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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

عالقة الأثر الفني مبنتجه
• حممد راتب احلالق
ي�ستهج��ن كث�ير من النق��اد االحتف��اء بن�صو�ص (ديك
اجل��ن احلم�ص��ي) ،نتيج��ة فعلت��ه املنك��رة املتمثل��ة بقت��ل
زوجت��ه وحبيبت��ه (ورد) بتل��ك الطريق��ة الب�شع��ة،
ويزعمون ب�أن ما فعله (ديك اجلن) ال يليق ب�شاعر مرهف
الإح�سا���س� ،إن �أولئ��ك النق��اد يحمل��ون �ص��ورة طوباوي��ة
ومثالي��ة وغري واقعية عن ال�شعراء ،وعن الفنانني عموم ًا،
ذل��ك �أن الفنان والأدي��ب وال�شاعر �إن�س��ان يجري عليه ما
يج��ري عل��ى الآخرين من �أح��داث وظ��روف ،وي�صدر عنه
م��ا ي�صدر عنهم م��ن �أفعال و�سلوكات ،ق��د تكون خرية وقد
تك��ون �شريرة؛ فبا�ستثن��اء بع�ض الأوق��ات املحدودة جد ًا
التي قد يختلف فيها الفنان عن غريه من الب�شر العاديني،
و�أعني بها حلظات اخللق والإبداع الفني ،والتي يكون فيها
يف حال��ة اجنذاب وانخطاف وان�شغال ....ف�إنه �سرعان ما
يغادرها ليعود �إىل طبيعته الإن�سانية العامة ،التي جتمعه
مع باقي خلق اهلل من الب�شر...
و�إنن��ي لأج��ر�ؤ عل��ى الزع��م ب���أن املبدع�ين يخ�ضعون
للقي��م ال�سائ��دة يف جمتمعاتهم ،وال يحق له��م �أن يتميزوا
بقي��م خا�صة م��ن دون الآخرين وهم ،من ث��م ،لي�سوا �أكرث
اخلية من معا�صريهم� ...أما م�صطلح
�أو �أقل مت�سك ًا بالقيم رّ
(االقت�ص��اد الأدب��ي) كبدي��ل ع��ن م�صطل��ح (االقت�ص��اد
ال�سيا�س��ي) فيق�صد به وا�ضعوه ،وال�سيم��ا ال�صديق الناقد
(حن��ا عب��ود) ،جملة القيم والر�ؤى الت��ي يب�شر بها الأدب
عموم ًا ،والتي تدعو �إىل املدن الفا�ضلة ،ولكن الأدب �شيء،
�أم��ا �صانعوه ومنتج��وه ف�شيء �آخر خمتلف متام�� ًا؛ والآثار
التي ي�صنعها املبدعون قد تكون �صورة من حياة �أ�صحابها،

وق��د تكون النقي���ض لها ،وقد تك��ون التعوي�ض ،وقد تكون
احللم والطم��وح ،..وعندما حتتفي مببدع ما ف�إمنا نحتفي
ب�إبداعه وال نحتفي بحياته اخلا�صة ،..وفرن�سا ،فالثقافة
الفرانكوفوني��ة عندم��ا حتتف��ي بـ(رامب��و وفرل�ين) ف�إنها
حتتف��ي ب�شعرهم��ا وبالن�صو�ص الأ�صيلة ،الت��ي �أنتجها كل
منهما وال حتتفي بالعالق��ات ال�شاذة التي كانت جتمعهما،
�أو الت��ي كان��ت جتم��ع ك ًال منهم��ا م��ع الآخري��ن .وعندم��ا
ي�شتغ��ل النق��اد على ن�صو���ص (�أب��و نوا���س) فالكت�شاف ما
فيها من �أ�صالة وجتديد ولي�س من �أجل االحتفاء باحلياة
اخلا�صة (للح�سن بن هانئ) �أي ًا كانت تلك احلياة..
وعموم ًا ،ف���إن النقد يهتم بالن�صو���ص وب�آثار املبدعني
بغ���ض النظر عن حياتهم ال�شخ�صي��ة وما فيها من موبقات
�أو ف�ضائ��ل ،الله��م �إال باعتب��ار ذل��ك بع���ض القرائ��ن التي
تلق��ي بع�ض الأ�ضواء على تل��ك الن�صو�ص والآثار ،والذين
احتف��وا ،و�سيحتف��ون بدي��ك اجل��ن احلم�ص��ي ال يحتفون
ب��ه لقتل��ه (ورد) ،و�إمن��ا م��ن �أج��ل فني��ة م��ا قال��ه فيه��ا
وب�سواه��ا� ،..إنهم يتعاملون م��ع ن�صو�صه ال�شعرية ك�أعمال
فني��ة ،ويحاكمونها وفق �ضوابط الفن والأدب ،ولي�س وفق
�سل��م القيم الأخالقي��ة �أو الديني��ة �أو الأيديولوجية...
ول��و تعام��ل النق��اد ،واملتلق��ون عموم ًا ،م��ع الآث��ار الفنية
والأدبي��ة ،ح�س��ب املعاي�ير الأخالقي��ة �أو الديني��ة ،لت��م
�إ�سق��اط ن�سب��ة هائلة منه��ا ب�سبب ع��دم ر�ضانا ع��ن حياة
منتجيه��ا ،ولت��م �إدخ��ال كث�ير م��ن املواع��ظ الت��ي �أنتجها
الدراوي�ش واملتدرو�شون يف عداد الن�صو�ص الأدبية ،مع �أن
الأدب والفن براء منها و من منتجيها.

هل انتهت الرواية البولي�سية العربية..؟
•رحيم هادي ال�شمخي
�إذا ناق�شن��ا واق��ع الرواي��ة البولي�سي��ة العربي��ة يغري من املعنى حمدداً ،وتكون م�شروع تعددي ملعانيها
جنده��ا الآن تنح�س��ر حت��ت ت�أث�ير التي��ارات االجتماعية
وخواتيمه��ا الناق�ص��ة م��ن خ�لال طرائق غ�ير منهجية
واالقت�صادي��ة وال�سيا�سي��ة مم��ا يجعله��ا يف �شب��ه اندم��اج
ً
بال�سينم��ا من خ�لال �سيناريوهاته��ا املعقدّ ة لع��امل وملجتمع جتع��ل تعدد وجوه الن�ص �أمر ًا واقعا ،وال بد من العودة �إىل
م��ن �أه��م �صفات��ه ال�سرع��ة والتفك�ير واال�سته�لاك� ،أو لأن �إنتاج الرواية البولي�سية جمدد ًا �إنتاجا قائم ًا على اجلديد
الرواي��ات البولي�سية تعني �أك�ثر من غريها بتو�ضيح �سل�سلة واملب��دع ,معطي ًا للرواي��ة البولي�سية بعد ًا �أ�ش��د عمق ًا و�أكرث
م��ن احل��وادث التي تغلق قب��ل بدئها �أو بع��ده بقليل ويطلب ا�ستحواذ ًا .
و�إذا رجعن��ا �إىل مرحلة ال�ستيني��ات وال�سبعينيات جند
م��ن ال�سرد ب�صورته النموذجية �أن يقدم عن طريق خمتلف
الإ�شع��ارات امللغ��زة ،جمي��ع البيان��ات املتعلق��ة بالطاب��ع �أن الرواي��ة البولي�سي��ة حقق��ت نهو�ض�� ًا يف واق��ع املرحل��ة
احلقيق��ي لتلك احلوادث املبكرة التي يطلب املحقق والقارئ العربي��ة فهن��اك �أف�لام وم�سرحي��ات م�صري��ة ،و جزائرية
�أن يعيد بناءها ،ف�إنها تعطي للم�ضمون مكان ًا بارزاً ،وما يطر�أ �أك��دت وجود الكات��ب والن�ص البولي�سي مم��ا جعل اجلمهور
الي��وم على �أفق الرواية البولي�سية العربية من تداخل بني العرب��ي يب��ارك ه��ذه امل�شروعات التي يرغ��ب �أكرب عدد من
ال�سرد وعملي��ة الت�أويل وهو �شيء معقد بحيث �أن املعلومات م�شاهدي ال�سينما العربية م�شاهدتها ،وال نن�سى اال�ستفادة
التي ال عالقة لها باحلوادث ال�سابقة على ال�سرد ميكنها �أن م��ن الأف�لام البولي�سي��ة يف �أوروبا التي �أخ��ذت ن�صو�صها من
كت��اب �ساهم��وا يف كتاب��ة الن�صو���ص امل�سرحي��ة مث��ل فيل��م
تلفت انتباه القارئ فتغري م�ضمون الرواية كله.
�إن مهم��ة الكات��ب الروائ��ي يف الرواي��ة البولي�سي��ة (الع�صاب��ة) للمخرج �أنا�سي كوبرن ,وفيل��م (اقتحام �أبواب
العربي��ة� ،أن يخدعن��ا ع��ن �إ�شعارات��ه م��ن خ�لال تق��دمي اجلرمي��ة) للمخ��رج هيل ب��وردن ,والفيل��م الهن��دي ال�شهري
معلوم��ات ال تعطلنا ع��ن متابعته ،وميكن لن��ا �إيجاد احللول (ظالم الليل) للمخرج (كوبري ما هان)،وغريها من الأفالم
املنا�سب��ة للنهو���ض بالرواية البولي�سي��ة العربية من خالل البولي�سية ،ومل يرزقنا اهلل نحن العرب �إال ب�ضعة �أفالم من
�إع��ادة تركيب ه��ذه الرواية بتحريرها م��ن القيود املحلية �أ�شهره��ا الفيلم البولي�سي امل�صري (ل���ص يف املدينة) متثيل
واملرحلي��ة مبا فيه��ا قيود الكتاب ال�شخ�صي��ة ،و�إعادة �إنتاج فري��د �شوقي ،وح��ري بالنخبة من كتاب امل�س��رح العربي �أن
الرواي��ة البولي�سي��ة من زواي��ا ر�ؤيوية خمتلف��ة تتقبل كل يج��دوا ح ً
�لا للرواي��ة البولي�سية العربية يف ه��ذه املرحلة
احليثي��ات التي ينتجها الق��ارئ ،وال تتحم��ل التف�سري الذي �سيما ونحن نعي�ش زمن بولي�سي متمرد على �أمتنا .
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«الأمريكي��ون م�صمم��ون عل��ى معاقب��ة رو�سي��ا لعرقلتها جميع
خططه��م الهادفة لتغي�ير النظ��ام يف �سورية ،ومل�ساعدته��ا الدولة
ال�سورية يف مواجهة التطرف»..
ــ روبرت بريي ــ
(حملل وباحث �أمريكي)
«�إن تدمري حوامل امل�شروع القومي ،وا�ستيالد (�سايك�س ــ بيكو)
جدي��دة تق�سم الوط��ن العربي وتعيد بن��اءه على �أ�سا���س املذاهب
والطوائ��ف وال�ثروات ،يتطل��ب �إ�ضع��اف وتدم�ير ثالث��ة جيو���ش
عربية هي اجلي�ش العراقي واجلي�ش ال�سوري و اجلي�شامل�صري»..
ــ را�سم عبيدات ــ
(كاتب فل�سطيني من القد�س املحتلة)
«ال يجوز ب�أي حال من الأحوال ،حرف بو�صلة التناق�ض وتغيري
�سل��م الأولوي��ات� ،أو اخلل��ط ما ب�ين التناق�ض الرئي���س والتناق�ض
الثان��وي ،كما يج��ري الآن ،فالتناق�ض الرئي���س للأمة العربية هو
مع الكيان ال�صهيوين ،ال��ذي بت�أ�سي�سه على �أر�ض فل�سطني مت ف�صل
اجلن��اح ال�شرق��ي للوط��ن العرب��ي ع��ن جناح��ه الغرب��ي ،و�ضربت
�إمكان��ات توح��ده ،والتناق���ض الرئي���س �أي�ض�� ًا م��ع الإمربياليت�ين
الأمريكي��ة والربيطاني��ة و�أدواتهما ،ولي�س مع �إي��ران ،كما ت�سوق
إر�ضاء للكيان ال�صهيوين ووا�شطن»..
دول النفط � ً
ــ عليان عليان ــ
(كاتب �أردين)
«الع�ش��رات مم��ن منحته��م النم�س��ا جن�سيته��ا وح��ق اللج��وء
عل��ى �أرا�ضيه��ا ا�ستغل��وا تل��ك االمتي��ازات ب�شكل خمال��ف للد�ستور
والقوان�ين ومت جتنيدهم للقتال يف �سوري��ة �إىل جانب التنظيمات
الإرهابية»..
ــ هاينز كري�ستيان ــ
(كاتب من�ساوي)
«الأم��وال القطرية املفرت�ض تخ�صي�صها لل�شركات الربيطانية
املن��وط بها �إجن��از جمموعة م�شروعات تخ���ص مونديال  2022يف
قط��ر ،يتم حتويل م�سارها �إىل تنظي��م داع�ش الإرهابي وغريه من
التنظيمات الإرهابية»..
ــ مات �شوريل ــ
(كاتب وحملل بريطاين)
«م��ا ي�سم��ى الربي��ع العرب��ي مل يجل��ب �س��وى انهي��ار الأنظم��ة
العلماني��ة الوطني��ة و�سرقة ونه��ب الأ�سلحة يف ليبي��ا ،ونقلها �إىل
�سورية ال�ستخدامها �ضد احلكومة ال�سورية»..
ــ مريو�سالف بيليت�سار ــ
(كاتب وباحث ت�شيكي)
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�صور من املجازر ال�صهيونية واملفاو�ضات من �أجل املفاو�ضات..؟
• رمزي متيم
ال�صهيونية حركة ا�ستعمارية ،عن�صرية ،ا�ستيطانية،
تو�سعية؛ �أ�ضف �إىل ذلك �أّنّها حركة فا�شية ،دموية ال �إن�سانية.
ي�ؤكد ذل��ك احتاللها للرتاب الوطني الفل�سطيني منذ عام
 1948م ،حيث كانت قد بد�أت بتنفيذ جمازرها الدموية بحق
ال�شعب العربي الفل�سطيني ومتثلت تلك املجازر بقتل املواطنني
الأبرياء من �شيوخ ون�ساء و�أطفال ومثلت بجثثهم وعاملتهم
مبنتهى اخل�سّ ة وال��دن��اءة ،ويف تاريخهم �شواهد لن ين�ساها
�أبد ًا ّ
كل �أطفال العرب ،ميكن �أن ُيذكر بع�ض ًا منها للإ�شارة فقط
�إىل هوية ال�صهاينة الدموية و�إىل �أياديهم امللطخة بدماء
املواطنني عرب التاريخ.
ومن �صفحات هذا التاريخ الأ�سود يف  10ني�سان  1948م
كانت جمزرة “دير يا�سني” حيث دخل ال�صهاينة القرية بعد
مقاومة عنيفة غري متكافئة؛ وانق�ضوا على الن�ساء والأطفال
من دون رحمة؛ بقروا بطون النّ�ساء احلباىلّ ،
وقطعوا الأجنّة
بحرابهم؛ مطلقني �صيحات الظفر واالنت�صار ،مدّ عني �أنّهم
ينفذون م�شيئة الرب �إله “�إ�سرائيل “ حني �أمر �شعبه � “ :أن
يقتل بحدّ ال�سيف كل من يف البلدة من رجال ون�ساء و�أطفال
و�شيوخ؛ حتى البقر والغنم واحلمري�...إنمّ ا الف�ضّ ة والذهب
الرب “.
و�آنية النّحا�س واحلديد فيجعلها يف خزانة ّ
وا�ستمرت املجزرة ثالث ع�شرة �ساعة متكن فيها ال�صهاينة
من قتل “� “ 250شخ�ص ًا.
وتابع ال�صّ هاينة جرائمهم فقتلوا  125امر�أة ُحبلى ،و52
طف ًال دون العا�شرة ُق ّطعت �أو�صالهم �أم��ام �أمهاتهم .و160
ام���ر�أة وفتاة �أخ���رى ،والباقي من ال�شيوخ والعجزة وبع�ض
ال�شباب بالإ�ضافة �إىل عدد كبري من طلبة املدار�س مبن فيهم
جردوهنّ
معلموها� ،أ ّما من بقي من الن�ساء على قيد احلياة فقد ّ
من مالب�سهنّ وو�ضعوهنّ يف �سيارات نقل مك�شوفة؛ وطافوا بهنّ
الأحياء ال�ص ّهيونية يف القد�س ثم �ألقوهنّ خارج احلدود.
ويف ليلة ال�سابع من �شباط ع��ام  1951م ت�سلل الغزاة
ال�صّ هاينة �إىل قرية “�شرفات “ ال��واق��ع��ة داخ��ل احل��دود
املتفجرات ح��ول بيت املختار والبيوت
الأردن��ي��ة وو�ضعوا
ّ
املال�صقة ون�سفوها على من فيها من ن�ساء و�أطفال ورجال وقتلوا
ع�شرة من ال�سكان الآمنني.
ويف يوم امليالد املجيد يف  6كانون الثاين من عام  1952م
ت�سللت دورية �إ�سرائيلية �إىل قرية “بيت جاال” املجاورة لبيت
حلم؛ مهد ال�سّ يد امل�سيح عليه ال�سّ الم؛ ون�سفت عدة منازل على
ر�ؤو�س �ساكنيها الآمنني فقتلت �ستة بينهم طفلني.
ويف يوم  14ت�شرين الأول من عام  1953م هاجم الغزاة
ال�صّ هاينة قرية “ قبية “ التي تقع على بعد  2كم �شمال
القد�س يف املنطقة العربية بفوج م�شاة ون�سفوا بيوتها وقتلوا
النّ�ساء والأطفال الآمنني.
�أ ّما يف  8ت�شرين الثاين من عام  1954م فقد ت�سلل الغزاة
احلاقدون �إىل قرية “ يالو “ وقتلوا ثالثة �أطفال كانوا هناك.
ويف � 28شباط من عام  1955م ت�سلل القتلة �إىل مع�سكر
الالجئني الفل�سطينيني يف قطاع غزة ،و�صبّوا نريان ر�شا�شاتهم
وقنابلهم على الآمنني العزّ ل يف خيامهم وقتلوا  39عربي ًا
وجرحوا .33
ويف  11كانون الأول من العام نف�سه هاجم املعتدون املخافر
العربية ال�سّورية على �شاطئ طربيا ّ
ال�شرقي ،وقتلوا غدر ًا 56
عربي ًا بني ع�سكري ومدين من بينهم ثالث ن�سوة.
ويف  5ني�سان من عام 1956م �س ّلط ال�صّ هاينة نريان مدافعهم
على قرى دير البلح وعب�سان وخزاعة ومدينة غزّ ة وجنم عن
ذلك العدوان ا�ست�شهاد  60عربي ًا بينهم � 27سيدة و� 4أطفال
وجرح  93منهم � 32سيدة و� 8أطفال.
ُ
ويف � 13أيلول من العام نف�سه هاجم ال�صهاينة املجرمني
نقطة �شرطة �أردنية يف قرية “غرندل “ يف وادي عربة وقتلوا
 12عربي ًا بينهم �أربعة جنود.
ويف ليلة � 25أيلول من العام نف�سه هاجم ال�صهاينة قرية
“حو�سان “ الواقعة داخل احلدود الأردنية وقتلوا  13عربي ًا

ما بني طفل وامر�أة ورجل.
�صب ال�صّ هاينة
م
1956
��ام
ع
من
أول
ويف  10ت�شرين ال
ّ
نريان مدافعهم الثقيلة على �سكان قرية “قلقيلية “ يف ال�ضفة
الفل�سطينية فقتلوا  25عربي ًا وجرحوا  ،13ويف  8ت�شرين
الأول من العام نف�سه؛�أو غ��داة العدوان الثالثي على م�صر
�أ�صدر احلاكم الع�سكري ال�صهيوين “م�شته �شادمي “ �أوامره �إىل
الع�سكريني ال�صهاينة مبحا�صرة قرية كفر قا�سم ،وحني عودة
الفالحني من حقولهم �إليها ُ�ص ّبت عليهم نريان ال�صهاينة فقتلت
منهم  57رج ًال و 17من الن�ساء والأطفال وجرح � 22شخ�ص ًا.
ويف حزيران من عام  1967م هاجم ال�صهاينة ثالث دول
عربية وق�صفوا بال متييز ال�سكان الأبرياء الآمنني ومن�ش�آت
مدنية ،وهدموا مدينة” القنيطرة “ وا�ستولوا على ال�ضّ فة
الفل�سطينية وقطاع غزّ ة واجلوالن.
ويف  5ح��زي��ران م��ن ع��ام  1982م �أق���دم ال�صّ هاينة على
احتالل بريوت بعد ق�صف جوّ ي وبحري وبري ب�أحدث �أنواع
�أ�سلحة الدمار الأمريكية،حيث قتلت تلك احل��رب الأطفال
و�شردت ال�سكان...
والرجال ّ
والن�ساء ّ
ويف �صربا و�شاتيال يف بريوت �أي�ض ًا �أق��دم ال�صّ هاينة على
ارتكاب �أب�شع جمزرة بحق الإن�سان والإن�سانية والتي مل ي�شهد
التاريخ لها مثي ًال حيث ن�سف ال�صهاينة منازل ال�سكان الآمنني
وقتلوا �أطفا ًال و�شيوخ ًا ون�ساء.
ويف مع�سكر �أن�صار الذي �أقامه ال�صهاينة يف جنوب لبنان كنّا
ن�سمع يف كل يوم عن �إعدامات ملنا�ضلني فل�سطينيني باجلملة.
ويف عام  2006م �أقدمت قوات االحتالل ال�صهيوين على
ا�ستمر  33يوم ًا د ّمرت من خالله الب�شر
عدوان �شامل على لبنان
ّ
واحلجر لكنّها مل تقتل روح املقاومة لدى �أبناء لبنان ّ
ال�شرفاء
واملخل�صني لذلك انت�صرت املقاومة ومنعت العدو ال�صهيوين من
حتقيق �أهدافه اخلبيثة.
من خالل ما تقدم �أظنّ �أنني حاولت �إلقاء ال�ضّوء على بع�ض
اجلرائم واملجازر ال�صهيونية ،بع�ضها قدمي والبع�ض الآخر
ج��دي��د.يف حماولة منّي لتذكري ال��ق��ارئ بحقيقة ال�صهاينة
النازيني اجل��دد الذين مل ولن يرتكوا فر�صة �إالّ وا�ستغلوها
بغية قتل �شعبنا وت�شريد �أبنائنا ،وهدم مدننا وقرانا واحتالل
�أرا�ضينا وطم�س ح�ضارتنا؛ بل وجودنا وف�ض ًال عن ذلك ومع كل
احلقائق التاريخية التي عا�شتها الأجيال جي ًال بعد جيل ف�إننا
ن�سمع بني احلني والآخر بني ظهرانينا ،وممن يدّ عون العروبة
زور ًا وبهتان ًا ،ن�سمع �أ�صوات ًا ن�شاز ًا تدعو وتنادي �إىل اللحاق
مب�سرية اال�ست�سالم مع ال�سّ فاحني القتلة مع �أع��داء التاريخ
وامل�ستقبل ،مع ال�صّ هاينة املجرمني.
ومما يدعو �إىل القلق �أن نقبل �أو نت�صوّ ر �أنّ هناك فئة من
�شعبنا الفل�سطيني ما زالت تعتقد �أنّها �ستح�صل على ب�صي�ص؛ بل
فتات من حقّ مغت�صب .ومما يزيدنا قلق ًا ما تناقلته ال�صّ حافة
ووك��االت الأنباء م�ؤخّ ر ًا حول ما �أطلق عليه “اتفاق �إط��ار “
بني مفاو�ضي �سلطة ع ّبا�س وال�صّ هاينة ي�شري �إىل اتفاق �إذعان
“ قد ّ
يوقع “ بغية التنازل ع ّما بقي من حقوق فل�سطينية
ابتلعها اال�ستيطان ال�صّ هيوين وما ر�شح عن ال�صّ حافة الدولية
�أن الإدارة الأمريكية وال�سلطات ال�صّ هيونية مار�ستا ومتار�سان
�ضغط ًا على مفاو�ضي ال�سّ لطة يت�ض ّمن بقاء غور الأردن حتت
�سيطرة ال�صّ هاينة مدّ ة ال تقل عن ع�شر �سنوات ،و�ضم ما بقي
من م�ستوطنات �صغرية �إىل امل�ستوطنات الكبرية و�شرعنة هذه
امل�ستوطنات ،وعدم االعرتاف بحقوق الالجئني الفل�سطينيني
وي���ؤك��د ذل��ك ما ورد على ل�سان “ بنيامني نتنياهو “ رئي�س
وزراء العدو وهو �إ�صراره يف  2014/3/11على يهودية الكيان
املزعوم من جهة ومن جهة ثانية عدم االعرتاف بحق الالجئني
الفل�سطينيني يف العودة �إىل ديارهم.
ك��ل ذل��ك وم��ا زال���ت ال�سّ لطة متم�سكة ب�شئ واح���د هو
املفاو�ضات من �أجل املفاو�ضات....؟!!!
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كـــــــــــــــــــــــــلمة
كـــــــــــــــــــــــــلمة
• ح�سني جمعة

ا�سرتاتيجية الذبح
يف و�ضح النهار
عا���ش ال�سوري��ون كغريه��م م��ن �أبن��اء الب�شري��ة الأ�سوياء
حياة امتزج��ت بني احللو واملر ،و�شغفهم الوطن الذي احت�ضن
�آماله��م و�آالمهم ...زغ��ردوا للفرح؛ وهللوا للمط��ر الذي ي�أتي
باخل�ير؛ وا�ستقبل��وا الوافدين �إليهم بقل��وب مفتوحة؛ وعقول
مدرك��ة لقيم��ة الإن�س��ان ...وح�ين داهمتهم ال�صع��اب ع�شقوا
ال�صرب ،ومت�سكوا ب���إرادة االنت�صار على كل النك�سات وامل�صائب
والآالم ...كان��وا يزرعون الأمل يف ال��دروب و�سط اجلراحات
النازف��ة يف نفو�سه��م؛ مم��ا ي�سم��ى ـ �أحيان�� ًا ـ انتفا�ض��ة لطل��ب
احلرية؛ على الرغم من �أنها مل تكن موجودة ـ يوم ًا ما ـ؛ وكانوا
يتوخون حياة ُمثلى له��م وملن ي�شاركونهم التطلع �إىل امل�ستقبل
الأف�ض��ل الذي ينتفي فيه اال�ستغالل والقهر واالحتالل ...مل
يك��ن هناك �أحد يتخيل �أن ي���ؤول الواقع العربي �إىل مثل هذا
ال�س��وء م��ن انتف��اء كل �أ�شكال احلي��اة الطبيعية الت��ي ترتقي
بالإن�س��ان هدف�� ًا و�أ�سلوب ًا ...فالفو�ضى الت��ي قيل عنها خ َّ
القة
�إمن��ا هي فو�ضى �س��وداء اجتذبت املر�ضى واجلهل��ة واملرتزقة
واملتخلف�ين العط�ش��ى �إىل ال��دم ،والقت��ل وانته��اك الأعرا�ض
والكرام��ات وفق تف�سريهم الوهمي اخلرايف للوجود ...فو�ضى
خططت لها الدوائر ال�صهيو�/أمريكية مبنتهى الدقة م�ستغلة
�ضعاف النفو�س املغرر بها؛ وم�شتهى ال�سلطة واجلاه واملال...
�أم��ا اجلهلة الع�صابي��ون الذين �أعم��ت ب�صريتهم غرائزية
ال�سيط��رة عل��ى ال�سلط��ة؛ والأه��واء املنحرف��ة وال�ضال��ة
واملتطرف��ة ،فق��د ن�ش��روا الإره��اب والعن��ف والذب��ح يف كل
م��كان حت��ت �شع��ارات خرافي��ة متطرف��ة جعلته��م يقتنع��ون
ب�أنه��م جهاديون يعمل��ون على حتقيق ر�سال��ة �إن�سانية �سامية؛
بينم��ا هم يقتل��ون كل ما ه��و �إن�ساين؛ ويعيقون تط��ور املعرفة
احلقيقي��ة ...ولع��ل م��ا يزي��د الط�ين بل��ة �أنهم حمل��وا رايات
و�شع��ارات براق��ة خدع��وا به��ا النا���س مث��ل (جبه��ة الن�صرة
و�أحرار ال�شام؛ و�أجناد ال�ش��ام ،وكتيبة الفاروق وداع�ش.)...
�إن كل ما قامت به هذه التنظيمات و�أمثالها ينايف قانون املنطق
ال�سماوي والو�ضعي؛ يف �ضوء الآثار الكارثية التي توقعها بكل
م��كان حت��ل فيه ...وهي �آث��ار د َّلت ـ بكل جالء ـ عل��ى �أنها تابع
ومتب��وع؛ �أو لنق��ل� :إن جرائمه��ا املت�سل�سل��ة واملبتك��رة تق��دم
الر�ؤي��ة الوا�ضح��ة للخط��ط ال�صهيوني��ة الت��ي و�ضعه��ا العدو
ال�صهي��وين ملواجهة املقاوم��ة العربية يف احل��رب القائمة؛ �إذ
�أ�ص��ر عل��ى نقل املعرك��ة �إىل داخل الأر�ض العربي��ة ...ولكنه
ما كان يتوقع �أن ينفذ �أجندته �أولئك التكفرييون الإرهابيون
الع�صابيون واملرتزقة الذين َ�ض َّل عقلهم عن احلق واحلقيقة.
لقد نقلت هذه الع�صابات الإرهابية املعركة بني العرب والعدو
ال�صهي��وين �إىل معركة بينها وب�ين العرب وفق اال�سرتاتيجية
الت��ي و�ضعه��ا الع��دو .وهي تعتم��د التخويف والرع��ب و�ضرب
املواطن�ين و�إرهابه��م وقتلهم ونه��ب ممتلكاتهم حي��ث يعي�شون
وي�سكن��ون ،و�أخ��ذت تتخل���ص من العق��ول العلمي��ة والفكرية
بحج��ة �أن �أ�صحابه��ا م��ن �أن�ص��ار الأنظمة املتف��ردة بال�سلطة؛
...وم��ن ثم ف�إن هذه الع�صابات مل ت�ترك �أحد ًا يرتاح بعد �أن
البقية �.................................................................ص22
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بحوث ودرا�سات

ا�سكندر معمر :عذرية الغزل وثورة الأمل..

• مفيد نبزو
زيارات��ي متكررة �إليه ي��وم كان مبتور الرجلني
يب��د�أ ال�شاع��ر ا�سكندر معمر رحلت��ه مع ال�شعر
م�صاب�� ًا بال�شل��ل الن�صف��ي ،وا�ستمع��ت حلديثه
العذري من خالل لهفة عا�شق ترنحت ب�أ�صداء
ال��ذي ين��م ع��ن وع��ي ت��ام و�إمي��ان عمي��ق مل
مو�سيق��ى �أحلان��ه العذارى ،وانت�ش��ى الع�شاق يف
يفق��داه الأمل بع�شقه لل�شع��ر والغزل ،واحلب
موا�سم العطر والليل والقمر ،فهل هي م�صادفة
واحلياة:
�أن يك��ون له��ذا اال�س��م وق��ع ق��وي يف النفو���س
و�أ�صختُ �سمعي ذاه ًال متعجب ًا رجلي ال�سليمة
يع��ود بنا عميق ًا يف التاري��خ متنق ًال بني حقبه
ُ�أطلقتْ �شكواها
ليذكرن��ا بع��دد غري قليل م��ن العظم��اء الذين
قال��تْ وح��زنٌ يف م�سال��ك ِ �صوته��ا �أ�شقيقت��ي
حملوا �شط��ره الأول ،ومكث��وا يف الذاكرة فع ًال
غابتْ ولن �ألقاها ؟
خال��د ًا على مر الع�صور ؟ .كما يقول الإعالمي
ثوب الثلوج لأر�ضنا
الكب�ير الأ�ست��اذ جم��ال اجلي���ش مق��دم ديوان
فلك��م م�شينا يف �شتاءٍ ٍ
بارد ُ
ْ
َّ
غطاها
ال�شاع��ر ال��ذي بعنوان - :عن��اق  -والذي يرى
�ساح��ر يعط��ي الزهو َر
ربي��ع
ولك��م عدون��ا يف
في��ه امت��داد ًا ب�ين ع��ذرة و�صيدناي��ا ،وك�أن��ه
ٍ
ْ
ٍ
جمالها و�شذاها
انتم��اء حقيق��ي له��ذه املدر�س��ة الغزلي��ة الت��ي
ترتك��ز بجوهرها على البوح الغزيل الرقيق الذي ين�أى عن الغزل يا �صاح ِ �إ َّما �أن تعو َد �شقيقتي �أو �أنني �أم�ضي �إىل ر�ؤياها.
الإباح��ي املنغم�س يف ال�شهوات الدنيئة واملل��ذات الآثمة ،والتي ال وبقي ال�شاعر ا�سكندر معمر را�ضي ًا متفائ ًال بقلبه اخلفاق ،وروحه
تع��رف �سمو الروح ،وال حتلق ب�أجنحتها يف ف�ضاءات الغزل العفيف الوثابة ،وبيده اليمنى يكتب ويكتب بهمة عالية وطاقات �شحنتها
�شرارات الإبداع بعفوية الغزل وثورة الأمل ،فراح ين�شد بعذوبة:
والع�شق الطاهر.
وع��ن بداي��ات ال�شاع��ر يتح��دث الأ�ست��اذ جم��ال يف مقدمت��ه ع��ن
ُ
معرفت��ه ال�شاع��ر ع��ام  1988م ي��وم كان يع��دُّ ويق��د ُم برناجم��هُ حمد ًا لهُ َّ
اجلالل لعر�شه هي تي احلياة بخافقي �أبقاها.
جل
الإذاعي الأ�سبوعي (( مواهب �أدبية)) ،وكان َّ
جل طموح الربنامج وكان ق��د �ص��در له ديوان��ه الأول بعن��وان – �أنا�شي��د �إىل بالدي –
�أن يتي��ح فر�ص��ة للمواهب كي ترى النور ،ومن ب�ين الر�سائل ر�سالة ع��ام 1995م ،وديوانه الثاين بعنوان – عناق – عام 1996م ،وكان
تعرف��ه عل��ى �شاعر حقيق��ي ا�سمه ا�سكن��در معمر ،وه��ذه الر�سالة ل��ه قيد الطب��ع درا�س��ة يف ال�صراع العرب��ي اليهودي ع�بر التاريخ،
كم��ا قال الأ�ست��اذ جمال اجلي�ش �أده�شت �ضيف��ي الأ�ستاذ �سليم �أبو وجمموع��ة ق�ص�صية عن الن�ض��ال الفل�سطيني ،وهي �أمانة يف عنقه
يحب �أن يقلد بها �صدر الأجيال
الهيج��ا الذي كان ي ِّعلق على النتاجات ،فوجهت دعوة لهذا ال�شاعر وطاقة من يا�سمني وزنبق ورياحني ُّ
ال�ش��اب الذي ال �أع��رف عنه �إال �شيئ ًا واحد ًا فق��ط ،وهو �أنه يكتب ويز ِّين بها جيد الوطن.
ال�شع��ر اجلميل ،ومل��ا زارين يف الإذاعة كانت املفاج���أة ،فهو مل يكن هك��ذا تنت�صر الكلمة ال�صادقة على الزمن ،وينت�صر �إبداع اجلوهر
�شاب�� ًا بل يقارب ال�ستني من العم��ر ،و�أجريت معه مقابلة �أذيعت يف النقي امل�ضيء على الظلمة ،وعلى من يقبع يف غياهب الزيف املادي
�س��راب يتال�شى مع انبثاق
الأثي��م ،وزخرفه ال�براق الذي ماهو �إال
حينها.
ٌ
وين��وه الأ�ستاذ جمال �إىل �أن الكث�ير من ق�صائد ال�شاعر قد �أذيعت �أول خيوط الفجر وانثيال حبات الندى،وخفقات جوقة الأهازيج
يف برناجم��ه ((ال�شع��ر واللي��ل موعدنا)) ،وذلك من ع��ام  1991م والب�شائر يف ميالد �صباح جديد:
يرقب البد َر البعيدا
�إىل  1994م ،ويعل��ل ال�شاعر ا�سكندر �سبب ت�سمية ديوانه بعنوان :يا حبيبي ذا ف�ؤادي
ُ
عن��اق ،وهو �أنه ا�ستوحاه من كل خملوق يف هذا الكون حيث تبتدئ �إذ يناجي َّ
جنم يطلقُ الآه ن�شيدا
كل ٍ
حيات��ه بعناق ،فالأم تعانق وليده��ا �ساعة جميئه �إىل هذه الدنيا� ،أتراه ُ َ
مثل قلبي مل ينلْ �إال وعودا
ِّ
يوم يبتغي ح َّبا جديدا ؟.
وح�ين ي�سل��م ال��روح يودع��ه �أهل��ه وحمب��وه بالعن��اق ،والأق��ارب �أم ترى يف كل ٍ
ٌ
ٌ
ٌ
ومو�شحة
مو�شاة بال�سحر،
زاهية
والأ�صدق��اء والع�شاق يفرتقون بعناق ،وعندما يلتقون بعد الغياب ويف مت��ازج الطبيعة بالع�شق �صو ٌر
يعود العناق من جديد ،والطيور تتعانق ،والزهور تتعانق ،و�أ�سماك بجمالية الإبداع:
ْ
قارب ب�ضياء ال�شم�س ِمكتنفا
البحر وخملوقاته تتعانق يف خ�ضم الأمواج املتالطمة التي بدورها يا مالكي
بحر الهوى �سفر ًا يف ٍ
فلنخ�ض َ
َ
�سابح يطفو وما انحرفا
�سارية
تعانق ال�شط�آن عناق ًا م�ستمر ًا على الدوام ،ومياه الأنهار وال�سواقي يعلو ال�شرا ُع ويبقى فوق
ٍ
ومركب ٌ
ٌ
�سر الغرام ِهنا ٌ
لغز وما انك�شفا
تعانق ت��راب الب�ساتني واحلقول لتك ِّون احلب والثمار والغالل ،كما لن ن�س� َأل الكونَ عن �س ٍّر يحرينا ّ
ٌ
رعد يف العال ق�صفا.
ماالعمر �
�أن ال�شم���س تعان��ق الك��ون ب�أ�شعته��ا الذهبي��ة يف النه��ار ،ويف الليل
ثم اختفتْ �ضمنَ ٍ
إالبروق فج�أ ًة ملعتْ َّ
ُ
ي�سرع القمر والنجوم لعناق �أر�ضنا بنور ف�ضي لأالء ،والليل والنهار و�إذا كان العم��ر وم�ضات وبروق تختفي مع الرعد يف طيات الف�ضاء
بدورهما يتعانقان كل �صباح وم�ساء ،وكذلك املجرات يف ف�ضاء هذا الرح��ب ،ف�إن الرواية طويلة تتمخ�ض عن متناق�ضات ال ختام لها،
آ�سر
وان�سياب ح ٍّر ،وتنويع
الك��ون الرح��ب الف�سيح يف عن��اق دائم ال ينتهي ،وه��ذه هي احلياة وذلك بغنائية وعفوية �صادقة،
وتلوين � ٍ
ٍ
ٍ
والتي �ستعانق املوت يوم ًا ما قرب �أو بعد ،و�أخري ًا فاهلل جل جالله �آخاذ:
ٌ
طويل من �ضيا ٍع لهداية
ف�إذا ال�سر ُد
من قبة ال�سماوات يعانق هذا الكون اجلميل الذي خلقه:
بوح و�شكاية
والنف�س تطلقُ �شدوها �أحلانا
دائم
بني �صدٍّ
ٍ
الكلُّ يغرقُ يف ٍ
ُ
عناق ٍ
وقبول بني ٍ
ُ
ً
ُ
َ
واهلل َّ
ينق�ضي الليل �سريعا دونَ �أن ت�أتي النهاية.
مبحبة قد عانق الأكوانا.
جل جاللهُ من عر�شه ِ
ٍ
ه��ذا هو ال�شاعر ا�سكندر معمر ال��ذي ولد يف �صيدنايا عام 1932م ،ومل يكت��ف ال�شاعر بهذا بل انتقل �إىل الأمنيات والآمال لري�سم من
وتعل��م حت��ى نهاي��ة املرحل��ة الإعدادي��ة ث��م انت�س��ب �إىل اجلي�ش �إيحاءاتها �صور الدهر ،وي�سرد ق�صة احلياة:
ُ
اخلريف بريحه ِع�صفا وال َّرعدُ يف �أجوائنا ق�صفا
العرب��ي ال�سوري ،وخدم يف �صفوفه منذ ع��ام 1950م حتى �إحالته ف�إذا
قلب للهوى هتفا
لهيب الروح م�ستعر ًا
ووجيب ٍ
ُ
عل��ى املعا���ش يف ع��ام 1957م ،و�ش��رع ين�ش��ر نتاج��ه يف ع��دد م��ن يبقى ُ
الدوري��ات املحلية والعربية ،ولكن الق��در �أبى �إال �أن ميتحنه حيث من ْ
مل يذقْ ك�أ�س َ املنى �أبد ًا فك�أنهُ للدهر ما عرفا.
�أجري��ت ل��ه عملية ب�تر لرجله اليمن��ى يف منت�صف الفخ��ذ ب�سبب وه��ذه دع��وة ملعرف��ة احلي��اة ،و�إدراك كنهه��ا ،وفك رموزه��ا ،وحل
ت�ضيق ال�شرايني ،و�أ�صبح مقعد ًا يف املنزل متقب ًال �إرادة اهلل ب�صدر طال�سمها من خالل ك�أ�س الأمنيات الذي مبائه العذب يرفد القلوب
رح��ب ،ومبعنوي��ات عالية ،وثقة ك�برى ،ولكن الزم��ن يتابع لعبته وينع�ش الأرواح:
املغيب
�شم�س
املجنون��ة معه ،فت�س��وء �صحته ،وينتقل نق�ص الرتوي��ة �إىل الدماغ و�إذا م َّر زمانٌ ودنتْ
ُ
ْ
للحبيب
ا�شتياق
هيام يف
ٍ
لت�ص��اب يده الي�سرى ،وتهدد رجله الي�سرى بالبرت �أي�ض ًا ،وقد كانت فف�ؤادي يف ٍ
ْ

يغيب.
�ضوء ٍ
�شم�س ال ْ
و�شعا ُع احلب ِّ فيه ِ ُ
ويف ق�صيدت��ه – جن��وى – ي�ؤك��د ال�شاع��ر عل��ى وج��وب العط��اء
الالحمدود للغرام الذي يحيا بنا مرة واحدة:
ُ
فلنعطه �س َّر احلياة ال�سرمدي.
يعي�ش فينا مر ًة
هوذا الغرا ُم
ِ
وم��ا ذلك �إال لأن احلب هو احلياة ،وهو البقاء واخللود ،عندما يتم
اللق��اء والو�صال ،وتخمد نريان ال�شوق ،وينتفي الهجر وال�صدود يف
ق�صيدته – �أ�شواق –:
يا حبيبي ال تدعني بني �أحالم الوعو ْد
ما كمثلي من حمب ٍّ ما لأ�شواقي حدو ْد
وجفاء و�صدو ْد
احلب هجر ًا
لن يكونَ
ً
ُّ
ٌ
وبقاء وخلو ْد.
حياة
احلب
ٌ
�إمنا ُّ
ويف ق�صيدت��ه – ن�س��ر الف��ن – �أه��دى ال�شاع��ر حبه الكب�ير للفنان
واملحلق يف
الكب�ير الأ�ست��اذ وديع ال�ص��ايف الن�س��ر ال�شامخ بكربي��اء ِّ
�أج��واء الط��رب والغن��اء �أكرث من ن�صف ق��رن من الزم��ن ،فما تعب
ال�صوت وال َّ
كل اجلناح:
أقاح
وال�صباح �أ ْم تباكى
الفجر يوم ًا
هل ت�شاكى
الزهر والور ُد ال ُ
ُ
ُ
ُ
ثم باحوا
�أم ُ
هم الع�شاقُ يف مهد اللقا كتموا الأ�سرا َر خوف ًا َّ
فوديع �إن �شدا �أنغامهُ ماجت ِ ال ُ
أفالك واهتزتْ
بطاح
ٌ
ُ
ُ
أقداح وراح ُ.
ن�صف قرنٍ من �سن ٍ
حب و� ٌ
ني �سكرتْ ليلها ٌّ
خ�ص
ومل يقف �شاعرنا عند ال�صايف معرب ًا عن حمبته ال�صادقة بل َّ
�سفريتنا �إىل النجوم ال�سيدة فريوز بق�صيدة ع�صماء رائعة �أي�ض ًا:
منتظر وال ُ
والب�شر
أر�ض والدهر ُ والأزمانُ
ٌ
ُ
فريو ُز فريو ُز هذا الكون ُ
ُ
ُ
ُ
يزدهر
العرو�ش
العر�ش منعقدٌ تهوي
فريو ُز فريو ُز هذا
وعر�ش الفنِّ
ُ
ٌ
وتر.
لنجوم من مرابعنا ال
�سفرية
ٌ
ٍ
�صادح مثلها غنى وال ُ
ويف ق�صيدت��ه – مواكب ال�شعر – يعرف ال�شاعر ال�شعر ب�أنه احلياة
الت��ي تتح��دى املوت ،وله ق�ص��ب ال�سبق يف كل م�ضم��ار وميدان ،لأن
فر�سه الجتارى وال تبارى:
فيه ٌ
فيه حب ٌّ و�أمانْ
فيه رعدٌ ِ
برق ِ
طهر ِ
�سحر ِ
فيه ٌ
فيه ِ ٌ
ٌ
حياة تتحدى املوت يف ِّ
ال�شعر
هوذا
كل زمانٍ ومكانْ
ُ
ٌ
ٌ
هوذا �شعري حمال وحمال �أن يجارى �أو يبارى يف رهانْ .
ويف ق�صيدت��ه عرو�س البحر يناجي النج��وم ،ويطلق الآهات ببوح
�شجي يتجاوب مع �أمواج البحر يف �أحلانه ال�شجية:
ً
وله غنَّى الهوى حلنا �شج َّيا
عرو�س البحر هذا
يا
البحر يف ٍ
َ
ُ
ٌ
�إن �أتى ليل �أناجي جنمهُ �أطلقُ الآهات ِ�شعر ًا غزل َّيا.
�أم��ا نداء اللي��ل فق�صيدة تبدد الظلمة بالع�ش��ق وفرح اللقاء بدون
قي��ود وال ح��دود �إال الن�سمات والزه��ور والندى والهي��ام يف توحد
روحي �سرمدي:
يا مالكي ال تقويل �أظلم الليل احلزين
ُ
�إمنا الظلمة ُ مهدٌ وفرا�ش العا�شقني
هذ ِه الن�سمة ُ تغفو بني �أح�ضان الورود
ح�سن وعقود
تاج
ٍ
والندى فوق زهو ٍر ُ
وهيام و�شرود
واجلميع يف لقاءٍ
ُ
ٍ
قيد �أو حدود.
عناق �سرمديٍّ دون ٍ
يف ٍ
ولل�شاعر �أغرا�ض متنوعة يف الوجدانيات والوطنيات والإخوانيات
والرثائي��ات ،وق�صائ��د للأطف��ال ،تن�ض��ح كله��ا من خم��زون معريف
وح�سا�سي��ة عالية ،وموهبة متوقدة بالإبداع ،والعاطفة اجليا�شة
املتف��ردة بنبل العطاء ،واملمتلكة خ�صو�صي��ة الينبوع الذي يتدفق
بالأم��ل لي�سقي �شرايني احلياة ،ويبع��ث التفا�ؤل يف قلوب احلزانى،
وعي��ون العا�شق�ين من خ�لال ر�سالة �سامي��ة ال مبد�أ له��ا �إال الع�شق
الطاه��ر واحل��ب النزي��ه ال��ذي يعل��ن انت�ص��اره بالكلم��ة امل�شرق��ة
بح��روف الغزل ،واملفعمة بالعطر واحلب��ور يف �صحراء هذه احلياة
ووح�ش��ة لياليها ،وغربة الإن�سان ع��ن �إن�سانيته فيها ،وعن انتمائه
احلقيق��ي �إليه��ا ،و�إىل عنا�صره��ا املتج��ددة بعذرية الغ��زل وثورة
الرجاء والأمل.

ق�ضايا و�آراء

الذكاء االجتماعي ..
فن التعامل يف املواقف
• عبد العزيز اخل�ضراء»
ميتلك البع�ض ذكاء عقلي�� ًا متميز ًا قد يو�صف
بالعبقرية ولكنه يفتقر لل��ذكاء االجتماعي ،فال
ت�ستغ��رب حينما يف�ش��ل بع�ض ه���ؤالء يف حياتهم
العملي��ة ،وكثريا ما يت�س��اءل البع�ض منا عن معنى
الذكاء االجتماعي و�أهميته.
ولكن قبل الدخ��ول يف التعريفات الأكادميية
لل��ذكاء االجتماعي يج��ب طرح الأ�سئل��ة التالية
وهي:
 هل لديك القدرة �أن تكون �شخ�ص ًا جيد ًا و�أنمتتلك �أكرب قدر من املهارات االجتماعية؟.
 ه��ل لدي��ك الق��درة عل��ى تلق��ي االنتق��اداتب�صدر رحب ويف الوقت نف�سه تعطي نف�سك للآخر
اذا لزم الأمر؟.
 هل لديك القدرة على �أن تعرتف ب�أخطائك؟ هل لدي��ك القدرة على التع��رف على كيفيةاحل�صول على م�ساندة �أكرب عدد من الأفراد؟
 ه��ل لديك القدرة على �أن تت�صرف يف الوقتاملنا�سب؟
وي�ش�ير علم��اء النف���س �إىل �أن ال��ذكاء
االجتماع��ي ه��و الق��درة على تنظي��م املجموعات
واحللول التفاو�ضية ،و�إقامة العالقات ال�شخ�صية
مبا ت�ستدعي من تعاطف وتوا�صل.
وي��رى �آخ��رون �أن ال��ذكاء االجتماع��ي ه��و
الق��درة عل��ى التحلي��ل االجتماع��ي ال��ذي يعن��ي
القدرة على اكت�شاف م�شاعر واهتمامات الآخرين
بب�ص�يرة نافذه ،يف حني ي��رى �آخرون �أن��ه القدرة
عل��ى الت�ص��رف يف املواق��ف االجتماعي��ة وال��ذي
يجعل الإن�سان �أكرث مرونة يف تعامله مع الآخرين
ويكت�سب باملمار�سة.
�أما �س��ر ال��ذكاء االجتماعي فه��و االبت�سامة،
فف��ي املث��ل ال�صين��ي “�إذا مل يك��ن وجه��ك ب�شو�شا
ف�لا تفتح متجراً” ،فاالبت�سامة هي �أف�ضل طريقة
لك�س��ب الأ�صدقاء والت�أثري يف الآخرين .وهي �أول
ما يجذب معظم النا�س �إىل �أي �شخ�ص �آخر ،لذلك
عل��ى ال�شخ���ص اتباع الأمور التالي��ة عند التعامل
مع الآخرين وهي:
 ت�أكد ب�أنك حتيي النا�س بابت�سامة ،وخا�صة�إن كان اللقاء الأول لترتك انطباعا �أولي ًا جيدا.
 ت�أكد ب�أن كالمك يتوافق مع �أفعالك. ا�ستخ��دم �إمي��اءات العواط��ف املنا�سب��ة،وانتبه الختالف الثقافات يف ذلك.
 املر�أة �صدي��ق م�ساعد :لرتاقب لغة ج�سدكومظهرك خا�صة قبل �أي لقاء مهم.
خ�صائ�ص الذكاء االجتماعي:
 الثقة ب�أنك تت�صرف على طبيعتك. فهم احلياة ،معرفة الوجهة التي ت�سري فيها. االهتمام الدائم بالآخرين. احرتام الآخرين. التعاط��ف والقدرة على ق��راءة لغة اجل�سدوا�ستخدامها للقيام بهذا الأمر.
 معرفة الوقت املنا�سب للكالم والإ�صغاء. -التوجه الإيجابي.

وتدري��ب النف���س عل��ى �إقام��ة عالق��ات
اجتماعي��ة ناجح��ة م��ع الآخري��ن يك��ون باتب��اع
اخلطوات التالية:
 التع��رف عل��ى احلال��ة النف�سي��ة للمتكل��موالقدرة على تذكر اال�سماء والوجوه.
 ر�س��م االبت�سامة على الوج��ه واكت�ساب روحالدعابة والقدرة على فهم النكتة واال�شرتاك مع
الآخرين يف مرحهم.
 تقب��ل النق��د و�إذكاء روح النقا�ش واحرتامح��ق الآخري��ن يف التعب�ير ع��ن �آرائه��م وان ال
ي�صدمه��م ب�آرائ��ه �أو يفر�ضه��ا عليه��م و�أن ال ينال
ذلك من ال�شخ�صية.
 اب��داء امل�شاع��ر للآخري��ن والتفاع��ل معه��موم�شاركتهم يف املنا�سب��ات املختلفة واالهتمام بهم
وتقدير جمهوداتهم مهما كانت.
 تدريب النف�س على جتنب االنفعال والغ�ضبو�ضبطها عندم��ا يوجه اللوم الي��ك وكنت خمطئا
واعتذر عن ما بدر منك من �سلوكيات خاطئة.
 مقابل��ة الإ�ساءة بالإح�س��ان والتدريب علىا�ستخدام الكلمة الطيبة.
 تق��دمي الهدي��ة بحي��ث تك��ون يف الوق��تاملنا�س��ب وامل��كان املنا�س��ب و�أن تنا�س��ب م��ن ته��دى
�إليه.
 خدم��ة الآخري��ن وتق��دمي ي��د الع��ون له��موم�ساعدتهم.
 �أن يك��ون احلديث مع الطرف الآخر بحدودواليتطرق للم�سا�س ب�أمور �شخ�صية ت�سبب ال�ضيق
للطرف الآخر.
 قب��ول احل��ق م��ن الط��رف الآخ��ر اذا كان�صحيحا وعدم االنتقا�ص من حقهم.
 و�ض��ع االعذار للطرف الآخر وجتنب غيبته�أو �سبه و�شتمه.
 التع��رف عل��ى مي��ول واهتمام��ات الط��رفالآخر وطرق تفكريهم ما يحبون وما يكرهون.
 ا�ستخدام التلميح ال الت�صريح عندما ت�ستاءمن ت�صرف الطرف الآخر.
 �أن يكون احلب موافقا لل�سلوك وغري متكلف. تعلم الإن�صات وفن احلوار. ا�ستخدام اتيكيت املجاملة يف الوقت واملكاناملنا�سبني.
 تدري��ب النف���س على ع��دم �إ�س��اءة الظن يفالآخر.
 التدري��ب عل��ى ع��دم التكل��ف وجتن��بال�صراحة الوا�ضحة التي جترح الآخرين.
 ج��ودة التعب�ير وح�س��ن احلدي��ث واملنط��قوا�ستخدام اللباقة.
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من �أجلها!..
• وفاء عزيز �أوغلي
** حرروا املر�أة ..
* �أح��د �أج��دادي وال��ذي ول��د
يف ع��ام م��ن �أع��وام القرن التا�س��ع ع�شر،
�أزعج��ه �ص��وت طفل��ه ال��ذي كان يبك��ي
بحرقة وهو يف ح�ضن �أمه ،فحمله وفتح
ب��اب البي��ت اخلارجي ،و�ضع��ه خلفه ثم
�أغل��ق الب��اب ،حمذر ًا من �إعادت��ه �إال �إذا
�صمت ..
كان اجلميع يخافون جدي �صاحب
البي��ت  .وال�سلط��ة  .وامل��ال ،فلم يحرك
�أحدهم �ساكن ًا ..
م�ض��ى ج��دي بالزوج��ة الثاني��ة
�إىل غرف��ة النوم ،بينما الزوجة الأوىل
�أم الطف��ل املرم��ي خ��ارج البي��ت ،تبك��ي
وتندب ب�صمت .
ه���ؤالء هم رجال ذلك القرن ،فهل
بق��ي الكث�ير منه��م يف الق��رن الع�شري��ن
وقرننا احلايل ..؟
بع��د � ْأن تعلم عدد كبري م��ن الن�ساء،
ب��ل ودخلت الكثريات منهن ميدان العمل
.
* كت��ب قا�س��م �أم�ين كتاب�� ًا ي�صرخ
فيه م�ستغيث ًا ..
ح��رروا امل��ر�أة  ..اعطوه��ا حقه��ا
يف التعل��م ،لق��د �أظل��م عقله��ا ،لك�ثرة ما
اختزن من خراف��ات و�أفكار مغلوطة عن
احلي��اة والنا���س والدي��ن ،فغ��دت دمية
يتالع��ب فيه��ا الرج��ل ،وتابع�� ًا ل�سيدها
ال��ذي يتكرم عليه��ا ب�أن يدعه��ا يف بيته
وفرا�ش��ه ،طامل��ا حت�س��ن العم��ل وتتق��ن
الطاعة .
كان قا�س��م �أم�ين يكت��ب وين��ادي
بقل��ب �سلي��مْ � ،أن علم��وا امل��ر�أة ،فبالعل��م
تـُ��ردم الفج��وة التي تف�ص��ل بينها وبني
الرج��ل ،وت�ستطيع ه��ي �أن تعلم �أوالدها
ما تعلمت��ه ،وتربيهم تربية جتعل منهم
وق��د ت�ستطيع
�أبن��اء م�ستقب��ل متح�ضرْ ،
�إقن��اع الرجال� ،أو بع�ضهم � ْأن لديها عق ً
ال
ق��ادر ًا  .حكيم ًا  .مفك��ر ًا وم�ساوي ًا لعقله
..
ولبى نداءه ال�شاعر حافظ ابراهيم
م�ؤيد ًا بق�صائده ..
الأم مدر�س��ة �إذا �أعددته��ا �أعددت
�شعب ًا طيب الأعراق
وق��ال الكات��ب قا�سم �أم�ين �أي�ض ًا :
“ �أنّ امل��ر�أة يج��ب � ْأن ترب��ى ك��ي تك��ون
لنف�سه��ا �أو ً
قد
ال ،ال متاع ًا للرج��ل الذي ْ
ال تقرتن به م��دة حياتها ،فتجد �أ�سباب
�سعادته��ا و�شقائها يف نف�سها ال يف غريها،
و� ْأن تدخ��ل املجتم��ع الإن�ساين وهي ذات
كاملة ال مادة يك ّيـفها الرجل كيفما �شاء
“ ..
* يف تل��ك الف�ترة الزمني��ة ،التي
بد�أت يف الق��رن التا�سع ع�شر ،وا�ستمرت
حتى م��ا بعد منت�ص��ف الق��رن الع�شرين
ب�سن��وات ،كان ال�ص��راع عل��ى �أ�ش��ده بني

الرجل الذي يريد � ْأن يحتفظ باحلقوق
الت��ي ميلكها ،وبني امل��ر�أة الت��ي تريد � ْأن
ت�ستعيد �إن�سانيتها وحريتها من الرجل .
ظه��ر رج��ال مث��ل قا�س��م �أم�ين
وقف��وا �إىل جانب امل��ر�أة ،و�آخ��رون مثل
عبا���س حمم��ود العق��اد الأدي��ب ال��ذي
�أح��ب امل��ر�أة و ْ
مل يت��زوج به��ا ،ت�شب��ث
ب���آراء �أج��داده رغ��م ثقاف��ة ال ينكرها
�أح��د ،فكتب عن امل��ر�أة الكث�ير باقتناع،
�أيده كث�يرون ،وا�ستنكر تل��ك الآراء من
الرجال والن�ساء �أكرث ..
فه��و يرى “ �أن امل��ر�أة ت�سعد بق�سوة
الرج��ل وتعذيب��ه له��ا �أو برحمت��ه،
فطاعت��ه هي م�ص��در �سعادته��ا ،وهي قد
خلق��ت للطاعة ،وخل��ق الرجل لل�سيادة،
وخلق��ت ه��ي لتح��ب ،وخل��ق ه��و ليح��ب
نف�سه يف حبه �إياها “ .
�آراء قيلت ،وكتب طبعت ،وحورات
ُبحت حناجر �أ�صحابه��ا ،بع�ضها يعار�ض
وبع�ضها ي�ؤيد ،وكلها  .كلها من �أجل املر�أة
وب�سببها ..
** فماذا حدث ..؟
ال الفجوة بني الرجل واملر�أة ردمت،
وال الإختالفات رمم��ت ،وال ال�صراع بني
الإثن�ين انته��ى ،وحتى ه��ذه اللحظة ما
زال الرج��ال يعان��ون م��ن الإزدواجي��ة
وال�ضياع ،وكذلك الن�ساء ..
التفا�صي��ل ال ته��م ،فاخل�لاف قائم
بني الرج��ل واملر�أة من��ذ الأزل ،و�سيظل
�إىل الأب��د ،وكل منهم��ا يق��ول �أنّ الآخر
هو املخطىء .
�ص��راع دائ��م  ..والطالق يف ازدياد
م�ضط��رد ،فف��ي ي��وم واح��د كم��ا ذك��رت
�إح��دى القن��وات التلفزيوني��ة قدم��ت
مئت��ان وخم���س و�سبع��ون حال��ة فت��وى
ط�لاق يف الأردن  ..وال�سب��ب العل��م
والعمل والإ�ستقالل املادي .
امل��ر�أة اختلف��ت والرج��ل ال يريد
� ْأن يعرتف ..
ه��ي ال تري��د � ْأن تر�ض��خ ،وه��و ال
يرغب يف اخل�ضوع لهذا الواقع ،والأ�سرة
ال تـُ�ؤ�س�س وتوج��د �إال بالتحام الإثنني،
وباحلب والتفاه��م والر�ضى والإحرتام،
وبالتنازل من �أجل الأطفال .
كل م��ا �أكتب��ه �أح�لام و�أوه��ام ال
وج��ود له��ا يف الواق��ع ،قلي��ل م��ن املنازل
عام��رة ،والأكرثي��ة مهرتئ��ة تنتظ��ر
ال�سقوط والت�شتت .
ف�لا ح��ب يف القل��وب ،وال تفاه��م
واحرتام ،وال ر�ضى ..
ب�ض��ع ح��االت تغ��ازل ظم�أن��ا �إىل
حياة زوجي��ة تنب�ض باحلب  .والتفاهم
 .وال�سعادة ..
ب�ضع حاالت وح�سب !.
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�أيقونة فل�سطني الراحلة هدى حنا
يف جمموعتها (�أريد �أن �أموت يف فل�سطني)
•يا�سني فاعور
((�أري��د �أن �أم��وت يف فل�سطني)) جمموعة
ق�ص�صي��ة للأديب��ة ه��دى حن��ا� ،ص��درت ع��ن
احت��اد الكت��اب الع��رب ع��ام  ،2005وتق��ع يف
وت�ضم ثماين ق�ص�ص
مئتني وع�شرين �صفح��ة،
ُّ
املر)) ،وتقع يف
ق�صرية� ،أطولها ق�صة ((اللقاء ُّ
�أربعة و�سبع�ين �صفحة ،و�أق�صرها ق�صة ((من
ذاكرة النكب��ة)) ،وتقع يف �ست ع�شرة �صفحة،
وحتمل عنوان الق�صة الثانية ((�أريد �أن �أموت
يف فل�سط�ين)) ،وق��د ع َّرف��ت به��ا القا�ص��ة يف
الفهر�س ،ويف عنوان الق�صة بقولها<< :ق�صة
حدثت ع�شتها وعاي�شتها>>.
عن��وان ((�أري��د �أن �أم��وت يف فل�سط�ين))
يع�ِّب�رِّ ع��ن �أمني��ة غالي��ة متنَّاه��ا ُّ
كل م��ن خرج
م�ش َّرد ًا من فل�سطني ،و�أورثها لأبنائه و�أحفاده،
�أمني��ة ت�ؤ ِّك��د على (ح��قِّ العودة) ه��ذا احلق،
وه��ذه الإرادة اللذان يقلقان الكيان ال�صهيوين
ال��ذي ي�سع��ى جاه��د ًا لطم�س هذا احل��ق ،وو�أد
هذه الأمنية وهيهات �أن يكون له ذلك؟!
عناوي��ن ق�ص�ص تلعب الذاكرة دور ًا مميز ًا
يف �إبرازه��ا ،و�أحداث عا�شتها الأديبة ،و�أمنية
غالي��ة يتمنَّه��ا ُّ
كل فل�سطين��ي ُ�ش�� ِّرد ق�س��ر ًا من
�أر�ض��ه ،وك ُّله��ا عتب��ات تو�ص��ل الق��ارئ ملو�ض��وع
واح��د هو(العودة �إىل �أر�ض فل�سطني) ،العودة
التي �ستتحقق مهما طال الزمن ،حتقيق ًا ملقولة
(ما مات حقٌّ وراءه ُمطالب).
تخت��زن الكاتب��ة هذه ال�ص��ور يف ذاكرتها،
عا�شته��ا <<تعود ب��ي الذاك��رة �إىل زمن بعيد
ع�شته��ا يف القنيط��رة� ،إىل ذل��ك الي��وم املثل��ج،
وكنت َّ
موظفة يف وكالة الغوث� ،أعمل يف ميدان
ال�ش���ؤون االجتماعي��ة ب�ين الالجئ�ين� ،أهل��ي
ونا�سي املعذبني>> (�ص.)7 :
و�شع��ب ت�ش�� َّرد ،وكاتب��ة تعي���ش م��رارة
ه��ذا ال�شع��ب ،و�إرادة الع��ودة بقي��ت �صلب��ة
<<�ساحمين��ي ي��ا �أ ِّمي لأنيَّ تركت��ك وحيدة،
ولت�ساحمن��ي �سم��راء �أي�ض�� ًا� ،أن��ا مل �أذهب �إىل
ل��ك ،ب��ل كن��ت ذاهب�� ًا �إىل
�أمري��كا كم��ا قال��ت ِ
فل�سطني ،لأقوم بواجبي نحو وطني ،وال تن�سي
ح��ب الوطن>>
�أن��ك �أن��ت الت��ي ربيتني عل��ى ِّ
(�ص.)23 :
ول�س��ان ح��ال الكاتب��ة و�شع��ب فل�سط�ين
ي��ردد<< :لكنِّ��ي ي��ا ول��دي �أحبب��ت فل�سطني
�أكرث>> (�ص.)23 :
وع ِّ
��ذب <<عند ب��اب الغرفة
ٌ
�شع��ب ُ�ش�� ِّرد ُ
ال�صغ�يرة ،ن��زع جماه��د اللث��ام ،فر�أي��ت وجهه
الذي �أخفاه عنِّي ...ر�أيت وجه ًا يحكي حكاية
التعذي��ب الوح�شي ال��ذي مار�سه العدو الآخر،
الع��دو الهمج��ي ،العدو ال�صهي��وين>>�( .ص:
.)42
ولك��نَّ �إرادة ال�شع��ب م��ا الن��ت وال كلَّ��ت
يريدونه��ا ع��ودة ال ير�ض��ون عنه��ا بدي ً
�لا
<<�أري��د �أن �أموت يف فل�سطني ...كتبتها �سعاد
بدمها على حافة ال�سرير>>�( .ص� ،31:ص:
.)44
�ضحى ونا�ض��ل ،وما كلَّ��ت عزميته،
و�شع��ب
َّ
ول�س��ان حال��ه ي��ر ِّدد :الت�ضحي��ة يف �سبي��ل
فل�سطني ،واجلود بالنف�س �أ�سمى غاية الوجود
<<�ساحمين��ي يا غالية� .أ�ساحم��ك! على �أيِّ
�ش��يء �أ�ساحم��ك يا �سم�ير؟ وقد م�ل�أت حياتي
م��ن قب��ل بالف��رح ،والآن ملأته��ا بالفخ��ر �أ ُّيها
الفدائ��ي البط��ل .وقف��ت مه��ا ،وه��و ال ي��زال

مم�س��ك ًا بيده��ا ،وب�ص��وت ُم َّت��زن ر�ص�ين قالت:
حتيا فل�سطني ح�� َّرة عرب َّية .ابت�سم �سمري وهو
ببطء يقول :حتيا فل�سطني ح َّرة عرب َّية>>.
(�ص.)87 :
ولق��اء الأخوين يف �ساحة الف��داء بعد �أن
فرقته��م النكب��ة �أطف��ا ًال <<مل يك��ن ان�شغال
وحي��د ب�شبيهه ثائر به ،الذي لوال امله َّمة التي
غد مل��ا ت� َّأخر
كان��ت علي��ه �أن يق��وم به��ا �صب��اح ٍ
حلظ��ة عن مرافقة وحي��د �إىل منزله يف حلب
ليعرف عنه �أكرث مما قال>>�( .ص.)99 :
لق��اء ب�ين الأخوي��ن مل ي��دم طوي�لاً،
ُ
الن�شغالهم��ا بالواج��ب الوطن��ي<< ،يف ذل��ك
الوق��ت كان وحيد قد و�ص��ل لبنان� ،إىل جنوب
لبن��ان� ،إىل احل��دود ،يق��ف م��ع جمموع��ة
الفدائي�ين ،ينظ��ر �إىل البعي��د ،ينظ��ر �إىل
فل�سطني ،ب�ش��وق ملتهب ،و�شغ��ف عميق ،يحمل
عل��ى كتفه بندقي��ة ،وي�ضع عل��ى ر�أ�سه كوفية
حم��راء وثائر ال يفارق خيال��ه ،كان يتوقع �أن
يلقاه هناك>>�( .ص.)104 :
وحكاي��ات متداخل��ة يف ق�ص��ة ((جه��اد
الت�ش��رد وال�ضي��اع
ص��ور
يوا�ص��ل الرحي��ل)) ُت� ِّ
ُّ
ال��ذي �أ َّ
مل بال�شع��ب الفل�سطين��ي (فرقته��م
�أيدي �سبا) ،فتاه��وا يف الدروب وت�ش َّتت �شملهم
<<�أال ميكن �أن يكون جهاد هذا و�أخته و�أخوه
التائه�ين ه��م �أبن��اء �أ�سعد ال��ذي �أر�س��ل �إليهم
كي�س النقود؟>>�( .ص.)110 :
َّ
وكل م��ا يعرفه جه��اد <<�أ َّنه خرج و�أخته
ي�س�يرون مع الذي��ن �أكره��وا عل��ى الرحيل من
بلدته��م (عيلب��ون) الت��ي بط���ش فيه��ا الع��دو
ب�ص��ورة جنونية قب��ل ب�ضعة �أي��ام>>�( .ص:
.)112
ومتجي��د ال�شه��ادة ،وخل��ود ال�شهي��دِّ ،
وبث
روح املقاوم��ة <<ح ُّي��وا مع��ي (�أ َّم يع��رب)� ،أ ُّم
يع��رب الت��ي جعلتن��ي �أ�س�ير يف القري��ة رافعة
الر�أ���س� ،شاخمة فخورة بح�س��ن ابني ،فخورة،
وق��د �أ�صبح��ت �أ َّم الفدائي ال�شهي��د ح�سن>>.
(�ص.)139 :
ومن ف َّرقتهم الأح��داث وجمعتهم الأقدار
عل��ى الث���أر <<تراجع��ت �سعاد ب�ض��ع خطوات
�إىل الوراء ،وقد جمد الدم يف عروقها ،و�أمامها
يق��ف نبيل ،ر�أ�سه تدور ،يكاد يغيب عن الوعي،
يغم�ض عينيه ،يفتحهم��ا ،كي يت�أ َّكد ممن يرى،
ف�لا ي�ص��دِّ ق ،بع��د �أربعة �أع��وام! ي��ا اهلل� ،أراد
�أن ي�س��ارع �إليه��ا ،ي�ض ُّمها ،يعانقه��اُ ،يق ِّبلها ،وهي
�أرادت ذل��ك ،ولك��ن �أي�� ًا منهم��ا مل يفع��ل ،وقفا
كل منهم��ا �إىل الآخر بذهول ،ثم مدَّ ٌّ
ينظر ٌّ
كل
منهما يدي��ه ،وت�صافحا ،و�أيديهما حتكي ق�صة
حب عميق ،و�شوق حار>>�( .ص.)212 :
ٍّ
والن�ضال ال�س ِّري ،وغياب الزوج عن زوجته
الأي��ام ال�سبع��ة �شهري�� ًا ل ُتفاج���أ بالنب�أ <<هل
ه��ذا منزل املنا�ض��ل الفدائي �سمري؟>> <<ال
تخ�ش��ي �شيئ ًا �أيتها ال�سي��دة ال�صغرية ،فزوجك
بخري ،ولك��ن هناك بع�ض الإ�صابات يف ج�سمه،
لي�س��ت خطرية ،وهو الآن يف امل�شفى يف (�صور)،
يري��د �أن يراك ب�أ�سرع ما ميكن ،هل تريدين �أن
�أرافقك؟>>�( .ص.)85 :
وحي��اة القل��ق الت��ي كان يعي�شه��ا الإن�سان
الفل�سطين��ي ،قلق احلياة ،وقل��ق الغياب ،وقلق
امل�ستقب��ل <<زاد قلقه��ا ،زاد ا�ضطرابها ،زادت
خفق��ات قلبه��ا ،...وع��ادت �إىل الداخل تنظر

�إىل �ساع��ة احلائ��ط ،تحُ��دِّ ق فيه��ا النظ��ر،
تعجب ،ال ب��دَّ �أنَّ خط�أً ما َّ
ح��ل بال�ساعة؟>>.
(�ص.)74 :
وقل��ق ال��زوج عل��ى م�ص�ير الزوج��ة
<<�ساحميني يا مها ...على �أيِّ �شيء �أ�ساحمك
ي��ا �سمري؟ وقد م�ل�أت حياتي من قب��ل بالفرح،
والآن ملأتها بالفخر �أ ُّيها الفدائي البطل>>.
(�ص.)87 :
والت�ضحية والفداء ،وت�سمية ابن ال�شهيد
با�س��م والده <<مها ...مها ،ال تن�سي �أنْ ُت�س ِّمي
ابننا �سمري ...وكانت �آخر الكلمات>>�( .ص:
 ،)78وذلك تخليد ًا لل�شهيد وا�ستمرار الن�ضال.
وللمجموعة عالمات مم َّيزة تبدو يف:
ح��ب
مو�ضوع��ات املجموع��ة وبنيته��ا،
ُّ
ح��ب
عل��ى
وح��ب الول��د وتن�شئت��ه
الوط��ن
ِّ
ُّ
الوط��ن ،و�أمنية ال�شهادة ف��داء للوطن حتقيق ًا
ملقول��ة <<واجل��ود يف النف���س �أ�سم��ى غاي��ة
والت�ش��رد واللق��اء يف �ساح��ة
الوج��ود>>،
ُّ
الن�ض��ال ،حتقيق�� ًا ملقول��ة <<م��ن فرقته��م
النكب��ة جمعتهم معركة الث���أر والتحرير ،و�أ َّما
بنيته��ا ،فق�ص���ص املجموع��ة مت ِّث��ل ف� ً
ص��وال يف
رواي��ة النكبة تلعب الأديب��ة دور البطلة التي
تقود �أ�سطورة الن�ض��ال ،وتعي�ش معاناة ال�شعب
امل�ش�� َّرد ،توا�سي��ه ،وت�ض ِّم��د جراح��ه ،وت� ِّؤج��ج
�شعل��ة الث���أر لتحرير الوط��ن ،وق��د ورد ا�سمها
�صريح�� ًا عل��ى ل�س��ان �أبط��ال الق�ص���ص يف �أكرث
م��ن م��كان <<ح ُّي��وا مع��ي �أ َّم يع��رب� ،أ ُّم يعرب
الت��ي جعلتني �أ�س�ير يف القرية رافع��ة الر�أ�س،
�شاخم��ة ،فخ��ورة بح�س��ن ابن��ي ،فخ��ورة ،وقد
�أ�صبح��ت �أ َّم الفدائي ال�شهيد ح�سن>>�( .ص:
 .)139وورد �صريح�� ًا <<ا�سم��ي ه��دى ،وه��ذا
ابني يعرب>>�( .ص.)11 :
وق�ص���ص املجموع��ة طويلة �إذا م��ا قي�ست
بق�ص���ص املجموع��ات الأخ��رى� ،أطوله��ا ق�صة
((اللق��اء امل��ر)) ،وج��اءت يف �أرب��ع و�سبع�ين
�صفح��ة ،مت ِّث��ل ف�ص��ول ه��ذه الرواي��ة ،رواي��ة
النكبة.
والراوي��ة يف ق�ص���ص املجموعة ه��ي �أي�ض ًا
الأديب��ة املبدعة بل�سان راوي��ة متكلمة تروي
الأح��داث الت��ي عا�شته��ا ،واكت��وت بحرقته��ا،
وغر�س��ت روح الث�أر يف الأجي��ال القادمة مثلما
وا�ست يف اجلرح والأمل.
اللغ��ة املع�ِّب�رِّ ة ع��ن الأمل و�ص��دق امل�شاعر
احل��ب؟ �إذا كان يخب��و به��ذه
<<واحل��ب؟ م��ا
ُّ
ُّ
مي�ض عل��ى زواجهما �سوى �سبعة
ال�سرعة ،ومل ِ
�شه��ور� ،سبعة �شه��ور م َّرت كاحلل��م اجلميلُّ ،
كل
حب عميق ،عذبة الكلمات،
حلظة فيها �أغنية ٍّ
حل��وة النغم� ،شفيفة املعنى ،هل ميكن لهذا ك ِّله
�أن مي�ضي كومي�ض الربق>>�( .ص.)76 :
ال�ش��كل الق�ص�ص��ي :ج��اءت ق�ص���ص
املجموع��ة يف ال�ش��كل الق�ص�ص��ي امل�ألوف وجاء
ال�س��رد الق�ص�ص��ي بل�سان راوي��ة عارفة ب�ضمري
املتكلم��ة يف خم�س ق�ص�ص ،وب�ضمري الغائبة يف
ث�لاث ق�ص�ص ،كانت فيه��ا املبدعة هي الراوية
العارفة الراوية للأحداث وامل�صورة لها.
و�إنْ كان م��ن كلمة ُتق��ال يف نهاية تو�صيف
ه��ذه املجموعة ،ف�إ َّنن��ا نقول :هنيئ�� ًا لأديبتنا
مزيد من العطاء.
هذا الإبداع اجلميل ،و�إىل ٍ

نقد �أدبي

وجهان يف مر�آة
• با�سم عبدو
ط��رق ه��ذا العن��وان ناف��ذة الذاك��رة ،ف�سجلت��ه عل��ى
البيا���ض دون علمي ب���أن هناك من �سبقن��ي واختاره عنوان ًا
ُ
وجدت له
لرواي��ة �أو ق�ص��ة �أو مقالة .وحينما بحث��تُ عنه
فروع�� ًا عدة منه��ا ( :وجهان يف املر�آة  ..وجهان خلف املر�آة
“ق�صة ق�صرية”  ..وجهان لـ امر�أة  ..امر�أة ذات وجهان).
وجميع هذه العناوين لي�س لها عالقة بعنوان هذه الزاوية،
وال مت��تُّ له��ا ب�صل��ة �إبداعي��ة �أو قرابة حتى م��ن بعيد� ،أو
تكون �أخت ًا �أو �أخ ًا لها يف الر�ضاعة!..
وجه��ان يف امل��ر�آة لهما ظ�لاّ ن يعك�سان مالحمهم��ا ب�أدقّ
كل �صباح  ..وهذا ما �س َّرب �شيئاً
التفا�صي��ل ،التي تتب��دَّ ل يف َّ
م��ن القلق �إ َّ
يل م��ن جهة ،وبع��ث الفرح الذي دغ��دغ ب�أنامله
الناعمة خاليا روحي النائمة من جهة ثانية.
كعادت��ي كنتُ يف �صباح ّ
كل ي��وم �أمتتّع قبل خروجي من
البيت بر�ؤي��ة وجهي �أي�ض ًا ،ف�أم�سح عن��ه ك�آبة النوم وب�ؤ�س
التجاعي��د الت��ي �أقلقتن��ي ،وانت�ص��ار ال�شي��ب عل��ى �شب��اب
�شع��ر ر�أ�سي ،ف�أحزن قلي ً
ثم �أر ّو�ض روح��ي و�أم�سح النفور
�لا َّ
الب��ارز يف ت�ضاري�س وجهي ،فيزداد به��اء وجما ًال .و�أقر�أ يف
ريا���ض الوجه�ين تاريخ�� ًا طوي ًال امت��دَّ قرون ًا ب�ين (املا�ضي
واحلا�ض��ر) ،وم�ل�أ �سلَّ��ة �أحالم��ي وت�أ ّمالت��ي م��ن احلا�ض��ر
�إىل امل�ستقب��ل غ�ير املرئ��ي املحمول عل��ى قاع��دة الأمل!..
وكن��تُ �أجتنَّ��ب مل�س �سط��ح املر�آة خوف�� ًا من ق��راءة مغلوطة
ون�سي��ان �شقاء اجل��دود واحلفاظ على احل��دود وانت�صارات
املكافح�ين ،م��ن �أج��ل اال�ستق�لال وحترير ربوع ب�لادي من
دن�س العثمانيني والفرن�سيني والظالميني اجلدد ،و�أ�صحاب
الذقون امل�صبوغة بالكراهية وتكفري الآخرين.
الوج��ه الأول ،وج��ه ظاه��ري مك�ش��وف ،مث��ل خريطة
وا�ضحة الت�ضاري�س واملع��امل والإحداثيات ،و�أ�سماء القرى
�سجلته
وامل��دن وال�سه��ول والرواب��ي والوه��اد  ..وقر� ُأت م��ا َّ
خط��وط التجاعي��د النازل��ة وال�صاع��دة يف اجتاهات عدة
 وه��ذا كم��ا �أرى  -ال يحت��اج �إىل عناء كث�ير وعذاب مريريعب عن
وجه��د كبري للتحليل والتف�س�ير  ..فالظاهر املرئي رّ
املظه��ر اخلارج��ي بالدرج��ة الأوىل  ..وم��ن الطبيعي جد ًا
�أن يرتب��ط ه��ذا الوج��ه بعالق��ة غ�ير مرئية م��ع الداخل
(الباطن��ي) ل�صاحب هذا الوجه ،وميك��ن �أن تكون العالقة
معكو�س��ة ومغاي��رة (�أفقي��ة و�شاقولي��ة) ب�ين املظهري��ن
(اخلارجي والداخلي).
ملح��ت و�أن��ا �أحدّ ق جي��د ًا به��ذا الوج��ه ابت�سامة ترتك
ظ ّله��ا عل��ى ال�شفت�ين  .وق��ر� ُأت م��ن خ�لال معامله��ا وداللتها
مالم��ح تفا�ؤلية تعرب عن مكنونات داخلية ،يبدو �أنها تقدّ م
�إ�شارات مطمئنة.
الوج��ه الثاين ،يب��دو من النظ��رة الأوىل �أن��ه ال�شقيق
الت��و�أم ،ال يظهر مبا�ش��رة على �سطح املر�آة ،ب��ل يظهر ظ ّله،
وه��و امت��داد مادي وروح��ي للوج��ه الأول ،يخال��ف ب�شكل
مغاي��ر متام�� ًا احلكم��ة �أو املقول��ة الت��ي تتك��رر يف عنوانات
ال�صحف و�أحاديث النا�س اليومية (وجهان لعملة واحدة).
�إنَّ �سط��ح املر�آة له ف�ضل كبري علين��ا و�صدى وا�سع ،لأنه
مث��ل الكامريا اخلفية املخ َّب�أة ،التي تك�شف حركة الب�شر يف
جميع الأمكنة الر�سمية وال�شعبية ،ودخولهم وخرجهم من
املعابر احلدودية.
م��ا �أري��د قوله من خ�لال عالقتي مب��ر�آة الواق��ع الذي
نعي�ش��ه� ،أن الوج��ه الأول وظ ّله (الوجه الث��اين) ،ي�شكالن
وجه�� ًا واح��د ًا .وم��ن ل��ه وجه��ان يف احلي��اة ال ي�ستح��قّ �أن
نحل��ل ونف�سر مالحمه .ومن يت�س ّلح بالأخالق ويحافظ على
كرامته و�سمعته ،ينبغي �أن يكون له وجه ًا واحد ًا!..
ُ
ك�سرت امل��ر�آة ب ُق ْبلة
مل �أعل��م ومل �أع��رف ال�سبب ،مل��اذا
ولي���س بقب�ض��ة ي��دي �أو ب�شظي��ة اخرتق��ت ج��دار املن��زل،
لكنَّن��ي �سمعت هم�سة هبطت فج��اءة ،وظهرت حروفها على
�سط��ح امل��ر�آة مكتوبة بح�بر �أنفا�س��ي .قالت الهم�س��ة� :إنك
م�ص��اب بعمى الألوان وتعدد منابع الأف��كار  ..وكل ما قلته
وو�صفته هو من عبث الكالم وكالم بكالم!..

ق�ضايا و�آراء
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�أمريكا “املكارثية”
• عيد الدروي�ش
ال�شع��وب هي التي تكت��ب تاريخها
بنف�سه��ا ،وحت��دد �أفع��ال �أبنائه��ا تلك
ً
ممزوج��ة
اجلين��ات الت��ي توارثوه��ا,
بال�صف��ات املكت�سبة التي ا�صطفتها من
�أقرانها ,ومن املجتمع الذي ن�ش�أت فيه,
وبه��ا تتح��دد �سلوكياته��ا ,وتنعك���س
�أفع��ا ً
ال ومواق��ف تظ��ل تتناقله��ا
الأجيال ,جي ً
ال بع��د جيل ,فمن تربى
عل��ى ال�شجاع��ة �سينج��ب ال�شجع��ان,
ومن ترب��ى على اخليان��ة والنذالة ال
ينج��ب �إال خيانة ونذالة ,والتاريخ ال
يتوانى عن تدوين �أفعالهم.
م��ا ينطبق عل��ى الأف��راد ,ينطبق
عل��ى املجتمع��ات وال�شع��وب ,وم��ن
هن��ا تتماي��ز املجتمع��ات وال�شع��وب,
فامل��روءة وال�شجاع��ة والك��رم م��ن
�صفات العربي ,وال زالت هذه ال�صفات
مرافق��ه له ,رغم انح�سارها يف موا�ضع
وح��االت يف احلي��اة االجتماعي��ة
ويف املجتم��ع العرب��ي ,ب�سب��ب تعقي��د
احلي��اة وم�ستلزماته��ا يف ه��ذا الع�صر
بع��د �أن اجتاحتها الكث�ير من العادات
والتقاليد والقيم الوافدة.
فتت��وزع ال�شع��وب ما ب�ين احلالني,
�إ�ضاف��ة �إىل �صف��ات �أخ��رى جعل��ت
بع�ضه��ا متف��رد ًا ع��ن البع���ض الآخ��ر,
لي�صب يف ذلك يف جممل تلك العالقات
ب�ين املجتمع��ات مب��ا ي�سم��ى العالقات
ال�سيا�سي��ة ,وه��ذه ال�صيغ��ة ه��ي التي
تنظم وتدير �شكل تلك العالقات على
ح�س��اب تل��ك ال�صف��ات واملزاي��ا الت��ي
تدور يف فلكها.
واحلال��ة� -أي ال�سيا�سي��ة� -أخذت
بعد ًا غري م�سبوق يف العالقات الدولية
�إن مل نق��ل كانت حتت��ل ال�صدارة فيما
ب�ين ال�شعوب يف عاملن��ا اليوم ,وت�سجل
�أمري��كا تقدم�� ًا ملحوظ�� ًا ,يف تفرده��ا
قر
عل��ى الع��امل ,بع��د �أن خرج��ت من ِّ
حربه��ا الب��اردة ,ولي�س��ت بحاج��ة
للو�ص��ف من��ا ب�أنه��ا ه��ي الطاغي��ة -
وتق��ود الفئة الباغية -يف العامل بكل
م��ا تعني��ه الكلمة من معن��ى يف الع�صر
احلدي��ث ,وتاريخه��ا املل��يء بامل�آ�س��ي
التي مار�سته -والزالت -على ال�شعوب
الت��ي وقف��ت يف وجهه��ا� ,أو خالفته��ا
يف وجه��ات النظ��ر ,وجعل��ت �شع��وب
الع��امل تعي�ش بجحي��م �أفعاله��ا ,ومبا
�أوكت يداه��ا ,ومن ف�صوله��ا ال�سوداء,
عندم��ا ع�صف��ت فك��رة ل��دى القا�ض��ي
“جوزيف رميوند مكارثي” يف حمكمة
اال�ستئن��اف بوالي��ة “ويكن�س��ن” يف
الف�ترة من عام � 1950إىل عام 1952
بع��د احل��رب العاملي��ة الثاني��ة ,وبعد
�أن ف�شل��ت �أمري��كا يف ت��ويل اجل�نرال
“داويت �إيزنهاور” رئا�سة البالد.
تت�ضم��ن ه��ذه الفك��رة التي جرت
�صياغته��ا ل��دى كوالي���س ال�سيا�س��ة
الأمريكي��ة ,لعملي��ة موجه��ة �ض��د

االحت��اد ال�سوفييت��ي ال�ساب��ق م��ن
خ�لال زرع احلق��د وغر���س الأوه��ام
يف نفو���س ال�شع��ب الأمريك��ي �ض��د
االحت��اد ال�سوفييت��ي� ,ضم��ن حجة ال
متت للحقيقة ب�صل��ة ,ب�أن ال�شيوعيني
يع��دون الع��دة يف م�ؤام��رة ك�برى �ضد
الواليات املتح��دة الأمريكية ,ترافق
ذل��ك بتلفي��ق الته��م ع�بر و�سائ��ل
الإع�لام ,م��ن �أج��ل ت�ألي��ب ال��ر�أي
الع��ام �ضد االحت��اد ال�سوفييتي ,وكان
الت�ضليل الإعالمي ي�ضخ �أكاذيبه ,ب�أن
ثمة من يريد تنفيذ م�ؤامرة �شيوعية
لقلب نظ��ام احلكم يف �أمري��كا ,لي�شكل
ذريع��ة له��ا للقي��ام ب�أعم��ال �شنيع��ة
�ض��د املواطن�ين وم�سوّ غ�� ًا ل�ش��ن حملة
اعتق��االت وا�سع��ة بح��ق الأمريكيني
احلمر �س��كان الب�لاد الأ�صليني ,ودون
�إذن قان��وين ,ومل ت�ستث��ن �أح��د ًا م��ن
�أ�صحاب املواق��ع والرتب ,بحجة �أنهم
متعاون�ين م��ع االحت��اد ال�سوفييت��ي,
وه��ذا ي�ش�ير يف ال�سيا�س��ة الأمريكية
�إىل �أنها تري��د التخل�ص منهم وت�صنع
التهم��ة ,واكتـُ�ش��ف الأم��ر فيم��ا بعد,
ولك��ن بع��د ف��وات الآوان ,ومت توجيه
الته��م �إىل (مكارث��ي) من قبل جمل�س
ال�شيوخ.
ه��ذا ف�ص��ل م��ن ف�ص��ول ال�سيا�سة
الأمريكي��ة ,يف �سيا�سته��ا العدائي��ة
ل��كل ال�شع��وب ,لتتك��رر ال�ص��ورة �أي�ض ًا
م��ن خ�لال تروي��ج الفك��رة العدائية
لالحتاد ال�سوفييتي ,على دولة م�سلمة
مثل �أفغان�ست��ان وكذلك املد ال�شيوعي
واخلط��ر الداهم عل��ى الإ�س�لام ,كما
�أنه��ا قامت بدع��م التي��ار الأ�صويل يف
ا�ستن��زاف طاق��ات افغان�ست��ان حت��ى
حتول��ت القاع��دة �إىل �ش��ر م�ستط�ير
عندها ,ب��د�أت تت�صاعد هجماتها هنا
وهن��اك يف الع��امل ومل ت�ستث��ن �أحداً,
و�أح��داث �أيل��ول يف تدم�ير برج��ي
التج��ارة العاملي��ة ,مل تك��ن بعيدة عن
املنهجي��ة ل�ل�إدارة الأمريكي��ة ,م��ن
�أجل خلق ذريعة جديدة ل�شن حروب
جدي��دة ,وه��ذا م��ا فعلت��ه يف الع��راق
ح�ين احتلت��ه وا�ستنزف��ت خريات��ه,
بذريع��ة �أن��ه ميتل��ك �أ�سلح��ة الدم��ار
ال�شامل  ,وبعد احتالل العراق من قبل
الق��وات االمريكية  ,ب��د�أ الرتويج من
قبل وزير دفاعه��ا ,ب�أن �أ�سلحة الدمار
ال�شام��ل ق��د مت تهريبه��ا �إىل �سورية,
ه��ي تل��ك الذريع��ة الت��ي تختلقه��ا
دائم�� ًا �أمري��كا للو�ص��ول �إىل �أهدافها,
وهذا م��ا �أف�صح عنه وزي��ر اخلارجية
الأمريكي��ة “كولن ب��اول” بعد نهاية
خدمت��ه ,ليق��ول :ب�أن �أ�سلح��ة الدمار
ال�شام��ل يف الع��راق كان��ت مبنية على
معلوم��ات ا�ستخباري��ة غ�ير دقيق��ة,
و� ً
ص��وال �إىل “برن��ار ليف��ي” فيل�س��وف
م��ا �سم��ي بالربيع العرب��ي الذي جعل

العامل العربي مي��ور بالأحداث بهدف
وا ٍه لن�ش��ر احلري��ة والدميقراطي��ة
يف الع��امل العرب��ي ,وينفل��ت الغ��ول
م��ن عقاله م��ن خالل م��ا �أقدمت عليه
الوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة م��ن
دعمه��ا ل�ش��ذاذ الأف��اق وكل الآبق�ين
يف الأر���ض م�ستثمرين فك��رة الإ�سالم
ودعاويهم��ا الكاذب��ة يف ذل��ك ,ولك��ن
�أفعاله��م لي�س��ت م��ن فك��ر الإ�س�لام
ولي�س��ت من �أهدافه النبيلة ,واملحببة
لقل��وب النا���س �أجمع�ين كم��ا ورد يف
قول��ه تعاىل”:فمن �ش��اء فلي�ؤمن ومن
�شاء فليكفر”.
�أمريكا ق��ادرة على �صناعة الوهم
يف عق��ول م��ن ق��لّ تفكريه��م �أو ن�ضب,
تل��ك �سيا�سته��ا �ض��د �شع��وب الأر���ض,
وه��ي ق��ادرة عل��ى ا�ستنب��اط �أف��كار
ال�ش��ر ,ويحدوه��ا الأم��ل ب���أن تك��ون
ق��ادرة على ال�سيطرة عل��ى كل العامل
ومهيمن��ة علي��ه ,وت�ستغ��ل كل ثروات
ال�شع��وب ,غ�ير �آبه��ة مب��ا �سيح�ص��ل
لتلك ال�شع��وب ,و ُت�صنِّ��ع �أدوات طيعة
م��ن خ�لال احلكوم��ات ,والر�ؤ�س��اء
و�أ�صح��اب ال�سمو واجلالل��ة ,والناظر
الي��وم للم�شه��د العرب��ي ,ومب��ا يجري
يج��د املفارقة العجيبة مل��ا ادعته وما
ً
بداية و� ً
صوال �إىل ما تطالب
طرحت��ه
به اليوم ,وما تفعله على ال�ساحة.
�إنَّ ق��در �سوري��ة الي��وم �أن تق��ف
يف مواجه��ة تل��ك الوحو���ش الت��ي
دن�س��ت �أر�ضه��ا ,ب��ل لتدف��ع ال�ضريب��ة
ع��ن ال�شع��وب العربية مب��ا تقدمه من
�شه��داء يف ح��رب �ضرو���س ,مل ي�شه��د
له��ا التاريخ مثي ً
�لا من حي��ث الأعداد
والعدة والتجيي�ش ,من �أجل �أن تر�ضخ
لرج��ل “الكابوي” بغية حتييدها عن
مواقفه��ا الوطني��ة والقومي��ة ,وقطع
عالقاتها م��ع املقاومة و�إي��ران ,وهذه
الأخ�يرة بات��ت �إىل جان��ب املقاوم��ة
بع��د جن��اح ثورته��ا الإ�سالمي��ة ,يف
نهاي��ة الثمانينيات م��ن القرن املا�ضي,
وه��ي تدافع ع��ن العروب��ة والإ�سالم,
و�سوري��ة ق��د �أف�شل��ت خمطط��ات كل
دول ال�شر الت��ي تريد بها �سوءاً ,وكان
ذل��ك بف�ض��ل ثباته��ا على املب��ادئ من
قبل �شعب متما�سك يقف خلف جي�شه
ال��ذي ق��دم قواف��ل ال�شه��داء لتطهري
�أر���ض الوط��ن م��ن �أولئ��ك الآبق�ين يف
الأر�ض ,وبف�ض��ل قيادة الرئي�س ب�شار
الأ�س��د الذي متك��ن بحكمته وحنكته
م��ن الوق��وف يف وج��ه ه��ذه الهجم��ة
الإمربيالي��ة ال�صهيوني��ة� ،شاخم�� ًا
�شموخ الأبطال ،را�سخ ًا ر�سوخ اجلبال،
فقد ح�صح���ص احلق ,و ُزهِ َ
��ق الباطل,
لأن��ه كان زهوقا ,و�سيزهق معه �أولئك
الع��رب ع��رب الب�ترو دوالر ،لأنه��م
الباطل بعينه...
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حكايات العقل..
يف �سل�سلة �إبداعات عاملية
• ناجح خ�ضر احلمود
َ
القي��م
ح��ول
ال�شع��وب يف خمزونه��ا العقل��ي
تتقاط��ع �إراد ُة
ُ
ِ
ِ
الأخالقي��ةِ  ,والإن�ساني��ةِ  ,للعدال��ةِ  ،وت�بر ُز ه��ذ ِه الإراد ُة عل��ى �شكلِ
ويرتفع بامتداد ِه
التاريخ الإن�ساين,
عمق القدمي منَ
حلمُّ ,
ميتد �إىل ِ
ُ
ٍ
ِ
احللم
التاري��خ الآتي ،فه َو
احلا�ض��ر
�إىل
املعا���ش ثم ليتعدا ُه �إىل قمةِ
ِ
ِ
ُ
ِ
ُ
وي�شكل م�� َع امل��كانِ �إحداثيات
املمت��دُ �شاقولي�� ًا يف م�س�يرة الب�شري��ة،
تالق��ي اخل��ط الأفق��ي لالمت��داد الب�ش��ري عل��ى �سطح ه��ذا الكوكب
وال�ش��ر ،ب َ
الأزرق ،كوك��ب اخلطيئ��ة ،كوك��ب ال�ص��را ِع ب َ
�ين
�ين اخل�ير
ِّ
ً
ُ
املعركة حمتدمة يف
الإراد ِة الطيب��ةِ والإراد ِة ال�شريرةِ ،وتبقى هذ ِه
كلِّ �أج��زاءِ هذ ِه الدائ��رة املغلقةِ  ،يف خطوطه��ا الطولية ،وخطوطها
ُ
التقاطعات ك�أنها ُت ُ
�شكل وحد َة احلالِ وامل�صري
العر�ضية ،وتبدو ه��ذ ِه
َ
ب َ
ونقاط طوالنية
مركزي��ة (عقالنية) تتماهى يف ال�صغر.
نقطة
ني
ٍ
ٍ
َ
لت�شكل انفجارات دائمة.
وعر�ضانية وح�شية ,تنتفخُ وتت�ضخم
ويب��دو �أنَّ ال ف��رقَ ب َ
احل��ب واخل�ير يف �أفريقي��ا عنهُ يف
�ين حل��م
ِّ
�أمري��كا� ،أو يف �آ�سي��ا� ،أو يف �أورب��ا .كم��ا �أنَّ ال ف��رقَ ب َ
ال�ش��ر
�ين فع��لِ
ِّ
والوح�شي��ةِ يف �أفريقيا ،عنهُ يف �أمريكا �أو �آ�سي��ا �أو �أوربا .وكما يقول
املثل (تعددت الأ�سباب واملوت واحد).
ُ
ُ
ُ
ُ
القبل��ة يف � ّأي
هي
بقع��ة كانَ ،
القت��ل يف � ّأي
��و
ٍ
فالقت��ل ه َ
والقبل��ة َ
النف�س َ
َ
بع���ض الأمرا�ض النف�سيةِ ,
علماء
�صنف
م��كانٍ كانت .فعندما
ِ
ُ
مل يح��ددوا لها مكان ًا واح��داً� ،أو زمان ًا واحداً ،ب��ل املر�ض ه َو املر�ض،
�س��واء �أكانَ �أفريقي�� ًا� ،أم �آ�سيوي ًا� ،أم
��و ذات��هُ
وال�شخ���ص االنفع��ايل ه َ
ً
ُ
ُ
تختلف بع�ض املعطي��اتِ �أو املقدمات ،لتعطي
�أوروبي�� ًا� ،أم �أمريك ًا .قد
ً
الكات��ب الأفريقي
يظهر
مبجمله��ا �أو ف��رادى نتيجة واح��د ًة ،وهكذا
ُ
ُ
(�سليم��ان جيغ��و دي��وب) يف كتاب��هِ (الطف��ل املل��ك) مب��ا يحمل��هُ من
حل��م الأفارقةِ (حلم العقل الأفريقي) باخل�ير وال�سعاد ِة والعدالةِ ،
ِ
يلتقي مع (ت�شيخوف) وباقي الأدباء الرو�س يف رو�سيا ،ومع (هيغو)
(الب�ؤ�س��اء) يف فرن�سا .ومع (همنغواي) (ال�شيخ والبحر) يف �أمريكا)
َ
رغم
ح��ول حل��م االنت�ص��ار عل��ى
ال�ش��ر ومقارعتهِ ب��كلِّ �صرب و� ٍ
أن��اتَ ،
ِّ
ُ
الهدف الذي ي�سعى �إلي��هِ كلّ عقلٍ ب�شري� ،إال
أ�سلوب ،فه َو
ِ
اخت�لاف ال ِ
�أن��هُ ين�ش��دُ �أك َ
�ثر ما ين�ش��دُ �إىل الت�شبهِ ب���إرادة اخلري الإلهي��ة� ،إراد ِة
النبو ِة العربية.
النب��ي ال��ذي يولدُ وقد فق��دَ �أبويهِ يف �سني طفولت��هِ املُبكرةِ ،فال
ُ
يحم��ل منَ احلكم��ةِ والأ�صال��ةِ ونق��اءِ ال�سرير ِة
يبق��ى �إال ج��د ُه ,مبا
ً
اليتيم الذي ال يج��دُ مدر�س��ة حولهُ  ,وال
والطه��ار ِة لريع��ا ُه .يرع��ى
َ
و�شرها� ،سوى هذا اجلد الذي
ح�ض��ار ًة تعلمهُ � َ
أ�سباب احليا ِة بخريه��ا ِّ
املدار���س و�أرقى اجلامعات ،بل
يعادل��هُ مبا يحملهُ م��نَ النقاءِ ب�أعظم
ِ
��و �أكرب من َ
ري� ،إنهُ احليا َة بحدِّ ذاتها ،بجزيئاتها الب�سيطةِ
ذلك بكث ٍ
ه َ
ُ
أبي�ض يف �إن�شا ِد
الروح
وكلياته��ا املعقدةِ� ،إنهُ
املت�شبع��ة ب�شهدِ
احللم ال ِ
ُ
ِ
ُ
املوغلة
لي�س للذاتِ وحدها ،بل ل��كلِّ املحيط� ،إنهُ الذاكر ُة
اخلال���صَ ،
أفق البعي��دِ � ،إىل ما وراءِ خطوط
يف الق��د ِم والذاكر ُة املمت��د ُة �إىل ال ِ
ُ
واملفتوح��ة على
إدراك الب�ش��ري املتوا�ض��ع،
الدائ��ر ِة املغلق��ةِ ع��ن ال ِ
احل�س املالئكي.
مدركاتِ
ِّ
َ
رب بطل��هِ (الطفل امللك –
بذل��ك يبدو (�سليم��ان جيغو ديوب) ع َ
بنبي �أفريقي ي�شب��هُ بحياتهِ من ُ
حيث والدتهِ وطفولتهِ
بوب��ا) يحلم ٍ
ُ
الطفل
جان��ب �آخر ه��ذا
��و مب��ا يحملهُ م��ن
�سيدن��ا حمم��د (���ص) وه َ
ٍ
الت�صمي��م للق�ض��اءِ عل��ى (�شيط��اين) (كبري
املل��ك (بوب��ا) م��ن �إراد ِة
ِ
ال�شياط�ين) �أ�شبهُ ما ميكنُ ببط��لِ (همنغواي) (ال�شيخ) الذي ي�صار ُع
َ
ُ
ميل��ك �إال �إراد َة احلياةِ،
حمي��ط كبري ,وحي��د ًا ال
أ�سم��اك القر���ش يف
�
ٍ
ج��د (بوبا) من ُ
حيث �إراد ِة اخل�ير واحتقار املال ،وفهم معنى
ويظه��ر ُّ
ُ
البقية �................................................................ص22
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لويجي بريانديللو
«�إن ال�شيطان البد �أن يلب�س ج�سد
املرء لكي ينجح يف �أي فن»..
فولتري
راقت هذه العبارة ال�شاب الإيطايل وكان قد
�شرع ي�شق بقلمه طريقة �إىل عامل الأدب ،فخطها
حكمة وو�ضعها داخ��ل �إط��ار على مكتبه ،ولبث
يعمل بوحيها يف �أط��وار حياته كافة ،حتى كان
الفوز حليفه..
و�سوف نر�صد يف هذه العجالة ما قد يتيحه
املقام �شيئ ًا من �سريته الذاتية ون��زر ًا ي�سري ًا من
�إب��داع��ات��ه ال��زاخ��رة ال��رائ��ع��ة ،ومقتطفات من
�أقواله ذات القيمة التي القت رواج ًا وا�ستح�سان ًا
لدى �سائر من اطلع عليها يف زمانه وبعد رحيله.
ول��د «ل��وي��ج��ي �ستيفانو ب�يران��دل��ل��و» يف 28
حزيران عام  1867يف مدينة «بورث �أمبيدوكل»
م��ن م��ق��اط��ع��ة «ج��رج��ن��ت��ي» ب��ج��زي��رة �صقلية،
وه���و ي��ن��ح��در م��ن �أ���س��رة ع��ري��ق��ة ذات تقاليد
را�سخة ،جمعت البطولة ال�سامية والت�ضحية
يف �سبيل الوطن� ..أول��ع جده «�أن��دري��ا» وهو من
�أع��ي��ان املقاطعة ،ب��الأب��ح��اث املتعلقة بحو�ض
البحر الأبي�ض املتو�سط ،وتطور �شعوبه ،لكنه
ت��ويف بوباء الكولريا ال��ذي اجتاح �صقلية عام
1836م .عمل والده «�ستيفانو» حمارب ًا يف جي�ش
«جريبالدي» ،وهو من الأبطال الذين �ساعدوا
على تخلي�ص اجلزيرة من �سيطرة «الرببون»،
وكان خ�صم ًا عنيد ًا للجمعية ال�سرية املعروفة
با�سم «مافيا» ،وهي جمعية نافذة الكلمة على
اجلزيرة و�سكانها منذ ب�ضعة ق��رون .كان رج ًال
�شجاع ًا �إذ مترد عليها و�شق ع�صا الطاعة على
زعمائها ،واعتمد يف حماربتهم على قوة �ساعده
�أكرث من ارتكانه �إىل بندقيته �أو �سالحه..
ورث �ستيفانو عن والده ثروة تقدر مبليوين
لرية ،فاتخذ مدينة «جرجنتي» مركز ًا لتو�سيع
جتارته يف الكربيت والأمالح ،تزوج بـ «كاترينا»
التي تنت�سب �إىل مالطا ،ف�أجنبت له لويجي.
ت��رع��رع لويجي ب�ين مهاد �صقلية وجبالها
وطبيعتها ال�ساحرة ،وت�شبع ب��ع��ادات �سكانها
وت��ق��ال��ي��ده��م ..فا�ستلهم منها �أه���م رواي��ات��ه
وق�ص�صه وم�سرحياته ..يقول يف ذل��ك�« :أهلها
هم �أهلي� ،أر�ضها �شطر من كياين ،فلماذا �أفت�ش عن
مو�ضوعات خلف الأفق مادام يف و�سعي �أن �أفتح
عيني على م� ٍآ�س وفواجع تقع يف كل �ساعة بني
�أيدينا؟ �إنه ملن العار �أن ال نكون يف جانب ال�صدق،
و�أن ال نتوفر على ر�سم احلياة التي نعي�ش داخل
نطاقها ،ولو كانت �ضئيلة تافهة� .أما التعبري عن
الإح�سا�سات اخلارجة عن دائرة �شعورنا احلقيقي
فهو ال�سقوط الفني الب�شع� .إنني �أكتب اليوم
لنف�سي وبحكم �شعوري اخلا�ص� ،أما توقع النجاح
ف�أمره مرتوك للم�ستقبل»...
در���س يف مطلع �شبابه تاريخ العرب ،وطالع
ق�ص�صهم ،و�شغف بحكايات �أل��ف ليلة وليلة،
و�أ�شعار احلما�سة والألوان الزاهية الرباقة التي
خلفها العرب يف الأدب ال�شعبي الإيطايل ...عمد
يف كتاباته �إىل اختيار �شخ�صيات غري طبيعية،
ويف الغالب م�شوهة ،ولكنه عندما ي�صف هذه
ال�شخ�صية ب�شكلها امل�ضحك ،ينفخ احلياة فيها
ف��ج���أة ،ويك�شف ع��ن حقيقتها .م��ا يدفعنا �إىل
الإعجاب مبقدرة هذا الكاتب و�إفراطه يف حب
م�سقط ر�أ�سه «�صقيلية».
التحق «برياندللو» مبدر�سة التجارة ،نزو ًال
عند رغبة والده ،ولكنه ما انفك يتوق �إىل درا�سة

الأدب ونظم ال�شعر ،فما �إن بلغ اخلام�سة ع�شرة
م��ن عمره حتى �أخ��ذ يتغنى بق�صائد جميلة،
وك��ان��ت جمموعته ال�شعرية ب��اك��ورة �إنتاجه
«جيوكندة احلزينة» ،ويف الثامنة ع�شرة غادر
�إىل روم��ا لاللتحاق بكلية الآداب باجلامعة،
ثم �سافر �إىل �أملانيا ليكمل درا�سته ،حيث نظم
جمموعة من الأنا�شيد بعنوان« :عيد الف�صح»
حذا فيها حذو «غوته»ـ ،لقد �أثرت �أ�شعار غوته
يف �شاعرنا ت�أثري ًا كبري ًا و�شغف بها �أمي��ا �شغف،
فقام برتجمة ق�صائده �إىل لغته الأم ،وك��ان
مو�ضوع ر�سالته للدكتوراة بالأملانية «لهجة
جرجنتي» حيث منحته جامعة بون لقب دكتور يف
الأدب والفل�سفة ،ثم عني مدر�س ًا للغة الإيطالية
باجلامعة ،ولكن حبه لإيطاليا امل�شرقة دفعه �إىل
العودة �إليها وقد ت�شبعت نف�سه بالأدب الأملاين،
ف�شغل مركز ًا رفيع ًا يف جامعات �إيطاليا.
حني عاد برياندللو �إىل م�سقط ر�أ�سه حاول
احرتام ًا لرغبة والده احرتاف التجارة ولكنه مل
يلبث �أن هجر هذا العمل ،وا�شتغل مب�ضمار الأدب،
�إذ وجد التجارة لي�ست امليدان الذي يحقق فيه
�آماله العري�ضة ،وي�ستغل فيه موهبته الفذة.
فان�صرف �إىل ق��ر���ض ال�شعر ،ون�شر عدة
دواوي���ن بلغ جمموعها �ستة ،ظهر فيها ت�أثره
البالغ بـ«كاردوت�شي» من حيث القالب والقوايف
والأوزان واملوا�ضيع املختلفة..
ع��اد برياندللو �إىل روم��ا ليعي�ش يف م�سكن
متوا�ضع ب�شارع «اجريبا» ،وهو ال��ذي �أق��ام فيه
معظم حياته..
ً
ً
يعدُّ «برياندللو» قا�صا موهوبا امتازت ق�ص�صه
بدقة املالحظة ،وخلق ال�شخ�صيات النا�ضجة
التي تطابق ال��واق��ع ،وم��ا ام��ت��از ب��ه م��ن حتليل
ال�شخ�صية ورد العنا�صر �إىل �أ�صولها .ويدور فنه
الروائي حول ال�شعور باحلياة ،وي�ؤدي �إىل فكرة
مبهمة عامة� ،إذا ما تطورت برزت �أمامها عقبات
ل�صدها عن اتخاذ جمراها الطبيعي .و�أهم هذه
العقبات ما يتعلق بالدين والأخ�لاق والقوانني.
وما يجري للإن�سان يف حياته العادية.
�أما �أدبه فريتكز على نظريات فل�سفية يعرب
عنها بل�سان �أبطاله ،وقد كان للعالمة النف�ساين
«�سيجموند فرويد» الأثر الكبري يف �شخ�صياته،
حيث ا�ستطاع �أن يج�سم نظريات فرويد ويف�سرها
يف رواي���ات���ه ال��ت��ي ت���دور ح���ول ر���س��م وت�صوير
العواطف اخلفية التي ت�سبح يف العقل الباطن..
ف����الأدب يف ن��ظ��ره و�سيلة للحياة يف اخل��ي��ال
والفرار من املتاعب املادية ،ف�إذا فكر يف مو�ضوع
رواية ا�ست�سلم �إليها و�أح�س �أنه بعيد عن و�سطه
احلقيقي ليحلق يف اجلو امل�صطنع الذي يبتكره
خياله.
لقد ت�أثر بريانديللو بفل�سفة عمر اخليام
ال��ذي ن��ادى بالق�ضاء وال��ق��در ،و�أن حم��ور نظام
الكون هو اجلرب واال�ضطرار ،فالقدر �أزيل ،ول�سنا
�سوى �آالت يف ي��د ال��ده��ر ،يحركنا كما حترك
الريح �أغ�صان الأ�شجار ،فلي�س لنا من �إرادة ،وال
ا�ستقاللية ب�آرائنا ،بل نحن رقعة �شطرجن حتركنا
كما تريد..
يقول بريانديللو يف �إحدى لقاءاته« :ال �سيادة
لنا مطلق ًا على �أفكارنا وعواطفنا ورغباتنا ،و�إننا
ل�سنا �سادة ب�شخ�صياتنا ،بل �إن هذه ال�شخ�صية
تخ�ضع غالب ًا لأح��ك��ام ال��ك��ون وجلميع �ضروب
الت�أثريات النف�سية ،و�إنه لي�س لنا كيان �شخ�صي
معني ،ب��ل �إن �شخ�صياتنا تتبع �أع��م��ال غرينا،

فنحن نلعب الدور الذي تفر�ضه البيئة ،ويفر�ضه
املجتمع ،و�إننا �سوف ننتهي �إىل حيث ال نعلم»..
«بريانديللو» كاتب جبار ال��ذه��ن ،لي�س من
الذين ي�ؤمنون بت�صوير الواقع وح��ده ،وال من
طبقة ال�شعراء ال��ذي��ن يتغنون بجمال الكون
ون�شيد احل��ي��اة ،ولي�س م��ن فئة «الأخ�لاق��ي�ين»
الذين يرقون املنابر ليمطرونا بوابل من املواعظ
والعرب .و�إمنا هو ينظر �إىل الأ�شخا�ص ،واحلوادث
والأ���ش��ي��اء نظرة عميقة ،تتغلغل �إىل بواطن
الأم���ور ،ف�أبطاله �أرواح تغدو وت���روح ،و�أف��ك��ار
تنتقل وتبتدع �أج ّ��ل الأعمال .وهل الإن�سان يف
عرفه �سوى كتلة من الغرائز وحزمة من الإرادة
ال�ضعيفة املتزعزعة قبل �أن ي�صبح «�شيئ ًا» له
مكانته االجتماعية وو�ضعيته القانونية..
�أقام بريانديلو يف روما ب�ضعة �أ�شهر يف �شبه
ع��زل��ة� ،أم�ضى معظم وقته يف الكتابة ،فكان
ب��اك��ورة �إن��ت��اج��ه (ح��ب ب�لا ه���وى ،عندما كنت
جمنون ًا ،مهازل احلياة واملوت) ..وكانت م�ؤلفاته
م�شبعة بروح �شعرية مرهفة ..ويف عام 1894
تزوج ب�أنطوانيت برتوالنو ،وهي �شابة ثرية من
�صقلية ،مل يتعرف �إىل عرو�سه قبل ي��وم عقد
القران ،كالعادة التي كانت �شائعة يف �صقيلية،
وهي من العادات االجتماعية التي خلفها العرب،
عا�ش ال��زوج��ان ف�ترة مليئة باملتاعب والآالم
ب�سبب �إفال�س وال��ده ،وانهيار زوجته و�إ�صابتها
بال�صرع فا�ضط َّر �إىل العمل ،ما دفعه �إىل الإقبال
على ن�شر الأقا�صي�ص ،وظهرت روايته الرائعة
«املرحوم ماتيا�س با�سكال» ،التي �أث��ارت اهتمام
النقاد ،والروائيني فجعلوا يتحدثون عن فنه
ويولونه االهتمام الكبري...
لقد م َّر هذا الكاتب مب�صاعب مادية ج َّمة،
عكرت �صفو حياته ،وكان ملر�ض زوجته وغريتها
الأث���ر الكبري يف نف�سه ،فتحولت حياته �إىل
جحيم ..لذلك امتلأ م�سرحه بجو خميف ،تدور
يف و�سطه رق�صة املوت ،ومالبثت �أن �شبت احلرب،
واخ��ت�ير ابنه البكر ليلتحق باجلي�ش ،مالبث
�أن وقع �أ�سري ًا يف يد النم�سويني ،فيما كان ابنه
ال�صغري يقاتل يف ال�صفوف الأوىل..
�أما ابنته التي �أثرت فيها �سوء معاملة �أمها
فالتحقت ب�أحد الأديرة ..عا�ش بريانديللو الأمل
وامل��ع��ان��اة ..فقدم للنا�س م��ا يجمع ب�ين الواقع
واخل��ي��ال ،وحمل كتاباته خال�صة جت��ارب��ه يف
احلياة ،و�صور �آالمه و�أزماته الفكرية� ،إنه كاتب
مبدع ال ينحت اخليال ،وال يتكلف الأ�سلوب..
ولكنه ممن يروحون عن �أنف�سهم بهذه الزفرات
املوجعة..
ي�ؤمن بريانديللو �أن احلياة مهزلة ،و�أن �أذهان

• ماجدة البدر
الب�شر حقائب خاوية متل�ؤها احلوادث والأعمال،
فالعقل �سجن للتقاليد� ،صدفة فارغة ال متل�ؤها
���س��وى ال��غ��ري��زة ال��ع��م��ي��اء ..مت��ت��از �شخ�صياته
بتعددها وفو�ضاها يف الإن�سان ،ف�إذا كانت الأ�شياء
احلقيقية ال وج���ود لها �إ َّ
ال تبع ًا لتخيالتنا
ونظرتنا �إليها ،فكذلك ال�شخ�صية ال ميكن �أن
تكون م�ستكملة �صاحلة لكل ع�صر ،ف�أثرها يختلف
يف كل حميط وبيئة ،ف�أنا ل�ست �سوى �شخ�ص يراه
م��ع��اريف و�أق��ارب��ي وغ�يره��م ..ولكنهم جميع ًا ال
يدركون حقيقة نف�سي ،ف�أنا نف�سي ال �أعرف من
�أنا؟ وكيف �أكون؟ ولكني �أعرف عن نف�سي بع�ض
ت�صورات ال �أكرث وال �أقل ،ومن يدريني �أين على
حق فيما ت�صورته عن نف�سي؟ ول�ست �أق�صد �صدق
وجودي ،ولكن �أق�صد ما �أنا عليه� ،أق�صد �شخ�صيتي
فهذه ال�شخ�صية تتبدل يف كل دقيقة �شيئ ًا �آخر..
فهو حني يعالج ال�شخ�صية يوازن بني الطبيعة
الب�شرية وم��ا متليه عليها ظ��واه��ر التحليالت
وتعدد املنازعات ،فالفرد يف حالته الطبيعية
لي�س �سوى �إن�سان ع��ادي تتغلب عليه الغرائز
وت�سيطر عليه ال�شهوة� ،أم���ا ح�ين ي��خ��رج �إىل
املجتمع ويختلط بالنا�س فهو م�سري وفق تقاليد
خا�صة وقواعد مرعية..
فما الذي يردع الإن�سان عن االن�صراف �إىل
ميوله والإغ��راق يف �شهواته وغرائزه الفطرية
حني يختلط بالنا�س �أو حني ينتقل من حيوانيته
�إىل �إن�سانيته� ..إنه يف نظر بريانديللو «ال�ضمري»
ال��ذي ي�صحبنا م��ن والدت��ن��ا ..ويف�سر حياتنا
ويقيدها بالنوامي�س والقوانني ويخ�ضعها لنظام
قا�س من ال�صعب التمرد عليه ،وحتى هذا ال�ضمري
يغفو �أحيان ًا فتنفلت «احليوانية» من �سجن النظم
االجتماعية ،ويبد�أ الكفاح بني ال�شخ�صية التي
اكت�سبها الإن�����س��ان مبكانته االجتماعية وبني
غرائزه الطبيعية ،وهذا الن�ضال يولد يف النف�س
ما ي�سمى الك�آبة التي تعلوها م�سحة االبت�سام
املتكلف ،والت�شا�ؤم املمتزج بال�سخرية ،والقلق
امل�صحوب بالثورة ،فيظل ذهنه عر�ضة لتيارات
فكرية ودوافع م�ضطربة يكون لها �أقوى ت�أثري يف
تغيري منحى اجتاهه يف احلياة...
ي��ق��ول ب�يران��دي��ل��ل��و�« :إن �شخ�صية الرجل
االجتماعية ،وحياته العملية وت�صاريف الأيام
ق��د ي��ك��ون لها �أث���ر يف ال�سيطرة على غ��رائ��زه
البهيمية ،فتختفي الرغبات وامل�شتهيات اجلن�سية
حتت �ضغط التقاليد والآداب ويكبتها يف قرارة
نف�سه� ،أم���ا امل����ر�أة ف����إن �شخ�صيتها الطبيعية
ومزاجها الفطري ي�سيطران عليها ،بل ي�ستبدان
بها ،وهي من �أجل ذلك �أقل ح�صانة من الرجل
يف القدرة على �سيادة عواطفها واحلد من جماح
ميولها و�شهواتها الطبيعية.»...
كان مواظب ًا على عمله ،متدفق الإنتاج� ،سريع
اخل��اط��ر ،عميق الإح�سا�س ،قلما ي�ؤجل عمله
�إىل الغد ،عمل على �إجن��از عمل رائ��ع «ذكريات
�إقامتي يف هذه الدنيا على غري رغبتي» ..ولكن
امل��وت غيبه قبل �أن يتم �إجن���ازه وذل��ك يف عام
 1939نتيجة التهاب رئوي حاد ،تويف بريانديللو
خلف مكتبه ،من الإرهاق املتوا�صل ،نتيجة العمل
ل�ساعات طويلة ،دون �أن يفرت ن�شاطه �أو تخمد
قريحته� ،أو يقعده املر�ض عن الإب���داع ،حتى
وجدت الورقة الأخ�يرة من ذكرياته وقد خط
فيها ب�ضعة �أ�سطر...

نقد �أدبي
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عندما تورق ذاكرة الأديب با�سم عبدو ..
• ح�سام الدين خ�ضور
�أورق��ت ذاك��رة الكاتب با�سم عبدو ()182
ورق���ة (�صفحة) م��ن القطع ال�صغري .حملت
عناوين  23ق�صة خمتلفة الأحجام ،وثمانية
عناوين لق�ص�ص ق�صرية ج��داً .و���ص��درت �ضمن
من�شورات احتاد الكتاب العرب يف �سل�سلة الق�صة،
عام .2013
هذه هي املجموعة ال�سابعة يف جعبة القا�ص
با�سم ع��ب��دو .وم��ع ه���ذا ،لأن ال��ذاك��رة تعمل
ب�شكل انتقائي ،مل حترتم اخلط الزمني الذي
ثبته القا�ص ملعظم ق�ص�صه ،ومل تعب�أ باملو�ضوع
�أي�ض ًا .وجاءت �أوراق الذاكرة ك�أنها مقطوفة من
�شجريات خمتلفة تعي�ش يف بيئات متعددة.
الق�صة الق�صرية جن�س �أدبي عريق يف �أدبنا
العربي .نفاخر الدنيا �أن حتفتنا العاملية� ،ألف
ليلة وليلة ،وبطلتها �شهرزاد ،ابتدعته دفاع ًا عن
حياتها .وقد ا�ستطاعت �أن تنت�صر بقدرتها على
الق�ص والإم�ساك باهتمام املتلقي .لقد �صاغت
ق�ص�صها بطريقة ال يجد فيها �شهريار مهرب ًا من
الإ�صغاء �إىل النهاية (ال�صباح) .وكانت هذه
امليزة هي الأه��م :ثمة ٍّ
متلق نزق� ،صعب ،يجب
�إقناعه ب�أن ي�صغي �أو يقر�أ.
رمبا �أول ما يثري انتباه قارئ "تورق ذاكرتي"
هو �أن القا�ص ،با�سم عبدو ،مل يذكر �إال ا�سم
مكانني يف جمموعته التي ت�ضم نيف وثالثني
عنوان ًا .واملكانان يف فل�سطني املحتلة .هل �أراد
القا�ص �أن يقول �إن عليه �أن ي�سمي املكان عندما
يخرج من دائرته اجلغرافية واالجتماعية؟
رمب��ا .لكن �سورية كبرية ومتنوعة ،جغرافي ًا
واجتماعي ًا واقت�صادي ًا وثقافي ًا.
�أما ال�شيء الثاين ،الذي لفت انتباهي ،فهو
�أنه حيث يوجد ا�سم توجد ق�صة وا�ضحة املعامل؛
كما لو �أن لال�سم قوة �سحرية قادرة على القيام
بالفعل املنوط ب�صاحب اال�سم .ولهذا �س�أتوقف
عند ث�لاث ق�ص�ص �س ّمى الكاتب �شخ�صياتها.
اثنتان يف فل�سطني وواحدة يف مكان ما يف العامل.
مل تذكر ذاكرته املثقلة بهمومه ا�سم املكان .عدم
ذكر املكان ي�ستتبع عدم ذكر الزمان ،وهكذا تفقد
الق�صة �أحد عنا�صرها الأ�سا�سية.
�سالومي:
ورقة ذاكرة الكاتب الأوىل .ورقة خ�ضراء
ريانة .ك�أن الكاتب قطفها توّ اً .لكن انظروا كيف
بد�أ الكاتب ق�صته:
"�أكرث من وم�ضة فرح ،و�أقل من مل�سة حزن.
ا�ستعر احلوار يف �ساحة بي�ضوية ،اقتحمها كلب
م�سعور بنباح خ���رزي .ت�سللت حباته وم�ل�أت
ذاك��رت��ه ال�شابة �أث��ن��اء نوبة حرا�سة يف ليلة
خريفية مل ي��ذق فيها طعم ال��راح��ة .فمنذ
�ساعتني عاد �سالومي من زيارة �أهله يف م�ستعمرة
جاثية على �سفح تلة قرب مدينة القد�س".
كالم جم��اين ،املهم فيه ما يلي :ال�شخ�صية
جندي �إ�سرائيلي ا�سمه �سالومي .املكان فل�سطني
املحتلة .الزمان ليلة خريفية ما.
يف الفقرتني الثانية والثالثة ،نعرف �أن
�سالومي م��ن بولونيا و�أن���ه يكره �سيده امل�لازم
الأ�سود الأثيوبي الأ�صل الذي �صفعه ذات مرة
لأنه حاول التودد �إليه .ويف امللحوظة يخربنا
القا�ص �أن��ه �أُن�� ِق��ذ من حماولة انتحار يف �آخر

حلظة.
يف الق�سم الثاين من الق�صة ،يبد�أ �سالومي
واجباته الع�سكرية ب�شيء من الراحة ،وي�أخذ
"مكانه املعتاد يف �أبهة واعتزاز" .لكن املالزم ال
يكف عن م�ضايقته و�إذالله ،بينما هو عزم على
ال�صرب �شهرين بقية فرتة خدمته .وعلى هذا
ي�ضع القا�ص خامتة �أوىل �سعيدة لق�صته يف هذا
الق�سم.
لكن ال��ق��ا���ص ال يلبث �أن ي��ع��ود يف الق�سم
الثالث فيخربنا املزيد عن �سالومي الذي يعاين
من �صراعات نف�سية �سببها هوية االنتماء .ويف
الهام�ش الأخري ينام �سالومي يف حمر�سه مطمئن ًا.
يف الق�سم ال��راب��ع يكت�شفون �أن���ه ن��ائ��م يف
حمر�سه ويف الهام�ش الأول ي�ستيقظ مذه ً
وال يف
ح�ضور املالزم الطاغي وزعيق بوق الإنذار الذي
يعلن اال�ستنفار الكامل.
ينتقل ال��ق��ا���ص �إىل الق�سم اخل��ام�����س غري
عابئ مبا ميكن �أن يحدث ل�سالومي ،ويخربنا �أنه
قرر �أن يهاجر قبل �أن ت�شن �إ�سرائيل عدوانها
(�أي ع��دوان؟) و�أنه �أبدع مقطع ًا �شعري ًا حفظه
ولن ين�ساه .رمبا كانت الفكرة املهمة فيه �شعور
�سالومي بعدم االنتماء:
"ولدت ق�سر ًا هنا
أر�ض ،ويف
يف غري � ٍ
غري مكان!"
رمبا �أخط�أ القا�ص برتجمة املقطع ال�شعري؛
لأن الطبيعي �أن يعرف �سالومي �أنه ولد ق�سر ًا هنا
يف غري �أر�ضه ،ويف غري مكانه� .أما التنكري فيعني
عدم االنتماء املطلق ،وال �أدري �أين ي�صب هذا.
يف الدقيقة الأخ�ي�رة ،يف الق�سم ال�ساد�س،
يتلقى �سالومي �صفعة من ٍّ
كف �أفريقية ت�شظي
حلمه املزهر وحتوله �إىل رم��اد ،ويف انحناءات
ال�صباح تن�شر ج��ري��دة "االحتاد" خ�بر ًا عن
(مرا�سلها ال�سابق �سالومي اجلندي يف قاعدة
�صاروخية قتله املالزم �أورو�سلو عمداً) ،وكذبت
الأخ��ب��ار التي تناقلها امل�ستوطنون عن انتحار
�سالومي لأن ع�شيقته تزوجت من �شاب �أفريقي.
�أم��ا احلقيقة التي يقدمها القا�ص فهي �أن
�سالومي نام �أثناء احلرا�سة و�أن �أورو�سلو �أ�صدر
بحقه عقوبة �شديدة حدّ القتل .فقد �أمره �أن
ينزع م�سمار الأم���ان من قنبلة انفجرت بيده
وقتلته.
�سالومي ق�صة ق�صريةُ ،ك ِتبت بلغة جميلة.
لكن اللغة اجلميلة وحدها ال ميكنها �أن تخفي
البناء غري املكتمل يف كثري من ن�صو�ص املجموعة

ال��ت��ي ُو ِل���دت خديجة ،ومل ت�ستطع امل��ف��ردات
املنتقاة �أن تبعث فيها احلياة؛ لأنها افتقرت �إىل
عنا�صر �أ�سا�سية �أخرى غري اللغة.
لكن دعونا نطالع الق�صة الثانية :برهو لي�س
�شرير ًا
القا�ص با�سم عبدو يع�شق الإن�شاء ،حيث
يجد فر�صة ي�ستنزفها �إىل درجة تبهظ الق�صة،
وهذه الق�صة دليل منوذجي على ذلك .نقر�أ:
"ملاذا ال تدخلني يا �شم�سي اجلميلة �إىل
زنزانتي ،فامل�سافة ق�صرية بيننا .ادخلي فال �أحد
يقف يف طريقك ،وخل�صيني من ه��ذا احل�صار،
وهذا الكمد اللعني ال�شائك .فال تزال �أحالمي
امل�تراك��م��ة تت�سطر �أم��ام��ي ،ك��واج��ب��ات تلميذ
ابتدائي".
مدخل جميل �إىل الق�صة يحمل لنا معلومة
�أن املتكلم �سجني .الفقرة الثانية ال تقل جما ًال
لكنها ال تف�صح ع��ن ال�سجان .ومثلها الفقرة
الثالثة والرابعة.
يف ال��ف��ق��رة اخل��ام�����س��ة ،ن��ع��رف �أن الكاتب
ي�ستخدم �أ�سلوب الغائب الذي يعرف كل �شيء يف
بناء ق�صته:
"وعندما �صاح الديك ثالث مرات يف ذاك
ال�صباح ،تخرثت كل الأ�شياء اجلميلة يف �شرايني
ذاك��رت��ه��ا ،وغ���دت ع�صية على الأم����واج التي
تتقاذفها �شواطئ غزة".
ت�شي هذه الفقرة ب�أن ال�سجان على الأغلب
هو �سلطة حما�س� ،سيما و�أن ال�سبب هو �صرخة
�ضد ال��ظ�لام و�أن الق�صة م���ؤرخ��ة يف � 31أي��ار
.2008
نعرف يف الفقرة ال�ساد�سة �أن ا�سم ال�سجينة
بهيجة و�أن لديها طف ًال ا�سمه �أمين ،ويف الفقرة
ال�سابعة يخربنا القا�ص �أن زوجها �شهيد.
ب�إن�شاء جميل يكتب القا�ص خم�س فقرات
�أخرى لي�س فيها �إال "نوا�سة" ي�صعب على بهيجة
�أن متيز حتت �ضوئها املبا�شر �إبهامها من بن�صرها؛
على الرغم من �أن هذا التمييز ال يحتاج �إىل
�ضوء البتة.
يف الفقرة الثانية ع�شرة تقتحم ال�شم�س
كوة الزنزانة غري مكرتثة ب�صيحات وتهديدات
وب��ن��ادق احل��را���س .وتغطي ه��ذه ال�شم�س ،يف

الفقرة التالية ،ج�سد بهيجة املرمي على البالط
املنهك ب�سياط وق�لاع��ات الأظ��اف��ر و�سجائر
ال�سجانني.
اخل��ي��ال منطقي بطريقته� ،أم���ا ال��ذاك��رة
فانتقائية ،وتعمل �أحيان ًا بطريقة تع�سفية.
وهذا ما نراه يف هذه الق�صة.
وعلى ت�����س��ا�ؤيل ،كيف دخلت ال�شم�س �إىل
زن��زان��ة بهيجة" ،قالت رمب��ا ا�ستغلت ال�شم�س
احتفال احلرا�س وال�سجانني بعيدهم ،فدخلت".
ودخول ال�شم�س ي�صنع العجائب ،يقدمها القا�ص
يف ال�صفحتني  34و.35
ث��م تعطل ا���س�تر���س��ال بهيجة ،وت��دخ��ل يف
عملية تعذيب همجية ت��روي لل�شم�س �شيئ ًا
منها�" :أجل�سوين على كر�سي حديدي مفرو�ش
بالنتوءات وامل�سامري ..وغابت الذكريات ،عندما
هبطت عليه ب�صعوبة ،وانتف�ض الأمل من قمة
ر�أ�سي".
باهلل عليك� ،أيها القا�ص القدير ،كيف تعلل
االنعطافة يف �سريورة الق�صة يف ال�صفحة :37
"و�أنا يف هذه احلال فارت القهوة ،فانتبهت �إىل
�صوت زوجي ونداءاته املتكررة ،بينما كان �أمين
ي�شدين من ثوبي ،ي�س�ألني عن �أقالمه ودفاتره
و�أحالمه ال�صغرية"... ... ...؟
ثم يعود القا�ص يجعل بهيجة تتحدث عن
ال�شم�س" ... .... ...كانت ال�شم�س تهز بر�أ�سها..
تطلب مني �أن �أكمل حكايتي الطويلة.... ...
 ...انتابتني موجة من خجل ..احمرت وجنتا
��دي تهاطلت
حكايتي ،و�سال االح��م��رار على خ ّ
دموعي ،وبكت ال�شم�س معي ..ر�أفت بي� ..أ�صرت
�أن ت�سمع بقية احلكاية".
فما ه��ي بقية احلكاية؟ �أخل�صها ب�إطالق
كلب �ضخم �شر�س نحوها ترتعب طوي ًال وهي بني
احلياة واملوت ثم تفتح عينيها وجتد برهو يتمدد
�إىل جانبها ،وتنتهي احلكاية.
رمب��ا كانت "تورق ذاكرتي" ن�ص منوذجي
ي�ؤيد ما ذهبت �إليه .فلم تفلح اللغة و�أنا القا�ص
وذك��ري��ات��ه وال��ف��ع��ل العجيب لع�صفور متمرد
كلها �أن ت�صنع ق�صة ،لكنها �صنعت مونولوجات.
وال�سبب �ضمري املتكلم الذي حدّ من قدرة الراوي
على املناورة والفعل وقيده باملمكن.
ومع ذلك ف�إن هذا الن�ص اجلميل لغة ي�شكو
من هنات لغوية ،مثل" :الن�سيم البحري يلفح
ثوبها الطويل "....فالن�سيم ال يلفح .وهنة
نحوية ،مثل" :وتلعن يف امل�ساء من تخن عطرها".
وقبل هذه وتلك ،مررت بعيب لغوي من نوع �آخر:
"تع�ش�ش فيها العنكبوت وت�سكن الفئران".
ال تنتق�ص هذه الهنات من جمال لغة القا�ص
ال��ذي جن��ح يف جعل لغته ملكة ذات �صوجلان
ترتبع على عر�ش ن�صو�صه ب�أبهة وكربياء.
�أوراق ذاك���رة الكاتب با�سم ع��ب��دو جتعل
القارئ �أم��ام حالة مركبة ال ي�سعه �إال �أن يقر�أ
حلو ال��ك�لام� .إن��ه �سحر اللغة �أك�ثر من غرابة
احلدث� ،أو طرافته� ،أو واقعيته� ،أو ك�شفه لأغوار
نفو�س ال�شخ�صية ،هو ما ي�شد القارئ �إىل ن�صو�ص
الكاتب ،التي يجيد فيها احلكي على هموم عامة
النا�س بق�صة هنا و�إن�شاء هناك.
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من الذاكرة

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

خمتــــارات من "الأ�ســـــــبوع الأدبي" قبل " "1000عدد
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جتليات احلداثة يف املعادالت الروائية
• د .جمال الدين اخل�ضور
احلداثة وحركية املعريف يف الأدب
احل���داث���ة ����س�ي�رورة ت��اري��خ��ي��ة تتثبت يف البنية
املتكاملة للحلقة الأعلى ،ن�سبي ًا ملقطع زمني حمدد /
ح�سب اللحظة املناق�شة /يف احللزون التطوري ال�صاعد،
لكتلة اجتماعية معينة ،حتدّ د معامل الف�صل اال�شرتاطي
بني �أثر الأولية و�أث��ر احلداثة امل�ضاف عرب جمموعة
من العمليات الرتاكمية اجلدلية يف املنظومة املعرفية
للأمة ،بحيث ت�صف معايري البنائية ال�شمولية يف مرحلة
ما ،من تطور زمني ما.
ترتكز على بنى الت�أ�صيل ومتايز الهوية ،ملعاجلة،
ومعاملة ،وا�ستيعاب العنا�صر االختالفية والتغيريية يف
البنية ال�سريورية للمنظومة املعرفية للأمةَّ � .أي �أنَّ �أي
عن�صر حداثي ال ميكن �أن يتم ا�ستيعابه �أو معاجلته يف
منظومة الأمة �إن مل يجد نقاط ارتكاز وت�أ�سي�س يف هذه
املنظومة ،ميكن �أن نطلق عليها (نقاط الت�أ�صيل) ،وهذا
يرتبط بعالقة من الت�أثر والت�أثري باخليال االجتماعي
وال���ذاك���رة اجلمعية ،وباللغة ك�����س�يرورة اجتماعية
تاريخية وا�سمة للأمة ،وبعالقة هذه الأخرية بكل من
التاريخ والفكر والواقع املو�ضوعي.
وتتداخل تلك املكونات احلداثية مع نقاط الت�أ�صيل
التي ارتكزت و�أ�س�ست عليها لت�شكل البنائية الوا�سعة يف
املقطع الزمني املدرو�س .وهذا وا�سم لكل مظاهر وبنى
احلياة االجتماعية والتقنية والثقافية وال�سيا�سية..
و�إذا ك��ان ذل��ك املفهوم ،كما �أوردن����اه ،ينطبق على كل
البنى واملظاهر املجتمعية ،فهذا ال يعني �أن��ه ين�سحب
�شعاعي ًا ،وبالتوازي ،على كل جوانب احلياة ،فقد يكون
للثقايف املعريف �سمات حتريك وت�صاعد يف �أ�شكال التعبري
الإبداعي الأدب��ي ،تختلف من حيث �إ�ضافات املكونات
البنائية احلداثية عما هي عليه يف امل�ستوى التقني �أو

املعرفة التقنية.
خ�صو�ص ًا �إذا �أدرك��ن��ا جم��ال احلركية املمكن بني
الثقايف املعريف ،والثقايف الأيديولوجي يف منظومة الأمة،
وعالقة ذلك مبد التمايز االجتماعي و�صفاته ،الوا�سم
للأمة يف اللحظة التاريخية املناق�شة .و�إذا كان الثقايف
املعريف ميثل م�ستوى االتفاق العام ،م�ستوى احلقائق
اليقينية يف الثقافة املعنية يف مرحلة تاريخية معينة،
ولي�س مهم ًا �أن تكون تلك احلقائق من ذلك النوع العلمي
التجريبي �أي القابل للتثبت منه ب�صرف النظر عن
املكان والزمان ،فحديثنا هنا عن حقائق ثقافية ن�سيبة
بال�ضرورة ،متغرية بتغري اجلماعات.
ال��ن��اجت امل��ع��ريف باملعنى ال��ث��ق��ايف �إذن ،ه��و الوعي
االجتماعي العام ،ب�صرف النظر عن اختالف اجلماعات
ال��ن��اجت ع��ن اخ��ت�لاف امل��واق��ع االجتماعية ،يف ح�ين �أن
الأيديولوجي هو وع��ي اجلماعات املرتهن مب�صاحلها
يف تعار�ضها مع م�صالح جماعات �أخرى يف املجتمع .ف�إن
عالقة االنتقال من الأيديولوجي الثقايف �إىل املعريف
وبالعك�س ،حتدد مدى الفرملة والتثبيط الذي يفرزه
الأيديولوجي الثقايف يف كبح تطور و�شمولية املعريف،
بحيث يبدو الأخ�ي�ر مكون ًا ح��داث��ي�� ًا يطرح �سريورته
عرب عالقته مبنظومة العقل ومكوناتها ،يف حني يبدو
الأيديولوجي مفرم ًال لالنتقال عرب �سالمل املنظومة
املعرفية كونه يحدد احلركة باجتاه �أح��ادي اجلهة.
فبد ًال من ا�ستقبال العن�صر املعريف اجلديد با�ستناده
على �أثر الأولية (نقاط الت�أ�صيل) ،لتتم معاملته عرب
امل��واءم��ة والتمثل امل��ع��ريف ف��االخ��ت��زان ،فالت�شفري يف
ال�سيكيولوجيا اجلمعية واللغة بعد ت�شربه يف بنية
االتفاق العام ،يتم قطع هذه العملية املعرفية وحتت
ت�أثري التمثل الأيديولوجي يف مرحلة املواءمة والتمثل،

لتقطع بالتايل عملية �إنتاج �أثر حداثي جديد .خ�صو�ص ًا
�إذا �أدركنا �أن مكونات التعبري يف الثقايف املعريف تتم عرب
اللغة املتج�سدة يف الن�ص وعالقتها بالفكر .فالن�ص :هو
يف �آن واحد جت�س لغوي لكائن ،وانفتاح خارج اللغة على
كينونة يف الغياب� ،أي �أن هو بذاته عالقة جدلية بني
احل�ضور والغياب ،ال يف كليته وح�سب ،بل على م�ستوى
مكوناته اللغوية �أي�ض ًا ،وما هو ح�ضور هو حتديد ًا عالقة
بني مكونات ال �سبيل �إىل ت�أملها �أو اال�ستجابة لها �إال يف
جت�سدها اللغوي ،لأنها ال تف�صح وتنك�شف �إال عرب هذا
التج�سد.
وه��ذا ال يرتبط ب��دوره ب�إحداثيات �إن��ت��اج الن�ص
فقط ،بل يرتبط �أي�ض ًا ب�إحداثيات التلقي .وما ناق�شناه
�أعاله بحركية الثقايف املعريف ،والثقايف الأيديولوجي
وت�أثريهما على �آليات التلقي� ،أي على م�ستوى القراءة.
�أو �سياقها .بحيث تتحرك منظومة �سياقات �إنتاج الن�ص
يف عالقة وحدة مع منظومة القراءة ،فتحدد بالتايل
عالقة املكونات املعرفية ،وقدرتها على �إنتاج �أن�ساقها
اخلا�صة� ،أو منظومات التعبري الوا�سمة لها ،لي�س بعالقة
ميكانيكية �أح��ادي��ة االجت���اه ،ب��ل ع�بر عالقة الت�أثر
والت�أثري.
وهنا ال ب��د �أن نعود �إىل مقولة �إن��ت��اج الن�ص من
خ�لال �أث���ر احل��داث��ة احلا�صل يف املنظومة املعرفية
عرب االختالفية بني ما هو قائم �أو كائن ،وما يجب �أن
يكون ،فجدلية الرغبة والن�سق :هي �إ�شكالية احلداثة
بالأ�سا�س .وهذا ما يظهر يف مكونات علم العالمات الذي
يدر�س منظومات و�أن�ساق التوا�صل ،لأن علم الق�ص فرع
من ف��روع علم الن�ص ال��ذي متخ�ض عنه علم العالمات
الذي يعكف على درا�سة ال�سنن والأن�ساق التي يق�صد بها
التوا�صل.

جتليات احلداثة يف ال�شعر العربي احلديث
• حممد �إ�سماعيل دندي
�إذا كانت احلداثة العربية مبعناها
العام و�إطارها ال�شامل ،ترتد �إىل احلملة
الفرن�سية على م�صر ( 1798ــ )1801
�أو �إىل ال��ف�ترة ال��ت��ي حكم فيها حممد
علي م�صر بني عامي ( 1805ــ )1849
ف���إن طالئع احل��داث��ة ال�شعرية انبثقت
يف �أواخ���ر القرن املا�ضي و�أوائ���ل القرن
الع�شرين ،وميكن �إرجاع ذلك �إىل عاملني
رئي�سني هما حركة �إحياء الرتاث العربي
التي ن�شطت يف م�صر ولبنان ،واالت�صال
بالثقافة والفكر ال��ق��ادم�ين م��ن �أورب���ا،
وما حدث بني هذين العاملني من تفاعل
وت��ن��اق�����ض وت��وت��ر� ،إذ َّ
مت ل��ق��ا�ؤه��م��ا يف
منطقة واح��دة ومرحلة واح��دة يف هذه
احلقبة من الزمن �أن ير�صد �أهم الظواهر
اجلديدة التي تعدّ �إرها�صات للحداثة
ال�شعرية ال��ت��ي ظ��ه��رت يف اخلم�سينات
وب��ع��ده��ا ،وه���ذه ال��ظ��واه��ر ح��دث��ت على
مراحل وب�شكل فردي �أحيان ًا� ،أو من خالل
جمموعات متعارفة �أحيان ًا �أخرى ،وتغطي
حوايل ن�صف قرن �أو �أكرث قلي ًال ،ومتتد
من �أواخ��ر القرن املن�صرم (القرن )19
�إىل منت�صف القرن الع�شرين على وجه

التقريب ،وميكننا �أن ن�شري باخت�صار �إىل
هذه الإرها�صات �أو الظواهر اجلديدة،
فمن بينها الثورة على ال��وزن والقافية
حت�س َ�س لها �أو قام بها ــ على الأغلب
التي َّ
ــ �أولئك الذي �أطلّعوا على ِّ
ال�شعر الغربي،
ووجدوا فيه كثري ًا من الأ�شكال املتحررة
من الأوزان �أو القوايف �أو منهما .و�أخذت
هذه الثورة �أ�شكا ًال ع��دة ،منها ما �سموه
ال�شعر املر�سل وهو �شعر يتحرر من القافية
وال���روى ال��واح��د ،ويحافظ على وحدة
البيت وا�ستقالل معناه ،لكنه يجعل ِّ
لكل
بيت نهاية خمتلفة �سواء من حيث حرف
ال���روي �أو م��ن حيث ح��رك��ة الإع����راب،
وق��د ظهر ه��ذا ال�شكل املر�سل يف وقت
مبكر عند ال�شاعر (رزق اهلل ح�سون)
حني ترجم �سفر �أيوب ون�شره يف ديوانه
(�أ�شعر ال�شعر) ع��ام  1867ــ يف لندن،
ثم تابعه على هذا النمط �أحمد فار�س
ال�شدياق ،وعبد الرحمن �شكري ،وجميل
���ص��دق��ي ف��ال��زه��اوي ،و�أح��م��د زك���ي �أب��و
�شادي ،وحممد فريد �أبو حديد وغريهم،
ويبدو �أن ه�ؤالء كانوا ي�ضيقون بالقافية
وحدها ،ال بالوزن ،وقد �أيدهم ميخائيل

نعيمة يف كتابة (الغربال) عندما قال:
«ف�لا منا�ص لنا م��ن االع�ت�راف ب���أن
القافية العربية لي�ست �سوى قيد من
حديد ،نربط به قرائح �شعرائنا ،وقد
حان حتطيمه من زمان» (الغربال :ط6
عام ���1960ص  .)85ومن �أ�شكال الثورة
الأخ��رى ما دع��وه با�سم ال�شعر احل��ر �أو
ال�شعر املنطلق ،وهو �شعر ال يلغي الوزن
وال ال��ق��اف��ي��ة ول��ك��ن��ه ينوعهما ومي��زج
ب�ين بحور متعددة وق���واف متنوعة يف
الق�صيدة الواحدة ،و�أبرز مثال على هذا
ّ
(ال�شراع) لل�شاعر خليل
ال�شعر ق�صيدة
�شيبوب املن�شورة يف �أح��د �أع���داد جملة
�أبولو ،وقد قدم لها ال�شاعر عيد املعطي
حجازي فيما بعد درا�سة هامة ن�شرها
يف جملة املوقف الأدبي ال�سورية (العدد
الثاين ــ ال�سنة الأوىل �ص  )58ومما قاله
عنها« :فهو مل يكتف باخلروج على متاثل
ع��دد التفعيالت يف كل بيت ،وباخلروج
على وحدة القافية �إىل القوايف البحر،
ف�أبيات الق�صيدة ال تنتمي �إىل بحر واحد
من بحور ال�شعر ال�ستة ع�شر ،بل تنتمي
�إىل ثمانية بحور هي الب�سيط والطويل

وال���رم���ل واخل��ف��ي��ف وال���رج���ز وال��ك��ام��ل
واملتقارب والوافر».
وم��ن الأ�شكال الأخ���رى للثورة على
ال��وزن والقافية ،ما عرف با�سم (ال�شعر
املنثور) الذي يطلق عليه هذه الت�سمية
الأدي���ب ج��ورج��ي زي���دان ع��ام  1905يف
مقال له مبجلة الهالل كان يتحدث فيه
عن ق�صائد من ه��ذا ال�شعر كتبها �أمني
الريحاين مقتدي ًا بال�شاعر الأمريكي
والت ويتمان ،ولكن الريحاين مل ي�ستطع
�أن ي�ؤثر ب�شعره فيمن بعده ،و�إمن��ا كان
جلربان ــ الذي كتب �أي�ض ًا �شعر ًا منثور ًا يف
الفرتة نف�سها وفيما بعدها ت�أثري كبري يف
الوطن العربي ــ فكرث مقلدوه وال�سائرون
على نهجه يف كل مكان ،وكان م�ؤيديه ومن
املتحم�سني لل�شعر املنثور املنفلوطي يف
م�صر ،الذي حتدث يف كتابه (النظرات)
ال�صادر عام  1911عن الفرق بني ال�شعر
والنظم وال�شعراء والنظامني ومما قاله:
«�أيها القوم �أن علماء ال�ضاد الذين عرفوا
ال�شعر ب���أن��ه ال��ك�لام امل���وزون املقفى ،مل
يكونوا �شعراء وال �أدباء وال يعرفون من
ال�شعر �أكرث من �إعرابه وبنائه».

اعرتافات عنرتة
•جمال علو�ش
خليلي ال تبكياين طوي ً
ال
مرا غرة الليل �أن ت�سدل ال�صمت
فوقي
وعود ًا �إىل حيث ال نار بني
امل�ضارب
ق ً
وال جلمع البكاء :انتهى
مل يعد مثلما كان
�سيف ًا
ير ُّد الهزائم
يبني من الذود حلم ًا
ويختال يف م�شية
�ساحرة
وال عاد يغريه جنم
فيم�ضي
يراوده خطوة خطوة
ويغنيه حتى ي�شع
وي�أذن بالقبلة
امل ُْ�سكره
وها هوذا عنرته
خيال تناهبه
الأمنيات
وتغتاله كل يوم
ب�أجمادها
الذكريات
وها قد غدا �شاهد
الدمع
يف زمن تطلب ال�شاة فيه
من الذئب
مينح املغفرة
�أن َ
وها عنرتة
وحيد على هام�ش املجد
ال �سيف:
ال رمح
ال مهر ي�شكو
وال �أهل يدعونه يف امللمات
واللحظة العاثرة!
احلكايا
ويقتات من دمه
ال�صرب
يحت�سي خمرة َّ
يرقب �أن يطلع اخلوف
من بردتيه
املحال
هو الآن فرد
له كل هذي الفجائع
حزن ال�صحارى
انك�سار الأخوة
غدر ذوي الرحم
نزف احلقيقة
وهي تُ�ساق ــ برغم التمنع ــ
كي ت�شهد الذل
يف الكرنفال
من ح�شرجات
الوطن
ي�شد املراثي
ُّ
يلب�سها خ�ضرة القلب
يح�ضنها
ثم يطلقها كي تبو�س ـــ على
رغم كل املواجع ـــ حزن
الدمن!
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ال�شاعر الفل�سطيني املقاوم خالد �أبو خالد
• بيري �إيليا البازي
ال�شعر هو �أداة من �أدوات اجلبهة الثقافية التي تواكب ن�ضاالت
�أمتنا و�شعبنا معتربة بالن�صر حمر�ضة على الو�صول �إليه ،حماولة
�أن ت�شكل رافعة من رواف��ع الن�ضال يف حا�ضر وت��اري��خ وم�ستقبل
�أمتنا .هكذا بد�أ ال�شاعر والفدائي (خالد �أبو خالد) �شاعر املقاومة
الفل�سطينية حديثه معنا.
�أثناء تواجدنا يف مقر احتاد الكتاب وال�صحفيني الفل�سطينيني
بدم�شق التقيناه �ضمن كوكبة ثقافية و�أدبية و�إعالمية ،انتهزنا
الفر�صة لإجراء حوار معه ،وعلى هام�ش الدرد�شة حملنا له العديد
من الأ�سئلة واال�ستف�سارات حول م�سريته الأدبية والثقافية والفنية
واحلياتية و�أجابنا م�شكورا عليها بروح عالية من امل�س�ؤولية بقوله:
�أنا مثقف ع�صري دائم االت�صال باملحيط الب�شري ،من مواليد قرية
�سيلة الظهر ق�ضاء جنني ع��ام 1937م اب��ن �أح��د ق��ادة ث��ورة عام
1936م ،كني ب�أبي خالد وهكذا وقعت ا�سمي وعرفت با�سم خالد �أبو
خالد ا�ست�شهد وكان عمري عام ًا واحد ًا وتربيت على �ضريحه �أقر�أ
الفاحتة والأنا�شيد الوطنية وق�صائد ال�شعراء الوطنيني ،و�أكتب يف
ال�شعر الق�صيدة احلديثة (التفعيلة) ،ويل جتربة يف كتابة الأغنية
ال�شعبية الفل�سطينية والتي بلغ تعدادها � 25أغنية ،وقد واكبت
االنتفا�ضة الأوىل والثانية وبثت عرب التلفزيون العربي ال�سوري،
وهي �أغان م�ؤ�س�سة على مطالع �شعبية حمفوظة لدى النا�س وبالتايل
عا�صرت هذه املطالع ما يخدم ق�ضية ن�ضال �شعبنا و�أمتنا ومازالت
تذاع من �إذاعة القد�س و�صوت فل�سطني ومنها :زغردي يا �أم اجلدايل
– ع الردى مروا الن�شامى ع الردى .كما كتبت الق�صيدة ال�سيا�سية
بامتياز التي تتكئ على معطى فني حداثي منظور با�ستمرار ،وهي
مهمومة باحلياة واملوت وبق�ضايا احلرية والتحرير والدميقراطية،
ولدي م�سرحية يتيمة باللغة الف�صحى عنوانها “ فتحي “ وهي تتكئ
على الأزمة تردد دوم ًا على النحو التايل:
قاتل قاتل
�إن مل تفعل تقتل
�إن مل حتمي الأر�ض ب�صدرك
من يحميها من؟
لقد �أ�سهمت يف عدد من امل�ؤمترات ال�سيا�سية للت�ضامن مع فل�سطني
على امتداد الوطن العربي والعامل مع ًا ،منها م�ؤمتر عيد العمال
العاملي يف بروك�سل وم���ؤمت��ر الت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني يف
الربتغال وروما وبلغاريا وت�شيكو�سلوفاكيا� ،أما بالن�سبة للم�ؤمترات
العربية ف�أذكر منها م�ؤمتر اليون�سكو بتون�س ،كما �شاركت بالعديد
من املهرجانات ال�شعرية داخل الوطن العربي خارجه ،علما ب�أنني مل
�أ�ساهم من �أجل احل�صول على �أي جائزة من �أي جهة ،كما وتخرجت
من مع�سكرات التدريب الفل�سطينية حيث تدربت �أثناء احلرب
الفيتنامية الأمريكية يف �أكادميية العلوم الع�سكرية واجتزت
بامتياز دورة قائد ا�سرتاتيجي .و�أن��ا �أجمع بني �شخ�صيتني لأن
ال�شعراء والفر�سان بتاريخنا العربي جمعوا بني ال�سيف والقلم ،و�أنا
�أنتمي لهم من عروة بن الورد و� ً
صوال للمتنبي مرور ًا بعنرتة وب�أبطال
ال�سرية ال�شعبية العربية .و�إنني �أدم��ج �شخ�صيتي الع�سكرية مع
الثورية ليولدا خالد �أبو خالد الثوري وال�سيا�سي� .أنا �أكتب لأبوح
بب�شراي ونذيري ملن ي�ستطيع �أن يلتقي هذه الب�شائر والنذر ،و�إن
ال�شاعر موقف من احلياة ويف احلياة وال ين�سلخ عن تاريخ �شعبه
و�أمته لأنه من ن�سيجها ذاك مهما كان الظالم حالك ًا دام�س ًا� .أكتب
لكل النا�س وعن كل النا�س و�أنا قادر على الأخذ من وجدانهم لأعيد
�إىل وجدانهم ما يتطلعون �إليه ،ف�أنا ال �أكتب من الفراغ وال للفراغ،
والكتابة لي�ست ترف ًا ،وكذلك الق�صيدة ال ت�أتي بقراري �إمنا بقرارها،
لذلك �أعد من ال�شعراء املقلني ف�أنا ال �أكتب يومي ًا وال �أكتب كل ما
يخطر ببايل رغم �إين �أكتب املقال ال�سيا�سي والنقد الأدبي والفني،
لكني حتى بذلك �أعد مق ً
ال مبا �أكتب .ت�أثرت بجميع ال�شعراء بدء ًا
من ال�شعراء الفر�سان و� ً
صوال �إىل احلداثيني كبدر �شاكر ال�سياب
وخليل ح��اوي و�شعراء فل�سطينيني والذين كنت من رواده��م مثل
�إبراهيم طوقان ومطلق �أبو اخلالد و�أبي �سلمى وعبد الرحيم حممود
الذي در�سني يف كلية النجاح الوطنية بنابل�س ،كما ال �أن�سى �أن �أ�شيد
بت�أثري بال�شاعر الكبري الراحل يو�سف اخلطيب الذي لقب ب�سيف
فل�سطني بامتياز .وال جديد لدي يف املجال الأدبي ب�سبب انعزايل
لكتابة �سريتي الذاتية والإع��داد ملعر�ضي الت�شكيلي فقد �شاركت
بالعديد من املعار�ض منها معر�ضان فرديان  ،1958 – 1956ولدي
طموح الآن لإقامة معر�ض جديد� .أما ما يخ�ص م�شكلة الثقافة

فامل�شكلة لي�ست يف الثقافة بل يف املثقفني الذين ارت�ضوا التهمي�ش
�أو اجللو�س يف جيوب ال�سلطات �أو التغيب ،ورغم كل هذا وذاك فهي
بخري لأن املثقفني الذين هووا مل ي�ؤثروا تاريخي ًا على امل�سار الثوري
للثقافة ،فاملثقفون احلقيقيون هم �أ�صحاب املواقف وال�ضمري احلي
لذاكرة الوطن لأنهم ي�ستمرون ويوا�صلون وال يلتفتون للوراء .وما
يطرح من كميات هائلة من ال�شعر والأدب بكافة �أجنا�سه ال �أ�ستطيع
القول �إن م�صطلح الر�ضى م�صطلح مطلق فثمة ما ير�ضي يف �سوق
الكتاب وثمة ما ال ير�ضي وبالتايل هذه هي حال الأمور يف احلياة
مب�ستواها الثقايف وغريه� .أما ما يخ�ص الأدب الن�سائي فالأدب هو
�أدب �سواء كتبته امر�أة �أو رجل وهو وجهان لعملة واحدة ،لكن �أحب
الإ�شارة �إىل �أن بع�ض الكاتبات �أكرث حمافظة من بع�ض الكتاب،
فهن مهمومات بق�ضية املر�أة لدرجة االنزالق �إىل الن�سوية �أحيان ًا،
وهذا ال يعيبهن ،لكنه تيار موجود وهو من طبيعة الأم��ور .وي�ؤكد
على �أن هناك �صراع ًا للأجيال يف ق�ضايا الثقافة وال�سيا�سة وهذا
م�سموح به لأنه وجد ملواجهة عوامل الإحباط لدى هذه الأجيال،
ويف تقديري �إن االنحراف بالبو�صلة التي تتوجه لتوا�صل الأجيال
عن طرق توجيهها �إىل �صراع الأجيال هي عملية ال حتدث م�صادفة
ولكنها معمولة على برامج ت�ستهدف ت�شتيت �أفكار املبدعني املتوجهني
لتحقيق هدف الإبداع املمتلئ بجوائز التقدم نحو الأمام وال �أت�صور
�أن اخلالفات ال�صغرية بني املبدعني هي �شائبة م�ؤثرة �سلب ًا على امل�سار
العام ،ولكنها حتدث يف �إطار من املناكفات واملماحكات على �أر�ضية
ور�ؤية قا�صرة مبهام الإبداع واملبدع .و�شعري يالئم كل زمان ومكان
باملطلق لكنه يالئم زمن ًا ومكان ًا معين ًا �أي�ض ًا ،قد ميتد هذا الزمان
لي�شمل �سل�سلة من املراحل والأم��اك��ن ،فطاملا �أن الهموم موجودة
فالإبداع يعرب عنها ،وهو يواكبها حتى تتال�شى ،و�إذا ما تال�شت يبقى
الإب��داع قيمة تاريخية يف �آن واحد للتعبري عنه ب�أمانة .وال�شعر
الفل�سطيني هو �شعر املقاومة ،ولي�س هو ال�شعر الذي يكتبه ال�شعراء
املنتمون لفل�سطني فح�سب ،ولكنه ال�شعر الذي يكتبه ال�شعراء العرب
الذين يحملون هموم الق�ضية الفل�سطينية باعتبارها ق�ضية �أمة
ولي�ست ق�ضية �شعب ،ولقد ا�ستطاع ه�ؤالء ال�شعراء جميع ًا �أن ين�سجوا
ق�صائدهم على حماور عدة و�ألوان متفرقة ،وبتقدمي ق�صيدة احلب
والع�شق ب�صورة توازن بني الذات واملو�ضوع ،ولقد �أفلحوا بذلك كثري ًا
وهم م�ستمرون بالعمل على توازن اخلا�ص والعام بخطني متوازيني.
و�أحب ال�شعر ال�شعبي املتداول والنبطي والزجل لدرجة �أنني �أع�شقه
عند �سماعه و�أعتربه �شعر ًا هام ًا كال�شعر املحكي الذي كتبه يون�س
االبن وطالل حيدر و�آخرون ،و�أعتقد �أن ال�شعر هو �شعر ب�أي لهجة
جاء بها �شرط �أن يلتزم مبوازينه وقواعده ،و�أن يرتقي باحلالة
الفنية لل�شاعر واملتلقي ،من خالل قراءتي لعامل ال�شعر من النقد
الذي تناول ق�صيدتي �أعطاين خ�صائ�ص �أ�ستطيع القول ب�أنها من
خ�صائ�ص �شاعر عربي �أقدم فيه اخل�صائ�ص الفل�سطينية لطبيعة
ال�صراع مع العدو ال�صهيوين ومركباته ،وتتعلق ب�أنني ال �أحب
ت�سميتي ب�شاعر فل�سطيني بل �أحب �أن �أ�سمي نف�سي دائم ًا �شاعر ًا
عربي ًا لأن معركة فل�سطني هي معركة عربية والثقافة املنظورة بها
هي ثقافة عربية  ،واملبدعون هم عرب �أي�ض ًا ،لكن ال�شعر هو الذي
يحفظ دوم ًا بروح ال�شاعر بينما النظم يفقد ذلك ومن امل�ؤ�سف �أن
الق�صيدة العمودية با�ستثناء عدد قليل من �شعرائها هوت بالنظم
الذي يغيب روح ال�شعر ومثلها الق�صيدة احلديثة ،فهناك �شعراء
يح�سنون الكتابة لكنهم ينظمون والنظم ي�ؤدي بالق�صيدة وب�صاحبها

نحو ال�سقوط كما حدث مع �شعراء ال�شعر العمودي .والق�صيدة
الأجمل يف خاطري هي التي مل �أكتبها بعد و�أنا �أكن كل االحرتام
لق�صيدتي منذ اخلم�سينيات وحتى الآن بتطورها امل�ستمر وتقدمها
الفني وت�أثرها باملتلقي .جتربتي يف ع�صرنة ال�سرية العربية هي
فريدة من نوعها ،فالق�صيدة تلج�أ للرمزية الغربية الأ�سطورية،
وحلت ق�صيدتي وروت رموز ًا ذات دالالت م�ستوحاة من ال�شعبي مثل
ق�صائد التغريبة التي �صدرت عام 1972م .عن دار الطليعة بريوت
وفيها ع�صرنة الزير �سامل و�سيف بن ذي يزن وتغريبة بن هالل
و�شهرزاد وعودة ال�سندباد وعنرتة .نقتطف من ق�صيدة بريوت 78
املقطع التايل:
وبريوت مثقلة القلب مثلي..
ومقفلة دون حلمي..
ت�صادر من رحلة العمر..
تبقى معلقة يف جدائل حرب املطابع ..والأ�سئلة
ويف ق�صيدة �أخ��رى بعنوان عنرتة والتي كتبتها عام 1972م.
�أقول فيها:
يف جمل�س الأمن
جمجمة �صار وجهك يا وطني
مرب
يك�سرها عبد ٍّ
ويدر�س فيها املواقع
�أو معطيات الظروف
احتمال التغري يف الأر�ض والنا�س
ي�ستنبط الآن �سادتك القادمني
يرتبهم واحدا واحدا
ويوزع �أدوارهم التي انهزمت قبل ميالدها
ويف ق�صيدة حوار خاطف مع فتى فل�سطني ي�أخذنا ال�شاعر خالد
�أبو خالد �إىل دوحة من ال�شعر ت�سكن يف ظالل �إحدى زوايا الفردو�س
املوعود وامل�سماة على الأر�ض بجنة عدن ليقول فيها:
هو املوت �سيان ي�أتي غدا �أو �أتى..
يا فتى
ا�شرب قليال من ال�شاي
و�أ�شعل لفافتك الآن قبل الغروب
لن�أتي �إىل حيث ن�صطاد بع�ض الر�صا�صات
هذا خال�ص
و�أن فل�سطني غالية
يا فتى ننتهي ..حيث ال ننتهي ..يا فتى ..يا فتى
وحول الق�صائد الوقتية واملوقوتة يف زمن ما ي�ضيف ال�شاعر
بقوله :هناك ق�صيدة كانت �آخر برقية من �أبي علي �إياد الذي كان
حما�صر ًا يف �أحرا�ش عجلون وكنت قريب ًا من جهاز الال�سلكي فبعث
برقية للقيادة يذكرها فيها بنجدته �إال �أنه حو�صر ،وكانت تلك �آخر
برقية من �أبي علي �إياد� .أنا مل �أكتب الق�صيدة امللتب�سة بل القابلة
لت�أويل وحيد .وهناك من يكتب ومن غادر ق�صيدة املقاومة لكنني
مل �أغادرها ،و�أ�صنف نف�سي ب�شاعر املقاومة و�شاعر العرب ،وال�شعراء
نوعان هناك من يكتب باحلرب ال�سري �أو ال�صيني وهناك من يكتب
بالدم وهناك فرق يف الأحا�سي�س وامل�ضمون وامل�شاعر واالنتماء،
وق�صائدنا التي يكتبها �شعراء املقاومة و�شعراء العرب تذهب مبا�شرة
لأهدافها ولي�س لألغازها ،لكنها تكون ذات م�ستوى فني رفيع ترتقي
�إىل قدرة الدخول لعقل املتلقي عرب �سمعه .و�أنا ل�ست نادم ًا على �أي
ق�صيدة لكني عملت يف جتربتي على تكوين �شاعر وناقد لق�صائدي
بحيث ا�ستطاع هذا ال�شاعر والناقد تطويرها بجر�أة و�شجاعة،
و�أنا �أكتب الن�ص الوا�ضح و�أ�ضعه يف الدرج ملدة �شهرين بعدها حني
�أقر�ؤه �أكت�شف ب�أنه ما زال كما كتبته �أو مثل خبز تنور �ساخن طازج
ف�أن�شره� ،أم��ا عن الأدب الفل�سطيني والأق�ل�ام ال��واع��دة وال�شابة
العربية والفل�سطينية ف�أنا مطمئن لأدائهم وما �أ�ستطيع تقدميه هو
م�شورة من خالل خربتي يف احلياة والأدب لأقول لهم الإبداع ي�ستند
�إىل ركيزتني هما الثقافة واحلياة ،و�أ�ضيف ع�ش حياتك واقر�أ �أكرث
وتثقف لتقدم �إبداع ًا متميز ًا ورائع ًا وخالداً..
ويف نهاية اللقاء البد لنا �أن نتقدم بال�شكر اجلزيل لل�شاعر
والأدي��ب الفل�سطيني خالد �أب��و خالد على �إتاحة هذه الفر�صة
لنا وعلى ح�سن اال�ستقبال والرعاية والت�شجيع الذي قوبلنا به
ونحن يف بيت الثقافة والأدب والإعالم احتاد الكتاب وال�صحفيني
الفل�سطينيني بدم�شق.
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فن ت�شكيلي

روالن خوري..
عرّ اب “الواقعية الإيحائية”
• �إيلني كركو
يعترب الفنان الت�شكيلي “روالن خوري”
واح���د ًا م��ن �أب���رز رواد اجليل ال��ث��اين للحركة
الت�شكيلية يف ���س��وري��ة ،فقد ت��رك��ت جتربته
الإبداعية املتميزة على خمططها الزمني نقاط
عالم و�ضاءة �ش َكلت باكورة التحوالت وبداية
التطور واالجت��اه نحو املحلية يف م�ضمار الفن
الت�شكيلي ال�سوري الذي اتك�أ ب�شكل كبري على
حزمة املفاهيم واملدار�س الغربية التي كانت
�سائدة يف اخلم�سينيات وال�ستينيات من القرن
املا�ضي ،كما ُيعترب املدار الفني لـ”روالن خوري”
لبنة �أ�سا�سية �ساهمت يف �إر�ساء وبناء الأ�س�س
الثابتة لهذه احلركة ومنحها ذائقة ب�صرية
خا�صة بها.
ولد الفنان “روالن خوري” يف (�أنطاكية)
ع��ام  ، 1930وا�ضطرت �أ�سرته لالنتقال �إىل
مدينة حلب بعد �سلخ لواء ا�سكندرون عن �سورية
الأم عام  ،1939وكان لهذا احلدث عظيم الأثر
يف �أعماق �شخ�صية الفتى ال�صغري ال��ذي حمل
يف خميلته من اللواء ال�سليب مكتبة �ضخمة من
الذكريات الب�صرية احلافلة ب�ألوان الب�ساتني
و املنازل وال��دروب املف�ضية �إىل البحر� ،إال �أن
�إقامته ودرا���س��ت��ه يف حلب فتّحت مواهبه يف
الر�سم حيث � َأ�سرته طبيعة حلب وريفها املزدان
و�شرعت هذه املدينة �أمام
بالقباب الطينية،
ّ
�شفافية روح��ه وح�سه املرهف �أب��واب الغواية
الفنية ،ف�صاغ ع�شقه بالألوان املائية ،مت�أثر ًا
بالرومان�سية املفرطة للمدر�سة اجلربانية
يف البدايات ،وا�صف ًا هذا الت�أثر بقوله“ :لقد
�سحرين هذا اجلو ال�سري� ،إنه يبدو بعيد ًا عن
عامل ال�شر”.
�سافر “روالن خوري” عام � 1956إىل روما
التي كانت قبلة املواهب الفنية وحمط �أنظار
الراغبني يف درا�سة الفنون اجلميلة ،ودر�س على
نفقته اخلا�صة يف �أكادميية الفنون اجلميلة التي
التقى فيها مبجموعة من ال�شباب ال�سوري كفاحت
املدر�س ول���ؤي كيايل ،ويف روم��ا هي َك َل اجتاهه
الفني الذي عرف با�سم “الواقعية الإيحائية”،
�إىل �أن تخرج عام  1960باخت�صا�ص الت�صوير
الزيتي ،ليعود بعدها �إىل حلب.
عمل “روالن خوري” مدر�س ًا للفن يف مدار�س
حلب� ،إال �أن طموحه الفني الكبري وحما�سته
املتقدة الباحثة عن مفاهيم فنية جديدة دفعاه
لرتك العمل التدري�سي عام  1962و التفرغ التام
هم
لر�سالة الفن الراقية التي �شغلته و�أ ّرق��ه ّ
�إعالء �ش�أنها بدافع من م�س�ؤوليته كفنان ملتزم
جتاه الوطن .ويعترب اتخاذ ق��رار كهذا جر�أة
كبرية يف فرتة زمنية مل يكن خاللها العمل الفني
كفي ً
ال بت�أمني املاديات الالزمة للحياة اليومية
و�أعبائها ومتطلباتها القا�سية ،فبحث “روالن
خوري” ع��ن خم���رج الئ���ق ي�ضمن ل��ه حتقيق
التوازن بني املادي واملعنوي ،ف�صب �إبداعه �ضمن

جمموعة من اللوحات التي غلب على معظمها
االنتماء �إىل فن “البورتريه” ال��ذي يلبي يف
�آن مع ًا متطلبات ال��ذوق العام والر�ؤية الفنية
اجلمالية ،وا�ستقطبت لوحاته عدد ًا كبري ًا من
املقتنني ،الأمر الذي ي�سّ ر له الأمور املالية دون
�أن يفقد �شيئ ًا من اع��ت��داده بر�سالته الفنية
و�إمي��ان��ه املطلق ب��دور الفن البناء يف تطوير
املجتمع واالرتقاء به.
ان�ضوت بورتريهات “روالن خوري” حتت
اجتاه “الواقعية الإيحائية” التي �شكلت اجلزء
الأكرب من املنظومة الفنية اخلا�صة به والتي
ا�شتهر بها ،فكانت حتمل ب�صمات املعا�صرة،
حماكية ال�شخ�صيات والأ�شكال الواقعية بدقة
موحية ،فال تخلو من مل�سات رهيفة من �إ�ضافات
الفنان التي ت�شكل نوع ًا من “الرتو�ش” الراقي
البعيد ع��ن التزييف ،م�سخر ًا ل��ه��ذه الغاية
زم��رة عفوية من الأل��وان و�شيئ ًا من ال�ضبابية
ال�شاعرية احلاملة التي ت�شي ب�أن هذه اللوحة
حتمل بال �أدنى �شك توقيع “روالن خوري”.
ا���س��ت���أث��رت ل��وح��ات��ه بامل�شاهد الطبيعية
امل��ح��ل��ي��ة وب��ال��ب��ورت��ري��ه ال��ب�����ش��ري وباللقطة
امل��ع��م��اري��ة ،م��ت���أث��ر ًا بتجارب ك��ل م��ن “مي�شيل
كر�شة” و”ن�صري �شورى”� ،إال �أن مل�سة خا�صة من
العفوية البعيدة عن التكلف كانت متيز �أعماله
التي حت��ررت من ال�صياغات اللونية القدمية
وانطلقت باجتاه تيار حداثي خا�ص جد ًا مييل
�إىل اخل�صو�صية املحلية التي �شكلتها نزهات
الفنان املطولة يف الطبيعة املحيطة الناب�ضة
بروح ال�شرق وعبق الذكريات.

تعترب تفا�صيل لوحاته واخلطوط امل�شكلة
لبنيانها �سمفونية م�ؤثرة تتكامل يف �إجنازها
مقومات وعوامل تت�ضافر على اختالف �إيقاعاتها
لت�شكل “هارموين” امل�شهد الذي تذوب يف حناياه
الأب��ع��اد والأل����وان يف تالحم فني رائ��ع يعطي
امل�شهد م�سافات �شعرية م�ستمدة من خيال خ�صب
وذاك��رة مت��ور باللقطات الفنية اال�ستثنائية،
م�شكلة ال��ت��وازن ال�شفيف ب�ين الرومان�سية
واالنطباعية.
فر�ضت جتربة “روالن خوري” ح�ضور ًا الفت ًا
على اخلارطة الزمنية حلركة الفن الت�شكيلي
ال�سوري ،فهي جتربة ت�أثرت ب�سابقاتها ،لكنها
ت��ط��ورت ب�شكل الف��ت ون��وع��ي لتقطع يف زمن
قيا�سي �أ�شواط ًا من الإبداع واالبتكار والفرادة
واخل�صو�صية والريادة ،فتمكنه الفني هذا مل
يكن وليد براعة يده وثقافته الفنية املو�سوعية
فح�سب ،بل يعود �إىل ات�ساع �أفقه وخ�صو�صية
ذهنيته املنفتحة ال�شغوفة بكل جديد يحرتم
املوروث احل�ضاري وال ينفيه.
ك��ان هاج�س “روالن خوري” ه��و ت�أ�سي�س
م��در���س��ة ف��ن��ي��ة ع��رب��ي��ة ���س��وري��ة تنف�ض عن
جناحيها كل ال�شوائب والروا�سب التي خلفها
الت�أثر بالغرب ،والو�صول �إىل ت�أ�سي�س مدر�سة
فنية جديدة حتمل من الواقعية املحلية ما
ميكنها من امل�ساهمة يف بناء احلياة احل�ضارية،
وا�ستطاع �أن يح�صل على مكانه الالئق يف احلياة
الفنية الت�شكيلية ال�سورية ،حماو ً
ال رفدها بن�سغ
جديد يدعمها يف مواجهة احلركات العاملية ،كما
�أ�صبح مو�ضع اهتمام النقاد يف �أوروبا ال�سيما بعد

ح�صوله على جائزة “�سان فيتو رومانو” ب�إيطاليا
عام  ،1962وكانت هذه اجلائزة حافز ًا قوي ًا له
لال�ستمرار يف البحث الفني املتعلق بنظريته
الفنية اخلا�صة امل�ؤمنة ب�إي�صال الفكرة برمز
�إيحائي وا�ضح بعيد عن الو�صف املبا�شر �ضمن
تفاعل كامل مع اجلو العام للمو�ضوع وال�شكل
بان�سجام وتنا�سق.
ع��ل��ى اخ��ت�لاف امل��و���ض��وع��ات ال��ت��ي ر�سمها
“روالن خوري” ،كان القا�سم امل�شرتك للوحاته
امتالكه القدير لأدوات��ه الفنية اخلا�صة التي
�سخرها يف خدمة املو�ضوع وتفا�صيله الدقيقة،
ففي جمال “البورتريه” الذي تناوله بغزارة
مده�شة� ،أب���دع يف ت�صوير امل�لام��ح الب�شرية
لرجالٍ ون�ساءٍ و�أطفال مانح ًا �شخ�صياته �أبعاد ًا
مده�شة تبدو من خاللها ثالثية الأبعاد يف �إطار
من ال�شفافية اللونية ال�ساحرة التي ت�ضفي
الكثري دون الدخول يف متاهات التجميل ،ويف
لوحاته امل�ستمدة من م�شاهد البيئة البحرية
ُيخ ّيل للناظر �أنه ي�سمع �صدى الأمواج املداعبة
لرمل ال�شاطئ الذي يكاد ُي�شعر بدفئ �أنعمت به
عليه �شم�س ال تعرف املغيب ،وميتد هذا ال�شعور
باملالم�سة الل�صيقة من خالل لوحاته التي �أجاد
فيها ت�صوير الأبنية وال�شوارع وتفا�صيل البيئة
الريفية مبا حتت�ضنه من �أ�شجار ونباتات وبيوت
تكللت بالقباب �إىل درج���ة ميكن م��ن خاللها
اعتبار نتاجه الفني ذاك���رة متكاملة خلّدت
ال�شجر واحلجر والب�شر.
وق���د جت��ل��ت ب��راع��ت��ه ال��واق��ع��ي��ة يف �أروع
�صورها يف عمله اجل��داري للريا�ضيني يف �صالة
رع��اي��ة ال�����ش��ب��اب يف ح��ل��ب ال��ت��ي �أجن��زه��ا ع��ام
 1965مب�ساحة �أربعمئة م�تر م��رب��ع ،ملتزم ًا
يف كل مالحمها بالن�سب الت�شريحية والأبعاد
املو�ضوعية لل�شكل الإن�ساين.
�شارك الفنان “روالن خوري” يف عدد كبري
م��ن امل��ع��ار���ض العاملية مثل معر�ض “بيالت�سو
ديك�سبوزيونة” كما �أق��ام العديد من املعار�ض
الفردية والعاملية ،فمعر�ضه ال��ف��ردي الأول
ال��ذي �أق��ام��ه بعد تخرجه من �أكادميية روما
للفنون ع��ام  1961يف �صالة املتحف الوطني
بحلب �أثار �إعجاب الأو�ساط الفنية والثقافية
ب�شكل كبري فنقله �إىل كل من حم�ص وحلب يف
العام نف�سه ،كما ا�ستقطب معر�ضه الفردي
ب�صالة “كافاليتو” يف روما عدد ًا كبري ًا من النقاد
ال��ذي��ن اع��ت�بروا اخل��ط الفني ال��ذي اجرتحه
لنف�سه ظاهرة فنية ت�ستحق التقدير والثناء.
غيب املوت “روالن خوري” يف  14حزيران
 1988يف حلب التي �ألهمته فني ًا ،تارك ًا وراءه
جمموعة من الأعمال الفنية الت�شكيلية الرائدة
التي �شكلت مبجملها خط ًا فني ًا خالد ًا كان ثمرة
جهد كبري لفنان �آمن ب�أن الفن م�س�ؤولية ...بل
م�س�ؤولية كبرية.
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الفنان الت�شكيلي بول�س �سركو:
�أعمل بانفتاح وبروح نقدية وبال حتجر
• حوار :ديانا ر�ضا
بول�س �سركو ف��ن��ان ت�شكيلي ���س��وري تعدت
�شهرته ال�ساحة املحلية ،و�أق��ام معار�ض فردية
عديدة� ،إ�ضافة مل�شاركاته املتوا�صلة يف املعار�ض
اجلماعية الر�سمية واخلا�صة .ولقد تفرغ منذ
ب��داي��ات��ه للعمل الفني ،لأن���ه مل ي�ستطع يوم ًا
مقاومة رغبته املزمنة يف الت�شكيل والتلوين
احلديث واملعا�صر ،ولهذا فهو يجال�س امل�ساحة
البي�ضاء ،ب�شكل دائ��م ومتوا�صل ،رغم الظروف
ال�صعبة ،وتفاقم الأحداث الدامية ،التي تركت
ت�أثريات على العديد من �أعماله ،وهذا �أمر طبيعي
لفنان معروف مبواقفه الوطنية والتزامه بق�ضية
االن�سان �أو بالفن االحتجاجي.
ع���ن ت��ن��ق��ل��ه ب�ي�ن ال���ف���ن اجل���م���ايل وال��ف��ن
االحتجاجي ،خالل رحلته الطويلة مع الري�شة
واللون (م��ن مواليد ع��ام  )1958التقيته وكان
احلوار التايل:
*م��اذا تر�سخ من ذك��ري��ات طفولتك وماهي
ت�أثرياتها على عامل لوحاتك؟.
** حياتي موزعة بني الريف واملدينة لذلك
متتزج يف ذاكرتي ال�صور والأ�شكال التي تت�ضمن
امل�شهدين مع ًا ،امل�شهد الريفي اجلبلي وامل�شهد
ال�ساحلي البحري ،ذات يوم انتبهت لذلك �إثر
�س�ؤال �أحد متابعي �أعمايل الفنية ،حول القطع
احلاد الذي مييز العديد من الأعمال التجريدية،
�إذ ح�ضرت للحال يف خميلتي الأرياف ال�صخرية
املرتفعة واحلادة املنت�شرة بني غابات ال�صنوبر
ال�ب�ري يف ال��ع��وي��ن��ات والغنيمية حيث ق�ضيت
�أجمل �أيام حياتي و�أمتعها مت�أم ًال �سحر الطبيعة
و�أ�سرارها بني الدروب ال�ضيقة وال�سواقي ،هذا يف
اجلبل على بعد حوايل  40كيلومرت ًا �شمال �شرق
الالذقية� ،أما يف الالذقية يف �ألوان غروب ال�شم�س
على امتداد �آفاقها البحرية يف اخلطوات البطيئة
على كورني�شها القدمي يف قوارب �صياديها الوجه
الآخر للم�شهد.
*اكت�سبت ثقافة ب�صرية حديثة وا�سعة
من قراءاتك وم�شاهداتك املتوا�صلة للمعار�ض
الفنية ،وم��ن جوالتك االطالعية خ�لال فرتة
وج���ودك يف ع��وا���ص��م وم���دن ع��امل��ي��ة ،كيف تتم
خطوات املوازنة واملواءمة يف �أعمالك الفنية بني

ثقافتني خمتلفتني ومتعار�ضتني؟.
ً
** طبعا لعبت الثقافة دور ًا بارزا يف احلالة
الب�صرية التي اطرحها �إ�ضافة �إىل تراكمات
امل�شهد الطبيعي ف���أن��ا اب��ن جيل ن�ش�أ على قيم
ومبادئ الفكر الإن�ساين التقدمي وعلى احللم
بعامل �أف�ضل ،ولكن بانفتاح وب��روح نقدية وبال
حتجر ،وعلى الرغم من ال�ضياع واخلراب الهائل
الذي �أحدثته العوملة الليربالية املتوح�شة اليوم
يف بالدنا ويف كل العامل ،ف���إن بريق تلك القيم
واحللم مل ي��غ��ادرا روح��ي بل �إنني ا�ستمد منها
ن�شوتي يف احلياة ونظرتي اجلمالية لها ،فاملثل
اجلمايل الذي ا�شتغل عليه نابع من تلك القيم
وم��ن ذل��ك احللم ومنهما �أي�ض ًا اكت�سبت قوتي
النف�سية ،التي منعتني من االجنرار �إىل العبثية،
ومنعتني من �إ�سقاط مفهوم الفن كر�سالة ومنعتني
من النظر �إىل الفن كظاهرة م�ستقلة عن خمتلف
الظواهر الأخرى مبا يف ذلك ال�سيا�سة ،ومبا �أنني
�أقرر بنف�سي �أن التزم ذلك املنع ف�أنا �أي�ض ًا من يقرر
َّ
اتخل عن احلرية
ح��دوده ففي الوقت ذات��ه مل
يف العمل الفني وال عن ما تتطلبه جماليات هذا
العمل ،ومل �أجعل الر�سالة الفنية طاغية على
ح�ساب تلك اجلماليات ..لقد حافظت على توازن
دقيق بني ح��االت مت�صارعة فني ًا ،ويف العموم
نافية لبع�ضها البع�ض ومل يكن ذلك بالأمر ال�سهل.
* امل��ع��روف عنك �أن��ك تتنقل بني املوا�ضيع
والتقنيات والأ�ساليب من معر�ض �إىل �آخ��ر� ،أال
جتد �أن احلفاظ على خط �أ�سلوبي معني وتطويره
من �أبرز مقومات العمل الفني؟
** تناولت يف معار�ضي املتتابعة ،موا�ضيع
متنوعة ،قبل ان ي�ستقر بي الأمر على م�شروعي
احلايل ،الذي ا�شتغل عليه منذ �سنوات ،وكان كل
معر�ض �سابق يل ي�شكل بحد ذات��ه بحث ًا خا�ص ًا

ومو�ضوع ًا خا�ص ًا و�أ�سلوب ًا خا�ص ًا ،على �سبيل املثال
كان معر�ض جنوم الفجر الأ�سود ،ر�سالة راف�ضة
للحرب الغربية ال�صهيونية على �شعوبنا ،اعتمدت
فيه على احلرب الأحمر والأ�سود يف ر�سم ح�شد
م�ترا���ص م��ن وج��وه ال�شهداء املقاومني يف و�ضع
جتريدي ،تف�صح عنه احلركة املائلة ال�صاعدة،
بينما كانت الوجوه ذات مالمح واقعية ،ونف�س
ه��ذا ال��ت��زاوج بني الواقعية والتجريد ،ك��ان يف
معر�ض (�إيقاعات ت�شكيلية) الذي �أقمته بدعوة
من وزارة الثقافة يف �أبو ظبي يف املجمع الثقايف
ه��ن��اك ،كانت الأع��م��ال جميعها ت�صور حتوير ًا
ب�سيط ًا لل�شكل ال��واق��ع��ي لأالت ال��ع��زف ،وهي
تتداخل مع الألوان املنهمرة جتريدي ًا على �إيقاع
املو�سيقى ،وقد ا�ستخدمت فيه الأل��وان الزيتية،
�أما م�شروعي احلايل في�شكل نقلة نوعية بالن�سبة
يل رغم ان البع�ض ال يرى فيه ذلك ،ورمبا يعدّ ه
بع�ض �آخ��ر تراجع ًا ،ولكنني �أع��رف م��اذا �أفعل
عن �سابق �إ�صرار وت�صميم فهذا امل�شروع هو لغتي
اخلا�صة التي �أخاطب بها العامل ،وفيه ميتزج
امل�شهد على �شاطئ البحر بذاكرة املكان بع�شتار
ب��اجل��رار الأوغ��اري��ت��ي��ة بال�شرائط الزخرفية
امللتفة حولها وتزينها وهي جت�سيد رمزي للنهر
الأبدي  -الب�شرية  -عرب التاريخ فالفكرة متثل
التثاقف الندي مع العامل بالن�سبة يل �أم��ا من
الناحية الفنية فيمكن �أن ي�شاهد املهتمون بالفن
خال�صة كل مدار�س الفن الت�شكيلي وتكثيف لها
دون التقيد ب�إحداها ب�شكل �صارم.
برزت يف �أكرث من معر�ض كفنان ملتزم بق�ضية
االن�����س��ان ،يف ن�ضاله �ضد اال�ستعمار ب�أ�شكاله
املختلفة ،و� ً
��ص��وال �إىل التزامك مببد�أ الوقوف
يف خ��ن��دق مكافحة الإره����اب والفكر الظالمي
والرجعي ..ماذا عن ذلك؟

** الأزم��ة ال�سورية عقدت و�أخ��رت عملي
ك��ث�ير ًا ،وم��ع �إمي���اين الأك��ي��د ب���أن الفن واجلمال
تعبريان ،عن قوة احلياة والتعلق بها وا�ستمراريتها،
وهما ال��رد على حم��اوالت حتطيم �أرواح��ن��ا ،مع
ذلك الإمي��ان كان �ضغط الأزم��ة �شديد ًا ومعيق ًا
وبقيت لفرتات طويلة مذه ً
وال ل�سببني �أ�سا�سيني
الأول م��دى ���ض��راوة ووح�شية امل�شهد ال��دام��ي،
الذي ترتكبه القوى الرجعية الظالمية ،ب�إدارة
الغرف ال�سوداء الغربية ال�صهيونية والثاين
مدى الهبوط املريع للوعي اجلماعي املحلي الذي
مت اقتياده طائفي ًا ومذهبي ًا ب�سهولة بالغة �إىل
معركة جانبية حتل حمل املعركة الأ�سا�سية ،وهي
ق�ضية فل�سطني ومل �أتوقع ب�صراحة �أن يتمكن
الغربيون وال�صهاينة م��ن ك�سب عبيد وخ��دم
و�أدوات لهم من داخل مكوناتنا االجتماعية مهما
كان موقف هذه املكونات من الق�ضايا الداخلية،
هذان ال�سببان كانا ومايزاالن جوهر خيبة كبرية
متنعني من العطاء الفني ومن تكميل م�شروعي،
ولكن هناك �أي�ض ًا �إ�ضافة �إىل ذلك جدل يدور
يف داخ��ل��ي م��ن م��ف��رزات الأزم���ة ح��ول دور الفن
والفنان الت�شكيلي يف مثل هذه الظروف و�أ�سئلة
مطروحة على �أولئك الذين حيدوا الفن والفنان
عن الق�ضايا االجتماعية �إذ �أنني �أت�ساءل هنا
ما اذا كان البع�ض من الذين �أ�شاعوا فكرة الفن
للفن بنوع من القدا�سة كانوا يهدفون �إىل منع
الفنان من �أداء دوره االجتماعي وال�سيا�سي حني
ي�ستهدف الوطن؟ هل كان ذلك مق�صود ًا �أم هو عن
جهل �أم هو تقليد �أعمى لنزعات غربية ال تن�سجم
مع واقعنا امل�أ�ساوي؟ و�أت�ساءل �أي�ض ًا وبنف�س القدر
من الت�شكيك عن دور الفن الت�شكيلي ال�سوري من
خالل ولعه املبالغ فيه بالهوية الدينية والرتاث
الديني وما �إذا كان قد مار�س عن جهل �أو غري ذلك
لعبة ت�شكيل الوعي اجلماعي الرجعي خا�صة
و�أن الدراما التاريخية امل�أجورة خليجي ًا قد ف�ضح
دورها يف هذا املجال.
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ندوة

املهرجان ال�شعري الأول يف املركز الثقايف العربي يف املزة

برعاية الأ�ستاذ املحامي ع�صام خليل
وزير الثقافة ،انطلقت الأحد 2014/11/2
فعاليات املهرجان ال�شعري الأول يف املركز
ال��ث��ق��ايف ال��ع��رب��ي يف امل���زة وال����ذي ا�ستمر
م�ساء
حتى 2014/11/6يف ال�ساعة الرابعة
ً
ب�شكل يومي يف قاعة املحا�ضرات باملركز.
حيث �شارك يف هذا املهرجان جمموعة
من ال�شعراء من �سورية وفل�سطني وذلك على
ال�شكل التايل:
اليوم الأول :كمال �سحيم –�صقر علي�شي
– هيام منور
ال��ي��وم ال��ث��اين :مرهف زينو – حممود
حامد – نزار بريك هنيدي
ال��ي��وم ال��ث��ال��ث :حممد عي�سى – �صالح
�سلمان – �صالح هواري
ال��ي��وم ال��راب��ع� :أمي��ن م��ع��روف – حممد

�سعيد ح�سني – ليزا خ�ضر
و�أما اختتام فعاليات املهرجان يف اليوم
اخلام�س فمع لقاء حواري مع ال�شاعر العربي
ال�سوري �أ .فايز خ�ضور.
وعلى هام�ش االفتتاح �أ���ش��ار �أ .توفيق
الإم��ام معاون ال�سيد وزي��ر الثقافة �إىل �أن
امل��رك��ز الثقايف العربي ب��امل��زة ق��د ا�ستعاد
حركته ون�شاطه املتميز بالرغم من الأحداث
التي متر بها �سورية اليوم ف�أطلق مهرجانه
الأول ال���ذي ي�����ش��ارك ف��ي��ه جم��م��وع��ة من
حتد لكل امل�ؤامرات
�شعراء �سورية ،وذلك يف ٍ
ال��ت��ي حت����اول ال��ن��ي��ل م��ن وط��ن��ن��ا وب��داي��ة
لأن�شطة ثقافية م�ستمرة.
كما �ألقى �أ .ن�صر حم�سن رئي�س املركز
ال��ث��ق��ايف ب��امل��زة كلمة رح���ب ب��ه��ا بال�سادة
احل�����ض��ور وامل�����ش��ارك�ين ،ف��ع��رف ال�شعر ب�أنه

اخ�تراق �أول لف�ضاء اخليال ،يحمل اللطف ثبات الإن�سان ال�سوري يف وجه كل امل�ؤامرات
والهم�س والتمرد والأح�لام الإن�سانية فهو وتعلقه بالوطن وترابه  ،فالوطن بالن�سبة
يعك�س ال��وج��ع ال��ك��وين وي��ع�بر عما يريده
لكل ���س��وري �شريف خ��ط �أح��م��ر و�أول��وي��ة،
الإن�سان.
وح�ضر افتتاح املهرجان الدكتور نزار بني والوطن رمز كبري يعلو وال يعلى عليه.
كما اع��ت�بر امل�����ش��ارك��ون �أن �إق��ام��ة مثل
املرجة ع�ضو املكتب التنفيذي الحتاد الكتاب
العرب ،رئي�س حترير (الأ�سبوع الأدب��ي) ،هذه املهرجانات والفعاليات ت�ؤكد �ضرورة
كما ح�ضر عدد ًا من فعاليات املهرجان ع�ضوا
م��واج��ه��ة امل�����ش��اري��ع التكفريية الرجعية
املكتب التنفيذي �أ .مالك �صقور و�أ .حممد
راتب احل�لاق ،وجمهور من املثقفني وع�شاق الظالمية مب�شاريع فكرية وثقافية راقية
وح�ضارية ،فال�شاعر والأدي��ب واملثقف لهم
ال�شعر والكلمة.
وقد عرب ال�شعراء امل�شاركون يف املهرجان دور كبري يف هذه املرحلة احل�سا�سة من حياة
ع��ن �سعادتهم بامل�شاركة يف ه��ذا احل��دث
ال��وط��ن ،ودوره���م يكمن يف الت�شبث ب��الإرث
الذي يعترب جت�سيد ًا حقيقي ًا لواقع الإن�سان
ال�سوري ورغبته امل�ستمرة يف احلياة وتعلقه احل�ضاري الإن�ساين ل�سورية التي �صدرت
بكل م��ا ه��و جميل وم�����ش��رق ،كما يعرب عن النور واحل�ضارة لأ�صقاع الأر�ض.

�أدب من العامل
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�إيتالو كالفينو..
ب�ساطة الق�ص وظلم النقاد
ولد الكاتب الإيطايل (�إيتالو كالفينو)
ع��ام  1923يف كوبا ،ثم ع��اد مع �أ�سرته �إىل
ايطاليا وهو طفل �صغري ،وقام برحالت كثرية
�إىل العديد من دول العامل يف �شبابه .ومع ذلك
ظل املكان املحبب �إليه هو ايطاليا ،برغم ح�سه
الإن�ساين بقيمة احلياة يف كل مكان.
تخرج (كالفينو) من جامعة (فلورن�سة)
ق�سم الزراعة .وكان مهتما بال�سيا�سة ،فالتحق
باحلزب ال�شيوعي الإيطايل وعمل يف �صحيفة
احلزب ،وكان يكتب املقال ال�سيا�سي �إ�ضافة �إىل
كتابته املقاالت الأدبية ،والثقافية عامة.
وقد ثبتت مكانة (كالفينو) ك�أهم �أدب��اء
ايطاليا بعد احلرب العاملية الثانية ،ومازالت
مكانته حمفوظة حتى الآن ك�أحد �أهم الأدباء
الإيطاليني ،ومن الأدباء املعروفني عامليا.
تويف (كالفينو) عام  1985تاركا جمموعة
م��ن الأع��م��ال التي ترجمت �إىل معظم لغات
العامل ،ومنها العربية.
***
يرى (كالفينو) �أن النقد مل ين�صفه ،وظلم
ق�ص�صه ،لهذا يقول�( :إن احلقيقة التي تبدو
ب�سيطة ومبا�شرة يف تلك الآونة التي كتبت فيها
ق�ص�صي الأوىل ،ما تلبث �أن ت�ستحيل �إىل حوت
�أبي�ض غام�ض)� .أي �أن ق�ص�صه حتمل الكثري من
الأ�شياء التي مل يرها النقاد ،فقد مروا مرورا
عابرا يف جتربته الق�ص�صية ،لهذا مل يفهموا

تلك الق�ص�ص!.
�إذا تركنا جانبا ما قاله النقاد عن ق�ص�ص
(كالفينو) وم��ا قاله هو نف�سه عن ق�ص�صه،
وقر�أنا تلك الق�ص�ص ،نكت�شف �أن (كالفينو)
كان يكتب بعفوية غري معنية بالتنظري ،و�صدق
ال ي�أبه باملقولة النخبوية ،ويبتعد عن التكلف،
معتمدا على �أفكار وا�ضحة ،و�أ�سلوب طيع ر�شيق.
لهذا كانت تلك ق�ص�ص (كالفينو) قريبة من
ال��ق��ارئ  -حتى غري املثقف  -فتلك الق�ص�ص
غري مثقلة بالرموز ،وال تتحمل الت�أويالت� ،إنها
بب�ساطة تقدم حالة �إن�سانية يف حلظة مكثفة
تعك�س فيها حياة ب�شرية كاملة ،وه��ذا �سر
جمال ق�ص�ص (كالفينو) الذي ا�ستطاع �أن ي�ضع
ب�صمته اخلا�صة ،يف تاريخ الق�صة الإيطالية
على الأقل ،وح�سبه هذا الإجناز.
ال�شك �أننا بعد ق��راءة ق�ص�ص (كالفينو)
نكت�شف ع�شقه للطبيعة بكل ما فيها من تفا�صيل
�صغرية ،بل �أن ق�ص�صه تنبهنا �إىل جماليات
مل نكن ن�أبه �إليها من قبل ،وه��ذه اجلماليات
ال تقت�صر على و�صف حل��اء ال�شجر ،و�أوراق
الزهور ،و�أ�شكال ال�صخور ،و�صفاء ال�سماء ،ولون
ال�شم�س ،بل ت�شمل �أن��واع احل�شرات ،و�أ�شكال
الطيور ،وطباع احليوانات .وطرق ال�صيد .حتى
نخال �أن (كالفينو) ي�صطحبنا يف بع�ض ق�ص�صه
�إىل الغابات ،حيث ن��رى الأ�شجار العمالقة،
وال�صيادين وهم يطاردون الأيائل والغزالن.

كما ي�صطحبنا يف ن��زه��ة �إىل ال��ب��ح��ر ،حيث
نغو�ص عميقا ونرى الأ�سماك( :اكت�شفت �أنها
مل ي�سبق لها �أن ر�أت �سمكة حزينة هكذا ،ها هي
ذي مترر �أ�صابعها على فم ال�سمكة ،على جلدها،
على ذيلها ،وهاهي ذي ترى الآن �أنه يظهر على
اجللد الف�ضي �ألوفا من الكائنات البحرية التي
تعي�ش كطفيليات يف ج�سد ال�سمكة).
ي��خ��ت��ار (ك��ال��ف��ي��ن��و) �أب��ط��ال ق�ص�صه من
ال�شريحة االجتماعية الو�سطى ،كما يكتب عن
الفقراء ،فيكتب عن حياتهم املتوا�ضعة ،وعن
�أحزانهم التي يعي�شونها ب�صمت ،وعن معاناتهم
التي ير�ضون يريدون التخل�ص منها ،ولكنهم
ي�ست�سلمون لها بطم�أنينة عندما يدركون �أن
جمابهة القدر واحلظ لي�س مبقدورهم.
كما �أن ن�سبة كبرية من �أبطاله من الأطفال
الب�ؤ�ساء ،ولكن ه����ؤالء الأط��ف��ال يتجاوزون
ب�ؤ�سهم دون ع�سر ،وي��ح��اول��ون �أن يعي�شون
حياتهم بالفرح الذين يقدرون على �صنعه ،مهما
كان �ضئيال( :ثم مد يده ليم�سك بال�ضفدعة،
لكن ماريا �شهقت ،فقفزت ال�ضفدعة يف املاء،
الآن ها هو ليربوز يبحث عنها حتت املاء).
وي��ك��اد ك��ل �أب��ط��ال (كالفينو) �أن يكونوا
طيبني ،وال يفتقدون �إىل الرباءة ،وحب اللهو
وامل��رح .فحتى الل�صو�ص يف �أح��د الق�ص�ص ال
يبدو على حمياهم ال�شر ،فهم ي�سرقون لأنهم
جمردا فقراء ال ميلكون املال�( :إال �أن الأخري
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• �سامر �أنور ال�شمايل
ال��ذي ك��ان ق���ادرا على رف�سه ،ان��خ��رط يلعق
احللوى بدال من ذلك .ثم �ضحك ،كانت احللوى
ق��د غطت ك��ل ���ش��يء ،وج��ه��ه ،قبعته ،ربطة
عنقه ،ثم فر ه��ارب) .ويف ق�صة �أخ��رى ي�سلم
الل�ص نف�سه لل�شرطي لأنه مل ي�ستطع البقاء يف
خمبئه هادئا لأكرث من �ساعتني بدون �سجائر،
�أما ال�شرطي فلم يكن راغبا يف اعتقاله فلقد
ك��ان م�ستمتعا يف �سرير امل��ر�أة التي زعمت �أن
الل�ص مل يختبئ عندها.
***
ن�ستطيع القول �إن الكاتب ال�شهري (�إيتالو
كالفينو) هو كاتب �شعبي من الطراز الأول،
وهذا ال يعني �أن ق�ص�صه من النوع الذي ميكن
ق��ر�أت��ه دون عناء لتن�سى فيما بعد ،بل تلك
الق�ص�ص ت��ق��ر�أ بي�سر ولكن لتظل عالقة يف
الذهن .فقارئ تلك الق�ص�ص ينتابه �إح�سا�س
انه يقر�أ عن ذاته ،وعن النا�س الذين يعرفهم.
وهكذا ي�صبح �أبطال (كالفينو) جزء من عامل
القارئ الذي ال ي�ستطيع �سوى �أن يحب ق�ص�ص
هذا الكاتب الذي هو قريب من القراء جميعهم،
مهما كانت الفروق الثقافية والإقليمية التي
ينتمي �إليها ه�ؤالء القراء.
االق��ت��ب��ا���س��ات م��ن الأع���م���ال الق�ص�صية
الكاملة -ترجمة :معن م�صطفى احل�سون-
النا�شر :وزارة الثقافة ال�سورية .2006

ق�صيدتان لـ "بيللي كولينز"
• درا�سة وترجمة د .كمال حمي الدين ح�سني
�س ّيد كولينز ،هل كل ق�صائدك مكتوبة بطريقة
ال�شعر املنثور؟ ويقول كولينز :بغ�ض النظر
ع��ن احل�����ض��ور �أو م�سرح اجل��رمي��ة واحليث ّيات
والدوافع ,لقد جعلتني كل قراءة �شعرية قدمتها
�أ�شعر ب����إدراك مربك ب���أن �شعري لي�س مكتوب ًا
باالنكليزية ب��ل بالأمريكية .على ك��ل حال
تثري هذه امل�س�ألة احل�سّ ا�سة م�س�ألة ال�سيطرة
الأوروبية  Eurocentralismعلى ال�ساحة
ُ
العاملية على الأدب الأنكلوفو ّ
ورف�ض ت ّيارات
ين
من الأدباء الأمريكان هذه الو�صاية على الأدب
الإنكليزي.

يعدّ بيللي كولينز من ال�شعراء الأمريكان
عب قائ ًال
الذين مي ّثلون ال�شعر الأمريكي .وقد رّ
حول تلك امل�س�ألة “ :مل �أعترب نف�سي يف احلقيقة
�شاعر ًا �أمريك ّي ًا حت��دي��د ًا �إىل �أن �سافرت �إىل
بريطانيا منذ �سنوات لأقدّ م �سل�سلة من القراءات
ال�شعرية .ويقول� :أمريكا �أكرب من م�صطلحاتها
اللغوية ل��ذا هناك ف��رق كبري بني االنكليزية
الربيطانية والإنكليزية الأمريكية .وهذا يظهر
يف لغة ق�صائدي ال�شعرية التي �أ�صيغها باللهجة
الأمريكية .مرة يف قرية �صغرية يف يورك�شاير
بربيطانيا ويف مركز للجالية ،بعد �أن �ألقيت
ق�صيدة من �شعري ،وقف من بني احلا�ضرين رجل
فيما يلي وتالي ًا لتعريفي بال�شاعر �أُق��دِّ م
ال�سن( ،والذي من مظهره ،يبدو كمزارع) يف
كبري ّ
ً
القوي
ترجمة لق�صيدتني باالنكليز ّية من �شعره
�إطار فقرة حتت عنوان �س�ؤال وجواب لي�س�ألني:
ّ

واملثري:
أمريكي
ال�شعر ال
ّ
American Poetry
مهما يكن حاله ،عليه �أن ميتلك
معدة قادرة على ه�ضم
احل��ج��ري وال��ي��وران��ي��وم
امل��طّ��اط وال��ف��ح��م
ّ
والأقمار والق�صائد.
الأ ْم َر َكة
ِAmericanization
كنت هنا �سابق ًا ،منذ زمن طويل
و�أنا الآن هنا
هل هي مالحظة حتدث يف ال�شعر؟
وتتكرر كما يتكرر هطول املطر يف احلياة.

يتفر�س ال�صديق
قد ّ
انكليزي،
مبنظر طبيعي
ّ
�سفوح اله�ضاب منقّطة باخلراف،
البا�سقة َتعلو املُنحدرات
َ�ص ٌّف من الأ�شجار
ِ
الظالل،
اهم عرب ِ
�أو رمبا هو َ�س ٌ
َغ ٌ
ابة بافار ّي ٌة ُمعتمة،
كايات ا َ
ني من ُ
� ْإ�سف ٌ
جلان
تاب من ِح ِ
نب �أو ِك ٌ
اجل ِ
َ
دخلت يف حقيبة الظهر.
�أُ ِ
َغري �أن ُ
ال�شعور هو ذاته دائم ًا:
املرة الأوىل هي الأف�ضل
كانت ّ
البقية �.........................................ص22
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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

بعد فوات (حلبجــــــة)

الأنثى احلديقة

• منري اخللف

• ح�سني عبد الكرمي
قلنا لها حني م�شت على �أ ّول درب امل�ساء:
ُ
كجرح �ضوءٍ يف عباءات
(ق ِّري بذاكرة النعا�سُ ،
الظال ْم..
ُم ِّري على بالِ الكال ْم
الف�صاحة والغرا ْم..
�شجر
ِ
ليزدهي ُ
الر�شاقة يف الأنوثة لي�س ُيدركنا
من غري مو�سيقا
ِ
انتظا ْم..
وجهك
من غري طل ِّة
ِ
املجبول باحل�سنى ُي�شر ّدنا
النعا�س وال ننا ْم!؟
ُ
احلنونة
مر ِت ِك
ِ
من غري ّ
يحن
مل ْ
طرب امل�ساء وال ا�ستقام!؟
ُ
احلدائق
ُم ِّري بذاكرة
ِ
واملدينة والقرى..
هواج�س ِك
و�أذيعي ما�شاءت
ُ
والغناء الور َد
الرباعم
َ
َ
واملطر التما ْم..
َ
ُ
إن�سي
الحتْ
بالغة ِعطرك ال ِّ
حتى ك�سّ رت
َ
حرف الظهرية
اب
مثل حطّ ِ
اعتالالت املحبني الكرا ْم..
ِ
عيناك �أغنيتانِ �ألّفتا
ِ
جمي َع عيوننا..
وكتبت فوق
ِ
الوقت الغما ْم،
دفاتر
ِ
ِ

• عبد ال�سالم زريق
املالح
�إنَّهُ الوعـدُ يف العيــونِ
ِ
َ
فاكت ِنفْـنـي بنظرة ٍ يا �صباحـي!
و� ِأحطْ ِنــي بلم�ســة ٍ من حنانٍ
أ�شبـاح
طال يف ظلمتـي ر�ؤى ال ِ
ُ
الليـل يف جفـو َ
ين ملح ًا
يـزرع
ُّ
وير�ش املــزيدَ فوق جـراحي
و�صديقايَ فيه ٌ
رهيــب
�صمت
ٌ
و�شـاح
وظـالم ويا لـهُ من
ٌ
ِ
يقطع ال�صمـتَ �أن ٌ
ون�شيج
َّــة
ٌ
ُ
ــباح َ
خوف افت�ضاحي
ال�ص َ
ف� ُ
أهاب َّ
ُ
لعنـة الدَّ هــر �أحكمتْ َ
قب�ضتيها
يف خناقـي فكم يطول �صياحي ؟
وهــم
�أيـُّهذا
ال�صبـاح هل �أنت ٌ
ُ
تخط َ
�أم َّ
ـاك تائهـ ًا مـالحـي!
�أم َّ
حداد ؟
تـو�شحتَ يف ثيــاب
ٍ
َ
الرياح ؟
و تعفَّـرت مـن هزي ِع
ِ
َ
�صبح
�سل�سبيـل بهـاءٍ
كنـتَ يا ُ
َّـاح
ِ
كنفحــة التف ِ
وعبيـرا ً
عطـر
َّات
ت�سـكب ال
أمنيات جن ِ
ِ
ٍ
ُ
أدواح
ل
ا
ْهــا
ت
ع�صر
فرائــدُ
ِ

�شعر

وكتب ِتنا َ
احلكايات ال�صغري ِة واجلميلة
مثل
ِ
مواعيد الكال ْم...؟!
يف
ِ
ده�شته
من ي�شرتي من ِحرب
ِ
مطر الكال ْم..
�سوى ِ
املطر الكال ْم؟!
وهل �أبهى من ِ
كالم ُ
�صوت خطو ِتك كال ْم..
ٌ
الر�شاقة
ومو�سيقا
ِ
مو�سم فوق َالكال ْم..
ٌ
ووعدُ هناء ِة امل�شتاقْ
ٌ
�سيف حدُّ ه حل ُو الكال ْم..
كالم ُع ْم ُرنا..
ٌ
والـ حلو ُة الـ جاءتْ �إىل ْ
خ�ض ِر
احلكاية
ِ
مبتدا ور ِد ا لكال ْم..
مدينة ّ
الع�شاقْ ،
غابات ُحلم
ِ�ضيعي �إىل
ِ
ِ
كي يبقى بال َ�س ٍْ
ني امل�ستها ْم..
قط حن ُ
وجع الكال ْم..
كالم � ِ
ٌ
أنت �أو ُ
طالع للت ِّو من �ضنك الظال ْم..
وفجر
ٌ
ٌ
مرح َباتٌ
�ضيا� ِؤك َ
�أو
�سماء من �أمانٍ
ٌ
و�سال ْم..
�شبهك
لي�س ُي
ِ
ُ
احلالل �أو احلرا ْم..
احلب من ويلِ اللئام..
َح ِ
ماك ُّ
لأ َّن ُهم يا حلو َة الإمالءِ كالإدغا ْم..؟!

�إىل ال�صديق ال�شاعر طه خليل يف ا�ست�شهاد ابنته (حلبجة)
ُ
(حلبجة )
�ستبقى
دمع ًا
َ
احلكاية
طويل
ِ
رب
ينحتُ يف ِ
قلق احل ِ
�أحزانَ �أعمارنا القادمــهْ ..
ُ
حلبجة
�ستبقى
َ
حلبجة
ذكرى
رغم ارتداءِ ال�سن َ
ني
�شحوب انطفاءاتنا القا َ
متـــهْ
َ
ُ
حلبجة
�ستبقى
وقتَ هطولِ الظال ِم
�شمو َع انتظا ٍر
على درب �أحالمنا
ُم ِله َمهْ
َ
ُ
حلبجة
حلبجة يو َم
ُ
تعرف
َ
حلبجة
كيف تد ِّونُ حزنَ
ُ
تعرف َ
أر�ض
كيف جتدِّ ُد لل ِ
طعم احلِدَ ا ِد
َ
وكيف تز ّينُ �إكلي َلها للربي ِع،

لنورو ِزنـــا
كيف ُت�ش ِع ُل َ
نب�ض الغيو ِم
بقلب ال�سماءِ ،
ُ
وتنه�ض
َ
مت
قبل اكتمالِ امل�آ ِ
قبل غروب الكال ِم
وح،
ِ
القريب من ّ
الر ِ
رحلة
ت�س� ُأل عن
ٍ
�سفحتْ دم َعها
َ
مهب مواكبنا النائ َمهْ
يف ِّ
�سنبقى
أعباء مـــا تر َكتْهُ
ُ
نلملم � َ
الفقد
يـــدَ ا
ِ
نرم �أ�صوا َتنا
حتى مِّ َ
جديد
من
ٍ
ُ
ونب�سط للقادمني
أر�ض
�إىل ال ِ
�سند�سها،
َ
ثم ُنطفئ يف عتمة ال ّليلِ
ّ
وح�ش َتهُ املعت َمـــهْ

حلُمُ �صباح
ألـف ليلى و� ُ
� ُ
ن�س
ألـف ِ
ليلــة �أُ ٍ
ُ
مبـاح
ـحر من ٍ
ال�س َ
تنفــث ِّ
كالم ِ
أ�صدق قـ ً
ِّ�سـاء � َ
وال
قـد تكونُ الن ُ
و�سـجاح
مـالك
نبــوءات
من
ِ
ٍ
ِ
الح
غفلتْ والظُّ نــونُ �صحــو ُة ٍ
ُ
�صاح
واملدام
و�صحتْ
ُ
غفلـة ِ
�صبـح �شاطئ ًا لفـ� ٍؤاد
كنتَ يا ُ
ـراح
�أغرقتهُ يـدُ اجلمـالِ ُّ
ال�ص ِ
تن ُ
رث الآ َه والـدمو َع رمــاد ًا
َبـدَ دا ً ُي ْ�سكِنُ الظنـونَ براحي
�صدحتْ يف البعـاد � ُ
أطالل روحي
ــداح!
ببكــاءٍ ويا له من ُ�ص ِ
َ
الروح ال ُتطيلي انتظاري
فتنة
ِ
للمراح
ِ
ليـ�س يف الع�شـق ف�سحة ٌ
جفنيك م�ستــراح ٌ ل�صـدري
بني
ِ
ُّواح
وو�ســـاد ٌ على �ضفاف الن ِ
ُ
ي�شعل العـاذلونَ يف احلب ناري
و�سبيلي �إلـى الردى ُن َّ�صاحي
�أ ُّيهـا الالئمونَ لـو كــان ر�شد ًا
َل َهدَ تْني �إىل الهدى �أطمـاحي

واحلبيب يـوم اعتنقنــا
فـ�أنا
ُ
ِّ
ن�شو ُة الـطلِ يف عيـونِ الأقاحي
و�سقاين �سالفة ً لي�س فيـها
بافت�ضـاح
ُهــا
ن
ي
�ش
ي
مزاج
من
ٍَ ِ
ِ
و�أ�شـاح الزمـانُ عنِّي وعنـــهُ
أقداح
م�سرتيحـا ً على �شـــفا ال ِ
�أ ُّيهـــا العازفونَ حلنـ ًا �شجيـ ًا
مـن بكائـي ومن �صهيلِ جراحي
�أ ُّيها ال�سائلونَ  ...كلُّ
م�صـاب
ٍ
يف فــ�ؤادي وحتت ري�ش جناحي
ر�ض َّي ًا
�أ ُّيهـا الطالبونَ عي�شـ ًا ِ
�أين من عي�شكم جنونُ ريــاحي؟
جن َُّة ُ
اخلـل ِْد لو بدنياي مـ َّرت
الرتياح
ب�ســـاعة
لـم ُت ِف ْدنـي
ٍ
ِ
وهمومــي �إذا ركبتُ �شــهاب ًا
ــــاح
�أدركتنـي بطرفها الل َّم ِ
بغفلة يـا زماين
ف�أعنِّي
ٍ
ل�ساعـة م�صباحـي!
و� ِأع ْـد لـي
ٍ
هـكذا ليلتي فكيف �س�أم�ضـــي
ق�ص َـة العمر ؟ هل يطلُّ �صباحي؟
َّ

ق�صة

عبث اجلَدْ يُ بالورد
حينما َ
•غالب خاليلي
“جدْ يٌ ”
أخ�ضر كب ٍ
ري ُولِ��دَ َ
يف ب�ستانٍ � َ
�صاحب
ن��اع ٌ��م ج��م��ي ٌ��ل ،لأب��وي��ن ميل ُك ُهما
ُ
ُ
مفتول
ال��ب�����س��ت��انِ  ،ذل��ك امل����زار ُع الأ���س��م ُ��ر
ال�����س��اع��دي��ن ،ال���ذي مي��ل ُ
��ك �إىل جانبيهما
املاعز والأغ��ن��ا ِم والأب��ق��ا ِر� .أبو
قطيع ًا من
ِ
ا َ
ٌ
قوي �أ�سو ُد الّلون ،و�أ ّمهُ
معزاة
تي�س ٌّ
جلدي ٌ
ٌ
ني
ال
إذ
�
،
مة
ع
من
بي�ضاء
تتعب كثري ًا يف ت�أم ِ
ُ
ُ ّ
أخ�ضر الغ�ضّ  ،وغريه
حاجاتِها من
الع�شب ال ِ
ِ
من النباتات مثل القمح ،وال�شعري ،والفول،
حل ِّم�ص ،واخليار ،والبندورة ،وغريها يف
وا ِ
لذّ
الثمر.
وطاب من
الب�ستانِ املليءِ مبا
ِ
َ
ك��ان اجل��ديُ جمي ًال بحقّ  ،فهو � ُ
أبي�ض
يتكح ُل
ِ
ال�شعر يف � ِ
أغلب �أجزاءِ ج�سمِهِ  ،فيما ّ
ُ
البديع
الزخرف
وهذا
وهناك،
هنا
ب�سواد
ٍ
ُ
أبي�ض والأ�سو ِد جع َلهُ واحد ًا من
ني ال ِ
باللون ِ
جلديان.
�أجمل ا ِ
َ
عندما بل َغ ا َ
ثالثة
جل���ديُ م��ن العمر
أتراب يف الب�ستان ،فقد ولدتْ
أ�شهر� ،صا َر له � ٌ
� ٍ
ٌ
ني ،كما ول��دتْ
معزاة
ني وديع ِ
نعجتانِ َح َمل ِ
ٌ
ٌ
كثرية يف
والدات
�أخرى َجدي ًا بنّي ًا .وتتالتْ
القطي ِع حتى تكوّ نَ ٌ
جيل جديدٌ من احلِمالنِ
جلديانِ .
وا ِ
ي�شك ا َ
مل ُ
يوم من الأيام �أ ّي َة
جلديُ يف ٍ
ً
ً
�شكوىً  .كانتْ عي�شتُهُ
را�ضية ،وهو
هانئة
ُ
ت�شاركهُ
ير�ضع من �أث���داءِ وال��دتِ��ه ،التي
ُ
�صاحب الب�ستانِ ،
يف حلي ِبها �أحيان ًا �أ�سر ُة
ِ
ُ
ي�شك بعد فِطامِهِ  ،ففي الب�ستانِ من
ومل
احل�شائ�ش الطر ّيةِ ما يكفي قطعان ًا كثريةً.
ِ
أح��وال �أق��رانِ ا َ
ُ
��دي ب� َّ
أقل منهُ ،
تكن �
ومل ْ
جل ِ
ري.
واخل
،
ري
كب
فالب�ستانُ
ري وف ٌ
ٌ
ُ
مر ًة �س� َأل ا َ
أ�ستطيع �أن
جلديُ والدَ ه :هل �
ُ
� َ
آكل ورد ًة؟
ر ّد �أبو ُه با�ستنكا ٍر� :أ َو ت� ُ
أكل ورد ًة؟! هذا
للمنظر
لي�س ل�ل�أك��لِ � ،إمن��ا
ِ
ال��ور ُد يا ول��دي َ
�صاحب
ثم �إن
َ
اجلميلِ  ،والرائحةِ ال َعطِ رةِّ .
لي�س
أن��ا���س
الب�ستانِ يقطفُ هُ ويبي ُعهُ ل ٍ
َ
عندَ هم وردٌ .
َ
ذهب ال ُأب يف �سبيلِهِ  ،لكنّه ما لبث �أن
َ
عا َد �إىل ولدِ ِه حينما تذك َّر كيف ملعتْ عينا ُه،
َ
وعرف �أنّ ا َ
ُ
وتختلط
رب
جلديَ  ،الذي بد�أ يك ُ
ُ
عليه الأفكا ُر الغريبة ،يفك ُّر ب�شيءٍ ما.
َ
قال ال ُأب� :أو ُّد �أنْ �أن ِّب َه َك يا ولدي �إىل
�أنّ للور ِد �أ�شواك ًا حتميهِ من َعبَثِ العابثنيَ،
ُ
َ
احللق �أدمتْهُ
��ش��واك
و�إذا دخ َلتْ تلك الأ�
َ
تعبث بالوردِ.
و�آملتْهُ  ،فحذا ِر �أن
مل يُ�صدِّ ِق ا َ
َّ
وا�ستغل
جلديُ ما قالهُ �أبو ُه،
جورية
فر�صة كي
��رب
يقرتب من وردةٍ
ٍ
ٍ
َ
�أق َ
َ
َ
ب�ساق ال��ورد ِة ف�آملتْهُ
يانعة� .أم�سك
حمراء
ٍ
ِ
َ
ُ
ير َع ِو
الناعم ُة
إبرها
ُ
� ُ
و�شوكها اخل�شنُ  ،ومل ْ
َ
يق�ضم ال��ورد َة ،وكم
حاول �أن
رب ،بل
يعت
�أو
َ
ْ
ً
ُ
كانتْ مفاج�أتهُ هائلة ،حينما انغر�ستْ يف
ٌ
ٌ
فراح يتلوّ ى من الأمل،
كبرية،
�شوكة
حلقِهِ
َ
ُ
ويحاول َ
خنق ثغائِهِ كيال ينتبهَ �إليهِ �أحدٌ .
ولكن ال َأب َ
عرف فِعل َتهُ حينما ر�آ ُه ،فو ّب َخهُ
ّ
َ
ال�شوكة من حلقِهِ  ،ون ّب َههُ مر ًة �أخرى
وانتز َع
َ
َ
�صاحب
غ�ضب
الب�شعة ،و�إال
يفعل فِعل َته
�أال
َ
ُ
الب�ستانِ منهُ  ،و�أخ َ
���ذ ُه �إىل مكانٍ جمهولٍ ،
ُ
آخر،
مثلما
لتيو�س �أ�ساءتِ
يفعل بني ٍ
ٍ
وقت و� َ
ً
خراف �صارتْ
مزعجة.
الت�صر َف� ،أو
ٍ
ّ
ق��ال ا َ
جل��ديُ يف نف�سِ هِ � :أك��ر ُه ال��ور َد..
�صاحب الب�ستانِ .
و�أكر ُه
َ
���ام ع��دّ ة حتى �شف َِي ا َ
جل���ديُ .
���رتْ �أي ٌ
م ّ
َ
الح��ظ �أح���دُ �أ���ص��دق��ائِ��هِ غيا َبهُ ،
وحينما
َ
هُ
�سر
على
جل
ا
ع
أطل
�
ف
،
ت
حظري
زار ُه يف
ديُ
ِهِ
َ
ِّ

الغياب.
ِ
َ
حدث
بئ�س ال��ور ُد .لقد
قال ال�صديقُ َ :
�شيء ي�شبهُ ما ح َ
��دث ل��ك ،وق��د �آملتْني
يل
ٌ
ُ
أ�شواك ال��ور ِد كثرياً .لقد بتُّ �أك��ر ُه ال��ور َد،
�
ْ��ر ا�سمِهِ  .لقد اكت�شفتُ �أن
و�أك��ر ُه حتّى ِذك َ
ين � َ
الب�ستا ّ
بعيد ،بعد �أن
أخذ �أبي �إىل مكانٍ
ٍ
� َ
يوم ،ومل �أ َر
أكل هو �أي�ض ًا ب�ض َع � ٍ
أوراد يف ذاتِ ٍ
ً
ثانية.
�أبي مر ًة
ر ّد ا َ
صرينا
جل���ديُ � :أخ�شى �أن يكونَ م� ُ
صري � َ
أبيك؛ ولهذا ف�إنني �أفك ُّر يف خطّ ٍة
مثل م� ِ
وت�سحقُ
حتّى الب�ستاينّ.
ت�سحقُ الور َد،
ُ
�ستفعل؟
قال ال�صديقُ  :وماذا
ر ّد ا َ
جلديُ  :د ِع الأمو َر يل ،ف�أنا �أفكّر يف
خطّ ٍة جهنم ّي ٍة ،ي�ساعدُ ين فيها �أ�صدقا�ؤنا
خارج ب�ستانِنا.
َ
���زع��� ًا :ب��اهلل عليكَ
ق��ال ال�صديق َج ِ
ربين.
�أخ ْ
ر ّد ا َ
جلديُ � :س�أحرقُ الور َد كلَّهُ يف الليلِ .
َ
ولكن
ولكنّ ..
ربْ ..
قال ال�صديقُ  :اهلل �أك ُ
َ
املزرعة كلَّها �ستحرتقُ  ،فهل ننجو ب�أنف�سنا؟
َ
ربنا،
بثقة
ر ّد اجل���ديُ
ٍ
ٍ
عالية :لقد ك ْ
وقويتْ ع�ضال ُتنا ،وميكنُنا �أن نتد ّب َر �أمو َرنا،
ٌ
ُ
واخل�ضر ُة
��اء
ني حو َلنا
فالب�سات ُ
كثرية ،وامل ُ
يع ّمانِها ،و�أ�صدقا�ؤنا الّذين يكرهونَ الور َد
مث َلنا يتكاثرون.
م��ن يف
يف ٍ
��اء ن���ا َم فيها ك��لُّ ْ
ليلة ظ��ل��م َ
امل��زرع��ةِ  ،ت�سل َّل ا َ
جل��ديُ ال��ذي �صار تي�س ًا،
ت��راف��قُ��هُ ال��ت��ي��و� ُ��س الأخ����رى� ،إىل خم��زنِ
َّ
م�ساكب الور ِد
املزرعةِ  ،وفر�شوا
الق�ش عندَ
ِ
اق�ترب ا َ
جل��ديُ من الغرفةِ التي
اجل��وري.
ّ
َ
�صاحب الب�ستانِ كي يت�أكدَ من نومِهِ ،
ينا ُم بها
ُ
ري ُه عالي ًا ،وهنا اط��م���أنّ قلبه.
ف�سم َع �شخ َ
َ
م�صباح
و�سرق
ت�سل َّل �إىل غرفةِ ال��رج��لِ ،
َ
َ
َ
م�ساكب الوردِ،
ورك�ض �إىل
امل�شتعل،
الزيتِ
ِ
ِّ
�
أ
وبد
،
الق�ش
يف
امل�صباح
ورمى
يرقب النريانَ
َ
ُ
هرب و�أقرانه �إىل
ت�شب وت�ضطر َم ،ثم َ
حتى َّ
مزرعة جماورةٍ .
ٍ
ً
ً
يلحظ
مل
التي�س �أنّ رياحا قوية راحتْ
ِ
ُ
امتالء
تهب باجتا ِه امل��زرع��ةِ اجل���ارةِ ،وال
َ
ّ
��زّ
ّف
ف
املج
ب
ل
��ا
ب
�ين
��ت
ع
��زر
مل
ا
ب�ين
د
احل���دو
��لِ
ِ
ِ
ِ
ال�ستخدامِه وق��ود ًا يف ال�شتاء ،ف�إذا بالنار
ب�سرعة
وتنت�شر
ت�ضطرم يف �أك��وا ِم الزّ بلِ ،
ٍ
ُ
ُ
َ
التيو�س
عالية يف كلّ مكانٍ  ،حتى �أحيط
ٍ
ُ
بالنريانِ .
ٌ
مر
�ساعة ،هي �أطول
م�ضتْ
ٍ
�ساعة يف ُع ِ
التيو�س�ُ ،س ِم َع فيها نبي ُبهم ثم ح�شرجتُهم،
ِ
��روق،
وف��اح��تْ خال َلها رائ��ح ُ��ة
ال�شعر امل��ح ِ
ِ
ُ
ورائحة �شواءٍ  ،وامتلأ املكانُ ُدخان ًا ،فيما
ري من الب�ستانِ الأ ِّم
ق�سم كب ٍ
ع ّفتِ النا ُر عن ٍ
وم�ساكب الوردِ.
ِ
وبقيتْ الأورا ُد الن ِّ�ضر ُة تن ُ
روائحها
رث
َ
الفوّ َ
تزيح
احة ال َعطِ ر َة يف الليلِ الطويلِ ،
ُ
الدّ خانَ الأ�سو َد ،وتتحدّ ى ب�أ�شواكِها القو ّيةِ
تي�س يفك ُّر يف �أن َ
َّ
يعبث بالوردِ.
كل ٍ
يف
قريب من الب�ستانِ
ال�صباح ،ويف مكانٍ
ٍ
ِ
راح كثريونَ يتحدّ ثونَ ع ّما ح َ
ق�سم
��دث:
ٌ
َ
ُ
�شعر
رائحة
هو
ه
ي�شم
ما
أن
�
على
ر
أ�ص
�
ري
ٍ
كب ٌ َّ
ُّ
ي�شمهُ
حمروق،
ٍ
ٌ
وق�سم � ُ
آخر �أ�ص َّر على �أن ما ُّ
ُ
أق�سم �آخرونَ �أنهم ال
هو
رائحة ٍ
ورد ،فيما � َ
ً
ْ
ي�شمّون �شيئا .ومل
ي�صف �أح��دٌ على وجهِ
َ
َ
ّ
حدث� ،إذ دُفنتِ الأ�سرا ُر
حقيقة ما
الدقةِ
مع الراحلني.
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ب�أمان اهلل
• توفيقة خ�ضور
()1
ً
ال �أعرف ملاذا كلّما �صادفت امر�أ ًة ،تلب�س جلبابا �أ�سود،
بو�شاح ُم��و ّرد ،يهفو قلبي �إليها ،وتتعم�شق
وتع�صب ر�أ�سها
ٍ
ن��ظ��رات��ي ب��ه��ا ..ال يعنيني �شكلها ،وال م�لام��ح وجهها،
فكلّ ما ي�أخذين هو هذا اللبا�س ال��ذي يمُ �سك بي بقوة،
ما�ض عتيق ،ف���أرى نف�سي �أخ��رج من
ويرميني على تخوم ٍ
أح�س
�
ف
اجللباب،
ذاك
رحمة
يف
ثوبي (امل��ودرن) ،و�أدخل
ّ
بالدفء ،واحلميمية الأثرية..
يهزّ ين والدي من كتفي ،ف�أعود �إليه ،و�أ�سمعه ي�سفح
بني يدي معلوماته عن املنطقة التي نحن فيها ،فهو ي�أخذ
مرة ن�سافر فيها:
دور الدّ ليل ال�سّ ياحي يف كلّ ّ
ـ هذه القرية يا بنتي هي ..وهذه ت�سمى ..وهنا جرت
ٌ
أحداث ..انظري هناك� ،أترين ذاك التلّ ..؟ هناك يا بنتي
�
ٌ
أحداث..
وقعت �
مل �أك��ن �أ�سمع �سوى �أج���زاء مق�ضومة من عباراته،
فروحي ترك�ض يف فالة ُم�شم�سة ،وتتعلّق بجلباب امر�أةٍ
من �ضياء� ،أناديها �أ ّمي� ..أ ّمي ال �أريد هذا الرجل� ..أتو�سّ ل
�إليها ،و�أن��ا �أقب�ض ب�أ�صابعي على طرف ثوبها � ،اّأل ت�سمح
الرخو يخنقني ،بزته،
له بانتزاعي من جذوري� ..شكله ّ
ربطة عنقه ت�شنقني ،ورائحة عطره ُت�صيبني بالدّ وار!..
ت�سحب �أمّ���ي جلبابها م��ن ب�ين �أ���ص��اب��ع��ي امل��ذع��ورة،
وتدفعني �إليه ،ليحملني يف �سيارته ،ويطري بي ُمبتعد ًا عن
خيمتنا ،ويخلّ�ص �أ�صابعي من مزق ثوبها ،ويرميها من نافذة
�سيارته ،فتطري عيناي ،وقلبي وراءها ..و�أبكي بقهر عندما
تختفي عن ناظري ،فهي ال�شيء الوحيد الذي ظفرت به
من ذاك املكان الذي ولدت ،وع�شت فيه� ،أت�ش ّمم باطن كفّي،
دقع خ�سر �آخر ما ي�سرت عريه..
و�أن�شج مقهور ًةُ ،
كم ٍ
ويف املدينة الغريبةّ ،
ق�شرين ذاك ال��رج��ل ،ورم��ى
ق�شوري يف �سلّة املهمالت ،وك�ساين ثوب ًا غريب ًا كلي ًال،
نظرت �إىل نف�سي يف مر�آته الكبرية الوقحة ،فذبت خج ًال،
وهرعت لأختبئ من عينيها وراء �ستارةٍ باردة ،ال حتمل من
مرت الأم��ور ،وكم
ال�ستارة �إال ا�سمها ..و ..ال �أعلم كيف ّ
ليلة
ع�شتُ مع ذاك الرجل الذي بات ا�سمه زوجي ..ويف ٍ
ً
هاربة من اجلحيم� ،سمعتُ
�ضحكات فاجرةٍ  ،تنطلق
�أظنها
ٍ
ً
من الغرفة املجاورة ،دفعت الباب ،فر�أيت �أكواما من اللحم
تتعارك ..رج��ا ًال ون�ساء ع��راة ،يقهقهون وهم منهمكون
لكن ..دون جدوى ..هجمت على
ببع�ضهم� ..صرخت بهمْ ،
زوجي� ،أن�شبتُ �أظافري البدوية يف ظهره ،و�سحبته عن تلك
وبلحظة واح��دة ،يمُ زّ ق ثيابي ،ويرميني
الفاجرة ،لكنّه
ٍ
واحد من ه�ؤالء الالحمني� ..أ�ضربه� ،أ�شتمه ،تتحوّ ل
حتت
ٍ
�ساقاي رماح ًا تبقر بطنه ،و ..وتدفّقت الدماء من ر�أ�سي
ً
ّ
يدقه باجلدارّ ..
�سخية ،حا ّر ًة ،وهو ّ
ويدقه ،حتى
يدقه،
أح�س ب�شيء ،وك�أين ذهبت يف �إغماءةٍ
مل �أعد �أ�سمع� ،أو � ّ
رحيمة� ،أفقتُ منها على �صراخ ام���ر�أةٍ  ،تتمزق ،و�أخ��رى
تخاطبها برجاء:
( �شدّ ي يا بنتي � ،شدّ ي ،ياهلل ..هانت ..هانت ..را�س
الولد �صار ب�إيدي)..
دم ،وماءٍ  ،وزغاريد..
من
بركة
ثم وقعتُ على
ٍ
ٍ
يهزّ ين �أبي من جديد ُمعاتباً:
ـ مالك يا بنتي� ،أكلّمك فال تجُ يبني ،وك�أنك ل�ستِ معي..
وي�ضحك ُمداري ًا انزعاجه:
طريق �أبداً ،فمن يرافقك عليه
ـ �أنت ال ت�صلحني رفيقة
ٍ
�أن ي�سهر يومني قبل ال�سفر ،لينام من بداية الرحلة �إىل
نهايتها جتنب ًا للملل..
()2
رحلة اليوم لي�ست ك�سابقاتها ،ووالدي تنازل ُمرغم ًا
جماعي �أكرث
عن دور الدّ ليل ال�سياحي ،ف�سفرنا اليوم
ّ
مما �أحتمل ،ويحتمل عمري الغ�ضّ  ..مئات من �أبناء ح ّينا
ت�أبطوا دموعهم ،وبقج ذكرياتهم ،وف ّ��روا �صوب احلدود
بحث ًا عن �أمانٍ مفقود..
كنتُ بينهم� ،أجل�س يف احلافلة �إىل جانب وال��دي،
امل�شغول عنّي بالتفكري مبا �سيحلّ بنا بعد و�صولنا �إىل
املجهول ،الذي يفتح لنا �شدقه ،وي�ضحك �شامت ًا ،فتبدو
ذهبة بال�صد�أ وال�سّو�س..
�أ�سنانه املُ ّ
ت��ذك ُ
��رت يف ه��ذه اللحظة مذيعي املف�ضّ ل ،بوجهه

الو�سيم ،وابت�سامته العذبة ،وهو يختم تغطيته املبا�شرة
لأخبار اخلراب الذي ّ
يلف البالد ،بقوله( :ب�أمان اهلل)..
ُ
ف�شعرت ،و�أن��ا �أ�سمع قفلته الط ّيبة ب�أ�صابع اهلل تمُ �سّ د
ً
�شعري ،وتطبطب على كتفي� ،أبت�سم له ،و�أهم�س �ساهمة:
ب�أمان اهلل..
ً
ً
وملحتُ
على
ا
خيام
بل
ال
،
خيمة
��دود،
حل
ا
قطعنا
مدّ
الب�صر ..يا اهلل� ..أيعقل �أن ي��دور بي الزمن بكلّ هذه
ال�سرعة ،و ُيعيدين �إىل هناك� ،إىل م�ضارب الأهل..؟
�أ ّمي� ..أ ّمي� ..أناديها ،و�أنا �أنهمر من احلافلة ،و�أطارد
بني اخليام بحث ًا عنها� ..أت�شمم رائحتها ،رائحة الأزل
القابع يف داخلي ..لكن..
ي�صرخ �أبي الذي بالكاد ا�ستطاع اللحاق بي:
ـ توقفي يا جمنونة ..تعايل هنا.
ً
خيمة خيمة،
مل �أعب�أ ب�صراخ فزعه ،فت�شت اخليام
لكني مل �أملح وجهها ،وال عربين جلبابها املعطار ..فتهاويتُ ،
و�أنا � ّ
أتن�شق باطن كفّي الذي مازال يحتفظ بعبق املزقة
التي اقتطعتها من ثوبها يف يوم بعيد..
()3
هذه الليلة �شحيحة الهواء والنور ،جل�ست على كتف
اخليمة� ،أنتظر �شيئ ًا ال �أعرف كنهه� ،صاح �أبي من الداخل:
ـ تعايل يا بنت ،ادخلي ،ونامي ،فال�صبح �أو�شك على
الطلوع.
ً
ذهلت عنه ،فعاد للنوم يائ�سا من عقل فتاة ،مل يعد
يعرف كيف يتعامل معها.
ً
�سمعتُ
خ�شخ�شة قريبة ،ف�شهق القلب:
ـ �إنها هي� ،أ ّمي ،جاءت �إ ّ
يل لت�سرت ّدين.
م�شيتُ باجتاه ال�صوت ،والروح تهذي:
(البدّ �أنّها �أح�سّ ت بخطئها يوم باعتني لذاك الغريب،
وعادت لت�سرتجع ما �ض ّيعته)
ً
م�شيتُ على ر�ؤو���س �أ�صابعي ،كي ال �أوق��ظ �أح��دا من
�سكان اخليام ،فج�أ ًة ر�أيته ..نعم �إنه هو ..الرجل الغريب
زمن ما ..ال..ال ..هذا �أ�صغر �سن ًا،
الذي �أ�سموه زوجي يف ٍ
و�أكرث �شباب ًا ،ومالب�سه خمتلفة..
فتهذي روحي الوجلة�( :إنه هو ذاته� ،أيتها التع�سة)
�أج��ف��ل� ،أح���اول ال��ه��رب ،فيم�سك ب��ي ،ي�شدّ ين �إليه،
لكن فمي
يبطحني �أر�ض ًا ،ويمُ زّ ق ثوبي� ..أحاول ال�صراخّ ..
ب�ساقي ،بكلّ
بيدي،
غائب حتت ثقل كفّة الثقيلة� ،أقاومه
ّ
ٌ
ّ
لكن هذا
كياين ،كما قاومتُ ذاك الالحم يف ع�صر م�ضىّ ..
�أقوى ،و�أ�شر�س ،ومل يرتكني حتى ولغ يف ج�سدي ،نظرت
ً
مزقة من ثوبي ،ومي�سح بها
�إليه بانك�سار ،وه��و يقتطع
قذارته ،قبل �أن يرتدي �سرواله ،ثم يرميها يف وجهي،وهو
يقول:
ٌ
ـ جنحتِ يف االختبار ،ف�أنت ب�ضاعة من النوع الأ ّول
التي ت�صلح للتّ�صدير ،غد ًا ننظر يف �أمرك..
مللمتُ نف�سي بعد مغادرته� ،سرتت جراحي مبا تبقّى من
ثيابي ،وهمتُ على وجهي..
�أم�شي تار ًة ،و�أرك�ض عندما ت�سعفني قوتي بحث ًا عن
أمهات ،وال ذكور.
مكانٍ ال خيام فيه ،ال خباء ،ال � ٍ
حجري� ،سقطتُ على عتبته
بيت
خ��ارت ق��واي �أم��ام ٍ
ّ
ً
�ضمخة بعجزي ودمائي ،وملّا ا�ستطعت �أن �أرفع ب�صري،
ُم
أتعرف �صاحب القدمني الكبريتني اللتني تحُ اذيان ر�أ�سي،
ل ّ
ر�أي��ت��ه� !..أج��ل� ..إن��ه ه��و� ..صحيح �أن �شعره قد ابي�ضّ ،
وحاجباه تهدّال ،لكنه هو ذات��ه ..وهل �أتوه عنه..؟ هل
تن�سى ال�شاة �سكّني ذابحها ولو بعد قرون..؟
ال �أدري ملاذا ه�سه�س الآن �صوت مذيعي املف�ضّ ل يف دمي:
(ب�أمان اهلل) ..ابت�سمت له ُمو ّدعة ،وهم�ست :ب�أمان اهلل..
ورح���تُ �أ���ض��رب ر�أ���س��ي ب��رخ��ام العتبة� ،أ�ضربه
ب�شرا�سة ،بل�ؤم ..حتى ..حتى �أح�س�ستُ ب�أ�صابع طر ّية،
ُمندّ اةٍ باحلنان الطّ افح ،تتلقّفني ،وخ ّيل �إ ّ
يل �أين �سمعتُ
�صوتها العذب ،يقول باحتفال ّية:
( ُم��ب ٌ
��ارك �س ّيدتي ،فقد عوّ �ض اهلل �صربك خ�يراً..
ً
طفلة مثل فلقة القمر)..
و�أجنبتِ
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ع�شق

يا ميجنا

• يا�سني حمود

• هيالنة عطا اهلل

فغ�ص قلبي بالأ�سى
ز ْر ُت الربو َع َّ
ثم انثنى
تح�سر ًا ُمتل ِّهف ًا ّ
ُم ِّ
ري القُرى -يا ح�سرتي-
هذي حواك ُ
من�س ّي ٌة �أزها ُرها  ,واملُنحنى
وبياد ٌر ِم ْن كفِّها – ياطاملا-
� َ
وباح فيها امليجنا
أكل الفقري ُ َ
ناح � ٌ
ِّ
عا�شق
آهة من
ٍ
وبكل ٍ
ٌ
ُ
غ�صتْ بها �أ�شواقنا
ور�سالة َّ
ال�شوق يحنو ً
ُ
لهفة
�صف�صاف وادي
ِ
الدلب يدري ما ِبنا
وخرير وادي
ِ
ُ
ُ
مي فال ٍّح غ َفتْ �أحال ُمهُ
وك َر ُ
ت�شتاقُ �ضيف ًا عابر ًا يف ح ِّينا
هذي عناقيدٌ تد ّلتْ ّ
رق ًة
ُ
كا َدتْ
مل�شته �أتزو ُرنا؟
تقول
ٍ
نبع يف ال�سّو
أذكر َ
ما زلْتُ � ُ
درب ٍ
اقي �ض ّمنا ُمت�ش ِّب ٍب ي�شدو لنا
أذكر حور ُه ُمتماي ًال
مازلْتُ � ُ
ً
ت�شم ال�سو�سنا
وبالبال َ
راحتْ ُّ
جرية
ني ُ�ش ٍ
حر يف ُح�ض ِ
يج ِ�س ٍ
و ُم َر َ
َ
�ساعة �ض ّمنا
الغاب
ن�شوى ب ِعطر ِ
ِ
درب ط ُّيونِ الربا
أذكر َ
ما ز ّلْتُ � ُ
ري ناع�س ًا ُ ,مت�أ ّرج ًا يف ريفنا
خافق �أُ
ٌ
يف ِّ
ق�صو�صة
ع�شة
كل َر ِ
ٍ
ٌ
وق�صيدة باحتْ بها �أحال ُمنا
ُ
نرج ٍ�س
ثنية الوادي ُم
يف ِ
ريجة ِ
قد عطّ رت �أيا ُمنا
وبنف�سج ْ
ٍ
فيه ِنثا ٌر من ورو ِد �أح ّبتي
ِ
ُ
غوال زارنا
أحباب
ٍ
وخيال � ٍ
ووراء ٍّ
�ضائع
تل يف الرباري
َ
ٍ
به �أطيا ُرنا
يا طاملا هامت ِ

• �إبراهيم من�صور
بت
 – 1يف يوم ال�سّ ِ
� ..أراين �س ِّيدُ هذي الأر�ض
ُ
�سواي
ميتلك مفاتيح اخللد
فمن
ّ
وق�ضاء
لينج َو من قد ٍر
ْ
�أ ّما �أنتَ  ......يا هابيل
َ
عينيك عقاب ًا
أقلع
�س� ُ
كي تتعلَّ َم �أ َّ
حياء
تنظر نحوي دون
ال
َ
ْ
العتمة
و�ستق�ضي �أيامك يف
ِ
َ
ُ
وجهك يف املر�آة
تبحث عن
تب�صر �شيئ ًا....
فال
ُ
�إ َّ
ال�سوداء؟
ال �صورتك
ْ
َ
ح َّق ًا ...لن تب�صر �إ َّ
بيديك....
ال
أ�شياء مرار ًا
جت�س ال َ
و�سوف ُّ
�شيء �أي�ض ًا
كي تت�أكدَ �أن َّك ٌ

جائع
غريب
ذيب
يعوي ِ
ٌ
ٌ
به ٌ
ظبي يف دُغيلٍ قر َبنا
ُ
ونزيب ٍ
يف عدو ِة الوادي لهونا ِ�ص ً
بية
دات � ٌ
و ِل ُ
أطفال �صغا ٌر ِمثلنا
ع�شنا مع ًا َ
تلك الأما�سي للهوى
كانوا هنا – يا ح�سرتي – كا ُنوا هنا
فيه التقينا هوّ م ًا
يا طاملا ِ
َ
َ
الفرا�شات الزّ واهي حولنا
مثل
ِ
عيناك �أ�شع َل ِت اجلوى
يا طاملا
ِ
ُ
وال�سحر ينطف من جفو ِن ِك كال�سّ نى
ُ
كن ِْت املُنى يا فتنتي �أجميلتي
بل كن ِْت � ُ
أجمل موطنا
ٌ
ٌ
فرحانة
خ�صلة
جبينك
وعلى
ِ
الن�سيم ِل ُيفْتنا
راق ُ�صها
هيمى ُي ِ
ُ
ما َ
زال ُ
�صوت النّاي يف �أُذنِ الربا
َ�ش ّب ُ
احلنونة ها هُ نا
ابة الراعي
ِ
ي�صدح �صو ُتهُ :
و ُيعت ُّب الفال ُّح
ُ
 ُمتد ّفق ًاُ ,مرتقرق ًا  -يا ميجناو ُيعت ُِّب الفال ُّح ي�س� ُأل نايهُ :
�أينَ الغوايل وال�صبايا واملُنى؟!
ُ
البالبل لل�صدى م�أخوذ ًة
ُت�صغي
فيذوب �آ ٌه يف ثنايا املُنحنى
ُ
وح�شة الليلِ الذي
ذاب ال�صّ دى يف
ِ
َ
ّ
وراح يطوي ظلّنا
غ�شى الوجو َد َ ,
أ�سمع �صو َتها ُمتهدِّ ج ًا
و�أكا ُد � ُ
ُمتو�سّ ًال  :يا �شاعري ال تن�سنا
أم�سح دمعتي ُمتح�سّ ر ًا
ف�أعو ُد � ُ
َ
أهيم ِّ
احلزينة وحدنا
والذ َك َر
و� ُ

يا هابيل �سالم ًا

أنت
ومهما
ابتعدت ف� ِ
ِ

فيا ر ِّبي ُخ ِذ الدنيا

بنب�ض ِالف�ؤا ِد �سكن ِْت

و�أ�س ِع ْدين بلقيا ُه

َ
جميل القوايف
ملك ِْت

•••

وما بالغرام ِنطق ِْت

بع�شق
فبع�ضي
ٍ

فه ّال جتودي بو�صلٍ ؟

وبع�ضي ب�ش ْوقْ

بوجدي ر�أف ِْت ؟
وهال ّ ْ

ره َ
ني الغرا ِم

كت ْمتُ هيامي و�سهدي

يلفُّني َط ْوقْ

فالح الغرا ُم ب�صمتي
َ

وهجر ِك نا ٌر
ُ

•••

�ستحرقُ َح ْرقْ

وقلبي اليو َم مفتونٌ

�صخر
أنت
فهلْ � ِ
ٌ

ِب ِخ ٍّل بتُّ �أهوا ُه

يرق؟
ولي�س ّْ

َ
وبات ِّ
معذب ًا روحي

فباهلل قويل

بهم�س ِت ِه وجنوا ُه

مقالة َ ّْ
حق

ويرتكني لأحزاين

غرام
�أهذا
ٌ

ومل ت�شف ْع َ
يل الآ ُه

ُ
رق ؟
�أ ِم
احلال ّْ

وطن املحبة
• اليا�س قطريب
وطنَ املح ّبة والفدا تبقى مبجدك �سيدا
أبي على املدى
مل حتن ِ ر�أ�سك ّ
مرة ً كنتَ ال ّ
أبي ومل تزلْ تعلو وت�شمخُ �س�ؤددا
كنتَ ال َّ

أ�ضواء
�ست�شم بقايا ال
ومرار ًا
ُّ
ْ
أ�شياء
و�ستل َعقُ �آثا َر
ِ
ال�شم�س على ال ْ
عيني
ب – اقل ْع
َّ
ُ
الظلماء
عال َم
اخلوف منَ
ْ
النا�س
مادمتُ �أرى بهما
َ
ٌ
وكلُّ
أبال�سة
النا�س �
ِ
و�أنا....
براء
من كلّ ال ِ
إن�س ْ
واقتلني� ...إن �شاء �إل ُه َك
أذهب للجن ِّة ..حتم ًا
لن � َ
ال�شهداء؟
تت�سع اجلن ُّة �أ�ص ًال جلميع
هل
ُ
ْ
يكفيني �أن يبقى ج�سدي
يف بطن الأر�ض ...م�شا َع الدود
أموات
جلي�س ال ِ
َ

وعريان ًا من َ
�سماء
كل
ُ
ْ
و�ستذهب روحي نحو اهلل
ُ
لكني �أخ�شى ما �أخ�شا ْه
�أن �أتع َ
رث
أحياء
يف بيت املوتى .....بال ْ
 .....ما �أب�شع �أن يتعثرَّ َ م ْي ٌت مثلي
أحياء
بال ْ
يارب الأكوان
د– ّ
ملاذا خلقت الأر�ض ملاذا؟
وجعلت ملن يف�سد فيها الزمنَ الكايف
كي ي�سلبني �أ�سمائي
فلمن �أ�سجدُ بعد الآن
ْ
أ�سماء
جردين ال ُ
وقد ّ
إبلي�س من ال ْ
ُ
هابيل �سالم ًا
يا

�أبنا�ؤك الأحرار ما زالوا حماة ً ُر َّ�صدا
َ
ثراك تولّه ًا حتى ا�ستحال تع ُّبدا
ع�شقوا
رفعوا على الأكتاف رايات ِ الكرامة والهدى
وم�ضوا على درب الكفاح ِ ومل يبالوا بالردى
عم املفتدى
يفدون بالأرواح موطنهم و ِن َ
يا�أر�ضنا املعطاء ما �أحلى ربوعك ِ م�شهدا
رق�ص اجلمال لمِ ا ر�آ ُه من الفتون وزغردا
وعلى ال�شواطئ ُيبحر الع�شاق يف عمق املدى
رجعه ال�صدى
ُ
ون�سائم الأ�سحار حتمل ما ُي ّ
والبحر يف �أثوابه الزرقاء ماج ُمعربدا
ُ
وطنَ املح ّبة ها �أنا بهواك � ُ
أهتف من�شدا
أر�ضك ننتمي و� َ
�إنا ل َ
نخ�شع ُ�س ّجدا
إليك
ُ
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• طالب هما�ش
ني !
ري احلزنِ الربدانَ على �
أطراف الت ْ
ِ
يا ط َ
لي�س َ
التغريد
لك الآنَ �سوى
ِ
َ
وحزين !
ب�صوت مك�سو ٍر
ٍ
ْ
ُ
أ�سراب
رحلت
قافلة ال ِ
َ
ومل يبق �سوى �أ�شجا ِر احلو ِر
ً
واقفة يف الب�ستانِ ،
العريانة
ِ
ات
اعات الريح ِالليل ّي ِ
كفزّ ِ
و�أ�شجا ِر الدم ِع
ني !
ا�س احلزنِ الليلي ْ
كحر ِ
ّ
�ساعات الوحد ِة
�آ ٍه من
ِ
هي م� ٌ
للروح
ؤملة
كم َ
ِ
اليائ�س
البحر
�صمت
و�آ ٍه من
ِ
ِ
ِ
ني !
نف�س دف ْ
كم ه َو يا ُ
املر ِة
الآنَ تفت ُّح ذكرى الآمالِ ّ
أ�شواك
املتعب كال
القلب
ات
ِ
من ط َي ِ
ِ
ِ

ُ
ُ
الفج ُة
وت�سقط يف قربي
الثمرات ّ
ني !
من
نعوات البكّائ ْ
ِ
ُ
العا�شق
قلب
�آ ٍه مما
ِ
يجعل َ
ال�سكرانة
الغ�سق
�ساعات
يبكي يف
ِ
ِ
ِ
املجروحة
�إذ تتج ّم ُع كل النظرات
ِ
ني !
يف
جتويف الع ْ
ِ
مقفرة
ري اللقلقُ حتت �سماءٍ
ٍ
والآنَ يط ُ
َ
تدير عنني الأعما ِر
ري الليلِ
ونواع ُ
ُ
ً
ني !
عن
العمر
�صحراء
مالئة
ْ
الرحلِ
َ
ّ
ال�سبعة
ثقوب الناي
رب
ِ
ع َ
ِ
ُ
م�ساءات املو�سيقى
تبكي ب�
أحا�سي�س احلزنِ
ِ
أ�سيانة
احل�سرات ال
وترت ُّل بني �سطو ِر
ِ
ِ
� َ
ني
أبيات ودا ٍع ونداءات حن ْ
الوح�شة يا من ُ
تقف اليو َم
ري
ِ
يا ط َ
ني !
باب الدم ِع وقوف الباك ْ
على ِ
دعني �أنحت ت�صوير َة روحي كالطاحونة ِ

النع�ش
خ�شب
املغرب يف
جرح
ِ
دعني �أنحت َ
ِ
ِ
وحزين !
ري م ٍّر
ْ
مل يف تفك ٍ
و�أ�ستغرقُ كاحلا ِ
دامية
حزنُ
ٍ
املغرب حزنُ قلوب ٍ
ِ
ني .
تتلوّ ى من لوعتها يف ند ِم الط ْ
قلب � َ
أبي�ض
حزنُ
املغرب مثل ع�صارة ِ ٍ
ِ
َ
ُ
النايات خال�ص َتهُ
العذبة
تعت�صر
ُ
إبريق الدم ِع
يف � ِ
ني !
ؤو�س القدي�س ْ
ِ
وت�سقيه ك� َ
املغرب حزنٌ يرتقرقُ
حزنُ
ِ
ُ
ت�سيل
العتمة وهي
مثل �شمو ِع
ِ
املر ُة
مع
ِ
العربات جداو ُل َها ّ
العزلة يف الأنفاقْ .
حافر ًة جمرى
ِ

ُ
تعرف كيف
الوح�شة هل
ري
ِ
يا ط َ
آبته
يغو�ص
أنفاق ك� ِ
ال�شاعر يف � ِ
ُ
ُ
ال�سوداءِ
ُ
عتمات الأعماقْ ؟
ويغم�ض عينيه على
ِ
ُ
ُ
ال�صرخة
ت�صيح
تعرف كيف
هل
ُ
ً
يائ�سة يف الب ِئر املوح�ش ِ :ما ُ
عدت �أطاقْ ؟
َ
ُ
الوح�شة
خريف
و�شاخ
رب الب�ستانُ
ِ
ك َ
�شيخوخة حقلِ احلو ِر
يف
ِ
ني !
أكواخ �شتاء ِالت ْ
و� ِ
َ
ال�صيف
فارفع
�صوتك بعد رحيلِ
ِ
وزقزقْ يف الب�ستانِ املهجو ِر
املهجورين !
زقاء
ْ
َ
ني .
ري وحيد ًا بني
دروب الت ْ
وت�سافر يا ط ُ
ِ
ُ

ال حبق يف ال�شّ رفات !!

• �أو�س �أحمد �أ�سعد
�شيء ما
ٌ
أعذب من
� ُ
جفلة النّهدين
ِ
أنوثة
ل
ا
إ�شراقة
و�
ِ
ِ
يف حقلِ اجل�سد
�أعلى من
عطر
ا�ستدار ِة ٍ
�إىل ورد ِت ِه
�أ�شدّ فتك ًا من
حديقة ماكرة
ٍ
يو ُ
مل
َ
فاكهة القول
ويقر�أُين
ظهر ريح
عن ِ
لربوقك الباذخة!!...
يا
ِ
لزهرتك الغام�ضة!!..
يا
ِ
خممور ًة
تهيم
ُ
يف الوادي املطري
و�إ ْذ يفو ُر الدّ نُّ
ٌ
ت�شهقُ
دالية
يومئ ٌ
ُ
برزخ
باكتماله..
الأقحوانُ �س ّيدٌ
هاهنا
العو�سج
وكذا
ُ
والدّ ندنة
إبط
ل
ا
لبنف�سج
يا
ِ
عتمته
ُي�س ّب ُح يف
ِ
�شاعر
برغبة
ِ
ٍ

ال�صخر
يف
ِ
و�أنق�ش َ
�صل�صالة
رقة روحي كالنافور ِة يف
ِ
ني !
ط ْ

قمح ِك
واال ُه ُ
حدَّ الإمحّ اء!!..
*******
ح�صاة
من
ل�ستُ �أكرث
ٍ
َ
الع�شق
خابية
ت�سندُ
ِ
عنب
�أو ح ّبة ٍ
غافلتْ عنقو َدها
و�شردتْ
�شفتيك
يف
ِ
******
امنحها
ً
فر�صة �أخرى
للنّد ْم
لتزهر حيا ُت َك
َ
�أك ْ
رث
*****
جتا�سري يا امر�أة
احلب
ترا ُثنا من
ِّ
ال يكفي للنّدم
ها خامتي �أ�ض ُعهُ
بيا�ض
على ٍ
َ
ورد
م�سافة ٍ
خفّفي الهطلَ
قلي ًال
أراك
كي � ِ
ْ
******
من معانيه العطاء
ئب
الذّ ُ
�أحدُ �أ�سما ِئه
احل�سنى

عطاء
احذرنَ
َ
أو�س
ال ِ
�أي ُتها
الغزاالاااااااات
******
اجل�سار ُة
فن اخل�سار ِة النّبيلِ
ُّ
ُ
أ�صعب ترحال ِك
ما � َ
اي ُتها النّقطة!!..
*****
ا�سم ِك
مذْ ط َفا ُ
�سطح مائي
على ِ
َ
فا�ض الأ�صي�ص
غام�ضة
أ�سئلة
ٍ
ب� ٍ
*******
يح
من دالية ّ
الر ِ
�إىل فمي
ُ
باذخ
م�سافة ٍ
عنب ٍ
ً
خ�صلة
ً
خ�صلة
�أت�سلّقُ اجلديلةَ
كي � َ
أ�صل
ْ
******
هة
ب�أ ّي ِة �أ ّب ٍ
ت�سردينَ ده�ش َت َنا
ُ
الغزالة
يا
أمر اجلهات
ت� ُ
ُ
فت�صهل
يح
ت�شدُّ عباء َة ّ
الر ِ
فتنفر
ُ

أنفر
و� ُ
يف وحدتي
كبئر عتيق
ٍ
*******
غ�صن
جمرد
ٍ
ّ
يف داليتك �أنا
ُيجيدُ
َ
ري
حتوي�ش الع�صاف ِ
َ
وقطف ال ّثعالب
ينعم عن ُب ِك
وكي َ
ْ
بانتبا ٍه رخيم
�أَعليتُ
فخاخي
ِ
******
خمطوف ًا
َ
علي الهوى
�ضاق ّ
وا�ستوتْ ا�سئلتي
ل�شروقك!!..
يا
ِ
ي ُتها املر�أة
بحقِّ هذا الف�ضاء
من �أنت!!!..
******
ا�ستمطر ِك
ُ
كتعويذة �إىل
ٍ
قباحتي
�إ ْذ ما الذي
�ست�ضيفه �أنثى
لو ر�أت اجلمال..؟!!
******
َ
تلك ّ
ال�شجرة
�أعلى

من ع�صافريها
َ
تلك ال�شجرة!!.
*****
ري ما �أطل ُبهٌ
�أكث ٌ
�أ ّيتها احلياة..؟!!
موقد ًا
بحجم قلب
ِ
� َ
إبريق �شاي �أ�سود
ّ�سع
ٍ
برائحة تت ُ
للأ�صدقاء
ً
طاولة ت�شر ُد
يف ف�ضاءاتها
ُ
غزالة ّ
ال�شعر
ً
�سنديانة ماطرة
ُ
تع�صف
ب�أوراق احلنني
******
الم
ال�سّ ُ
على �أغ�صانها
منبتُ الع�صافري
ال�سّ ال ُم على جذعها
ُ
مهبط الدّ فءِ
الم
ال�سّ ُ
على ظلّها ّ
ال�شارد
يو ُ
مل للمتعبني
غفوته املاطرة
الم
ال�سّ ُ
ال�سّ الم
َ
لتيك ّ
ال�شجرة
غدقُ تفّاحها
ُت ِ

على الغريب
دون ح�ساب
****
ال َ
حبق
يف ّ
ال�شرفة
الريح !!..
ت�شهقُ ّ
*******
أنت
� ِ
بث الطّ م� َ
من َّ
أنينة
يف العلوّ
الق�شعرير َة
يف زغب ال�صّ ب ّي ِة
ظل ِّك
من حفّز
َ
الربيع
العا�شقّ /
القرتاف
ِ
احلماقات
ِ
خط ُو ِك
ّهر
من �أر�شدَ الن َ
�سروته
�إىل
ِ
النّب َع
�إىل قلبي
كفى توا�ضع ًا
�أي ُتها
الق�صيدة!....
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ذات م�ساء

• حبيب الإبراهيم
ذات م�ساء
هطلت جنوم قريتي
املُتخمة باحلنني
والعو�سج......
عانقتُ احلوكري
وزنرتها بال�ضياء....
•••
ذات م�ساء
حملتُ �أول كلمة
من قامو�س جدتي
و�أهديتها حلورية البحر...
•••
ذات م�ساء

جفني
ارمتت يف
ّ
زهراتٍ من ريح الغربة
واعلنت حريقها البارد
للأقاحي....
•••
ذات م�ساء
جتمهرت احلكايات
يف ح�ضرة الق�صيدة...
خلعت ُعريها
ُ
و�أن�شدت مواوي ً
ال
وللزمن الآتي....
•••
ذات م�ساء
�أبحرت ال�شم�س

ذروة اخللود
تعلن غربتها
وهي تعانق املدى
وتر�سم تبا�شري االنت�صار....
•••
ذات م�ساء
ا�ستيقظت �أمي
عبّ�أت اجلرار
بجمر االنتظار
ميمت وجهها
ّ
قرى اليباب
قر�أت يف دفرتي
(خرب�شات)
بكاء...
فا�شتعلت ً

َ
انتظارك دوم ًا
يف

• ر�شيق عز الدين �سليمان

“من لديه اال�ستعداد �أن ي�ضيع بع�ض ًا من وقته
َ
انتظارك؟ فكـ ّ ْر قلي ًال ....فكـ ّ ْر مليـ ّ ًا ”.متعب ًا خرجتُ
يف
يومها من الباب الرئي�س حلرم اجلامعة .كان يوم ًا حا ّراً،
وقطرات العرق تتطاير من هنا وهناك ك�أنـّها � ُ
أول وفود
املطر ،ك�أنَّ فتحة الأوزون ات�سعتْ يومها لت�شمل ال�سماء،
وتبعث بتلك الإ�شعاعات املزعجة ،لت�صبح املدينة ب�أكملها
غريب �أنتَ يف تلك
وك�أنـّها ح ّمام �ساونا و�أنتَ عار ٍ داخله.
ٌ
املدينة التي يتوافد الوافدون �إليها لل�سياحة �أو العلم �أو
أ�سباب �أخ��رى عددهم �أكرث بكثري من �سكانها
العمل �أو ل ٍ
َ
غريب يف مدينة
طريقك و�أن��ت
الأ�صليني .لن يعرت�ض
ٌ
�إال بائعو اليان�صيب� ،سائقو �سيارات الأجرة ،ال�شحـّاذون،
العرافات .ول�سوء حظـّي التقيتُ يومها ب�أ�صنافهم
وبع�ض ّ
جميع ًا واحد ًا تلو الآخر.
حني خرجتُ من الباب الرئي�س للمدينة اجلامعية،
رك�ض نحوي ب�شوق وا�ضح ٌ
طفل مل يتجاوز الثالثة ع�شرة،
وك�أنـّه كان يف انتظاري منذ ما يقارب ال�ساعة� ،أوقفني،
ومدَّ يده التي حتمل بطاقات اليان�صيب ،وقال ب�براءة ٍ
ليقنعني :اجلائزة الكربى �ستة ماليني� ،ستكون �إن �شاء
اهلل من ن�صيبك.اعرت�ضتُ �أ ّول الأمر ،ولكنّه �أ�ص َّر قائ ًال:
�سري :وهل �س�أندم
ِّ
جر ْب حظـ ّ َك ،ولن تندم .فت�ساءلتُ يف ّ
رت؟ ور�أيت نف�سي مع هذا الت�سا�ؤل �أمدّ يدي �إىل
�إن مل �أ�ش ِ
جيبي لأخرج ثمن ن�صف بطاقة و�أنا �أقول� :س�آخذ َ
ن�صف
بطاقة مكتفي ًا بثالثة ماليني .وكلـّي ثقة �أنّ حظـّي لن
يتجاوز الرقم الأمين من البطاقة ،هذا �إن كان حظـّي يف
ال�صبي
�أوج عطائه يوم �إج��راء ال�سحب ،وما �إن �سلـّمني
ُّ
َ
ن�صف البطاقة التي انتقاها بنف�سه ،و�أخذ ثمنها ،ر�أيته
�شاب �آخر بنف�س اللهفة التي لقيني بها،
يرك�ض باجتاه ٍّ
جر ْب حظـ ّ َك،
وقبل �أن �أبتعد �سمعتُ الولد يقول
ِّ
لل�شابِّ :
لن تندم .تابعت طريقي مدهو�ش ًا بهذا الولد الذي ربـّما
علي �أنا .وقبل
يقول يف ِّ
�سره الآن :لقد �ضحكت عليه� ،أي َّ
�أن �أ�صل الر�صيف لأجتاز ال�شارع ،ا�ستوقفتني ام��ر�أة ٌ
ثالثينية ،ثيابها رثـّة و�سخة ،حتمل بيدها اليمنى طف ًال
ر�ضيع ًا لفـّته بقطعة قما�ش ٍ مهرتئة ،بينما مت�سك يدها
الي�سرى بيد طفلتها احلافية ،الن�صف عارية ،ومبا �أنّ كلتا
يديها ممتلئتان ،قامت الطفلة بعمل والدتها ،ومدّ ت يدها
الأخرى دون �أن تقول كلمة ،بينما قالت املر�أة الأ ُّم دون
خجل وقد تعوّ دتْ على الطلب :من مال اهلل يا حم�سنني،
من مال اهلل ،اهلل يرزقك ،ويفتح �أب��واب ال��رزق �أمامك.
ولكي يفتح اهلل �أمامي �أب��واب ال��رزق ،و�أم��ام هذا امل�شهد
قدمي الطفلة احلافيتني ،وهذا الر�ضيع
املخزي ،و�أم��ام
ِّ
الذي ي�شارك �أمـّه يف عملها منذ خلـ َِق ،و�أمام �شعره الذي
مل ينبت بعد ،ور�أ�سه التي تعاند ال�شم�س ولهيبها احلارق،
و�أم��ام عيني امل��ر�أة الآملتني ،ر�أي��ت نف�سي �أم��دُّ يدي م َّرة ً
ثانية �إىل جيبي لأخرج ما تي�سـّر ،و�أعطيه للطفلة .مل �أر
عالمات الر�ضا قد طافت على وجه املر�أة ،ولكني �سمعتها
تقول مرغمة :جزاك اهلل خرياً ،ثم تركتني.

�أدب

لــــدي ق�صــــــائد غرر ت�ضاهـــي
ّ

ويف احللبـــــات خيل ال�شعر تـلوي
�أعنّتــــها لتظــفر باخلـــــــروج

جبال الأرز يف زمن الثلـــــــوج

�إذا ما �أبـــــ�صرت فر�ســي ،تولّـــي

و�أعلــــــى ق ّمــــة لل�شعر عــــــندي
تطلّ من املحيط �إىل اخلليــــــج

وتلقــي بالفوار�س وال�ســـــروج
وللزيتــــون يف لغـــتي طقــــــو�س

تخ ّيــــــرين الزمـــــان فكنت �أهـال

وزهر الربتقال �شذا مروجـــــي

وقلّدنــــــــي مفاتيــــــح البـروج

وللأق�صـــــى ي�سابقنـــــي حنيـــــن
وت�سحرنــي منارات العــــروج

ف�أ�سرجت الكواكب يف الدياجــــــي
وكحلت ال�سنــابل يف املـــــروج
ّ
ومنذ طفولتـــــي وال�شعر ي�ســــري

�إىل الأغوار ذاكرتــــي ت�صّ لـــــي
و�إن هتـفت �أهرول كاحلجيـــــج
م�صابيـــــح البحيـرة كم جتــــــلّت

ب�أو�صالـــي ويزخر بالن�ضــــوج
وحرف ال�ضاد تاج احل�سن عنـــدي

ما هي �إال حلظات حتى اجتهت امر�أة �أخرى ب�سرعة
نحوي مت��دّ يدها راج��ي��ة ،وقبل �أن ت�صل �إ َّ
يل كنتُ قد
ُ
اجتزت ال�شارع ،دخلتُ املكتبة ،ا�شرتيت بع�ض املحا�ضرات،
ث��م خرجت لأرى ام���ر�أة م�سنـّة ت�شبه الغجر بلبا�سها
وحليها ،وما �إن فتحتْ فمها لتتكلم حتى بانت يل �أ�سنانها
الذهبية� ،أوقفتني هي الأخرى قائلة بلهجتها البدو ّية:
عرافة ،ب�صـّارة ،دعني �أر ما يخبـّئ َ
لك
ّ
ال�شاب الو�سيم !! دعني �أقر�أ لك م�ستقبلك
الزمنُ �أيـّها
ُّ
ال�شاب !! اعطني َ
يدك .مع �أنـّي �أعرف متام ًا ما يخبـّئ
�أيـّها
ُّ
يل زمني القادم من مطبـّات ،وما توحي به كفّي املتعبة،
مددت يدي لها ،فلطاملا كان بي رغبة كبرية اال�ستماع �إىل
ُ
مددت كفـّي م�ست�سلم ًا� ،أم�سكتْ بها،
العرافات اجلميل.
كالم ّ
وبد�أت النظر فيها بتمعـّن ،وك�أنـّها يف خمترب للجينات ،ثم
بد�أت حديثها واثقة� :أنتَ
ع�صبي املزاج،
�شخ�ص عنيدٌ ،
ٌ
ُّ
متوتر دائما ،ثم عادت للنظر من جديد يف كفـّي.
ٌ
�سري مبت�سم ًا :جميعنا هذه الأيام ع�صبيـّو
قلت يف ّ
املزاج ومتقلبون ومتوترون دائم ًا ب�سبب الأو�ضاع املت�شابكة
كق�ضبان حديد ده�ستها �شاحنة عمالقة .انت�شلتني من
�شخ�ص ح ٌ
ُ
�أفكاري امل�ضحكة حني قالت� :أن��تَ
عدت
��امل.
ٌ
العرافة:
وقلت لنف�سي :جميعنا حاملون باحلرية .قالت ّ
َ
أعداء كرث.
لديك � ٌ
أعداء بع�ضنا بع�ض ًا.
قالت نف�سي :جميعنا � ُ
ٌ
وقليل من الأ�صدقاء.
قالت:
قلت :وجميعنا لديه القليل القليل من الأ�صدقاء.
قالت� :أنتَ �صبور.
قلت :ال يوجد غري ال�صرب نت�سلـّح به.
قالت� :أنت متفائل.
فلت :جميعنا �آملون بالأف�ضل.
ثم اقرتبتْ مني ،وهم�ستْ يف �أذين� :أن��تً عا�شق ،ال
ْ
تخف� ،ستحظى بالتي حتبـّها ،ثقْ بي .وتركتْ يدي ،وقالت
َ
ٌ
ّ
م�شرق ،ويدك
فوجهك
احلظ �سيكون حليفك،
يف ابت�سام:
معطاء ،ثم �أردف���تْ  :لقد انتهيت ،ثم ابت�سمتْ  .رغم �أنّ
كل ما قالته �أدرك��ه م�سبق ًا ،فجميعنا مت�شابهون ب�آالمنا
و�آمالنا� .أعطيتها بع�ض املال ،وتركتها ،وتابعتُ طريقي
و�أنا �أفكـّر :هل �أ�صبح للعرافات مدرا�س �أكادميية تعلمهم
بتفا�صيل احلدث وال�سيا�سة واالقت�صاد ؟ ربـّما.منده�ش ًا
ممّ حدث يل ،وقفت �أنتظر امليكرو با�ص ليقلـّني �إىل موقف
با�صات �ضيعتنا ،و�إذ ب�سيارة �أجرة تقف بجانبي ،ناداين
ال�سائق :ا�صعد ،فاجلو حا ٌّر ،و�ستنتظر طوي ًال� .صعدت يف
ال�سيارة لأنـّي كنتُ متعب ًا جدّ ًا ب�سبب الوقوف الطويل حتت
لهيب ال�شم�س .و�صلت املوقف ،نقدت ال�سائق �أجره ،ووقفت
�أنتظر البا�ص .وبغري دراية مددت يدي �إىل جيبي لأرى
�أنّ َّ
كل ما تبقـّى معي من مال ال يكفي لإي�صايل �إىل املنزل،
ً
ممن �صادفتهم وك�أنـّهم
و
نف�سي
من
ا
�ساخر
أقهقه
�
فرحت
ّ
على اتفاق م�سبق �ضدّ ي.

• �أحمد مفلح

وكم �أبحرت يف عر�س بهيـــــج
ّ
ال�شــط املقدّ �س يل كنـــــــوز
على

ورب ال�شعر يف الزمن اللجــوج
ّ
من ال�سحر احلال ل ن�سجت �شعري

وتاريــــخ تعمــــــّد بالأجيـــــج
وهل نر�ضــى بغيــــر القد�س دارا

وراي ال�شم�س بع�ض من ن�سيجي
وهـذا الل�ؤل�ؤ املكنـــــون ي�سبــــــي

وهل نر�ضــــى مبولود خديـــج؟ ؟
و�إن فر�شــوا الدروب لنا وعـــودا

ويذهــل كلّ غـــــوّ ا�ص ولـــوج
بنـــــــات احلور ت�سبح يف بحوري

مز ّيفـــة ك�أ�ســــفار اخلــــــروج
ينابيـع اجللــــيل مزاج روحـــــي
وما بعد البحـــرية من مزيـــــج

وورد ال�شــام ينهل من �أريـجــي

مَطاف
• ثابتْ خملف حممد
ب�����ج�����وا ِر ِه
ِ
����ش���ع���ر ًا ي�������ض���و ُع ُم���نَ��� َّع���م��� َا ِ

�����س����ط ُ
َّ
����رت ل����ل����خ����اب����و ِر يف �إب������ك������ا ِر ِه

����س��� َّم���ا ِر ِه
ي�����س��م��و ع��ل��ى الأف���������ذا ِذ م���ن ُ

ال������روح حل��ن�� ًا ���س��اح��ر ًا
ب����وح
و���س��ك��ب��تُ
َ
ِ

رقَّ
���ض��ح��ى ويف �أ����س���ح���ا ِر ِه
ال��ن�����س��ي��م
ُ
ً
�أط����ل����ق����تُ����هُ �أ َرج������������ ًا �إىل ُز َّوا ِر ِه

وج����ع����ل����ت ر َّق������� َت�������هُ م�����ط�����ايف ك���لَّ���م���ا
ُ
��اف َ
ذاك ال��ن��ه ِ��ر ����ش���وقُ ي��راع��ت��ي
�����ض��ف ِ
ب ِ

ب���ن�������ض���ار ِة الأف������ن������انِ يف �أ�����ش����ج����ا ِر ِه

ع���ن���دَ ال����غ����دا ِة �إل����ي����هِ �أم�������ض���ي ُم��غ��رم�� ًا

غ��������رد ًا َخ����ل����وب���� ًا م����ن ن�����دى �أزه����������ا ِر ِه
ِ

���م يف ج���ن���ب���اتِ���هِ �أل�������قُ اجل����وى
ف���ي���ه���ي ُ

�������ض���م���هُ ب�����������إزا ِر ِه
ذه������ب الأ�����ص����ي����لِ ي
ُ
ُّ

ُ
ث�����م ����ش���ذا ال����ق����وايف ع��ن��دم��ا
وي
����ط����وف ََّ

����������وا ِر ِه
ي����دع����و �إىل الإل�������ه�������ا ِم يف ن َّ

ب����اك����ر ُت����هُ َ
���ر ُروائِ��������هِ
����ش��� َغ���فَ��� ًا و����س���ح ُ

�����اء ه�������زا ِر ِه
ب���خ���م���ائ���لٍ ع�������ش���ق���تْ غِ �����ن َ

ف����ر�أي����تُ �أب����ك����ا َر ال��ق�����ص��ائ��دِ ك���ال���ر�ؤى

ال�����وح�����ي م����ن �إ�������س������را ِر ِه
وك������أ َّن�����ه�����نَّ
ُ

ب���ال�������ص���ادح���اتِ ع��ل��ى ����س���ن���اءِ ُرب����وعِ ����هِ

ح�������اب م�������س���ا ِر ِه
ي���ب���وح ع��ل��ى ِر
ط������ر ٍب
ِ
ُ
ِ

زن���ب���ق
ب���ع���ب�ي�ر
ن�������س���ري���ن وغ����ب����ط����ةِ
ٍ
ٍ
ِ

أ����س���م���ع م����ا ج�����رى ب�����حِ �����وا ِر ِه
ف������أك�����ا ُد �
ُ

َ
و ُي�����ح�����او ُر ال��������ور َد ال
ُ���ربِ���هِ
أن�����ي�����ق ب���ق ْ
ُ
وم���������ض ال
وي����ك����ا ُد
ي����رفُّ����هُ
أزه������ري������ن ِ
ِ

���ي املَ
�������ش���وق ل�����س��اج��ع��اتِ ن���ه���ا ِر ِه
ِ
َ
����س��� ْع َ

ف�����س��ع��ي��ت َ
ب��ي��ن ُم
ُ
������روج������هِ و ُف����ت����ونِ����هِ
ِ

يف ر َّق��������ةِ ال���ت���غ���ري���دِ م����ن �أط������ي������ا ِر ِه

ُم�����س��ت��ل��هِ��م�� ًا �آيَ اخل����ل����و ِد و َر ْو َح���������هُ

ن���غ���م��� ًا جت����لَّ����ى م�����ن ج������وى ق����ي����ث����ا ِر ِه
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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

أرجها
� ُ
�ضوء من الدم ِع
ٌ
ّ
حيح
ال�ش ِ
والهوى زادي
زرعناه مع ًا
حمرا ُثنا ٌ
�شوق تليدٌ ..
ٌ
حفنة
وعد �أهلينا
من ِ
غدتْ ملْ َء احلقولْ
ط ً
وعر�ض ًا
وال ْ
كم تطولْ !.
يا �أ َّم �أحالمي التي
هامتْ ب�أعما ٍر
غر�سها الفينانَ
لتلقى َ
بال�صّ رب اجلميلْ ..
أدعوك ..
�
ِ
القلب
ما �أق�سى �سما َع
ِ
يف هذي الطّ لولْ !..
ما ُ
عدت �أرنو يف ِجنانٍ
وارفات ..
ٍ
� َ
رب مييلْ !..
أو�شك الدّ ُ
ترينَ ..؟
ماذا َ
ال�ضّوء قد ولىّ ..
ُ
َ
ومل يبق �سوى بع�ض
ذباالت
ٍ
ناغر
و�شيء ٌ
ٌ

ال يرعوي
دي
يف �آخر البئر ال�صّ ِّ
للوئا ْم
مل َ
يبق �إالها
ْ
ووق ٌع من ثوانٍ
زاحفات يف �سبيلي
ٍ
بعد �أنْ هامتْ على
الأوتا ِر
�إ ْذ ت�س�ألنا ع ّما جنينا
يف اخلتا ْم !..
الباب الذي
أفتح
َ
� ُ
ما زال يف �أ�شواقه
رج ُع
ُي ِ
َم ْن ي�أتي  ..وال ي�أتي
ولكن دون �أن ُي َ
ربق
ْ
قطْ ٌر
را�سم ًا َ
خيال
بع�ض
ٍ
من �أمانٍ
�سائ ًال هل ما م�ضى
ول
وما يبقى �سوى ر�شْ ِف
لناي !..
ُد
ٍ
ميعات ٍ
املو�سم ..؟
عادنا
ُ
املو�سم الأعلى
�إنّ
َ
الغيم
ا�شتهاء
ِ
ُ

�ضم اجلنانِ
يف ِّ
الباب على
فاترك
ِ
َ
�أحالمه..
فت ٌْح هي اخلطو ُة
الريح ..
�ضدَّ
ِ
اح
وجهَ ال ِ
ْ
أبي�ض الل ّم ِ
واجرتاح
ح
ر ْب ٌ
ٌ
�آ ِه يا �أحلى هدايا
رب !..
ال�صّ ِ
العمر
�صفاء
كنت
قد ِ
ِ
َ
يف جمر جحيمي ..
ً
التيه
جنة يف
ِ
�إنيّ الآن ال ُيحزنني
�إنْ جاء ذاك ُ
الليل
مهوو�س ًا
كنت نعيمي
وقد ِ
دون �أنْ �أدري
اح
ب�أنّ الوج َع ال�صدّ َ
قد �أرج َع �أحلان ًا
على ال�شط�آنِ
البحر
غنّتها طيو ُر
ِ
أمواج
يف ٍ
عر�س من ال ِ
صري املدى
�إ ْذ ه ّبتْ �أعا� ُ
يف عنفواين
طريق
فا�س�أيل � َّأي
ٍ

االغرتاب
� َ
�شر َقها ِخ َ
فاف ركائبي
أقطعتُ َم ِ
التغر ُب غا ِربي
حتى لقد َقطع
ُّ
ُ
وبدوت يف الأعراب حتى قال �أو
َ
خال امل�ؤ ِّم ُل َر َّب ث�أ ٍر طا ِلبي
لمَ � ُآل َ
خلف الآلِ ُتعديني املنى
نا�ض ِب
َف َمنى ليِ َ املاين ِبعِدٍّ ِ

أر�ض م�ستواها واحدٌ
�أ�سعى ب� ٍ
بذات َمنا ِك ِب
وك�أنها لي�ست ِ
ويح يل يف عالمَ ٍ مل ُيخْ ِلني
يا َ
�سالب �أو ثا ِل ِب
ِعلمي به من ٍ
كالب يف َدمي
ولغتْ ِجراء بني ٍ
ُ
وبنات �آوى قد �أكلنَ �أطاي ِبي
ُ
ناب مل َت ٍق
حتى
غدوت وكلُّ ٍ
ر�ض �شاكلتي ُ
نا�شب
فر
يف ُع ِ
بظ ٍ
ِ
ذب َ�ص ِّي ٍب
�أ�صبو �إىل ُمرتا ِد َع ٍ
وا�ص ِب  
ف�أُ َر ُّد منه �إىل
عذاب ِ
ٍ
ُ
�ساعات عمري لل�شقاء ا َّز َّي َنتْ
بعقارب  
مينا�ؤها ،لكنّما
ِ
مل�س �شربتُ ُلعا َبها
و� ٌ
أراقم ٌ

حتى َت َ�ص َّو َح عا ِر َ�ض َّي و�شا ِربي  
وذوا مكانٍ يف احل�شا مل َي�أْ ُل ِمن
احلاجب  
اختالج
ذكراهُ ما ال ُعزَّى
ِ
ُ
أعر�ضا
ما �صافحاين بال�سالم و� َ
العاجب  
�صفح ًا وذاك من العجيب
ِ
وبحثتُ يف ال�سبعني عذر ًا مل �أجد
الواجب  
�شيئ ًا ي�سو ُغ به اهت�ضا ُم
ِ
فعلمتُ �أنَّ العالمَ َ (اخبرُ ْ َت ْق ُلهُ )
غالب  
زجتْ ب�سوءٍ
ح�سناتهُ ُم َ
ِ
ؤولة
�إال �أثري ًا طا ِل ِب َّي ُخ� ٍ
حرج و�إذ هو طا ِل ِبي  
ما طال بي ٌ
�أ ْوعى َمزادي ُل ْه َو َتينْ ِ َ
وقطْ َك ِمن
�ضارب  
ذل
وف لأ َّو ِل ِه ِب ِج ٍ
ُم ٍ
ِ
ولبثتُ �شهر ًا يف َذرا ُه ك�أنني
املتقارب  
يف قا ِر ٍب من بحر ِه
ِ
أثلة
و�سفحتُ ِ�شعري يف
�سفوح � ٍ
ٍ
دهناء َ
ذات َم�سا ِر ٍب و َم�شا ِر ِب  
َ
ي�سري َّ
باب ِبدَ ِّوها مرتاكم ًا
ال�ض ُ
املرتاكب  
�صورة من غيمِها
يف
ٍ
ِ
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• جودي العربيد
الحب ..
ٍ
عاب
� َّأي ِ�ش ٍ
غريرين
عن حكايات
َ
تري �أ�شواقنا تنمو
َ
الفجر
منو َم
ِ
يف ِّ
كل مكانٍ ..
وانرثي يف الكونِ
اك
ر ّي ِ
لتب َقي حينما يبد�أ
النهر
رق�ص
ِ
ُ
رو�ض ًا من �أغانٍ ..
ُ
انتظرت الك� َأ�س
�إين
يف هذا امل�ساءِ ..
وحده كان ال�صمتُ
يدعوين
لح ًا جارف ًا..
ُم ّ
ج ّمعتُ �أوراقي
وقد طارتْ على ه ْم ِ�س
الدّ جى
ال ك� َأ�س يف هذا ال�صّ دى
�شع
� ِ
أنت هو الك� ُأ�س املُ ُّ
أنفا�س
بني � ِ
الغياب ..

• �إبراهيم الأ�سود
َو َفدَ الق�صيدُ على ت�أ ُّم ِلها ُثب ًا
َز ِج ًال ك�أرجالِ الدَّ َبى املتوا ِث ِب  
فيمن عرفتُهُ ُمذ عرفتُهُ با ِزي ًا
ال ِم ا َ
الهائب  
�شا�ش وال النَّعا ِم
خل ِ
ِ
ناج ٍم
ذا ِه َّم ٍة َث َق َبتْ وهَ ٍّم ِ
ثاقب  
بنجم
ومه َّم ٍة نِيطتْ
ِ
ٍ
�ساح َب لُطْ ِف ذا ِت ِه �سامي ًا
َثنَّى َم ِ
ُّطف َ
�سحائب  
ذات
ف َثنا
�سماء الل ِ
ِ
َ
ُ
ورجعتُ ما ال�شوقُ
بذاهب
اجلليل
ٍ
ُ
اجلميل ب�آ ِي ِب  
رب
َعنّي وما ال�ص ُ
وهُ َو ابتداين باجلميلِ وما َع�سى
َي ْج ِزي ل�ساين �إ ْذ جعلتُهُ نائ ِبي  
واع ٍد
ولطالمَ ا عانيتُ َنك َْث ُم ِ
ُ
ل�صاح ِبي  
واعتذرت
ف�أدنتُ نف�سي
ِ
ولقد َعهِد ُت َك َ
وا�ص ًال
قبل هذ ِه ِ
َ�شهِدَ تْ بذلك ِخبرْ َ تي وجتا ِربي  
�إن كان قد ُعدَّ ال ِودا ُد جتار ًة
الكا�س ِب  
ف ِودا ُد ِم ْث ِل َك َخيرْ ُ َك ْ�س ِب
ِ
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ا�سرتاتيجية الذبح يف و�ضح النهار /تتمة� /ص3
بث��ت الرعب يف نف�س��ه؛ عاملة على الإجهاز علي��ه قبل �أن ت�صل
�إلي��ه؛ �إنه��ا �سيا�س��ة اال�ستهداف الت��ي تخلق الي�أ���س والإحباط
قب��ل التوتر والقلق ما يدفع عدد من املواطنني �إىل مبايعتها ثم
الت��ورط يف النه��ب وال�سرقة؛ ث��م االنخراط يف القت��ل والذبح
واالغت�صاب...
�إن العذاب��ات الت��ي �شهده��ا ال�شع��ب ال�س��وري ت�ؤك��د امل�آ�س��ي
املفجع��ة الت��ي ارتكبته��ا ع�صاب��ات داع���ش وجبه��ة الن�ص��رة
واجلبه��ة الإ�سالمي��ة ،وم��ا ي�سم��ى اجلي���ش احل��ر ...يف الوقت
الذي د َّمرت فيه كل �أ�سباب احلياة ،وا�ستنزفت كل موارد الوطن
االقت�صادي��ة وزرعت الفتن��ة يف النفو�س والدروب واحلارات...
ف�أ�ساليبه��ا الإجرامي��ة فاق��ت يف وح�شيته��ا وعدوانيته��ا كل
�أ�سالي��ب وقعت يف التاريخ وبخا�صة ح�ين �ألب�ستها ثوب الإ�سالم

عل��ى حني انتف��ت �أي عالقة لها ب��روح الإ�سالم ومبادئ��ه� ...إن
م��ن ين�شد احلرية واملعرف��ة والتقدم ال يبتدع طرائق �شيطانية
لنه��ب ثروات البالد و�سف��ك دماء الأبري��اء؛ واغت�صاب ال�شرف
والكرامات.
ومم��ا يحزن املرء كثري ًا �أَنَّ ما عج��زت عن تدمريه (داع�ش)
و(جبهة الن�صرة) وغريهما ا�ستكملته طائرات التحالف الدويل
بقيادة �أمريكا ،يف ظل مزاعم مكافحة الإرهاب الداع�شي .ولعل
ه��ذه البدعة اجلدي��دة للإدارة الأمريكية بقي��ادة (�أوباما) ال
تخ��رج عن مفهوم الرغبة اجلاحمة له��ا وحللفائها يف ال�سيطرة
عل��ى �سورية و�إ�سقاط الدولة املقاومة فيها بعد �أن وقفت رو�سيا
وال�ص�ين يف وجهه��ا؛ فلم حت�ص��ل على تفوي�ض م��ن جمل�س الأمن
الدويل للتدخل يف ال�ش�أن ال�سوري.

ف� َّأي خمطط خبيث وخمب��وء حتت �ضربات طائرات �أمريكا
وحلفائها �أعداء الإن�ساني��ة والقومية بعد �أن عززوا كل عوامل
الفتن��ة والقتل لإ�سقاط الدول��ة ال�سورية وتدم�ير م�ؤ�س�ساتها؛
وتفتيت بنيتها االجتماعية؟.
فه��ل تنظيم (داع���ش) بحاجة �إىل ذلك كل��ه حتى ي�أتوا يف
و�ضح النه��ار لتدمري البنية التحتية للدول��ة ال�سورية؟ وكذلك
ه��م يفعل��ون متعاون�ين مع احلكوم��ة الرتكي��ة التي ب��رز نفاقها
وغدرها فكان �أو�ضح من نور ال�شم�س؛ ملن �أراد �أن يب�صر ...ثم من
من��ا ين�سى جرائم (داع�ش) و�إبادته��ا اجلماعية يف و�ضح النهار
لع�ش�يرة النمر يف الع��راق؛ �أو ع�شرية ال�شعيط��ات يف تدمر ودير
الزور ال�سوريتني؟!.
ف�أي ا�سرتاتيجية للذبح يف و�ضح النهار �أو�ضح من ذلك؟!!

حكايات العقل ..يف �سل�سلة �إبداعات عاملية /تتمة� /ص7
ك��ونِ هذ ِه ال�ثرو ِة جم��ر َد �أداةٍ ل�سع��اد ِة املظلوم�ينَ ,وخال�صهم منَ
الظل��م وانتزاع اجلرمي��ة� ،أ�شبهُ ببطلِ (فيكت��ور هيجو) يف روايتهِ
ِ
(الب�ؤ�ساء) ببطلها (جان فاجلان).
ُ
فج��ان فاجلان
ري القوي البني��ة ،واملطار ُد من �أجلِ
الرجل الفق ُ
ُ
ظروف
ميتلك يف
رغي��ف اخلبز ،والذي
معينة �ضمنَ
�سياق الروايةِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
امل��ال ,وينفقُ عل��ى الفقراءِ ومن �أجله��م ،و(كوزيت) َ
َ
ُ
الطفلة
تل��ك
ُ
ُ
ُ
�صاحب��ة الإراد ِة القويةِ يف احلي��ا ِة واخلري..
امل�سكين��ة,
الربيئ��ة
ُ
هي هدفهُ  ،كما (بوبا)
والنقية َ
نبع يتدفقُ من جبالِ الربنييه َ
نقاء ٍ
ه َو ُ
ري
هدف اجلدِّ عندَ (�سليمان جيغو ديوب) وكما
تظهر �إراد ُة اخل ِ
ُ
وح��ب العدال��ةِ االجتماعيةِ لدى غالبيةِ الأدب��اء الرو�س ..ك�أنها
ّ
وهي ُ
نقاط اللقاءِ الفكري والروحي
,
مي
الق��د
الب�شري
حلم
العقلِ
ِ
َ
م��ع �إراد ِة اخلري يف كلِّ م��كانٍ  ،وهكذا يبدو (�سليم��ان جيغو ديوب)
معرفة.
سري يف ذاتِ الإراد ِة
مبعرفة منهُ �أو دونَ
ٍ
ٍ
ك�أنهُ يجدُ نف�سهُ ي� ُ
كيمياء العق��لِ الأفريقي ما
هي �إراد ُة
ف���إراد ُة
احل��ب� ،إال �أنَّ
ِّ
ِّ
َ
احل��ب َ

ُ
تتح��رك يف معادل��ةِ الب�ساط��ةِ والتفاع�لاتِ غ�ير املعق��دةِ،
زال��ت
ُ
ُ
ال�ش��كل،
��و
ره َ
تفاع�لات بدائي��ةِ ال�ص��ور ِة وكال�سيكيته��ا ،فالتعب�ي ُ
ُ
ُ
ُ
ال�شعبية
احلكاية
احلامل جل�سدِ ال�صراعاتِ العميقةِ � ،إنها
اللبا���س
ُ
الكاتب للتكرار الكثري
ا�ضطرت
التي
هي
رمبا
التي
لعبارات حمددةٍ
ٍ
َ
َ
ُ
ولل�س��ر ِد الطويلِ  ,الذي
يفر�ض نف�سهُ على وق�� ِع الأحداثِ  ..وك�أنهُ
َ
يب��دو �أن ال
جم��ال لالخت�صار �أب��داً ،علينا �أن نعيدَ دائم�� ًا ما ي�شبهُ
العب��ار َة احلكائي��ة العربي��ة القدمي��ة( ..كان يا م��ا كان يف �سالف
ُ
الالزمة التي
جديد� ،إنه��ا
ثم نب��د�أ باحلديثِ من
ٍ
الع�ص��ر والأوان) َّ
ترافقُ َّ
جديد مهما كانَ ب�سيط ًا.
حدث
كل
ٍ
ٍ
يظه��ر بروايت��هِ ه��ذ ِه وبالأح��رى (حكايت��ه
الكات��ب
ولك��ن
َّ
َ
ُ
ال�شعبية )
يظهر مدى ثقافته الأخالقية ,وعمق �إدراكهِ جلزئياتِ
ُ
َ
املنا�سب��ة،
الأم��ور احلياتي��ةِ وتف�صيالته��ا ,واحلل��ول الأخالقي��ة
ً
ُ
وا�ضحة وي�أتي احل��لُّ وا�ضح ًا �أي�ض ًا ومنا�سب ًا ،احللُّ
امل�شكلة
فتظه��ر
ُ
الأخالقي الذي يحاكي َ
عمق الإرادة العقليةِ  ,والذي يحتاجهُ كلّ

ٌ
ٌ
َ
�إن�س��انٍ � ،إنَّ َ
لت�شمل وعي ًا
حقيقي��ة
حاجة
ه��ي
مث��ل هذ ِه املعرفةَ ..
بيت,
اجتماعي�� ًا ح�ضاري ًا ,فما �أحوجنا �إىل ه��ذ ِه ال�صرخات يف كلِّ ٍ
ويف كلِّ
تغ�ص بامل�شكالتِ
ٍ
زاوية من زوايا حياتنا املدنيةِ التي باتت ُّ
اجلديدة واملتجددةِ ,والتي تزيدُ املجتمعات غرق ًا يف الأزماتِ  ،فال
ق��و ًة جتابهُ قو َة
ال�شر من التكنولوجي��ا ,و�سباق ال�صناعاتِ
ِ
جان��ب ِّ
َ
توظيف
القيم الأخالقيةِ  ,ك��ي ن�ستطي َع
اال�ستهالكي��ةِ � ,سوى ق��و ُة
ِ
الأ�شياء التقنية توظيف ًا عقالني ًا ال توظيف ًا وح�شي ًا.
متت.....
***
(�سليمان جيغو ديوب) روائي و�أديب �سنغايل – رواية (الطفل امللك)
ترجمة الأ�ستاذ حممد دنيا – مراجعة الدكتور عبد الرحمن بن زيدان
– �سل�سلة �إبداعات عاملية – �إ�صدار املجل�س الوطني للثقافة والفنون
والآداب يف دولة الكويت.

ق�صيدتان لبيللي كولينز /تتمة� /ص15
املرة ل ْي�ست ج ّيدة كما تلك
وهذه ّ
�إنني ال �أ�شعر ب�أنني محُ طّ ٌم كما حدثَ
يف ذلك ال َوقت.

وهو ي�ستح�ضر ِجبال جليد ُ
الطفولة الدائمة
�أو حولها الطواحني يف ُحقول َ
الطحالب.

َ�سمعنا ال�شعراء الذين جا�ؤوا منذ مدّ ة طويلة
ُيلقون خطب ًا عن مو ِتهم من �أعايل الر�ؤو�س
يء ما دائم ًا َمفقود-
َ�ش ٌ
وم�ضة على َ�سطح ال ُبحرية ،لمَ ٌ
ٌ
�سة البحر ّية العالية،
ال َبجعات,
ٌ
َ
ومن ِ�ضفاف الأنهار
�صغرية جد ًا لكنّها �ضرور ّية،
كومة ِمن الق�شّ
بجوار
�أو �أنّ ِ�صفات الأ�شياء تت�ضاءل.
ٍ
خميلة ظليلة.
ِ�ضمن
ٍ
ولكن ّ
ال�سماء � َ
رقتها �أقلّ
أعمقّ ,
كانت َ
َ
ً
ُ
�أ�صغينا �إىل ُرع ِبهم،
وكانت الغيوم �أكرث �شبها بالكاتدرائ ّيات,
َ
ال�صخر ِة
وهو من النوع الذي َينبثق من الق�صا ِئد
املاء يندفع فوق َ
وكان ُ
ً
بالطريقة التي َينب ِثق بها امل��اء �صاعدا يف
مع فورانٍ �أكرب.
الأنابيب
الطريقة التي تعطي املباراة بها دائماً،
من مقاعدنا ُكنّا ُن�شاهد
ري
عن ال َنار.
ال�صغري ِ
امل�ؤل َّف الفق َ
ِخطابها َ
الوا�سع
ِب ُ�صدَ ْي ِر ِّي ِه()1
ِ

عندما َ
هاية الأمر
و�ضعنا الك َتاب يف ِن ِ
ُع ْد َنا للخلف و�أغلقنا �أعيننا،
لدوغ َ
الطباعة،
ني من ِ
َم ِ
وانزلقنا مع عامل ُمراهنات النوم.
علينا �أن نتعلّم ج ّيد ًا لنعرف
�أننا عندما َن�ستيقظ،
قلي ًال قبل الع�شاء
لن َتكون الأ�شياء تقريب ًا ج ّيدة.
�شيء ما �سيكون َمفقود ًا
ٌ
ُ
من هذه الغرفة الطويلة التي
ت�شبه القرب.
اجلدران والنوافذ الآن
للرمادي خمتلفانِ فقط.
ِظالّن
ّ
الغاردينيا الل ّماعة ُتنق ّ
ِّط

اري الرقيق.
يف ِق ْد ِرها الفخَّ ّ
ٌ
وعلى الأر�ض �أحذية وجوارب
بني اللّون.
تفاحة
ولب
ٍ
ُ
ُّ
�سي�صبح ّ
ال �شيء يبقى كما كان،
ٌ
قليلة ما�ضية،
�ساعات
رجوع ًا يف املا�ضي املجيد
وقبل �أن نغفوا
الذهبي
رجوع ًا يف ذلك الع�صر
ّ
الذي يقرتب من ّا
بوقت ق�صري.
�أحيان ًا بعد الع�شاء
ٍ
***
الهوام�ش:
ال�صديري� ,صيغة ت�صغري �أو تقليل من �أهم ّية
ال�شي ،وهو ما يُلب�س حتت اجلاكيت لدى الرجال
ْ
والن�ساء.
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�صورة من الذاكرة

• من منرية قهوجي (عمان  -الأردن)
بدع��وة م��ن (اللجن��ة ال�شعبي��ة لدع��م �سوري��ة ونهج
املقاوم��ة) تداع��ى مواطن��ون �أردنيون لوقف��ة ت�ضامنية
م��ع �سوري��ة حكوم��ة وجي�ش�� ًا و�شعب�� ًا ورف�ض�� ًا لأي تعاون
�أردين مع �أعدائه��ا التكفرييني الظالميني ،مثل (داع�ش)
و�أخواته��ا م��ن �أفاعي ووحو�ش الع��امل امل�أجورين من قبل
حكام اخلليج وتركيا ل�صالح مع�سكر ال�شر والقتل والدمار
يف كل �أنح��اء العامل� ..أمريكا والكيان ال�صهيوين و�أوروبا
ربة اال�ستعمار القدمي واجلديد ،وم�صا�صي دماء ال�شعوب
و�سراق خرياته وحياة �أهله وحريتهم وكرامتهم.
حي��ث قدمت ح�شود غف�يرة من جميع �أنح��اء الأردن
واجتمع��ت �أم��ام ال�سفارة ال�سورية يف عم��ان يوم اجلمعة
 31/10/2014ورفعت تلك احل�شود �صور الرئي�س ب�شار
الأ�سد و�أعالم �سورية وفل�سطني والأردن ،وعلت الهتافات
ل�سوري��ة وجي�شه��ا وقائدها ،و�شعبه��ا ولفل�سطني وثوارها
وهم��ا �آخر معاق��ل الكرامة يف الأمة العربي��ة والت�صدي
للهجم��ات امل�سعورة الإجرامي��ة يف �سورية وفل�سطني ،كما
هتف��وا لل�شهداء ،ومنه��م �شهيد الأق�صى ال��ذي �أعدم �أمام
�أهله وفوق �أر�ض منزله معتز حجازي ،وا�ستمرت احل�شود
يف وقفته��ا رغ��م الطق���س ال�سيء حت��ى �ساع��ات مت�أخرة
م��ن ي��وم اجلمع��ة ،وكان ب�ين احل�ض��ور نخبة م��ن مثقفي
و�سيا�سي��ي الأردن وع��دد م��ن ابناء اجلالي��ة ال�سورية يف
الأردن.

الدار�س
يف تاريخ
املدار�س
�ضم��ن �إ�ص��دارات وزارة الثقاف��ة -الهيئ��ة العام��ة
ال�سوري��ة للكتاب �صدر كتاب (الدار�س يف تاريخ املدار�س-
عب��د الق��ادر النعيم��ي الدم�شق��ي ) م��ن �إع��داد وتق��دمي
الدكتور عمار حممد النهار.
يتحدث الكتاب عن ع�صر ذهبي مر على مدينة دم�شق،
فك�ساها حلة العلم والأدب ،وزينها مبئات املراكز العلمية،
ف�ص��ارت قبل��ة للراغب�ين يف حت�صي��ل العل��م واملعرف��ة،
ومطمع�� ًا للعلم��اء ال�ساع�ين للتدري�س وللرحل��ة العلمية،
فهو �أهم كتاب يب�سط لنا النه�ضة العلمية يف دم�شق خالل
خم�س��ة قرون ،وي�ص��ف لنا ت�ساب��ق �أبنائه��ا يف �إن�شاء دور
العل��م واملعاهد وامل�ؤ�س�سات اخلريية ،وق��د ا�ستهلك م�ؤلفه
عمره يف كتابته وترتيبه والزيادة عليه.

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

الأديبان الكبريان ال�سيدة كوليت خوري والراحل الدكتور عبد ال�سالم العجيلي 1983 -

امل�سابقة الدولية لن�صو�ص املونودراما
( الن�سخة العربية ) – الدورة الرابعة 2016 -2014
تعل��ن هيئ��ة الفج�يرة للثقاف��ة
والإعالم عن فتح باب امل�شاركة بامل�سابقة
الدولية لن�صو�ص املونودراما يف ن�سختها
العربي��ة للدورة الرابع��ة وذلك حتى 1
�شباط  2015و�ضمن ال�شروط التالية :
 �أن يك��ون الن���ص مكتوب ًا بلغ��ة عربية�سليمة.
 �أن يراع��ي الن�ص قواع��د الكتابةمل�س��رح املونودرام��ا  ،وقاب��ل لأن ي�ؤدي��ه
ممثل واحد رجال كان �أو امر�أة .
 �أن ال تزيد عدد الكلمات للن�ص عن 3000كلمة وال تقل عن  2500كلمة .
 للكات��ب احلري��ة التامة يف اختيارمو�ضوعه وله مالم�س��ة الق�ضايا الكربى
م��ع مراع��اة طبيع��ة املجتم��ع العرب��ي.
 الهيئ��ة ال تلتزم ب�إعادة الن�صو�ص �إىل�أ�صحابها �سواء فازت �أو مل تفز.
 يواف��ق املر�ش��ح عل��ى امل�شارك��ةيف امل�سابق��ة وعل��ى القب��ول ب�شروطه��ا

جمي ًع��ا وبق��رارات جلن��ة التحكي��م
�أي��ا كان��ت دون �أي اعرتا���ض.
 يق��ر املتق��دم ب���أن الن�ص ال��ذي يتقدمب��ه ه��و م��ن ت�أليف��ه و�إبداع��ه وح��ده
مقتب�سا
ولي�س له �شري��ك فيه و�أنه لي�س
ً
�أو مع��دً ا ع��ن عم��ل �آخ��ر ل��ه �أو لغ�يره
و�إن��ه مل ي�سب��ق ن�ش��ره �أو تقدمي��ه عل��ى
�أي �ص��ورة كان��ت ،و�أن��ه يتحم��ل وح��ده
م�س�ؤولي��ة �أي ادعاء �أو مطالبة من غريه
فيم��ا لو ف��از ب� ٍأي م��ن جوائ��ز امل�سابقة.
 يح��ق للمب��دع املتق��دم  -ال��ذي مليف��ز ب�أي��ة جائ��زة  -الت�ص��رف بعمل��ه
بع��د �إع�لان النتائ��ج وف��ق م��ا ي��راه.
 الأعم��ال الفائ��زة باجلائ��زة ت�صب��حمل�� ًكا لهيئ��ة الفجرية للثقاف��ة والإعالم
ولها وحدها ح��ق �إنتاجها والت�صرف بها
وف��ق ما ت��راه عل��ى �أن حتتف��ظ ملبدعها
وا�ضح��ا
بحق��ه الأدب��ي يف و�ض��ع ا�سم��ه
ً
عل��ى عمله ح�ين �إنتاجه عل��ى �أي �صورة

م��ن ال�ص��ور ،ولي���س ل��ه ح��ق الت�ص��رف
بعمل��ه �إال بع��د احل�ص��ول عل��ى موافقة
هيئ��ة الفج�يرة للثقاف��ة والإع�لام.
 يحق لهيئة الفجرية للثقافة والإعالمطباع��ة ون�ش��ر الن�صو���ص الفائ��زة
باملراك��ز الع�ش��رة الأوىل (م��ن الأول
حت��ى العا�ش��ر) عل��ى �أن ت���ؤدي للم�ؤلف
ال��ذي مل يفز ب�أية جائ��زة مادية �أجره
املقرر وف��ق النظم املتبعة ل��دى الهيئة.
 ال ت�ستقب��ل الهيئ��ة �أي عم��ل �سب��ق �أنتقدم لها يف �أية دورة من دوراتها.
اجلوائز
اجلائ��زة الأوىل)15000( :
خم�س��ة ع�ش��ر �أل��ف دوالر �أمريك��ي
اجلائ��زة الثاني��ة)12000( :
�إثن��ى ع�ش��رة �أل��ف دوالر �أمريك��ي
اجلائ��زة الثالث��ة )8000( :ثماني��ة
�آالف دوالر �أمريكي

ن�شاطات ثقافية يف فرع ادلب
االثن�ين  10/11/2014حما�ضرة للدكت��ور حممد يا�سر �صباح ًا يف مقر الفرع.
زكور بعنوان “ر�سالة ق�سطا بن لوقا يف االحرتا�س من النزلة”،
الثالثاء  25/11/2014حما�ضرة للأ�ستاذ فائز قو�صرة
ال�ساعة الواحدة ظهر ًا يف مقر الفرع.
الثالث��اء � 18/11/2014أ�صبوح��ة �أدبي��ة ي�شارك فيها بعن��وان “احلي��اة الإداري��ة يف حمافظ��ة ادل��ب” ،ال�ساع��ة
كل م��ن� :أ .جني��ب كي��ايل و�أ .م�صطف��ى ج��واد ،ال�ساع��ة  11الواحدة ظهر ًا يف مقر الفرع.

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

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

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

www.awu.sy

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

“هوب ..هوب”

• نزار بني املرجة

الأفعى ..و..القلق!

�شه��دت �صالة احلم��راء الدم�شقية بتاري��خ  2014/11/1افتتاح عرو���ض م�سرحية “هوب..
ه��وب” الت��ي قام باقتبا�سها الكاتب امل�سرحي جوان جان عن ن�ص (اجلزيرة القرمزية) مليخائيل
بولغاك��وف و�أخرجه��ا الفن��ان د.عجاج �سليم ،حيث غ���ص امل�سرح بع�شاقه ملتابع��ة فاحتة عرو�ض
امل�سرح القومي والتي �أرادها كل من خمرج العر�ض وكاتبه دعوة للأمل باخلال�ص من م�آ�سي الأزمة
يف �سورية.
ويتح��دث العر�ض عن فرقة م�سرحية ي�شاهد عرو�ضها �أحد متعهدي احلفالت فيقوم بتقدمي
فر�صة لأع�ضائها بال�سفر �إىل �أمريكا وتقدمي العر�ض هناك لكن هذه الفر�صة ال تلبث �أن تتحول
�إىل ذريع��ة ل��دى هذا املتعه��د للتدخل يف �سياق الن�ص وحتريفه وفق �أه��واء البلد الذي ينوي نقل
العر���ض �إلي��ه ليغ�ير كل ما يحلو ل��ه من تفا�صيل يعتربه��ا تخد�ش امل�شاع��ر الأمريكية يف حني �أن
العر�ض بالأ�صل كان موجه ًا النتقاد ذهنية اال�ستعمار الغربي و�أ�ساليبه يف �إيقاع الفنت بني �شعوب
العامل بغية نهب ثرواته ودفعهم لالقتتال فيما بينهم..

(يف �أرق الكلمات)
جديد ال�شاعر �سليمان ال�سلمان
�ضم��ن �إ�ص��دارات وزارة الثقاف��ة-
الهيئ��ة العامة ال�سوري��ة للكتاب �صدر

(حي امليدان الدم�شقي..
تاريخه وتطوره)
جديد الباحث �أحمد بوب�س

دي��وان �شع��ري جديد لل�شاع��ر �سليمان
ال�سلمان بعنوان (يف �أرق الكلمات)
يت�ضم��ن الدي��وان جمموع��ة م��ن
ق�صائد التفعيلة التي ت�ضم وجدانيات
�سحري��ة لع��امل الوطن امل��زروع يف قلب
ال�شاع��ر� ،إ�ضاف��ة �إىل مالم�سة ق�صائد
الدي��وان لق�ضايا الوط��ن واحلياة بلغة
�شعرية �آ�سرة و مميزة.

“خارج املدار”
جمموعة ق�ص�صية لل�شاعرة هدى اجلالب
�أ�ص��درت ال�شاع��رة ه��دى اجل�لاب
جمموع��ة ق�ص�صي��ة جدي��دة حمل��ت
عن��وان “خ��ارج امل��دار”  ،ج�س��دت م��ن
خالله��ا �صور اجتماعي��ة خمتلفة ،ومل
ودوي
تك��ن مبن�أى ع��ن �أزيز الر�صا���ص
ّ
القذائ��ف الع�شوائي��ة ،وق��د متكن��ت
برباعة م��ن توظي��ف يومي��ات الأزمة
�ضم��ن ال�سي��اق الع��ام للق�ص���ص الت��ي
اقتب�ست وعك�ست من �شخ�صية الكاتبة
ومعاناتها وهواج�سها ال�شيء الكثري.

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

�ضم��ن �إ�ص��دارات وزارة الثقافة -الهيئة
العام��ة ال�سوري��ة للكت��اب �صدر كت��اب (حي
املي��دان الدم�شق��ي ..تاريخ��ه وتط��وره)
للباحث �أ� .أحمد بوب�س.
ً
ت�ضم��ن الكت��اب تعريف��ا بح��ي املي��دان
الدم�شق��ي املع��روف انتق��ل بع��ده الباح��ث
�أحم��د بوب���س �إىل تق��دمي �ص��ورة وا�ضح��ة
عن تط��ور احلي و�أزقته وحارات��ه و�أ�سواقه
ومنازل��ه و�سكان��ه وم�ساج��ده وكنائ�س��ه
وزواي��اه ال�صوفي��ة و�أ�ضرحت��ه وحمامات��ه
ومقاب��ره وال�شخ�صيات الب��ارزة التي عا�شت
في��ه� ،إ�ضاف��ة �إىل العالق��ة بني ح��ي امليدان
الدم�شقي العريق والن�ضال الوطني ،و�أهمية
ح��ي امليدان يف عي��ون الدار�س�ين والباحثني
الأجانب.

املدير امل�ســ�ؤول :د.ح�ســـني جمعــة

رئيـ�س التحرير :د.نـزار بني املرجـة

مديـــر التحريــــــــر :با�سم عبدو

املدير الفني :ن�ضــال فهيم عيـــــ�سى

رئي�س احتاد الكتاب العرب

هيئة التحرير:

علي املزعل  -توفيق �أحمد
عدنان كنفاين  -د .ممدوح �أبوالوي
مراد كا�سوحة � -سوزان �إبراهيم

ما �أن بد�أت نتائج االنتخابات الربملانية التي جرت
يف تون�س م�ؤخر ًا بالظهور ،والتي ت�أكدت بعدها هزمية
تيار (النه�ضة) الإخواين يف تون�س ،حتى ا�ضطر �سيء
الذك��ر ال�صهي��وين /الفرن�س��ي /الإ�سرائيل��ي «برن��ار
هرني ليفي» ّعراب ومهند�س (م�ؤامرة الربيع العربي)،
ا�ضط��ر للح�ضور �إىل تون���س على عجل ملحاولة تدارك
الأمر ،وبحث �سبل م�صادرة قرار و�إرادة �شعبنا العربي
يف تون�س ،الذي اكت�ش��ف اللعبة /امل�ؤامرة التي خربت
بي��وت الع��رب  ،وب��د�أ بت�صوي��ب البو�صل��ة �إىل وجهتها
ال�صحيح��ة ،حي��ث كان��ت �أوىل الن��داءات بع��د �إعالن
النتائ��ج ،مطالب��ة قطاع��ات �سيا�سية و�شعبي��ة وا�سعة
ب�إعادة العالقات مع �سورية..
وعق��ب الإع�لان ع��ن زي��ارة (ليف��ي) توجه��ت
مظاه��رات االحتج��اج ب�سرع��ة �إىل مط��ار تون���س
العا�صم��ة ،لطرد (ليفي) منذ حلظ��ة و�صوله ،لي�ضطر
بعده��ا �إىل اله��رب والع��ودة م��ن حي��ث �أت��ى ،وليب��د�أ
حتقي��ق ق�ضائي جدي يف تون�س حول اجلهة التي تقف
وراء دعوة وا�ست�ضافة ذلك ال�صهيوين القبيح للح�ضور
�إىل تون�س..
وكم��ا ه��و معروف فق��د كان (ليف��ي) ،حري�ص ًا على
الظه��ور يف �ساح��ات وميادي��ن العدي��د م��ن العوا�ص��م
العربي��ة ،بعد جناح �إطالق (الربيع املزعوم) والتمكن
من �إ�سقاط عدد من الدول العربية ،و�إغراقها يف دوامة
ال تنته��ي م��ن االقتتال والفو�ض��ى والتق�سيم واخلراب
والدمار ،..فر�أين��ا ظهوره العلني يف طرابل�س وبنغازي
يف ليبيا ،ور�أيناه يف ميدان التحرير يف القاهرة ،وف�ض ًال
عن ذلك فقد ر�أيناه يف كييف ب�أوكرانيا �أي�ض ًا!..
وبع��د قراب��ة �أرب��ع �سن��وات م��ن النجاح��ات
والإخفاقات لذلك (الربيع) التدمريي،
ه��ا نح��ن ن��رى (ليف��ي) الي��وم قلق�� ًا يح��اول مللمة
هزمية التيار الإخواين يف تون�س..
�إن م��ا جرى يف تون���س وربط ًا مع ما �سبق من هزمية
للإ�س�لام ال�سيا�سي الإخواين يف م�ص��ر واملنطقة ،ميثل
ا�ستكم��ا ًال لهزمية ذلك التيار ،وزي��ادة يف و�ضوح م�شهد
م��ا يجري من انت�ص��ارات حتققها �سوري��ة على خمتلف
الأ�صع��دة ،يف ميادي��ن القت��ال وعلى جبه��ات ال�سيا�سة
والديبلوما�سي��ة والإعالم ،..وه��ي يف جمملها مقدمات
لإع�لان الن�ص��ر على �أك�بر م�ؤامرة يتعر���ض لها العرب
يف تاريخه��م احلدي��ث ،بع��د �أن ارتطمت تل��ك امل�ؤامرة
ب�صخ��رة �صم��ود ال�شع��ب ال�س��وري واجلي���ش العرب��ي
ال�س��وري والقي��ادة ال�سورية احلكيمة وتي��ار املقاومة،
ومب���ؤازرة الأ�شق��اء والأ�صدق��اء ال�شرف��اء يف الوط��ن
العربي والعامل..
www. marje.syriaprof.com

