التي فر�ضتها التحديات
الراهنة؛ فالبد مما ي�أتي:
 1ـ الثقافة اجلديدة يجب �أن تكون
ثقافة وطنية ال ت��ه��رب م��ن ال��واق��ع
وم�شكالته و�إمنا تعاجلها يف �إطار وطني
ثم قومي ي�ستند �إىل ثقافة احل��وار
الوطني حلل كل الإ�شكاالت ،وحماربة
كل �أ�شكال الف�ساد واالنحراف...
 2ـ ال��ث��ق��اف��ة اجل���دي���دة ثقافة
م���ق���اوم���ة ل��ك��ل م�����ش��اري��ع ال��ه��ي��م��ن��ة

والتق�سيم يف الوقت الذي تكون فيه
ثقافة تنوير ت�ستند �إىل التحليل
النقدي العلمي املنهجي وفق معايري
معرفية ت�ؤدي �إىل االرتقاء يف احلياة
وال�سلوك وال تنغلق على الذات� ...أي
�أنها ثقافة منفتحة تعري وتقرت�ض،
حتافظ على �أ�صالتها؛ وتغنى بغريها
وال تقع يف مطب اال�ستالب والتبعية،
�أي ًا كان طغيان ثقافة الآخر وقوتها
مب��ا فيها ثقافة ال��ع��ومل��ة و�أن�ساقها
املعرفية والتقنية واالقت�صادية التي
ق�سمت العامل �إىل دول لل�شمال و�أخرى
ّ
للجنوب تتميز ب�أداء دور متمم وتابع
ل��دول ال�شمال التي تتحكم ب�أ�سواق
املال والإعالم...
 3ـ ال��ث��ق��اف��ة اجل���دي���دة ثقافة
تربوية خلقية جمالية توحد وال
ت��ف ّ��رق؛ تبني وال ت��ه��دم ،مو�ضوعية
ب��ع��ي��دة ع���ن ال����ن����زوات وال��ع�����ص��ب��ي��ة
والعواطف...
ولذا ال بدّ من ت�ضافر اجلهود كل
يف موقعه م��ن الأ���س��رة �إىل املدر�سة
�إىل اجلامعة لتنمية فكرية ثقافية
تربوية تعتمد التكامل والتفاعل يف
توحيد العمل الوطني للحفاظ على
الهوية الوطنية ويف �إط���ار توحيد
يب�صر املجتمع
املنهج الرتبوي ال��ذي ّ
بهوية امل�صطلحات وحقيقتها.
 4ـ الثقافة اجلديدة لي�ست ثقافة

نخبوية و�إمن����ا ث��ق��اف��ة اجتماعية
واقت�صادية تزيل اله ّوة بني النخب
واملجتمع؛ ب�ين ال�شباب وال��ك��ب��ار� ،أو
ل��ن��ق��ل :ن��ري��د ث��ق��اف��ة تبني اخل�برة
وتقيم التوازن بني الذات والآخ��ر...
فهي ثقافة تنفتح انفتاح ًا معرفي ًا
علمي ًا وم��و���ض��وع��ي�� ًا ع��ل��ى ال�شرائح
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة ل��ب��ن��اء
العالقات ال�صحيحة بني النا�س وفق
احلرة امل�ستندة �إىل الكفاءة
املناف�سة ّ
وال�����ص��دق ل��ل��و���ص��ول �إىل احلقيقة
واحل��ق ...ينبغي �أن تواجه الثقافة
ال��وط��ن��ي��ة اجل���دي���دة ال��ف��ج��وة التي
�أخ��ذت تت�سع بني ال�شباب والأجيال
التي تقدمتها؛ وعلى اجلميع �أن يواكب
ثورة املعلوماتية والتقنيات احلديثة
وو�ضعها يف خدمة الوطن وق�ضاياه.
 5ـ توحيد املفاهيم وامل�صطلحات
وال���وع���ي مب��رج��ع��ي��ات��ه��ا ووظ��ائ��ف��ه��ا
و�أهدافها.
وم��ن ث��م الب��د م��ن جعل املفاهيم
وفق مقت�ضيات امل�صلحة الوطنية...
ويف طليعتها ما يتعلق مب�ضمون احلرية
ال�سيا�سية والفكرية.
وه��ي ب��ه��ذه اخل�صائ�ص جميعها
تر�سخ املحبة والت�آخي والت�سامح...
وتقوي االنتماء ال�سامي �إىل اجلماعة
والوطن...
وخ��ت��م حما�ضرته ب��ال��ق��ول �:أي��ا
كانت الأح���داث التي مير بها الوطن
والأم��ة ع�صيبة وقا�سية  ،و�أي�� ًا كانت
حجوم االن��ه��ي��ارات واخليانات م�ؤملة
 ،و�أي����� ًا ك��ان��ت ب���ط���والت الفلهويني
البلهاء جارحة ف�إن املثقفني املبدعني
والأدب�����اء الأح����رار و�أب��ن��اء الوطن
ال�شرفاء �سوف يخمدون احلرائق التي
ت�أججت ب�أيدي املغفلني واملغرر بهم
و�سوف يزرعون الأمل �أزهار ًا بي�ضاء يف
النفو�س و�سين�شدون �إبداعات الوطن
على �أوتار املحبة والت�سامح  ،وقد عزز
ذلك كله انتما�ؤهم الوطني الأ�صيل
و�إرادتهم القادرة على اختيار الأ�سلوب
املفعم باخللق ال�سامي لبناء امل�ستقبل
احلر الكرمي .
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ندوة يف احتاد الكتاب العرب
مبنا�ســــــبة مرور � 45ســـــنة
على جرمية �إحراق امل�سجد الأق�صى املبارك

مبنا�سبة مرور � 45سنة على �إح��راق العدو
ال�صهيوين للم�سجد الأق�صى املبارك �أقام احتاد
الكتاب العرب بالتعاون مع امل�ست�شارية الإيرانية
ب��دم�����ش��ق وج��م��ع��ي��ة ال�����ص��داق��ة الفل�سطينية
الإيرانية ندوة �سيا�سية تناولت هذه الذكرى
الأليمة ،وذلك �صباح الأحد  2014/8/24م يف
قاعة املحا�ضرات مببنى االحتاد.
ا�ستهلت فعاليات الندوة بالوقوف دقيقة
�صمت على �أرواح �شهداء الوطن والأمة و�شهداء
فل�سطني ب�شكل خا�ص ،و�أدار الندوة الدكتور نزار
بني املرجة رئي�س حترير “الأ�سبوع الأدبي”
ال���ذي رح���ب ب��ال�����س��ادة احل�����ض��ور وامل�����ش��ارك�ين،
مقدم ًا �شكره لكل من �ساهم يف امل�شاركة بهذه
الندوة ولكل من يقف �إىل جانب ق�ضية ال�شعب
الفل�سطيني العادلة وحقه يف العي�ش ب�سالم
بعيد ًا عن �إجرام االحتالل ال�صهيوين.
يف بحثه الذي حمل عنوان “احتالل القد�س
وتهويدها -اجل��رح العربي النازف” �أ�شار �أ.د.
ح�سني جمعة رئي�س احت��اد الكتاب العرب �إىل
�أن القد�س جت�سد مدينة االلتقاء بني ال�سماء
والأر�����ض ،و�أر����ض املحبة والإخ����اء والت�سامح
وال�سالم ،منذ �أ�س�سها العرب اليبو�سيون قبل
خم�سة �آالف عام و�سموها (مدينة ال�سالم) ،فقد
تواتر عليها ما يزيد على �أربعني ح�ضارة عمرتها
باملحبة وال��ت��ع��اي�����ش امل�����ش�ترك ،ع���دا امل��راح��ل
الق�صرية جد ًا التي عرب فيها اليهود فعاثوا يف

املدينة الظاهرة خراب ًا ،علم ًا �أنها وقعت يف قيد
ال�سر اليهودي ملدة ق�صرية طارئة على التاريخ،
نتيجة خ��روج ال��وج��ود ال��ي��ه��ودي ع��ن ال�شرط
املو�ضوعي للجماعات الب�شرية ،ما ي�ؤكد �أن هذه
امل��دة ال ميكن �أن تقدم لل�صهاينة �أو للحركة
ال�صهيونية �أي حق تاريخي فيها ،كما �أكد �أ .د.
ح�سني جمعة �أن القد�س تنام وت�صحو على �أنهار
من احلزن وامل�آ�سي التي تت�شظى �أج�ساد ًا و�أ�شالء
تتمزق ب�أنياب القيادات الذئبية ال�صهيونية
املفرت�سة الوالغة يف التوح�ش والقتل ،دون �أن
يردعها رادع من خلق �أو �ضمري �أو قانون �أر�ضي
�أو �سماوي ،فالقيادات ال�صهيونية متار�س �سيا�سة
اال�ستئ�صال العن�صري وتنفذ خمططات تهويد
منهجية مدرو�سة لتغيري وجه القد�س احل�ضاري.
يف ظل �صمت بع�ض الدول العربية والإقليمية.
وق��دم �أ .علي ب��دوان ورق��ة حملت عنوان”
القد�س وذكرى �إحراق الق�صى -الو�ضع الراهن
وامل��ه��ام العاجلة العربية والإ�سالمية” �أ�شار
فيها �إىل �أن القد�س ت�صرخ على �ضوء الواقع
احل���ايل م��ع ت��وا���ص��ل عمليات الق�ضم املتتايل
لأرا�ضيها مل�صلحة التو�سع اال�ستيطاين التهويدي
اجلائر ،فالقد�س ت�ستغيث وتنتظر مهام عاجلة
فل�سطينية وعربية و�إ�سالمية للتحرك من �أجل
�إنقاذ املدينة املقد�سة ،حيث ي�ؤمل القلب �أن يبقى
الفل�سطينيون يواجهون وحدهم ه��ذا اخلطر
الداهم و�أن ي�ستمر العرب وامل�سلمون مكتفني

بالت�صريحات والكالم اللفظي ال��ذي ال يحقق
�شيئ ًا عملي ًا على الأر�ض.
بدوره قال الباحث الدكتور غازي ح�سني يف
حموره “�إ�سرائيل و�إح��راق امل�سجد الأق�صى”:
لقد “�أتت نريان احلريق الوح�شي التي �أ�شعلها
ب��ث احل��ق��د وال��ك��راه��ي��ة والتع�صب والتمييز
العن�صري الذي ر�سخه كتبة التوراة والتلمود
وامل�ؤ�س�سني ال�صهاينة والكيان ال�صهيوين �ضد
العروبة والإ�سالم وامل�سيحية على حمراب �صالح
الدين وحولته �إىل رماد وكادت �أن تدمر امل�سجد
الأق�صى املبارك بكامله لوال �أبناء �شعبنا الذين
هبوا من جميع �أنحاء ال�ضفة الغربية لإطفاء
احلريق” .يف ح�ين ق���ام ال�صهاينة بتعطيل
م�ضخات املياه للفل�سطينيني يف حماولة ملنعهم من
�إخماد النريان يف امل�سجد الأق�صى �إال �أن �إخوتهم
امل�سيحيني وق��ف��وا �إىل جانبهم و�ساعدوهم.
و�أ�شار د .غ��ازي ح�سني �إىل �أن الهيكل املزعوم
خرافة توراتية وال وجود له على الإطالق ال يف
التاريخ وال يف علم الآثار وال على �أر�ض الواقع.
ب����دوره ق���دم د .نبيل احل��ل��ب��اوي مداخلة
�أ���ش��ار فيها �إىل العالقة ب�ين امل�سجد الأق�صى
وامل�����س��ج��د احل������رام وارت��ب��اط��ه��م��ا ب��ح��ادث��ة
الإ����س���راء م�����ش�يرا �إىل �إن �إ����س���راء الأم����ة ال
يكتمل �إال بتو�أمة امل�سجدين لإن��ق��اذ الأم��ة.
واع���ت�ب�ر �أن اخل��ط��ر ال��ك��ب�ير ع��ل��ى الأم�����ة هو
خ��ط��ر ب��ن��ي �إ����س���رائ���ي���ل ف���ال���دي���ن ع��ن��د اهلل

واح��د ولكن ال�شرائع خمتلفة م�شريا �إىل �أن
�إ���س��راء الأم���ة ال يكون �إال باملقاومة وال��دف��اع
ع���ن ف��ل�����س��ط�ين وم���ا ح��ول��ه��ا وك���ل امل��ق��د���س��ات.
يذكر �أنه يف يوم  8من جمادى الآخرة 1389هـ
 � 21أغ�سط�س 1969م �أقدم �صهيوين �أ�سرتايلاجلن�سية ا�سمه «دين�س مايكل» جاء فل�سطني
با�سم ال�سياحة ،على �إ�شعال النار يف اجلامع
الق ْبلي يف امل�سجد الأق�����ص��ى ،والتهم احلريق
أجزاء مهمة منه ،ومل ي�أت على جميعه ،واحرتق
�
ً
منربه التاريخي املعروف مبنرب �صالح الدين،
والذي كان يعترب ً
رمزا للفتح والتحرير والن�صر
على ال�صليبيني ،كما هدد احلريق قبة اجلامع
الأثرية امل�صنوعة من الف�ضة اخلال�صة الالمعة،
وا�ستطاع الفل�سطينيون �إنقاذ بقية اجلامع من
�أن ت�أكله النار ،وقد �ألقت �إ�سرائيل القب�ض على
اجل��اين ،وادع��ت �أن��ه جمنون ،ومت ترحيله �إىل
�أ�سرتاليا؛ وما زال يعي�ش حتى الآن يف �أ�سرتاليا
ولي�س عليه �أي �أثر للجنون �أو غريه.
وقامت �سلطات االحتالل ال�صهيوين بقطع
املياه عن املنطقة املحيطة بامل�سجد يف نف�س
يوم احلريق ،وتع َّمدت �سيارات الإطفاء التابعة
لبلدية القد�س -التي ي�سيطر عليها االحتالل -
الت�أخري؛ حتى ال ت�شارك يف �إطفاء احلريق ،بل
جاءت �سيارات الإطفاء العربية من اخلليل ورام
اهلل قبلها و�ساهمت يف �إطفاء احلريق.
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�إنغمار بريغمان
�سبع �سنوات على غياب
�آخر عباقرة جيل

• عبادة تقال

�أقيم يف مقر احت��اد الكتاب العرب بدم�شق يوم
الأحد  2014/8/24جمل�س عزاء لل�شاعر العربي
الفل�سطيني الراحل �سميح القا�سم الذي غيبه املوت
الأ�سبوع الفائت بعد �صراع طويل مع املر�ض عن عمر
ناهز  75عام ًا.
و�أكد امل�شاركون خالل جمل�س العزاء الذي �أقامه
احتاد الكتاب العرب واحت��اد ال�صحفيني يف �سورية
واالحت��اد العام للكتاب وال�صحفيني الفل�سطينيني
وف�صائل املقاومة الفل�سطينية على مناقب ال�شاعر
ال��راح��ل ومواقفه الوطنية يف مواجهة االحتالل
الإ�سرائيلي ودوره يف �صناعة �أدب املقاومة منوهني
ب�أهمية �شعره ودوره يف تفعيل املقاومة الفل�سطينية
وتنمية احل�س الوطني يف ال�شعر املقاوم.
واع��ت�بر رئي�س احت��اد الكتاب ال��ع��رب الأ�ستاذ
الدكتور ح�سني جمعة �أن ال�شاعر �سميح القا�سم
�صار جزء ًا من حكايات الوطن املجدول على البيارق
اخلفاقة بالت�ضحية والبطولة تارك ًا لأهله وحمبيه
�أنغام ال�صمود والكربياء بعد �أن قارع زنازين العدو
ال�صهيوين حتى �أ�صبحت حار�سة �أبدية لتطلعه نحو
�شم�س احلرية.
يف حني ر�أى رئي�س احت��اد ال�صحفيني الأ�ستاذ
اليا�س مراد �أن ق�صائد القا�سم كانت �أنا�شيد للوطنية
يف كل بيت ومدر�سة ويف الديار الفل�سطينية والعربية
ومدعاة لك�شف الكراهية والعن�صرية ال�صهيونية
الفت ًا �إىل �أن��ه رح��ل بعد �أن هز الكيان ال�صهيوين
ب��رم��ت��ه ح�ين ع���راه وو���ض��ع��ه يف م��واج��ه��ة �صورته
الدموية املتوح�شة ب�صورته الأخ�يرة عندما توغل
وتوح�ش وتفنن ب�أ�ساليب القتل والبط�ش والتدمري
واالعتقال والطرد واملالحقة للفل�سطينيني الثابتني
على العقيدة الوطنية واملنادين بفل�سطني عربية.
�أما الأمني العام جلبهة الن�ضال الفل�سطيني خالد
عبد املجيد فر�أى �أن ال�شاعر الراحل ج�سد املقاومة
يف �شعره وكان له ال��دور الكبري يف مواجهة الهجمة
العدوانية الأخرية على قطاع غزة حيث كان ي�صدح
من خالل الف�ضائيات لتعزيز �صمودنا و�صمود �أهلنا
يف غزة ما يثبت دور هذا ال�شعر يف تنمية املقاومة
الفت ًا �إىل �أهمية وق��وف �سورية �إىل جانب ال�شعب
الفل�سطيني وق�ضيته العادلة.
و�أ�شار الدكتور غازي ح�سني �إىل �أن القا�سم كان
�شاعر ًا مقاوم ًا متم�سك ًا بالأر�ض وحب الوطن والدفاع

عن �أر�ضه وق�ضية �شعبه.
و�أل��ق��ى ال�شاعر الفل�سطيني خ��ال��د �أب���و خالد
بيان االحت��اد العام للكتاب والأدب��اء الفل�سطينيني
وبيت ال�شعر الفل�سطيني قال فيه �إن االحتاد يعرب
عن �شعوره بفداحة اخل�سارة للحركة الثقافية يف
فل�سطني ويف الوطن العربي والعامل احل��ر برحيل
ه��ذه القامة الثقافية العالية م�ستذكر ًا بافتخار
الدور الذي لعبه ال�شاعر الكبري �إىل جانب الراحلني
الكبريين توفيق زياد وحممود دروي�ش يف الت�أ�سي�س
ملدر�سة املقاومة ال�شعرية.
وجاء يف البيان �أن الراحل الكبري كان واحد ًا من
ذلك اجليل امل�ؤ�س�س للكلمة املقاتلة على طريق ت�شييد
مدر�سة �شعرية فورية حمكمة الأ�سا�سات والبنيان.
وبني الدكتور الباحث �سليم بركات �أن الراحل
�سميح القا�سم على الرغم من كل ال�ضغوطات التي
مور�ست عليه �أظهر عرب �أ�شعاره مت�سكه بالأر�ض
معترب ًا �أن خ�سارته ال تعو�ض على م�ستوى الوطن
العربي لأن ا�سمه الت�صق بتحرير فل�سطني كما �أنه
عا�ش حياته ب�شكل عادي وب�سيط ملت�صق ًا بالفقراء
والكادحني.
ور�أى الروائي الفل�سطيني ح�سن حميد �أن ال�شاعر
الراحل كان �أكرث من كونه فل�سطيني ًا �أو �شاعر ًا �أو
وطني ًا فهو الذي وعى الوطنية داخل زنازين العدو
ال�صهيوين منذ كان طفال ووعى الق�صيدة وهو طالب
يف املدر�سة الإع��دادي��ة وع��رف التاريخ العربي من
مدوناته الأم و�أ�س�س مع رفاقه �أدب املقاومة الذي
ظهر خالله �صناع �أجم��اد العرب م�ؤكدا �أن القا�سم
�سيبقى ال�شاهد على ما قام به مقاومو فل�سطني �أطفا ً
ال
و�شباب ًا و�شيوخ ًا ون�ساء �إىل كل الأزمنة.
و�أك��د ال�شاعر الدكتور ن��زار بني املرجة رئي�س
حترير الأ�سبوع الأدب��ي �أن رحيل القا�سم خ�سارة
فادحة لل�شعر العربي و�أن مواقفه �ستبقى �ساكنة يف
الذاكرة والوجدان وال�ضمري.
وحت��دث كل من ع�ضو القيادة القومية الرفيق
�أحمد احل�سن ،ود�.صابر فلحوط ،ود.ج��ورج جبور،
ود.ر�شيد موعد ،و�أ.ف��اي��ز قنديل ،ود.عبد الكرمي
ال�شرقي ،و�أ.ح��م��د موعد ،عن مناقب فقيد ال�شعر
�سميح القا�سم ودوره يف بناء ثقافة املقاومة� ،إىل
جانب �سالح املقاومة يف الت�صدي للعدوان ال�صهيوين
الرامي �إىل حمو الهوية العربية..

“الرجل ال��ذي ط��رح �أ�سئلة �صعبة” ،ه��ي العبارة التي اختارها املخرج
ال�سينمائي وودي �آالن عنوان ًا للمقال الذي كتبه بعد �سماعه خرب رحيل ال�سينمائي
وامل�سرحي ال�سويدي ال�شهري �أنغمار بريغمان يف التا�سع والع�شرين من متوز عام
 .2007رمبا تخت�صر تلك العبارة ما قدمه بريغمان يف �أفالمه التي طرح عربها
موا�ضيع عن رجال ون�ساء عاجزين عن التوا�صل مع الآخرين ،حمملني ب�أ�سئلة ما
ورائية عن الإثم ووجود اهلل والق�سوة االنفعالية للمخلوقات الب�شرية .بريغمان �أو
ال�شاعر ال�سينمائي العظيم للفنائية ،كما و�صفه �آالن ،ي�صيرّ الأ�شرطة ال�سينمائية
ق�صائد عميقة جد ًا عن الفنائية ،احلب ،الفن� ،صمت اهلل� ،أمل ال�شك الديني املربح
وال��زواج الفا�شل وغريها ،كما يف فيلم اخلتم ال�سابع الذي حاز على جائزة جلنة
التحكيم اخلا�صة يف مهرجان كان ال�سينمائي عام � 1957سابر ًا العالقة الفردية
مع اهلل وفكرة املوت .ومن ثنايا تلك الأ�سئلة تطل طفولة بريغمان ،تلك الطفولة
التي تركت ت�أثري ًا كبري ًا على حياته ،فا�ستقى منها مادة مل�سرحياته و�أفالمه التي
تناول بع�ضها مو�ضوع �صدمة الأب -احلاكم كما يف فيلم “ عرب املر�آة املظلمة” يف عام
 ،1961وفيلم “ �ضوء ال�شتاء” يف عام  .1963وعرب عنها يف كتبه ابتداء من امل�صباح
ال�سحري يف عام  1987وحمادثات خا�صة يف عام � 1996شارح ًا �أبعاد العالقة مع
والده وزواج والديه املتوتر.
* لعل �أهم ما ميز بريغمان خالل م�شواره الطويل هو قدرته الفائقة وموهبته
الكبرية كقا�ص يعرف كيف ين�سج ق�صته اخلا�صة ،قاب�ض ًا على جمهور امل�شاهدين
ب�إحكام و�سحر وهو يقدم لهم مادة �صعبة .لقد خرج كثريون من �أفالمه وهم يرددون:
“ مل �أفهم بال�ضبط ما �شاهدت للتو ،ولكني كنت مثبت ًا �إىل مقعدي مع كل كادر”.
كما �أن الرجل كان م�شغ ً
وال حتى يف �أحالمه بالطريقة التي �سي�ضع فيها الكامريا.
كان يحلم وي�صارح وودي �آالن بذلك ”:هل تعتقد �أنه �سيكون ممتع ًا �أن ت�صنع فيلم ًا
بينما الكامريا ال تتحرك �أبد ًا ولو بو�صة واحدة ،واملمثلون يدخلون ويخرجون فقط
علي من كل بد!” وي�أتي وقت ينفذ فيه بريغمان
من الكادر؟�أم �أن النا�س �سي�ضحكون ّ
تخيالته ،وي�ضع الكامريا على وجه ليف �أوملان �أو بيبي �أندر�سون ويرتكها هناك ومير
وقت دون �أن تتزحزح ،ويتولد �شيء غريب وفريد يف �إ�شراقه ،ويبدو املتابع ذائب ًا يف
ال�شخ�صية مهتز ًا طرب ًا دون �أي �شعور بامللل .لقد امتلك بريغمان مفرداته اخلا�صة
التي �سرب من خاللها الأعماق النف�سية للممثلني ،والتي �ستبدو منافية للطبيعة
والعقل بالن�سبة لأولئك الذين تعلموا �صناعة الأفالم بالطريقة التقليدية .ا�ستمتع
بريغمان ب�صناعة الأفالم ،ونادر ًا ما كان يهتم بنتائج �شباك التذاكر �أو بردات الفعل
التي تثريها تلك الأفالم .وك�أي �شخ�ص �آخر كان يفرح عندما يكون مو�ضع تقدير
ولكن عدم �إعجاب اجلمهور بالفيلم كان كفي ًال ب�أن ي�سبب له �إزعاج ًا ال ي�ستمر �أكرث
من ثالثني ثانية كما �صارح �آالن يف �إحدى املرات.
 بالعودة �إىل وودي �آالن وانطباعاته عن الراحل الكبري فقد ذكر �أن بريغمانترك لديه در�س ًا مفاده �أن على املخرج حماولة �صنع العمل الأف�ضل يف اللحظة التي
متنح له ،دون �أن ي�ست�سلم للعامل الأحمق بكل تخبطاته و�ضرباته ،وال �أن ينجر وراء
الدور املثري ملخرج الأف�لام ،بل �أن ي�صنع فيلمه فقط ،ومن ثم ينتقل �إىل �صناعة
الفيلم الذي يليه .ونذكر هنا عبارة �آالن ”:لقد �صنع بريغمان حوايل �ستني فيلم ًا
يف حياته كلها و�أنا �صنعت ثمانية وثالثني ،وعلى الأقل �إذا مل �أ�ستطع االرتقاء �إىل
نوعيته فرمبا �أ�ستطيع االقرتاب من كميته ”.امللفت للنظر �أن بريغمان بعد مئة
عر�ض م�سرحي وحوايل �ستني فيلم ًا طوال حياة امتدت ت�سعة وثمانني عام ًا ،كان
يرى ال�سينما مبثابة املحظية املثرية بينما كان امل�سرح زوجته املخل�صة!
 رحل بريغمان �آخر عباقرة جيله بعد حياة حافلة بالأفالم وامل�سرحياتوالعالقات الن�سائية ،تارك ًا وراءه الكثري من الأ�سئلة ال�صعبة التي تنتظر �أولئك
امل�ؤمنني �أن متعة احلياة تكمن يف البحث عن �أجوبة لأ�سئلتها ال�صعبة ،حتى ولو كانت
تلك الأجوبة م�ستحيلة .رحل يف مرا�سم جنازة اقت�صرت على �أفراد العائلة ،لكنه
�سيبقى قريب ًا من احلياة كما عنون �أحد �أفالمه ،م�شبع ًا بطعم الكرز الربي اخلا�ص.
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يف غياب �سميح القا�سم
�سماء م�سقوفة بالبنادق
طائر الرعد يخرتق ً

• يو�سف حطيني

تطلّ � ،أ ّيها ّ
ال�شاعر ،على الدنيا وحيد ًا غريب ًا يف
يوم من �أيام �شهر (�أيار) مايو ،1939ال يعرفك
�أحد �سوى �أ ّمك ،وتغادرها �شاعر ًا ومنا� ً
ضال ملأ
الدنيا و�شغل النا�س ،مبا يزيد على �ستني كتاباً
يف ال�شعر والنقد وامل�سرح والرواية والنقد..
�ستون كتاب ًا كانت �ستة منها كافية؛ لكي يعرفك
القارئ العربي ال��ذي يتلهف لل�صوت املقاوم؛
للحنجرة الذهبية التي مل تتعب من ال�شعر،
على مدى �أكرث من ن�صف قرن.
يذكرك �صديقك الأثري حممود دروي�ش الآن
يف مرقده الأبدي ..تذكرك الرامة ..يذكرك
ال�سجن الإ�سرائيلي واالع��ت��ق��ال الإداري..
يذكرك طالبك ..زمالء ال�صحافة يف “الغد”
و”االحتاد” ال ين�سون رج ًال يقول كلمته دون
م��وارب��ة ودون خ��وف ،ودون رت��و���ش ال�صورة
والإيحاء واملناورة اللطيفة التي طاملا تف ّي�أ يف
ظاللها �صديق عمرك.
اختلفتما على ال�شعر ،فكتبتَ الق�صيدة الأقرب
للمبا�شرة واملواجهة ،فيما ركب دروي�ش على
جناح ال�صورة ووح��ي املجاز .اختلفتما على
املكان :فحني �ضايقته �سلطات االحتالل مل
يحتمل ذلك ،وراح يحلّق يف �سماء �أخرى� ،أ ّما �أنت
فقد بقيت حتلّق يف �سمائك املحاطة بالأ�سالك
وامل�سقوفة ببنادق اجلنود .اختلفتما على املوت
�أي�ض ًا ،ف�أنت تقول�“ :أنا ال �أحبك يا موت..
لكنني ال �أخافك”� ،أم��ا هو فقد �صنع للموت
متجد الفعل الإن�����س��اين .غري �أنكما
ج��داري��ة ّ
اتفقتما على فل�سطني ..فل�سطني التي اجتمع
�أهلها لي�أخذوا ج�سدك �إىل مثواه الأخري.
النا�س ال��ذي��ن يحبونك مل يعقدوا جمال�س
عزائهم يف التا�سع ع�شر من �آب (�أغ�سط�س)
 ،2014ولكنهم جل�سوا يف �أف��ي��اء كلماتك
ال��غ��ا���ض��ب��ة ،و�أن����ت ت��ت��زنّ��ر ب��ـ “حزام ال���ورد
النا�سف” ..فقر�ؤوا “دمي على كفي” ،ونظروا
�إىل “ال�صورة الأخ�يرة يف الألبوم” ،وك�شفوا
معك “�سقوط الأقنعة” ،ورتّلوا “قر�آن املوت
واليا�سمني”.
�صحيح �أنّ ال�سرطان قد �أكل الكبد امل�سكونة
ب��وج��ع��ن��ا ،ول��ك��ن��ه مل ي����أك���ل ح���روف���ك ال��ت��ي
�أحببناها ..مل يطفئ “مواكب ال�شم�س” التي
�أ�ض�أتها ،ومل يغلق “�أغاين الدروب” ،وراح
يتطلّع ب�أمل �إىل “جهات الروح” ،“ ،ويف قلبه
“ح�سرة الزلزال” ال�شعري املقاوم الذي ع�صف
بكيانٍ مل تعرتف به يف يوم من الأيام.
مل تغيرّ ك اجلوائز الكثرية التي جنيتها من
فل�سطني والأردن و�إ�سبانيا وفرن�سا ،ومل تغيرّ ك
التهديدات التي تلقيتها من كل مكان ،فبقيت
“�شاعر الغ�ضب الثوري” ،كما �س ّماك رجاء
النقا�ش ،وبقيت حتمل فل�سطني جرح ًا دامي ًا ال
يندمل..
ال�شباب الذين ارت��دوا ،يف ت�شييع جثمانك يف
رام��ة اجلليل ،قم�صان ًا كتب عليها “منت�صب
القامة �أم�شي” ..الن�ساء الالئي حملن �أغ�صان
الزيتون ،الرجال الذين لفّوا النع�ش بالعلم
ال��غ��ايل ،و�أن�����ش��دوا �أ�شعارك يف �أث��ن��اء مرا�سم
الدفن ،مل يكونوا يرثون رج ًال ..كانوا يرثون
�أ ّم��ة وج��رح�� ًا وغ�ضب ًا ..غ�ضب ًا ينزل �سياط ًا
الهبة على ظهر املحتلني� ،إذ تتحدّ اهم قائ ًال:
“تقدّ موا ..تقدّ موا ..كلُّ �سماء فوقكم جهن ُّم..
أر�ض حتتكم جهن ُّم” ،هذا الغ�ضب الذي مل
وكلّ � ٍ
تخب جذوته ،منذ “�أغاين الدروب” ،وحتى
ُ
ال َن َف�س الأخري:

ق�ضايا و�آراء

�سميح القا�سم
ٌ
ُ
تطرب
�صرخة ال
“بع�ض الأغاين
ُ
ف�إذا ا�ستفزّ تكم �أغا َّ
ين اغ�ضبوا
يا من�شئني على خرائب منزيل
حتت اخلرائب ٌ
نقمة تتقل ُّب
هذا �أنا �أ�سرجتُ كلّ متاعبي
ودمي على كفّي يغنّي ..فا�شربوا”
مل يكن غ�ض ُبك� ،أ ّي��ه��ا ال�شاعر ال��ف��ذّ  ،غ�ضب ًا
جاه ًال �أو قا�صر ًا معرفي ًا ..بل كثري ًا ما غذّ ته
رومان�سيتك التي تت�سرب بني الكلمات ،وكثري ًا
ما غذّ ته ثقافتك الوا�سعة التي تنفتح على
ال�تراث واحل�ضارة واملعرفة ،فقدّ متَ ن�صو�ص ًا
على حافة الذهنية وعلى حافة ال�شعر ،ولكنّك
مل تن�س يف كلّ مرة �أنّ الق�صيدة تنزف بيت ًا
ً
وعائلة تالحقهما قذائف املوت يف كل حلظة:
َ
اخلناقُ
والينتهي
ي�ضيقُ عليك
ُ
ال�سقف
الثغرات اجلديد ُة يف
وت ٌت�سع
ِ
قلب
ظهر
عن
حتفظ
بيتك
جدرانُ
ٍ
ْ
القذائف
وجو َه
و�أنتَ
ْ
واقف
بباب امل�شيئةِ
ِ
من
�صا�ص
الر
ال�صور العائليهْ
ّ
ّ
تلم ّ
وتتبع م�سرى
حلم �أ�شيائك املنزليهْ
ُ
ال�صواريخ يف ِ
ِ
وحت�صي ثقوب �شظايا القنابلْ
يف ج�سدِ الطفلةِ النائمهْ
وتلثم �شم َع �أ�صابعها الناعمهْ
ُ
مت�سك �أ�صا ُب َ
عك الطفلة ال�شهيدة ..تنغر�س يف
اللحم والدم ،مثلما تنغر�س يف تراث الأمة..
تدرك �أن اللحم واحد ،والدم واحد ،وتعرف
�أنّ الوالغني ب��دم الطفلة والغون كذلك بدم
الأ����س�ل�اف ،فتحمل راي��ت��ه��م وتن�شد �أغ���اين
خيلهم ،وحتمل �شم�سك ودمك مغنّي ًا للجرحني
املتعانقني:
يقطـــر منّي
د ُم �أ�ساليف القدامى مل يزل
ُ
ُ
ْ
ال�سيوف
تقريع
و�صهيل اخليلِ ما زال ،و
ُ
و�أنا � ُ
ْ
أطــوف
أحمل �شم�س ًا يف مييني و�
مغاليــق الدّ جى ..جرح ًا يغنـّي!!
يف
ِ
م�شغول �أنت� ،أ ّيها ال�شاعر ،ب�أحزان �أمة حتمل
نب�ضها يف عروقك ،يحملك اخلوف �إىل البحث
تتقرى م� ّسوغات ذل��ك اخل��وف،
عن �أ�سبابه،
ّ
فتفتح نافذة القلب على جتربة الإن�سان..
تت�سرب �إليك �صورة دونكي�شوت الذي يحارب
البقية �................................ص23

�سميح القا�سم ..ويف الليلة الظلماء ُيفتقد البدر

• �إ�سماعيل امللحم

التحق �سميح القا�سم بزميليه
توفيق ز ّي��اد وحممود دروي�ش،
رح���ل يف ال��زم��ن الأ���ص��ع��ب من
�أزم��ن��ة الن�ضال الفل�سطيني.
ومتى مل يكن الزمن الفل�سطيني
�صعب ًا؟
مل ُي��ه��ادن ي��وم�� ًا ومل ي�ست�سلم
ظل ثابت ًا على ت��راب فل�سطني
الرامة
كما جبل الكرمل ،وكما ّ
القرية التي ولد فيها وترعرع.
حتى اللحظات الأخرية امتطى
ي�ت�رج���ل .ظلت
ال�����ص��ع��اب ومل
ّ
فل�سطني ع��رو���س��ة ���ش��ع��ره ،مل
تغادر �أية ق�صيدة من ق�صائده:
“ �أن تكون �شاعر ًا يف زمن املحنة
يعني �أن ت�شدو�..أن ترعى �آثار
الآل��ه��ة املخبوءة” ،كما يقول
ه��ي��دغ��ر .يف �إح���دى ق�صائده،
يخاطب املنا�ضل الفل�سطيني:
َ
ولدت ومهدك �أر�ض الديانات
مهد الديانات �أر�ضك
مهدك ..حلدك
ل��ك��ن �ستمكث يف الأر�����ض ..
تنعفك الريح طلع ًا
على �شجر اهلل ..روحك ي�سكن
طري ًا
ً
ي��ه��اج��ر ���ص��ي��ف��ا ل�يرج��ع قبل
ال�شتاء مبوت جديد ..
وتعطيك قنبلة ال��غ��از �إيقاع
رق�صتك القادمة
لتنه�ض يف اللحظة احلا�سمة
�أ�شد من املاء حزن ًا
و�أقوى من اخلامتة
مل ي��ع��رف ال��ت�����ش��ا�ؤم طريق ًا
�إىل ك��ام��ل م�سريته ال�شعرية
والن�ضالية ،ومل يخ�سر تفا�ؤله،
كما كتب عبد ال��ك��رمي ح�سن
م��ع��رف�� ًا مبجموعته ال�شعرية
“ملك �أت�لان��ت�����س و���س��رب��ي��ات
�أخرى” .ال��ت��ي ك��ان��ت “كتاب
ث��ق��اف��ات الأول  “ 2002مع
العدد اخلام�س ملجلة “ثقافات”
البحرينية:
لكن تفا�ؤله �أقل �ضوء ًا من �شعاع
ترتكه ال�شم�س الغاربة ،تفا� ُؤل
حيي ،يحتجب يف ال�سطور ...
بني ال�سطور..
ويف ن���دوة ك��ان �سميح فار�سها
وب��ط��ل��ه��ا ���ض��م��ت ه��ي��ئ��ة حترير
“ثقافات” يقول:
�أنا الآن منت�صر على عدونا ،ال
�أعلم يف احلقيقة ما هو ،يبدو
يل �أن��ه ع��دو يريد �أن مينعني
من حلظة �شم�س على �شواطئ
البحرين ،ويريد �أن مينعني من
حلظة ُقبل على �شواطئ النيل.
هناك عدو ما ال �أري��د تف�سريه
ول�ست معني ًا �أ���ص�ل ً
ا بتف�سريه.
�أنا الآن منت�صر على هذا العدو
ال���ذي يغطي ال��ك��رة الأر���ض��ي��ة
مثل �سحابة غبار ذري �أو غبار
كيميائي.
وقال يف الندوة نف�سها:
�أن���ا �سعيد ب��ه��ذا ال��ل��ق��اء رغ��م
التهاب اللثة ورغم �أوجاع الظهر

و�آالم امل��ع��دة ورغ���م الأدوي����ة
ال��ت��ي �أح��م��ل��ه��ا يف ج��ي��وب��ي .مل
تقعده �أوج��اع��ه حتى اللحظة
الأخرية:
�أ�شد من املاء حزن ًا
و�أو�ضح من �شم�س متوز  ..لكن
ن�ضج ال�سنابل
يختار ميعاده بعد عقم الف�صول
�صارع املر�ض واقف ًا كال�سنديان،
�ستظل ق�����ص��ائ��ده �سنديانات
ال�شعر العربي يف كل الف�صول.
حتمل ال�سجن وحتمل اتهامات
ذوي ال��ق��رب��ى وظ���ل متفائ ً
ال.
تعرف
ق��ال� :سئلت م��رة كيف ّ
ال�����ش��ع��ر وال�����ش��اع��ر؟ ف��ق��ل��ت ال
تعريف لدي ،ول�ست مطالب ًا �أ� ً
صال
بتعريف علمي كيمياوي ...هذا
لي�س م��ن حقي .لكن �أ�ستطيع
�أن �أع����رف ذات���ي ب��ع��د جتربة
طويلة م��ن اخل���ذالن واخليبة
وم���واج���ه���ة ال���ك���ذب وال��ن��ف��اق
وال��ري��اء والإدع���اء والتهريج.
�أع���رف نف�سي ب����أين �إن�����س��ان يف
�صدقت
الن�صف الأول من عمري ّ
ك��ل ���ش��يء (وع���ود بالتحرير،
واال����ش�ت�راك���ي���ة ،وال���ع���دال���ة،
و���ص��ي��اغ��ة الإن�������س���ان ال��ع��رب��ي
اجل���دي���د ,وال���وط���ن اجل��دي��د،
واخلطط اخلم�سية ،وامل�شاريع
الع�شرية ،والربامج الثقافية،
وال��ك��تّ��اب ،والنقاد وال�شعراء.
�صدقت كل �شيء .ويف الن�صف
الثاين من عمري ال �أ�صدق �شيئ ًا
على الإطالق� ..أهم �شيء ميكن
�أن �أ�صدقه موعد مع امر�أة �أهم
من ق���رارات اجلامعة العربية
والأمم امل��ت��ح��دة� .أم���ا ال��ك�لام
وال�شعارات واخلطب والوعود
الكثرية ال �أ�صدق منها �شيئ ًا.
مل يقل �سميح القا�سم فل�سفة
 ..ق��ال �شعراً ،لكن �شعره فعل
ت���ف���ك�ي�ر “ ..يف زم����ن امل��ح��ن��ة
الفل�سطيني ،حيث تغيم القيم
�أو تغيب ،حيث الب�شرية ما زالت
بعيدة ع��ن الإن�����س��ان��ي��ة ،حيث
يظلم ال��ع��امل حتتجب الآل��ه��ة،
تختبئ الكينونة ي��ب��د�أ فعل
ال�شعر”.
ي�صادق ال�شاعر على مقدمة
ع��ب��د ال���ك���رمي ح�����س��ن يف تلك
الندوة ،ليقول:
�أن��ا ل�ست ���ش��اع��ر ًا فح�سب� ،أن��ا
�أي�����ض�� ًا �صاحب ر���س��ال��ة فكرية
و���س��ي��ا���س��ي��ة� .أن���ا ل�ست ع�ضو ًا
يف ح��زب ول�ست حم�����ص��ور ًا يف
�أي��دي��ول��وج��ي��ا ..ل��دي عروبتي
املوروثة التي �أحتفظ بها و�أعتز
ك��ث�يراً� .أن��ا �ضد حم��اول��ة خلق
تناق�ض بني الإ�سالم والعروبة.
�أب���د�أ طعامي بالب�سملة ،هكذا
ُربيت منذ طفولتي� .إن��ه �شيء
مم��ا يجمعنا ك��ع��رب :امل�سيحي
قبل امل�سلم.
يطابق ال�شاعر قوله فعله..
ظ���ل ي��ت��ع��اط��ف م���ع اجل��وان��ب

اجلميلة والإيجابية يف الرتاث
ي��ع�ترف �أن���ه ك���ان ق��ا���س��ي�� ًا على
املتنبي وامرئ القي�س ..مل يكن
عمالق ال�شعر العربي (املتنبي)
يف الفكر واملمار�سة على م�ستوى
�إبداعه .وقال� :أنا �أ�سمي امر�أ
القي�س (�سعد ح��داد العربي)
لأن��ه �أول من طلب دعم الروم
مل�ساعدته على �أهله.
�أمل نقل �إن هذا ال�شاعر يطابق
قوله فعله؟ فال�شعر ال يكون
ك��ب�ير ًا وال ميكن �أن ي��ك��ون فن ًا
كبري ًا دون ق�ضية كربى.
يقول:
ل��ن ي�ستطيع �شاعر اخت�صار
ك���ل ال�����ش��ع��راء ،ح��ت��ى ل���و ك��ان
�سميح ال��ق��ا���س��م ..لأن ال�شعر
جتربة فردية ور�ؤي���ة فردية
جداً .طاغور �شاعر عظيم لكن
ه��ن��اك ���ش��ع��راء ع��ظ��ام �آخ���رون
دونهم ال تكتمل ر�ؤية ومعرفة
الهند ومعرفة الروح الهندية.
ويخل�ص �إىل القول:
ال خ�لا���ص لنا دون تعددية,
التوحيد كارثة ال�شعوب وكارثة
الب�شر .ال ي��ق��ول ال�شاعر كلَّ
�شيء �صحيح ًا� ،أنا �شاعر مليء
باملتناق�ضات ،حتى موقفي من
الأب والأم كرمز �أي�ض ًا موقف
متناق�ض .بعد نك�سة حزيران
قلت:
يا �أبي املهزوم
ويا �أمي الذليلة
�إنني �أرمي �إىل ال�شيطان والنار
تعاليم القبيلة
ن��ع��م ،ت��ب�ر�أت م��ن �أب����ي و�أم���ي
وال��ق��ب��ي��ل��ة وال���ت��راث .ل��ك��ن يف
ح��االت ح��رج الحقة اكت�شفت
�أنني هاملت العربي الذي يعود
�إىل �أبيه ويلوذ ب��ه .و�أب��ي هو
العروبة� ،أبي هو اهلل بالن�سبة
لل�سيد امل�سيح( :يا �أبي �أزح هذه
الك�أ�س عني).
�أح�س �أن �أب��ي عبئي ،و�أحيان ًا
�أح�س �أن �أبي خال�صي .و�أعرف
ب�أين �صادق يف هذا ويف ذاك.
م��ع��ك �سميح ال��ق��ا���س��م يف ي��وم
رحيلك نردد بع�ض ما فا�ضت به
قريحتك:
وح��ي��د ه��و الآن  ..حمت�شد
بال�صواعق
ريه  ..تتململ فيه
تبكي �أعا�ص ُ
براكينه
ٌ
م��ره��ق ،ق�شرة
���ص��دره م��ره ٌ��ق
الأر�ض
عبء ثقيل ..و�أثقل ما ت�شتهي
ٌ
النار �أثقل
يحاور ليل انفجاراته باجلنون
امل�ؤجل
مت ّهل ْ
متهل
زجاجك يك�سره الربق ..يا ليل
ه��ل �أن����ت ن��اف��ذت��ي ن��ح��و بحر
ال�سحيق
الظالم العميق ّ
و�أ�سراره � ..أم �أنا النافذة.

ق�صة

عندما ترحل
ال�شم�س
•ح�سني �صالح الرفاعي
مغرورة ال�شم�س ..هددت ب�أنها �سرتحل� ،سترتك كوكبنا الأزرق
اجلميل بلون الفحم.
نفذت تهديدها ،فلم يطلع ال�صبح يومها� .أ�صيب النا�س بالذعر..
هرعوا �إىل ال�ساحات� ،صاحوا وا�سرتاحوا ....وال فائدة!!.
مل �أدر هل رحلت ال�شم�س فع ًال عن كوكبنا� ،أم �أن هذا الكوكب
فجرت
يلتف بعباءته خج ًال ليخفي ب�صمات �شعاعها .تلك التي َّ
بداخله �شيئ ًا كالربكان ..؟
ال�شم�س مل ترحل ،فلي�س لها �أجنحة تتحمل عبء عناقها وال
�أحالم تخت�صر امل�سافات وترق�ص يف زجاجة عطرها .كم من دمعة
ال�سراب ،وكم من ب�سمة ُقتلت بخنجر احلر�س.
ترحل اليوم �إىل مدن ّ
ال �أدري ب�أية لغة ميكن ل�صخرة �صماء �أن تغازل وردة ؟
وال ب�أي زمن تتوافد الكواكب لتلتقي يف �سهرة على �أطراف ذكرى
�أم لتلقي النظرة الأخرية على ال�شم�س.
ي�صيح حكيم :ماذا حدث  ..؟ من عبث بال�شم�س؟!
يدّ ّوي ال�صدى :ال �أحد  ..ال �أحد
احلكيم بع�صبية وب�صوت خافت وحروف ممدودة:
 من عبث بال�شم�س �أيها الأغبياء ؟يدّ ّوي ال�صدى� :أقول ال �أحد  ..ال �أحد .
على هذه الأ�صوات �أ�صحو  ..لأجد ال�شم�س بكامل زينتها تر�سل
الدفء ر�سائل حمبة للنا�س ولكل الأحياء على الأر�ض.
تغرد بحبور فوق �أغ�صان اللوز وقد �أزهرت ،وكل ما يف
الع�صافري ِّ
الوجود جميل اليوم بعد �أن تخلّ�صت ،من كابو�س انطفاء ال�شم�س �أو
رحيلها ،هذا الذي يراودين منذ ال�صغر.
قر ُ
رت �أن �أمار�س ريا�ضة امل�شي – وتلك عادة �أحبها – ال �أدري ما
ّ
الذي اختلف هذا اليوم.
�سرت على ر�صيف ي�شغله الن�شطاء من الريا�ضيني ،منهم من
ميار�س الريا�ضة الوقائية ومنهم من ميار�س ريا�ضته للعالج من
ال�سمنة والبدانة التي ال يطيقونها..
ً
الألب�سة الريا�ضية كما تظهر فتنة اجلمال تظهر �أي�ضا القبح
ب�صورة نافرة.
بكلب هزيل ميار�س الريا�ضة �أي�ض ًا
فوجئت بني زحام الريا�ضيني ٍ
� ،إنه كلب مميز؛ ذيله م�ستقيم ال اعوجاج فيه !!...حدثت نف�سي :
هل ُخلق ذيله م�ستقيم ًا.
يف كال احلالتني ذيله م�ستقيم �إال �أنه كان هزي ًال يهرول كاملطارد
ويلوك �شيئ ًا ما بفمه؛ قدرت �أنها عظمة ما زال يحتفظ من بقايا
عر�س باهت ،كتبت هذا لأثبت حقيقة �أن هناك بع�ض الكالب ذيلها
م�ضاء!! ...
م�ستقيم وليلها كنهارها
ٌ
عدت �إىل النوم  ،فعاد كابو�س انطفاء ال�شم�س �أو رحيلها ور�أيت
فيما يرى النائم �شيخ ًا يلب�س البيا�ض ي�شع النور من وجهه ،يقول يل
معاتب ًا:
لقد �أثقلت يف الع�شاء وح�سدت كلب ًا هزي ًال �أن يكون ذيله م�ستقيما؛ً
ال ت�شغل
ري من
وكث
م�ستقيمة،
ذيولها
الكالب
من
فالكثري
بني
يا
بالك
ٌ
الكالب ال ت�ستقيم ذيولها ولو و�ضعت يف القالب.
�س�ألته :يا �سيدي ال�شيخ من الأف�ضل الكلب ذو الذيل امل�ستقيم �أم
املعوج ؟
ّ
بتعب وا�ضح قال ال�شيخ:
�سيان يا ولدي
وحزن ال�شيخ ....ودعني ،ثم ك�سر زجاج النافذة وخرج.
�..أفقت على �صوت �سقوط الزجاج املك�سور ،فوجدت النافذة
�سليمة تعرب من خاللها �أ�شعة ال�شم�س ك�شعر عرو�س �أ�شقر.
تنهدتُّ من القلب حمدت اهلل وقلت :
 -ما تزال الدنيا ب�ألف خري...
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الــراعــي
• حممد رجب رجب
صال وال ف� ً
ال �أعرف له �أ� ً
صال ..ما �أعرفه �أنه فرد من �أ�سرتنا �أو
�أنه �أ�صبح كذلك .ال �أحد يناديه �إال ب(الراعي) ..كان ال يبدي
امتعا�ض ًا �أو ت�أفف ًا ،ذلك ما �أراه� ،إمنا ال �أجزم الآن �أن �شيئ ًا مل يكن
يختلج يف �أعماقه وقد غدا وحيد ًا ال �أهل ،ال زوجة ،ال ولد .ما
�أجزم به �أن رقة والدي وترحيب �أ�سرتي الدائم به �أطف�أ بع�ض ًا
من غربته ما جعله لطيف ًا ودوداً ،لك�أمنا �أ�صبح �شقيق ًا �أ�صغر لأبي.
كثري ًا ما ا�سرتق النظر �إليه بخديه الأ�سمرين ووجنتيه
املنخف�ستني تعلوان ذقنه الطويلة املعقوفة� ،أما �شارباه فا�ستلقيا
متام ًا على جانبي �شفته العليا حتى �أطرافها ،بينما خطواته ال
وقع..
يكاد ي�سمع له ٌ
�صيف ًا ي�صطحبني �إىل قطاف �أوراق التبغ ،وعند حماوة
القيظ نعود �أدراجنا وعلى ظهره املعوج قلي ًال ُج ُ
وال (�شك البنت)
( )1لتتوىل بع�ض الن�سوة مع والدتي تو�ضيب الأوراق لتجفيفها.
كثري ًا ما �أملحه يخبئ �شيئ ًا ما ،وما �أن �أقرتب حتى يد�سه يف
جيبه �أو يطبق فمه عليه ..ت�أكدت بعدها �أنه طعام �إ�ضايف ال
�أدري �إن كان من زادنا �أو عطاء بيت يف القرية يرتدد �إليه ،حيث
امل�أن�س وال�سلوى كما قال ذات مرة.
باغتّه يوم ًا� :أين �أهلك يا عمي الراعي؟ ..ما زلت �أذكر عينيه
املغرورقتني حم��او ًال مداراتهما ،ودومن��ا �إبطاء غادر �إىل حيث
�أدوات الفالحة� .أدركت حينها �أن �سر ًا ما يعتمل يف داخله ف�آثر
� اّأل يحري جواب ًا.
يف عملنا-ذات �صباح -روى يل كيف يطارد ال�صيادون اخلنازير
الربية يف �أحرا�ش قريتهم درء ًا لتلف املزروعات ،و�أي�ض ًا طمع ًا يف
�أثمان يدفعها جتار متخ�ص�صون ،وكيف �أن خنزير ًا طعن �صياد ًا
فاندلقت �أمعا�ؤه لي�سقط مغ�شي ًا عليه ،وكاد يق�ضي لوال �أ�سعف
�إىل م�شفى املدينة على �أكتاف �شبان القرية ،حيث ال طريق وال
�سيارات..
هذا الراعي ال ُي ُ
عرف �إال �أنه من قرية �شمالية نائية ،ورمبا
يف ملمحه الطيب ما طم�أن والدي فا�ست�أجره مقابل مئتي لرية
�سورية يتقا�ضاها عن كل عام ،يقدم له فيه امل�أكل وامللب�س وامل�أوى،
عي�ش خلّفتهما حقبة
واملئة �آنذاك مبلغ حمرتم �أمام ٍ
فقر و�شظف ٍ
ا�ستعمارية بغي�ضة.
ً
م�شرقة قلت:
يف �صباح ربيعي �أفا�ض على وجهه ابت�سامة
�أحتب الربيع يا عمي الراعي؟
يحب احلياة� .أردفت� :أتعني لك الزهور
بني ..ومن ال ّ
نعم يا ّ
واملروج �شيئ ًا مميزاً؟ ..التفت نحوي مداعب ًا:
أ�سئلة كهذه؟..
�أما زلت �صغري ًا على � ٍ
خم�ضراً ،ف�أخذت
زادين جوابه اندفاع ًا وقد الم�ست به �شاطئ ًا
ّ
ً
�أدندن � ً
ريفية يخاطب فيها حمبوب حبيبته البعيدة.
أغنية
�أ�أعجبتك كلماتها؟.
�أطلق ال��راع��ي تنهيدة عميقة متح�سر ًا على �شباب م�ضى
ليقول:
يا اب��ن �أخ��ي كم غنَّيتها مع احل�صادين ..يف احلقول ،على
الطرقات ..ثم �أردف :دعنا من ذلك الآن.
ً
يف ما�ضي هذا الراعي ما يدفعه للهرب دائما -حدثت نف�سي-
وقد بد�أنا لل ّت ّو قطاف الذرة واقتالع �شجرياتها املت�شبثة ب�أر�ض ال
ترغب مفارقتها ،وفيما ُكنَّا جنمع الثمار �ساعة املغيب كان ثعلب
يف �أطراف احلقل ير�سل �ضباح ًا �شج ّي ًا لك�أمنا يخاطبنا :دعوا يل
بع�ض العراني�س فلدي جراء �صغرية جائعة..
علق الراعي:
جرنا ملطاردته فيختطف �آخر معه ما
يا له من ماكر ،يريد ّ
ي�ستطيعه� .إنني �أعرف هذه الثعالب املحتالة.
قمر يت�سكع يف �سماء �صافية،
م�ساءات القرى مظلمة �إال من ٍ
متعب ين�ضب زيته غالب ًا ،وثمة مواقد يحجب
��س��راج
ٍ
�أو من � ٍ
دخانها جل نارها .كان الراعي يدير ظهره ناحية ال�شباك فيما
�صمت يطبق على املكان ..ما �أن دلفت حتى �أعلن مبتهج ًا�( :إجا
�شتاء
ح�سني) .زادين �صوته فرح ًا بلقاء �أ�سرتي التي �أغادرها
ً
للتح�صيل يف مدينة �شاطئية ..الراعي ما زال على مودته �إذاً،
لكن ذلك مل ين�سني �أن �أقبل يدي والدي ووالدتي لأطوف على
الباقني ف�أختم م�صافحتي به.
(م ِْن ًط ّولِ الغيباتْ جاب الغنامي) قال الراعي وقد �أخذت
مكاين يف (ال�سيباط)(� .)2ضحكنا جميع ًا ويف يقيني �أن حالتي

الطالبية ال ت�شي بادخار �أحقق ما يفرحهم ،و�إن كنت يف الأدنى
�أح�سب ملثل هذا اللقاء ح�ساب ًا ف�أخرجت �صر ًة من حقيبتي نال كل
منها بع�ض ال�شوكوال والب�سكويت.
 كيف حالك يا عمي الراعي�-س�ألته :وفيما يزداد وجههالتماع ًا �أطلق �أنين ًا هام�س ًا ،فقد كنت �أده�س كفه و�أنا �أتخطاه
ٌ
فع�صاة
ناحية الباب .يا للعار؟ �أفقدت الراعي حالوة املفاج�أة،
كان قد �أو�صاين جللبها ،كم �آملني تناوله �إياها باليد الأخرى وقد
عانت الأوىل ما عانت.
ال�صيف يحتدم ثمار ًا واكتناز ًا بو�شو�شات الع�صافري وفرا�شات
القلوب يحملن جرارهن ،حتى العجائز مل ي�سلمن من بهجة قلب
وذكريات �شباب.
�أم��ا ال�سيد الراعي فيت�صدر الآن قائمة الع�شاق يف حكايا
القرية .علق بع�ضهم متخابث ًا( :بعد الكربا جبة حمرا)� ..أيد
�آخرون :القلب ال ي�شيخ والزواج �سرتة ون�صف الدين� .أما الن�سوة
فر�أيهن )�صامت وتفطر على ب�صلة) .بينما الراعي ال ي�سمع وال
(يق�شع) �إال ريحانته ،فما يكاد امل�ساء يفرد عباءته حتى يرى يف
باب منزلها العتيق الذي ي�ضمها و�شقيقتها الأرملة.
ال��راع��ي ي�صلح م��ن �ش�أنه دائ��م�� ًا .ال ذق��ن طويلة ،ال ثياب
مهلهلة..
قرع� :أزيجة يف ال�ستني وعرو�س يا ح�سن
بني املتطفلني من ّ
ً
عيني يف
))�ضعوا
ا
دائم
بقوله
ؤالء،
�
ه
يفحم
اخلتام؟ .كان الراعي
ّ
وجوهكم �سرتونها �أجمل الدنيا)) .يا للحب كم يفعل الأعاجيب،
ال تنطفئ جذوته ،يتخطى الزمن وامل�سافات� ..إنه �إرادة احلياة.
لكن ما �أبهج الراعي و�أثلج �صدره العامر �أن وال��دي بارك
الزوجي العتيد.
م�سعاه امليمون ف�أهداه غرفة القبو مقر ًا لع�شه
ّ
ظِ ��لّ الغابة يفرت�ش امل��ن��ازل واحل��ق��ول ..ثغاء املاعز ميلأ
زواريب القرية َفـللتّو عادت من مراعيها� ..آخر �أ�سراب الطيور
قمر وجهه
تدخل حنايا الأ�شجار� ،أما اجلبل ال�شرقي ف�أعلن عن ٍ
با�ستدارة رغيف تنور كبري.
�أين الراعي ال �أراه على املائدة�-س�أل والدي.
مل نره منذ الع�صر ،قالت �أختي.
رمبا يف بيت ريحانه ،متتم اجلميع..
لي�س يف بيتها� ،أجاب �أخي.
�شارف القمر قبة ال�سماء ..مل ي�أت الراعي .انحدر يف وادي
اكفهر وجه �أبي ..ا�ستعاذ باهلل من
املغيب� ..أي�ض ًا مل ي�أت الراعي.
ّ
�شر مكروه خ�شيه� .أين هو يا ترى؟
قريتنا �صغرية مرتا�صة ،متدرجة املنازل الطينية ،ال يحتاج
غر�ض
مناديها �إال �أن ي�صعد �سطح �أعالهاه فيعلن فقدان دابة �أو
ٍ
غياب �إن�سان فذلك
ليكون ذلك �أمانة يف ذمة اجلميع� ،أما �أن ينادى ُ
ما مل يح�صل �أبداً.
بني اجلد واملزاح كرثت التخمينات� :أ�أنابه مكروه؟� ..أغادر
ل�شراء ما يلزمه؟� ..أم هرب من ريحانة؟� ..أ�سئلة ،بات اجلميع
توج ٍ�س حامية
يرددها ،مل تدع جما ًال لل�شك �أن القرية على نار ّ
وقد غاب الراعي�-صديقها -هكذا وال علم وال خرب.
حفنة من وطاويط الليل ال تني تدور يف �أروقة املكان .على
بوم ال يهد�أ ،ومن البعيد ي�أتي
�أ�شجار احلور ،بني اخلرائب ،ينعق ٌ
نباح متقطع خمنوق� ،إنه كلب الراعي ..كيف غاب عنا ذلك وهو
املالزم له كظله ،قال �أخي.
النباح يقرتب �أكرث ف�أكرث من (عني احلياة)( .)3الكلب يطلق
عواء حزين ًا متمرغ ًا بني �أقدام الفتية لك�أنه ي�ستغيث بهم.
حراك
يف زاوية من الطريق كان الراعي ي�سند ظهره ،ودومنا
ٍ
�إىل جدار قدمي ويف حجره ع�صاه املرافقة الدائمة فيما كفه
�سره الذي �صانه عمر ًا ورعاه والدي زمن ًا وغ ّيبه
املعروقة حتت�ضن ّ
الرثى دهراً.
(� :)1شك البنت� :صنف من التبغ البلدي.
( :)2ال�سيباط :مكان خم�ص�ص جللو�س العائلة يف املنزل الطيني يف
القرى.
( :)3عني احلياة :نبع ماء يف القرية.
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ما انفك يا م�صر
والأجماد جتديد
•كرمي مرزة الأ�سدي
ما انفك يا م�صر ،والأجماد جتديد
		

ما طل �صوتك� ،إال عقبه عيد

ثارت جماهري م�صر يف جحافلها
		�أر�ض الكنانة ٌ
نيل ،بعدها بيد
ملا ر�أوا العزم قتّا ًال لب�ؤرتهم
		

ما عاد يبقى لهذا العدِّ معدود

قد قال قائلهم ـ يف وجهه كد ٌر ـ:

�شعر

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

يف زمن احلرب
• ن�صرة �إبراهيم
تغريت مالمح وجهي
كان وجهي ي�شبه ر�ؤى احلب العذري
بات ي�شبه �أيلول يف ق�صيدة مل تكتبها
ليلى الأخيلية
هي قالت:
�صاحب ال ينبغي �أن نخو َنه
لنا
ٌ
قلت:
�أنا ُ
لنا وطنٌ ال ينبغي �أن نخونه
وطني من الو�صايا الع�شر
�أنت لك وطنٌ
وبالدي للحياة فيها وطن
يف زمن احلرب
ني الق�صيدة
تفتحتْ ع ُ

ر�أتْ
تعرج اخلط العربي
َ
َ
ف�صاحة الواقع
فر�سمتْ بحرب الرثاء
واعتذرتْ من نف�سها لأنها مر ًة �صدقتْ
�أن
الذئب مات حني عاد القمي�ص
َ
يف زمن احلرب
� ُ
أطفال بالدي يف ح�صة التعبري
كلُّ حتدث عن �أبيه �أو عمه �أو خاله
�أوجاره ال�شهيد
حتى جدتي التي ماتت قبل احلرب
بطلقتني
حدثتني مر ًة عن جارها يف املقربة
مدحتْ مو َتها املفاجئ لأن جا َرها �أي�ضا

كان �شهيد ًا
يف زمن احلرب تعطلت بيننا الر�سائل
العابرة
�صار اليا�سمني ان�شغا َلنا اليومي
حدائقُنا ازدحمتْ بعطره
عطر
�شهيقُ البحر واجلبل �أيا َ
اليا�سمني
يف زمن احلرب
تغريت �أمثالنا
�ألفاظنا
�ألقابنا �ش
�أحالمنا
لكن الوطن بقي الهوية .

		�أكر ْم! فما �سطر ال ّثوا ُر حممو ُد
مرحى لفتياننا املهيوب جانبهم
		�آتوا مبا عجزتْ عنه ال�صناديدُ
ٌ
نائمة
ني الدهر
غارت عيونُ  ،وع ُ
		

ما �أن �صحا ال�شعب ،والدنيا �أغاريدُ

كم �أم طفلٍ زهتْ من بعد حلكتها
		�أ�ضحت مناحتها هذي الزغاريد
ٌ
كهربة
ما كنت �أح�سب �أن اجلو
		

فيه الأقاويل
والت�صوير تهديدُ
ُ

الن�سيم من (اخل�ضراء) �سانحهُ
هب
ُ
َّ
		

حتى
تلملم يف (التحرير) متهيدُ
ّ

ً
بارقة
تهافتْ �شر ُر الأنوا ِر
		

ُ
يف طيها
خافقات الروح ت�سديدُ

إيزي�س ذات حنان ًا بال�صعيد ملا
� ُ
أ�صاب �أهرامهُ هم وت�سهيدُ
		� َ
يا �أم رم�سي�س� :إنَّ املجد خالقه
		

جمع اخلالئق ،للخالق توحيد
ُ

نفر
كم ذا تواىل على �أطيابك ٌ
		

من بعد فرعون كافو ٌر واخ�شيدُ

مل تبق �إال وجوه النيل �صاعد ًة
		

ُ
والنيل موطنه تلك الأ�صاعيدُ

�سخرية القدر املجهول ،لعبتهُ
		

ب�أنف�س النا�س (نريونٌ ) و(منرود)

النا�س للنا�س �أنى كان م�ضربهم
		

عند ال�شدائد تروي بي�ضها ال�سو ُد

لدجلة اخلري نيل الدهر تو�أمه
		

و�إن ت�شاحن
تقريب وتبعيدُ
ٌ

�شملهم
فرق اهلل بني العرب
ُ
ال ّ
		

مل�صر وهو مق�صود
ني
ع ُ
ِ
العراق ٍ

ملعطاء ،ت�أججها
�إن ال�شعوب
ٌ
		

عزف على ال�ضوء
ٌ

يرثي الوجود ،ولن ُتفنى العناقيدُ

•منذر ال�شيحاوي
ف�ضاء َك كي � َ
أريك جناحي
�أرين
َ
و�أريك عزف �سحائبي ورياحي
�أرين ف�ضاءك �أيها الزمن الذي
أفق �سوى �أقداحي
مافيه من � ٍ
أ�شياء حتى مل َي ُع ْد
�ضاقت بنا ال ُ
جراح
لنزف
مت�سع
للقلب
ِ
ٌ
ِ
ِ
خملب
ترب�ص
يف ُكلِّ ُمنعطف
ٌ
َّ
داح
وغدٌ
ِ
لقن�ص ا لبلبلِ َّ
ال�ص ِ

من َحببت َُك والفراقُ �أليفنا
يا ْ
والو�صل ُ
ُ
مباح
مثل
البوح غري ِ
ِ
يل ح ُّبنا والربقُ يف �أزرار ِه
أدواح
ُقبل
ِ
ال�سحاب على ِ
فم ال ِ
َ
هيهات للطوفانِ يف هيجانهِ
�إغراق فلك �إرادة املالح
فغد ًا لنا غده
و�شم�س �صباحهِ
ُ
أ�شباح
مهما ا�ستطالت �أذرع ال ِ

راك
�أعيدُ ذِ كْ َ
"�إىلالأديب ال�شهيد حممد ر�شيد رويلي "
“ �أبا ُعباد َة “ ك ْي َف ُ
ئم
اجل ْر ُح َيل َت ُ
و َ
ني َن ْح َتك ُِم
كيف �أقر�أُ �شِ ْعري ح َ
يت ذك َْر َ
اك لكنّي �أُغا ِز ُلها
َط َو ُ
�إذا َ
جت ّه َمني ُ
اخللاّ نُ �أو َب َ�س ُموا
تلوح �سِ وى ُدنياك عابق ًَة
و ما ُ
بكلِّ ما َتزْ َدهي يف َ�س ْردِه ال ِه َم ُم
•••
هذا ال َّردى من ُركا ِم ا ِ
حلقْدِ َم ْعدِ نُهُ
فكيف ُي ْر َ�س ُم يف راياتِه ُ
َ
احل ُل ُم
رت قا ِف َيتي
فاف الأ�سى �أج ُّ
على ِ�ض ِ
ال�صدى َن َغ ُم
و ما ت�أ ّوبني َغيرْ ُ َّ
تكتم الأقدا ُر �سِ َّرهما
لونانِ ال ُ
هذا ُ
ني يز َد ِح ُم
داء و ه ّمي ح َ
احل ُ
هجرين
كاد ْ
َي ُ
من ِث َقلِ الأرزاءِ َي ُ
الرجاء و يبقى ُ
احلزْ نُ والنّدَ ُم
فيها
ُ
•••

ٌ
نا�صف ًَة
حكاية �آنَ َن ْرويها ُم َ

• فا�ضل �س ّفان

بيني و َب ْين ََك ال ت ْعيا بها الذّ ممَ ُ
و َن ْحنُ يف لجُ َّ ةِ الأهواءِ يجم ُعنا
َ�ص ُم
ِ�ص ْدقُ البيان و َح ْب ٌل لي�س َي ْنف ِ
يب ُخ َط ًا
لقد تركتَ على َد ْربي َو ِج َ
رتم
راح ال ُع ْم ِر محُ ْ ُ
ما خا َنهُ يف َم ِ
ُ
القلب � ِآ�ص َر ٌة
الظالل لها يف
تلك
ِ
تبقى على ُ�س ّدة الأيام ُت ْق َت َ�س ُم
أنام يف َ�ص ْحوتي وال�شّ ْوقُ َي ْغ ِل ُبني
� ُ
و لن ت�ضلَّ على مِ�شوارها ال َقدَ ُم
فاهن�أ َح َبت َْك املُنى يف جنّة ُعم َِرتْ
ال�س� ُأم
باملُك َْرم َ
ني و لن ْ
يحتا َف َك َّ
•••
�أعيدُ ذ َ
ِكراك �أ�ستجلي َمرا ِب َعها
يف َزح َمةِ العي�ش حتّى َي ْ�ص ُمتَ ال َق َل ُم

ق�صة

• دميه داوودي
مل تتدا َع اجلدران ..لكن عائلتنا هي التي فعلت ،كما تتداعى
الأرواح الغريبة..
يف بيتنا ..ذلك البيت الريفي الكبري ..كنا نعي�ش �أبي و�أمي
و�أن��ا ..بيت م��زروع بالعواطف اجل ّيا�شة ..حتفّه ن�سائم احلب
وتزخر به �سواقي العطاء ..وحدها ابت�سامة �أمي بد�أت تتال�شى،
حتى �صارت الدموع ملء م�ساحة الأح��داق ،من بعدها �سي�ؤن�س
�أرواحنا؟..
يعج بها ليل نهار ،الآن �أ�شعر بها �أكرث من �أي �شخ�ص..
البيت ّ
كانت تقا�سمني تقلبات وف�صول وجهي وحتى �شراييني وتفا�صيل
ابت�سامتي ..الدفء ي�ش ّع من م�سام يدها البي�ضاء ويدفئ جنبات
املنزل وج��دران��ه ال��ب��اردة ،ك��ان يكفيني بحة �صوتها و�إ�شراقة
ابت�سامتها كل �صباح..
***
املتوفاة �أمي!..
كنت مدللتها الوحيدة حتى رحيلها ،و�آخ��ر من ر�آه��ا ،ك�أين
ر�أيت روحها ترحل عن ج�سدها الرقيق ،جت ّم ُ
دت ،مل �أجر�ؤ على
ال�صراخ! وال البكاء ،كذبت على نف�سي ..قلت �إنها نائمة� ،أو رمبا
غرقت يف حلم جميل ..لكن يدها الباردة ووجهها ال�ساكن يقوالن:
لقد غفت وللأبد ..!..ليتني حاولت �إم�ساك روحها لأعيدها �إىل
اجل�سد الرخامي امل�صفر ،ليتني حاولت منعها من الرحيل.
التداعيات والأيام مت�ضي ..ينفرط عقد الل�ؤل�ؤ الذي كانت
تز ّينه �أمي ،مل يبق �أحد �سوانا� ..أنا املفجوعة بالوحدة و�أبي
النحات يق�ضي نهاراته ولياليه بني التماثيل وال�صل�صال �أكرث مما
يق�ضيه معي.
رمبا يوا�سي وحدته بنحته لوجه �أم��ي ..فكثري ًا ما �سمعته
يخاطبه ويناجيه دون �أن يرد ،حتى بتّ �أخاف عليه من اجلنون
لفرط حبه وتعلّقه بذلك التمثال ال�صامت ،هو ينام يف غرفة
ال�صل�صال ..و�أن��ا �أن��ام فوق كتبي ودفاتري .يف وح�شة الغرفة
تراقبني �صور ُة �أمي قرب �شمعة تت�ساقط دموعها على مكتبي
اخل�شبي� ،أوقد ال�شمعة كل م�ساء فيزورين وجه �أمي ،تتكئ على
مت�سد بيدها الباردة خ�صالت �شعري ،و�إذا ما
حافة ال�سريرّ ،
ُ
غفوت مت�ضي لتطارد �أ�شباح الليايل الطويلة التي طاملا �أرعبتني.
***
تتقاذفني الظنون والأفكار العابثة حني يغادر �أبي متوجه ًا
جلنازة جديدة ،ليتها تكون الأخ�يرة� ،إذ مل يبق مت�سع لأطياف
جديدة ،مل يبق يل �إال �أطياف لأموات جتول يف الغرفة ،وت�ستقر
يف املكان نف�سه ،ف���إن ذهبت �صباح ًا� ،ستعود مع امل�ساء ،تداعب
ال��ذاك��رة وال��ذك��ري��ات ..بع�ضها يلهو متلذذ ًا بدموعي ،ي�ستبيح
حلظات الأمان ،والآخر يعبث ب�ستائر النوافذ� ..أتلفت فال �أجد
�أحد ًا �سواي و�صورة �أمي التي �أكلّمها ليل نهار.
الأرواح جتتاح بيتنا الريفي كل ليلة ،فال �أرى وال �أحلم �إال بها
علي� ،آه لو تعلمني يا �أمي كم
هي ،لعلها �أر�سلت تلك الأرواح لتطمئن ّ
�س ّببت يل تلك الأرواح رعب ًا كبرياً ،خا�صة يف ليايل ال�شتاء حني
يرمي امل�ساء �شباكه املبللة لتثقل روحي� ،أو حني �أنظر يف املر�آة
لأجد روحي حما�صرة بتلك الأرواح ..هل �سيطول الغياب يا �أمي
حتى بعد املوت؟!..
***
كثري ًا ما كانت �أمي ويف هذا الوقت بالذات ت�أتي �إىل غرفتي..
تتفقدها تقلب دفاتري وكتبي ،تعبث ب�أوراقي ،ثم تقبلني قبل
�أن تن�سحب بهدوء مالك طائر ،مازلت مذ رحلت� ،أنتظر قدومها
فال ت�أتي ،ال �أدري مِ َ
ل مل �أقتنع مبوتها حتى الآن؟� ..ألأين �أ�شعر
بروحها؟ �أذكرها ..كانت باردة كالثلج ،عيناها �شبه مغم�ضتني،
وابت�سامتها الدافئة مل تفارقها ،حتى وهي جثة م�سجاة �ستتيب�س
يدي لأغطيها لعلها ت�شعر
وتزول بعد �أيام ..ال �أدري كيف امتدت ّ

العدد2014/8/31 "1406" :م 5 -ذو القعدة 1435هـ

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

17

ومل ت�أت� ..أمي!
بالدفء ،رمبا كنت على و�شك اجلنون يومها ،كل من يف الغرفة
يبكي وي�صرخ ،ال �أدري كيف اختنق �صراخي يف حلقي وانفجرت
الدموع والأوجاع يف قلبي ..ا�شتقت لك يا �أمي.
قررت تعليق �صورتها على احلائط
اليوم ..وبال �شريط �أ�سود ّ
يف ال�صالة التي كانت تق�ضي معظم �أوقاتها فيها ،يوم كانت على
قيد احلياة� ..أح�ضرت ال�سلم و�صعدت درجة ..اثنتني ..ثالث،
حتى اخلام�سة� ،أحت�ضن �صورتها بيد ،و�أ�ساعد نف�سي على ال�صعود
باليد الأخرى� ،شعرت بال�سلم يت�أرجح ،حاولت الثبات ،فانزلقت
مني �صور ُتها وك�أن قلبي انزلق معها ،حاولت التقاطها وما ا�ستطعت،
قوي على الأر�ض� ،شعرت بنف�سي �أهوي من
�سمعت �صوت ارتطام ّ
�أعلى جبل ..ت�س ّمرت يف مكاين� ،أ�صابعي ممتدة قلي ً
ال نحو �صورتها،
وعيناي مثبتتان على نقطة يف ال�سقف� ،شعرت بالربد يتخلل
م�سامي و�شراييني ،ثم �أظلمت الدنيا يف عيني ،وفقدت كل �إح�سا�س
و�شعور� ،سمعت �صرير الباب الذي يفتح بحر�ص �شديد.
عطرها� ..أ�شعر بوجودها ،هاهي حتوم فوق
رائحة �أم��ي..
ُ
ج�سدي تت�أملني على مهل بده�شة وا�ستغراب .هل �أكلمها ،وك�أننا
روح واحدة بال ج�سد� ،أميكن �أن �أ�ض ّمها؟ لكنها ال تراين� ،إنها تعانق
ج�سدي ،ذلك امللقى على الأر�ض ،وت�ض ّمه �إىل �صدرها..
 (ال ال� ..أمي ..يا �أمي� ،أنا هنا� ،ضميني ..ماذا تفعلني..كلميني ..انظري �إيل �أمي� ..أمي..)!..
هي ال ت�سمعني ،ال تنظر �إيلّ ،لكني �أ�شعر بدمعها ،يت�ساقط
على ج�سدي� ،أ�سمع بكاء ي�شبه بكاءها ..ون�شيج ًا يفتت روحي
وقلبي� ..سمعت �صرير ًا �آخر للباب ،كان القادم �أبي ،تال�شت �أمي
وع��اودت الغياب ،رك�ض وال��دي نحو ج�سدي امللقى على الأر���ض،
وا�ستيقظت بني ذراعيه �أ�شهق �شهقة املحت�ضر� ،س�ألته عن �أمي..
وبفرح �أبلغته بح�ضورها ،فلم يجب� ،ساعدين على ال�صعود لغرفتي
ثم عاد كعادته �إىل غرفته ،بني التماثيل وال�صل�صال ،وبقيت
وحدي �أنا و�صورتها ،والكثري من االنتظار ..مل ت�أتِ لتتفقدين يف
علي �آخر الليل..
�سريري� ،أو لالطمئنان ّ
الفجر ين�سج خيوطه الأوىل� ،أ�سمع �أغ�صان الأ�شجار تطرق
زجاج النوافذ ..حتاول الدخول ،كانت طرقات عنيفة ،خفت،
خفت كثرياً ،مل �أفتح عيني ،خ ّيل يل �أين �أرى �شبح ًا مل �أ�ستطع
متييز مالحمه فهو غريب متام ًا� ،أ�شعر مب�سام ج�سدي تنزّ دم ًا ال
عرق ًا ،هناك من ي�صرخ وينوح خلف زجاج النافذة ،ومن جديد
يحاول الدخول ..لو كانت �أم��ي لدخلت من الباب ،فروحها مل
تغادر املنزل �أبداً ،رمبا تكون خمتبئة يف مكان ما� ،س�أجدها ،بل
�س�أ�سعى للقائها حتى لو مل ترين �أو ت�شعر بي� ..أغفو ..فيرتاءى
يل ح�ضنها وك�أن فيه دفء ال�شم�س.
يف ال�صباح وعلى زقزقة الع�صافري �أ�ستيقظ ،وكلي �أمل و�إ�صرار
علي ال�سقوط مرة ثانية
�أن �أرى �أمي و� ّ
أحتدث �إليها ،فكرت كثرياًّ ..
لتلتقي روحي بروحها ،لتتلقفني بني ذراعيها احلانيتني ،ت�أكدت
من مغادرة والدي البيت ،مل �أتر ّدد� ،صعدت ال�سلم وعلى الدرجة
اخلام�سة �أرجحته..
�س�ألقاها ..و�س�أحكي عن �شوقي ،عن افتقادي وعط�شي لها،
عن �ضحكي الكاذب بني النا�س ،عن ابت�سامتي التي �أل�صقها ق�سر ًا
على وجهي ،عن مرارتي بعدها ،قد تالم�س بكفيها وجنتي ،ل�ست
�أخاف ال�سقوط مادمت �س�ألتقيها! ..و�أرمتي بح�ضنها من جديد..
لن �أخرب �أحد ًا بلقائي ،فكعادتهم� ..سيتهمونني باجلنون ،حتى
والدي لن �أخ�بره� ،س�أتركه مع متاثيله و�صل�صاله ،و�ستكون �أمي
يل ..يل وحدي!.
تهت بني �أفكاري ..بن�سمة دافئة تلفح وجهي ..هاهي نعم..
ُ
هاهي جانبي� ..أق�صد جانب البنت املرمية على الأر���ض ،بنت
ٌ
غريبة
ت�شبهني متام ًا ،البد �أن هذا ج�سدي ..مايل �أراه وك�أين
عنه� ،أراه من اخلارج ك�شخ�ص �آخر �إن كان هذا ج�سدي فمن �أنا؟

�أهذه حق ًا روحي؟!!..
ٌ
بريق
�أذكر �أنني �سمعت ارتطام ًا قوي ًا ،مل �أعرف م�صدره ،ث ّمة
يف �سقف الغرفة كاد يحرقها� ،شعرت ب�أمي ..برائحتها تقرتب
�شيئ ًا ف�شيئ ًا ،تلفتّ حويل فلم �أجدها ،بحثت بعيني �أكرث ،ر�أيتها
تظهر من خلف الغيوم �أو ال�ضباب ..خطواتها تت�سارع ..تتجه
نحوي ،تنزلني من على ال�سلم ،وت�ضمني بذراعيها ،تقبلني..
تنظر �إ ّ
يل بعينني مل تكونا ك�أعني بقية الأرواح التي ترافقها،
تنظر بال �أحداق ،بعينني تلمعان كال�ضوء ،كانت عيناها تفي�ضان
حنان ًا ،حتى �إن �شكلها مل يتغيرّ  ..ت�ض ّمني بقوة حتى ظننت �أن
ما كنّا فيه من حداد و�سواد كان كابو�س ًا لي�س غري ,تخ ّيلت �أنها
عادت للحياة من جديد ..كادت �ضلوعها تت�شابك ب�ضلوعي ،كلّمتها
عن كل �شيء ،و�أخربتها كيف كنت �أنوي �أن �أرمي نف�سي و�أهوي
لألتقيها� ،أخربتني� ..أنها تراه ..ترى والدي �أي�ض ًا يجال�س متثال
وجهها ،ويحادثه وتتمنى �أن تكلمه وترد عليه لكنها ال ت�ستطيع.
قالت يل:
 �إنها ت�شعر ب�أنها ح ّية ،ال تزال هنا بيننا ،ت�سمع �أحاديثناوتعرف كل ما يجري يف زوايا البيت ،بل كلّما زار �أحدنا قربها،
وبكى ،كانت هي �أي�ض ًا تبكي ..وكم كان كل هذا ي�ؤملها.
ك�أن روحها م�سجونة يف غرفة زجاجية تعزلها عنا ،وهذا ما
يزيدها عذاب ًا وموت ًا ..حتاول �أن جتيب� ،أن تكلمنا� ،أن تقرتب،
لكنها ال ت�ستطيع ..ثمة حاجز يبعدها عنا ،ال ي�سمح لنا بر�ؤيتها
�أو �سماعها ،فيما هي ترانا وت�سمعنا ..قالت يل �إنها يف مكان �أعلى
من كوننا الأر�ضي ،مل �أفهم كثرياً ..اكتفيت بفرحي لوجودها �إىل
جانبي ،مل �أفهم ملاذا قالت يل :يف مرحلة ما نكون �أكرث من �أج�ساد
حتمل �أرواح ًا ..الآن فهمت �أنها باتت �أقرب �إىل ال�سماء وال�شم�س
والنجوم.
ربتت على كتفي طلبت مني �أال �أعاود �إيذاء نف�سي ،ووعدتني
�أن تزورين كل ليلة ،قالت يل �إن روحها حتر�سني ،و�أنها مل ولن
تن�ساين �أبداً ..انهمر دمعي �ساخن ًا ..خفت فقدانها ..جذبتني من
يدي وبد�أنا نلعب بالو�سائد كطفلتني �صغريتني ،فرحت كثرياً..
لكن فج�أة �ساد �صمت ثقيل� ..أطبق على غرفتنا و�سرق فرحنا من
جديد ..حتركت ال�ستائر على النوافذ كعادتها معلنة قدوم زائر
غريب ،غري معروف ،حتى الأنوار خافت من جميئه فبدت تنو�س
وتنطفئ ..اقرتبت ال��روح �أك�ثر ..كانت على هيئة �شيخ كبري..
�أم�سك �أمي من ذراعها وعقد حاجبيه الكثيفني ،وجذبها للخلف،
أ�سرعت
راح��ا يرتاجعان مع ًا و�أم��ي تلوح مودعة ،حلقتُ بها� ..
ُ
لأ�سحبها منه لأ�ستعيدها لأبقيها معي لأمنعه من �سرقتها ثانية،
لكني مل �أ�ستطع ،فما �إن اقرتبت منهما وحاولت الإم�ساك بها ،حتى
لفهما �ضباب كثيف اختفيا خلفه ،وتركاين وحيدة ،ملقاة على
الأر�ض ،الربد ي�سري يف �أو�صايل� ،شعرت ك�أن حبات مطر تت�ساقط
فوقي ،والنور يعاود لعبة االختفاء ،الأر�ض حتتي حتاول التهامي،
قاومت ف�شلّت حركتي ..حبات املطر �أ�صبحت �سي ً
ال يغرقني ومل
�أعد �أتنف�س..
مل �أ�ست�سلم ..قاومت ،وازداد ال�سيل �أكرث� ،أ�صبح كبحر متالطم
الأمواج ،ينهرين ويقذف بي ما ا�ستطاع ،ومازالت الأمطار تنهمر
علي ب��اردة ج��داً ،حتى تغريت ف��ج���أة ،ف���ازدادت دف��ئ�� ًا� ..شعرت
ّ
باالختناق� ..صرخت ،مرتعبة خائفة ،عدت من املوت ..نعم عدت
من املوت.!..
كانت دموع وال��دي اخلائفة التي انهمرت من عينيه ت�سري
يف عروقي كحبات املطر ،يهزين بيديه املتعبتني لأ�ستيقظ ،فقد
كنت مرمية على الأر�ض بال حراك ..لأن �أمي مل ت�أتِ  ..نعم مل
ت�أتِ !!.....
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لن يعود

ق�صيدتان

• مرام دريد الن�سر
رب احلدو ْد
ع َ
و دعا ُه دمعي �أنْ يعو َد
ولن يعو ْد
ْ
ترك َاملنى.........
اليتيم
قد غاد َر الوطنَ
َ
رمى العهو ْد
و َّدع ُته.....
َ
حبيبة
طال انتظا ُر
ٍ
يوم ًا دعاها
يا ورو ْد........
و غد ًا �أعو ْد
حلن احلياة
ر َّنتْ كما ِ
لنا اخللو ْد
و م�ضى بديدنه القدمي
مع الوعو ْد
ولن يعو ْد
ولن يعو ْد

�أ�صوات جديدة

�شم�س بال غياب
• ملا ح�سن

ملح الأر�ض

�شرف وث�أر
عيناك قبيلتان من ٍ
جنم..
تراودان الدرب عن ٍ
الغيب
يطوف بغيهب
ِ
ير�سم ا�سمك
�شغف وترب
عيناك خميلتان من ٍ
تراق�صان اخلما�سني
�إذ ه َبت
تطوي ر�ؤو�س ًا
ما عدا نخلك
متر ُيخ�صب ال�صحراء
ملح الأر�ض كفّك
�شم�س
تغرف الغيم عن وجه ٍ
ولّت وجهها �شطرك
�أطرق النور �إثرك
َ
مطر
فيا�ض ٍ

�أوقفوا خناجركم �س�أتدلىّ باخلراب �س�أن�صت �إىل
وقع خطا املطر امللونِ باليمام وبالوطن �س�أغلق
ري �صبحا �أو
املا�ضي عليكم و�أطعن اخلوف الذي �سي�ص ُ
نرج�سا �أو ً
�ضفة للحياة �أو العبور...
� ..............س�أخفي حلما مبل ًال بالبكاء وممزقا
باحلما�سة يطلقون علينا خياناتهم ...
وخرائبهم وتفاحاتهم الهرمة ...
ننجو منها ب�أعجوبة ون�صري حرا�س ال�شعاع الأخري
للكرامة واحلياة . ....
 ..............ير�صدون طرقات �أبوابنا بالعظمة
املتبقية يف �سجائر النهار ..
يعيدون ر�صف الطرقات العابرة لآثار �أقدامنا
وعلى مرمى من جنمة وروح ت�صري الن�ساء م�أوى
و�شجرة الك�ستناء تلوذ ب�أبطالها وينجو وطن من
حادث �سري م�ؤمل ....
 ............ال ت�شرب الدمع وحدك لي�س �صدري
للتعب ..
�إنه حنني ل�سيدة حترتق يف الظالم  ...وعلى جراح
املطر متر البنادق خجلى من �أغنيات الأمهات ....
� .......................أحاول ر�صد العالقة
لعابر ُيلقي ق�صيد ًة وبالد ف َّرت من حلمها ال�صبايا
وراحت تبتكر اجلهات ...
ال جتفف نهرك حتت �شم�س متعبة ..
..................
انتظر حتى يغفو الربد وارتدي امللح وتعال ....
لن �أوقظ الغروب وحدي ...
البارحة علّق �أبي حلم ًا فوق الباب و�أمي تع�صر
الغيمة لتغ�سل �أحالمنا ...
�أمي تعد احلروف التي ت�شكل الأمل والأمل ...
وتطهو دندنة ت�صعدُ �سلم ًا يرتقي �أغنية !!!....

�صربك

الو�ضاء م�ضغة العزّ
من جرحك ّ
من �ضفتيه �شوق الراحتني �إىل ال�سالم
من خمرة الرقراق ن�شوة الأر�ض
من �أ�صغريه � ُآخ احلرف..
طيب للأنام
ٌ
جفناك امل�سدالن على..
كنه احلقيقة يا �شهيد
يح�صن �أبواغ الطفولة
درع ّ
و�أ�شرعة مهيبة الإبحار
والإ�سرار
ي�صبو �إليها
ف�ؤاد البطولة

هنا غزّ ة..
ممنوع الدخول

اخلراب
• عفاف اخلليل

فكر
�صدّ اح ٍ
جمر يخ�ضب العربات

• لينا غزالة
فوق كهويف مدّ ي يا �شم�س ذراع ًا من �سناء
وجد يراق�ص �أحالمي
لأخرج مزه ّو ًة �أبحث عن ٍ
فالدفء لي�س �أمنيتي الوحيدة
ُ
�إين حني �أرى الكونَ م�ستعمر ًة
وكلُّ الدروب مال ُذها �أنت..
ماكنتُ لأغم�ض عيني..
ً
وهم
أغر ُد
وهم �إىل ْ
هائمة من ٍ
و� ّ
كيف يراقب ُ
الليل هذياين..
يجيء ..وال يجيء
وكالنا ُيراهن وقت ًا قد
ُ
وعال َم �أبحث بني الركام
وكل املعادن يف باطن الأر�ض؟!
مازلتَ �أوراق ًا تبكيك �أغ�صاين
ُ
املجرات �أ�شواقي
لو َعلمت تلك
لطافت حول نف�سها دوائر العر�ض
ال ُتطلق �سراحي..
ف�سهام رحمي غاويةْ
أخرج من عذابات قربي باكيةْ
لن � َ
فخيوط �شم�سي �أ�شعلت ريحانَ روحي

لإمر�أة..
ت�سكنني كق�صيدة

• زاهر بول�س
�أُق�سم برتاب كنعان؛

• عبد املجـيد �إبراهيم قا�سـم
ِهالل وظالل

()1

قد �أعي�ش يف عامل حامل

ُد َخان الق�صف
�أَ َع َلى دوالب الزمان

حجب

�أن يدور

عن غزة

ويعود �إىل ما كان؟!
�أَ َع َلينا
�أن ندفن �أ�شالء �شم�شون
ِمرا ًرا
يف نف�س املكان
�أعلينا
�أن ُنعلّق على �أ�سوار غزّ ة
البزّ ة الع�سكرية ل�شا�ؤول

هالل العيد
�شهيدٌ ُيحيي �أ�شالء �شهيد

حني ا�ست�سلم الرياع بني �أناملي

لكنني �سعيد باحرتاقي..

فـي نهر الكلمات
وانبج�س َّ

�أتابع بحثي عن امر�أة

ُ
مددت يدي نحو �صدري

ما غاب عنها احللم

�أتل َّم�س طيور املواجع

انتظرتها ومل �أزل

�أ�سمعها يف ح�ضرة طيفك..

ال�شم�س حنثت بوعود

أنت �شم�س �سماء الق�صيدة
� ِ

ُ
احل ّرية

تبدّ د ظالل ك�آبتي

تواط�أت

وتبقى وحدها �سحر املكان.

دون خوذة

على روح الق�ض ّية

بدل �أ�سوار بي�سان؟!

الق�سام ه ً
الال
ر�سم �صاروخ ّ

�سنفعل

اجلند ..ظ ً
جعل من ُ
الال.

�أُق�سم برتاب كنعان..

•

(النا�صرة -فل�سطني)

()3
بقلب
عادت ٍ
ُ
يذرف الأحزان

الغرب
مع ُغروب
ِ
رب
و�إمارات ال ُع ِ

ير�سل ال�ضياء كالقمر.

()2

عادت ب�شوق ٍ
تنحني يف ح�ضرة

حني ي�صبح يف العذاب ن�شوة

احلب..
ّ

وللأمل لذّ ًة و�سعادة

عادت ولكن

�أطوي حلظات �صمت

بعد �أن فات الأمان

ع�شق جمنون
�أبحث عن ٍ

بعد �أن �أم�ضى ليايل

يحمل نقاء الثلج

بني �أنقا�ض الأمل

ق�صة
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وجتلّت مرام  ...يف ليلة امليالد
• نايف �شقري
من قال �إنيّ ال �أملك خ�صر ًا ل ّينا يدور حول النّار وتدور
الورود على حميطه ،ت�أخذه وت�أخذين �إىل حمرقة الهوى،
ف�أهوي ،و�أجد عند العتبة خازن ًا ي�أخذ بيدي �إىل �سرير
مو�شّ ى و�سائده من ري�ش النعام ،ف�أ�صرخ و�أق��ول� :أريدها
احلب واملوت والنّار التي ال تنتهي �إال بالنّار،
لنتم رق�صة
ّ
ّ
وال رماد يبقى ث ّمة ،ال يبقى �إال بريق يف العينني ،ولهفة
على ال�شفاه ت�شي بعط�ش خجول يكاد ي�صرخ �أن �ص ّبوا املاء
املقد�سة.
يف الك�أ�س ّ
عتّقت م��رام خمرتها ودارت بها ال��ر�ؤو���س والأرواح،
و�إذا �شربنا اخلمر �سقط عنّا التكليف واحل�ساب ،فلنفعل
حت�س
ما ن�شاء� .أال حتب �أحيان ًا �أن تخرج من جلدك؟ �أال
ّ
�أحيان ًا �أنّ جلدك قد �ضاق و�أنّك تو�شك على االختناق؟ �أال
ت�صرخ �أحيانا وال يغادر �صوتك �سجنه ال�ض ّيق؟ و�أ�سئلة
كثرية ....و�إن �شئت الإجابة عنها تعبت و�أتعبت اللغة
امل�ستع�صية يف هذه الع�ش ّية على االنقياد لأفكاري املت�شابكة
وال �أقول امل�ش ّو�شة ،ف�أنا �أملك الآن من و�ضوح الر�ؤية ما ال
يدع يل حرية.
يف تلك الع�ش ّية كانت “مرام” قطب ال��ك��ون ،دارت
بخ�صرها ،والنار يف العينني ،وعيناها ال تتوقفان عن
ال�صراخ اله�ستريي امل�ستهزئ بوقاري ،خلعتْ نعليها ودارت
دورت�ين من ح��ويل ،ورفعت ثوبها قلي ً
ال وك�أنّها ت�ستمتع
بعذابي ال��ذي ال ح��دود له واح�تراق��ي برغبة ملجومة
ثم دارت دورتني على ر�ؤو�س
بوقار وا ّدع��اء ق ّوة مز ّيفةّ ،
�أ�صابع رجلها الي�سرى ولفّت رجلها اليمنى حول ركبتها
ودارت فكدت �أ�سقط يف قاع الد ّوامة املربكة الكربى يف
ثم دارت دورتني لولب ّيتني واندفعت
تلك ال�ساعة املباركةّ ،
نحوي جمنونة وجذبتني لل�ساحة ،وت�ش ّبثت ب�أ�صابعي
و�أخذت تدور حول نف�سها وحويل و�أنا �ضائع مرتبك وقد
رحت �أحلّق على ب�ساط ريح ن�سجته نظرات الده�شة التي
غمرت وجوه احلا�ضرين!! انظروا �إليه �إنّه يرق�ص يف النّار
وبعد حني �سي�صري رم��اداً ...وما عرفوا �أنيّ �س�أك�شف عن
الذهب املخبوء كنز ًا يف روحي.
ّ
والتف ذراع��اه��ا ح��ول عنقي
دارت بخ�صرها ح��ويل
وجاريتها يف لعبتها ،وام��ت ّ��دت ب�ساقيها تالعب الريح
ّ
انق�ضت وطوحتني،
والعيون والعقول وكما ال�صاعقة
فارتفعتُ قلي ً
ال .رمت بي نحو ال�سماء وتناولتني ،و�أخذنا
نرق�ص ونغنّي ،وعجب ال�ساهرون من هذا الذي يرون ،وقد
تناهى �إىل �سمعي �شهقات خوف وغرية وح�سد على هذا
ال��ذي �صرت �إليه معانقا قمر الليلة ،ومل �أفلت يدي من
يدها ،و�شددتها �إ ّ
ه�ستريي
فان�شدت ،وذهبنا يف عناق
يل
ّ
ّ
�ساحمنا عليه اجلمع كلّ اجلمع ،فهي التي اختارت املغامرة،
َ
و�أنا الذي قبلت الرهان.
خرجت م��ن �سهرة امل��ي�لاد ب�صوت مبحوح ،وركبتني
ا�ستمر دهراً.
متعبتني ،و�صدر قد و�سع الدنيا ،وذكرى عناق
ّ
ق�صة يحلو لنا تناولها خليط ًا من
و�صارت “مرام” ّ
لوز وع�سل ونبيذّ ،
وتق�صر
ي�شط بنا اخليال ونلهث خلفه،
ّ
خيولنا التعبة الهرمة ،و”مرام” غزالة تتقافز �أم��ام
�أعيننا ت�شري �إلينا بطرف �إ�صبعها ت��ارة ،وت��ارة بطرف
العني� :أن �أدركوين �إن كان فيكم بق ّية ،و�إال فماذا تريدون
من مهرة منطلقة يف براري العمر ت�صهل فتهتزّ ل�صهيلها
جبال وجبال ،وتتجاوب ال�صرخات وال�صدى يف الدنيا
كلّها؟ وال ت��زال عيناها اجلريئتان ت�سخران من لهاثنا
ورق�صنا ُ
احلقيقي �أحيان ًا وامل�صطنع �أحيان ًا
و�شربنا و�سكرنا
ّ
ي�صح �أن يفعله
�أخرى نخفي خلفه �أوجاعنا ،ونفعل ما ال ّ
�أمثالنا يف �ساعة ال�صحو.
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م�شهد
• �سعاد مهنا مكارم

ماذا نريد من “مرام”؟!! هل نريدها طبق ًا على مائدة
العمر نحتفي به ب�شبابنا ال��ذي كنّا نباهي به ونقتحم
العامل ال نهاب مالمة �أو عتاب ًا؟ �أم ترانا نريدها �شراب ًا
يعيد لنا �شيئ ًا من ن�شوة ن�سعى �إليها ونت�سلّق الأوهام لن�صل
�إىل �شرفاتها املحم ّية ب�ألف حار�س وح��ار���س؛ �أبنائِنا
ون�سائِنا و�صورتِنا التي ت�س ّمرت يف الإطار؟ �أم ترانا نريدها
ك�أ�س ماء وح�سب لهذا الظم�أ الذي يو�شك �أن يدفع بنا �إىل
اجلنون؟ �أم نريدها وردة نرنو �إليها ،ويفوح منها ال�شذى،
ون�ستمتع بنداها وعطرها من بعيد بعيد؟.
�ضاعت اجلهات و�ضعنا ،ونحن نبحث عن �صورة لهذه
الراق�صة اجلميلة التي رق�صت على جراحنا وعلى روحنا
وعلى اجل�سد ،ف�أثخنتنا وما ّ
توقف النزيف العذب ليل
نهار ،ونحن نذكرها ،ف�أين ذهبت هذه العابثة بنا ،وكيف
غابت يف � ّ
أزقة حارتها و�صارت لغزنا املحيرّ  ،وال نزال ن�سعى
وراءها يف كلّ الأمكنة التي قالوا �إنّها قد تكون ترتادها،
و�صرنا ال يحلو لنا امل�سري �إال على �ضفاف تلك الف�سحة التي
رق�صت فوق �أر�ض ّيتها الزلقة وما انزل َقتْ  ،يف حني كنّا نحن
ننزلق واح��د ًا وراء الآخ��ر ،وتنت�شلنا بيديها املباركتني،
و�صرنا نكرث من هذا االنزالق لننعم بلم�سة يديها ترفعنا
وتغرد ،و�إال فمن
بها �صوب ال�سماء ،فن�صري ع�صافري تحُ لّق
ّ
�أين لنا كلّ تلك الر�شاقة يف الرق�ص ،وكلّ ذلك ال�شجن
يف الأغ��اين التي �صرنا نطلق �أ�صواتنا بها من دون خوف
�أن تكون ن�شازاً ،لقد �ضبطت �إيقاعنا و”دوزنت” �أوتارنا
و�صارت �أغانينا �أغ��اين تطرب ،وال تزال عيناها تلعبان
بنا لعبة الإغواء ،ونحن وراءها ن�سعى ،نح ّوم حول زجاج
مقد�س نعانقه ونتمنّى لو �أنّنا
م�صباحها الذي ي�ضاء بزيت ّ
نفنى.
فرطنا يف حقّ �أنف�سنا ،ويا ح�سرتاه
يا ح�سرتاه على ما ّ
على الزمن الذي انق�ضى والذي فتحت لنا عينا “مرام”
وخ�صرها ويداها وعطرها و�سحرها دفاتره.
ومن �أغ��رب ما جرى بعد تلك الليلة املظلّلة بغمام
يتحدثون
“مرام” وعطرها� ،أن كلّ الذين ح�ضروا �أخذوا
ّ
ب�أ�شياء وقعت يف �سهرتهم ،فهذا �أخذ بيدها ،وذاك ّ
لف
أ�سرت ب�أذنه �أنّه يفتنها وال
خ�صرها ،و�آخر عانقها ،وغريه � ّ
ثم وقعت املعجزة ،فقد �سمعت
مثيل له بني احل�ضورّ ...
�أحاديث يرويها �أ�صدقاء لنا مل يكونوا معنا يف ال�سهرة،
وحدثوها و�أغووها وراحت
ويزعمون �أنّهم قد التقوا بها ّ
تدور يف �أفالكهم ،وقال بع�ضهم �إ ّن��ه كان بني احلا�ضرين
ونحن الذين ن�سينا ،وهو قد رق�ص وي��ده بيدها ،و�شرب
الك�أ�س ،وما ا�ستعاد ر�شده لأنّ تلك الك�أ�س قد ُمزجت بنظرة
خده كثري ًا
حتدث �أنّها اقرتبت من ّ
من “مرام” ،بل �إنّ �آخر ّ
وهم�ست ب�أذنه بكالم مل ي�ش�أ �أن يبوح به ،وقال :يكفيكم �أن
تعرفوا �أنّها قد �أخذت تهم�س ف�ضاع الكالم وال�سالم و�صرت
�إىل حافّة اجلنون ،و�آخر �أخبار امل�أخوذين بتلك احلال �أنّ
عدد ًا منهم �أخذ يبحث عن معهد يعلّم الرق�صّ � ،أي رق�ص،
لأنّ جهله ب�أ�صول الرق�ص قد حرمه �صحبتها تلك الليلة،
بد �آتية...
وهو يتهي�أ ل�سهرة ال ّ
ممن ر�أى �أو �سمع �أو تخ ّيل ما جرى يف �سهرتنا تلك
كثري ّ
ي�س�ألني عن عنوانها وكيف ال�سبيل �إىل لقائها �أو ر�ؤيتها
ولو عن بعد ،وك�أنيّ كامت �أ�سرارها �أو مدير “�أعمالها” ،و�أنا
�أ�ضعف خلق اهلل �أنكم�ش و�أت�أ ّوه و�أقول يف نف�سي :وهل من
�سبيل �إىل ا�ستعادة ما جرى ،وهل ُيتاح يل َك َّر ًة �أخرى �أن
�أراق�صها و�أرفعها وترفعني ،فت�صري تلك امل�صادفات خري ًا من
كلّ املواعيد .ويكاد قلبي يقع حني �أت�ساءل :وهل كان ث ّمة
�سهرة ورق�ص وغناء و�صب ّية ا�سمها “مرام”.

���ش��يء دائ���ري ي��ت��دح��رج على االر����ض م��ا ه��و ؟ لعله القمر ال
لي�س قمر َا رمب��ا كانت ال�شم�س ورمب��ا ك��ان �صحن َا �أو �صينية ولكن
ه���ذا ال�����ص��ن��دوق ال���ذي ي��ن��دف��ع م��ع��ه ؟ دائ����رة حت��م��ل م��ك��ع��ب�� ًا! هل
اتفقت الأ�شكال الهند�سية على هذا �أم �أن الهند�سة تقف عاجزة
�أمام تف�سري هذا امل�شهد الذي يتقدم على مر�أى من اجلميع؟
مكعب لونه اخ�ضر �ألقى ثقله على تلك الدائرة التي تلمع حتت
�أ�شعة ال�شم�س ،وها هي الدائرة متتد حاملة �أن�صاف م�ستقيمات� ،إنها
لي�ست دائرة �إنهما اثنتان وقد تربع فوقهما ذلك ال�صندوق يجل�س
خمتا َ
ال على عر�شه الذي �أحبه وت�آلف معه ،ماذا يحمل هذا ال�صندوق؟
ال �أدري كل ال��ذي �أعرفه �أن��ه �صندوق �صغري يعتمد عليه الكثري يف
حياتهم هل من املعقول ان تعتمد حياة �أنا�س كثريين على هاتني
الدائرتني وهذا ال�صندوق املكعب ؟ و َ
مل ال؟ رمبا كان مليئ َا باملا�س
قالوا يل � :إنه �أهم من املا�س والذهب والف�ضة� ..صندوق �صغري
مهلهل ال�شكل لونه م�شوب بني الأخ�ضر والبني  ..و ...و ...وال �أعلم ما
هو ال�سبب الذي دفعني لأقول� :إن لونه �أخ�ضر رمبا اخ�ضرار الطبيعة
او جمال ال�سند�س يف بالدنا.
تقدمت قطع الهند�سة تلك ت�شق طريقها يف ذلك احلي ال�شعبي
وقد جتمع الأطفال حولها من كل حدب و�صوب ،يف تلك احلارة كنت
�أرمقها ب�إعجاب ال حدود له ملا حتمله من حياة لأطفال بانتظارها،
ولأفواه بانتظار رغيف خبز او قطعة حلوى ماذا يعني لقاء املكعب مع
الدائرة؟ �س�ألني �أحدهم – هل بينهما ع�شق .هناك حب كبري بينهما
�ضمهما يف حلظة ن�شوة فالتقيا �.أو رمبا انزعجت قطع الهند�سة من
الفراق ف�آثرت االجتماع يف مكان ما
ان�صاف م�ستقيمات انطلقت من �أماكن بعيدة على حميط هاتني
الدائرتني وقررت االلتحام فاجتمعت يف مركزها حول حمور �صامد يف
مكانه وال يزال ال�صندوق املكعبي يرتبع على عر�شه فوقهما .
الف�ضول يدفعني �أك�ثر و�أك�ثر ملعرفة حمتويات ذلك ال�صندوق
لكنني كنت �أحجم عن ذلك كنت �أ�سري جادة يف طريقي و�أنا �أفكر ال
بد من تقاطع بيني وبني تلك الأ�شكال الهند�سية ،التي تنطلق �أمامي
لقد �أذهلتني وقادتني نحوها فوجدت نف�سي �أمامها �ألقي نظرتي عليها،
علها حتوي املا�س ف�آخذ حاجتي منه والب�س �أقراط ًا وعقود ًا و�أ�ساور
وخوامت واقرتبت �أكرث و�أكرث وكلما دنوت منها وجدت نف�سي �أحلم �أكرث
و�أكرث بالذهب والزمرد والياقوت.
�أ�صابتني املفاج�أة و�أن��ا �أرى رج ً
ال يجل�س خلف ذلك ال�صندوق.
�شاهدت غ�ضون وجهه فاعتقدت �أنها �أثالم للزراعة .و�شارباه كحقل
قمح ينتظر احل�صاد كان يجل�س خلف قطع الهند�سة التي كانت ت�شكل
ما ي�سمى عربة كان يجل�س خلفها يف برد ال�شتاء وحر ال�صيف ،يف ثلج
كانون وحتت �شم�س متوز الالذعة ،يحبها كثري َا ويدللها ويعتني بها
مي�سحها يومي ّا بخرقة بالية ويرميها ليعيد الكرة من جديد ثم يدفعها
منادي َا� -صبارة يا حلوة  ......مزاوية يا حلوة
ثم ا�سمعه يردد : :عراني�س م�شوية ذرة �صفراء للبيع �أحيان َا يعلو
�صوته وهو ي�صيح  :ك�ستناء ....ك�ستناء
ويندفع الأطفال نحوه ي�شرتون منه ما لذّ وما طاب لهم مما يحمله
لهم يف تلك العربة ال�صغرية اليزال �صوت �أبي �سعيد يرن يف م�سامعي
وهو يردد كلماته تلك دافعاَ عربته �أمامه �إنني احرتمه واحرتم �أمثاله
وهم يحملون زوادتهم وينطلقون من �أجل �أفواه خلفهم تتنظر عودتهم
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نقد �أدبي

�أمين النا�صر ..وحلافه املمدد بني ال�شرود والت�أمل!

• عبا�س حريوقة
"اللحاف" رواية �صادرة عن دار البالغة بطبعتها الثانية و�سبق
لها �أن �صدرت عن احت��اد الكتاب العرب وهي العمل الروائي الأول
للفنان الت�شكيلي �أمين النا�صر ..كنا قد كتبنا يف مو�ضع ما عن �أهم
النقاط التي جعلت هذا العمل ي�شغل احل ّيز الهام يف ال�شاهد الإبداعي
الروائي ال�سوري على �أقل تقدير..والآن �سنحاول ت�سليط ال�ضوء �أو
الإ�شارة لبع�ض الهنات والثغرات التي �ساهمت يف �سحب الرواية من
اخلطوط الأمامية ومن �أروقة التمايز الكبري والهام ..
(اللحاف )عمل �أراد النا�صر �أن يقول من خالله الكثري الكثري
لدرجة �أ�شعرنا �أنه �سيف�ضي كل ما بجعبته من ذكريات و �ألق وده�شة
عا�شها خالل م�سريته التي ا�ستمرت لعقود ..
عمل تناول باحلوار وب��الإب��داع ذاك الثالوث املقد�س بذاكرة
الرقيب (جن�س – �سيا�سة – دين )
جاء التناول عاك�س ًا ن�ضج ًا فني ًا و�إبداعي ًا منح العمل ذاك التوهج
الذي قد مي�ضي به جتاه التمايز والأل��ق ولكن لي�س بحراك م�شوب
باحليوية املطلوبة وذلك لوجود بع�ض احلفر واملطبات الفنية التي
�شكلت عرثة ما ولو �ضعيفة يف طريق الو�صول �إىل املكان الالئق بعمل
ي�ستحقه النا�صر بجدارة فنذكر على �سبيل املثال  -بكل الود واملحبة
كما قلنا  -بع�ضها والتي ارت�أينا �أنها �أثرت يف النهو�ض بالعمل �إىل املكان
الذي ي�ستحق ..
& -يف الإرب��اك اللغوي ...رغم ا�شتغال النا�صر على ال�شعرية
والتي كانت حام ًال هام ًا لن�صه الروائي �إال �أننا نرى �أن جم ًال وتراكيب
حاول زجها يف منت الن�ص واحل��وار بزعمه لريفع من �سوية العمل �أو
احل��وار ولكننا نلحظ �أنها �سببت ارباك ًا ما � ,أبعدته عن الروحانية
الفطرية الإبداعية كقوله يف �سياق حوار ماتع وجميل عن طفولته..
عن قريته  :الطفولة هي احلامل احلقيقي ل�سلة الذكريات طوال
العمر �ص . 9هذه اجلملة بر�أيي ت�صلح لأن ت�ستخدم يف �سياق ن�ص
حما�ضرة فكرية ما ..
&  -ت�صنع ال�شعرية  ...كما نلحظ حماولة �إقحام ال�شعرية يف
غري مو�ضعها في�شكل هذا الإقحام حالة نفور تظهر الت�صنع والتكلف
هب
يف بع�ض مفا�صل احلوار املاتعة فتعمل عك�س ما �أريد لها كقوله ّ :
كال�سنديانة ينت�صب �شاخم ًا يفاجئه ماء القرار  ,يعلن للي�أ�س راية
الع�صيان�..ص26
�أو عند احلديث عن احلاالت ال�شعرية يف غري مو�ضعها كلقاء �سيد
بعائ�شة عند قرب �أم��ه بعد غياب طال ع�شر �سنني �:أغم�ضت عيني
حني �شممت عطرها  .ف�أيقظت كل القطا واحلباري ورفرفت الع�صافري
...كانت ام��ر�أة وال كل الن�ساء �صافية الوجه رقراقة بلون الع�سل
جمنونة بجمالها غجرية برتا�سيمها..الخ �ص146
&  -تثقيل وتثقيف �شخو�ص العمل ...نلحظ وب�أكرث من مو�ضع
حماوالت الكاتب تثقيل �شخ�صياته ( حمزة – �سيد ) بثقافة خارقة
متكنها من معرفة كل الأ�شياء عن �أي الأ�شياء ويعمل على تدعيم
ثقافتها بذكر بع�ض الأقوال وال�شهادات لبع�ض الأ�سماء اجلد هامة يف
احلراك الأدبي العاملي ( طاغور– همنغواي – غوتة ) ولكن املالحظ
�أي�ض ًا �إي��راد بع�ض الأق��وال الأخ��رى لبع�ض الأ�سماء غري املعروفة
لدرجة �شخ�ص كحمزة يحفظ �أقوالهم ويرددها .مع كل االحرتام
لتجاربهم ومنتجهم الأدبي � ( !!.سنية �صالح – وليد معماري )ما لغاية
من ذلك ؟؟ وهل رفعت من �سوية العمل مث ًال ..؟؟! �أم جاءت ح�شر ًا وغري
مالئمة ..؟؟!! هل هي ا�ستعرا�ض لع�ضالت ثقافية مث ًال ..؟!!
�أمل نالحظ �أن بع�ض العبارات العفوية وامل�شغول على �شخو�صها
ب�شكل �سليم جاءت مده�شة و�أكرث توهج ًا من بع�ض ما مت حتميله حتت
بند ما ..فنجد ما قيل على ل�سان زياد مث ًال �أو عائ�شة �أو � ..أو � ..أهم
وخدم العمل �أكرث مما �أورده من �أقوال جاءت ب�شكلها اال�ستعرا�ضي .
�إن حوار حمزة و�سيد والأخ�ير على فرا�ش املوت والر�صا�صة يف
قلبه مليء بالفجائعية ..بلوحات ال��وداع املرير ..بعوامل موغلة
باحلزن ال�شفيف  ,حوار �أ�شبه بنواح ناي معتق .
�ضمن كل هذا الإبداع كيف لنا �أن نقبل ذاك ال�شرخ الذي �أحدثه
الكاتب عندما حاول تثقيف وتثقيل ال�شخ�صيتني فمث ًال :
قال على ل�سان �سيد  :حمزة  ..ال�س�ؤال الأهم الذي �س�أله طاغور :
�أي هدية تقدمها �إىل املوت يوم ي�أتي ليقرع بابك ؟�ص187
حمزة هل تذكر �آخر كالم لـ غوته قال وهو يحت�ضر �..أجبته وكنا
قد تذاكرنا ذلك من قبل :مزيد ًا من ال�ضوء .الخ �ص188
�أمل يكن �أكرث قب ً
وال وقابلية اال�ستمرار يف عزفه املنفرد اجلميل
واملحزن من ان ي�شرك غريه من هنا وهناك ..لنقارن بني ما �أورده على
ل�سان غوته وطاغور وغريهما وبني ما باحت به روحه حينما �أطلقها
ت�صفر مع الريح وتهدد الغمامات وتت�سق�سق مع �سواقي �أيامه فنذكر

هنا فقط ما قاله يف وداع �سيد مث ًال قال :
حريين مبوته و�صحوه ك�أنه م�صاب بطلقة من ماء �ص193
قال حمزة  :حلفتك باهلل �أن ت�صمت  .انظر �إىل جرحك ! �أجاب :
انظر �أنت ! �أنا �أحمله و�أ�شعر به �إنه ينزف �ألي�س كذلك �ص194
حمزة هل ت�ستطيع النوم ويف قلبك ر�صا�صة �ص195
ما �أبرد �أع�صابكم يا كتبة التقارير ..غد ًا �سيد عثمان الغامن يف
�سجالتكم ( اجلثة)�ص197
ولن�س�أل بعد ذلك �أي الأقوال خدمت الن�ص وارتقت به ؟؟؟!!
�أو كيف لنا �أن نقبل ما ذكره من واردات �أفكار �سيد وهو �أمام قرب
�أمه املنقطع عنها ع�شر �سنني واملتوفاة يف غيابه قهر ًا عليه على ما
�أ�صابه يف بالد الغربة �..إذ �أورد الروائي منولوج ًا داخلي ًا �أراه ّ
ه�ش ًا
�أما احلدث وحديثه ال�سابق املاتع عن والدته ..فيناق�ش وهو بح�ضرة
القرب و�أمه من و�ضع ال�شال الأ�سود على ال�شاهدة الرخامية و�أنها للفتة
جميلة ومن �صاحب فكرة جت�صي�ص القبور ..؟؟! ليخل�ص ويقول :
وهذا ر�أيي طبع ًا �أن اللون الأبي�ض ..الخ يا ترى هل واردات �أفكاره تلك
مبكانها ..؟؟!
لينتقل كما قلنا �إىل �شعريته الفطرية وي�سلم ن�صه لروحانيته
احلقة ..ارجتف قلبي ونفر دمعي حني الم�ست القرب  ..قر�أت الفاحتة
وجل�ست على حجر كان جوار القرب  ,بكيت الخ �ص145
ليعود ويقطع علينا هذا الألق بح�ضور عائ�شة وحوارهما وغزله
الفج غري املربر يف مكان كهذا ولو �أنه �أجاد بال�شعرية والو�صف واللغة
احلنون لدرجة التمايز .
�س�ألتها  :عائ�شة �أيتها ال�شقية متى كربت ؟ وكيف غدوت بهذه
الفتنة واجلمال ؟
وهل جنح يف تربير غياب عائ�شة عن ا�ستقباله يف املطار �أو حتى يف
البيت ؟! فيت�أجل اللقاء لليوم الثاين بحجة �أن عائ�شة لن حت�ضر �إال
وال�شهادة الثانوية يف يدها �إال �أننا نلحظ بتفا�صيل احل�ضور واللقاء
كل �شيء من غزل وحميمية يف اللقاء ومل نلحظ �أي جملة تذكر فيما
يتعلق بال�شهادة الثانوية ؟؟!!
ومن املالحظات التي قللت من �سوية العمل ..
�شخ�صية �س ّيد مل �أر فيها �شخ�صية ت�صلح لأن تكون حمورية رغم
تثقيلها بوعي كبري وفل�سفة خا�صة ..هي �شخ�صية مل متتلك ما مييزها
عن باقي �شخو�ص العمل من طاقات وقدرات وخياالت ووقائع و..غري
ذلك من �أمور ا�ستثناثية ..ف�شخ�صية زياد مث ًال لو منحت تلك الأمداء
الهامة التي متكنه من �سرد ذكرياته بنف�سه واحلديث عن جتربته
العاطفية الهامة والإم��ع��ان بالهدايا ودالالت��ه��ا حلبيبته وهدايا
حبيبته له وتبيان طبيعة عالقة زياد معها وخ�صو�ص ًا (احلرام) لكانت
هذه ال�شخ�صية مب�ستوى �شخ�صية �سيد و�أكرث
�شخ�صية حنني �أبدع الكاتب يف حديثه عن حنني على �أنها متدربة
�أو تريد التدريب على الر�سم وتطوير مهاراتها �إال �أنه ن�سي احلديث
عن عالقتها بالفن ور�ؤيتها اخلا�صة ومفهومها للوحة من خالل زياراتها
املتكررة ملر�سمه .
كل هذه الهنات والهفوات وغريها جاءت لعدم �سيطرة الروائي
ّ
والتف
على امتدادات خيوط العمل الذهبية املاتعة فانقطع خيط هنا
الآخر على غريه مما �أ�شعرنا بقليل من احلزن على ما �أ�صاب العمل من
هبوط هنا وهناك فجاءت كالفراغات الهوائية بالن�سبة للطيار �إذ
�أحدثت بع�ض اخللل يف حراك الطائرة وت�سببت بقلق ركابها �..إال �أن
قدرة الروائي وحكمته كانت كفيلة بخروج العمل ب�سويته تلك ..فمن
هفوات العمل نذكر :
& عند بداية حديث حمزة عن مر�ض �سيد �أراد النا�صر �أن
يو�صل للمتلقي بطريقة ما نب�أ مر�ض �سيد بورم خبيث يف ر�أ�سه فكانت
هذه الطريق فجة وال تتنا�سب و�سوية العمل :
غطت وجهه فج�أة م�سحة �أمل فظيعة � ,ضغط على �صدغيه وع�ض
على �شفته مت�أمل ًا,ثم �أخرج من جيبه علبة دواء �صغرية �أخذ منها حبة
قذفها يف فمه ,جئته بك�أ�س ماء �شربها� ..ضرب اجلدار بقب�ضة يده
و�صرخ حمدث ًا نف�سه  :ما كان يجب �أن يعود  .حكيم �صنعاء طم�أنني.
لكنه عاد �آه � .ص 95كان بر�أيي �أن يكتفي بتو�صيف مالمح وجهه من
�أمل �أ�صابه ..ال �أن يتبعها بـ ما كان يجب �أن يعود ..الخ من ح�شو يف غري
مو�ضعه و�شرح ما هو م�شروح �أ� ً
صال ..
& ومن الهفوات �أي�ض ًا ن�سيان حمزة تعريف �سيد بنواف على غري
العادة �إذ عرفه على كل املقربني منه ..؟؟ كما مل جند مربر ًا يف ختام
العمل لعدم ذكر م�صري زياد وهو ال�شخ�صية املقربة واملحببة حلمزة
وال �سيما �أنه من دير الزور وحمزة الذي عاد وعا�ش ع�شرين عام ًا يف
الرقة قبل �أن يعاود زيارته �إىل حوث ..؟؟!! ما ال�سبب ..؟؟!!

& عند حديث �سمية عن عائ�شة وعن ر�سائلها الغرامية ل�سيد
قالت �سمية بعد �س�ؤال �سيد عن عمرها  :جتاوزت الت�سع ..ال �أظنها
ع�شر �سنوات �ص124
ليعود يف ال�صفحة 129ليقول  :عائ�شة ال�شقية التي �أم�سكت بها
�سمية م�سك اليد وهي تخط ر�سالة غرام يل �أنا ومل تتجاوز عامها
الثامن �..إذ ًا هل كانت عائ�شة �آنذاك يف العا�شرة �أم مل تتجاوز عامها
الثامن ؟؟!
& جند تناق�ض ًا ما يف حديث �سيد درا�سته وا�شتغاله ب�شكل جيد
ومميز يف ال�سنة الرابعة من جهة ومن جهة �أخ��رى يف حديثه عن
ذات ال�سنة ي�شرح ما �أ�صابه من �ضياع وت�شرد و�سكر و�إدمان قاده �إىل
الر�سوب فيذكر �أنه يف ال�سنة الرابعة �أن�شا �صالت تعارف مع الكثريين
من الأدب��اء واملثقفني ال�شباب الالمعني وقد �أ�صبح بع�ضهم فيما بعد
من �أ�شهر كتاب �أوروبا و�شارك يف الأم�سيات والندوات الثقافية التي
تقيمها اجلامعة ..الخ �ص131
ليعود �أي�ض ًا يف ال�صفحة  133ويف حديثه عن عالقته ب�سونيا وما
�سببت له من �ضياع وت�شرد قاده �إىل الر�سوب يف �سنته الرابعة  :كنت
يف نهايات �سنتي الرابعة وقد تراخت همتي يف متابعة املحا�ضرات
وكرث غيابي عن اجلامعة ور�سبت تلك ال�سنة..
�أرى تناق�ض ًا بني املواظبة على ح�ضور املحا�ضرات واجلو الثقايف
الهام وبني حاالت ال�ضياع وال�سكر مع �سونيا ..كما حتدث الروائي كثري ًا
عما �أوحي ل�سيد من قبل �سونيا و�صديقها من م�ؤامرة �إال �أنه مل يو�ضح
ما طبيعة امل�ؤامرة �أو الهدف من الإيقاع به ..هل كان مث ًال بهدف جتنيد
�أو جره ل�صالح تيار �سيا�سي �أو حزب �أو دولة ما..؟؟!! �أم كان ما حدث
له من قبلها هو �إ�شباع رغبات الغري..؟؟!
بقي �أن �أقول فيما ذهب �إليه النا�صر من تقاطع يف عمله هذا مع
رواي��ة (مو�سم الهجرة �إىل ال�شمال) للطيب �صالح وبالتحديد بني
�شخ�صية(�سيد) من جهة و�شخ�صية (م�صطفى �سعيد) من جهة ثانية
كل هذا يقودنا �إىل �أن نطرح وبكثري من الرباءة وح�سن النية ال�س�ؤال
التايل  :..هل �أدرك الروائي �أمين النا�صر ت�أثره الكبري برواية الطيب
�صالح وبالتحديد ب�شخ�صية بطلها م�صطفى �سعيد والت�شابه والتقاطع
الكبري مع �شخ�صية بطله هو (�سيد) فحاول �أن ي�ستبق �أي حديث قد
يدور هنا وهناك ف�أيقظ بداخله هذا �ضرورة تدارك ما قد يحدث من
خلط �أوراق فا�شتغل على الإجابة وو�ضع ب�ضع فوارق بني الر�سمني ,
ليقول  :ها �أنا خارج عباءة الطيب �صالح وال ظ ّله ميتد طوي ًال نحوي
�..أنا �أمين النا�صر وهو الطيب �صالح ..ويتبعه ال�صدى من جهات عدة
�:أنا �سيد وهو م�صطفى �سعيد
ختام ًا  :رغم كل هذا وذاك تبقى رواي��ة اللحاف من الروايات
الهامة يف ال�شاهد الروائي ال�سوري لأ�سباب عدة وعديدة من �أهمها
قدرته على فتح ك ّ��وات وبوابات ذاكرته لكل االجتاهات وحماولة
�إدخال �أكرب كم من ال�ضوء ليطهرها من عفونة ورطوبة الأيام املديدة
..كوات وبوابات نرث عليها يا�سمني ال�شعر وفرا�شه وكل الطيور املمعنة
بالغناء وبالتحليق وباحلب .
لنخل�ص �إىل نتيجة م���ؤداه��ا �أن ال�شعر وال�شعرية هي احلامل
البهي والده�شة
املو�ضوعي لهذا العمل واملا�ضية به �إىل �سدّ ة احل�ضور
ّ
والتمايز  ...ال�شعر ال�ساكن يف تالفيف قلب وروح وعقل الروائي الفنان
 ,وجت ّلى هذا كما قلنا حني �س ّلم ن�صه لروحه املمعنة بالألق وباجلمال
وباحلب فتنتج �سردية �شعرية ماتعة عملت على تقدم هذا العمل
بجواز قراءة داللية متعددة ومتحررة من كل قيودها الزمكانية .
وللتدليل على قولنا هذا نورد بع�ض العبارات ال�شعرية فقط دون
تعداد احلاالت ال�شعرية التي ر�صعت ال�سرد وحلقت بالعمل يف �سموات
التمايز :
 اقتحم هذا الغريب املكان كطائر خانته الرياح و�أثقله الربدوالتهطال �ص5
 الغرفة كما ال�سماء ال ي�ضريها كرثة الغيوم �ص27 تعربد ثكلى �أم��ام زنزانات املوت والتعذيب املرتو�سة ب�أحزانالن�سور �ص41
ن�سر حمطم اجلناحني هزمته املطار
..
علينا
وال��دي
 دخ��لٌ
والرياح �ص 65
 �أيها الإفريقي املثقل باملوت واملاء والرمل و�أ�شرعة �سفن ال تعرفالر�سو يف مكان لأكرث من زمن نزف جرح يف خا�صرة قلب 106
 هناك حيث الربية تت�سع لكل القرية �ص143 كان غابة من احلطب الياب�س �أ�شعلها غياب �أمي  ..يا ولدي دنيادنيا وال ت�ستحق �أن تعا�ش �ص 148
لي�ست فيها �أمك لي�ست
 -ك�أنه م�صاب بطلقة من ماء �ص 193

�شعر
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عينيك
ِ
�سما

�صافيتا

• غالب جازية
عينيك �أ ْم �سِ ْر ُب ُ
اخلزامى
�سما
ِ
�أَ�صابتني و�أحالمي يتامى
إليك من ذوبانِ روحي
�أبثُّ � ِ
�سالم ًا يا هوى قلبي �سالما
هواك فكلُّ
حرف
أكتب عن
ِ
ٍ
و� ُ
بلونِ َّ
يرت�سم ارت�ساما
وق
ال�ش ِ
ُ
و� ُ
ني و�أنتِ َن ْب�ضي
أهتف يا حن ُ
وجع �أَقاما
وب َ
ني جوانحي ٌ

� -1صافيتا
�صافيتا

هباء
ُ
فريح الغد ِر تنرثنا ً
هر ُيو�سعنا اتهاما
وعذْ ُل الدَّ ِ
َ
ت�شرب من دِمانا
الهجر
ونا ُر
ِ
ُ
وح ْمى الي� ِأ�س ترتكنا حطاما
ُ
فما ُ
بال الليايل ال تبايل
احلب هاما
عا�شق يف
بحرقةِ
ٍ
ِّ
أيام مت�ضي
مير
العمر وال ُ
ُ
ُّ
القلب ما عرف الفطاما
وهذا
ُ

• زكريا م�صا�ص

الأر�ض

من ي�ستطيع مقاومة احلب �إذا يف

و�أ�سراري

�أعماق �سرائرنا �أو غل؟!

ت�س�ألني عنك

لأكاد من املجهول املحمول

� -3صافيتا

ت�س�ألني عنك وتومئ يل
هل ن�سيت ريتا

�شجر ميتد

�أ�شجاري؟!

وفواكه �أفراح

وظاليل حيث النهر

وحقول �سرور

مير حزين ًا

وجبال زرق

ت�س�ألني :ما بال �أحبة �أفكاري

وغمائم نور

هل رحلوا ،بعدوا،

�إيل �أزلزل!
ف�أنا من طائفة النحل وكل
ب�ساتني اهلل جناين
و�شهودي زهر يزكو
ورفاقي يف الظل فرا�شات
ال�ضوء،
وبع�ض الغيم

� -4صافيتا

ون�سوا باملحنة �أح�ضاين؟!
يف ح�ضرتها

�صحابي..

يتن�سم �شعر وي�ضوع هيام

و�أنا من ن�سل الرقة �أ�شعاري

(امل�شتى احللو) مراحي

منها تتنف�س دنيا

و�ضفاف النهر دفاتر �أجنحتي

�أحرج فيه لأعلى بوحي

ويهل خزام..

ب�صداحي

من يل �إن ن�ضب الينبوع

والكون كتابي..

و�أنا �أن�سل حزين ًا

برائعة الظل تكفكف حزين

�أخرج منه لأكت�شف العامل

ومت�شط �أفكاري وتهز لقلبي

خمبوء ًا

�أن يهد�أ يف �سورته فيذوب

يف ظل �صنوبرة

بلم�ستها

�أو حتت خرير

وينام؟!

( -2امل�شتى احللو)

رب
نحب ب�شر ِع ٍّ
�إذا كنَّا ُّ
عال َم احلزنُ مينعنا عالما

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

�أملح وجهك يف حرف ال�صفوة
يربق كال�شم�س ويهل بعيني
قافلة تعبق بالأحلى والأ�شهى
هل كان اجلن على درجات م�سارحها
اخل�ضر
�صباح ًا يتم�شى

يت�صبب
من �صخرة واد
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�أم كان بجنتها يتلهى؟!

 -5من يا فارعة الظل

منفرد

يحمل وجعي

بك و�آلهة �أطياري

بجميع خ�صال الغيم و�أ�سرار

�إن �أزف الطلق و�أقبل؟

وكذلك روحي ولهى!

هواك ينبو ٌع لفجري
ك�أنَّ
ِ

ال قلبي
جئتك حام ً

إح�سا�س ب�إح�سا�سي ت�سامى
و�
ٌ
فكلُّ ق�صيدةٍ غزلتْ منام ًا

• عزالدين �سليمان

وكلُّ
ن�سيمة فاحتْ غراما
ٍ
وكلُّ
دقيقة عا�شتْ عذابي
ٍ
وذاقتْ لوعتي قالتْ  :حراما
فهلْ عربتْ
عيونك يا مالكي
ِ
ُ
حيث اخللقُ ناما
ف�ؤا َد الليلِ
ال�سهدَ والنجوى �شهودي
ترينَ ُّ
وكلُّ جوارحي ت�أتي قياما
� ُّ
إليك ملهمتي حياتي
أزف � ِ
ف�أنتِ حبيبتي عام ًا فعاما.

َ
�سلبوك
يا وطنَ الرباء ِة والطفولهْ
َ
برتوا �
أ�صابعك اجلميلهْ
درب
يف كلّ ِ
غا�ص ٌ
طفل
بالد ِم املجنونِ
وامر�أة ٌ قتيلةْ
يف كلّ
زاوية
ٍ
متزّ قَ ق ُل َ
بك املخزون بالأحال ِم
واحرتقت خميلةْ
التمر ِد
رفعوا �شعاراتِ
ّ
و القبيلهْ

وتطاولت قاماتهم
وهي التي كانت
وما زالت هزيلهْ
ُ
قالع َك
دقوا َ
وهي كانت م�ستحيلهْ
أم�س
بال ِ
جئت َُك حام ً
ال قلبي
وهذا اليوم
جئتك حام ً
َ
ال �سيفي
فرحلتُنا
طويلهْ
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تتمات

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

بني الثقافة والفكر والتفكري /تتمة� /ص3
كم��ا ذهب �إلي��ه غرام�شي ـ يف طليع��ة املثقف�ين امللتزمني بخدمة
جمتمعاته��م و�أوطانه��م ـ و�إن تراج��ع دور املثق��ف الع�ض��وي يف
�صمي��م التفجر املعريف وتطوره يف �أواخر القرن الع�شرين ومطلع
الألفي��ة الثالثة؛ فه��و مل يعد حمتكر ًا للمعرف��ة ،ومل يعد قادر ًا
عل��ى الإحاطة ب��كل �أمناطها ـ .ومادمنا ن�ش�ير �إىل ع�صر التفجر
املع��ريف وال�سرعة الكبرية يف �إنتاج املعلوم��ات التي خدمتها ثورة
التقني��ات احلديثة فعل��ى املثقف الع�ضوي �أو املثق��ف الوطني �أن
يتاب��ع حرك��ة التاريخ ،و�أن يجعل جه��وده الفردية مت�ضافرة مع
جهود اجلماعة حلل الإ�شكاالت التي تقع فيها؛ ومبعنى �آخر على
� ّأي منهم��ا مواجهة الأزمات التي تعرت�ض الوطن؛ علم ًا �أن املثقف
الوطن��ي امللتزم م��ازال ي�شكّل حالة خا�ص��ة تنبثق من االرتباط
بالوط��ن وق�ضايا جمتمعه بو�صفه الأق��در على ر�ؤية مو�ضوعية
ال�صع��د املتع��ددة يف الكون
لآالم��ه و�آمال��ه والتفاع��ل معه��ا على ُّ
واحلياة وعلى امل�ستويني الروحي واملادي ،الذاتي واملو�ضوعي.

ومن ثم ف�إن املثقف امللتزم كان ـ وما يزال ـ جزء ًا ال يتجز�أ من
الثقاف��ة العربية التي تعدّ واحدة من �أن�ساق الثقافة الإن�سانية
مب��ا حتمله من خ�صائ�ص ذاتية متيزها من غريها باالنفتاح على
ثقاف��ة الآخر وتفاعلها الإيجاب��ي معها من دون �إلغاء �أو �إق�صاء،
�أو تهمي�ش� ...أو ا�ستعباد �أو عن�صرية �أو �إحلاق �أو تبعية؛ بو�صفها
ثقافة تع��زز الكرامة الإن�سانية ...ومن ث��م عليه حتفيز الفكر
اخل َّ
الق ،وتعزيز فكرة االنتم��اء للمجتمع والوطن وقيمهما؛ ويف
�صمي��م مبد�أ امل�صلح��ة امل�شرتكة التي حتقق للجمي��ع متطلباتهم
املادية والروحية.
ولع��ل ه��ذا يفرت���ض �أن يك��ون �أ�صح��اب الثقاف��ة الوطني��ة ـ
به��ذا الت�ص��ور ـ �أعظ��م انغما�س�� ًا يف الوع��ي املع��ريف ال��ذي يق��وي
العالق��ة بالوعي الوطني القوم��ي ،يف الوقت الذي يكونون رواد ًا
يف الدف��اع عن وطنهم �إذا م��ا دهمته الأزمات؛ و�أملَّ��ت به النكبات
وتداف��ع الف�س��اد والإره��اب �إىل �أنحاء �شتى من��ه ...يف مثل هذه

احل��ال ال يجوز له��م �أن ي�سقطوا يف فر�ضيات االنع��زال �أو الوهم
�أو اله��روب� ...أو �أن ت�صبح حياته��م حلظات عابرة يجعلون فيها
الك��وارث الت��ي يعاين منه��ا وطنهم ف�سح��ة للتمل�ص م��ن الواجب
جتاه��ه؛ �أو فرج��ة للت�سلية ...فالتحدي الأك�بر الذي يقع على
عات��ق الأجي��ال وبخا�ص��ة املثقف�ين يعدُّ حتدي�� ًا وطني�� ًا جمعي ًا؛
علم�� ًا �أن التح��دي الثق��ايف؛ وال�سيا�سي يرتقي �إىل ال��ذروة فيه.
وم��ن ال مي�ل�أ الفراغ ف���إن هناك من ميل���ؤه ...ومن ث��م فاملثقفون
ـ مبا ميلك��ون من امله��ارات الفكرية واملناهج العلمي��ة؛ واملبادرات
اخل ّالق��ة ـ ينبغ��ي �أن يكونوا �أوف��ر حظ ًا من غريه��م ،ما يجنبهم
ال�سق��وط يف حاالت التزلف والنفاق ،والكذب والرياء؛ واخلداع
واال�ضط��راب؛ �أي عليهم �أن يجعلوا قلقهم الثق��ايف قلق ًا �إبداعي ًا
بن��اء ،وتوترهم النف�سي توتر ال�صويف ال��ذي تك�شف احلجب له
ً
�أ�سرارها...
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الدّ ين ّي��ة واالجتماع ّي��ة والقانون ّي��ة والفِقه ّي��ة ،م��ن
ح��رك �أحدٌ �ساكن�� ًاُ .ترى ..هل اجلاهل ّي ُة ما
دون �أن ُي ّ
كان يج��ري َ
قبل الإ�سالم� ،أم �أنّ اجلاهل ّية ترت َّب ُع الآن
العربي بكلِّ ثِقلها؟!.
على �صدر جمتمعنا
ِّ
ن�ش��ر قائ��دُ قطي��ع ِّ
ال�ضب��اع” �أبو بك��ر �شيكو “
َ
َ
�برر ًا فيه جرمي َتهُ يف خطف الفتيات
م
فيديو
�شريط
ُ
ِّ
ً
أم��ر ح��رام ،وعل��ى
تبجح��ا “ :ب���أنّ تعلي��م البن��ات � ٌ
ُم ِّ
َ
املدر�س��ة ويتز َّوجنَ فق��ط”� .أ ّي ُة
الفتي��ات �أن يرتكنَ
ُ
ال�سام َع
أ�س��اوي
كوميديا �س��وداء ،و� ُّأي فيديو م�
ّ
يجعل ّ
وامل�شاه��دَ يف حال��ة م��ن الذّ
ُّ
الفك��ري
ت
ّ�ش
ت
وال
ه��ول
��تِ
ّ
ويدف ُع��ه للتّ�س��ا�ؤل ”:ه��ل ه���ؤالء الّذي��ن يقرتف��ون
ب�ش��ر �أم �أنّهم من ف�صيل��ة الذّ ئاب
مث��ل هذه اجلرائ��م ٌ
ِّ
دين��ي �أت��ى لِهداية
وال�ضب��اع؟ .كي��ف يق��و ُد
اعتق��ادٌ
ٌّ
وتهذيب �إن�سان َّيتهم و�صقل �ضمائرهم� ،إىل مثل
النّا�س
ِ
ي�ستطيع
الوح�ش��ي املُت�صلِّب؟ “ .كي��ف
ه��ذا اخلن��دق
ُ
ّ
�إن�س��انُ اليوم �أن يقتنِع ب�أنّ هّ
وكالء ح�صر ّيني
الل حدّ َد
َ
تخريب التّط ُّور
يتكلّمون با�سمه ووح ِيه ،وكلُّ مه َّمتُهم
ُ
والعل��م و�إبادة احل�ض��ارة ُ
وقتل الإن�س��ان وو�أ ُد الأنثى
الت��ي مُت ِّث ُل لهم و�سوا�س ًا �إ�ستفزاز ّي�� ًا� ،إنّهم يعتربون �أنّ
يحتاج �إىل
كلَّ فت��اةٍ هي م�ش��رو ُع فري�سةٍ  ،وهي كائ��نٌ
ُ
ح��زام عفّ��ة وو�أْ ِد ج�سد واغتي��الِ �إن�سان ّي��ة� .ألي�ست
ُ
الركي��ز ُة الفكر ّي ُ
العفن��ة
��ة
الفت��اوى الزّ ائف��ة ه��ي ّ
لت�صرفاتهم .لقد �أ�شارت الفتاوى العديدة �إىل وجوب
ّ
تزوي��ج بن��ت � 9سن��واتٍ  ،و�أنّ فنون احلياك��ة والطّ بخ

ه��و � ُ
أم��ل البن��ت ومنتهاها ،و�أنّ امل��ر�أة عموم�� ًا ُت�صن ُّف
ً
جمتم��ع �ساكن راكد،
زاني��ة �إذا تعطّ ��رت ،و�شيطان ًا يف
ٍ
ٌ
�ش��رط حلياته��ا .كلُّ ح��ركات
و�أنّ حجابه��ا ونقا َبه��ا
ال�س
يا�س��ي مهما تع��دَّ دتِ الأ�سم��اء واختلفتْ
الإ�س�لام ّ
ِّ
ت�ص��ب يف م�ستنق��ع بوكوح��رام
تواجده��ا،
�أماك��نُ
ُ
ُّ
ال�سفَ��هَ واالنحط��اط .نعم..
ذلك
َّ��ى
ن
وتتب
وداع���ش
َّ
ٌ
ٌ
ومرتادفات لكلمة �ساقط��ةٍ مقيتةٍ من
مف��ردات
كلُّه��م
قامو���س �أ�سو َد دمويٍّ  .نعم ..ك ُلهم بوكو حرام ..كلّهم
ٍ
داع���ش ..كلّهم طالبان ..كلّهم اجلها ُد ّ
وبيت
باب ُ
وال�ش ُ
ٌ
َ
�سر ٌّي
حب��ل
هناك
املقد���س والنّ��ور ..و.و.و ..نعم ..
ّ
يربط و ُيغ��ذّ ي كلَّ َ
ُ
تلك املخلوق��اتِ واملنظّ مات
واح��دٌ
الهجين��ة ،وي�ض��خُّ يف عروقه��م دم�� ًا ُم�شْ َبع�� ًا بفريو���س
احلقد وكراهية الآخر ،و�أنزميات اجلهل والتّخلُّف.
ه��ذه داع���ش يف الع��راق و�سوري��ة .م��ن �أي��ن
َ
هبط��تْ على �شع��ب �سورية والعراق الآمن�ين� .إنّها مل
ْ
تهب��ط ومل ت���أتِ م��ن ف��راغ .هبطتْ من ع��امل اجلهل
َ
هبط��تْ م��ن مَ
ع��ال الفت��اوى التّكفري ّي��ة
والظّ �لام.
اجلهادي الأرعنَ .
هبطتْ من ف�ضاءِ املدار�س
والزّ خم
ِّ
حاب
الدّ ين ّية الّتي ملأَت يف غفلةٍ من الوعي والعقلِ ِ ،ر َ
إ�سالم��ي وتخ�صي�ص�� ًا يف �سوري��ة
العرب��ي وال
الوط��ن
ِّ
ِّ
ر�س َخت َ
املدار�س ثقاف َتها
تلك
ُ
والع��راق .ف�إِذا بنا وقد َّ
َ
امل�سموم��ة� ،أم��ا َم مف��رزاتٍ ل َ
ِتلك املدار���س والفتاوى ال
ال َ
ُ
تع��رف �إ ّ
قتل الإن�سان وت�شري��ده وا�ستالبه وتدمري
��ن ال ي�ؤْمِ��ن ب�أفكاره��م الظّ الم ّي��ة
احل�ض��ارات .كلُّ َم ْ

ب��اح د ُمه بدون ر�أف��ةٍ  ،م�سلم�� ًا كان �أم م�سيح ّي ًا ،رج ً
ال
ُم ٌ
�أم ام��ر�أ ًة ،طف�ل ً
ا �أم �شيخ�� ًا .لق��د �أرج َع��ت داع���ش
َ
املناطق الت��ي �سيطرت عليها يف الع��راق و�سورية �إىل
ً
َ
َ
ع�ص��ور م��ا قب��ل التّاري��خ ،وفر�ض��تْ عليه��ا حال��ة من
ٌ
َ
ُ
اجلزية
تفر�ض
ع�صاب��ة
اجله��ل والظّ الم والتّخلُّف.
ُ
َ
وتذبح و َترجم
أعرا���ض،
وتهتك ال
و ُتعي��دُ العبود ّي َة
ُ
ُ
ماء عل��ى هواها .نعم ..ه��ذا ما فر�ضتْهُ
وت�سف��ك الدّ َ
ُ
ُ
داع���ش عل��ى م�سيح ّي��ي الع��راق
��وداء
ال�س ُ
الع�صاب��ة ّ
امل�سيحي ابنُ البلد الأَ�صيل
إن�سان
ل
فا
�سورية.
وغرب
ُّ
وباين ح�ضار َتها منذ بدءِ التّاريخ ،مجُبرَ ٌ على اعتناق
َ
�صاغر،
اجلزي��ة وه��و
يدف��ع
�أفكاره��م الظّ الم ّي��ة� ،أو
ُ
ٌ
�أو ُي ُ
اال�ستي�لاء على بيته
يتم
قت��ل �أو ُيهاج��ر بع��د �أن َّ
ُ
ْ
�ساوي،
�
أ
وامل
الكارثي
ويبقى
ِه.
ت
وممتلكا
ومالِ��ه
امل�شهدُ
ُّ
ُّ
ُ
عندم��ا ُ
�شا�ش��ات التّلفز ِة ومواق��ع التّوا�صل
تنقل لن��ا
الر َ
هيبة� .إنّه��م يذبحون
االجتماع��ي تل��ك امل�شاه��دَ ّ
ّ
الل �أكرب ..هّ
بدم باردٍ وه��م ي�صيحون ”:هّ
الل
الإن�س��انَ ٍ
�أكرب “ .و ُيعبرّ ون عن الفرحة بقتلِ �إن�سانٍ �أعزلَ.
ال�سوداء.
داع�ش وبوكو حرام وبق ّية القائمة ّ
َم ْن �أر�س َلك��م �إىل �أُ ّمتنا العرب ّي��ة؟!� .أَاَنتم َم ْن تريدون
إقام��ة عدلِ هّ
َ
إلهي �أن ُيق َت َل
�
الل يف الأر���ض؟ُّ � .أي عدلٍ � ٍّ
الإن�س��ان و ُي َ
�سل��ب ال ُ
ُ
أم��وال والدّ يار،
هت��ك
العر���ض و ُت َ
��و َل الإن�س��ان عبد ًا يف زمن مل َ
يبق في��ه عبيدٌ �إ ّ
ال
و ُيح ّ
يف منطقتنا العرب ّية!!.
ال�س��� ُ
ؤال ّ
يفتقر
�ير الّ��ذي
ال�شام��خُ الكب ُ
ُ
ويبق��ى ّ

ُ
موقف احلكوم��ات العرب ّية؟� .أين
�إىل اجل��واب� :أي��ن
موق��ف املُ َّ
ُ
أه��م من
نظم��اتِ والهيئ��اتِ الدّ ول ّي��ة؟ .وال ُّ
َ
ُ
��و ُه
ذل��ك �أي��ن موق��ف املرجع ّي��اتِ الدين ّي��ة؟� .أال ُي�ش َّ
الإ�س�لام با�س��م الإ�سالم و�أدعيائ��ه؟� .إنْ كان يف ذلك
ت�شويهٌ للإ�سالم ،فلماذا �أنتم �صامتون؟! .مل ن�سمع �إ ّ
ال
باهتة حمن ً
ً
ً
ّطة� .أحدٌ ما
خجولة
ت�صريحاتٍ و�إداناتٍ
�
وك
،
ع
ف
�صادق
موقف
ّخاذ
مل يج��ر�ؤْ على ات
جرئٍ
ٍ ّ الٍ أنّ
ٍ
الع��ا َ
أمم متّحدة ،ومنظّ ماتٍ حلقوق
مل يخلو من هيئة � ٍ
الإن�سان ،وحكوم��اتٍ عرب ّية ت�صول وجتول بعطاءات
البرتودوالر ،وم�ؤَ َّ�س�سات دين ّي��ة ومرجع ّيات �إ�سالم ّيةٍ
ُ
ترف���ض ت�شويهَ الإ�سالم ،وم� ّؤ�س�س��ات دين ّية م�سيح ّية
ُ
ترف�ض ا�ضطّ ها َد �أبنائِها.
�أ ّيه��ا امل�س�ؤول��ون يف الع��امل� ..أ ّيه��ا امل�س�ؤول��ون
الع��رب� ..أ ّيه��ا امل�س�ؤول��ون يف املرجع ّي��ات
ّام
واحل��ك ُ
ُ
الدّ ين ّي��ة ع��ل اخت�لاف انتمائِه��ا� .إنّ م��ا يج��ري
يف ب�لاد ّ
ال�ش��ام وم��ا ب�ين النّهري��نُ ،يذك ُّرن��ا بالغ��زو
املغ��و ّ
الهمجي ال��ذي مار�ستْهُ قطع��انُ اللّيل بقيادة
يل
ِّ
جنكيزخان وهوالكو وتيمورلنك.
�إليك��م جميع�� ًا ،و�أنت��م يف موق��ع امل�س�ؤول ّي��ة
وال�سيا�س ّي��ة.
االجتماع ّي��ة والثّقاف ّي��ة
نتوج��هُ
ّ
ّ
بال�س���ؤال ّ
ال�شامخ العري�ض ،ف�أجيبون��ا :ما هو دو ُركم
ّ
يف احلياة؟؟.
نعلم ماهو دو ُركم ..فهلْ �أنتم تعلمون؟!...
نحنُ ُ
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درا�سة لرواية (حتت ّ
دم�ش��ق ووروده��ا و�ضح��كات �أبنائه��ا وا�ستهتاره��م بامل��وت والرغب��ة
اجلاحم��ة يف احلي��اة بلغ��ة �شعرية ترتق��رق مثل ج��دول و�سنان على
�ضف��ة بردى.و�إذا كان ال�شعر ح�صان��ا جاحما ،ف�إن النرث ح�صان مي�شي
الهوين��ى ،ولغ��ة ه��ذه الرواي��ة �أ�شبه بح�ص��ان مي�شي خبب��ا ،فهي تقع
ب�ين ال�شع��ر املنثور والن�ثر اجلميل .وه��ذا النوع من اجلم��ل الق�صرية
ي�صل��ح لكتابة الق�صة الق�صرية� ،أكرث من��ه للرواية .فاجلمل الق�صرية
م�ستف��زّ ة حتمل الكثري من ال�شح��ن العاطفي والتوتر النف�سي ،فال�شعر
عاطف��ة متدفقة و�شعلة ت�شتعل م��ع احلدث ،و�شحنة �سرعان ما تخبو
وتنطف��ىء بع��د �أن ت���ؤدي غر�ضها ،كقوله��ا �ص ( 13كف��اك �أيها املوت
بيننا حياة)
�
وت
ببطىء
ت�س�ير
ر�صينة
هادئ��ة
لغة
فهي
الروائية
اللغ��ة
�أم��ا
أنّ
وا ٍع ،كج��دول ماء ينظر �إىل احل��دث بعني املراقب واملفكر والفيل�سوف
ال��ذي ي�صف احلدث ويقيم��ه وير�سم �إ�شارات ا�ستفه��ام حوله ،بعد �أن
يختمر يف ذهنه ،ويجمع من املعلومات الكافية كي يكتب عنه ،ويرتك
للقارئ �أن ي�ستنتج منه ما ت�سعفه خميلته وذائقته الأدبية.
والرواي��ة حق��ل وا�س��ع ت�ستخدم في��ه كاف��ة الأدوات م��ن ال�شعر
وامل�س��رح والر�سائ��ل وغريه��ا ،ب�ش��رط �أال تطغ��ى تل��ك الأدوات عل��ى

"�س��رة القمر" ،نلح��ظ طغيان
�شخ�صي��ة الرواي��ة ،فف��ي رواية حت��ت ّ
لغ��ة ال�شعر على طبيعة العمل الروائي ،وهذا ي�ضر بالرواية ،ويح ّول
اق�سام��ا منه��ا �إىل تهومي��ات �شعري��ة ،وح�شو زائد ال معن��ى له �ص ( 6
ّ
وت�صط��ف منت�شية
فف��ي رده��ات م�ستحيلها ،تنزل��ق دبابي�س الهب��اء،
على وقع الكائن الذي �آلت �إليه ! ).وتختلف العاطفة يف الرواية عن
العاطف��ة يف ال�شعر ،فالعاطفة يف ال�شع��ر متدفقة ظاهرة تن�صب على
الألف��اظ �أم��ا العاطفة يف الرواي��ة فهي عاطفة م�ضم��رة تن�صب على
املعنى ال�ضمني للرواية ولي�س يف املبنى.
�أم��ا �صياغ��ة جم��ل الرواية فق��د ج��اءت متكلفّة �صعب��ة ال ت�سري
ب�سهول��ة لين��ة كم��ا ينبغ��ي كقولها ���ص  ( 15ح�ين ال حت�س��ن العيون
�إفطارها يف �أم��ة �أول �آيات كتابها املقد�س �إقر�أ ت�صري املراكز الثقافية
عقوبة مهينة)
وك�أن للخطابي��ة دوره��ا يف الرواية تربز يف العدي��د من الأق�سام،
كقوله��ا ���ص  ( 13منعن��ا من ع��دّ النجوم وتركن��ا لإ�سرائي��ل �أن تهلك
بث�آليل �أقمارها ال�صناعية التي تت�ساقط علينا!)
ت�برز لغ��ة الوع��ظ وا�ضح��ة يف الرواي��ة كقولها ���ص  ( 12الدين
معامل��ة ولي�س تنظريات ) والفرق بني الروائي والواعظ� ،أن الروائي

م�ص��ور يعظ مبا ي�ص��وره يف جوانب احلياة بلغ��ة الت�صوير ولي�س بلغة
اخلطاب املبا�شر.
ونلح��ظ يف الرواي��ة ب��روز �شخ�صي��ة ال��راوي العلي��م يف العدي��د
م��ن الأماك��ن ،وبر�أين��ا �أن الكتاب��ة الروائية عن حدث ه��ام كاحلرب
الدائ��رة حاليا ج��اء مت�سرعا ،وكان م��ن الأجدى ال�تروي والت�أين يف
مو�ضوع كهذا.
لكنن��ا ن�سج��ل �أن ه��ذه الرواي��ة ق��د امت��ازت باجل��ر�أة الأدبي��ة
والنف�سي��ة ملالم�سته��ا ح��دود التابوه��ات املحرمة ،كاجلن���س والدين،
كقوله��ا ���ص  ( 164ي�ستبد يف �أئمتهم العياء يف ت�أويل كتاب واحد منذ
� 1450سنة)
�أخ�يرا ا�ستطاع��ت ه��ذه الرواي��ة �أن ت�ستف��ز م�شاعرن��ا بلغته��ا
ال�شعري��ة املرهفة ،و�أن تقيدنا �إىل �صفحاتها ،متوتري الأنفا�س حتى
نع��رف م�صري �أبطاله��ا الذين �أحببناهم ،بكالم جمي��ل و�أقوال م�أثورة
وحك��م عديدة ت��دل على �سعة الثقافة ،وعم��ق املعرفة لدى الكاتبة،
ونقول �إن العمل الروائي الإبداعي احلق ،هو ما ا�ستطاع �أن يجمع �إىل
جانب �ضحكات املالئكة نواح الب�شر.
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«ق�ضية فل�سطني تك�سب عاملي ًا ،تعود �إىل الإن�سانية ،وحت�شر ال�صهاينة
النازيني املجرمني عاملي ًا ،وتك�سب �أ�صدقاء ج���دد ًا ..بينما نقطة
ال�ضعف الراهنة هي :الو�ضع العربي ال�شعبي ..وا�أ�سفاه! ..من يراهن
على �أنظمة العمالة والتبعية التي ت�صدّ ر الإرهاب ،وت�س ّلح املجموعات
التكفريية التخريبية؟!»
ــ ر�شاد �أبو �شاور ــ
(كاتب و�أديب فل�سطيني)

ال�شاعر الكبري �سميح القا�سم و الأديب امل�صري الراحل قا�سم �سعد عليوة والدكتور ح�سني جمعة رئي�س احتاد الكتاب العرب

«تنظيم داع�ش ي�ستخدم و�سائل التوا�صل االجتماعي للبحث عن
الإن��اث الالتي يردن االن�ضمام �إليه ملمار�سة جهاد النكاح ،وتزيني
هذه الفاح�شة والرذيلة وتعميمها على �أنها ممار�سة حلياة �أ�سرية
طبيعية ،و�إجناب مقاتلني جدد خلدمة الإ�سالم!».
ــ جيمي دميرت ــ
(كاتب �أمريكي)

حملة جلمع الكتب يف اجلزائر ل�صالح فل�سطني
مب����ب����ادرة م����ن ال���ن���ق���اب���ة ال���وط���ن���ي���ة ل���ن���ا����ش���ري ال���ك���ت���ب ،مت ال����ع����دوان الإ����س���رائ���ي���ل���ي وذل�����ك ع���ن ط���ري���ق ال���ه�ل�ال الأح���م���ر
�إط��ل��اق ح��م��ل��ة جل��م��ع ال��ك��ت��ب ع�ب�ر ك���ل ال���والي���ات اجل���زائ���ري���ة  ،اجل����زائ����ري ،وب���ال���ت���ع���اون م���ع ����س���ف���ارة ف��ل�����س��ط�ين يف اجل���زائ���ر.
وذل���ك يف �إط����ار الأع���م���ال الت�ضامنية م��ع ال�شعب الفل�سطيني.
وم��ن جانبها� ،أعربت رئي�سة الهالل الأحمر اجل��زائ��ري �سعيدة بن
و�أك���د رئي�س النقابة الوطنية لنا�شري الكتب �أح��م��د ما�ضي �أن حبيل�س عن �أملها يف �أن تتكررهذه املبادرة لأن ال�شعب الفل�سطيني
احلملة ال��ت��ي حتمل �شعار (ك��ت��اب �ضد ال��ع��دوان الإ���س��رائ��ي��ل��ي يف بحاجة �إىل مثل هذه امل�ساعدات ،فيما �أ�شاد �سفري دولة فل�سطني يف
فل�سطني) وت��ه��دف �إىل جمع �أك�بر ع��دد م��ن الكتب ل��دى النا�شرين
واملواطنني تعد ر�سالة من ال�شعب اجل��زائ��ري لل�شعب الفل�سطيني اجلزائر ل�ؤى عي�سى بهذه املبادرة لت�ضامنية التي تكت�سب �أهمية بالغة
ال�����ش��ق��ي��ق م��ف��اده��ا �أن ال��ع��ل��م وامل��ع��رف��ة وال��ث��ق��اف��ة م��ك��ت�����س��ب��ات ال وت�أتى ا�ستكما ًال للت�ضامن اجلزائري على امل�ستوى امل�ؤ�س�ساتي واملجتمع
ميكن لأي م�ستعمر مهما ك��ان��ت ق��وت��ه �أن ينتزعها م��ن �شعب ما .املدين ،م�ؤكد ًا �أن هذه احلملة التي �سيكون لها �صدى كبري يف فل�سطني
متثل احد الأ�شكال اال�سرتاجتية للن�ضال �ضد العدوان ال�صهيوين
و�أك����د م��ا���ض��ي �أن���ه ب��ع��د عملية اجل��م��ع �سيتم �إر����س���ال ال��ك��ت��ب �إىل فاملعركة هي �أي�ض ًا ن�ضال العلم واملعرفة لإف�شال املحاوالت الإ�سرائيلية
فل�سطني للم�ساهمة يف �إع�����ادة ف��ت��ح امل��ك��ت��ب��ات امل���دم���رة ج���راء لتزييف التاريخ.

يف غياب �سميح القا�سم /تتمة� /ص10
وتت�سرع دقات
فر�سان الهواء ،فيزداد خوفك،
ّ
قلبك امل�شحون باملا�ضي وحليب النوق:
أح�س �أننا منــوتْ
� ُّ
لأننا..ال نتقن النّ�ضالْ
لأننا َنعيد دون كي�شوتْ
لأننا ...لهفي على الرجالْ !!
ها �أن��ت ذا ت�أخذ من الرومان�سيني حزنهم،
تكرب �شجرة الأ�سى يف داخلك ،دون �أن ت�سرق
تلك ال�شمعة املقدّ �سة ..ي�ضيئك احل��زن،
مثلما �أ�ضاء ناظم حكمت ،فيتحد مع احلب
فيكما ،لت�ضيئا تلك ال���درب التي م��ا ت��زال
بحاجة ملزيد من القرابني:
ناز ًال كنتُ  :على ُ�سلّم �أحزانِ الهزميهْ
ناز ًال  ..ميت�صني ٌ
بطيء
موت
ْ
�صارخ ًا يف وجه �أحزاين القدميهْ :
أ�ضيء!!
�أحرقيني ! �أحرقيني  ..ل ْ
وها �أنت ذا �أ ّيها ال�شاعر الغريد ..يا طائر

ال��� َّرع���د ال���ذي ي��ح�� ّل��ق يف ���س��م��اء م�سقوفة
بالبنادق ..ت�سطّ ر مبوتك �سطر ًا من التحدّ ي
على جبني املوت :هل ت�ستطيع �أ ّيها املوت �أن
ت�أخذين من قلوبهم؟
وها �أن��ت ذا مت��زج ،مثلما كنت تفعل دائماً،
روح الأمل ب���روح ال�����س��خ��ري��ة ،مثلما فعل
�صديقك “�إميل حبيبي” ،وها �أنت ذا تدقّ
ب�شعرك على جدران الذاكرة ال�شعبية ،مثلما
فعلت رواي��ة كنفاين “رجال يف ال�شم�س”،
وه��ا �أن��ت ذا تختزل �صرخات توفيق ز ّي��اد
العالية يف م��واج��ه��ة ع��د ّوك��م��ا ،لرت�سم يف
رواياتك ودواوي��ن��ك وم�سرحياتك امللحمة
الفل�سطينية الكاملة ،امللحمة املجروحة
الغا�ضبة ،امل�ض ّمخة بدم ال�ضحايا ،امللحمة
التي تدعو �إىل امل�شي يف الطريق الطويل
بقامة منت�صبة ،ف�تردد مع احلاملني بفجر
جديد ق�صيدة كتبتها بحرب القلب ،وح ّولها

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

مار�سيل خليفة �إىل �أيقونة للحب واحلرب
وع�شق الوطن:
منت�صب القامة �أم�شي
َ
مرفو َع الهامة �أم�شي
يف كفّي ق�صفة زيتونٍ
وعلى كتفي نع�شي..
ها �أنت ذا اليوم تو ّدعنا ج�سداً ،وت�ضعنا من
جديد �أمام جتربة �أدبية فذّ ة ،تر�صد فيها
تاريخ ًا من ال��دم امل�سفوك ،بتاريخ م��وا ٍز من
الكلمات ،جتربة ميتزج فيها ال�شعر بال�سرد،
واحلديث باملوروث ،والرمزي بالأ�سطوري،
وت�ؤ�س�س ل�سرب ّياتك التي تطرح علينا �س�ؤال
ال�شكل و���س���ؤال التجني�س ،وتطرق �أب��واب
قلوبنا ب�إيقاعات م�ألوفة و�أخ��رى مولّدة،
تن�شد للفجر الفل�سطيني ال��ق��ادم ،ول�سان
قلبك يقول� :أال هل بلّغت ..اللهم فا�شهد!!

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

«�أتباع تنظيم دول��ة العراق وال�شام الإرهابي هم �أنف�سهم تالمذة
املدر�سة الفكرية التي �أ�س�سها �سعودي املولد والعقيدة �أ�سامة بن الدن
م�ؤ�س�س تنظيم القاعدة ومن ورثه يف قيادة هذا التنظيم ،بعدما قرر
املتعهد الأمريكي �إنهاء دوره قبل �أك�ثر من ثالث �سنوات ،وتفريخ
منظمات بديلة تقوم باملهمة دون �شروط م�سبقة ح�سب ما ك�شفته
هيالري كلينتون وزيرة اخلارجية الأمريكية ال�سابقة يف مذكراتها
�إذ �أق��رت ب�أن التنظيم الإرهابي املذكور هو �صنيعة لال�ستخبارات
الأمريكية».
ــ علي البقاعي ــ
(كاتب لبناين)

«رغم ما يتعر�ض له م�سيحيو ال�شرق من قتل على الهوية ،واعتداء
على كنائ�سهم وحتى قتل الرهبان واملطارنة واختطافهم ،مل جند
هناك من م�سيحي ال�شرق من يعلي كني�سته فوق وطنيتها �أو فوق
انتمائها القومي ،لكن يف املقابل جند حركة الإخ��وان امل�سلمني وما
ي�سمى ال�سلفية اجلهادية وحزب التحرير و«داع�ش» تعلي طائفيتها
ف��وق وطنيتها يف �إط��ار الفتنة املذهبية التي تقودها العديد من
م�شيخات النفط والكاز الوهابية التكفريية».
ــ را�سم عبيدات ــ
(كاتب من القد�س املحتلة)

«تداعيات التدخالت ال�سيا�سية والع�سكرية التي تقوم بها وا�شنطن
يف بلدان ع��دة ح��ول العامل �أدت وب�شكل متعمد �إىل ح��دوث دمار
ال يو�صف فاال�ضطرابات التي �أحدثتها الإدارت���ان الأمريكيتان
املتعاقبتان جلورج بو�ش وباراك �أوباما يف ال�شرق الأو�سط جلبت املوت
والدمار ل�سكان املنطقة و�شردت املاليني منهم مع احتمال وقوع �أعداد
ال حت�صى من ال�ضحايا يف امل�ستقبل».
ــ بول غريغ روبرت�س ــ
(كاتب �أمريكي)

«�إغالق احلدود الرتكية �أمام الإرهابيني الأجانب الذين يتدفقون
منذ �سنوات بالآالف عرب احلدود املفتوحة �إىل �سورية من �أجل القتال
يف �صفوف تنظيم (داع�ش) �أو غريه من التنظيمات الإرهابية يجب �أن
يكون اخلطوة الأوىل والأكرث �أهمية يف وقف هذا املد الإرهابي»..
ــ باتريك كوكربن ــ
(كاتب بريطاين)

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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فل�سفة التكوين الفكري ..ر�ؤى يف اخلطاب العربي
جديد الباحث الدكتور نبيل طعمة

يف ر�ؤاه ،وع�بر ت�أمالته وق��راءات��ه،
ي��ح��اول د.ن��ب��ي��ل ط��ع��م��ة ك�����ش��ف مالمح
اخلطاب العربي والإن�ساين ،من العاطفي
�إىل اجلن�سي ،الثقايف ،الديني الطائفي،
الإلهي ،الإ�سالمي ،الثقايف ،واالجتماعي،
ال�ت�رب���وي ،والإع�ل�ام���ي ،االق��ت�����ص��ادي..
ال�شعبي وال�شعبوي والنخبوي ..الفل�سفي
والعلمي واجلمايل...
ال يتوقف هذا الباحث ،املرحتل يف
وجدانه الكوين ورونقه وبهاء الأفكار
وال�������ر�ؤى ..يف ك��ت��اب��ه اجل���دي���د /ر�ؤى
اخلطاب العربي /ين�سجم الباحث مع
ذاته الإن�سانية ،ويتوا�صل مع فهمه العميق ملجريات الوعي واخلطاب،
واملفاهيم .مث ًال( :اخلطاب الإن�ساين)،
ومفرداته راقية ونوعية ،ت�صيب �صميم الفكر الب�شري ..تحُ َ ِّوله
�إىل �إن�سان..
ويف اخلطاب الفل�سفي:
الغو�ص �إىل جوهر احلياة تعتمده الفل�سفة �أ�سا�س ًا و�أ�س ًا لتكوين
ح�ضورها.
د .نبيل طعمة ،يف كثري من كتاباتهُ ،ي ّب�سط ال�شرح والأ�سلوب،
ويت�ساهل يف اختيار املفردات والرتابطات اللغوية ..لتكت�سب الفكرة
رونق ًا وتعبريية وا�ضحة ..يحب اللغة ،ولعله ال يح ّبذ التبا�س بني
املو�ضوع والتعقيدات امل�صطلحية وت�شابك املفهومات..
ويف االنتماء ي�ؤكد الباحث �أن/ه��ن��اك ح��قٌّ للب�شر يف االنتماء
والت�صريح عن �أي دين �أو معتقد �أو طائفة� ..شريطة �أ ّال يقوم على
�سلوك ُيلغي الآخر/...
الق�ضية يف هذه الإ�شكاالت هي يف الآخر ...التوا�صل �أو الت�صادم
معه� ،أم ًال يف الإلغاء ..والإلغاء ثقافة �شديدة االنحطاط والهمجية
والتخلف..

الوهابية
نتاج ال�صهيونية
���ص��در م����ؤخ���ر ًا ك��ت��اب
ج��دي��د للباحث الأ���س��ت��اذ
عبد احلميد �سلهب حمل
ع��ن��وان “الوهابية نتاج
ال�صهيونية”.
يعترب الكتاب تعريف ًا
بهذا الفكر ال�شاذ الوافد
ال��غ��ري��ب ال�����ذي ال ميلك
�أ�سا�س ًا �صحيح ًا مقنع ًا له
يف ال��ر���س��االت ال�سماوية
�أو ال��ك��ت��ب امل��ق��د���س��ة ومل
يعرفه نبي مر�سل وال عامل ملهم ،وت�أتي �أهمية الكتاب من ن�شره
يف هذه الظروف التي متر بها �سورية اجلريحة والعراق ال�شقيق
حيث تعاين املنطقة من �أ�صعب هجمة �شر�سة يف تاريخها العروبي
والإ�سالمي حيث ُيقتل املواطن العربي وال�سوري و ُينهب و ُيجرح
ب�سبب دع���اوى وف��ت��اوى باطلة م�صدرها ه��ذا الفكر الظالمي
التكفريي.

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

/ال�صهيونية و�إ�سرائيل/
/ال�صهيونية التاريخية ،قامت من
اللوبيات اليهودية ،وعلى ر�أ�سها منظمة
الإيباك احلاكم احلقيقي للنظام العاملي
اجلديد.
�أما �أ�صل ت�سمية �إ�سرائيل ،فهناك
ل��غ��ط ك���ب�ي�ر واخ����ت��ل�اط ت���اري���خ���ي /
الوهابية والإخوان/وما قبلهما ال�سلفية
اجلهادية ،والتي ت�شري مبا�شرة� ،إىل �أنها
تبتعد عن ال�سلف ال�صالح ،الذين رافقوا
القرون الثالثة الأوىل� ،إمن��ا االنتقال
بامل�سمى ،بعد ذل���ك ،وحت��وي��ل املف�سر
له �إىل االنح�صار واالنكفاء ،و�إخراج امل�سلم احلق ب�إ�سالمه ال�صحيح
املعتمد على الإميان باهلل والإن�سان الآخر ،و�إنهما مكمالن يف اخللق
الإن�ساين �إىل اال�ستثناء احلامل للت�شدد و�إق�صاء الآخر ،بدء ًا من ابن
تيميه..
وا�ستناد الوهابية والإخوانية �إىل تعاليمه..
و� ً
صوال �إىل احلركات اجلهادية امل�سلحة والقاعدة التي ظهرت من
ال�سعودية واليمن وال�سودان ،بدعم فني �أمريكي ،وعملت يف �أفغان�ستان
�أو ًال ،ومن ثم حتولت �إىل قاعدة عاملية للإرهاب..
وتعددت الت�سميات :كجبهة الن�صرة وداع�����ش ..ه��ذا الكم من
الأفكار؛ التي �أخذت العامل الإ�سالمي من قمة النه�ضة ،ورمت به يف
ح�ضي�ض التكفري ..يف ر�ؤى د .نبيل طعمة يف اخلطاب ،يفل�ش �أوراق
احل�سا�سيات واملفاهيم والعواطف ..ويتعرج مع التواءات اخلطابات
املتعددة بني ما هو نف�سي عاطفي ،ت�أملي� ،شهواين ..وما هو �سيا�سي
و�إعالمي..
حماولة ك�سر الأقفال عن القراءات ال�صغرية امل�ؤثرة..
كمطر ي�سقي
وهو يرتك لت�أمالته �أن ت�ضيف هط ًال معرفي ًا عذب ًا
ٍ
ب�ستان ًا الغابة والأعايل..

وينك�سر الغياب
���ض��م��ن �سل�سلة ال�شعر
من �إ���ص��دارات احت��اد الكتاب
العرب �صدر ديوان “وينك�سر
الغياب” لل�شاعرة �أح�ل�ام
غامن.
احت�ضن ال��دي��وان ع��دد ًا
م��ن الق�صائد التي تباينت
معانيها و�أخ����ذت �أك�ث�ر من
منحى وف��ق الت�صورات التي
التقطها خ��ي��ال ال�����ش��اع��رة،
والتداعيات املختلفة التي
عا�شتها يف جتربتها ال�شعرية
املتنوعة وب�أ�شكالها املتعددة،
فك�سر الديوان �أ�سئلة الغياب
امل�ؤجلة وعك�س املرئي والالمرئي ب�أ�سلوب حملت فيه اللغة انفعاالت
ذات دالالت معرفية.
حاولت ال�شاعرة من خ�لال �أبياتها �أن جت��دد الفرح وتك�سر
جدران الغياب التي اعتادت �أن ت�ؤرق عواطفها وت�شعل �أ�شجانها ،فهي
حني تكتب عن الع�شق تعمد �إىل �أ�سلوب نقي ورقيق ت�ؤديه مع براءة
احلقول وان�سياب املاء ،دون �أن تتخلى عن املو�سيقا وعن املو�ضوع وعن
متا�سكه ،معربة عن عواطف الأنثى ب�أ�سلوب رقيق ميتزج بال�شوق
وباجلمال ومبا �أوجده اهلل يف الطبيعة من مكونات بهية.
جاءت املجموعة يف � 142صفحة وغالفها للفنان ماجد خميرب.

املدير امل�ســ�ؤول :د.ح�ســـني جمعــة

رئيـ�س التحرير :د.نـزار بني املرجـة

مديـــر التحريــــــــر :ريــا�ض طبــرة

املدير الفني :ن�ضــال فهيم عيـــــ�سى

رئي�س احتاد الكتاب العرب

هيئة التحرير:

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

• نزار بني املرجة

عن الثقافة
والإعالم!
ـــ1ـــ
يف اللق��اء ال��ذي ج��رى قب��ل �أ�سابي��ع ب�ين ال�سي��دة
الدكتورة جناح العطار نائ��ب رئي�س اجلمهورية ،ورئي�س
و�أع�ض��اء املكت��ب التنفي��ذي الحت��اد الكت��اب الع��رب،
دار جان��ب ه��ام م��ن احلدي��ث ح��ول العالق��ة الوثيق��ة
(املفرت�ض��ة) ب�ين قطاع��ي الثقاف��ة والإع�لام! ،ه��ذه
العالقة التي يفرت���ض �أن تكون بخري على الدوام ملا فيه
م�صلحة املواطن واملثقف والبلد!!
ـــ2ـــ
يت�س��اءل ويتن��در الأدب��اء ح��ول �أ�سب��اب انح�س��ار
جمهور الن�شاطات الثقافية والأدبية والفكرية ،لدرجة
اقت�ص��ار احل�ضور �أحيان ًا على املحا�ض��ر وبع�ض �أ�صدقائه
و�أقربائه� ،أو موظفي هذا املركز الثقايف �أو ذاك! ،وجزء
ه��ام من اجلواب جنده يف العالقة بني الثقافة والإعالم،
وهنا ن�سمح لأنف�سنا بطرح ال�س�ؤال :من �أي �سي�أتي جمهور
حل�ض��ور هذه الفعالي��ة الثقافية �أو تل��ك ،وهو لي�س على
عل��م ال مبكان �إقامة تل��ك الفعالية وال بزمانها! ومن هي
اجلهة املفرت�ض قيامها بهذه املهمة غري و�سائل الإعالم؟
فو�سائ��ل الإع�لام املرئي��ة واملق��روءة وامل�سموع��ة
م�شغولة عنا للأ�سف (وطوبى ملن ي�شغل بالها!)
فه��ي تبخ��ل علينا حت��ى بن�ش��ر الأخب��ار الق�صرية لـ
ـ��ـ �أجندة ـ��ـ �أو مفك��رة الن�شاط��ات الأدبي��ة والثقافية..
(رغ��م �إر�سالها �إليها!) ،يف الوقت الذي تف�سح فيه املجال
وا�سع�� ًا (وبالألوان!) لأخبار املطربني واملمثلني الأجانب
حت��ى �أولئك الذين يتخذون مواقف عدائية �ضد بالدنا،
ومن ال ي�صدق فليتابع الأخب��ار املدللة وال�صور الباذخة
ل�سيئ��ة الذك��ر (�أجنيلين��ا جويل) عل��ى �سبي��ل املثال يف
�صحافتنا و�إعالمنا!
ــ3ــ
ثم��ة حقيق��ة ق��د ال يراه��ا البع���ض وهي تل��ك التي
تتمث��ل يف ك��ون م��ا ميي��ز ه��ذه الو�سيل��ة الإعالمي��ة �أو
تل��ك ع��ن غريه��ا� ،إمنا يكم��ن ب�ش��كل �أ�سا�س��ي يف املحتوى
الثق��ايف والفك��ري والأدبي ال��ذي تقدمه ه��ذه الو�سيلة
الإعالمي��ة ،وم��ن هذه النقط��ة بالذات ميكن لن��ا �إدراك
�أهمية و�ض��رورة التكامل بني الثقاف��ة والإعالم ،و� ً
صوال
�إىل حتقيق اجلودة يف نتاج و�أداء وعمل كل منهما؟!
www. marje.syriaprof.com

