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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

وما هو واجبنا نحن ؟
• ا�سكندر لوقــا
�س�ؤال يطرح نف�سه  .و�أما �سبب طرح ال�س�ؤال فهو ما جاء
يف �إحدى ال�صحف الأجنبية من �أن م�ؤ�س�سة هريدل للأبحاث
الرنويجية  ،تعد بالتعاون مع متحف كون – تيكي  -لالحتفال
مبرور الذكرى املئوية مليالد العامل والباحث الرنويجي ثور
هريدل .ومعروف عن هريدل �أنه اكت�سب �شهرة عاملية يف عام
 1947وذلك عندما عرب املحيط الهادئ الهتمامه مبو�ضوع
الهجرة عرب البحار يف مرحلة ما قبل التاريخ .
�إن ا�ستدراجنا للكتابة يف هذه املو�ضوع  ،ال يعنينا ال من قريب
وال من بعيد � ،إال من زاوية الإ�شادة باجلهد الذي يبذله هذا
العامل �أو ذاك  ،يف �سياق �إميانه ب�أداء عمل يلقي ال�ضوء على �سر
من �أ�سرار الطبيعة وت�سخره خلدمة الب�شر ّية يف الوقت املنا�سب
�أو عند احلاجة .
ومع هذه الإ�شادة بجهد هذا العامل  ،من الطبيعي �أي�ضا �أن
نت�ساءل عن واجبنا نحن يف هذا ال�سياق  ،عن واجبنا يف �إلقاء
ال�ضوء على جهود ال ميكن ح�صرها �سبق �أن ذلها �أ�سالفنا من
العلماء العرب وال جند لهم ذكرا �إال يف الكتب املدر�سية �أو يف
املعاجم و�سوى ذلك من م�صادر على رفوف املكاتب يف البيوت �أو
يف املكتبات و�أحيانا يف امل�ؤ�س�سات الر�سمية و�سواها  .هذا التوجه

و�إن كان كافيا للإ�شارة �إليهم  ،بيد �أنه ال ميكن �أن يرقى �إىل
م�ستوى التعريف بهم �أمام جمهور يتعط�ش ملعرفة ما ينق�صهم عن
حياة �أ�سالفهم الذين �ساهموا يف �صنع تاريخ �أوطانهم .
من هنا ال�س�ؤال عن ماهية واجبنا نحن  ،وحتديدا ك�شريحة
من فئة الأدباء واملثقفني واملفكرين وحتى القائمني على �إدارات
امل�ؤ�س�سات الإعالمية الثقافية يف بالدنا � .إن بالدنا مل تبخل على
الب�شر ّية بعطاء �شكل جانبا من ح�ضارتها الراهنة وعلى امتداد
الكون و�ساهم فيها عامل �أو �أديب �أو فنان و�سوى ذلك  .وال �أعتقد
�أن عودة �إىل امل�صادر التي تتحدث عن �أحد من ه�ؤالء �إال وت�ؤكد
�أن تخ�صي�ص �أيام يف ال�سنة لالحتفال مبئويته بات من ال�ضرورات
التي يجب �أخذها بعني االعتبار  ،وبخا�صة يف �أيامنا الراهنة
هذه وحتديدا يف �سياق الهجمات املركزة التي ت�شن على ما�ضينا
بغية ت�شويهه يف نظر �أجيال الغرب الذي ي�سعى �إىل الإ�ساءة
�إلينا كبناة للح�ضارة وب�شتى الطرق يف �أعينهم .
وال �أعتقد �أن الو�صول �إىل معرفة من ي�ستحق من علمائنا
ومفكرينا و�أدبائنا الكبار االحتفال بذكراه املئوية من الأمور
ال�صعبة  ،ولهذا االعتبار يبقى ال�س�ؤال يف بداية هذه الأ�سطر
يطرح نف�سه ب�صوت م�سموع  .فهل ثمة من ي�سمع ؟

(لبيّك) ت�ساوي احلياة!!
و (لبيّكات) ت�ساوي املوت ؟!
• ح�سني عبد الكرمي
اللب ،وحتقيق نداءات الأعماق ..والـ
خطاب
(لب ّيك)
ُ
ّ
وحب كبري ،و�إن�سانية
نا�صعة،
بحقيقة
تكون
قد
هذه،
(لب ّيك)
ٍّ
ونظر
وبكفر كثري ،وخداع مرير،
فطينة ..وقد تكون ت�صنيع ّية
ٍ
ٍ
�ضرير..
الر�أ�سماليات املاكرة تزرع ر�أ�س اللغة بالقمل والتعابري
املواربة ..وبدل احلقائق واملالمح والدالالت ال�صافية متلأ اللغة
وال�ضرر...
بـ (املاكياجات) ال�سخيفة ،وال�سخ ّية بال�ضراوة
ّ
يف (لبيكات) الأفكار(املهرتئة) ال ُيرجتى اخلري واخلال�ص..
وقلب احلقائق...
وراءها الفتنة والفظاعات
ُ
ويف (لب ّيك) العاقلة ،البالغة ،الرا�شدة ،العاطفية ،احلميدة،
احلميمة ،احلنونة ،احلاملة املتفائلة ..خال�ص �إن�ساين و�سطوع..
حني يقول قلب لقلب :لب ّيك ..يقول عهد ًا وحنان ًا وحياة..
وحني يقول حقل ملو�سم :لب ّيك ..يكتمل عطاء الثمار..
وحني تقول كلّ القلوب الطيبة:
(لب ّيك يا �سورية) ،حينها تقول هذه القلوب:
نحن احلياة ،و�أنت �أ ُّم احلياة ،و�أنت �سفحها وجبلها و�سهلها
ونهرها ونبعها و�صيفها و�شتا�ؤها...
لب ّيك �سوريا ،فطنة اللغة املح ّبة ...وفطنة العواطف
ال�صادحة باخلري..
لب ّيك يا �أر�ضنا ،هي من هذه اال�شتقاقات الوجدانية البديعة،
ُ
اللغة بها بناتها الدالالت...
ُكر ُم
التي ت ِّ
وهي نداءات ا�ستجابة من �أجل خال�ص �إن�ساين م�شرق وعزيز
وكرمي..
وهذه الـ (لب ّيك) ت�ساوي البقاء واحلياة الر�شيدة ..ال احلياة
الهمجية..
اللغة يف �أح�سن حاالتها معاونة رئي�سية للأفكار ..وتزداد
ترف ًا و�شرف ًا ،كلما ازدادت قرب ًا من حقائق اخلري والوجود
املن�سجم مع الكرامات..
تت�شرف باملعاين الت�آلفية واخلال�صات ال�شريفة..
اللغة
ّ

واللغة التي نراها تكرب وترتعرع يف مزارع الفكر املغر�ض املدمر،
�إنها ٌ
لغة �أخرى تعادي الأحالم واخلال�ص...
ع ّممت هذه اللغة على الأفهام والوعي ،ما �أمكنها التعميم
والتعتيم :اهلل �أكرب ،لي�س من �أجل الإميان �أو اهلل ع َّز وجلَّ � ،إمنا
من �أجل القتل والفتك بقدا�سة الدماء والبقاء...
وع ّمموا كلّ ال�شعارات ،بعد �أن ز ّوروها وفتلوا ر�أ�سها ،بل
ومل�ؤوا ر�ؤو�س كلَّ الكالم ب�سقط الأفكار الدونية وب�أب�شع امل�ساوئ
و(املهازل)..
باجلر ون�سوا ال َّرفع والعطف واال�ستئناف
احلروف
عقل
مل�ؤوا
ّ
اجلميل واالبتداء واخلري ..ن�سوا وتنا�سوا..
�إ َّ
ال اخلراب الذي �أرادوا زراعته يف القلوب والبيوت والب�ساتني
وكلّ
يقظة وكل
والأنوثة والرجولة ..زرعوا الليل يف كل نهار
زاوية حنني!؟
(لب ّيك) واحدة ت�شبه �صوت احلقّ الإن�ساين ُير ِّددها �ضمري
اللغة الإن�سانية و�صوتها ،هي التي ت�ساوي احلياة ،وهي التي
�ستعيد ترتيب الكالم ..وهي التي �ستنقّي ر�أ�س اخلطابات
والبالغات والعالقات والدالالت من قمل االنحطاط و�أو�ساخ
الأهداف املتعاونة مع �أفكار الذل والو�ضاعة واالهرتاء...
رب �أفول
اللغة احلقة َّ
البد �أن َتن َعى �إىل �أبنائها وبناتها ،خ َ
وذبول (لب ّيكات) الغدر والقتل واخليانات وال�ضمائر املهرتئة،
(املهزولة) امل�صابة بلعنات البيع وال�شراء..
ٌ
وقت �إن�ساينٌّ
حما�صر و(مغدو ٌر به) ُيفتّ�ش عن (لب ّيك)
ٌ
بر الأمان و�إىل حقيقته النا�صعة ،لعلّه ينت�صر ويكرب
إىل
�
تو�صله
ِّ
وي�سمو ويحلو..
(لب ّيك ) يا �أجمل الأوقات ،ويا �أجمل الأمهات..
ويا �أجمل الأمنيات ويا ر�أ�س ال�سنة وال�سنوات النقية من قمل
اخليانات وال�ضمائر العفنة واالهرتاءات..
البد �أن تعيد ابتكار ذاتها الأنيقة!!...
الإن�سانية َّ

ق�ضايا و�آراء

ــاب
ُك ّت
ٌ
و

�آ راء

«يف الي��وم نف�سه لإ�سق��اط �سورية طائ��رة �إ�سرائيلية
من دون طيار ف��وق القنيطرة يف اجلوالن ال�سوري� ،أ�سقط
ال�شع��ب التون�س��ي املن�ص��ف املرزوق��ي من كر�س��ي الرئا�سة
التون�سي��ة ودق امل�سم��ار قب��ل الأخ�ير يف نع���ش م�ش��روع
«الإخوان» يف العامل العربي»..
ــ �أمني بن م�سعود ــ
(كاتب تون�سي)
«عربي�� ًا ،ب��د�أت تون���س ت�صح��ح م��ن م�ساره��ا بف�ض��ل
خي��ارات ثقافي��ة وتعليمية ج��ادت بها �سن��وات الت�أ�سي�س
الأوىل بع��د اال�ستق�لال ،وم��ازال مفعوله��ا ي�ش��كل ح�صن ًا
منيع�� ًا ،و�ست�ستعيد �سوري��ة عافيتها �أمام غي�لان التطرف
بعد هذا ال�شتاء العربي الطويل»..
ــ حكيم مرزوقي ــ
(كاتب تون�سي)
«�سوري��ة كال�ص�ين تتطل��ع �إىل ال�س�لام يف ظ��ل تفاقم
الأزم��ة الإن�ساني��ة الت��ي يعانيه��ا �شعبه��ا من��ذ ح��وايل 4
�سن��وات ،ب�سبب ما يرتكبه الإره��اب التكفريي من جرائم
مروع��ة بحقه ،م��ا يجعل عودة الأم��ن واال�ستقرار للبالد
مطلب�� ًا ملح ًا وفوري�� ًا ،ت�سانده كل الق��وى اخلرية يف العامل
ويف مقدمتها ال�صني»..
ــ هوانغ �شيانغ ــ
(كاتب �صيني)
«رو�سي��ا �ستوا�صل دعمه��ا ل�سورية ،لأنه��ا تتعاون قبل
كل �ش��يء مع حكومته��ا ال�شرعية املنتخب��ة �شعبي ًا ،ولأنها
القوة الرئي�سية املهمة يف حماربة الإرهاب ،ودون التعاون
معه��ا ال ميك��ن يف احلقيقة �إح��راز �أي جن��اح مبحاربته يف
املنطقة»..
ــ فيتايل نعومكني ــ
(كاتب رو�سي)
مدير معهد اال�ست�شراق يف �أكادميية العلوم
الرو�سية
«امل�ش��روع الفل�سطين��ي حتدث ع��ن القد���س ال�شرقية
كعا�صم��ة للدول��ة الفل�سطينية ،وامل�ش��روع املعدل يتحدث
ع��ن القد�س كعا�صم��ة م�شرتكة للدولت�ين! ،وهذا ينطوي
ع��ل خماطر وحقيقي��ة ،ت�ستجي��ب للر�ؤي��ة الإ�سرائيلية
التي ترى يف القد�س عا�صمة االحتالل (الأبدية)!»
ــ را�سم عبيدات ــ
(كاتب فل�سطيني من القد�س املحتلة)

ق�ضايا و�آراء
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كلمة يف الكلمة
• علي دياب
تعلمن��ا يف فق��ه اللغ��ة �أنّ الكلم��ة كالكائ��ن احل��ي مت��ر
مبراح��ل عدّ ة ،م��ن طفول��ة �إىل مراهقة �إىل �شب��اب و �إىل
�شيخوخ��ة وم��ن ثم امل��وت ،و �إنّ ا�ستخ��دام ه��ذه الكلمة �أو
تل��ك مرتبط بعوامل كثرية �سيا�سية اقت�صادي ة اجتماعية
ثقافية...ال��خ ،وم��ن هن��ا جن��د كث�ير ًا م��ن املف��ردات �ش��اع
ا�ستخدامه��ا يف ع�ص��ر م��ا ،وت�صب��ح عل��ى ّ
كل ل�س��ان ،وم��ن
ّ
ث��م تذب��ل و ّ
ول��كل لغة
حتل حمله��ا مفردة �أخ��رى وهكذا،
خ�صو�صيته��ا يف ا�ستخ��دام هذه املفردة �أو تل��ك ،وهنا ن�شري
�إىل اختالف اللغة العربية عن غريها من اللغات ،لأنّها لغة
القر�آن الكرمي ،بينما جند الأمر يف �أوروبا خمتلف ًا ،فعندما
انف�صل��ت الدولة عن الكني�سة يف مطلع القرن املا�ضي انتهت
الالتينية �إىل حدّ ما ،من الناحية العملية تعليمي ًا وثقافي ًا
وبقيت مقت�صرة على رجال الدين.
ونظ��ر ًا للتط��ور ال�سريع ال��ذي �شهده املجتم��ع الب�شري
يف ع��امل التقان��ة واالت�ص��االت ،ف�أ�صب��ح الع��امل كم��ا يقال
قري��ة �صغ�يرة ،فالي��وم �إذا ح�صل ح��ادث �سي��ارة يف �أق�صى
املعم��ورة ،تتناقله و�سائل االت�صاالت من مرئية وم�سموعة
والكرتونية وال يبقى اخلرب خافي ًا على �أحد.
لف��ت انتباهي و �أن��ا �أقر�أ يف بع�ض املواق��ع االلكرتونية
�إع�لان معجم «اوك�سف��ورد» فوز كلم��ة « »Vapeلهذا العام
ومعن��ى الكلمة وفق ما �شرحه املعج��م �أنّه عملية ا�ستن�شاق
�أبخ��رة ال�سيج��ارة االلكرتوني��ة ،وعل��ى م��ا يب��دو �أنّ ه��ذا
تقلي��د ًا درج��ت علي��ه جمام��ع اللغ��ة يف الغ��رب� ،إذ يذه��ب
الباحثون لي�س فقط �إىل كلمة كرث ا�ستخدامها بني النا�س،
و �إنمّ��ا يوغل��ون يف البح��ث عن مف��ردة �أو م�صطلح يحمل يف
طيات��ه فل�سفة الع�صر ،وينبئ عن اكت�شاف ما ،يغدو مهيمن ًا
يف زمانه ومكانه.
ف�إذا عدنا �إىل كلمة «  « Vapeف�إنّها لي�ست م�ستخدمة
كث�ير ًا ،و لكنّه��ا متث��ل حال��ة ثقافي��ة تت�ضم��ن البح��ث عن
ال�صح��ة ،و العمل بكل ما ي�ضمن �سالمتها من ترك التدخني
واالهتم��ام بالريا�ض��ة انطالق�� ًا م��ن �أنّ العق��ل ال�سلي��م يف
اجل�س��م ال�سلي��م ،و كذلك اختيار الطع��ام النوعي ،و توزيع
الوقت ب�شكل منطقي لي�أخذ اجل�سم ق�سطه الالزم من النوم
والراحة.
و ربمّ��ا الأه��م م��ن ّ
كل م��ا ذكرن��ا ه��و التدخ�ين و ذل��ك
لعالقته بالكلمة املذكورة وامل�ضار الكبرية املالزمة له ،ومن
هن��ا �شهدت بع�ض ال��دول خالفات حول ظاه��رة التدخني،
و ب��د�أ الت�ضييق عل��ى �أ�صحابها يف املراف��ق العامة� ،إذ كانت
يف البداي��ات تخ�ص���ص ال�سلط��ات املعني��ة �أماك��ن خا�ص��ة
للمدخن�ين� ،س��واء يف و�سائ��ل االنتق��ال �أم يف املطاع��م وما
�شابهه��ا ،وجنح بع�ضها �أخري ًا �إىل ال�صرامة يف تطبيق ذلك،
و �ألغ��ي التدخ�ين نهائي�� ًا حتى ل��و ا�ستمرت رحل��ة الطريان
عل��ى �سبي��ل املثال �ساعات ط��والّ ،
كل ذلك ج��اء باال�ستناد
�إىل تربي��رات قدمته��ا ه��ذه اجله��ات ،و كان الأ�سا���س فيها
م�صلح��ة املواطن و م�صلحة الدول��ة� ،آخذين بعني االعتبار
التكالي��ف الباهظ��ة ،الت��ي تتحمله��ا ه��ذه ال��دول نتيج��ة
الأمرا���ض الت��ي ي�سببه��ا التدخني ،والأوىل به��ذه الأموال
�أن ت�صرف يف جماالت �أخرى ل�صالح الإن�سان ولي�س ملعاجلة
الأمرا���ض املت�أتي��ة م��ن التدخ�ين ،ووجد بع���ض النا�س يف
م�س�� ًا باحلرية ال�شخ�صي��ة وتقييد ًا له��ا ،ومع ذلك مل
ذل��ك ّ
ي�ؤخذ مبثل هذه الآراء واالعرتا�ضات� ،إنّنا جند �أنّ املفردة
الفائ��زة �س��واء لهذا الع��ام �أو الأعوام الت��ي �سبقت تت�ضمن
مفاهي��م عميق��ة ،وحتم��ل مع��ان خمتلف��ة ،وله��ا ت�شعب��ات
ع��دّ ةّ ،
كل ذل��ك ل��ه عالق��ة بالإن�س��ان ومن النواح��ي كافة
ال�صحية والنف�سية واالقت�صادي��ة وال�سيا�سية والقانونية
وغريه��ا م��ن تفرع��ات كث�يرة .وه��ذا م��ا يقودن��ا يف ع��امل
الي��وم �إىل التوق��ف عند ما يح�صل يف كث�ير من دول العامل
وه��و مال��ه عالقة بكلمة ه��ذا العام وه��و �أن ت�صدر قوانني
ت�سمح بتعاطي احل�شي�ش ،ففي الواليات املتحدة الأمريكية
خا�صة ،التي �سبق لها و �أن منعت تعاطي الكحول يف بدايات
الق��رن املن�ص��رم ،وهكذا نتب�ين عملية الربط ب�ين اللغة و

�أهلها ،فه��ي لي�ست و�سيلة التفاهم بني النا�س فح�سب و �إنمّ ا
ه��ي و�سيل��ة تفكري وتو�ضي��ح للعالقة بني املنت��ج وامل�ستهلك
بجوانب��ه املختلف��ة املادية واملعنوية ،و�إذا م��ا �أمعنا النظر
يف واقعن��ا العربي و �أهمية املف��ردة يف معاجمنا و جمامعنا
اللغوية لوجدنا �أنّ بون ًا �شا�سع ًا يف�صل بيننا وبني ما يذهب
�إليه الباحثون الغربيون ،ويف هذا املجال� ،إذ مل يعلن جممع
م��ن جمامعن��ا اللغوية ،فوز كلم��ة �أو م�صطلح له��ذا العام �أو
لغ�يره ،و لكنّنا جند كلمات عدّ ة تفر���ض فوزها علينا �شئنا
�أم �أبين��ا؟ فعل��ى �سبي��ل املث��ال جن��د كلم��ة « داع���ش « وهي
اخت�ص��ار « الدولة الإ�سالمية يف ال�ش��ام والعراق « �أ�صبحت
على ّ
كل ل�س��ان وتت�صدر �صفحات كربيات ال�صحف العاملية،
وقنواته��ا التلفازية ،وهي بدورها تق��وم بت�ضخيمها ،ون�شر
ما تقوم به م��ن فظاعات بحق من يواجهها ،والأبرياء ممن
طالهم �شرها ،وهذا ما ي�صرف ل�صالح �أعداء �أمتنا العربية،
وي�س��يء �إىل لغتنا وقيمنا و�إىل الدي��ن الإ�سالمي ،املعروف
ب�أنّه دين حمبة وت�سامح ،ومل يكن دين قطع ر�ؤو�س و �إقامة
ح��دّ  ،وجلد وم��ا �شابه!! فه���ؤالء ط ّوعوا اللغ��ة ملمار�ساتهم
الفظيعة ،وبالت��ايل ف�أعدا�ؤنا ينقلونها كما هي يف �إعالمهم
و�إىل �شعوبه��م ،وذلك �إمعان�� ًا يف تقدمي العرب �إىل �شعوبهم
يف �أنّه��م متخلف��ون ،وغ�ير ح�ضاري�ين ،ومازال��وا يحلم��ون
بالع��ودة �إىل ما قبل مئات ال�سن�ين م�شوهني بذلك �صورتنا
يف تلك الفرتة ،منطلقني مما يقول به ه�ؤالء با�سم اخلالفة
الإ�سالمي��ة؟ وتلك التعابري الت��ي تندرج حتت هذا العنوان
م��ن �سبي وجزية ونكاح وغريها ،وهذا ما يريح �أي�ض ًا عدونا
ال�صهي��وين ،الذي واجه منذ �سنوات مفردات فر�ضت نف�سها
يومه��ا مث��ل فدائي -وانتفا�ض��ة وغريها من املف��ردات التي
ارتبطت مبواجهة ال�شعب العربي الفل�سطيني ملحتل �أر�ضه،
ومطالبت��ه بحق��ه يف العي���ش عل��ى �أر�ض��ه والع��ودة �إليه��ا،
وحمارب��ة املغت�ص��ب ،فمهم��ا حاول الع��دو �أن ي��ز ّور وي�ضلل
ويته��م املنتف�ضني والفدائي�ين «بالإره��اب» وغريها فيبقى
الع��امل ينظر �إىل ه���ؤالء يف �أنّهم �أ�صحاب ح��ق ،ويطالبون
ب�أر�ضه��م التي ولدوا فيها وجاء ال�صهاينة من دول خمتلفة
ليطردوهم منها ويح ّلوا حم ّلهم ،بينما اليوم جند ال�صهاينة
يدعمون «داع�ش» وغريه��ا لأنّها ت�صرف نظر الآخرين عن
فل�سط�ين ،ون�ض��ال �شعبه��ا �ضد املحت��ل ،باجت��اه الفظاعات
املرتكبة من قبل هذه التنظيمات ،ويعيثون ف�ساد ًا وتدمري ًا
للبن��ى التحتية وا�ستنزاف ًا للجيو���ش العربية ،ولكل القوى
التي �أع��دت ملواجهة العدو الأ�سا�س للأم��ة العربية ،ولكي
يكم��ل الأعداء م�سرحيتهم ،ي�شكل��ون حتالف ًا دولي ًا لإيقاف
«داع���ش» ومتددها ويوجهون �إلي��ه ال�ضربات اجلوية ،التي
الت�سم��ن وال تغن��ي م��ن ج��وع ،وحت��ى تاريخ��ه مل ي�ستطع
التحالف بالإ�ضافة �إىل القوات التي تواجه «داع�ش» على
الأر�ض من �إخراجها من مدينة عني العرب ال�سورية ،وهذا
ي�ش�ير �إىل ع��دم جدّ ي��ة التحالف يف حربه ه��ذه و�أنّه جاد
يف �إطال��ة �أمد ه��ذه احلرب لي�ستن��زف بدوره �ش��ركاءه من
دول النف��ط العربي ويعو�ض ما مي��ر به من �أزمات مالية يف
بالده ؛ وكما قال ال�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد� « :إنّ �ضربات
التحالف �ض��دّ «داع�ش» هي �ضربات جتميلية ،و �أنّ تدخله
غري قانوين و انتهاك لل�سي��ادة ال�سورية ،وال ميكن الق�ضاء
عل��ى الإره��اب من اجلو و�إنّنا نحن م��ن نخو�ض املعارك على
الأر�ض �ضدّ «داع�ش» ».
فالتحال��ف �إذن غ�ير م�ؤه��ل للق�ض��اء عل��ى «داع���ش»
فاجلي���ش العرب��ي ال�س��وري وال�شع��ب م��ن خلف��ه ه��و الذي
�سي�ض��ع حدّ ًا لهذا التنظي��م و�سيخرجه من ّ
كل الأر�ض التي
ي�سيط��ر عليها ،طال الزمن �أم ق�ص��ر! و�سواء توقف الغرب
و �أتباع��ه يف اخلليج العربي وال�سلط��ان الأردوغاين� ،أم مل
يتوقف��وا ع��ن دعمه��م له��ذا التنظي��م ،فهذا اجلي���ش الذي
�صمد يف وجه هذه احلرب الكونية �ضدّ ه طيلة هذه الفرتة،
فه��و قادر على ال�صمود حتى االنت�صار ودحر �أعداء الوطن
وال�شعب داخلي ًا وخارجي ًا.
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كـــــــــــــــــــــــــلمة
كـــــــــــــــــــــــــلمة
• ح�سني جمعة

الأزمة ال�سورية
واحلل الوطني
تنطل��ق ر�ؤيتن��ا حل��ل الأزم��ة واحل��وار الوطني م��ن اندماجها
بال��ر�ؤى التي تو�صلت �إليها امل�ؤ�س�سات والفعاليات الأخرى يف �إطار
التكام��ل ال التباين؛ والتعاون ال التناق�ض ،فكل ينطلق من موقعه
وم�س�ؤوليته للقيام باملهمات املحددة التي ت�ساعد على جناح احللّ ،
معافى ،و�أف�ضل كما كان...
وعودة الوطن ال�سوري
ً
و�إذا م��ا كان احلل ال�سيا�س��ي �صعب ًا �أو معقد ًا فهو غري م�ستحيل
�إذا تواف��رت الإرادة الوطني��ة ال�صادق��ة واحل��رة ،عل��ى الرغ��م
م��ن وجود بع�ض الأط��راف اخلارجي��ة الراف�ضة للح��وار �إ َّ
ال وفق
�شروطه��ا اخلا�ص��ة ،وهي �شروط تعجيزية لأنه��ا ال تريد � َّأي ٍّ
حل
ي���ؤدي �إىل امل�صاحل��ة الوطني��ة و�إمن��ا تري��د ال�سلط��ة فق��ط؛ ما
يجعله��ا تقدم الذرائع الواهية لتخفي رغباته��ا الدفينة؛ بيد �أن
اجلميع يعرفها.
�إذاً ،هن��اك حتدي��ات ك�برى تواج��ه املجتمع العرب��ي ال�سوري
ب��كل �أطيافه؛ ف�إما اال�ستمرار ب�سفك ال��دم وانبعاث رائحة القتل
والفتن��ة املتوح�ش��ة وتدمري مكونات الدولة و�أركانه��ا و�إما �إيقاف
العن��ف الأحم��ق واللج��وء �إىل طاول��ة ح��وار حمكوم��ة باملنطق
واحلكم��ة والعق��ل ،ف��كل خ�لاف ميك��ن �أن يناق���ش ،يفر���ض على
اجلميع اختيار الأمر الثاين للحفاظ على املواطن بو�صفه الغاية
والو�سيلة؛ واحلفاظ على الوطن و�سيادته ووحدة ترابه و�شعبه،
واالرتق��اء ب��ه يف كل اجت��اه بو�صف��ه الهوي��ة واالنتم��اء ...فمن
يح�ترم �إن�سانية الإن�سان ال يزهق روح��ه و�إمنا يجعله مدار احلق
واخل�ير واجلم��ال ،ويحر���ص عل��ى جعله م��دار التنمي��ة ال�شاملة
لتحقي��ق املواطن��ة ال�صاحلة الت��ي تفي باحلق��وق والواجبات ،يف
ظل �سيادة القانون.
ويف �ض��وء ذلك نرى �أن التوجه �إىل احلل ال�سيا�سي ينظر �إليه
م��ن زاويت�ين اثنت�ين؛ الأوىل ملحة و�ض��رورة وجودي��ة ووطنية
بعيدة كل البعد عن التبعية لهيمنة الدوائر ال�صهيو�/أمريكية...
م��ا يفر�ض الواج��ب الوطني التحرر الكامل م��ن �أي ت�أثر �أو ت�أثري
خارج��ي .والثانية �ضرورة م�ستقبلية تكمن يف �إعادة بناء الوطن
واملواطن...
�إن �إمكانية اخلروج من الأزمة القاتلة (املركبة واملعقدة) على
كل م�ست��وى و�صعي��د داخلي�� ًا وخارجي ًا؛ ذاتي�� ًا ومو�ضوعي ًا تفر�ض
على اجلميع واجبات مت�ضافرة ال يجوز �إهمال واحدٍ منها:
 1ـ �إيق��اف العن��ف و�سف��ك ال��دم ال�س��وري و�إلق��اء ال�س�لاح،
وحترمي االقتتال؛ وااللتزام به �أخالقي ًا وعدم انتهاك �أي اتفاق
تتو�ص��ل �إلي��ه الأطراف املختلفة مهما كان��ت الأ�سباب من �أي منها
م��ا دام اجلمي��ع يحر���ص عل��ى الدول��ة ومكوناته��ا ومن ث��م وقف
كل �أ�ش��كال التحري���ض والتجيي���ش الطائف��ي وت�أجي��ج الكراهية
واحلقد..
ويراف��ق ذل��ك بالتزام��ن �إيق��اف دع��م الأط��راف العربي��ة
والإقليمي��ة والدولي��ة للمعار�ضة باملال وال�س�لاح؛ وعدم �إدخاله
البقية �.........................................ص22
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التجان�س االجتماعي
والعقد الثقايف التاريخي يف �سورية

املظهر الربَّاين واجلوَّاين
لل�شخ�صية يف الق�صة الق�صرية

• با�سم عبدو

• فايز عز الدين
حتدثوا عن املجتمع فو�صفوه بحقلِ التاريخ...
تدور فيه حياة النا�س،وحوادثها ...وفيه من�ش�أ ال�سلطة
َ
الدموية
العالقات
النظيف ذا
والدولة .لكنّ املجتم َع
ِ
ِ
اخلال�صة ،لي�س موجود ًا ،وعليه فال�صيغة املجتمعية ال بدَّ
�أن تت�شكل من �أنواع ب�شرية خمتلفة �أي من عروق دموية
جتان�س اجتماعي
 ،وقوميات برابطة دموية يحدث بينها
ٌ
ثقايف يف �إطار املجتمع املتعاقد املوحد .فالنوع الب�شري...،
والتجان�س :متالزمتان حتدّ دان املجتمعات الإن�سانية منذ
فجر التاريخ حتى اليوم� .أي �إن النوع ق�ضية عرقية
�إثن ّية� ،ساللية� ،أ�صولية ،دموية .والتجان�س ق�ضية
تعاقدية ،تفاعلية ،ثقافية ،ح�ضارية حتدد �أمناط
الوجود االجتماعي و�أ�شكال العي�ش امل�شرتك على الأر�ض
التاريخية الواحدة .وهكذا �سي�صبح النوع الإن�ساين داخ ًال
والتجان�س
يف مكونات التجان�س االجتماعي الوطني،
ُ
عقد ًا اجتماعي ًا ثقافي ًا ح�ضاري ًا للأنواع املوجودة
داخل الوطن الواحد .والنوع والتجان�س يف العملية
التاريخية ي�شكالن مع ًا العالقات التي تنه�ض بالنا�س يف
املج�سدة
العقد االجتماعي من عالقات ما قبل الدولة
ّ
لالنتظام االجتماعي التاريخي ( عائلة ،ع�شرية ،قبيلة
) �إىل عالقات الدولة الو�ضعية القائمة على التح ّول
من مفهوم الفرد يف املجتمع القدمي القائم على االنتظام
املن ّوه عنه� ،إىل مفهوم املواطن واملواطنة مبنطق امل�ساواة
الكاملة يف الدولة املدنية العلمانية الدميقراطية .فالنوع
الب�شري املحدد عرقي ًا �سيكون الالحم الداخلي فيه
والوالء للرتاث التاريخي
دموي ًا ،وقومي ًا .واالنتماء فيه
ُ
الالحم
�سيكون
التجان�س:
له ،ولقيم هذا الرتاث .بينما
ُ
الداخلي فيه ثقافي ًا ،وح�ضاري ًا ،ووطني ًا ،وتعاقدي ًا؛
ُّ
والرابطة ال�شعورية املحدّ دة لالنتماء ،والوالء فيه هي
الوطنية وطني ًا .والقومية قومي ًا .ويف حالة جمتمع
قطرية كما هو احلال عليه عندنا
دول
�إن�ساين
مق�سم �إىل ٍ
ٍ
ٍ
نحن العرب ت�صبح الوطنية يف �سيكولوجيته متجادلة
مع الأفق القومي بعالقة تاريخية واحدة .فالوطني
مفهوم جغرايف ،والقومي مفهوم اجتماعي �سيا�سي؛ �أي
مفهوم تكويني لأ ّمة .وبني الوطني القطري اجلغرايف
امل�ؤقت ،والقومي التوحيدي امل�أمول الذي فيه عودة �إىل
احلالة الطبيعية يف التاريخَ ،جدَ ُل الوجود الواحد للعرب
كمجموعة ب�شرية اِئتل َفتْ تاريخي ًا �أر�ض ًا ولغة و�إرادة،
وللمقومات امل�شرتكة لهذا الوجود الواحد امل�ؤتلف.
وهنا ي�صبح مفهوما النوع الب�شري والتجان�س مفهومني
فاعلني جتميعيني يف الك ّلية الوطنية الواحدة قطري ًا،
ويف الك ّلية القومية الواحدة عربي ًا؛ �أي على �أر�ض العرب
التاريخية يف اجلغرافيا ،والدميوغرافيا ،والثقافة.
التجان�س بينه �سيفتحان دائم ًا
والنوع الب�شري ،و�أطر
ُ
َ
الربهة التاريخية للأمة العربية يف ت�أ�صيل هويتها
املتجددة القائمة على العقد االجتماعي والثقايف،
واحل�ضاري وامل�ؤ�س�سة على العقيدة اجلامعة ،واللاّ حم
الوطني القومي ب�آلية معرف ّي ٍة واحدة حتدد احلا�ضر
وامل�ستقبل �ضمن مقومات العمل العربي امل�شرتك وطني ًا،
وقومي ًا ،وتوحيدي ًا .فال�سمة التاريخية للمجتمع الوطني
التاريخي يف �سورية هي :التنوعية االجتماعية �ضمن
االنتظام االجتماعي القبلي القدمي وثقافته .والتنوعية
الدينية �ضمن التعدد يف الر�ساالت ال�سماوية .والتنوعية
ال�سيا�سية �ضمن العقائد الفكرية الأيديولوجية
املتجاذبة �أو املتنافرة.
والتنوعية الإثنية �ضمن الأ�صول العرقية الدمويةوعقد ح�ضاري
أر�ض تاريخية واحدة،
ٍ
املتعاي�شة على � ٍ
عريق بالقدم.
وت�أ�سي�س ًا عليه �صار من املمكن على �ضوء ما حدث على
�سورية من حرب كون ّية �أن ُن�شري �إىل مايلي:

ق�ضايا و�آراء

املجتمع بحالته التاريخية ما قبل الدولة كان الالحم
االجتماعي له هو الأقوى يف عالقاته الإن�سانية وثقافته
املوروثة .واملجتمع الأهلي الذي �أقمناه داخل مفاهيم
الدولة الوطنية على التنظيم الوطني اجلديد ،حت ّول
الحمه االجتماعي من القبلية يف االنتظام املنوه عنه
�إىل الوطنية وقيمها املعا�صرة ،والتقدمية .فالتجان�س
�سيمثل �إذ ًا انتقا ًال بالأنواع الب�شرية املوجودة من االنتظام
التاريخي القدمي� ،إىل التنظيم االجتماعي اجلديد �أي
�إىل الرتكيب الك ّلي الوطني التعاقدي املع�صرن.
وبذلك فاالنتماء والوالء جندهما يف احلالة الأوىل
للمجتمع �سيكونان للثقافة القبلية املوروثة ،و�سيكون
فيهما الكثري من املوروث الإيجابي� .أما االنتماء والوالء
يف احلالة الثانية؛ �أي يف املجتمع الذي قمنا بتنظيمه على
قيم الوطن والوطنية فهما لثقافة التقدم ،واملعا�صرة،
والعلمانية ،والدولة والقوانني الو�ضعية ،و�إذا �أخط�أنا
فيها يت�سلل لها املوروث ال�سلبي من هذا اجلانب �أو ذاك.
فالأزمة ال�سورية منذ �أربع �سنوات تبع ًا لكثافة الرتكيز
الذي ما تزال امليديا الإعالمية الدولية تقدم فيه الديني
الطائفي ،واالجتماعي القبلي على كل قيمة وطنية .حتى
عر�ضتنا لبع�ض
يتذرذر املجتمع ال�سوري .ال بد �أنها قد ّ
االنزياحات اخلطرية يف طبيعة التفكري االجتماعي،
والديني ،وال�سيا�سي ما �أدخلنا باملحنة وباملزيد من التم ّوج
ٌ
ٌ
ال�صاخب بالعنف ،واخ ُتط َفت مك ّو ٌ
ودينية،
اجتماعية،
نات
و�سيا�سية �إىل خارج دائرة الوطن والوطنية ،خالف ًا للوعي
التاريخي الذي كانت �سورية معروفة به من عراقة
تاريخها .وال بد هنا �أن نعرتف ب�أن اهتزاز ًا حم�سو�س ًا للعقد
ن�سبة من �شعبنا قد
االجتماعي والثقايف واحل�ضاري عند
ٍ
أعباء �إ�ضافية لإعادة ،توطني
ح�صل ويرتّب علينا اليوم � ً
القيم الأخالقية الوطنية والإن�سانية التي ُنعيد فيها
ٍ
ال�سيكولوجية االجتماعية �إىل التوازن الطبيعي الذي
وعرفنا به .ووفق ًا لهذه الغاية رمبا نكون
كانت عليه ُ
اليوم حمتاجني �أكرث من كل وقت �إىل املزيد من احلوار
الوطني الفكري ،والثقايف حول مناهج متح�ضرة ن�ستعيد
فيها البيئة الوطنية للعمل امل�شرتك والتفاعل املجتمعي
الديني ،وال�سيا�سي و� ً
صوال �إىل حتديث الفكر وال�سيا�سة
يف م�س�ألتي :التنوع والتجان�س ،ومن ثم �صياغة امليثاق
الوطني اجلديد ،ومنه العقد االجتماعي ،والثقايف،
واحل�ضاري حتى نخرج من الأزمة مبوقف عقلي عقالين،
�سورية مت�ضافرة تلك التي قدّ مت
ومكونات
و�إرادي �سيادي
ٍ
ٍ
يف التاريخ وتقدم الآن َّ
كل �أ�سباب املعرفة احل�ضارية،
واالنتماء ال�سليم ،والوالء الوطني ال�صادق .فالتجان�س
اليوم مدع ّو فينا ال�ستح�ضار العقيدة اجلامعة القادرة
على ح�سم الثنائيات التي َح َك َمتْ الفكر االجتماعي
وال�سيا�سي العربي منذ ع�صر النه�ضة ،وجعلته مكب ًال بني
مفاهيم ( الأمة والعروبة والقومية والوطنية والإ�سالم
الديني وال�سيا�سي والرتاث واملعا�صرة ) دون �أن ن�ستطيع –
حتى حينه – الو�صول يف هذه الثنائيات �إىل منهج عقيدي
جامع يُدْ ِخ ُل َّ
مفهوم يف مكونات املفهوم الآخر ليجذبه
كل
ٍ
ً
ويتجاذب معه ،و�صوال �إىل اجلوام ِع املنا�سبة يف فك ِر التوافق
الوطني والقومي واحل�ضاري ،وال َعق ِْد التوافقي الوطني،
والقومي ب�آن مع ًا .ويف هذا نكون قد اجرتحنا احللول
اخلال�صية القائمة على ا�ستثمار م�ؤهالت التنوع العربي
املخ�صب وتفعيلها با�ستح�ضار تفكري �أكرث ارتباط ًا بالوطن،
وانتماء له ولدولته احلا�ضنة ،فالتغيري يف بلدنا اليوم ال
ً
ميكن �أن يكون بتغيري البنية التنوعية القائمة ،بل بتغيري
فكرها ومكونات ثقافتها غري املعا�صرة ،بعقل وطني مبتكر،
واعية لذاتها تعرف الطريق �إىل م�ستقبلها،
أمة
ٍ
وم�شرو ِع � ٍ
وتر�سمه بكفاءاتها املعطاءة وب�إرادتها ال�سيادية وهويتها
الكاملة ،وخ�صو�صيتها ال�سيو�سيوثقافية.

ال توج��د ق�ص��ة بدون حكاية �أو خرب �أو حدث معني م��ن جهة ،وال ميكن �أن تكتب
ق�ص��ة ب��دون وج��ود �شخ�صية تتفاعل مع احل��دث يف زمان وم��كان حمددين ت�ؤثر
وتت�أث��ر ،و�أن ت�ترك �أث��ر ًا �إيجابي�� ًا �أو �سلبي�� ًا لدى املتلقي م��ن جهة ثاني��ة� !..إذ ًا
فال�شخ�صي��ة ه��ي الت��ي حتك��ي وت�سرد وله��ا دور رئي���س يف التح��والت ويف تفعيل
يتم تداولها بني الق َّراء.
العق��دة وت�شابك ن�سيجها ال�سردي والو�صول �إىل نتيجة ّ
��واين) لل�شخ�صي��ة دور يف التعبري
�براين) والداخلي (اجل َّ
واملظه��ر اخلارج��ي (ال َّ
ع��ن املالم��ح الظاه��رة وت�ساعد �أي�ض�� ًا على الغ��ور يف عامله��ا الداخل��ي  -النف�سي،
وك�ش��ف ما يدور فيه من هواج�س وت�أمالت و�أحالم � ..أي وجود �شخ�صية رئي�سية
يعتمد عليها يف حتري��ك احلدث مت�سك بالبو�صلة وتوجهها �إىل ال�شمال احلقيقي
ال�سردي،باعتب��اره منارة للرائ��ي والقارئ وهداية له يف معرف��ة طبيعة الطريق
وت�ضاري�س��ه ،وذل��ك من �أجل ال�س�ير عليه ب�أم��ان و�أن يكون خالي ًا م��ن العرثات �إن
وجدت فيمكن �إزالتها �أو القفز فوقها.
لق��د �أثبت��ت التج��ارب الق�ص�صي��ة والتجري��ب يف كتاب��ة الق�ص��ة م��ن موبا�س��ان
وت�شيخ��وف حتى اليوم� ،أنه يف�ضل وجود �شخ�صية ثانوية �أو هام�شية �إىل جانب
ال�شخ�صي��ة الأ�سا�سي��ة (الرئي�سي��ة) ،تك��ون عام�ل ًا م�ساعد ًا ي�ضف��ي على احلدث
و�س��رد احلكاي��ة �شيئ ًا م��ن اجلمال واملتع��ة والده�شة ،و�أ َّ
ال تكون ه��ذه ال�شخ�صية
عبئ�� ًا معيق�� ًا ورادع�� ًا يف التط��ور وتفعي��ل الدرام��ا الق�ص�صي��ة .و�إذا زاد ع��دد
ال�شخو���ص يف الق�صة عن اثن�ين �أو ثالثة ي�ؤدي ذل��ك �إىل ت�شتت احلدث ومتاهي
�أك�ثر من حكايتني و(حبكتني) ي�ؤديان �إىل ارتب��اكات ن�ص ّية ت�ضعف الق�صة بد ًال
من تقويتها وتعزيزها بدعائم تقنية للعمارة الفنية.
�إن بن��اء ال�شخ�صي��ة يرتكز على تفاعلها وحركته��ا ون�شاطها والتعبري عن حاالت
املجتمع والواقع املعي�ش للنا�س  ..و�أن ال�شخ�صية املنبثقة من بيئتها ولي�س دخيلة
عليه��ا ،ت���ؤدي دوره��ا الإيجاب��ي ب�شكل جي��د ،لأنه��ا �أدرى مبن يعي���ش يف دائرتها
و�أع��رف بالعادات والتقاليد والفولكلور والرتاث من ال�شخ�صية الوافدة .ويعتمد
�براين يجري
ه��ذا الأ�سا���س عل��ى مظهريه��ا (اخلارج��ي والداخل��ي) .فاملظهر ال َّ
التعبري عنه من املالب�س ونوع الثياب والهندام وجتاعيد الوجه وت�سريحة ال�شعر
وتلمي��ع احل��ذاء ونوع االبت�سام��ات وتنوعه��ا و�أ�شكالها وارت�سام الف��رح �أو احلزن
عل��ى الوجه وحركة اليدين ونظ��رات العينني ..وغريها الكثري من ال�صفات التي
تغري املتلقي وتقدم له �إ�شارات و�إر�شادات ،ملعرفة املظهر اجل َّواين وبناء ج�سر من
املعرف��ة للعالقة بني (ال�براين واجلواين) ،وك�شف الكثري م��ن ال�صفات امل�شرتكة
�أو املتناف��رة �إىل حدود التناق�ض والتفارق والبعد �أو الهجرة والطالق بينهما!..
ومن الطبيعي �أن يرتبط البعد النف�سي بالبيئة التي تك َّونت فيها ال�شخ�صية وكما
يق��ال( :الإن�سان ابن بيئته) ل��ه عالقات وت�شابكات مع النا���س ،ومعرفة طبيعة
ه��ذه العالق��ات عل��ى قاعدة احلي��اة امل�شرتك��ة والع��ادات والتقالي��د والفولكلور
والرتاث امل�شرتك بني �أبناء املنطقة الواحدة .كل هذا وما يحيط به من م�ؤثرات
خ��ارج املكان ي�ؤدي �إىل فتح ناف��ذة تطلّ على دواخل ال�شخ�صية ونب�ش ما فيها من
هواج���س وت�أمالت و�أحالم قريبة وبعيدة ،قد حتق��ق بع�ضها �أومل يتحقق الكثري
منها ..والنهايات �أو النتائج التي �أدت �إىل توقف ال�شخ�صية عن العمل �أو املثابرة
واال�ستمرار وبذل املزيد من اجلهد للو�صول �إىل املراد �أو االنهيار واملوت.
�إن البح��ث املتوا�ص��ل يف داخل ال�شخ�صية بعد �إزاحة الغط��اء الرباين �أو الق�شرة
اخلارجي��ة الت��ي ت�س��د م�ساماتها ومتن��ع تنف�سها ،ميك��ن �إجراء عملي��ة جراحية
والدخول �إىل الأعماق ،مما ي�ساعد على بناء عالقة �صحيحة و�إجناز درا�سة عن
عالق��ة الداخل باخلارج ،و�إقامة روابط وثيقة بينهما ميكن �أن ت�صل �إىل حدود
التالح��م ،وهذا ل��ه �أهمية كبرية يف حتديد دور ال�شخ�صي��ة الرئي�سية والثانوية
والتفاع��ل م��ع احلدث والتماهي ب�ين الزمان واملكان ..وللغ��ة دور يف هذا وح�ضور
ال ميك��ن �إغفال��ه ،خا�ص��ة �إذا كان��ت لغ��ة ال�س��رد لغ��ة �شعري��ة تت�ص��ف باجلمال
وال�شفافي��ة والإمت��اع  ..لغ��ة ت�ضم حتت جناحيه��ا وبني حروفها رم��وز ودالالت
معبرّ ة حتق��ق النجاح للق�صة يف مفارقتها ومغايرتها وحلظة تنويرها ،التي تظل
حمبو�سة و�سارية املفعول يف توهجها ورا�سخة بذاكرة املتلقي فرتة طويلة.
وي�أت��ي احلواركعام��ل �آخ��ر م�ساع��د يف تو�ضي��ح مالم��ح ال�شخ�صية وتبي��ان املراد
منه،خا�ص��ة �إذا كان حوار ًا ق�صري ًا مثم��ر ًا يف نتائجه معرب ًا عن موقف القا�ص من
ه��ذه الق�ضي��ة �أو تلك ،ولكن �أ َّ
ال يكون بدي ًال عن موقف ال�شخ�صية �أو ي�أخذ مكانها
ودورها ،بل كا�شف ًا وحمرك ًا فقط وحام ًال للداللة وم�ؤ�شر ًا ملا يجري يف اخلفاء...
وعل��ى القا���ص �إن كان مبتدئ�� ًا �أو فاع�ل ًا وخم�ضرم�� ًا �أن يعطي �أهمي��ة للمظهرين
الداخل��ي واخلارج��ي لل�شخ�صية عند كتابة �أية ق�صة ق�ص�يرة واقعية �أو ذهنية
�أو اجتماعية �أو�سيا�سية..
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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

هـــــــا �أنــــا زيــــــــد
بع��د غزوة (�أحد) �س�أل �أب��و �سفيان من معه �إن كان ماذا يريد ال�سقام من قمر
النب��ي و �أب��و بكر و عمر �أحياء فر ّد عمر �إن النبي و
�أب��ا بك��ر ح ّيان و ختم جوابه قائ�ل ًا (وها �أنا عمر) لو كان يبغي الفداء قلت له
ها�.أنا دون احلبيب يا وجع
املعن��ي هن��ا جواب عمر (ها �أنا عم��ر)  ،ف�إن «ها»
.و
ّ
التنبيهي��ة هنا دخل��ت على �ضمري رف��ع منف�صل ،هو واخلرب هنا(ها �أنا دون احلبيب ) �شبه جملة
املبت��د�أ و خربه «عمر» .وهذا خمالف ملا يكاد يجمع عبارة عمر املتقدمة (ها �أنا عمر) و اخلرب مفرد
علي��ه النحاة و اللغوي��ون  ،من �أن اخلرب يف مثل هذا ق��ول خالد ب��ن الوليد و ه��و يحت�ض��ر  (:لقد لقيت
الرتكي��ب ال ب��د �أن يكون �إ�ش��ارة  ،ال �أي نوع �آخر من كذا وكذا زحف ًا وما يف ج�سدي مو�ضع �شرب �إال و فيه
�أنواع اخلرب املعروفة  .فتكون اجلملة هكذا عندهم �ضرب��ة �أو طعنة �أو رمية  .وها �أنا �أموت حتف �أنفي
«ه��ا �أن��ا عم��ر»  .و�س�نرى �أن ا�شرتاطه��م الإ�شارة يف  ،ف�لا نامت �أعني اجلبناء) واخلرب هنا جملة فعلية
اخل�بر ت�ش��دّ د ال م�سوغ له  .بل هو خط���أ و �إن تعللوا (ها �أنا �أموت)
بعل��ل تدل على براعة ذهنية لي�س �أكرث  .وملّا كانت م��ن خطبة للم�ستورد بن عفلق من بني �سعد بن زيد
ق�ص فيها
الن�صو���ص الف�صيحة هي الأ�صل قي قواعد اي لغة من��اة  ،وكان من اخلوارج عل��ى الإمام علي ّ
 ،فمنها ت�ستنبط القواعد لذا �سن�ستعر�ض بع�ض ًا من بع���ض ال�س�ير الكرمية للنب��ي و �أبي بك��ر و عمر ثم
ه��ذه الن�صو�ص و نحتكم �إليه��ا و لي�س �إىل ما يقوله قال ( :وها �أنتم تعلمون ما حدث) .
ق��ول ال�شاع��ر املفك��ر �صالح ب��ن عب��د القدو�س (ت
علماء القواعد.
ً
167هـ) :
�أقدم ما وقع لنا اتفاقا من الرتاث الف�صيح :
ر�ضيت بوحدتي و كزمت بيتي
قول ال�شاعر �أبي بكر الهذيل :
فها �أنا ال �أُزار و ال �أزور
�أال يا حمام الأيك � ،إلفك حا�ضر
و غ�صنك م ّياد ن ففيم تنوح؟ ول�ست بقائل  ،ما ع�شت يوم ًا
« �أ�سار اجلند� ،أم ركب الأمري»؟
�أفق،ال تنح من غري �شيء ف�إنني
بكيت زمان ًا  ،و الف�ؤاد �صحيح قول املتنبي يف بداية �شبابه و كان قد اعتقل ي�صف
ً
حاله بني ال�سجناء
غربة دار زينب
ولوع ًا  ،م�شطت
فها �أنا �أبكي و الف�ؤاد قريح وكنت من النا�س يف حمفل
فها �أنا يف حمفل من قرود
ال�شاهد (ها �أنا �أبكي) و اخلرب جملة فعلية
اخلرب هنا �شبه جملة (ها �أنا يف حمفل )
وقول �سحميم عبد بني احل�سحا�س:
كل جمال لوجهه تبع

ومن ق�صيدة املتنبي ميدح فيها �سيف الدولة
وكنت �أعيب عذ ًال يف �سماح
فها انا يف ال�سماح له عذول
و اخلرب هنا مفرد
وق��ول املتنب��ي �أي�ض�� ًا يف �آخ��ر ق�صيدة مي��دح ع�ضد
الدولة
وكيف ال�صرب عنك  ،وقد كفاين
فداك امل�ستفي�ض و قد كفاكا
وهذا ال�شوق قبل البني �سيف
وها �أنا �ضربت ،وما �أحاكا
واخلرب هنا جملة فعلية فعلها ما�ض .
ق��ول �أبي العالء م��ن ق�صيدة يفخر فيه��ا بقناعته
التي رفعت قدره فوق الدنيا :
ك�أين حيث ين�ش�أ الدجن حتتي
منها �أنا ال �أطل و ال �أجاد
ويف مادة «ها» يف ل�سان العرب يذكر �أن العرب تقول
 « :ه��ا �أنت تفع��ل» و«ه�أنت تفعل» يعن��ي بذكر �ألف
«ها» �أو حذفها و اخلرب هنا جملة فعلية .
�أم��ا الفريوز �أبادي فينقل عن العرب يف مادة «عني»
 ( :ها هو عر�ض عني �أي قريب ) و اخلرب مفرد .
كل ه��ذه ال�شواه��د تنف��ي �ش��رط الإ�ش��ارة يف خ�بر
ال�ضم�ير �إذا دخلت علي��ه «ها» التنبيهي��ة وقد ذكر
الف�يروز �أب��ادي ر�أيه ح�ين ذكر «ها» يف ب��اب الألف
اللين��ة  ،مع �أنه نق��ل قبل ذلك يف م��ادة «عني» قول
الع��رب « :ه��ا هو عر���ض ع�ين» �أي قريب  ،ث��م �إنه
ا�ستعم��ل يف مقدم��ة كتاب��ه ما يخالف ر�أي��ه فقال :

الت�صريح الأخري للجاحظ!
• ه�شام برازي

عندم��ا عل��م (اجلاح��ظ) �أن (�أب��ا
خلي��ل القباين) قام بجولة يف �شوارع
وح��ارات دم�ش��ق القدمي��ة وخا�ص��ة
زي��ارة امل�س��رح امل�سم��ى با�سم��ه ،فق��د
ارت���أى ه��و الآخ��ر �أن يق��وم بزي��ارة
للحديق��ة امل�س ّم��اة با�سم��ه (حديقة
اجلاح��ظ) يف منطق��ة املالك��ي يف
دم�ش��ق ،نه���ض م��ن رق��اد �ضريح��ه
وم�ش��ى الهوين��ى يف �أرج��اء احلديقة
عاق��د ًا يدي��ه خل��ف ظه��ره متفق��د ًا
وممتع ًا ناظريه مب��ا ي�شاهده من املاء
واخل�ض��رة وال�شكل احل�س��ن لزائرات
احلديق��ة ،وعندم��ا �شع��ر �أن قدمي��ه
بد�أت��ا تخذالن��ه مل يج��د م��ن �سبيل
�أمام��ه �س��وى اجللو���س عل��ى الع�ش��ب
الأخ�ضر لي�سرتي��ح ،م�ستمتع ًا ب�شم�س
الربي��ع الدافئ��ة والأزه��ار وال��ورود
ومنظ��ر الأطف��ال الذي��ن ميرح��ون،
وميار�س��ون لهوه��م يف لع��ب الك��رة،
و�أ�صواته��م ال�صاخب��ة تعلو كزقزقة
الع�صاف�ير .لف��ت انتباه��ه ال�شب��اب
اجلال�س�ين عل��ى مقاع��د احلديق��ة
اخل�شبية وه��م مت�شاغل��ون بالتعامل
م��ع احلوا�سي��ب (ال�لاب ت��وب)
املو�ضوعة على �أح�ضانهم ،وال يعريون
�أي انتب��اه �أو التفات��ه �إىل م��ا ي��دور
حوله��م� .أره��ف ال�سم��ع �إىل احلديث
ال��ذي كان ي��دور ب�ين ال�شخ�ص�ين
اللذي��ن يجاورانه وهما يتحدثان عن
الثقاف��ة والأدب وتعلي��ل ال�سبب عن
عزوف النا�س عن القراءة واملطالعة،
ه��ب واقف�� ًا بع��د �أن ر ّد عل��ى
وفج���أة َّ
خماب��رة باخلل��وي تدع��وه �إىل عقد
م�ؤمت��ر �صحفي لي�شارك ب���إدالء ر�أيه
ح��ول التقارير التي تفي��د �أن النا�س
يف ه��ذا الع�ص��ر عازف��ون ع��ن زي��ارة

املكتب��ات الت��ي ت�شك��و ن��درة ال��ر ّواد،
وعن عدم ح�ضور الأم�سيات الثقافية
الت��ي تق��ام يف املراك��ز الثقافي��ة،
وهن��اك قاطع��ه �أح��د احل�ض��ور م��ن
ال�شب��اب قائ ًال :ا�سمع (ي��ا �أبا عثمان
اجلاح��ظ) لق��د �شبعن��ا م��ن معار�ض
الكت��ب الت��ي تق��ام يف كل ع��ام وع��ن
ال�ضجي��ج الإعالم��ي ال��ذي يرافقه��ا،
وللأ�س��ف لق��د كان��ت غالبي��ة الكتب
تع��اد �إىل خمازنه��ا وتك��ون ح�صيل��ة
املبيع��ات ال ت��كاد تذك��ر .دعون��ا
و�ش�أنن��ا لبن��اء م�ستقبلن��ا كم��ا نحل��م
ب��ه ون��راه ،فنح��ن ال نري��د �أن يك��ون
م�صرين��ا كم�ص�يرك عندم��ا �سقط��ت
رفوف مكتبتك مبا حتتويه من الكتب
فوق ر�أ�سك ف�أزهق��ت روحك ،ولعلمك
ف�إنن��ا الآن نعي���ش ع�ص��ر التقني��ات
والربجمي��ات ،ونق�ضي معظم �أوقاتنا
برفق��ة احلوا�سي��ب الت��ي �أ�ضح��ت
الآن خ�ير جلي�س لن��ا ،وال جند لدينا
الوقت الكايف ملنحه ل�صديقك الكتاب
الورقي والذي ن�ستطيع قراءته الآن
م��ن الأقرا���ص املدجم��ة( ،)CDثم
يتوق��ف هنيه��ة ع��ن ال��كالم ويتاب��ع
مت�سائ�ل ًا :ق��ل لن��ا م��اذا جني��ت �أنت
يف عم��رك ال��ذي ق�ضيته ب�ين الكتب
باحث�� ًا وقارئ�� ًا؟ انظ��ر �إىل احل��ال
الت��ي و�ص��ل �إليه��ا املهتم��ون بالثقافة
والأدب ،و�إىل ع��دد احل�ض��ور يف
املراكز الثقافية ،و�إىل املكاف�أة املالية
الت��ي يتقا�ضاها الكاتب ع��ن مقالته،
�أو �إىل التعوي���ض ال��ذي يتقا�ض��اه
الباح��ث ع��ن حما�ضرت��ه� .صحيح �أن
الكتب هي خمازن عقول الأمم ،ولكن
ما يحزن ويح��زّ يف النف�س �أن ع�صارة
ه��ذه العق��ول �أ�ضح��ت تئ��ن وت�شك��و

م��ن الطريق��ة املزري��ة يف عر�ضه��ا
عل��ى الأر�صف��ة وعل��ى �س��ور التكي��ة
ال�سليماني��ة يف الطري��ق �إىل جامعة
دم�ش��ق .ه��ذه الكتب الت��ي كانت فيما
م�ضى تزهو عل��ى الرفوف يف املكتبات
املنزلي��ة ،وبع��د كل ه��ذا ه��ل تريدنا
ي��ا (�أب��ا عثم��ان) �أن نت�ض��ور جوع�� ًا
ونق�ض��ي ط��وال عمرن��ا ن�شكو ع��وزاً؟
دعن��ي �أذكر لك �شيئ�� ًا طريف ًا �سمعته
م��ن �أحده��م مم��ن لدي��ه اهتمام��ات
ثقافي��ة ،ويتفاخ��ر �أن لدي��ه م�ؤلفات
عدي��دة للكتّ��اب العاملي�ين عندم��ا
ق��ال :عندم��ا ك�بر الأوالد �أ�صبح��وا
حت��د،
ينظ��رون �إىل املكتب��ة نظ��رة
ٍ
وك�أنّ الكت��اب ب��ات يق��ف حجر عرثة
يف طريق م�ستقبلهم ،ومعط ًال لآمالهم
و�أحالمه��م� .أما الزوج��ة كانت تقول
ل��دى م�شاهدته��ا كتاب�� ًا جدي��د ًا يف
ي��دي :م��ا كنّ��ا نخل���ص بقى م��ن هذه
الزبالة؟!..
�أدرك (اجلاح��ظ) بح�س��ه وفطنت��ه
�أن اجلدل �سيكون �سف�سطائي ًا وعقيم ًا
م��ع �شب��اب الع�ص��ر .حزم �أم��ره وقرر
ع��دم ال��رد �أو الدخ��ول يف مناق�شات
وه��ب واقف�� ًا
غ�ير جمدي��ة ،انتف���ض
ّ
كم��ن لدغ��ه عق��رب ،ث��م ع��دل م��ن
و�ض��ع عمامت��ه عل��ى ر�أ�س��ه ،وم�ض��ى
متئ��د اخلط��وات مغمغم�� ًا بكلم��ات
غ�ير مفهوم��ة ،وه��و يه��ز ر�أ�س��ه �أ�سف ًا
وي��ده ترتع�ش ف��وق ع��كازه لي�سرتيح
يف ق�بره ،بعي��د ًا ع��ن �صخ��ب احلي��اة
و�ضو�ضائه��ا ،مع قناعت��ه التامة ب�أ ّال
يع��ود �إىل احلي��اة بني النا���س ثانية،
ويف هذا الع�صر بالذات!!...
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•منى �إليا�س

«وها �أنا �أقول» .
�أم��ا اب��ن ه�ش��ام فذك��ر ر�أيه عن��د كالمه عل��ى «ها»
يف كتاب��ه «مغن��ي اللبي��ب»  .وم��ع ذل��ك ا�ستعم��ل يف
مقدمته ما منعه فقال « :وها �أنا بائح مبا �أ�سررت ».
�أم��ا حجج املانع�ين فمنها ما ج��اء يف القر�آن الكرمي
الآيت��ان  ( :ه��ا �أنت��م ه���ؤالء جادلته��م عنه��م يف
احلي��اة الدني��ا ) [ الن�س��اء  ] -109-و الآية (
ها �أنتم �أوالء حتبونهم و ال يحبونكم) �آل عمران :
 -119و الآيتان تفيد �أن «ها» تدخل على ال�ضمرياملنف�ص��ل املخ�بر عن��ه ب�إ�ش��ارة  ،ولكنه��ا ال متنع �أن
يكون اخلرب غري �إ�شارة .فالإحتجاج على املنع مبثل
ه��ذه ال�شواه��د مغالط��ة مك�شوفة  ،وكث�يرا ما نبهنا
�أن �شواه��د الإثبات تفيد الإثبات  ،و لكنها ال تفيد
املن��ع �أي �أن ورود ال��كالم على وج��ه ال ينفي �أن يرد
عل��ى وجه �آخ��ر  ،فيكون �صحيح�� ًا �أي�ض�� ًا  .و دخول
«ه��ا» التنبيهية عل��ى الإ�ش��ارة «ذا  ،وذي» يف الكالم
الف�صي��ح ق��د يك��ون �أ�شي��ع م��ن دخوله��ا يف موا�ضيع
�أخرى .
قال املتنبي :
و قلنا لها � :أين �أر�ض العراق
فقالت  ،ونحن برتيان « -ها»
ف�إن «ها» ت�ش�ير �إىل قرب ما ي�س�أل عنه ك�أن ت�س�أل :
«�أي��ن �أنت» فيجيب «ه��ا» دون حاجة غلى ذكر خرب
من �إ�شارة �أو غري �إ�شارة لأن اجلواب مفيد  .فاحلرف
«ها» وحده جواب كاف مثل �سائر حروف اجلواب .

عام مي�ضي  ..وعام جديد ي�أتي
والبهجة غائبة ..
يف وداع ع��ام وا�ستقبال عام جديد تكرث
الأمني��ات عل��ى ال�صعيدي��ن ال�شخ�ص��ي
والع��ام ..و�أول ه��ذه الأمني��ات �أن يك��ون
الع��ام اجلدي��د �أف�ض��ل من �سابق��ة ،ومهما
كان الع��ام املا�ض��ي جمي�لا ف���إن الإن�س��ان
بفطرته يبح��ث عن ال�سع��ادة ويجدد يف
نف�س��ه الأم��ل ب���أن الع��ام الق��ادم �سيكون
�أف�ضل.
 ...ون��ودع عام�� ًا �آخ��ر م��ن �أع��وام
م��ر
االنك�س��ارات والنك�س��ات  .. .وقبل��ه ّ
ع��ام ؛ و  ...و �أع��وام تفلتت منّا؛  ..وعند
ٌ
انت�ص��اف كل ليل��ة ت�ضع احل��دّ بني زمنني
 :زم��نٌ ما�ض ينتهي  ،و�آخ��ر جديد يبد�أ ؛
يتقد اجلرح �أكرث ...
 ...يج��يء ه��ذا الع��ام ؛ كم��ا ج��اء الذي
قبل��ه  ..ومالي�ين م��ن النا���س حتتم��ي
بالأر�ض من الرياح  ..تركن �إىل خميمات
احتماء ....
الب�ؤ���س؛ واللجوء الق�س��ري
ً
م�ستقبل��ة عامها اجلدي��د يف غربة املنفى
 !!!.. ..؛ مقطوع��ة ال�صل��ة بالبهج��ة
 ..ت���ؤدي �صالته��ا ب�صم��ت ؛ ترتق��ب م��ن
خالله �ساع��ة التحفز التي مل تكن �سنني
االنتظار بقادرة على قتلها يف نفو�سهم .
 ...ع��ام كغ�يره ؛ ينتهي ؛ ليبد�أ عام ...
و�أجرا���س امل��دن العتيق��ة �صامت��ة؛ يئ��ن
ال�صم��ت م��ن �صمته��ا  ..كنائ�سه��ا واجمة
 ..فق��د م��ات ال�ص��وت يف �أجرا�سها وجف
ال�صدى ....
 ....والأه��ل والأق��ارب والأحب��اء يف
ديارن��ا؛ يقتتل��ون  ،....والع��دو ي��زف
الأخبار  ...والن��ار تخرج من بني الرماد
 ...ون��ور املقاومة والت�صدي يختفي � ..أو
يكاد ينتهي  ،بني العناد ....؛

ب�سام عل ّيان
• ّ

 ....و�إذ مي��ر ه��ذا الع��ام حزين�� ًا �صامت ًا
وهن��اك م��ن يت�ص��دّ ى بق��وة للتحدي��ات
الت��ي تعرت���ض الأم��ة  ،ف�إن��ه يخل��ف يف
نفو�سن��ا �صدىً ي�تردد ويحفّزن��ا الجتياز
مراح��ل اخلدر  ،وتخط��ي مناطق الركود
 ،والع��زوف ع��ن كل حل��ول جزئي��ة� ،أو
منقو�صة ؛ ومقابلتها بالرف�ض ....؛
و�أن تك��ون والدة الع��ام اجلدي��د حتم��ل
�إلينا بذور حي��اة جديدة وتروي نفو�سنا
املتعط�ش��ة �إىل معانق��ة الن��ور واحلري��ة
وال�ضياء والهدى ؛ وقول كلمة احلق �أمام
�سلطان غا�شم؛ �أو دكتاتور حاكم؛ �أو �شيخ
ظ��امل؛ م�ؤمن�ين ب�أننا البدء ب�لا نهاية يف
تاريخنا  ،و�أننا اجلذور يف �أر�ض البطولة
 ،و�أننا القدوة التي حتمي تاريخ وح�ضارة
�أُمتنا ؛ وحتفظ �صورة احلا�ضر وامل�ستقبل
ومتهد الطريق للأجيال ال�صاعدة ...
 ....ه��ذا املنطق هو الذي مينحنا الهوية
 ...هوي��ة نثب��ت به��ا كونن��ا جديري��ن
بالبق��اء  ،و�أنن��ا تخل�صن��ا م��ن روا�س��ب
الإحتالالت العفن��ة و�أمرا�ضها املتقيحة
 ...فال منلأ الأر�ض هرطقة  ،وال الف�ضاء
ثرث��رة  ...بل نتعلم كي��ف نعمل بحكمة
ووعي؛ لتظهر قوتنا يف وحدتنا  ...؛
 ....وم��ن �أج��ل �أن ال تظ��ل �أجرا���س
كنائ�سن��ا �صامتة ؛ خمتنقة بحزن احلياة
وك�آبته��ا ؛ تئ��ن م��ن �أزي��ز ر�صا���ص ع��ادر
وت��ذرف دموعها حتت �سم��اء زرقاء  ،على
دماء طاهرة لألوف ال�شهداء!!؟
ونح��ن بانتظ��ار ق��رع الأجرا���س  ،يف هذا
الع��ام و�أن ي�سمعها الع��امل كله ،و�أن تكون
�صيحة غ�ض��ب ال تهد�أ  ،وم�سرية جملجلة
يف دروب ال�ضوء واحلقيقة ..
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بحوث ودرا�سات

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

ثقافة التحدي
• نبيل فوزات نوفل
لع��ل نظري��ة «التح��دي واال�ستجاب��ة» ل�صاحبها
«�آرنول��د توينب��ي 1975 – 1889م» ،ه��ي م��ا
يحتاج��ه �شعبن��ا العرب��ي الي��وم ،حي��ث ب�سب��ب
خ�ض��وع وارته��ان �أنظمت��ه -مل ي�ستط��ع التفاعل
مع مفهوم اال�ستجاب��ة باملعنى االيجابي ملجابهة
التحدي��ات التاريخية والراهنة التي واجهها ،ما
�أدى �إىل حال��ة الرتاجع ال�سيا�س��ي واالقت�صادي
واالجتماع��ي و� ً
ص��وال �إىل امل���أزق العربي الراهن
حي��ث تعي�ش معظ��م جمتمعاتنا يف حال��ة �أقرب
�إىل �إع��ادة �إنتاج التخل��ف واال�ست�سالم ل�سيطرة
حتال��ف ق��وى اال�ستغ�لال واال�ستعم��ار مف�سح�� ًا
املجال �صوب مزيد من مظاهر اال�ستبداد والفقر
والبطال��ة الت��ي �أدت �إىل تنامي وتغ��ول حركات
التطرف الديني ال�سلفية مبختلف م�سمياتها� .إنَّ
مكان��ة ال�شعوب تو�صف بقدرتها على اال�ستجابة
املنا�سب��ة للتحدي��ات ،متتعه��ا بال��روح الن�ضالية،
ملواجه��ة العوا�ص��ف واملح��ن وال�صعوب��ات الت��ي
تع�تري حي��اة املجتم��ع وال�شع��ب خا�ص��ة الت��ي
ت�سته��دف وج��وده ودوره احل�ض��اري وفعاليت��ه
وا�ستم��راره عل��ى كوك��ب الأر���ض عزي��ز ًا ح��ر ًا
ال بالأحداث ال منفع ً
ال فاع ً
م�ستق ً
ال بها ،وكما نعلم
فللثقاف��ة دور كبري يف تنمي��ة ال�شعوب وتطورها،
فهي املر�آة التي تعك�س هذه الروح فت�صري حمرك ًا
قوي�� ًا نح��و التق��دم واملواجه��ة الإيجابي��ة التي
تبن��ي �أكرث من �سعيها للهدم ،فقيمة الإن�سان فيما
يعمل،وكلما امتلك الإن�سان ثقافة التحدي ،التي
ال تع�ترف بالف�ش��ل ،وال تنه��زم �أم��ام ال�صع��اب،
وت�ؤم��ن ب�أن لكل م�شكلة حل ،كلما كان قادر ًا على
مواجه��ة التحدي��ات وال�صع��اب .وت��دل جت��ارب
املا�ض��ي �أن التح��دي ي�صن��ع التاري��خ ،لك��ن ذل��ك
لي���س �أمر ًا مطلق ًا ،مبعنى �أن ل��ه �شروط ًا ال بد من
توفره��ا .وهناك عوامل حتبطه��ا ،و�أخرى تعزز
منوه��ا .وال�س���ؤال م��ا هي كواب��ح ورواف��ع تعزيز
ثقاف��ة التح��دي؟ وما ه��ي اجله��ات امل�س�ؤولة عن
تنمية هذه الثقافة لكي تكون� .أداة بناء يف زمن
املواجهة مع الآخر وكيف ميكن للأمة �أن تواجه
التحديات الثقافية التي تتعر�ض لها؟
كوابح منو ثقافة التحدي:
هناك الكثري من العوامل التي ت�ساهم يف �إ�ضعاف
وترهل ثقافة التحدي ،منها:
*الظ��روف واملتغ�يرات يف الواق��ع ق��د جته�ض �أو
ت�ؤخ��ر بث ثقافة التح��دي ،لأن التحدي مرهون
باال�ستجابة وقد ال تكون الظروف مهي�أة لذلك.
*الثقاف��ة امل�ضادة ،لأن للفع��ل رد فعل وللتحدي
حت��د م�ضاد ،وق��د تك��ون �إمكانياته �أك�ثر و�أقوى
فت�ؤث��ر عل��ى انت�ش��ار وتعمي��ق وت�أث�ير ثقاف��ة
التحدي .فعلى �سبيل املثال ،يرغب امل�ستنريون يف
مواجه��ة التع�صب القبلي والطائف��ي الذي ي�ؤثر
بالت�أكي��د عل��ى الوح��دة الوطنية ،لك��ن قد جتد
ثقاف��ة التع�صب القبل��ي والطائفي �أقوى يف فرتة
�أو مرحلة معينة ،من ثقافة التحدي القائمة.
*ثقاف��ة التح��دي نف�سه��ا و�أ�صحابه��ا ،وع��دم

قدرته��م عل��ى فه��م الواق��ع والتعام��ل مع��ه� ،أي
�أزم��ة ذاتية تعانيها ثقاف��ة التحدي ،حني يكون
مفهومه��ا �أو �أهدافه��ا غ�ير حم��ددة ووا�ضحة� ،أو
ل�ضعف املنادين بها واختالفهم.
*تده��ور الأخ�لاق يف املجتم��ع ،و�أزم��ة الهوي��ة
واالنتماء الوطني ،وتنام��ي االنتماءات ال�ضيقة
حت��ت الوطنية ،وانت�ش��ار ثقافة الي�أ���س والقنوع
بني النا�س.
*�ضع��ف الإمي��ان بالوطن والرتاخ��ي يف احرتام
الرموز الوطنية والإ�ساءة �إليهم .
*حمارب��ة �أ�صح��اب امل�صال��ح� ،أو الذي��ن ي�ؤثرون
الك�سل والراحة ،لثقافة التحدي.
*انت�ش��ار التط��رف الدين��ي يف كث�ير م��ن مناحي
حياتن��ا ،وانت�ش��ار الفتاوى م��ن متدينني حزبيني
�صغ��ار ال�س��ن واخل�برة ،ت���ؤدي �إىل انتكا�س��ة
ثقافي��ة واجتماعية له��ا بطبيعة احل��ال �آثارها
وانعكا�ساته��ا ال�سيا�سي��ة� ،س��واء يف م��ا يتعل��ق
بحق��وق امل��ر�أة �أو يف م�س�أل��ة احلري��ات �أو الفه��م
ال�صحيح للدين �أو غريها.
روافع ثقافة التحدي:
هن��اك مثبط��ات لثقافة التح��دي وهن��اك �أي�ض ًا
حمف��زات ورواف��ع كث�يرة تع��زز روح التح��دي
ل��دى الإن�سان وتخلق الإب��داع والتقدم وي�أتي يف
مقدمها:
*الوع��ي العمي��ق لكاف��ة التحدي��ات ال�سيا�سي��ة
والن�ضالي��ة واالقت�صادي��ة واالجتماعي��ة
والثقافي��ة الت��ي تواج��ه ق�ضايان��ا الوطني��ة،
وق�ضايانا القومية التحررية والنه�ضوية ،اذ �أنه
بدون توف��ر عنا�صر اال�ستجاب��ة باملعنى الثوري
لكاف��ة عوام��ل التح��دي اخلارجي��ة والداخلية،
ف�إن املجتم��ع �سيبقى ال حمالة بحالة من الركود
والرتاجع.
*تعزي��ز االجته��اد والعم��ل ال��د�ؤوب فالإن�س��ان
ال��ذي يريد �أن يك��ون له م�ستقبل جي��د عليه �أن
يتعل��م ويتثق��ف ويجته��د ،والدول��ة الت��ي تريد
�أن حت��دث تنمي��ة وتقدم�� ًا ال ب��د له��ا �أن ت�ض��ع
ا�سرتاتيجي��ة �شامل��ة يف مناح��ي احلي��اة و�أن
تطبقه��ا و�أن تقب��ل التح��دي ومتار�س��ه حت��ى
تتحقق �أهدافها.
*تنمية العقيدة ل��دى الإن�سان والإيديولوجية
وتنمي��ة الأخ�لاق والقي��م الوطني��ة والقومية،
ووج��ود الإن�سان الق��دوة ،الذي يع��زز ال�سلوكية
الأخالقية والوطنية ويح�صنها .
*ال�سع��ي الدائم للو�ص��ول �إىل الو�سيلة الذهبية
من خالل تطبيق نظري��ة التحدي واال�ستجابة،
وه��ذا يحت��اج �إىل عمل حقيق��ي مدرو�س ووا�ضح
املعامل ،وال نكتفي فقط بالتنظري واخليال.
*�ض��رورة التفك�ير والرتكي��ز دائم��ا فيم��ا نح��ن
نري��د ،و�إىل �أي��ن نحن ذاهبون ،وما ه��ي الو�سائل
والأدوات الفاعل��ة الت��ي متكن��ا م��ن حتقي��ق
الأه��داف الت��ي نطم��ح له��ا ،و�أن نعي��د االعتب��ار
ملفه��وم الق��راءة واملعرف��ة والتخطي��ط املحك��م

واجلي��د لتفعي��ل العملي��ة الثقافي��ة الذاتي��ة،
ب��روح التح��دي والتغي�ير ،وخا�ص��ة �إنن��ا نعي���ش
يف جمتمع��ات تتلق��ى يف الي��وم الواح��د ع�ش��رات
ال�صدم��ات الت��ي �أ�صبح��ت ت�ؤثر �سلب�� ًا على حياة
�أمتنا العربية.
*االهتم��ام بالبع��د اال�سرتاتيج��ي م��ن الفك��ر
والثقاف��ة :حي��ث ال ميك��ن لن��ا ال�سيط��رة عل��ى
الت�سارع يف التغري الثقايف ،وال ميكن فهم م�ساراته
وتوجيه��ه نح��و عملي��ة البناء الذات��ي يف جميع
�أبع��اده �إال بع��د حتدي��د ثوابتن��ا يف ظ��ل املتغري،
وم��ن ث��م الت�أ�سي���س له��ا ومتكينه��ا م��ن التفاع��ل
والفع��ل يف م�س��ارات حركة الثقاف��ة ،ويف الوقت
ذات��ه ال�سع��ي اجل��اد نح��و الت�أ�سي���س والت�أ�صي��ل
لفقه املتغري ،حتى ميكن �إخ�ضاع الرف�ض والقبول
والتفاع��ل الثق��ايف �إىل ميزان و�أ�ص��ول و�ضوابط
ال �إىل املزاجي��ة والنظ��رة ال�سطحي��ة للأ�شياء.
وبالت��ايل فم��ن ال�ض��روري كم��ا يق��ول مط��اع
ال�صف��دي :ه��و �أن ي�شرتك الن�ص يف ط��رح �س�ؤال
جدي��د على الفكر وي�ساه��م يف تطوير النظرية،
والأخ��ذ بالت�أوي��ل الذي هو البحث عم��ا هو �أول
يف ال�ش��يء ،عم��ا ه��و الأ�سا���س والأ�ص��ل ،وعن��د
و�صول املمار�س��ة الثقافية �إىل ه��ذا امل�ستوى ف�إن
م�س��ار املواجهة ي�صبح من �صال��ح ثقافتنا وقيمنا،
لكنن��ا نحتاج �إىل مرحلة �أخرى لنكون �أقوياء يف
املواجه��ة الثقافية وهي تر�سيخ االهتمام بالبعد
اال�سرتاتيج��ي م��ن الفك��ر والثقاف��ة ،التي تكون
ق��ادرة عل��ى الت�أ�سي���س للم�ستقبل م��ن خالل فهم
الواقع واالهتمام مبتغرياته وثوابته.
*ثقاف��ة الأم��ل ركيزة �أ�سا�سي��ة لثقافة املقاومة
�أنن��ا ميك��ن �أن ننت�ص��ر وق��د انت�صرن��ا يف �أكرث من
موق��ع ،و�أن الع��دو مهم��ا كان جب��ار ًا ومقت��در ًا
وميل��ك �أقوى الأ�سلحة و�أق��وى اجليو�ش ميكن �أن
يه��زم �أمام �إرادتن��ا ،وقد هُ زم يف �أكرث من موقعه،
امله��م �أن منل��ك ه��ذا الإمي��ان وهذه الثق��ة وهذه
الإرادة ،و�أن نوا�ص��ل العم��ل ،لأن الإمي��ان وحده
ال يكف��ي� ،أي �أن ثقاف��ة الأم��ل تعط��ي الإن�س��ان
القدرة على التطلع �إىل امل�ستقبل ،وامتالك �إرادة
التح��دي ،لأن الأمل يعني الإ�ص��رار على حتقيق
اله��دف ومين��ح �صاحب��ه ال�ص�بر عل��ى ال�شدائ��د
واملح��ن ،و يجعلن��ا نرن��و ب�أب�صارن��ا �إىل امل�ستقبل
وكلن��ا �أمل وثقة ،ال ا�ستهانة بال�صعاب والأخطار
الت��ي نواجهه��ا� .إن ثقاف��ة الأم��ل جتعلن��ا نعي�ش
احلا�ض��ر ويف عيونن��ا امل�ستقبل ،ون�ؤم��ن �أن الزمن
يتوق��ف عل��ى �إرادتن��ا وعل��ى عملن��ا وال يوج��د
م�ستحي��ل عندم��ا نق��رر �أن��ه ال يوج��د م�ستحيل،
فبقدر ما نعزز من ثقافة الأمل يف النا�س وخا�صة
جيل ال�شباب بقدر ما ن�صون ثقافة املقاومة ونهج
املقاومة وبالتايل يج��ب �أال تكون ع�شوائية ،وال
ت��دور يف ف��راغ ،ب��ل ت�ستن��د �إىل ركائ��ز وا�ضحة
املع��امل ع��ن طري��ق التفك�ير و�أ�ساليب��ه �أولهم��ا:
االعتق��اد اجل��ازم يف �أن �أول خط��وة نح��و حم��ل
ال�س�لاح هي امتالك �أ�سل��وب التفكري الذي يتمتع

باملرون��ة عل��ى م�ست��وى التفا�صي��ل واجلزئي��ات
وثانيهما :تبعات وو�ض��وح يف الت�صور العام الكلي
وه��ذا الأ�سل��وب يك��ون مبثاب��ة احلب��ل ال�س��ري
الذي يغ��ذي فكرة املقاومة والتح��دي ويح�صنها
�ض��د الرتاج��ع ونرى �أي�ض�� ًا �أنه م��ن العوامل التي
ت�ساعد على تقوية ركائ��ز املقاومة �إميان املقاوم
ب�ضرورة اال�ستف��ادة من املناهج الفكرية املتاحة
وال�سائ��دة �س��واء الت��ي �أبدعه��ا املجتم��ع ال��ذي
يعي�ش فيه املقاومون او �أنتجها املجتمع اخلارجي
مب��ا يف ذل��ك جمتم��ع الع��دو نف�س��ه فالتح��دي
يتناف��ى م��ع ال�شع��ور باالمت�لاء �أو اال�ستغناء مبا
ل��دى الآخري��ن م��ن �أف��كار متت��د م��ن التكتي��كات
�إىل اال�سرتاتيج��ي ،وكذل��ك يتطل��ب لتح�صين��ه
اقت�ص��اد يتمت��ع بدرجة م��ن اال�ستقاللية ويقف
على دعائم متينة م��ن الر�شد والرت�شيد مبا يقي
ثقاف��ة ونه��ج التح��دي م��ن ذل الع��وز واالحتياج
ويحفظ��ه م��ن االنك�س��ار واال�ست�س�لام �إىل جانب
امتالك القدرة عل��ى التفكري الذي يتم بالتجدد
وال يق��ع يف ف��خ النمطي��ة �أو التقليدي��ة وحيازة
ً
م�سل��ك مع��ريف مغاير مل��ا يج��ري يف جمتمعه لأن
املقاومة منظومة من القيم النبيلة �أو االيجابية
ال ت�سق��ط عل��ى ر�ؤو�س النا�س من ع��ل وال تنبتها
الأر���ض كم��ا احل�شائ���ش الربي��ة لكنه��ا ت�أت��ي
نتيج��ة �إ�شغال الذهن و�إيق��اظ امل�شاعر يف اجتاه
حتقي��ق هذه املنظومة ،وتت�ضاف��ر كل املوجودات
�أو املعطيات املتاحة �أثن��اء جريان هذه العملية،
و�ضرورة فه��م م�سارات التغ�ير و�أ�سبابه وعوامله
وت�أثريات��ه وانعكا�سات��ه عل��ى حي��اة الإن�س��ان،
والت�أ�سي���س والت�أ�صي��ل لفق��ه املتغ�ير الثق��ايف،
الت�أ�صي��ل لثواب��ت الثقاف��ة ،كالوح��دة واحلرية
والكرامة ...واالهتمام ب�صحة تطبيقات املتغري
على الثابت.
 الأخ��ذ بنظري��ة التح��دي واال�ستجاب��ة،ه��ذه النظري��ة ه��ي حم��ور مو�سوع��ة» توينب��ي»
التاريخي��ة املُعنو َنة بـ «درا�س��ة للتاريخ» الواقعة
يف اثني ع�ش��ر جم َلّداً ،حيث �أنفق توينبي واحد ًا
ف�س��ر توينبي ن�شوء
و�أربع�ين عام�� ًا يف ت�أليفه��اُ .ت ّ
احل�ض��ارات الأوىل� ،أو كم��ا ي�س ِّميه��ا «احل�ضارات
املنقطعة» من خ�لال نظر ّيـت��ه ال�شهرية اخلا�صة
ب��ـ «التح��دي واال�ستجاب��ة» ،والت��ي ا�ستله َمها من
عِ ل��م النف���س ال�سلوك��ي ،وعل��ى وج��ه اخل�صو�ص
م��ن «كارل يون��غ 1961 – 1875م» ال��ذي يق��ول
� َّإن الف��رد ال��ذي يتعر���ض ل�صدم��ة ق��د يفق��د
توازن��ه لف�ترةٍ ما ،ثم ق��د ي�ستجيب له��ا بنوعني
م��ن اال�ستجاب��ة :ا�ستجاب��ة �سلبي��ة :النكو���ص
�إىل املا�ض��ي ال�ستعادت��ه والتم�س��ك ب��ه تعوي�ض�� ًا
��ر ،في�صب��ح �إنطوائ ّي�� ًا .ا�ستجاب��ة
ع��ن واقع��ه املُ ّ
�إيجابي��ةَ :تـ َقـ ُّبـ��ل ال�صدمة واالع�تراف بها ،ثم
محُ اول��ة التغ ُلّ��ب عليه��ا ،فيك��ون يف ه��ذه احلالة
انب�ساطي�� ًا .لق��د �آم��ن توينب��ي �أن��ه كلم��ا ازداد
التحدي ت�صاع��دت قوة اال�ستجاب��ة حتى ت�صل
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الآراء النقدية يف (ر�سالة الغفران)
• �أحمد زياد حمبك
ول��د �أبو العالء املع��ري �سنة 363هـ 973م يف معرة
النعمان جنوبي حلب ،وهو عبد اهلل بن �سليمان بن
حممد� ،أ�صي��ب باجلدري وهو يف الثالثة من عمره،
ففق��د ب�ص��ره� ،أخ��ذ العلم ع��ن �أبيه ث��م ق�صد �إىل
حلب ،وزار مكتباتها والتقى علماءها ،ثم ق�صد �إىل
�أنطاكية ومر بالالذقية ،ث��م انتقل �إىل طرابل�س،
طلب�� ًا للعلم ،ثم مي��م بغداد وح�ض��ر جمال�س العلم
والأدب فيه��ا ،وملا �سم��ع مبر�ض �أمه عاد �إىل املعرة،
ولكنه��ا ماتت قب��ل و�صوله فلزم بيت��ه ،ومل يغادره
�إىل وفات��ه �سنة 449هـ 1058م ،وق��د �أ�صبح بيته
حمجة للعلماء وطالب العلم يف ع�صره .كان املعري
دميم اخللقة ،جمدور الوجه ،ق�صري القامة ،ناحل
اجل�س��م ،وا�سع اجلبه��ة ،وكان متوه��ج الفكر ،وافر
العل��م ،له ي��د يف احلدي��ث والفقه واملذاه��ب ،وباع
طويل��ة يف اللغة والنح��و والأدب ،وكان ملم ًا بامللل
والأدي��ان والف��رق  ،وا�س��ع االط�لاع عل��ى التاري��خ
والأخب��ار ،وكان ق��وي احلافظ��ة ،وق��د ق��ال :م��ا
�سمعت �شيئ ًا �إال حفظته ،وما حفظت �شيئ ًا ون�سيته،
وكان رقي��ق القل��ب دقي��ق ال�شعور �سري��ع االنفعال
�شديد احلياء وافر احلر�ص على �سمعته ،وكانت له
فل�سفة يف احلياة وهي �أال يتناول من الطعام �إال ما
�أنتج��ت الأر�ض من نبات ،وق��د عا�ش حياته عزب ًا،
وان�ص��رف �إىل العلم ،يجود به على طالبه من دون
مقاب��ل .و�ض��ع املع��ري م�صنف��ات كث�يرة ،يف ال�شعر
والنرث واللغ��ة ،بلغت نحو ًا من �سبعني كتاب ًا ،منها :
يف ال�شعر�»:سقط الزن��د» و»الدرعيات» وقد و�صف
فيه��ا ال��دروع ،و»اللزومي��ات» وقد �ضمنه��ا فل�سفته
يف احلي��اة ،ويف النرث« :ر�سالة الغف��ران» و»ر�سالة
املالئكة» ،و»معجز �أحمد» و»عبث الوليد» ،والأول
�ش��رح لدي��وان املتنب��ي ،والث��اين �ش��رح لدي��وان
البحرتي ،و» ذكرى حبيب» وهو خمت�صر يف غريب
�شعر �أبي متام.
ور�سال��ة الغفران هي ر�سالة جوابية ،كان املعري
ق��د و�ضعه��ا �سنة 422ه��ـ رد ًا عل��ى ر�سال��ة كان قد
وجهه��ا �إليه ابن القارح وه��و �أحد الأدباء يف حلب
ي�س�أل��ه فيها عن جمموعة ق�ضاي��ا يف اللغة والأدب
والدي��ن والفل�سف��ة مم��ا كان ي�شغ��ل ع�ص��ره  ،وقد
�س�أل��ه �أي�ض�� ًا �إن كان اهلل �سيغف��ر له ذنوب�� ًا ارتكبها
عندم��ا كان يف م�صر طلب ًا للعلم ،وقد �أجابه املعري
يف ر�سالت��ه املطول��ة ،وقد �أ�سماه��ا ر�سالة الغفران،
وجعله��ا يف ق�سم�ين ،ي�ص��ور يف الق�س��م الأول منه��ا
اجلنة وقد دخلها ابن القارح ب�شفاعة من �إبراهيم
ول��د حممد �صلى اهلل علي��ه و�سلم ،و�أخذ يطوف يف
اجلن��ة ويلتقي فيها الأدب��اء وال�شعراء واللغويني،
ثم يطل على جهنم حيث يرى بع�ض ال�شعراء فيها،
ويجي��ب املع��ري يف الق�س��م الث��اين ع��ن �أ�سئلة ابن
الق��ارح ،ويتح��دث عن �أم��ور كثرية تت�ص��ل بالفرق
الدينية والفل�سفة والتاريخ.
وم��ن ال�شع��راء الذي��ن يلتقيه��م اب��ن الق��ارح يف
اجلن��ة الأع�ش��ى وزه�ير بن �أب��ي �سلم��ى وعبيد بن
الأبر���ص والنابغتان الذبياين واجلعدي ولبيد بن
�أب��ي ربيع��ة واخلن�س��اء وح�سان بن ثاب��ت ،ويلتقي
م��ن اللغوي�ين امل�برد وثعل��ب والأخف���ش الأو�س��ط
و�سيبوي��ه والأ�صمع��ي والك�سائ��ي ،ث��م يط��ل على
اجلحيم ف�يرى ب�شار بن برد وام��ر�أ القي�س وعمرو
بن كلثوم.
�آراء املعري النقدية يف ر�سالة الغفران:
يح��اور اب��ن ق��ارح اللغويني والأدب��اء وال�شعراء
يف اجلنة وي�ست�شهد ب�أ�شعارهم ويعلق عليها وي�شرح
�ألفاظه��ا ،ويج��ري وراء ق�ضاي��ا لغوي��ة ونحوي��ة
كثرية ،يبث خاللها املعري �آراءه اللغوية والأدبية،
وهو ي�سوق ذلك كله على ل�سان ابن القارح.

1ـ تعريف ال�شعر:
ولع��ل �أه��م تل��ك الآراء تعري��ف ال�شع��ر ال��وارد
عل��ى ل�سان ابن القارح ،حيث يق��ول « :ال�شعر كالم
موزون تقبله الغريزة على �شرائط �إن زاد �أو نق�ص
�أبانه احل���س « ( ر�سالة الغفران� ،ص  ،)251ويدل
ه��ذا التعري��ف عل��ى �أن ال�شع��ر هو تلبي��ة حلاجة
�أ�سا�سي��ة ل��دى الإن�س��ان ،و�أن الب��د له م��ن عنا�صر
يت�ألف منها �أبرزها الوزن ،والبد فيه من االن�سجام
والت��وازن حت��ى ال يطغى في��ه عن�صر عل��ى عن�صر
فيفق��د جمال��ه ،وم��ن هنا ف���إن جم��ال ال�شعر عند
املع��ري يتمث��ل يف وحدته ومتا�سك��ه وتوازنه ،وهو
ما ميكن ت�سميته الع��دل �أو التو�سط .ويال حظ �أن
املعري ق��د ت�أثر بتعريف قدامة ب��ن جعفر لل�شعر
يف قول��ه « :ال�شع��ر كالم م��وزون مقف��ى ي��دل على
معن��ى»( نق��د ال�شع��ر ���ص  ، )11ومل يق��ف املع��ري
عن��د ذلك ب��ل �أ�ضاف قيمت�ين اثنت�ين ،الأوىل هي
تلبي��ة ال�شع��ر حلاجة �إن�ساني��ة �أ�سماه��ا الغريزة،
والثاني��ة الت��وازن واالن�سج��ام يف عنا�ص��ر ال�شعر.
ولكن يالحظ الدكتور �إح�سان عبا�س �أن املعري قد
�أغف��ل « �أم��ر القافية يف هذا التعري��ف مع �أنه كان
م�شغ��ول اخلاطر بها وب�أنواعها وعيوبها ،حتى �ألف
فيه��ا كتاب ًا م�ستق ً
ال « ( �إح�سان عبا�س ،تاريخ النقد
الأدبي ���ص  )387ويف�سر الدكت��ور �إح�سان عبا�س
الغري��زة عن��د املع��ري ب�أنه��ا  « :ق��وة الإح�سا���س
التي متيز الزي��ادة والنق�صان يف ال�شعر» ( �إح�سان
عبا�س ،تاريخ النقد الأدبي �ص .)387
2ـ وظيفة ال�شعر:
ويتح��دث املع��ري بعد ذلك عن وظيفة ال�شعر يف
ع�ص��ره� ،إذ يق��ول عن ال�شع��ر »:وكان �أهل العاجلة
يتقرب��ون ب��ه �إىل املل��وك وال�س��ادات» (ر�سال��ة
الغفران �ص ،)252وم��ن الطريف �أن ي�سوق املعري
ذلك ال��كالم كله على ل�سان اب��ن القارح وهو واقف
بب��اب اجلنة يرجت��ي من ر�ضوان خ��ازن اجلنان �أن
ي�سم��ح ل��ه بالدخ��ول ،حم��او ً
ال �إقناع��ه ب�أن��ه كان
ميدح��ه يف الدني��ا ب�شع��ره ،ولك��ن ر�ض��وان ي�سخ��ر
منه وي�س�أله»:وم��ا ال�شعر؟» ،ثم ي�صرفه وال ي�سمح
ل��ه بالدخ��ول� ،إذ ال تنف��ع عن��ده �شفاع��ة ال�شعر،
مم��ا ي��دل عل��ى �سخرية املع��ري من �شع��راء املديح
وتزلفهم �إىل امللوك ب�أ�شعارهم.
3ـ ال�شعر من وحي ال�شيطان:
وي��رى املع��ري مثلما كان الع��رب يرون �أن ال�شعر
ه��و من وح��ي ال�شياط�ين ،لذلك ال ينف��ع ال�شعر يف
�إقن��اع حار�س �آخر من حار���س اجلنان ب�إدخال ابن
الق��ارح �إىل اجلن��ة ،على الرغم م��ن �أن ابن القارح
ينظ��م �أبيات�� ًا ميدح��ه فيه��ا ،ولك��ن ه��ذا احلار�س،
وا�سم��ه زفر ،ينك��ر على ابن الق��ارح ذلك وال يقبل
من��ه �شع��ره ،ويف املقط��ع الت��ايل �ص��ورة ع��ن ه��ذا
املوق��ف يرويها املعري عل��ى ل�سان ابن القارح حيث
يقول ( ر�سالة الغفران� ،ص»:)252وان�صرفت �إىل
خ��ازن �آخ��ر يقال ل��ه زفر ،فعمل��ت كلم��ة وو�سمتها
با�سم��ه ..ومل �أترك وزن�� ًا مقي��د ًا وال مطلق ًا يجوز
�أن يو�س��م به زف��ر �إال و�سمته به ،فما جنع وال غري،
فقل��ت :رحمك اهلل  ،كنا يف ال��دار الذاهبة نتقرب
�إىل الرئي���س واملل��ك بالبيت�ين �أو الثالث��ة فنج��د
عن��ده م��ا نحب وق��د نظمت في��ك ما لو جم��ع لكان
ديوان�� ًا ..فقال :ال �أ�شعر بالذي حممت �أي ق�صدت
و�أح�س��ب ه��ذا ال��ذي جتيئن��ي ب��ه �إمنا ه��و للجان
وعلموه ولد �آدم ..و�إن �إبلي�س اللعني نفثه يف �إقليم
العرب فتعلمه ن�ساء ورجال».
4ـ ات�س��اع ال�شع��ر وغن��اه:
البقية �...........................ص23
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تقنيَّة الق�ص وخداع العناوين..
( تاج امللك والنحلة املغرورة) �أمنوذج ًا
• �شعيب �إبراهيم
يع��د �أدب الأطف��ال ال�ساح��ة الغن َّي��ة الت��ي تبن��ى عل��ى �أ�سا�سه��ا �أخ�لاق الطف��ل وخياالته,
ُّ
��ون لدي��ه عامل ًا �آخ��ر يفي�ض نب ً
ال َّ
ورق��ة وعذوبة .ولذل��ك �آثرنا
وطموح��ه ,وانفعاالت��ه ,لتك ِّ
الوق��وف عن��د الوق��وف عند املجموع��ة الق�ص�ص َّي��ة (تاج املل��ك والنحلة املغ��رورة) للأديبة
(�سريع��ة �سليم حدي��د) ملا حتمل يف طياتها من مت ُّيز يف اخلي��ال وعناية يف اختيار املوا�ضيع,
الق�صة
وتقان��ة يف الأ�سلوب ,ف��كان لنا مع جمموعتها هذه الوقفة الط ِّيبة .قراءة يف لوحةَّ :
بعنوان( :لرن�سم �أي�ض ًا)
اعتم��دت (حدي��د) جمموع��ة من الظواه��ر الن�ص َّية التي ي�سه��ل على الطفل تبينه��ا مع �أنها
حتت��اج �إىل �إعم��ال يف الفكر ,فكان اللوح �أ�س��ود ,ثم �أم�سك (ه��ادي) بالطب�شور الأبي�ض ,ثم
حت َّول��ت ال�سب��ورة �إىل لوح��ة جميل��ة ,تعج بالأل��وان ,وما ه��ذا االنتقال املتد ِّرج ب�ين ال�سواد
والتلوي��ن �إال ث��ورة نحو اخلي��ال ,وهذا عائ��د �إىل براعة الكاتبة يف التوفي��ق بني امل�ستويني
الق�صة
الأفقي وال�شاقويل الختيار اللفظ يف ن�ص طفويل ,يحمل معاين متجددة .املده�ش يف َّ
هو خامتتها التي قد ال تخطر على بال حني قال (هادي)( :ما فائدة جمال الطبيعة من دون
�إن�س��ان ,يهزُّ �أزهارها ,ويهدي ثمارها ,يتنف�س هواءها ,وي�ش��رب من مائها ,يطرب لع�صافريها,
ويتظلل بفيء �أ�شجارها� ).ص9
ـ الإبحار على الزورق الورقي
يب��د�أ اخل��ط الدرامي يف ن���ص (الزورق الورقي) ب�سيط�� ًا من�ساب ًا يف بن��اء (منولوجي) يح ِّول
احل��وار �إىل �س��رد ذاتي ,ثم يت�صاع��د احلدث لي�صل �إىل الذروة ,فلم تك��ن (�سلمى) يف الن�ص
جم��رد معلمة ,ب��ل هي املوج��ه الأخالقي ال��ذي ت�صدر عنه جمموع��ة التعالي��م والن�صائح.
الأخالق َّي��ة الت��ي �أ�سدتها الكاتبة عن طري��ق االنطباع ,فمالمح وجه (�سلم��ى) املتبدِّ لة هي
الت��ي يفه��م من خاللها مدى �صحة الفع��ل �أو عدم �صحته�( :صفَّق��ت يل (�سلمى) حني عرفت
كي��ف اعتنيت ب�أمي وق��ت مر�ضها ,لكنها حزنت لأنني تركتها وق��ت الظهرية ,ورحت �ألعب مع
رفاقي� ).ص13
ه��ذه التقني��ة توفر على الكاتبة الكثري م��ن الكالم ,وتلخ�ص املعنى للمتلق��ي ال�صغري ,و هذا
م��ا يج��وز �أن ندع��وه بالتكثيف الإيجابي .كم��ا �أن حتويل الأفكار الأخالقي��ة اخلال�صة �إىل
قارب وحمامة ومروحة هو نوع من التج�سيد املمنهج الذي ي�أتي عفو اخلاطر يف الن�ص ,وهذا
يحت�سب متام ًا لكاتبة قد ا�ستطاعت �أن تبلور املعقول باملح�سو�س ,ي�س ِّهل على الطفل اكت�ساب
املعلومة من خالل الزخرفة ال�شكل ّية وتلوين ف�ضاء الن�ص بال�صور املدركة ذهني ًا.
ـ مذاق الع�سل :يف ن�ص (حلو كالع�سل) لعل �أهم ما يلفتنا فيه هو ال�صراع الداخلي يف �شخ�صية
البطلة بني الغ�ضب على ذنب اقرتفته الطفلة (غزل) وبني امل�ساحمة لها على فعلتها ,وتركت
لن��ا الكاتبة �أن نتوقعه��ا باختيارنا وقد كان ذلك ال�صراع هو العم��ود الفقري يف الن�ص حيث
ُ
(�شعرت ب�أنني وقعت
ينحني اخلط البياين للحدث الرئي�س �شيئ ًا ف�شيئ ًا متد ِّرج ًا نحو احلل:
يف تناق���ض م��ع نف�سي ,منذ قليل نويت �أن �أواجه غزل بكلم��ات قا�سية ,والآن �أت�ساءلَ :
مل ال
يك��ون كالمنا حلو ًا كالع�س��ل؟) �ص ،24فالن�ص يب��د�أ بالدموع �صراحة ,ث��م ينتهي بابت�سامة
الر�ضا وامل�ساحمة بني الفتاتني ,وك�أمنا �أحيط بقو�سني من �أوله �إىل �آخره ,فكانت احلبكة يف
البداي��ة واحل��ل يف النهاية بني هذي وتلك يف الت�شوي��ق الق�ص�صي من خالل حماولة التفكري
وتوقع �سبب اخل�صام.
�إن عن��وان ق�ص��ة (ت��اج املل��ك والنحل��ة املغ��رورة) م��ا ه��و �إال براعة م��ن الكاتب��ة يف �إظهار
االرتب��اط الوثي��ق بني الدال واملدل��ول ,لأن النبتة التي حتمل ا�سم (ت��اج امللك) يف النهاية
تتح َّول داللي ًا �إىل جمموعة من الأخالق التي تزين �أ�سمى النفو�س .هناك تقن َّية جميلة يف
املزاوجة بني ال�سرد واحلوار ,لأن الفن احلكائي يقوم على ال�شخو�ص واحلوار الداخلي الذي
تتولَّد من خالله الفكرة التالية للحدث املبدئي ,وهنا نكت�شف الن�صيحة يف عدم احلكم على
�ش��كل الأ�شي��اء دون العل��م ببواطنها .الكاتبة تعلِّ��م الطفل كيف َّية الغو���ص يف �أعماق التف�س
الإن�سانية ,والبحث عن مفاتيح قلوب النا�س ,وهذه ق�ض َّية فل�سف َّية خال�صة �أظن �أن (حديد)
قد طرقتها بقلم من ذهب�( :شعرت ال�ص َّبارة مبا يدور يف ذهن النحلة ,فقررت يف نف�سها �أمر ًا
�ستجعلها تخ�ضع لرغبتها ,فلكل كائن مفتاح �سحري للدخول �إىل �أعماقه� )..ص76
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نقد �أدبي

قراءة يف رواية “�صابر” للروائي �سليم دبور
• زياد جيو�سي
�“   أمره��م غري��ب ،يغر�س��ون حقنه��م املن ِّوم��ة يف رح��م الوري��د،
يطعن��ون بطن ذراعي بق�سوة وك�أنه ُخلق من حديد ،يفرغون �سم
الن�ش��وة ثم ينت�شون احلقن بقلوب ميت��ة وك�أنهم م�سما ٌر من جدار
عني��د ..ينت�شونها ويبت�سمون معجبني مبهاراتهم املميزة ،ومهللني
ل�صمتي العجيب”.
   ح�ين ق��ر�أت ه��ذه الفق��رة يف بداي��ة الف�ص��ل الأول م��ن رواية
(�صاب��ر) للروائي �سليم دب��ور ومن �إ�ص��دارات دار اجلندي للن�شر
يف القد���س  2013الطبع��ة الأوىل ،كن��ت �أحت�ض��ن الرواي��ة ب�ين
ي��دي �أثن��اء عودتي ل��رام اهلل ،و�أقر�أ و�أ�سج��ل املالحظات طوال
ّ
الطري��ق ،فق��د �شدتن��ي ه��ذه الفق��رة التي تتف��وق عل��ى مقاطع
�شِ عري��ة نقر�ؤها ،وكانت مع العنوان حاف��ز ًا يل لأن �أقر�أ الرواية
بنه��م وعط�ش ،فالرواية كفن �أدبي تعت�بر من �أجمل �أنواع ال�سرد
الن�ثري ،وه��ي مل تك��ن معروف��ة يف الع�ص��ور الو�سط��ى ،وعرف��ت
يف املنطق��ة العربي��ة بع��د الرتجم��ات للعدي��د م��ن الرواي��ات مع
بداي��ات القرن املا�ضي ح�سب العديد م��ن �آراء الباحثني والنقاد،
وعرف��ت الرواية ب�أ�شكاله��ا املختلفة من ال�س�يرة الذاتية و� ً
صوال
للرواية ال�سيا�سي��ة والعقائدية ،ومرور ًا بروايات اخليال العلمي
والروايات البولي�سية واالجتماعية والتاريخية ،وهي جمموعة
م��ن الأف��كار وال�ص��ور الت��ي دارت يف ذه��ن الكات��ب وع�ّبررّ عنه��ا
بالكتاب��ة ب�أ�سل��وب ق�ص�صي طوي��ل وجميل ،خمتلفة ع��ن الق�صة
بتع��دد الف�صول ،ووجود �شخ�صيات عديدة رئي�سة وثانوية ،وكل
�شخ�صية لها دورها يف الرواية.
   ومن هنا كانت بدايات قراءتي للرواية التي كان �صابر يتحدث
فيه��ا عن م�أ�س��اة الفل�سطيني يف ظ��ل الواقع العرب��ي املرير ،وعن
خ�ض��وع قادة هذا الواقع للأجنب��ي ورف�ضهم لأبناء جلدتهم ،ويف
الف�ص��ل الأول يط��رح جمموعة كبرية من الأ�سئل��ة ت�ضع الإ�صبع
على اجل��رح ،وخالل الرواي��ة يطرح ر�أيه وقناعات��ه ال�شخ�صية
يف العدي��د م��ن الق�ضاي��ا ومنه��ا :الإ�ضراب��ات خ�لال االنتفا�ضة
وت�صفي��ة العم�لاء والعملي��ات اال�ست�شهادي��ة و�أ�سالي��ب املقاومة
العنفي��ة والالعنفية ،وهو حدد امل��كان الرئي�س مبخيم اجللزون
ال��ذي ي�سكن��ه عدد كبري م��ن الالجئ�ين الذين طردوا م��ن العمق
الفل�سطين��ي م��ن بلداتهم ،واملخي��م �شهد ح��االت ن�ضالية متميزة
وع��دد لي�س بالقليل م��ن ال�شهداء واجلرح��ى والأ�سرى ،وتعر�ض
لق�س��وة االحت�لال وب�شاعته ،ولع��ل هذا املخيم ال��ذي ترك �أثره
عل��ى روح الكات��ب وهو ال��ذي ولد في��ه وعا�ش يف �أزقت��ه وعاي�ش
الأح��داث لالنتفا�ض��ة في��ه ،لع��ب دور ًا �أ�سا�س ًا ليكون ه��و قاعدة
االنط�لاق واملكان للرواية ،والزمان فرتة االنتفا�ضة حتى توقيع
اتفاقية �أو�سل��و ،مع مالحظة مهمة �أن الكاتب من مواليد ،1970
والرواية �أجنزت يف �أيلول� /سبتمرب  1993حني كان الكاتب �شاب ًا
يف مقتب��ل العم��ر ،والرواية �صدرت بعد ع�شرين عام�� ًا من �إنهائها
بحي��ث �أث��ار ذل��ك يف ذهن��ي الت�س��ا�ؤل ،فالرواية بلغت م��ا يقارب
خم�سمائ��ة �صفح��ة بخ��ط �صغ�ير ،وه��ي رواي��ة زخم��ة بالأفكار
والأح��داث والآراء ،وكتب��ت ب�أ�سلوب قوي من حي��ث الفكرة ومن
حي��ث ال�صياغة واملحتوى ،واعتمدت �أ�سل��وب ال�سهل املمتنع ،فكم
ه��ي الف�ترة الزمنية التي احتاجتها الرواية م��ن الكاتب مقارنة
بعم��ره ح�ين �أنهاه��ا؟ علم ًا �أنه��ا العم��ل الروائي الأول ل��ه ،وملاذا
ت�أخر بن�شرها كل هذه الفرتة الزمنية؟
�صابر ..لقب �أطلق على الفل�سطيني ل�صربه على كل الظلم الذي
يق��ع ووقع علي��ه� ،سواء من االحتالل ال�صهي��وين �أو من ظلم ذوي
القربى ،ويف الرواية كان �صابر ال�شخ�صية الرئي�سة ،وهو ح�سبما
قر�أت وا�ستنتجت هو رمز لل�شعب الفل�سطيني الذي تعر�ض للظلم
الأك�بر ،ممث�ل ً
ا ب�شخ�صية �صابر الفرد ال��ذي ال يتوقف عن طرح

الأ�سئل��ة الفل�سفية على م�ست��وى الإن�سانية والب�شر وال يح�صرها
بفل�سطينيت��ه ،فهو يت�ساءل“ :ما هو �سالحنا كب�شر؟” ،ويعترب �أن
العقل الب�شري قاد الإن�سان �إىل الدمار ال�ستخدامه يف اكت�شافات
�أ�سلح��ة الدمار ال�شامل وا�ستخدام القوة والعنف والظلم بد ً
ال من
�أن يوج��ه للح��ب ،فال ميتل��ك �إال �أن يلوم والده ال��ذي �أتى به �إىل
“ع��امل مكت��ظ بالظل��م والف�ساد” ،وهو ال�صاب��ر الذي زرع احلب
ومل يح�ص��د �س��وى الكره ،وه��و الالجئ اب��ن املخيم ال��ذي يعي�ش
الفق��ر املدقع فال تنفعه �شهادة درا�سية للعمل وال تطعمه اخلبز،
فيب��د�أ ب�سل�سلة من االنتق��ادات للحياة واملجتم��ع ،كا�شف ًا الغطاء
ع��ن الق�شور التي يحياها الب�ش��ر يف جمتمعهم ،متحدث ًا عن حياة
املخي��م م��ن انعدام فر���ص العمل و� ً
ص��وال للمعاناة م��ن االحتالل،
مرور ًا بالزيف الذي يحي��اه املجتمع ،مار ًا ببع�ض االنتقادات غري
املبا�ش��رة لبع�ض من ق��رارات قيادة االنتفا�ض��ة الأوىل وللقيادة
الفل�سطيني��ة ومنها قرارات الإ�ضراب��ات التجارية يف ظل توقف
العم��ال عن العم��ل ،وتثور يف داخله الت�س��ا�ؤالت حني ي�سمع لأول
م��رة عن عملي��ة ا�ست�شهادية �ضد الأمري��كان يف لبنان ،ويت�ساءل
ع��ن احل��رام واحل�لال ،وهل يج��وز قت��ل املدنيني خ��ارج اخلدمة
الع�سكري��ة يف مثل ه��ذه العمليات ومدى جدواه��ا ،علما �أنه يرى
بنف�س��ه كيف يتم اعتقال املواطنني والتنكيل بهم وقتل الأطفال
وه��دم البي��وت ومنع احلوامل من الو�ص��ول للم�شايف للوالدة حتى
ي�ست�شه��دن م��ن ممار�س��ات االحت�لال عل��ى احلواجز ،كم��ا يطرح
الكث�ير من العادات االجتماعية ومن �أهمها غالء املهور مع ارتفاع
ن�سب��ة العنو�سة وعزوف ال�شباب عن ال��زواج� ،إ�ضافة �إىل البع�ض
ال�سلوكات القليلة يف جمتمعنا كعقوق الأب.
   الرواية خالل رحلة الأمل الفل�سطينية اعتمدت على العديد من
ال�شخ�صي��ات الرئي�سة �إ�ضافة �إىل ال�شخ�صي��ات الثانوية ،ف�صابر
اعتم��د وال��ده الفل�سطيني الذي ت��ويف يف الثلج ت��ارك ًا �إياه يعاين
الفق��ر والوحدة وذل االحت�لال حمور ًا �أ�سا�س�� ًا يف الرواية ،وهنا
ر�أي��ت �شخ�صية الوال��د رمز ًا للتاري��خ الفل�سطين��ي ،و�صابر طوال
الرواية يخاطب��ه ويحدثه عما يعاين وعما ي�شاهد ،و�صابر مثَّل
يف الرواي��ة �شخ�صية ال�شاب الفل�سطيني الذي عانى وتعب وعمل
ب��كل الأعمال امل�ضني��ة لي�ساعد �أ�سرت��ه ويكمل درا�ست��ه بتفوق،
وال��ذي تعر�ض لل�ضرب والتنكيل من ق��وات االحتالل عدة مرات
و�أ�صي��ب بر�صا�ص��ه مرتني ،وتعر�ض لالعتق��ال والأ�سر ،ومع ذلك
ال يجد فر�صة للعم��ل تنا�سب تفوقه وحت�صيله العلمي اجلامعي،
وهو يف وحدته و�أمله يلتقي �شخ�صية الكهل (�أبو العبد) في�صبحا
�صديق�ين رغم فا�ص��ل العمر الكبري ،وليمث��ل كل منهم ب�شخ�صيته
ف� ً
صوال من حكاية �شعب فل�سطني.
ال وخمب ً
وهناك �شخ�صية (�أبو العبد) الذي يظنه النا�س بخي ً
وال
وه��و الفقري املعدم و�صاحب الفل�سف��ة واحلكاية الطويلة ،والذي
ي��رى �أن العملي��ات اال�ست�شهادي��ة بطول��ة وميك��ن ل��و نف��ذت يف
فل�سط�ين �أن تخل��ق حالة من توازن الرعب جت�بر االحتالل على

الرتاج��ع ،ويناق�ش �صابر بنقا�ش العقل واملنطق ،ويروي حكايته
التي هي حكاية الأر�ض والنكبة والهجرة الق�سرية ،فهو من �شهد
مقت��ل والده على ي��د اليهود ال�صهاينة بعينيه ،وهو من �شهد وفاة
�أم��ه جوع ًا وعط�ش�� ًا �أثناء الهجرة اثر احت�لال فل�سطني يف العام
 ،1948وه��و م��ن �شهد وف��اة �شقيقته الوحيدة فاطم��ة مع زوجها
�أثن��اء حماولته��م ال�سفر للخارج بهجرة غ�ير �شرعية ،وهو الذي
بل��غ ه��ذا العمر م��ا بل��غ ويتعاون م��ع �شب��اب االنتفا�ض��ة ويرقب
له��م الط��رق م��ن خيمت��ه ليقوم��وا بواجباته��م الن�ضالي��ة ،فه��م
م��ن يحرك��ون نب�ض ال�ش��ارع ومن يوزع��ون امل��واد التموينية ،ومن
يحاكم��ون العم�لاء وينفذون به��م الأحكام الثوري��ة ،و َمثل (�أبو
العب��د) �شخ�صية جتم��ع عدة �أجيال مع بع�ضه��ا ،ذاكرة الطفولة
وعنفوان ال�شباب وحكمة ال�شيوخ.
� أم��ا ال�شخ�صيات الثانوية فكانت كث�يرة وكل منها �أعطى �إ�ضاءة
عل��ى واقع الفل�سطيني�ين حتت االحتالل ،والكث�ير منها له نهاية
ت�س��رد بع���ض من حكاي��ات ال�شع��ب ،ومنهم م��ن �أعط��ى فكرة عن
معاناة الفل�سطيني يف ظ��ل الأنظمة العربية ،فمن �أعطوا �إ�ضاءة
ع��ن واق��ع الفل�سطيني حت��ت االحتالل منهم الطف��ل حممد كثري
الت�س��ا�ؤالت ح��ول االحت�لال والواق��ع ،كم��ا مل ين���س الكات��ب
�شخ�صي��ة جرعو���ش املجن��ون ،فقلم��ا خل��ت ح��ارة �أو خمي��م م��ن
مث��ل ه��ذه ال�شخ�صية ،وكذل��ك �شخ�صي��ة �شريف العمي��ل لقوات
االحت�لال والذي ق��ام باختطاف��ه وت�صفيته �شب��اب االنتفا�ضة،
ووالدته التي طلبت فقط حني �شهدت �إعدامه فقط �أن يتم دفنه
و�إن مل يج��دوا ق�براً“ :ارم��وا جيفت��ه على �أية مزبل��ة”� ،إ�ضافة
�إىل �شخ�صية ن�ضال وهو منا�ضل �شاب ميتلك وعي ًا جيداً ،وتعر�ض
لالعتقاالت م��رات عديدة ،ويتميز ب�شعبية كبرية يف املخيم ،وال
يتوق��ف عن م�سان��دة الفقراء واملحتاجني ،وه��و من وقف بجانب
�صاب��ر لإخراجه من احلال��ة املادية ال�صعب��ة مب�شاركته يف حمل
جتاري وم�ساعدات لل��زواج ،و�أ�ستاذ الفل�سفة الذي مل يجد عم ً
ال
فعم��ل راعي ًا للغنم مقنع ًا نف�سه �أن الأنبي��اء عملوا رعاة للأغنام،
وفاطمة ابنة (�أبو العبد).
وم��ن ال�شخ�صي��ات الت��ي عان��ت من ال��دول العربي��ة �سعيد الذي
كان �شاع��ر ًا ومعلم�� ًا ،و�أ�صي��ب باجلن��ون م��ن املعان��اة و�إبعاده عن
بيت��ه وزوجته واعتقاله لت�شابه الأ�سماء ،ونفيه من �سوريا لدول
عربي��ة ع��دة ترف���ض ا�ستقبال��ه حت��ى يعي�ش ف�ترة يف اجلو ويف
املط��ارات ،وهذه ال�شخ�صية تكررت يف الواق��ع الفل�سطيني كثرياً،
و�شخ�صية احلالق الذي ينقل كل �أخبار املخيم وحكاياتهم.
   احل��ب واحل��رب ف�صل �أ�سا���س يف الرواي��ة ،فاحل��رب قائمة من
احت�لال فل�سط�ين وا�ستم��رار االحت�لال وا�شتع��ال االنتفا�ض��ة
وا�ستم��رار احل��رب خالله��ا �ض��د اجلماه�ير الفل�سطيني��ة بالقتل
واالعتق��االت والتنكي��ل ،واحل��ب ال��ذي ي�شتع��ل يف قل��ب �صاب��ر
جت��اه حفي��دة (�أبو العب��د) �صاحب��ة ال��روح املتم��ردة واجلمال
ال�ص��ارخ والت��ي مثلت �صراع الأفكار بني الأجي��ال ،بني اجلد (�أبو
العب��د) واحلفيدة ،هذا احلب ال�صامت الذي ينتهي بالزواج ب�أقل
تكالي��ف وبفرح �صامت احرتام ًا لدماء ال�شه��داء ،ولكن ما �أن مير
�أ�سب��وع عل��ى ال��زواج حتى يك��ون �صاب��ر باملعتقل بته��م ال عالقة
ل��ه به��ا ،فينقلن��ا لف�صل مهم من معان��اة الفل�سطين��ي يف املعتقالت
م��ن التعذي��ب �إىل غ��رف العم�لاء والت��ي يعرت�ض عل��ى ت�سميتها
باال�سم املتداول (غرف الع�صافري) لأن الع�صافري جميلة ورقيقة
ويف�ض��ل ت�سميته��ا بغ��رف الع��ار ،وو�سائ��ل حم��اوالت االحت�لال
�إ�سقاط املعتقلني يف بدايات اعتقالهم باجلن�س والتهديد ،لينقلنا
للمحاكم��ات ال�صورية وظروف الأ�سرى بال�سجون م�ستخدم ًا عدة
�شخ�صي��ات ثانوية تعرب ع��ن حاالت الأ�سرى مث��ل يو�سف الأ�سري

نقد �أدبي
املنا�ض��ل و�إبراهي��م ال��ذي يظ��ن نف�سه يف فن��دق خم�سة
جنوم الذي اعتقل �صدفة وال يعرف عن املعتقالت �شيئ ًا،
و�شخ�صي��ة (�أب��و حممد) العج��وز والذي �ش��كل مفاجئة
غ�ير متوقع��ة يف الرواية ،كما ظه��رت �شخ�صي��ة �أ�سامة
العائ��د م��ن �أمري��كا �أي�ض ًا بعد خ��روج �صابر م��ن املعتقل،
وهن��ا �أت��رك للق��ارئ ال��ذي يري��د �أن يق��ر�أ الرواي��ة �أن
يعرف عن هذه ال�شخ�صيات ومفاجئتها وحكاياتها ،علم ًا
�أين مل �أج��د م�برر ًا لوالديهم��ا ب�إخفائهما حت��ى يظهرا
بهذا ال�شكل الذي ظه��را به ،ومن وجهة نظري ف�إن عدم
ظه��ور هات�ين ال�شخ�صيت�ين مل يك��ن لي�ترك �أث��ر ًا كبري ًا
عل��ى الرواية� ،إال �إذا ق�صد الكات��ب �إظهار م�سائل �أخرى
يف الرواي��ة م��ن خاللها .وب�ش��كل عام هن��اك العديد من
ال�شخ�صيات الثانوية كان ميكن اال�ستغناء عنها.
   لف��ت نظ��ري �أن الكاتب �أ�ش��ار �إىل �أن النا���س يف املخيم
ح�ين خرج م��ن ال�سجن وهو ق��د اعتقل بعي��دا عن بيته
فوجئ��وا ب��ه ،وكان��وا يظنون��ه ق��د ا�ست�شه��د يف عملي��ة
ا�ست�شهادي��ة ،علم ًا �أن له موقف ًا �ض��د هذه العمليات ،ومل
يتوق��ع �أحد �أن��ه يف ال�سجن حت��ى زوجته ،وه��ذه نقطة
غريب��ة فف��ي االنتفا�ض��ة الأوىل مل تت��م �أي��ة عملي��ة
ا�ست�شهادي��ة ،والعملية الأوىل كانت يف  16ني�سان 1993
يف فرتة املفاو�ضات بني م ت ف ،والكيان ال�صهيوين وقبل
التوقيع النهائي على اتفاقية او�سلوا بخم�سة �شهور ،ومل
يت��م ا�ستخدام هذه العمليات بعد ذل��ك �إال بعد اتفاقية
او�سل��وا لأ�سب��اب �سيا�سية م��ن اجلهات املنف��ذة ،وكان �أي
معتقل يعرف به ال�صلي��ب الأحمر وي�صدر لذويه �شهادة
تفيد باعتقاله �إن كان حمكوم ًا �أو موقوف ًا ،ولي�س معق ً
وال
�أن ي�ست�شه��د �شخ���ص بعملي��ة ا�ست�شهادي��ة وال ُيعرف من
ه��و ،وق�ضي��ة �صابر لي�س��ت بالق�ضية املهم��ة وال املخيفة
حتى يخفيه االحتالل عن العامل ،وهو كان بني معتقلني
يف ال�سج��ن ،وميكن��ه �أن ير�س��ل خ�بر ًا لأ�سرت��ه بوجوده
يف املعتق��ل حت��ى لو مل ي��رى ال�صلي��ب الأحمر ،ورغم �أن
م��ا نقر�أه رواي��ة ولي�س كتاب تاري��خ ،ويف الرواية هناك
جم��ال خ�صب خلي��ال الكات��ب كما فع��ل ح�ين ا�ستح�ضر
�شخ�صي��ة �آدم �أب��و الب�شرية خالل احلل��م وجعله يجول
مع��ه الع��امل ويلتق��ي �شخ�صي��ات كثرية ت�صدم��ه مبا حل
ب�أبنائ��ه� ،إال �أن الوقائ��ع ال ميك��ن تغيريه��ا كم��ا يف هذه
النقط��ة ويج��ب �أن ال يجنح خي��ال الكاتب مب��ا يخالف
املعروف واملعلوم.
   اخلامت��ة للرواي��ة ت�أت��ي بع��د توقي��ع اتفاقي��ة �أو�سلو
مبا�شرة وف��رح النا�س بها يف البداية ،وك�أنه يقول :هذه
االتفاقي��ة لي�ست مل�صلحة ال�شع��ب الفل�سطيني و�ست�سبب
ل��ه الك��وارث ،ولذا �أت��رك اخلامتة للق��ارئ �أي�ض��ا ليقدر
�ص��واب ر�أي الكات��ب �أم ال ،خمتتم ًا احلدي��ث بقول �صابر
يف النهاية�“ :أنا �أيوب يا �أبي ،نعم �أيوب ،ال! ل�ست �أيوب،
�أن��ا زيو���س .نع��م ،زيو���س ال! ل�ست زيو���س� .أن��ا �سيزيف،
نعم� ،أن��ا �سيزيف هذا الع�صر� ،أنا من حتدى ال�صخرة� ،أنا
�سيزي��ف ،نعم �سيزيف ي��ا جمانني هذا الع�ص��ر� ...س�أنام
طوي�ل ً
ا ،رمبا �أ�شهرا �أو �سنوات ،وحني يذوب الثلج ويظهر
م��ا كان خمفي ًا� ،س�أع��ود ..حتم ًا لأروي ل��ك اجلديد،”..
م�ستخدم ًا ثالثة �شخ�صيات ،فهو يرى �أنه (ك�شعب) �صرب
�أك�ثر من النبي �أيوب ،وهو �أق��وى من زيو�س الذي هو �إله
ال�سم��اء وال�صاعق��ة يف امليثولوجي��ا الإغريقية ،وي�شبه
نف�س��ه ب�أن��ه �سيزيف رمز الع��ذاب الأبدي ال��ذي عاقبه
زيو���س كبري الآلهة ب���أن يحمل �صخرة م��ن �أ�سفل اجلبل
�إىل �أع�لاه ،وكلم��ا اقرتب م��ن القمة �سقط��ت �إىل الواد،
فيعاود املحاولة من جديد بدون كلل �أو ملل .
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ال�شعر يف الزمن ال�صعب
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• �إ�سماعيل امللحم
يف الزمن ال�صعب يحتل ال�شعر على الرغم
م��ن ترجمته ملعان��اة الب�ش��ر اخلا�صة منها
والعام��ة املكان��ة الت��ي ت�ؤهل��ه الجتي��از
املح��ن الت��ي تل��م بالب�ش��ر .وت�ساعده��م
�أف��راد ًا وجماعات عل��ى ا�ستع��ادة التوازن
املفق��ود وما يتعل��ق به من التوت��ر والقلق.
ك�أمن��ا يف الكلمة ال�شعري��ة يخف�ض التوتر
ويخفف م��ن �ضغط القل��ق .ويف ما نعر�ضه
يف ه��ذه الق��راءة �شيء مم��ا ذكرنا يتج�سد
يف جمموعت�ين �شعريت�ين لل�شاع��رة د.
دمية اجلباع��ي التي غم�س��ت قلمها مبداد
ا�شتعاالتها.
فقدر ال�شعراء ،كمقال �أحدهم� ،أن يغنوا
يف زم��ن املحن��ة ،فال�شع��ر م��ن حي��ث كونه
الن�شاط الب�ش��ري الأبرز ال��ذي يلج�أ �إليه
الإن�سان ،مبدع ًا كان �أو متذوق ًا ,يف حاالت
الت�أزم يتغلب ب�سببه على الكثري من �أحزانه
وانفعاالته الأخرى .مهما تتغري الظروف
�سيظ��ل ه��ذا اجلن���س الأدب��ي حمتفظ�� ًا،
�إ�ضاف��ة مل��ا ذك��ر ،باالفتت��ان والإغ��راء
واالمت��اع ،ميو�س��ق الكلم��ات ويع��زف لغ��ة
احلي��اة مبا فيه��ا من فرح وح��زن ،وما فيها
من جناح وخيبات يف متازج متداخل حمكم
بع��امل م��ن الأوه��ام واخلي��ال اجلميل .يف
ال�شع��ر خروج عن امل�أل��وف ،فتلك �صفة كل
فع��ل �إبداع��ي .وبال�شع��ر ي�ساف��ر املحبون
يف اجلم��ال ،جم��ال الكلمة وجم��ال املعنى
يلتقطهم��ا املب��دع يف حلظ��ات م��ن الذهول
تتما�ش��ى م��ع الده�شة واالنفع��ال .تباغت
ال�ص��ور الذهن وترتى علي��ه املعاين ،ووراء
احل��رف ت�ش��رق بالالف��ت االكت�شاف��ات
الت��ي تنبث��ق جماع��ات وف��رادى زراف��ات
ووحدان��ا .يق�ترب ال�شاع��ر يف ح��االت
الذه��ول كم��ا ال�ص��ويف امل�أخ��وذ بالده�ش��ة
مما تنتج��ه ت�أمالته وتهجداته من العبور
�إىل حقيقت��ه النا�سوتية من حيث هو بدو
للح��ق �أو �أن��ه �أحد متظهرات��ه حيث يكون
كم��ا الك��ون كل��ه انعكا���س اجلم��ال ,مثل��ه
مثل ال�ص��ورة يف املر�آة .كذل��ك هو ال�شاعر
ح�ين العب��ور �إىل الق�صي��دة يف وقت ت�أجج
َ
وتكثيف
العاطف��ة وانبثاقها وزن�� ًا وقافية
م�شاع��ر تطغ��ى عل��ى امل�شه��د الإبداع��ي
فتخ��رج الق�صي��دة بع��د خما���ض طويل �أو
ق�صري ،ت�ضج باملعاين قليلها �أو كثريها.
تتفاوت الإبداعات ال�شعرية فال حتكمها
قوان�ين �أو نظري��ات ,وم��ع �أن ال�شاع��ر ال
ينط��ق فل�سف��ة ،كم��ا يق��ال ،لك��ن ال�شع��ر
اجلميل هو يف حلظة جتليه ال يكون خارج
فع��ل التفكري الكائن يف ال �شعور �صاحبه �أو
املت��واري وراء الكلم��ات املر ّم��زة .وال�شعر
ال يحت��اج �إىل م��ن يعرف ب��ه ،وهو ال يكون
حيث يحمل �شهادته حلظة ميالده ،بل �أنه
وليد التذوق واالختبار.
يف جمموعتها ال�شعرية الأوىل ،رفيف من
جن��اح ،قل��ت وا�صف ًا ما اختزنت��ه ال�شاعرة
الطبيبة ال�شابة دمية اجلباعي من عميق
امل�شاع��ر والإح�سا�س بالفق��د فقد الراعي

وال�صدر احلنون:
تكت��ب من حزنها ر�ؤى تتكاثف مع م�شاعر
متتزج فيها الده�شة باالنخطاف والذهول
والر�ؤية لي�س انتظام ًا ،بل ك�أمنا الق�صيدة
تنبث��ق عفوي��ة تغ��رف م��ن بح��ر عاطفة
طاغي��ة و�إح�سا���س عمي��ق ب��الأمل ال��ذي
تدعي
فا���ض ب��ه الال�شعور �ص��ور ًا ومع��اين ّ
ال�شاعرة �أنها تعرفها:
وعرفت معنى
�أن �أكون وحيدة
واجلرح ملتف
على عنقي
كحبل من ف�ضاء
كان��ت (رفي��ف م��ن جن��اح) ثم��رة معان��اة
ون�شي��د ًا للح��زن ب�ين فقدي��ن ،فق��د الأب
ال��ذي �أ�س��رع اخلط��ى ،وت��رك �صغ��ار ًا ال
يعرفون عنه غ�ير �صورة معلقة على جدار
بارد ،وب�ض��ع �أوراق ،وجمموعة �شعرية من
ورق وح�بر ،ونث��ار �أحادي��ث تلتقطه��ا �أذنا
الطفلة ال�صغرية.
وبعد فقدين ت�صدر ال�شاعرة جمموعتني
(تو�أم�ين) يف وق��ت واح��د وتدع��و �إىل
حف��ل توقيعهما ،ال يخفي��ان امل�سافة التي
اجتازته��ا ال�شاع��رة يف مبن��ى الق�صائ��د
ومعانيه��ا م��ع م��ا �أجنزت��ه يف جمموعته��ا
الأوىل وم��ا اكتنزت��ه تل��ك املجموع��ة من
جمال ال�شعر وثراء الكلمات .وتعلن والدة
غيابك الوارف) و(حني �أنا) ,حزن
(حتت
ِ
على ح��زن يف الت��و�أم الأول .فكيف ت�شكل
احلزن امل�ؤجل ومل يك��ن قد غاب �أو �أق�صي
رحي��ل رب الأ�سرةعن �شا�شة الذاكرة ،ومل
ي�سم��ح الوق��ت بع��د ل�ل�أم �أن ت��رى اكتمال
ن�ض��ج �سنابل �سقته��ا من دفق دمه��ا وعميق
م��ا اختُ��زن يف وجدانها من ح��ب ومن �صرب
جميل؟
تفتتح ال�شاعرة جمموعتها (حتت غيابك
الوارف) ,فتقول:
كلما راودين الربد
يديك
أحن كطفل لدفء
ِ
� ّ
كلما راودين احلزن ..
�أتوق لقطرة فرح من مقلتيك
كلما راودين املوت
�أراك كوجه الهالل
بعيد ًا قريب ًا
ك�أن حياتي على راحتيك
وتك��ون ب�صم��ة تاريخ م��ا ي�شب��ه الإهداء
مبتك��ر ًا جديد ًا وقد يكون غ�ير م�ألوف من
قبل:
التاريخ
دائم ًا  ..و�أبد ًا � ..أمي
ي�تردد �ص��دى الفق��د وت�ض��ج ب��ه ال��ذات
املرهق��ة .وعل��ى الرغ��م من ج�لال احلزن
وطغيان��ه فللحي��اة قوانينها وه��ي �إن مرت
بح��االت من االنعط��اف وخمالفة امل�سري ال
تلب��ث �أن تع��ود �إىل م�سارها ويك��ون ال�شعر
خم�بر ًا للإرادة تتطهر ب��ه امل�شاعر وتنقى
فاحل��ي �أبقى واحلي��اة على الرغ��م من كل

�ش��يء ت�ستحق �أن ُتعا�ش .وما �صدور هاتني
املجموعت�ين الغنيت�ين بامل�شاع��ر النبيل��ة
والعواط��ف اجلميل��ة �إال �ش��روع با�ستعادة
الت��وازن ال ي�أت��ي عل��ى عج��ل ،فم��ا زال��ت
اجل��راح مل ت�بر�أ ،تناج��ي ال�شاع��رة �أمه��ا
بلهج��ة احلن�ين والت��وق �إىل حي��اة كان��ت
تتلم���س حتقي��ق �أح�لام و�إر�ض��اء مطامح،
�إليها الرائعة ح�ضور ًا والغياب:
�أرى وجودك يقطع كل �سال�سل الغياب
�أرى وجهك ُيحرق كل تذاكر ال�سفر
فيورق البعد
ويعلو احلنني
لأجلك تبقى ال�سماء عالية
لأجلك تتالع ال�شم�س رحلتها
بحث ًا عن الدفء
يا �سيدة النقاء
يا رائعة احل�ضور والغياب
(ح�ين �..أن��ا) التي تربعت عن��وان �أحد
التو�أمني ،ك�أمنا تعود ال�شاعرة �إىل الواقع
بعي��دة و�إن بب��طء �إىل م��ا تق�ضي��ه �س�نن
الك��ون ترتج��م �أ�شواق�� ًا و�ص��ور ًا مفعم��ة
باحل��ب والت��وق �إىل احلي��اة �شغف�� ًا به��ا
وحنين ًا:
َ
تعال �إيل  ..حني � ..أنا
وكن ال�شيء
�إالنا
وكن ال �صوت
�إال و�شو�شات النار للحطب
َ
تعال �إيل حني �أنا
ُ
وحني �أجن
ال ت�أتي
على عجل
وال ت�أتي على مهل
لي���س اخل��روج م��ن ما�ضي �أحزانه��ا بل�سم
ل��كل �أوجاعها ,فاحلا�ضر ين��وخ بكل كلكله
عام�� ًا عل��ى �ساح��ة الأوط��ان الت��ي فق��دت
ر�شده��ا و�ص��ور الدم��اء والرم��اد والدم��ار
عالمات موت ال يبقي وال يذر:
على مر اجلرمية
بني (عالل) الهزائم وعاقر ال�سراب
�إىل �أن ذهبت الرياح بعقولنا
وابتلعت الرمال �أحالمنا
ومل َ
يبق لنا �أي مهلهل على قيد الرثاء
ولن يبقى فينا
� ُّأي مهل ..لأي (هل؟)
تو�أم��ان م��ن ح�بر وم��ن ورق كان��ا ولي��دي
خي��ال �إبداعي يف هذا الزمن ال�صعب ,لعله
ال�شعر يعيد احلكمة �إىل العقول املتهالكة،
حني يتحالف اله��م العام والهم اخلا�ص ما
علين��ا �إال �أن نن�ش��د �شعر ًا يتغ��ذى من رحم
الهزائ��م القريب��ة والبعي��دة  ،لع��ل طائ��ر
الفينيق يخرج من رقاده:
هاتوا اللهب
�أعدوا له ما ا�ستعطم عذاب ًا
ونار ًا وحقد ًا وحمل حطب
فجيد العروبة عا ٍر وعار
يليق به كل حبل م�سد
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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

�أعالم

ال�شــــاعر را�شــــد ح�ســـــــني..
..ح�ضور الغياب!!

• �إعداد ال�شاعر :حممود حامد
 ...م��ا زال نزي��ف اجلرح الفل�سطين��ي يبدع �شعره،
وم��ا زالت طقو���س الكتابة ت�ستمدّ روع��ة ما تكتب
ال�صب��اح �إلين��ا م��ن بريد الوط��ن ،وما
ّ
مم��ا يحمل��ه ّ
نبثّ��ه للوط��ن يف بريد امل�س��اء ،وهو يحم��ل للأر�ض،
والأح ّب��ة ما :ينزفه جم��ر التذكر م��ن ذكريات..
ح��ول املواق��د الّت��ي عل��ى وع��د الع��ودة حتي��ا،
وعل��ى ب�صي���ص الأمل تعي���ش ،جن��ازات مت�ضي،...
لل�سم��اء ،وبراع��م
و�شاه��دات ت�صع��د بامتداده��ا ّ
تنه���ض م��ن رم��اد ...املواق��د املوجع��ة لت�ستكم��ل
�شهي��د يف
م�ش��وار الع��ودة وال��ذي ابتد�أت��ه خط��وة
ٍ
ٌ
خط��وة �أخ��رى ..عل��ى درب
�شاه��دة ،وا�ستكملت��ه
م��ن ع�بروا ...عائدة ،وخالل هذا كلّ��ه ..ال بدّ من
ز ّوادةٍ يف الطري��ق كان ال��دّ م وال�شع��ر جناحيه��ا..
ي�ص��ر عل��ى �أنّ اخلط��ى جميعه��ا ...باجت��اه
جن��اح
ٌ
ّ
ال�سموم �إىل �أبعد ما
فل�سط�ين،
ٌ
وجناح تقذفه ري��اح ّ
تكون غربة جدي��دة ...وبني جناحني :انتظارات
يف حمط��ات الغياب ،تخطئ قطاراتها اختيار �سكك
الو�ص��ول لأهدافه��ا ،وغاياته��ا ،ويف حمطّ ��ة م��ا...
ت�ستبدل القط��ارات بغريها ...وي�ستبدل العابرون
ال�س��كك ببدائله��ا ،وتب��د�أ
ب�آخري��ن ،وت�ستب��دل ّ
الرحل��ة م��ن جدي��د ،حي��ث الوجه��ة واح��دة :يف
ّ
احل�ضور والغياب ...فما تبقّى بينهماٌ :
�شال يخفق
أيد متعبة تل ّوح من بعيد ،ووردٌ
بدمعة وابت�سامة ،و� ٍ
وق�صائ��د يرتكه��ا العابرون لبع�ضه��م على �سياجات
الأمني��ات ،والت��ذكارات احل ّي��ة ...املوجع��ة ،نقلّب
ال�سياجات احلزينة ،فرنى
يف الق�صائ��د ،على تل��ك ّ
بع�ضه��ا ا�ستح�ضرن��اه ب�أ�سم��اء مبدعي��ه ،وبع�ضه��ا
ال�سياج��ات فل�سطني والق�صائد
الآخ��ر ينتظر على ّ
واملنادي��ل املتعبة املل ّوحة ،و�أ ّم��ا املبدعون ...فبني
لل�سفر.
احل�ضور والغياب يحزمون احلقائب ّ
 ...را�ش��د ح�س�ين :من��ذ قلي��ل ح�ض��ر ،ومن��ذ قليل
غ��ادر ،حم��ل الوطن يف حقائبه و�ساف��ر ،وترك لنا
ال�شع��ر والذكريات!!! �أ ّي��ة ز ّوادة تلك :بع�ضها ورد
ج��وري ،وبع�ضها �شعر ،وبع�ضه��ا ذكريات تتوهج
دم
ّ
ٍ
كاجلم��ر يف مواق��د م�س��اءات التذك��ر واحلن�ين...
غرب��ة خ��ارج كينون��ة
ت�أت��ي م��ن هن��اك ..م��ن...
ٍ
الوطن واحلياة ...ولكنها تظلّ مرغمة على املثول
الفل�سطيني ين�سى
بني :يدي( :مرج ابن عامر ،لأنّ
ّ
كلّ �ش��يء � ...اّإل �أن ي�ستح�ض��ر الوط��ن يف غربت��ه:
ً
ً
ودقيقة �إث��ر دقيق��ة ،فذاك
حلظ��ة �إث��ر حلظ��ة،
ا�ستح�ض��ار قائ��م يف نب�ض القل��ب ،ومغرو�س كالأزل
يف الوجدان:
* ...مرج ابن عامر هل لديك �سنابل!!؟
�أم فيك ..من زرع احلروب ...قنابل؟!
�أم حينما عزّ النّبات� ..صنعت من
حلم الطّ فولة غل ًّة تتمايل!؟
الر�صا�ص بنادقاً
�أح�سبت �أقالم ّ
ال�صغار جحافل!!؟
وب�أنّ �صبيتنا ّ
ٌ
وثائق
�أم �أنّ �أوراق الدّ رو�س
�أم يف احلقائب عدّ ة وحبائل!!؟
موجهة
�صور ت�برز واقع ًا تهكمي�� ًا لأ�سئل��ة جارحة ّ
ال�سلي��ب اجلري��ح الغائب
جم��ازاً :مل��رج ابن عام��ر ّ
وال��رمم املهين��ة الّت��ي
بتواط��ئ الطّ غ��اة والغ��زاة،
ّ
فرطّ ت برتابه��ا :ذ ً
ال ،وعاراً ،وهوان�� ًا ...هو لبا�سها
الآثم �أبد الزّ من ،ولها تلك الأ�سئلة ...املتهكّمة...
أحد �سواها ،ول��و كان لها �شرف
اجلارح��ة ،ولي���س ل ٍ
ال��ر ّد ،فعليه��ا �أن تن���أى بفعاله��ا خ��ارج �أوطانها...
ٌ
تراب دنّ�سته رياح اخلراب
حي��ث
م�ساحة ما ...من ٍ
ّ
والدّ م��ار عل��ى �أي��دي ع�ش��اق :احل��روب ،واملج��ازر،
�أوىل بها من � ّأي مكان �آخر فوق فلك الكون.
وملّ��ا كان ّ
ال�شاعر روح الأ ّمة ووجدانه��ا ،ف�إنّه يتكلّم
ال��روح ،والوجدان كالم�� ًا يليق
متلي��ه
مب��ا
با�سمه��ا
ّ

مبقامها على امل�ستوى الوطني والإن�ساين ،يعبرّ عن:
م�شاعرها ،و�أمانيها ،وطموحاتها ،وي�صعد بالكلم ما
ال�صع��ود �أن يرق��ى �إىل ذاك��رة تختزن يف
�ش��اء ل��ه ّ
عمقها ..ما بثّه ال�شاع��ر فيها ،و�إىل ف�ضاءٍ ال يتّ�سع
� اّإل مل��ا ّ
�ش��ف من ال��كالم ،وعذب من الغن��اء ،ورقّ من
ولكن
الق�صي��د ،ه��ذا كلّه عك�س روح ال�شع��ر عموم ًاّ ،
الق�صائ��د الفل�سطين ّي��ة متث��ل نوع�� ًا �آخر م��ن �شعر
اجل��وري النّازف مبرارة،
احلي��اة� :شكّله حرب الدّ م
ّ
ٌ
أ�س��اة ما عرف التّاريخ له��ا مثي ً
وم� ٌ
وغربة �صاغت
ال،
ذلك املغنى امل�ستوح�ش ..الفريد يف قامو�س ال�شعر
الإن�س��اين ،ولكنّه مغن��ى ال �أرقّ من ذلك ،وال �أروع..
الرومان�سي ،والذي
حت��ى يف ن�سج املغنى امل�أ�س��اويّ /
ي�شكّل را�شد ح�سني واح��د ًا من �شعرائه املبدعني..
حي��ث ر�أيناه كي��ف ي�صوغ �صوره م��ن بعدين اثنني:
ين�ص��ب عل��ى
البع��د :وال��ذي
الواقع��ي امل�ؤث��ر حدّ
ّ
ّ
الوج��ع ،والبعد الآخر :والذي يتمثّل ب�صو ٍر ت�صعد
به��ا املخ ّيل��ة حتّى �أقا�ص��ي الوجع املغنّ��ى ،وي�شكّلها
اخليال :كما يتطلّبه ال�شعر ،وت�ستوجبه الق�صيدة
احلقيق ّي��ة ...ولك��م ن��كاد ن�ستنطق �شعر ّي��ة را�شد
ح�سني ...حتّى تنطق باملوجع املثري واملده�ش:
فكيف �أنتجت فل�سطني غلّتها من حلم الطّ فولة؟!!،
ف���إذا ما متايلت ف��وق ذراها و�سفوحه��ا فك�أنمّ ا متيل
عل��ى ال�ّت�رّ اب ..حت�ضنه ،وعل��ى اجل��رح لت�ستنه�ض
من��ه ق�صائ��د احلي��اة املدو ّي��ة!! والت�س��ا�ؤل :ع��ن
الر�صا���ص ت�ص�ير بنادق ًا!!؟ فق��د �صارت!!!،
�أق�لام ّ
وع��ن �أوراق الدّ رو���س تغ��دو :وثائ��ق ،واحلقائ��ب
تغ��دو ع��دّ ًة للمقاوم��ة وحامل��ة للوطن حي��ث �شاء
الرحي��ل ،والغرب��ة ...فقد غ��دت ذل��ك ،و�أكرث!!!
ّ
ال�سالمات والتحي��ات يف ال�شعر :تلك
ولع��لّ �أجم��ل ّ
ال�سالمات والتي كانت تنقلها الإذاعات عرب �أثريها
ّ
لذوي الغرباء ،و�أبناء الوطن يف اخليام ،والعوا�صم
للأه��ل يف الأر���ض املحتل��ة ،ولع��لّ  :و�سالم��ي لك��م
ي��ا �أه��ل الأر���ض ...املحتل��ة ،والت��ي تبثّ��ه �إذاعة
فل�سط�ين ،وب�ص��وت ف�يروز ،كان الأح��دّ ت�أث�يراً،
ووجع�� ًا يف النفو�س ،ولك��م ترك �أث��ره البالغ فينا،
ولأنّنا عاطف ّيون ح��دّ العظم ،فما زلنا نر ّده ،وك�أنّه
ال�صباح للعودة ،وخامتة امل�ساء كذلك
ا�ستفتاح ّي��ة ّ
حيث يذهب معنا �إىل �أحالمنا بالرجوع والعودة.
غربة بعد غربة ،بعد غربة
را�شد ح�س�ين ..من –
ٍ
 ،ب��ثّ الأه��ل يف الأر���ض املحتل��ة تل��ك التح ّي��ةوال�سالم املوجع:
احلا ّرةّ ،
العم ، -
ابن
يا
–
العزالء
 ...القرية
ّ
ال�سالم
تقرئك ّ
وبيوتها الو�سنى حت ّيي
بنت ع ّمتها اخليام
والأذرع املتناثرات هنا ..هنالك:
يف الطّ ريق
واللّيل واملوتى و�أفواه البنادق واحلريق
يهدينكم حلو التّهاين،
وال�سالم
والتّح ّيةّ ،
�أو ً
ّ
بي��انٌ
 ،رغ��م ب�ساطة
ال :هن��اك – م��ن ال�شع��ر –
كلمات��ه ،وعفو ّي��ة انهم��اره بح��رارة م�ؤث��رة ،ف�إنّه
يبل��غ ذروة الت�أث�ير يف وج��دان الق��ارئ ،ويبق��ى
يف الذاك��رة ...دون غي��اب ..بح�ض��وره اللاّ ف��ت،
و�صداه ...املثري.
ثاني�� ًاّ :
ال�شاع��ر الفل�سطين��ي – �أ ّي�� ًا كان – ال يكتب
الق�صي��دة� ،إنمّ ا ينزفه��ا ،وحلظ��ة والدة الق�صيدة،
حوا�س��ه جميعه��ا بكتابته��ا ..ه��ي حلظة
ت�شارك��ه
ّ
خما���ض حقيق ّي��ة ...تذه��ب بالكث�ير م��ن عم��ر
ال�شاعر ،وتدفع به للنهاية �سريع ًا ،وعاج ً
ال ،ولكنّه
ال�سعداء ،و�أحدّ ن�شو ًة من �أر�ض يباب باكرها
�أ�سعد ّ
الندى فنه�ضت بحملها ،وثمارها.

ثالث�� ًا :تعاب�ير :كالبي��وت الو�سن��ى ،والأذرع
املتناث��رات ،وحل��و التّه��اين ...كادت تنط��ق ،ب��ل
�أنطقه��ا ال�شاع��ر وب��ثّ فيها احلياة ،وه��ي جماد...
وحلو التهاين تعبري التّ�ضاد ملرارة الغربة ،و�سالمها
احلزين.
ال�ص��ور ،وال��دّ الالت امل�شبع��ة
كثاف��ة
رابع�� ًا:
ّ
بالتّ�ض��ادات ،واحل��زن ال��ذي يختلف ع��ن � ّأي حزن
حي��وي م��ن مغنان��ا
�آخ��ر يف الع��امل� ،إنّ��ه ج��زء
ّ
اجل��ارحّ ..
كبحة النّاي القاتلة ،كم �أبدع
وال�شفيف ّ
ذلك �شعرا�ؤن��ا الفل�سطينيون والع��رب ،على مذهب
املقولة اخلالدة( :احلزن لبا�س �أ ّمتي)!!!.
أهم والأروع :ف�إنّ املرارات ،والغربة
خام�س ًا :وهو ال ّ
املتعاقبة ،والأحداث املريرة ،مل تك�سر �إرادة �أبناء
�شعبن��ا ،وال حالت دونهم ودون الإب��داع يف ميادين
احلي��اة كافّ��ة ،بل جعلتهم تلك الأم��ور �أعتى قدرة
ال�صم��ود ،و�أ�شدّ
عل��ى الإب��داع ،و�أق��وى �إرادة عل��ى ّ
الرج��وع والع��ودة ...جي�ل ً
ا �إثر
ا�ستح�ض��ار ًا لأم��ل ّ
جيل!!!
�ساد�س�� ًا :ع��دم ه��رم ال�شخ�صي��ة الفل�سطيني��ة
بحنينه��ا ،وتذكاراته��ا احل��ا ّدة ج��داً ،فق��د ت�ص��ل
عمر يتجاوز التذكر وا�سرتجاع
ال�شخ�صية تلك �إىل ٍ
ال�صباّ ،
وال�شباب � ،اّإل كبار
ام
احلوادث كما عي�شت �أ ّي
ّ
�شعبنا ،وحت��ى ال�صغار يحفظون ذل��ك يف �أعماقهم
ووجداناته��م ،فاحلن�ين ه��و ه��و ،والذكري��ات م��ن
ال�سن�ين ت��روى ك�أنّه��ا الآن ،والتواري��خ
ع�ش��رات ّ
والأرق��ام ،والوقائع حمفوظ��ة يف ذاكرات ال تغيب
منها على الإطالق.
تعر�ض ملا
�سابع�� ًا :لو � ّأي �شع��ب �آخر يف �أمم الأر�ضّ ،
تعر�ضن��ا له ،وعانى من م�ستحي��ل ما عانيناه ،وذاق
مرارة ما ذقناه وحتملناه حت ّمل الأنبياء ...النتهى
حت��ت وط�أة �أ�ش��دّ النهايات مرار ًة ،وغياب�� ًا ،ودماراً،
ولق��د حدث للكثري من �شع��وب العامل ذلك ،وانهارت
ممال��ك ودول �شت��ى خالل حقب احلي��اة � ..اّإل نحن
بقدرة اهلل �صمدنا و�صربنا ..ووعد اهلل الكرمي لنا
بالن�صر املحتّم.
مم��ا نزف��ه
 ...ه��ا نح��ن وقفن��ا عل��ى حفن��ة ٍ
�شع��ر ّ
را�ش��د ح�س�ين ...فوق ت��راب وطن��ه� ،أو يف عوا�صم
ثم غ��ادر مبكر ًا لتبق��ى ق�صائده
املن��ايف ،والغربةّ ،
بعده ذاك الإن�ش��اد اجلارح ،واملوجع ...ها هي عكا
تن�ض��م لقافل��ة ال�شع��ر املهاجر يف �أنح��اء الدّ نيا مع
ّ
�أنني املوج املتو�سطي املهاجر هو الآخر ..لكي يروي
لكائنات هذا الكون عن م�أ�ساة فل�سطني ،و�شعبها...
م�أ�ساةماعا�شه��ا تاري��خ الك��ون م��ن قبل ،وم��ن بعد،
ه��ي وحده��ا حكاي��ة ت��روى ب�أحداثه��ا ،وف�صولها،
حت��ى لك�أنه��ا ت�صبح �سرية احلياة كله��ا ،تعك�س تلك
الدرام��ا /امل�أ�ساة ،والتي تنتهي مع وعد اهلل الآتي،
ذاك الوع��د امل�سط��ور يف ق��ر�آن احل��قّ  ،واليقني...
وتلك عكا والبحر:
الريحان والأر�ض الند ّية
الرعاة ورق�صة ّ
 ...حلم ّ
و�سنابل القمح اخلجولة يف مالءتها البه ّية
ورحيق �أزهاري ،و�أحالم ّ
ال�شباب الع�سجد ّية
هي كلّ ما عندي ..فهل تر�ضى بها عكّا هد ّية
يا حلوة الب�سمات يا عكّا ..رويدك يا طهورة
راحتيك ،وجاء ي�س�ألك امل�شورة
البحر َق ّب َل
ِ
فهو الأمري �أتاك يخطب و ّد قلبك يا �أمرية
رفق ًا به ...وبقلبه ..ال جترحي �أبد ًا �شعوره
�أر�أيت �سورك هازئ ًا بالبحر،
مل ي�أبه حل ّبه
حتّى خرجت �إليه �أنت،
لت�سمعي خلجات قلبه
�أم قد رف�ضت رجاءه،
فخرجت ثائر ًة حلربه؟!

الرمال،
فبنيت �أبيات ًا على كبد ّ
لقطع دربه!!؟
�إنيّ لأخ�شى...
�إن رف�ضت م�شاعر البحر النّبيلة
�أن ينثني كرباً،
ويخطب قلب جارتك اجلميلة
فجمال حيفا...
�إن تكن نق�ضته ن�سبتك الأ�صيلة
ي�شرفها،
فرثا�ؤها ٌ
ن�سب ّ
ويكرمها ف�ضيلة
العفو يا عكّا،...
فما قويل �سوى...
خطرات �شاعر
ً
حلب البحر،
ا
ما كنت �سم�سار
ّ
م�أجور امل�شاعر
فتق ّبلي من قريتي العزالء
رائحة الأزاهر
ووداعة الأطفال طاهر ًة،
و�أغنية البيادر
 ...تظ��لّ الأر�ض حمور ق�صائد �شعراء فل�سطني...
ويظ��لّ احلن�ين ي�س��ري يف الأجي��ال جي�ل ً
ا يف �إث��ر
الرج��وع والع��ودة ماث�ل ً
ا يف
جي��ل ...ويظ��لّ �أم��ل ّ
وج��دان �أبناء �شعبن��ا ..ما دامت فل�سط�ين حمتلّةً،
و�سليبة...
 ...وع�ش��ق كه��ذا يثب��ت �أنّ الأر���ض لأ�صحابه��ا
تي��ه لتي��ه،
احلقيقي�ين ،وانّ الغ��زاة عاب��رون م��ن ٍ
و�أنّ الباط��ل مهم��ا ا�ستبدّ  ،وج��ار ،وظلم ،فله جولة
واحدة ،وللحقّ جوالت ،وجوالت...
ال�شع��ر يف العامل ...يكتب ّ
 ...و�إذا كان ّ
لل�شعر ،ف�إنّ
ّ
ال�شع��ر الفل�سطيني يكتب
��ة ،وم�أ�ساةٍ
لوطن ،وق�ض ّي ٍ
ٍ
م��ا تزال ف�صولها قائمة ل�ل�آن ،وهو جزء من تاريخ
ينقل للأجيال الفل�سطين ّية لكي حتفظه ،وتن�شده،
وجتعل��ه م��لء الع�ين ،وامل�شاع��ر ،والوج��دان...
يعرفه��ا بوطنه��ا ،وت��راب الب�لاد �ش�بر ًا �ش�براً،
ّ
ً
وحفن��ة حفنة ،ويطلعها على جمال الوطن ،وعمق
الرابطة الّتي تقوم بني الإن�سان والأر�ض ...هكذا
فع��ل �شعراء فل�سطني ،وهكذا فع��ل را�شد ح�سني...
وهكذا ابت��د�أت املغناة �أز ً
ال ابتد�أ بفل�سطني و�شعبها
وت�ستم��ر املغن��اة ...م��ا
املراب��ط حوله��ا للأب��د...
ّ
ا�ستمرت احلياة:
ّ
*( ...بالأغاين):
حرروين ..بالأغاين
 ...بالأغاين ّ
ر�سموين بالدّ م القاين
على كلّ املباين
كتبوين ...خلّ�صوين
و�أذاعوا كلّ عمري وبالدي
يف ثوان
ثم ...ملّا اعتقلوين،
ّ
بالأغاين اعتقلوين ...بالأغاين
كيف �أ�صبحت �أغاين
كلّ
�شعارات على املباين
كيف �أ�صبحت
ٍ
كيف �أ�صبحت عناوين جرائد
احتفاالت على كلّ املوائد
كيف �أ�صبحت
ٍ
ً
خائنة
كيف �صاروا �سفن ًا
وانا �صرت مواين
كيف �أ�صبحت �أغاين
حرروين...
بالأغاين ّ
بالأغاين اعتقلوين ..بالأغاين
قاتل ّ
ال�شعر مغامر
�شعر،
و�أنا ٌ
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ال�شعر هو من يكتبني!..
• رم�ضان �إبراهيم
يف اللق��اء ال��ذي �أجريت��ه مع��ه يف منزل��ه العامر
برائح��ة عبق ال�شعر وبخور الكلمة حتدث بكثري
من الفرح واالن�سيابية عما يعنيه له ال�شعر فقال
 :ال�شع��ر م��ر�آة النف���س وال��روح و�سج��ل احلي��اة
وال��ر�ؤى ال�صادقة عن الواقع الذي ال يت�صنع من
خالل��ه ال�شاعر �أو يتظاهر بل يعتمد على حلظة
معين��ة يقب�ض فيها على حلظ��ه �شاعرية مميزة.
ال�شع��ر بالن�سب��ة يل – يق��ول ال�شاع��ر احم��د
حمم��ود ح�سن  -هو ترف احلياة كما الرتف عند
البع���ض م��ن النا�س يف نوعي��ة الطع��ام وال�شراب
يعده م�ش��روع �إثبات فكر ووجود يكتبه
واللبا�س ّ
للو�صول �إىل حالة الن�شوة الفكرية والروحية.
وع��ن بدايات��ه �أكّ��د �أنَّ الأث��ر الكب�ير لوال��ده يف
تعلق��ه بال�شع��ر حي��ث كان الوال��د مم��ن يحب��ون
ال�شع��ر ويحفظ��ون الكثري من��ه� ،إ�ضاف��ة �إىل �أثر
املحيط بنبوغه ال�شعري �إذ ي�ؤكد �أبو خلدون �أنه
يف عام  1979بد�أ العمل الوظيفي كمدير ل�سينما
– الكندي – �آنذاك يف طرطو�س و�سكن املدينة
��ون �صداقات��ه وعالقاته م��ع املثقفني وحمبي
وك ّ
الق��راءة واملطالع��ة وحت��ول منزل��ه �إىل ملتق��ى
�أدبي ملجموعة م��ن ال�شباب املثقفني و كتب يومها
�شع��ر ًا غزلي ًا ميثل جمموع��ة �أحا�سي�س عاطفية
ل�شب��اب يف مقتب��ل العم��ر وهذا العمر ه��و بداية
التفتّ��ح وبداي��ة التعل��ق بالن�صف الآخ��ر و�أعني
هنا الأنثى – يقوله��ا ويف عينيه بريق العا�شق –
كي��ف ال وهو الذي ر ّو�ض الكلم��ة وط ّوعها و�سبك
منها ما �سبك من روائع �شعرية تفوق نقاء و�صفاء
الذهب اخلال�ص.
وي��رى �أب��و خل��دون �أن امل��ر�أة ب�شكل ع��ام هي كل
ال�شع��ر وه��ي القا�س��م امل�ش�ترك ل��كل جم��ال وال
يقت�ص��ر ذك��ر الأنث��ى عل��ى ق�صائد الغ��زل بل يف
كث�ير م��ن الأحي��ان يفتت��ح الق�صي��دة الوطني��ة
بالغزل .ومما قاله:
ت�ست�أهل�ين احلب �أنت الأجم��ل/ال ال�شوق عنّي ال
ال�صبابة ترحل//
ّ
هوى حتط ميامة/من خافقي طارت
يف كل غ�صن ً
اليك وبلبل//
ِ
�شفت��ي نه��ر عواطفي/وي�سي��ل م��ن
عل��ى
يج��ري
ّ
روحي بروحك جدول//
كرم بالهوى
�أنا مل�ؤين ُ�سك ُْر الغرام  ،وفارغ/عنقود ٍ
ال يثمل//..
واعرتف �أبو خلدون بف�ضل املر�أة يف تدفق ال�شعر
�إذ يق��ول يف الق�صي��دة نف�سها :ف�أنا مدي��نٌ للغرا ِم
ب�شهرتي/ولحِ ُ �سنِها ُ ,
واحل ْ�سنُ ما �أتخ َّي ُل//
يل يف الغ��را ِم ق�صائ��دٌ ال تنتهي/م��ا دا َم ُح ْ�س��نٌ
بالهوى ال َ
يبخ ُل//
ومل يقت�صر ال�شع��ر عند �أديبنا �أحمد ح�سن على
املر�أة بالرغم مما متثله له فهو ابن املجتمع الذي
يف��رح لف��رح النا�س ويح��زن حلزنه��م وي�شاركهم
يف كل �ش��يء وير�ص��د ب��كل ع�ين ثاقبة م��ا ي�ؤ ّرق
باله��م وي�شغله��م فيق��ول � :أن��ا اب��ن ه��ذا املجتمع
عل��ي التعبري عن هموم جمتمعي
�أي�ض�� ًا لذلك كان ّ

ومعاجلة ق�ضاياه حيث ال ميكن لل�شاعر االن�سالخ
ع��ن جمتمعه كما ال ميكن للق�صيدة االن�سالخ عن
مغزاه��ا فبق��در م��ا تلت�ص��ق الق�صي��دة باملجتم��ع
بق��در ما حتل��ق وت�صبح قادرة على ط��رح الهموم
االجتماعية ومالم�سة املعاناة التي ت�شمل جميع
النا���س و�أهم ما مييز ال�شاعر عن غريه من النا�س
هو امتالك النظرة امل�ستقبلية وا�ستقراء الواقع
ب�ش��كل دقيق وحيادي وبهذا يكون ال�شاعر �سابق
لع�صره وحتى لأبناء جيله ويف التاريخ الكثري من
الق�صائد التي كتبت وبعد عقود تبني ان �صاحبها
كان ي��درك تفا�صي��ل الأح��داث قب��ل وقوعه��ا.
وح��ول مهرج��ان ال�شي��خ �صال��ح العل��ي وتك��رار
الأ�سماء �أجابني ال�شاعر بدر ،كما درجت العادة
ف�إن لل�ضيوف الأولوية يف املهرجان ،وهناك عدد
كب�ير م��ن املتابعني واملهتمني �س��واء يف ال�شيخ بدر
او يف الق��رى املحيط��ة به��ا ينتظ��رون �إط�لاالت
بع���ض الأدب��اء مم��ن تتك��رر �أ�سما�ؤهم وه��م قلّة
من �أبناء املحافظة ولهم ح�ضورهم املميز وباتوا
م��ن الركائ��ز الأ�سا�سية يف املهرج��ان وتنتظرهم
النا���س� ..أن��ا عل��ى متا���س مبا�ش��ر م��ع احل�ض��ور

وعندم��ا تك��ون الأ�سئلة م��ن قب��ل الأكرثية عن
�شاعر فهذا يعني �أن احل�ضور بانتظاره وال ميكننا
�أن نخذله��م اب��داً .وم��ن �إح��دى ق�صائ��ده الت��ي
�ألقيت يف مهرجان ال�شيخ �صالح العلي :
هط��ول َّ
مطر ُ
ُ
ا�ستفتح
اخلزامى /وياما
َ
ال�شم�س �أ ْم ُ
الإ�شراق ...ياما //
فيخف ُ
ال�صي��دِ هام�� ًا /ويرف��ع بالأباة
ِ���ض للأُب��اة ِّ
ال�صيدِ هاما //
ِّ
ُ
خ���ص َّ
ال�شا َم جم��د ًا /ب��هِ راحتْ على
اهلل
ول��وال
َّ
الدنيا ت�سامى //
ُّ
وبالع��ودة �إىل ال�شع��ر ووالدة الق�صيدة املحكية
ل��دى ال�شاعر احم��د حممود ح�س��ن يتحدث بعد
�أن يق��ر�أ لن��ا ع��دد ًا م��ن الق�صائ��د الت��ي تفي���ض
باحل��ب واحلن�ين والذكري��ات ب���أن الق�صي��دة
ه��ي م��ن تفر���ض نف�سه��ا و�أن ال�شاع��ر احلقيق��ي
ه��و ال��ذي مي�س��ك القل��م فق��ط ليكت��ب م��ا متليه
علي��ه ..الق�صي��دة تقتح��م ال�شاع��ر احلقيقي يف
�أي وق��ت دون �أن ا�ستئ��ذان .بالن�سب��ة لهذا النوع
م��ن ال�شع��ر ال��ذي يطل��ق علي��ه ا�س��م الق�صي��دة
املحكي��ة ب��د�أت بكتابت��ه قب��ل �أن �أب��د�أ بكتاب��ة

الق�صي��دة الف�صح��ى ب�سن��وات عدة وله��ذا النوع
م��ن ال�شع��ر جماليت��ه وروحيته فه��و القريب من
النا�س وي�ص��ل �إليهم ب�سهولة وي�س��ر خا�صة و�أنه
بلغ��ة البيئ��ة الت��ي �أعي�ش فيه��ا .وح��ول �س�ؤال:
ه��ل ت�أخ��ذ الق�صي��دة املحكي��ة م��كان الق�صي��دة
الف�صحى؟! ال�شاعر �أحم��د ح�سن �أنه من ال�صعب
ح��دوث ذل��ك فالق�صي��دة الف�صحى ه��ي الأجدر
للدخ��ول من الباب العايل وله��ا �إمكانية االنت�شار
ب�شكل �أو�سع و�أكرب و�أ�ضاف ب�أن الق�صيدة املحكية
فق��ط جم��ال انت�شارها البيئ��ة التي يعي���ش فيها
ال�شاع��ر �إن جاز التعبري .وح��ول الإلهام ال�شعري
يرى ال�شاعر ب�أنه بانتظار والدة الق�صيدة ب�شكل
دائ��م ف�ساعة املخا�ض تفر�ضه��ا الق�صيدة وهو ال
يتدخّ ��ل بذل��ك �أي �أنه ال ي�ستطي��ع ان يقدم تلك
ال�ساع��ة �أو ي�ؤخره��ا .وع��ن العالقة ب�ين ال�شعر
والرواية قال� :إنَّ ال�شعر �أ�سرع يف تلميحه حلالة
معين��ة من الرواية فهو وم�ض��ه �سريعة وخاطفة
ووجب��ة �سريع��ة� .أم��ا الرواي��ة فتدر���س احلالة
وحتلله��ا وتركّبه��ا لتعي�ش معها زمن�� ًا طوي ً
ال ،فهي
عمل د�ؤوب ت�شارك ال�شعر يف و�صف احلالة �أدبي ًا
فهم�� ًا مع�� ًا غ��ذاء ال��روح ومتع��ة النف���س �أي�ض ًا..
ال�شعر ومن وجهة نظ��ري ك�شاعر على الرغم من
الفو�ض��ى التي نعي�شها يف هذا املجال �أثبت ال�شعر
قدرته عل��ى ا�ستنها�ض الهم��م والو�صف و�إطالق
احلري��ة للخيال للتحليق يف ع��امل اجلمال ..ويف
رده عل��ى �س���ؤال �إن كان قد خا���ض العوم يف بحر
�أي جن���س �أدبي �آخر؟ �أجاب :لقد كتبت روايتني،
و�ص��درت الأوىل ع��ام  2004بعن��وان (قب�ض��ة
الريح) وتتحدث ع��ن التطور الذي حدث لأبناء
الري��ف خالل الن�صف الأخري م��ن القرن املا�ضي،
وكي��ف انعك�ست على خمتل��ف ال�شرائح .و�صدرت
روايت��ي الثاني��ة ع��ام (ن�صف الرغي��ف) .2005
بق��ي �أن ن�ش�ير �إىل �أن ال�شاع��ر �أحم��د حمم��ود
ح�سن هو واحد م��ن ال�شعراء الذين كتبوا ال�شعر
مبختل��ف �ألوان��ه وف�صول��ه و�أب��دع يف كل ما كتب
وله ح�ضور مميز وطريقة �أخّ اذة يف الإلقاء.
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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

فنون

الفنان الت�شكيلي حممد هدال :

التقنيات تخ�ضع �إىل مقدرة الفنان الب�صرية واملخربية
النقد ال يقل �أهمية عن العمل الفني
• ديانا ر�ضا
يط��رح الفن��ان الت�شكيلي حممد ه��دال يف لوحاته،
جمالي��ات التفاع��ل م��ع �إ�ش��ارات العم��ارة القدمية
والبح��ر و�أج��واء املراكب وامل��ر�أة والزه��ور ،حيث
ي��زاوج يف اللوح��ة الواح��دة ب�ين ه��ذه العنا�ص��ر
املختلف��ة ،لي�صل من خالله��ا �إىل �صياغة ت�شكيلية
حديث��ة ،تتجاوز املعطي��ات ال�سياحي��ة التقليدية
والرتيب��ة .ولوحاته التي قدمها يف رحلته الفنية
الطويل��ة ،وعر�ضه��ا يف معار���ض فردي��ة عدي��دة
�أقيم��ت داخ��ل �سوري��ة وخارجه��ا ،تب��دو مفتوحة
يف �أجوائه��ا ومظاهره��ا عل��ى معطي��ات الذاكرة �أو
على عالق��ة املبا�شرة مع الأمكن��ة البحرية ،كونه
اب��ن مدينة طرطو���س القدمية بامتي��از ،ومر�سمة
ماي��زال ب�ين البقي��ة الباقية م��ن البي��وت املبنية
باحلج��ر الرمل��ي البحري .لإلق��اء �أ�ضواء جديدة
حول جتربته الطويلة ،يف جمال الت�شكيل امل�ستمد
م��ن مع��امل بيئته البحري��ة ،التقيت��ه وكان احلوار
الت��ايل ،ال��ذي �شم��ل بدايات��ه وحت��والت جتربته
وتطلعاته ومواقفه من الفن والنقد.
*ما هي �ضرورة الفن؟ وملاذا مار�س الإن�سان الفن؟
**مار���س الإن�سان الف��ن للتعبري عن جتاوز الواقع
و�إيج��اد واق��ع �آخ��ر ،فالف��ن ه��و حل��م بع��امل �آخر
يج��ب �أن يتحقق .اخلط امل�ستقيم واخلط املنحني
والل��ون احل��ار والبارد موج��ود حتم�� ًا يف الطبيعة،
يو�صفه��ا ويك ِّونه��ا
لك��ن عندم��ا ي�ستعمله��ا الفن��ان ِّ
بطريق��ة ت�ص��ل لتج��اوز اخل��ط كخ��ط وتعب�ير
ع��ن خط��وط �أخ��رى و�أل��وان �أخ��رى وتركيب��ات
وطموح��ات �أخرى،فالطبيع��ة مكون��ة م��ن عنا�صر
عديدة متناق�ضة.
اخل��ط امل�ستقيم هو نقي�ض اخل��ط املنحني ،واملربع
ه��و نقي���ض الدائرة،والل��ون الأزرق ه��و نقي���ض
الربتقايل،عل��ى الفن��ان اجلي��د �أن يجم��ع ه��ذه
املتناق�ض��ات �أو يتعام��ل معه��ا و ُيوح��د الإن�سج��ام
الهارم��وين .عملي��ة الهارم��وين ال�صعب��ة هي كيف
ي�ستطي��ع هذا الفنان الذي يتعامل مع الطبيعة وال
ينقل الطبيع��ة �أن يزيل ه��ذه التناق�ضات،و�أعتقد
�أن ه��ذا يو�صلن��ا �إىل �أن الفنان لدي��ه �شعور �أ�سا�سي
بال�سيط��رة على جميع املتناق�ض��ات و�إيجاد العامل
الآخ��ر الأك�ثر �إن�سجام ًا والأكرث حري��ة وتناغم ًا.
�إن ه��ذا حلم �إن�ساين قدمي جد ًا فمنذ عهد الكهوف
كان الفن لل�سيطرة على الواقع.
*كي��ف تنظر للحال��ة الإبداعي��ة ؟ وماهو تف�سري
حالة الإبداع لديك ؟
**احلال��ة الإبداعي��ة ه��ي مزي��ج م��ن الال�شع��ور
والعقل .فالإن�سان ب�شكل عام هو �إن�سان مبدع مادام
يتمت��ع مب�شاع��ر و�أحا�سي���س �إن�سانية،لك��ن هن��اك
�إن�سان�� ًا ميتل��ك �أداة تعب�ير و�آخ��ر ال ميلكه��ا،و�أداة
التعب�ير يلزمه��ا اخل�برة وامل��ران�،إن العم��ل الفني
الإبداعي هو الأمر الذي يعيد للروح حيويتها وهو
تعبري عن خي��ال وت�صوير ر�ؤية،وه��و لي�س �أحالم ًا
و�إمن��ا امت�لاك لنا�صية الأحالم،وه��و مبثابة حلم
يقظ��ة ن�ست�سلم ل��ه ب�إرادتن��ا وهو اب��ن ح�سا�سيتنا
املرهف��ة�،أو ه��و رم��ز يقودن��ا �إىل حل��م �أو خي��ال
يحق��ق لن��ا واقع�� ًا جديداً�،إن��ه ي�شبه احلل��م لكونه
غام�ض�� ًا ويعجز ع��ن تف�سريه الإن�س��ان نف�سه،العمل
الإبداع��ي يخل��ق ذل��ك الت��وازن وير�ض��ي النف���س
ويحقق اال�ستقرار لدى الفنان واملتلقي مع ًا.
و�أعم��ايل ه��ي حماولة للتح��رر من �صرام��ة العقل
وال�ضواب��ط الأكادميي��ة و�إعط��اء م�ساح��ة �أك�بر

للإح�سا���س (العفوي��ة والتلقائي��ة) ويف بع���ض
الأعمال يحاول العقل و�ضع حدود للإح�سا�س،لكن
ه��ذه احل��دود يف �أكرث الأحي��ان ت�ساه��م يف قراءة
وفه��م اللوحة�،أحيان�� ًا الب��د من ح�ض��ور جمموعة
معاي�ير وقي��م فنية (الل��ون – اخل��ط – التكوين )
يف العم��ل الفني لكي تعطي قيمة جمالية وفكرية
�أعمق.
*متى يولد العمل الفني لديك ؟
**ال �أ�ستطي��ع حتدي��د ذلك�،إمن��ا والدة �أي عم��ل
�إبداعي متكامل ال تتم �إال من خالل معادلة �صعبة
ت�ش��ارك فيها فعاليات فكري��ة وح�سية لدى الفنان
وبتحري�ض من م�ؤثر داخلي �أو خارجي،يف احلقيقة

يلزمه��ا ،الثقاف��ة والوع��ي ملعطي��ات العم��ل الفن��ي
يلزمه��ا �ص��دق وج��داين ،فالنق��د عملي��ة منهجية
علمية ،ال تقل �أهمية عن العمل الفني.
*ه��ل ن�ستطي��ع �أن نعت�بر الت��ذوق الفن��ي ريا�ض��ة
ذهنية لها ت�أثريها النف�سي واملعنوي على الإن�سان؟
**الت��ذوق الفن��ي عم��ل ي�ش�ترك في��ه العق��ل
والإح�سا���س وه��و عملي��ة ذاتي��ة و�إدراك جم��ايل
ينت��ج عن��ه موق��ف جم��ايل مع�ين ويرافق��ه �شعور
خا�ص اجتاه مو�ضوع ينفذ �إىل داخله�،أي �إننا حني
نت�أمل الأ�شياء ن�ضفي عليها روح ًا من �صميم حياتنا
فنجعلها تتحول �إىل �أ�شياء ذات مغزى.
*كيف ن�ستطيع حتقيق املتعة يف التذوق الفني ؟
**لتحقي��ق ذل��ك ال بد من ا�ستقب��ال العمل الفني
بفك��ر مفت��وح وبح���س وج��داين �أ�صي��ل بعي��د ًا عن
الأف��كار امل�سبقة اجتاه العمل مهم��ا كانت حداثته
واجت��اه مبدع��ه مهم��ا كان��ت �صلتن��ا به،ون�ترك
لأحا�سي�سنا بعفويتها وتلقائيتها التخاطب بحرية
مع العم��ل الفني ليالم���س وجداننا وج��دان املبدع
ب�صف��اء ونزاهة،الت�أم��ل اجلم��ايل للعم��ل الفن��ي
يحق��ق لنا �شك ً
ال من التوافق بني املعرفة والوجدان
وب�ين العامل العقلي والعامل الوجداين،بني الذاتي
واملو�ضوعي،بني الروح الإن�سانية والطبيعة نف�سها.
*ماه��و دور التقني��ة يف جتميع العم��ل الفني ؟ هل
ميكن للتقنية �أن جت ِّمل �ضعف املوهبة ؟
**التقني��ة هي عمل ج��اف وتدريب��ي .كل �إن�سان
ميك��ن �أن ميتلك تقنية،ويف الع�ص��ر احلديث هناك
�آالت وو�سائ��ل و�أجه��زة ت�ستطي��ع حتقي��ق التقنية
�أكرث من اليد.
ف�لا يوج��د فن جيد ب��دون تقني��ة جيدة،لكن على
التقنية �أن تختفي وراء الإح�سا�س ووراء العفوية
ال �أن تتقدم،قيم��ة العم��ل الفن��ي ه��و يف �أنك كيف
مت�سك امللمو���س وغري امللمو�س�،أي الو�صول بالواقع
�إىل املاوراء،وهذه هي قيمة العمل اجليد،فالتقنية
ميك��ن �أن حت��ول �صاحبه��ا �إىل فنان �صدف��ة �إذا مل
يكن فنان ًا �أ�صي ً
ال.
ا�ستخدام الأدوات وا�ستخدام التقانات تخ�ضع �إىل
ق��درة الفن��ان املخربي��ة والب�صري��ة و�إىل قدرت��ه
على �أن يفعل ال�صواب دائم ًا.

عملي��ة الإبداع ال ت�ضبط بقان��ون �أو حتدد ب�أ�س�س
�أو �شروط�،إمن��ا ه��ي حال��ة وجداني��ة خا�صة جد ًا
وه��ي ت َّوه��ج نف�س��ي وتوت��ر ح�سي،يدف��ع باملخزون
الذات��ي لدى الفنان للظهور من جديد يف عمل فني
يحمل طابع الذات املبدعة ،وما تت�ضمنه من �أفكار
و�أحالم وذكريات ومعاناة يج�سدها الفنان يف عمل
فني ما.
*ماذا عن النقد؟
**بقدر ذاتية الفن وتطرفه لأنه فردي و�شخ�صي
يف الأ�ص��ل ،يجب �أن يكون النق��د مو�ضوعي ًا وقادر ًا
عل��ى ا�ستيعاب التغريات والق�ضاي��ا التي تطر�أ على
ال�ساح��ة الت�شكيلي��ة ،والر�ؤي��ة النقدي��ة بقدر ما يذك��ر �أن الفن��ان حمم��د هدال م��ن موالي��د 1952
ولقد ب��د�أ حيات��ه الفنية من��ذ مطل��ع ال�سبعينات،
وكث��ف ن�شاط��ه بع��د تخرج��ه من حمرتف��ات كلية
الفن��ون اجلميل��ة يف دم�شق ع��ام  ،1977حيث �أقام
جمموعة من املعار�ض الفردية  -حوايل �أثني ع�شر
معر�ض�� ًا توزع��ت ب�ين �سوري��ة (طرطو���س ودم�شق
وحل��ب ) ولبنان ( طرابل���س ) وفرن�سا ( باري�س –
مركز ال�صحاف��ة الأجنبية  –2003املركز الثقايف
ال�س��وري  -2003ق�ص��ر امل�ؤمت��رات “ بريبيني��ون”
 - 2003ق�ص��ر امل�ؤمت��رات “ بريبيني��ون “ )2006
�إىل جان��ب م�شاركات��ه يف العدي��د م��ن املعار���ض
الر�سمي��ة واخلا�ص��ة ،ودوره الرتب��وي الري��ادي،
ولق��د ق��ام بجولة اطالعي��ة على تظاه��رة فنون
الفي��اك “  “ 2000 FIACيف باري���س ،كم��ا ق��ام
بزيارة ع��دة متاحف يف موناك��و و�إ�سبانيا وفرن�سا،
وهو ع�ضو جلنة جتميل مدينة طرطو�س .
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قراءة يف كتاب( :الفن الت�شكيلي ال�سوري)
•عبد اهلل �أبو را�شد
مم��ا ال �شك في��ه �أن كتاب (الفن الت�شكيلي ال�س��وري -الت�شخي�صية)
للباحث��ة ال�سوري��ة (ي��ارا ُمع�لا) يف جمم��وع �صفحات��ه وعناوين��ه
الرئي�س��ة والفرعي��ةُ .يع��د حماول��ة ج��ادة وم�شروع��ة م��ن باحثة
جمته��دة م��ن خ��ارج البيت الفن��ي الت�شكيل��ي ,و�إن عا�ش��ت يف رحابه
كمتذوقة داخل �أ�سرتها الت�شكيلية ال�صغرية والكبرية .داخلة معابر
الف��ن الت�شكيلي ال�س��وري ومداخله ومفاتنه وغوايت��ه كخيار بحثي
مق�ص��ود ,وجدت نف�سها م�شدودة �إليه طواعية ورغبة يف قول فكري
ُمتاح .لتج��وب يف معامله و�أروقته التاريخية والإن�سانية واملجتمعية
وا�سعة الطيف الداليلُ .متخذة من الت�شخي�صية كعنوان بارز ومفهوم
جديد ,وباعتبارها املج��ال احليوي ملجمل فكرتها املعرفية ومناخها
البحثي ,ومنفذ ًا ل�سبك ُمغامرتها املعرفية يف ر�ؤى وتوليفات و�صفية
قولي��ة ت�ستح��ق املتابع��ة .ت�ش��دو من خالل��ه فتح بواب��ة لالجتهاد,
وك��وة متاحة للحوار لر�س��م معامل مبتكرة يف الق��راءات التاريخية
واملو�ضوعية مل�سرية احلرك��ة الت�شكيلية ال�سورية ,مواكبة مل�صادرها
ومفاعيله��ا وحا�ضنته��ا االجتماعي��ة وروادها .م�ؤ�س�س��ة بذلك على
الأبع��اد الإن�ساني��ة والتاريخي��ة وال�سيا�سي��ة املعاي�ش��ة وامل�ساهم��ة
يف والدة الفن��ون الت�شكيلي��ة ال�سوري��ة الت�شخي�صي��ة املعا�ص��رة يف
تراتبية الزمن الت�شكيلي ال�سوري املتعاقب.
ق�سم��ت �صفح��ات كتابها يف �أربع��ة �أبواب رئي�س��ة .م�سبوقة ب�إهداء
وتقدمي تعريفي حمددة فيه مربرات ت�أليفه و�ضروراته .وملحوقة
بف�ص��ول خا�صة ب�أعالم الفن الت�شكيلي ال�سوري الت�شخي�صي ورواده.
كم�س��ارد تعريفي��ة و ُم�ضاف�� ًا �إليه مراج��ع وم�صادر البح��ث ومناهله
الراف��دة .والأبواب الرئي�سة جاءت حتت عباءة مقولة الت�شخي�ص
جملة وتف�صي ًال.
وجدت يف عنوان (املفهوم) يف بابها الأول ,حمطة منا�سبة النطالق
رحلته��ا البحثي��ة ال�ساعي��ة �إىل تق��دمي مالم��ح فكرته��ا الرئي�س��ة
وتو�صي��ل مقولتها ال�سردية والنقدية الت�شكيلية .من خالل ف�صولها
الثالثة املُدرجة تباع ًا ,الأول :خ�صو�صية املعنى و�شمولية املفهوم.
والث��اين :م�ص��ادر الت�شخي�صي��ة يف الت�شكي��ل ال�س��وري .الثال��ث:
اال�ست�ش��راق والت�شخي���ص .وق��د كان��ت موفقة يف اخل��روج مبفاهيم
ذات �صل��ة بامل�صطلح الت�شكيل��ي (الت�شخي�صي��ة) كمواكبة ومرافعة
حتليلية جامعة لتجلياتها املعرفية و�إحاالتها الداللية والرمزية.
وتو�صله��ا �إىل ا�ستنتاج��ات وم�ستخل�ص��ات جمازي��ةُ ,تلخ���ص وت�برر
فك��رة الكت��اب وحمتواه وم�تن �أبحاث��ه ودرا�ساته يف �سي��اق مفهومي
تراكمي مت�صل.
�أم��ا الب��اب الثاين الذي حم��ل عن��وان( :الإ�شكال) وب��دوره يندرج
يف ثالث��ة ف�ص��ول متوات��رة �أي�ض�� ًا .الأول :الت�شخي���ص الأيق��وين.
الث��اين :الت�شخي���ص والفن��ون الإ�سالمي��ة .الثال��ث� :إ�شكالي��ات
التح��رمي .وه��و خم�ص���ص للظ��روف التاريخي��ة واالجتماعي��ة
وال�سيا�سي��ة واالعتقادي��ة الت��ي �شهدتها منطقة ب�لاد ال�شام عموم ًا
و�سوري��ة خ�صو�ص�� ًا من حتدي��ات معي�شية �شت��ى .و�إ�شكاليات واجهت
الفن��ون اجلميل��ة الت�شكيلية والر�س��وم والت�صاوي��ر الت�شخي�صية يف
مراحل هامة من وجوده��ا و�ضروراتها� ,سابقة وممُ هدة لوالدة الفن
الت�شكيلي ال�سوري املعا�صر ,واملتج�سدة بفنون الر�سم والت�صوير ذات
ال�صل��ة بالت�صاوي��ر والأيقون��ات الديني��ة املطروقة يف ب�لاد ال�شام
و�سوري��ة يف خ�صو�صي��ة تقني��ات وموا�ضي��ع .وم��ا �شهدت��ه احلقب��ة
العربي��ة الإ�سالمي��ة م��ن ازده��ار لفن��ون الزخرفة واخل��ط العربي
ومظاه��ر العم��ران وال�صنائ��ع ,وموقع ومكان��ة الر�س��وم والت�صاوير
الت�شخي�صية يف مدارات �إ�شكالياتها املتعددة.
بينم��ا ج��اء الباب الثال��ث الذي حمل عن��وان( :املو�ض��وع) تناولت
في��ه الباحث��ة زبدة فكرتها وغاي��ة مقولتها الفكري��ة واملعرفية من
خ�لال تو�صيفه��ا وت�صنيفه��ا ملفاهي��م الت�شخي�ص يف الف��ن الت�شكيلي
ال�س��وري امل�سرودة واملت�صلة بتاريخ الف��ن ال�سوري القدمي واحلديث
والت�شكيل��ي املُعا�ص��رُ ,مو�ضح��ة طبيع��ة امل�ؤث��رات االجتماعي��ة
احلا�ضنة له .متناولة �أمناط ال�سرد الت�شخي�صي واملحتوى التعبريي
يف رمزي��ه �إحاالت��ه ودالالت��ه وعالقت��ه بامل��كان واملحي��ط البيئ��ي
واملعتقد وحرية الإن�س��ان� ,أدرجتها يف خم�سة ف�صول .الأول :املر�أة
يف الت�شخي���ص ال�سوري .الث��اين :الت�شخي�صية يف النح��ت ال�سوري.
الثال��ث :الت�شخي�صي��ة ال�شعبي��ة .الراب��ع :الت�شخي���ص واحلري��ة.
اخلام�س :الت�شخي�صية والبيئة.
�أم��ا الب��اب الرب��ع ال��ذي حم��ل عن��وان( :املذاه��ب) �أي ال�سي��اق
املدر�س��ي الأكادمي��ي وم��ا تخلل��ه م��ن ت�صنيف��ات الفن��ون الت�شكيلية
ال�سوري��ة الت�شخي�صي��ة .م��ن خ�لال ا�ستعرا���ض لنماذجه��ا املُختارة
الت�شكيلي��ة الت�شخي�صي��ة املرئي��ة وامل�س��رودة املو�صول��ة باملذاه��ب
واملدار���س واالجتاه��ات ذات العالقة املبا�شرة بالر�س��وم والت�صاوير
الت�شخي�صية� ,صاغته يف خم�س��ة ف�صول �أي�ض ًا .الأول :الت�شخي�صية
التعبريية .الثاين :الت�شخي�صي��ة التكعيبية .الثالث :الت�شخي�صية
االنطباعي��ة .الراب��ع :الت�شخي�صي��ة الواقعي��ة .اخلام���س:
الت�شخي�صية املُحدثة.
اجلديد يف مو�ضوع الكتاب هي الفكرة التوليفة امل�سماة حتت عنوان

رئي���س ه��و( :الت�شخي���ص) الت��ي بن��ت الباحث��ة (يارا ُمع�لا) علية
فكرته��ا وحمورها اجلوه��ر كمتك�أ ,ومدخل تو�صيف��ي و�سردي ملجمل
ر�ؤاها البحثية الفكرية منها والتحليلية واملعيارية ,املو�صولة بالفن
الت�شكيل��ي ال�س��وري من��ذ فج��ر التاري��خ والبداي��ات الأوىل لوجوده
وحت��ى يومي��ات تاريخن��ا العرب��ي املعا�صر .والت��ي �أرادت��ه �أن يكون
املح��ور الأ�سا�س��ي يف تو�ص��ل فكرتها والت��ي تدور من خالل��ه وحوله
جميع املفاهيم والتقنيات والر�سوم والت�صاوير وامل�سرودات القولية
والب�صري��ة .مو�ضح��ة مفهومه��ا لذل��ك امل�صطل��ح( :الت�شخي���ص)
م�ستعين��ة مبعني اللغ��ة العربية وقوامي�سها ذات ال�صل��ة بالل�سانيات
والأدب بعام��ة .وتو�صيفه��ا الفن��ي الت�شكيل��ي للم�صطل��ح ب�ص��ورة
خا�صة ,الذي ُيعطيها فرادة يف التو�صيف والتعبري والتو�صل جلمهور
الفن والقراءة الفنية الت�شكيلية.
ونقتب���س من مناهل فكرتها وغاياتها املن�شودة ومقولتها النقدية ما
يل��ي ( :لي�ست غايتي الوقوف عند مفاهي��م الواقعية للت�شخي�صية,
�أو تل��ك الت��ي تعتم��د املح��اكاة املبا�ش��رة للأ�ش��كال �أو االعتماد على
املناظ�ير ,و�إمنا الغاية الوقوف عن��د املتمثالت الب�شرية يف الأعمال
الفني��ة يف ط��رح ال زمني� ,س��واء �أكان ه��ذا التمثل رمزي�� ُا �أو واقعي ًا
�أو كال�سيكي�� ًا �أو انطباعي�� ًا� .إىل م��ا هنال��ك من انتم��اءات مذهبية (
مدر�سي��ة� -أكادميية) ,ولعل هذا الأمر ُي�ؤك��د توا�صل االعتماد على
الت�شخي�صي��ة يف خمتل��ف املراحل الت��ي مرت بها �سوري��ة ومبا ُيقدم
الإجابة ال�صريحة على الكثري من الت�سا�ؤالت) �صفحة .26
به��ذه الر�ؤية املقولة حول الت�شخي�صي��ة قد تكون بحد ذاتها فكرة
جدي��دةُ ,مبتكرة ُت�ؤ�س�س ملجموعة �أف��كار مت�شابهة ومتوالدة يف منت
ن�صو�ص الكتاب .م�ستعينة بثقافتها ال�شخ�صية الوا�سعة واملكت�سبة يف
ميادين �شتى �أدبية وتراثية وت�شكيلية ,واملتنا�سلة من واحة التعلم
امل�ستعار وفل�سفة التو�صيل واالنتق��ال بالعدوى الثقافية والب�صرية
خ�صو�ص�� ًا ,وامل�شمول��ة بعالق��ات الت�أث�ير والت�أثر مع فن��ون الآخر يف
ال�ضفة الإن�ساني��ة الأخرى ,ال�سيما م�ؤثرا الغرب الأوربي الب�صرية
والت�شكيلي��ة الت��ي رافق��ت املراح��ل الثقافي��ة اال�ستعماري��ة الت��ي
لب�س��ت ك�س��وة فنون اال�ست�ش��راق الأوروبي مع نهاي��ات القرن ال�سابع
ع�ش��ر ,و� ً
ص��وال ليومي��ات القرن الع�شري��ن وراهننا العرب��ي املعاي�ش.
�إ�ضاف��ة �إىل فطنة الباحثة و�إ�شاراته��ا الذكية واللماحة ,املو�صولة
بالبيئ��ة الثقافية العربية احلا�ضنة للفنون الت�شكيلية الت�صويرية
الت�شخي�صي��ة خ�صو�ص�� ًا ,منذ بواكري التاريخ احل�ض��اري ملنطقة بالد
ال�شام احلبل��ى واملع�شبة بالأ�ساطري اخلرافية والرتجمات ال�صوفية
الدينية امل�سيحية والإ�سالمية ,واملقوالت ال�شعبية العاك�سة للعادات
والتقاليد واملعتقدات وال�صنائع واملورثات التاريخية واحل�ضارية.
م�ؤك��دة عل��ى �أن الت�شخي���ص بالف��ن الت�شكيل��ي ال�س��وري ه��و م��ن
�ض��رورات الثقافة الب�صرية والذاكرة الت�شخي�صية ال�سورية ,و�أحد
االجتاهات الفني��ة الت�شكيلية الرئي�سة والب��ارزة يف م�سرية الفنون
الت�شكيلي��ة ال�سوري��ة ,املواكب��ة للمتغ�يرات والتح��والت املجتمعي��ة
واالقت�صادي��ة وال�سيا�سي��ة العا�صفة بالوطن العرب��ي و�سورية على
وج��ه التحدي��د واملتنا�س��ل يف مبتك��رات رواده .و ُي�ش��كل ذل��ك املنتج
الفن��ي الت�شكيل��ي خط��وة هام��ة م��ن خط��وات الكينون��ة ومحُ ددات
الهوي��ة الب�صري��ة واملعرفي��ة ,وذل��ك من خ�لال ا�ستعرا�ضه��ا مناذج
مخُ ت��ارة لأعم��ال وت�صاوير ع�ش��رات الفنانني الت�شكيلي�ين ال�سورين
الذي��ن كان��وا رود ًا للحداث��ة الت�شخي�صي��ة ال�سوري��ة وامل�ستح�ض��رة
م��ن منتج��ات تاريخية ومراح��ل زمنية متعددة .من��ذ الفن ال�سوري
الق��دمي يف �سياقات��ه الت�شخي�صي��ة يف الأل��ف الثامن��ة قب��ل امليالد
م��رور ًا بالأل��ف ال�ساد�سة قب��ل املي�لاد املواكبة حل�ض��ارات ال�سورية
القدمية الفينيقية و�سواه��ا يف ماري ور�أ�س �شمرا وتدمر ,وال�سابرة
واملت�أثرة بالفنون الفار�سي��ة والإغريقية والرومانية .والإ�سالمية
و� ً
ص��وال لفن��ون الر�س��م والت�صاوي��ر والأيقونات امل�صاحب��ة ليوميات
الق��رن ال�ساب��ع ع�ش��ر يف ب�لاد ال�ش��ام ومدر�ستيه��ا ب��كل م��ن مدينتي
حل��ب والقد�س -كما �أ�سلفن��ا -واحلا�شدة باحل���س الديني والرتاثي
وال�شعب��ي .وكذل��ك املرويات الب�صري��ة ال�سردي��ة املحملة مبقوالت
الت�شخي���ص وفق مرجعياتها الأوربية الغربية التي �شهدتها بدايات
التاري��خ اال�ستعم��اري الأوروب��ي عل��ى عم��وم الوط��ن العرب��ي وبالد
ال�ش��ام و�سوري��ة خ�صو�ص�� ًا .و� ً
ص��وال �إىل احلركة الفني��ة الت�شكيلية
ال�سورية املعا�صرة.
الكتاب ُيعد وثيقة معرفية رافدة و�إ�ضافة بحثية ملجموع امل�ساهمات
الت��ي �سبقته��ا يف ميادين الفن��ون الت�شكيلية ال�سوري��ة ,وهو جديرة
باملطالعة والبحث والدرا�سة واالقتناء.
الكتاب :الفن الت�شكيلي ال�سوري(الت�شخي�صية).
امل�ؤلف :الباحثة ال�سورية يارا مُعال.
جهة الن�شر :الهيئة العامة ال�سورية للكتاب  -وزارة الثقافة ال�سورية-
دم�شق -الطبعة الأوىل.2014 -
يقع الكتاب يف � 384صفحة من قطع  A4يف �سياق �سل�سلة فنون حام ً
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املو�سيقى والغناء يف امل�سرح

من الإغريق �إىل القرن الع�شرين
• يا�سني �سليماين
تغلغلت املو�سيقى يف خمتلف الفعاليات التي يقوم بها الإن�سان يف كل الأوقات ،فهي لغة
حتاك��ي م�شاعره وتتوا�صل مع حياته اليومية ،هي معه يف مهرجانات الفرح ومنا�سبات
احلزن وطقو�سه الدينية ويف تعليم الأطفال و�صوال �إىل العالج باملو�سيقى ،ولقد اعترب
�أفالط��ون املو�سيقى �أحد املحركات الرئي�سية ال�سامية للب�شر ،ومن خاللها عرف العامل
النظ��ام وحتق��ق ل��ه التوازن .ووفق��ا لنظري��ة �أفالطون جن��د �أنّ املو�سيق��ى قد خدمت
الب�شري��ة يف حتقيق التوحيد بني �أحا�سي�س الب�شر وخمتلف عنا�صر احلياة يف املجتمع
الواح��د وب�ين املجتمع��ات املختلفة ،ومتكن��ت من التعبري ع��ن الفرد وع��ن اجلماعة يف
تن�سيق ووحدة.
ولي�س الن�شاط امل�سرحي مبن�أى عن هذا التغلغل� ،إذ يتفاعل العن�صر املو�سيقي مع العر�ض
امل�سرحي كمفردة �أ�سا�سية من املفردات التي ينتهي بها العر�ض كتوليفة متكاملة تقدم
�أم��ام اجلمهور وت�ؤثر فيه .فقد جعلت القيمة الظاه��رة يف املو�سيقى وت�أثريها الوا�ضح
يف حي��اة الإن�س��ان الفن��ان امل�سرحي منذ ظه��ور امل�سرح ملزما با�ستخدامه��ا كواحدة من
مف��ردات العر���ض امل�سرحي التي تتكامل م��ع التمثيل واحل��وار وال�سينوغرافيا وغريها
لت�ش��كل وح��دة موحدة ه��ي امل�سرحية املنظ��ورة على اخل�شبة .ظهر ه��ذا االرتباط يف
خمتل��ف �أنواع امل�سرح تراجيديا �أو كوميديا وحتى املليودراما جت�سيدا ملراعاة العدالة
ومكاف���أة الف�ضيل��ة ومعاقبة الرذيلة وم��ع النهايات ال�سعيدة ،فمن��ذ امل�سرح الإغريقي
الذي ارتب��ط باملو�سيقى والأنا�شي��د والرق�صات اجلماعية لإحي��اء الطقو�س ،وامل�سرح
الروماين الذي احتفى باملو�سيقى والأداء الراق�ص واجته �إىل املرح والرتفيه واالمتاع
�إذ جن��د م�سرحي��ات �سني��كا وك ّتاب الرتاجيدي��ا يف عه��ده ا�ستخدم��وا املو�سيقى وغناء
اجلوق��ة حم��اكاة للإغري��ق .كما كان احلال ذات��ه يف م�سرحيات بالوت���س التي زخرت
بك��م كبري م��ن الغناء والرق�ص الت��ي حاكى به��ا الكوميديات اليوناني��ة التي كتب على
منواله��ا .يب��دو م��ن هذا �أنّ املو�سيق��ى الزمت امل�س��رح ،وقد بقيت مالزمة ل��ه يف الع�صور
الو�سطى �أي�ضا ،هذا النوع من امل�سرحيات متحدر من �صلب الدين وطقو�س العبادة ،فهي
مت ّث��ل الأح��داث الدينية التي وردت يف الكت��ب املقد�سة من خ�لال الرتاتيل والأنا�شيد
مب��ا ي�ضاعف م��ن �شعور التق��وى يف امل�ؤمنني،ففي الف�صح كانت مت ّث��ل م�شاهد الآالم التي
عانه��ا امل�سي��ح وكان هذا �شائع��ا يف القرنني احلادي ع�ش��ر والثاين ع�شر �أ ّم��ا يف القرنني
التاليني فقد ظهرت م�سرحيات العجائب وهي على الرغم من �أنها م�ستمدة من الق�ص�ص
الديني �إ ّال �أنها خرجت �إىل الأ�سطورة والتاريخ الإن�ساين تقوم على اخلوارق �إذ يتدخل
فيه��ا القدي�سون �أو الع��ذراء ومن ذلك �أخذت ا�سم العجائ��ب( .يف القرن اخلام�س ع�شر
ظهرت م�سرحي��ات الأ�سرار ،والتي كان يعدّ ها الإقطاعي��ون ورجال الإكلريو�س و�أفراد
ال�شع��ب والت��ي كان��ت تعترب من �أعم��ال التقوى ،ومل يك��ن املمثلون يتورع��ون عن متثيل
اجلنة واهلل والأبال�سة وكان للمو�سيقى املرفقة بالإن�شاد دور كبري يف الإثارة وال�شعور
بالتفخي��م .وظ��ف �شك�سبري الغن��اء يف م�سرحياته ،ويبدو هذا جلي��ا يف غناء ديدمونة
يف نهاي��ات م�سرحي��ة «عطي��ل» �أو يف م�شهد جن��ون �أوفيليا يف «هاملت» ،كم��ا �أنه ا�ستعان
باملو�سيق��ى لدع��م احل��االت ال�شعورية كما جاء يف �أثن��اء نعا�س امللك ل�ير �أو يف طقو�س
ال�سح��ر والعراف�ين .اهتم فاغرن يف الع�ص��ر احلديث بتوحيد الفن��ون وانطلق من بنية
امل�س��رح الإغريقي ال��ذي يراه �أمنوذجا رائع��ا و�صارت املو�سيقى والغن��اء لديه ت�شكالن
ع�ص��ب احلي��اة يف العر���ض امل�سرح��ي كم��ا يف «رباعية اخل��امت» ويقول يف ه��ذا الباب:
«الكلمة لي�ست �سوى و�سيلة لنقل الأفكار واالت�صال بالنا�س� ،إ ّال �أنّ ت�أثريها ال يكمل �إ ّال
مبو�سيقي��ة ال�صوت الب�شري وبالنظرة وبالإ�شارة حت��ى تكون لها �إمكانية نقل امل�ضمون
الفك��ري واحل�س��ي وحت��ى ت���ؤدي غر�ضه��ا بتكام��ل وفاعلي��ة وث��راء» .هك��ذا �أ�صبحت
املو�سيق��ى والغناء مالزمة للم�سرح ب�شكل دقيق ب��ل �صار بع�ض الفنانني ي�ؤلف املو�سيقى
والغناء بنف�سه مل�سرحياته مثلما برز عند برتولد بري�شت الذي ر�أى �أنّ �إدخال املو�سيقى
�إىل الدرام��ا قد �أحدث انقالبا يف الأ�شكال التقليدي��ة .بالن�سبة للم�سرح ال�شرقي ،ويف
اليابان بالتحديد ،ب�صرف النظر عن طبيعة الفروق اجلوهرية التي تف�صل بينه وبني
امل�س��رح الغرب��ي فاحلقيقة -كم��ا يرى بع�ض الباحثني �-أننا عندم��ا نحاول الف�صل ولو
نظري��ا م��ا بني امل�سرح الدرامي وفن��ون التعبري احلركي والرق�ص والغن��اء ف�إننا نتبع يف
ه��ذا ع��ادة �شائعة وخط�أ مت��داوال انتقال �إلينا فيم��ا نقلناه عن الأوروبي�ين من طرائق
ومناه��ج نقدية ،وه��و متييز غريب عل��ى الفنان ال�شرق��ي فالقاعدة الت��ي ي�ستند �إليها
فن��ان امل�سرح ال�شرقي تتعلق بتلك ال�ص��ورة القدمية املر ّكبة للم�سرح مبعناه ال�شامل �أي
فن ال�صورة الإيقاعية املت�ضمنة الكلمة واحلركة واملو�سيقى يف وحدة واحدة .كغريها
م��ن امل�سرحيات ظه��رت امل�سرحي��ة العربية ممتزج��ة باملو�سيقى ،بل لقد «ن�ش���أ امل�سرح
العربي يف �إطار املو�سيقى» بح�سب ر�أي �ألفريد فرج .فقد عر�ض مارون النقا�ش يف لبنان
عمل��ه الأول «البخي��ل» ع��ام  1847وحت��دث للجمهور قب��ل بداية امل�سرحي��ة بحديث
يب�ّي�نّ في��ه �إىل جانب قيمة امل�سرح �سب��ب اختياره للم�سرحية الغنائي��ة وذكر �أنها «�ألذ
و�أ�شه��ى و�أبهج و�أبهى» .مل ي�ستقر �ألفريد فرج على م�صطلح واحد ،فهو يذكر امل�سرحية
الغنائي��ة تارة و «الأوب��را» تارة ثانية ثم «الغناء امل�سرحي» كمرتادفات فنية ،لكنه يف
الوق��ت ذات��ه ي�ؤك��د يف املقال نف�سه �أنّ هذا الن��وع من امل�سرح قد انتقل م��ن الن ّقا�ش �إىل
�أبي خليل القباين يف دم�شق ابتداء من  1878حتى نهاية القرن التا�سع ع�شر بالقاهرة
ث��م ظه��ر �سالمة حجازي ال��ذي جعل امل�سرح الغنائي ق ّمة الف��ن يف م�صر من � 1905إىل
 1917حي��ث «خط��ف القل��وب بالغناء يف رواي��ات م�صري��ة وروايات �أجنبي��ة مقتب�سة
فغنّ��ى «�صالح الدين الأيوبي» و»�ص��دق الإخاء» و»�شهداء الغ��رام» ) روميو وجولييت(
�إىل جان��ب ريربتوار مارون النقا�ش و�أبي خليل القباين .وقد برزت كوكبة من امل�ؤلفني
املو�سيقي�ين بع��د وفاة �سالمة حجازي عل��ى ر�أ�سهم �سيد دروي�ش وكام��ل اخللعي وزكريا
�أحمد و�أحمد �صدقي وا�صلت تقاليد امل�سرح الغنائي العربي ،غري �أنّ هذا امل�سرح انقطع
م��ع الأزمة العاملية  1929التي ت�سببت يف ك�ساد امل�سارح يف م�صر ومادام امل�سرح الغنائي
باه��ظ النفق��ات فق��د كان �أول ما �أ�صي��ب بالأزمة من �أل��وان امل�س��رح فانح�سرت موجته
للأ�سف.
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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

(التلمود)  ..و �سفك الدم ؟!

ق�ضايا و�آراء

حول حقوق املر�أة

• رمزي متيم
يع��دّ التلم��ود ؛ “�أي التعلي��م “ �أح��د �أه��م الكتب التي ت�ستن��د �إليها العقي��دة ال�صهيونية
ال�سن��ة يف العقيدة الإ�سالمية  ،وق��د و�صفه حمرر دائرة
يف ن�ش��ر �أفكاره��ا .وهو مبنزلة ّ
املع��ارف اليهودي��ة ب�أن��ه “ دائرة معارف ت�شم��ل كل نواحي احلي��اة الإن�سانية “.التلمود
بالعربي��ة ،وهو القان��ون ال�شفهي ،فجزء من القانون اليهودي “torah shebeal peh
املعرف به غري موجود بالتوراة  ،اختلقه احلاخامات بحجة تنظيم احلياة الداخلية
“ ّ
لليه��ود  ،وم��ن ثم��ة لزي��ادة متا�سكه��م وت�سلطه��م عل��ى املجتم��ع ( .)1وي�صف��ه الدكتور
جوزي��ف باركل��ي ب�أن��ه “ الأ�سا�س الكلي الذي يق��وم عليه القانون الث��اين �أو ال�شفهي هو
�ص��رح به مو�س��ى عليه ال�س�لام يف الت��وراة )2(”...وتع��دّ جماعة “
ع��دم االلتف��ات مل��ا ّ
العري�س�ين “ �أي املن�شق�ين ( )3الذين تبو�ؤا امل�سرح اليه��ودي حتى مئتي �سنة بعد امليالد
ّ
ه��م الذين �أوج��دوا القانون ال�شفهي وه��م الذين يعتربون احلاخام “ع��زرا “ �أكرب معلم
يهودي بعد مو�سى عليه ال�سالم..
وي�ص��ف �إ�سرائي��ل �أبراهام��ز �أث��ر التلم��ود عل��ى اليهودي قائ�ل ًا “ بقي اليه��ودي ب�سبب
التلمود  ،بينما بقي التلمود يف اليهودي “( .)4ويقول د .فابيان وا�صف ًا احلياة اليهودية
“ احلي��اة اليهودي��ة حت��ى ه��ذا اليوم  ،م�ؤ�س�س��ة �إىل حدّ كبري عل��ى التعاليم والأ�س�س
التلمودي��ة  )5(”..،والتلم��ود م�ؤلف��ان  ،تلمود �أور�شلي��م �أو التلمود املقد�س��ي  ،والتلمود
البابل��ي � ،أما التلمود املقد�سي فقد طبع ع�ش��رات املرات يف القرون الو�سطى  ،و�أكرث هذه
الطبع��ات �أمانة هي طبعة البندقية الت��ي ا�ضطرت الكني�سة �إىل تطهريها  ،وهو مكتوب
بالعربية �أو الآرامية الغربية وي�شمل ما يقرب من  750,000كلمة و %15منها “هاجادا”
�أي ق�ص���ص وحكاي��ات يهودية� .أ ّما تلم��ود بابل في�شمل  2,500,000كلم��ة تقريب ًا منها
ثالثون يف املئة عن “الهاجاداه” �أي الق�ص�ص والباقي “هالكاه “�أي الأحكام .وميتلئ
التلم��ود باخلرافات والأ�ساطري التي تتعار�ض ب�ش��كل �صريح مع ما جاء يف التوراة مثل :
لي�س هناك من جديد حتت ال�شم�س )6(”.ويقول الدكتور جوزيف باركلي “ �إنّ الطبعات
ال�سب وال�شتم �ضد �سيدنا امل�سيح بعبارات نابية
الأوىل من التلمود �شملت كثري ًا من كلمات ّ
وقبيحة ال �سبيل لذكرها..؟! ولقد و�صف الدكتور “ جوزيف باركلي” التلمود قائ ًال “ :
بع�ض �أقوال التلمود ف ّعال وبع�ضها كريه  ،والبع�ض الآخر كفر  ،ولكنها ت�شكل يف �صورتها
املخلوط��ة �أثر ًا غري عادي للجهد الإن�س��اين ،وللحماقة الإن�سانية ( )7لقد �أهمل اليهود
املت�صهين��ون كتابهم املقد�س” التوراة “وهزئ��وا بتعاليمه ومعتقداته  ،وراح حاخاماتهم
ي�ستن��دون �إىل ما �سمي” التلمود “ ذلك الكتاب املل��يء باخلرافات والأ�ساطري كالتنجيم
وال�سحر وغري ذلك مفتئتني على الديانات الأخرى وم�سفهني الأنبياء والر�سل وحمرفني
ّ
للكل��م ع��ن موا�ضع��ه وم�شرعن�ين �سفك دم كل من هو غ�ير يهودي ،وما ج��رى ويجري من
جمازر وقتل و�إرهاب على امتداد الوطن العربي  ،ما هو � اّإل فعل تلمودي �صهيوين يذكرنا
مبا ارتكبه ال�صهاينة من جرائم يندى لها جبني الإن�سانية يف دير يا�سني و�صربا و�شاتيال
 ،وبحر البقر  ،وقانا وغزة  ،وغريها م�ستندين يف ذلك �إىل التلمود حيث جاء فيه  “ :كل
م��ن ي�سف��ك دم �شخ�ص غري يهودي  ،عمله مقبول عند اهلل كمن يقدم قربان ًا �إليه “(.)8
وق��د و�صفه��م اهلل ع��زّ ّ
يحرفون الكلم ع��ن موا�ضعه حني
وجل يف الق��ر�آن الكرمي كي��ف ّ
قال  ”:فبما نق�ضهم ميثاقهم لعنّاهم وجعلنا قلوبهم قا�سية يحرفون الكلم عن موا�ضعه
ون�س��وا ّ
حظ ًا مما ذكروا ب��ه “ )9(.و�أخري ًا ولي�س �آخر ًا فقد �آمن ال�صهاينة ببع�ض الكتب
التي كتبوها ب�أيديهم وعلى مقا�سهم  ،والتلمود واحد من تلك الكتب بينما �أهملوا الكتب
الأخرى  ،وقد ذكرهم القر�آن الكرمي حني قال  ”:فويل للذين يكتبون الكتاب ب�أيديهم
ث��م يقولون هذا من عن��د اهلل لي�شرتوا به ثمن ًا قليال فويل لهم مم��ا كتبت �أيديهم وويل
لهم مما يك�سبون “(.)10
 -1التلمود  ،تاريخه وتعاليمه  ،ظفر الإ�سالم خان  ،دار النفائ�س  ،بريوت 1989 ،م �ص.30
-2املرجع ال�سابق �ص.31
 -3املرجع ال�سابق �ص .32
 -4املرجع ال�سابق �ص 34
 - 5املرجع ال�سابق �ص 34
 -6املرجع ال�سابق �ص 61
- 7التلمود �ص91
 -8ف�ضح التلمود ،تعاليم احلاخاميني ال�سرية زهدي الفاحت ،دار النفائ�س1991 ،م � ،ص146،147
� -9سورة املائدة/13 /
� -10سورة البقرة/79/

•زينب ن ّبوه
كان ن�صر حام��د �أبو زيد ميثل فكر ًا تنويري ًا منهجي ًا
ي�ستند �إىل قاعدة علمية و�إميانية �صلبة.
داف��ع عما ي�ؤم��ن به خا�ص��ة مب��د�أ �إث��ارة الت�سا�ؤل.
وكان ي��رى �أن خ�ير احل��وار ما كان جماعي�� ًا .وطرق
البحث والتحليل هي املطلوب دائم ًا.
ويف كتاب��ه (دوائر اخلوف) ف�ص��ل (حقوق املر�أة يف
الإ�س�لام) ..يق��ول :لق�ضية حق��وق امل��ر�أة �أبعادها
االجتماعي��ة والثقافية والفكري��ة داخل كل بنية
اجتماعي��ة .كما �أن لها �أبع��اد ًا ذات طبيعة �إن�سانية
تتج��اوز ح��دود البنية املجتمعي��ة اخلا�صة .ي�ضاف
�إىل ه��ذا الت�شابك والتعق��د والذي له بعد خا�ص يف
جمتمعاتن��ا العربي��ة الإ�سالمي��ة هو بع��د (الدين)
ال��ذي م��ا زال ميث��ل مرجعي��ة �شرعي��ة وقانوني��ة
م�ستمدة من مرجعيته الأخالقية والروحية .ومنذ
بداية م��ا ي�سمى ع�ص��ر النه�ضة العرب��ي يف الن�صف
الأول م��ن القرن التا�سع ع�ش��ر ،وق�ضية تعليم املر�أة
�أو ًال ث��م حتريره��ا م��ن التقالي��د البالي��ة الراك��دة
التي تع��وق حركة املجتمع ب�أ�سره ثاني ًا حتتل �أولية
يف �سل��م امله��ام النه�ضوي��ة العاجل��ة ،مو�ضح�� ًا البعد
املفق��ود للم��ر�أة يف اخلط��اب الدين��ي ال��ذي يعاجله
الن���ص القر�آين مبعزل عن �سياق الواقع االجتماعي
العام ،فيجري احلديث عن املر�أة بو�صفها �أنثى وندّ ًا
للرج��ل .مر ّك��ز ًا عل��ى الف��روق العقلي��ة والذهني��ة
والع�صبية.
وحتت عنوان( :حواء بني الدين والأ�سطورة) يرى
املفك��ر �أبو زيد �أن االجتهادات كان��ت خا�ضعة دائم ًا
لظروف تاريخية .فالن�ص القر�آين حمكوم بع�صره،
وق��د ارتب��ط التف�س�ير بحاج��ات كل زم��ن وثقافت��ه
وي�ستند �إىل املوروث الثقايف واالجتماعي.
�سعى �أب��و زيد للبحث يف الن�ص الق��ر�آين وفق مفهوم
�أن الإ�سالم �أجاز االجتهاد ،فقدم هذا االجتهاد فهم ًا
للقر�آن وتعاليم النبي ال�ستيعاب �أهم ق�ضايا املجتمع
�أي امل��ر�أة .وي��رى �أن االجته��اد كان خا�ضع�� ًا دائم�� ًا
لظروف تاريخية .فالن�ص القر�آين حمكوم بع�صره،
والتف�س�ير ارتب��ط بحاج��ات كل ع�ص��ر وثقافت��ه
وا�ستن��د �إىل امل��وروث الثق��ايف واالجتماع��ي .بينما
ي�ص��ر املتزمت��ون والظالمي��ون على مناق�ش��ة ق�ضية
امل��ر�أة م��ن خ�لال مرجعي��ة الن�صو���ص ،يف جتاه��ل
ت��ام �أنه��ا ق�ضية اجتماعي��ة .في�ستخدم��ون ن�صو�ص ًا
ا�ستثنائي��ة بو�صفه��ا ن�صو�ص�� ًا ذات دالل��ة تاريخية
مبا�شرة ،ولإبعاد ت�أويلها �إال يف �ضوء الن�صو�ص التي
تعد الأ�سا�س يف ق�ضية املر�أة ح�سب ر�أيهم.
ويظه��ر تاري��خ اللغة يف كت��اب (دوائر اخل��وف) �أنه
تاري��خ اجلماع��ة ،ويف اللغة العربي��ة جاء ا خلطاب
القر�آين �ضم��ن لغة خاطب الن�س��اء بالطريقة التي
خاط��ب به��ا الرج��ل .وهذا تعب�ير عن وع��ي جديد
دخل فيه اخلطاب يف حالة �صراع مع الوعي.
وبق��در ما كان��ت كفة املي��زان متيل نح��و الوعي كان
و�ض��ع امل��ر�أة يتنام��ى ،بينما كان يتده��ور يف مرحلة
االنحط��اط .فيتم ا�ستدعاء ق�ص��ة حواء بقراءتها
التوراتية ،ويتم �إعالن الن�ساء كناق�صات عقل ودين
(وكيده��ن عظي��م) .وه��ذه الو�ضعي��ة التاريخي��ة
انعك�س��ت �سلب�� ًا على امل��ر�أة .ونرى التميي��ز يف جذور
اللغ��ة العربية التي جعلت م��ن اال�سم العربي امل�ؤنث
حتر���ض عل��ى التفري��ق ب�ين اال�س��م العرب��ي
م��واد ّ
والأعجمي بو�ساطة عالم��ة التنوين .كما �أن وجود
رج��ل واحد يف جمتمع م��ن الن�ساء يفر���ض الإ�شارة

�إىل املجم��وع ب�صيغ��ة جم��ع املذك��ر .بينم��ا اللغ��ات
الأجنبي��ة الأخ��رى حاول��ت �إلغ��اء التميي��ز ب�ين
الأ�سماء املذكرة وامل�ؤنثة.
ـ املر�أة يف خطاب النه�ضة واخلطاب الطائفي
وي��رى �أب��و زي��د (�أن اخلط��اب م�ش��دود �إىل بعدين:
البع��د الأول وط���أة التط��ور ،م��ن خ�لال االحتكاك
باملجتمع��ات الأوربي��ة املتط��ورة واالخت�لاط وم��ا
�أحدثه من ت�أثري على �أو�ضاع املر�أة العربية.
والبعد الث��اين هو بعد التقاليد وال�تراث املتمثل يف
مبادئ الإ�سالم وت�شريعاته.
جند �أن خطاب النه�ض��ة قد �أدرك قوانني االجتماع
الب�ش��ري كم��ا �أ�س�سها اب��ن خل��دون� .أول مبادئ هذه
القوان�ين اعتماد امل�صلحة وحتقيقه��ا �أ�سا�س ًا .وثاين
تل��ك املبادئ �أن املغلوب يقلد الغالب دائم ًا يف �سلوكه
وزيه و�شارته.
�أم��ا املب��د�أ الثال��ث فهو الأه��م لكن التغيري ق��د ي�أتي
ببع���ض املفا�س��د ،ولكن ه��ذا يجب �أال جتعلن��ا نقاوم
التغيري حتى ال نحرم من الإيجابيات .ويالحظ �أبو
زي��د �أن خطاب النه�ضة يعار�ض مبد�أ هام ًا من مبادئ
اخلطاب الديني القدمي واحلديث على ال�سواء ،وهو
املب��د�أ ال��ذي �صاغه بع�ض الفقهاء وال��ذي فحواه �أن
(درء املفا�سد مقدم على جلب امل�صالح) واحلل الذي
يطرح��ه خط��اب النه�ضة عالج�� ًا للآث��ار اجلانبية
للتق��دم (الف�ساد) هو (الرتبي��ة والتعليم اللذان من
�ش�أنهم��ا حماي��ة امل��ر�أة ب��ل والرجل كذل��ك من تلك
الآثار).
مل يك��ن ممكن ًا خلط��اب النه�ض��ة �أن يناق���ش م�س�ألة
مرجعي��ة ال�شريعة خا�صة ،وق��د ت�أ�س�ست بنية على
�أ�سا�س (عدم التعار�ض) .ومن هنا يتقدم قا�سم �أمني
ليق��رر �أن تدين و�ضع امل��ر�أة يف املجتمع��ات العربية
الإ�سالمي��ة وم��ا فر���ض عليها م��ن حج��اب وقيود ال
يج��د تف�سريه يف الإ�سالم و�إمن��ا يف حالة (التخلف)
الت��ي تعي�شه��ا تل��ك املجتمع��ات .ويرى �أم�ين حاجة
العقل يف فهمه للدين �إىل مبادئ العلم واملدنية.
ويف الكتاب ف�صل بعنوان( :الإ�سالم والدميقراطية
وامل��ر�أة) عر���ض ا لباح��ث دوائر اخلوف م��ن الغرب
الأجنبي ومن الدميقراطية وحرية الفكر يف �سبعة
ف�ص��ول مو�ضح�� ًا �أن ق�ضي��ة امل��ر�أة يف خطابها لي�ست
ق�ضي��ة جن���س مذك��ر �أو م�ؤن��ث وال ق�ضي��ة تخ ّل��ف
اجتماعي �أو انحط��اط فكري ،ولي�ست جمرد ق�ضية
ديني��ة ،بل ه��ي �إ�ضاف��ة �إىل كل ذلك �أزم��ة ال�سلطة
ال�سيا�سي��ة يف عالقته��ا بالنا���س من��ذ فج��ر التاريخ
العربي.
ه��ذا بع�ض م��ا ورد يف كتاب (دوائ��ر اخلوف) غري �أن
�أهميت��ه يف در���س اخلط��اب العربي املعا�ص��ر تتطلب
درا�س��ة وافية و�شاملة ال ي�سعها هذا احليز املتوا�ضع
من البحث.

ق�ضايا و�آراء

الإعالم الثقايف
اخلارجي
• م�أمون اجلنان
ترتف��ع الأ�صوات من هن��ا وهناك منتقدة الع��رب عمو ًما والأدب
العرب��ي خا�ص��ة ،وتربير ه��ذا االنتقاد من خالل ع��دم ا�ستقبال
الأدب العرب��ي يف اخل��ارج ،والق��ول« :ب�أنن��ا �أم��ة ال تق��ر�أ» ه��ذا
ه��و العداء الذي تكن��ه قطاعات وا�سعة من ال��ر�أي العام الغربي
ع��داء تراكم ًي��ا على م��ر الع�صور
للع��رب وق�ضاياه��م ،وه��و يع��د
ً
لأ�سب��اب تاريخي��ة عدي��دة زال بع�ضه��ا ولك��ن م��ا زال��ت بع���ض
الأو�ساط متار�س ت�شوي��ه �صورة العرب م�ستغلة املظاهر ال�سلبية
التي ب��رزت يف الواقع العربي وبع�ض مدع��ي الثقافة والأدب من
�أبناء جلدتنا.
هناك ترجم��ات رديئة ال تق��دم ال�صورة الثقافي��ة والإبداعية
بوجهه��ا ال�صحيح ،لذا ف�إن من م�صلح��ة العرب نقل ماهو �إبداعي
�إىل اللغ��ات الأجنبية على الوجه املالئ��م لإزالة اخللل وي�ساهم
ه��ذا يف عدم الوق��وع بالغمو�ض ومعرفة ق�ضايان��ا املحقة و�ضمن
ه��ذا الإط��ار ميكن ل�ل�أدب العربي يف اخل��ارج �أن يلع��ب دو ًرا ها ًما
يف تق��دمي �ص��ورة �صادق��ة ع��ن املجتم��ع العرب��ي ب�إيجابيات��ه
و�سلبيات��ه ب�إجنازات��ه وم�شكالت��ه بحي��ث تك��ون ال�ص��ورة �أك�ثر
�إقناع��ا م��ن ال�ص��ورة الدعائي��ة الت��ي يقدمه��ا الع��دو و�أذناب��ه.
وميك��ن الت�أثري بالر�أي العام العاملي وجعل��ه �أكرث تفهم ًا ملجتمعنا
ومعرف��ة ح�ضارت��ه وح ّث��ه للت�ضام��ن م��ع ق�ضاي��اه العادل��ة .و�أن
ي�ضطل��ع الإع�لام العربي يف حت�س�ين �صورة العرب خ��ارج حدود
الأم��ة ،وي�ساه��م م�ساهم��ة فعال��ة يف ت�صحي��ح ال�ص��ورة القائلة
(�إنن��ا �أم��ة بال ح�ض��ارة) ف�أمة بل��غ �أدبها الق��دمي واحلديث هذه
الدرج��ة من التط��ور ال ميكن �أن تكون �أمة همجي��ة كما ي�صورها
البع�ض! .وعلى قادة الفكر والفعاليات ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعي��ة والثقافية �أن تنجز م�شروعه��ا العربي و�أن تعمل
لإي�صال الإبداعات العربية �إىل اخلارج ،ب�صورة منتجة وفاعلة
ك��ي ت�ساهم ه��ذه الإبداعات يف �إغن��اء الآداب الأجنبية وتطور
الأدب العامل��ي وتاري��خ العالقات ب�ين العرب وال�شع��وب الأخرى،
ودفع املثاقفة بني ال�شعوب خطوة �إىل الأمام .وعلى �سبيل املثال
ال احل�ص��ر نذك��ر ما كان للمقام��ة واملو�شحات وق�ص���ص �ألف ليلة
وليل��ة وكليل��ة ودمن��ة ور�سالة الغف��ران للمع��ري وق�صة حي بن
يقظ��ان وق�ص��ة جمنون ليلى م��ن �أث��ر يف الآداب الأجنبية حيث
�أث��رى الأدب العرب��ي الأدب العامل��ي ب�أجنا���س �أدبي��ة وتقني��ات
و�أ�سالي��ب فنية و�ص��ور وخياالت ومع��ان و�أغرا���ض رائعة تن�ضح
بالتجدي��د اجلم��ايل ولع��ل بع���ض احلكاي��ات اخلرافي��ة الفنية
وق�ص���ص حكواتي املقاهي التي ي�ستخدمها بع�ض القا�صني العرب
م��ن الذي��ن يكتبون باللغ��ات الأجنبية م��ن �أمثال ج��ورج �شحادة
ورفي��ق �شام��ي ويو�س��ف نع��وم والطاهر جلون م��ن �أك�بر الأمثلة
عل��ى �أن الأدب العرب��ي ما زال يرفد الأدب العامل��ي ب�أ�شكال فنية
جدي��دة .وال يخف��ى عل��ى �أح��د كم ت�ساه��م ه��ذه الإبداعات يف
ت�شكيل وحت�سني �ص��ورة العرب يف اخلارج وتقدمهم يف �صورة �أمة
�صانعة للح�ضارة يف املا�ضي واحلا�ضر تبدع الأدب والفن الراقيني
و�أن �أدبي��ات التفك�ير الإ�سالمي قد ح�ضت عل��ى التفكري وقدمته
مع ا�ستخدام العقل على �أمور كثرية و�أو�صت �آيات القر�آن الكرمي
ب�ض��رورة التفكري والت�أمل يف ملكوت ال�سم��اوات والأر�ض وجعلته
م��ن ال�ض��رورات الكوني��ة لعك���س ر�ؤية الإن�س��ان لنف�س��ه وللحياة
مع�� ًا .فالبدَّ من الإ�شارة �إىل عدد م��ن اخلطوات الالزمة لتحقيق
الأه��داف الرتبوية والتعليمية ب�ص��ورة متوازنة من خالل املادة
التاريخي��ة مبجاالته��ا املعرفي��ة الثقافي��ة فق��د ورد يف تقري��ر
التنمي��ة الإن�ساني��ة العربية ال�صادر ع��ن برنامج الأمم املتحدة،
التقرير الأول (�ضرورة �إيج��اد الفر�ص للأجيال القادمة) متوز
2002وج��اء يف التقري��ر الث��اين (نح��و �إقامة جمتم��ع املعرفة)
ت�شري��ن الأول  2003و ج��اء يف التقرير الثالث (نحو احلرية يف
الوطن العرب��ي) ني�سان  2004وبينت هذه التقارير وجود فجوة
معرفي��ة مت�سعة يف الوطن العربي ما يحفزنا �أن نعمل على ردمها
باال�ستثم��ار املكثف يف التعليم والبحث وتو�سيع �آفاق اال�ستق�صاء
الثقايف وتعزيز التفاعل مع الأمم الأخرى.
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ماذا يقدّ مون �أو ينتظرون �سوى املوت؟
• غالب خاليلي
ه���ؤالء املغ��رر به��م ،الذين (يقاتلون) م��ن �أجل القت��ل ،ويعي�شون يف
الأنفاق منذ �سنوات ،وال ي�ستطيعون �أن يظهروا يف نور ال�شم�س ،ماذا
يقدمون؟ وماذا ينتظرون؟
لق��د ر ّوع��وا كل جريانه��م بقذائف ال يبتغ��ون من ورائه��ا �سوى موت
الأبري��اء ،فل��م يرتكوا بيت ًا حولهم �إال وهدم��وا جدرانه الواحد تلو
الآخر ،حتى انهدّ ال�سقف على من حتته ،ف�آذوا من �آذوا من الأبرياء،
مم��ن ر�أى الأذى �أو �سمع عنه.
وقتل��وا م��ن قتل��وا ،ور ّوعوا من ر ّوع��وا ّ
عطب��وا �شبان ًا و�أطف��ا ًال ون�ساء ،ه��ذا ذهبت عين��ه ،وذاك ّ
�شل ن�صف
ج�س��ده ،وذاك قطعت قدمه ،و�آخر ّ
ت�شظ��ى دماغه وج�سده ب�شظايا
�صاروخ �أعمى.
�أهكذا تكون (الث��ورة) برتويع اجلريان ،وت�شريد الأهل؟ �أمل ت�صبح
الأر���ض من حولهم يباب�� ًا ،فرتكها �أهلها خوف ًا عل��ى �أرواحهم بعد �أن
فقدوا �أرزاقهم �أو رمبا بع�ض �أهلهم؟
رج��ل �أربعيني �أو
م��ن
آمن�ين،
ل
ا
عون
م��اذا يري��د ه���ؤالء الذي��ن ير ّو
ٍ
خم�سيني خرج لي�شرتي خب��ز ًا لأوالده ،ومن امر�أة خرجت لت�شرتي
ثوب�� ًا البنته��ا الت��ي ك�برت يف ال�سن��وات الأرب��ع املا�ضي��ة ،ومل تع��د
ف�ساتينه��ا منا�سبة لها� ،أو ت�شرتي ثوب ًا البنها وقد �أتى العيد ال�سابع
دون �أن يع ّي��د ،وم��ن طف��ل خرج مغاف�ل ًا �أمه يريد �أن ي��رى احلارة �أو
ي�ش�تري علبة ب�سكويت �أو قطع��ة �شوكوالته �أو بوري بوظة �أو لعبة
عط���ش وهو يلعب بالكرة
�أطف��ال ،مثلم��ا كان يفعل من قبل� ،أو طفل ِ
ف���أراد �أن ي�ش��رب ،ف���إذا ب��كل ه���ؤالء تباغته��م القذائ��ف العمي��اء،
ليموت��وا يف حلظ��ة ال يتوقعها �أي منهم ،ف�إذا ب��الأم يف املنزل �أرملة،
و�إذا ب��الأوالد �أيت��ام ،و�إذا بالأهل حزان��ى ،و�إذا بامل�ست�شفيات متتلئ
بال�صراخ والدم.
م��ا ذن��ب �أولئ��ك الأطف��ال الذين ركب��وا حافل��ة املدر�س��ة فعاجلتهم
ٌ
متهورة ف�أردتهم قتلى ومع ّلمتهم التي خرجت تكافح من �أجل
قذيفة
عائلته��ا ووطنها؟ ما ذن��ب �أطفال يجل�سون �آمن�ين يف مدر�ستهم حتى
(ت�شت��ي) الدنيا عليه��م �صواريخ ،ف�إذا بالر�ؤو���س تتدمى وتتدحرج،
و�إذا بالأط��راف ترتامى هن��ا وهناك ،و�إذا بالدم ميلأ املكان؟ ما ذنب
�أنا���س يت�سوقون اخل�ضار وحليب الأطفال ف���إذا بالقذائف متطرهم
وترديهم قتلى وجرحى؟
م��ا ذنب ذلك املوظف الذي خرج كي يرع��ى م�صالح بلده� ،سواء �أكان
مدر�س�� ًا لأوالدها �أو منظف�� ًا ل�شوارعها �أو �صائن ًا لكهربائها �أو مائها �أو
خاب��ز ًا خلبزها �أو مطبب ًا ملر�ضاها؟ ما ذنب كل ه�ؤالء الأبرياء حتى
يعي�شوا �-إن عا�شوا -مر ّوعني ،ويناموا فزعني؟
وم��ا ذنب الب�شر الذي��ن يذهب��ون �إىل �أعمالهم يف ال�صب��اح ،موظفني
وعم��اال وطالب جامعات ...حتى تنفج��ر يف ال�شارع �سيارة مفخخة
بحم��ل هائل م��ن قنابل املوت؟ وم��ا ذنب �أولئك النائم�ين يف بيوتهم
الذي��ن تتفج��ر ال�سي��ارات حتته��ا قب��ل �أن ي�ستيقظوا ليذهب��وا �إىل
مدار�سهم و�أعمالهم؟
ل��و �آمنا ج��د ًال بـ (�شرعي��ة مطالب الث��وار) و�أ�ضع العب��ارة كلها بني
قو�س�ين ،فه��ل هكذا تكون الثورة؟ هل تك��ون برتويع طالب املدار�س،
واملوظفني ،وقتل عمال الكهرباء والنفط وتفجري حمطات الكهرباء
واملطاح��ن ،و�ش��راء اخلب��ز ال م��ن �أجل �أكل��ه بل لرمي��ه يف املجاري؟
وه��ل تكون بخطف الأبرياء والتنكي��ل بالنا�س وت�شويه القتلى بعد
قتلهم؟
ول��و �آمنا ب��ـ (�شريعة من يدّ ع��ون تطبيق ال�شرع) ،فه��ل يكون ال�شرع
باالعت��داء عل��ى �أعرا���ض الآمن��ات ال�شريف��ات با�س��م اجله��اد� ،أو
التغري��ر ب�صباي��ا مراهق��ات؟ �أيك��ون ال�ش��رع بجل��د م��ن «يلع��ن دين
الكهرب��اء» وقطع �أل�س��ن الأطفال الذين يقولون احل��ق ،و�صلبهم �إذا
�أفطروا يف رم�ضان؟ �أي�أمر ال�شرع برتويع كل من مل يرتك �شعر ر�أ�سه
وذقن��ه �سائب ًا يلع��ب الق ّمل به �أي ًا كان دينه وطائفت��ه� ،أو ي�أمر بجز
الرق��اب وتفج�ير الر�ؤو���س؟ من يخدم ه���ؤالء �إذن حينم��ا يد ّمرون
الوط��ن وير ّوع��ون �أهل��ه وي�سرق��ون تاريخ��ه ومتاحف��ه ويهدم��ون
م�ساجده وكنائ�سه؟
م��ن يخدم ه���ؤالء حينما يقتل��ون �أنا�س ًا تعب عليه��م الوطن من �أجل
�أن يدافع��وا ع��ن �شرفه يف معركته الكربى �ض��د الأعداء احلقيقيني
(ال�صهاين��ة) ،ف���إذا به��م ميوتون عل��ى احلواجز وه��م يقومون مبنع
امل��وت م��ن الت�سل��ل �إىل الآمن�ين� ،أو ميوتون غيل��ة �أو غ��در ًا �أو �أثناء

القتال ال�ضاري؟
�أ�سئلة كثرية مفتوحة ال نهاية لها ،تبتدئ بالب�سيط وتنتهي بالعقائد
امل�ش ّوه��ة عن عم��د ،وباخليان��ات ال�صغرية والكب�يرة (ب�سبب احلقد
ال�شخ�ص��ي) والدولي��ة العابرة للقارات (ب�سب��ب احلقد التاريخي).
�أ�سئل��ة لبع�ض �أهلن��ا امل�ضللني الذين ال يرون احل��ق� .أ�سئلة جلرياننا
الذي��ن فتحوا قلوبهم للإرهاب ،وفتح��وا حدودهم مل�ش ّوهي ال�ضمائر
والقل��وب يف جح��ور الأر���ض� .أ�سئل��ة لأهل الغ��رب املنافق�ين الذين
يقول��ون م��ا ال يفعلون ،وي�ضربونن��ا ب�ألف حجر وحج��ر وهم مينّون
علينا ب�أنهم قبلوا املئات �أو الآالف من �أهلنا الجئني ،ممن ماتوا �ألف
مرة ،وباعوا ثيابهم حتى و�صلوا بر الأمان ،وهم (�أي الغربيون) قد
�أع��دوا �سلف ًا خططهم كي ت�ستقب��ل كل دولة �أوربية عدد ًا (حمدد ًا)
من الالجئني ،تبع ًا حلاجة كل دولة من العمالة؟
ويبقى عندي �س�ؤاالن ب�سيطان:
الأول -كي��ف �أت��ى (املقاتل�ين م��ن �أج��ل احلري��ة والإن�ساني��ة) هذا
ُ
الن�ش��اط الفائ��ق ال�سيما يف حف��ر الأنفاق؟ يف املا�ض��ي عهدنا عما ًال
كثريي��ن يف ط�لاء املن��ازل واحل��دادة والنج��ارة وال�ص��رف ال�صح��ي
والبناء والتليي�س وغري ذلك ،عهدنا عندهم كل اجل�شع ّ
وكل الك�سل،
�إذ ال ي�أت��ون �إال مت�أخري��ن ،لي�شرب��وا ال�شاي ويدخن��وا �سيجارة بني
(كل �ضربت��ي فر�شاي��ة عل��ى احلي��ط �أو بع��د و�ضع ب�ض��ع لبنات على
اجل��دار ،)..ث��م ليذهب��وا مبكري��ن ،بع��د �أن يبتدع��وا احلج��ج كيال
يعمل��وا بج��د .ف�إذا كان ه�ؤالء ه��م وقود (الثورة) ،فم��ن �أين �أتاهم
كل هذا الن�شاط والتحدّ ي والإ�صرار؟ و�إذا مل يكن ه�ؤالء هم الذين
يحف��رون الأنف��اق الطويل��ة العميق��ة (د ّم��ر اجلي���ش البا�سل حتى
� 14آب  2014نح��و  370ك��م م��ن الأنف��اق) ،فم��ن هم �أولئ��ك الذين
يحفرونه��ا؟ ومن ذا ال��ذي ز ّودهم بالتقني��ات والأدوات واملال الالزم
للعي�ش يف ظل توقف معظم امل�صالح؟
وال�س�ؤال الثاين يتفرع من الأول ،وهو� :إذا كانت (الثورة ثورة جياع
وغالب��ى وفقراء) (وما هي بثورة ب��ل هي تنفيذ ملخططات الفو�ضى
اخلناق��ة) ،فم��ن �أي��ن �أتت كل تل��ك الأ�سلح��ة الفتاك��ة ،وال�سيارات
اجلدي��دة ال�ضخم��ة رباعي��ة الدف��ع التي ال ح�ص��ر له��ا ،وال�سيارات
الت��ي ُي�ضح��ى بها من �أجل تفجريه��ا ،...حتى ت�ستم��ر املعركة �أكرث
من ثالث �سنوات مبواجهة جي�ش جرار �شجاع مقدام عقائدي ملتزم
بدينه الأوحد (�أي الوطن)؟
وقفة �أيها امل�ضللون..
املح��ارب ابنَ البلد (ذا العقل) ميكنه �أن يقدّ ر فيما �إذا كان ما�شي ًا
�إن
َ
يف �سكّ��ة الن�ص��ر �أو الهزمي��ة .ومل��ا كان يعلم علم اليق�ين �أنه ال يزرع
حول��ه �سوى امل��وت ،لأهل��ه وحارته ووطن��ه (ولندع الغرب��اء جانب ًا
حل�س��اب �آخ��ر) ،وهو يرى ب���أم عينيه م�صائر (حمارب�ين) كانوا معه
�أحي��اء منذ �سنوات �أو �أ�شه��ر �أو �أيام �أو �ساعات� ،أفال يعترب مما يرى؟
�أو ال يقدّ ر �أنه ال�ضحية التالية مهما طال به الزمان؟ �أال يفكر قلي ًال
فيما فعل وفيما هو فاعل؟
فلم��اذا يرف���ض الأيدي املمدودة له كي تنقذه مم��ا هو فيه ،وتوقف
�آلة القتل والدمار؟
ه��ل تغ�ير عل��م النف�س الي��وم وب��ات النا���س ّ
يف�ضلون ال�ض�لال حتى
االنتحار �أو املوت دون �أدنى ر�ؤية للم�ستقبل؟
�إذا كان الأم��ر كذل��ك فم��ا ال��ذي يتناول��ه ه���ؤالء من �أدوي��ة تخدّ ر
الدم��اغ وتغ ّي��ب العقل؟ وم��ا ال��ذي ي�سمعونه من فت��اوى �ضاللية من
�شيوخ الفتنة واملر�ض واملوت؟
ال ب��د �أن يف الأم��ر �س��ر ًا خبيث ًا ما ،و�إال ما قاتل امل��رء حتى املوت بال
هدف وال ر�ؤيا ،اللهم �إال هدف من يدفعونه �إىل املوت من الدراكوليني
مال �سوف ينفقونه على دفن �أهلهم� ،أو يحرتق ويدفن معهم.
مقابل ٍ
ه���ؤالء املخدوع��ون با�س��م احلري��ة �أ�س�أله��م� :أين ه��ي احلرية فيما
يفعلون ،ويف كل هذا العامل املم ّوه؟
ه���ؤالء املخدوع��ون با�س��م الإ�س�لام ،حمارب��ون ومر ّوج��و ف�تن ،مل
يقدّ م��وا �سوى املوت ،وال ينتظرهم �أي�ض ًا �سوى املوت .وهم –ب�أفعالهم
الإجرامي��ة -ال يخدم��ون �إال �أعداء الإ�س�لام (الذين يرت ّب�صون بنا
كل مرت ّب���ص) ،و�أعداء اهلل والإن�ساني��ة ،ولي�س �أمامهم �سوى الفناء،
يهدهم اهلل �إىل �سواء ال�سبيل ،قبل فوات الأوان.
ما مل ِ
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• عبا�س حريوقة
بلغ��ة ت�أملية فل�سفية حين ًا و�شعرية �أحيان َا حاول الروائي
العاملي باولو كويللو يف روايته ذائعة ال�سيط (اخليميائي)
اال�شتغ��ال على فكرة هامة جدّ ًا وجميلة �أال وهي� :أنَّ ثمة
�أ�سط��ورة �شخ�صي��ة ل��كل �إن�س��ان� ،إن �أراد �أن يعي�شه��ا ب��كل
�ص��دق و�إ�صرار ف���إنَّ كل ما يف الكون يت�ضاف��ر ليوفر له هذه
الرغبة ..و�إن اهلل ي�ؤيده بعالمات عليه قراءتها جيد ًا وال
ميك��ن �أن ي�ص��ل �إىل هذه املرحلة من الق��درة على فك رموز
العالم��ات �إال بالإمع��ان مط ً
وال يف ال��ذات ويف تعلم ال�صمت
وال�ص�بر و�س�بر �أغ��وار الك��ون من خ�لال الت�أم��ل مبفردات
الوج��ود ومرات��ب الوجود :النار املاء ال�تراب� ..إلخ ملمح ًا
ب�ين الفين��ة والفينة �إىل املكت��وب �أو الق��در و�أن لكل امرئ
مكتوب��ه فمهم��ا جه��د يف الف��رار فال ب��د �أن يطاله ه��و و�أن
ينال��ه .متن��او ًال �أي�ض�� ًا النف���س الكلي��ة ويح��اول �أن يف�صل
وي�شرح ماهيتها ومرجعيتها.
لي�أت��ي يف عمله الآخ��ر واملعنون بـ(�إح��دى ع�شرة دقيقة)
ً
جملة من
وال��ذي هو ب�ين �أيدينا للدرا�سة والبح��ث ليطرح
املفاهي��م اخلا�ص��ة واحل�سا�سة اجتماعي�� ًا  -والتي ميكن �أن
يت�سنَّ��ى لنا مناق�شتها � -إذ �شكل��ت الركائز الأ�سا�سية للعمل
مث��ل (الل��ذة ،الأمل ،البغ��اء ،اجل�س��د ،اجلن���س ،املقد���س..
�إل��خ) .طارح�� ًا �إياه��ا وفق بنية ن�صي��ة �سردي��ة متما�سكة،
م�شكلة بذل��ك ورا�سمة عامل ًا ي�ضج باحلي��اة ..عامل ًا بحراكه
الزم��كاين املكد���س ب�شخو�ص معب���أة باحليوي��ة والبداهة
والإب��داع وال�سيم��ا ال�شخ�صي��ة املحوري��ة والت��ي ت�أ�س���س
العم��ل له��ا وبها( ،ماري��ا) فكانت كامل�سرح��ي الوحيد الذي
�شغ��ل بج�س��ده وروح��ه وعقل��ه كل م�ساح��ة امل�س��رح عل��ى
ط��ول العر���ض ف�صف��ق ل��ه اجلمهور مط ً
��وال ..بك��ى لبكائه
وف��رح لفرح��ه عا�ش كل حلظ��ات احلب والإث��ارة والن�شوة
والده�شة.
(ماري��ا) �صاحب��ة الأ�سط��ورة ال�شخ�صي��ة على ح��د تعبري
كويلل��و يف اخليميائ��ي والتي ت�ضاف��رت كل اجلهود لتعي�شها
وحتياه��ا فكانت ج��د �أ�سطورة مدجج��ة بالعقل وباحلكمة
وبال�شع��ر واجلن���س ..ا�ستط��اع الروائي �أن يزينه��ا بلبو�س
احلكمة واملوم�س وال�صوفية والقدي�سة والعفوية الربيئة
عل��ى ط��ول عمله ،ولق��د �أعادنا بع���ض ال�ش��يء يف ذلك �إىل
عمل��ه اخليميائ��ي �إذ ي�ؤك��د عل��ى الفك��رة ذاته��ا م��ن حيث
�إن هن��اك �إ�ش��ارات على امل��رء قراءتها والو�ص��ول �إليها من
خ�لال قدراته��ا الروحية والعقلية الت��ي ميكن تنميتها من
خالل الت�أمل فيق��ول :ك�أن اهلل �ألقى حجرا �صغري ًا يف ذلك
وم�ست رج ًال كان ير�سم يف ركن
م�ستني �أمواج الطاقة ّ
املكان ّ
هن��اك ..لهذا احلجر ا�سم :اله��وى ميكن و�صف جمال لقاء
�صاع��ق بني �شخ�صني بهذا اال�سم لكنه ال يقت�صر على هذا.
يكم��ن اله��وى يف الإثارة من �ش��يء غري متوق��ع ،يف الرغبة
بالت�ص��رف بورع ،يف اليقني بالنج��اح يف حتقيق حلم ير�سل
توج��ه حياتنا ويجب �أن �أع��رف كيف �أقر�أ
اله��وى �إ�شارات ّ
هذه الإ�شارات�.ص.١١٢
وي�س��اوي �أو يقاط��ع يف بع���ض الأحي��ان ب�ين الأ�سط��ورة
ال�شخ�صي��ة للمرء وب�ين ال�ضوء ال�شخ�ص��ي �أي مبا معناه �أن
ل��كل �إن�سان ال�ض��وء اخلا�ص به ميكن للآخ��ر النبيه والذي
ميتلك ق��درات روحية خا�صة قراءة ه��ذا ال�ضوء ،وكثافة
ال�ض��وء تكم��ن بقوة روح��ه ..بينما الأ�سط��ورة ال�شخ�صية
م��ا هو مر�سوم ل��ه ويعمل عل��ى حتقيقها من خ�لال �إ�شارات
ورم��وز �إلهي��ة ت�صل��ه ليبقى عل��ى الطريق الق��ومي واملحدد
لهذه الأ�سطورة.
(�إح��دى ع�شرة دقيقة) عم��ل روائي ه��ام ،ذو طابع ت�أملي
ب��كل مف��ردات احل��ب واجلن���س وال�شه��وة والل��ذة واحلل��م
والبغاء وفي��ه ،م��ا فيه من بح��ث �شبه توثيقي ع��ن البغاء
ك�أقدم مهنة يف التاريخ و�شروطها وقوانينها و�أعرافها بغاء
مقد���س ..ك�س��ب نقود بف�ض��ل اجلن�س و�أي�ض�� ًا االقرتاب من
اهلل؟(كت��ب امل�ؤرخ اليون��اين هريودوت ح��ول بابل :ترغم
كل امر�أة مولودة يف �سومر على الذهاب مرة يف حياتها على
الأق��ل �إىل معب��د الربة ع�شت��ار ،وت�سلم ج�سده��ا ل�شخ�ص
جمهول كرمز لل�ضيافة وب�سعر رمزي) البغاء املقد�س الذي
ال �أح��د يعرف �سبب اختفائه كمهنة بعد �أن دام �ألفي �سنة
على الأق��ل (انت�شر ت�أثري الربة ع�شتار يف ال�شرق الأو�سط
ب�أ�س��ره وبل��غ �سرديني��ا و�صقلية وموان��ئ املتو�سط.ويف ظل
الإمرباطوري��ة الرومانية طالبت ربة �أخرى الربة في�ستل
بعذري��ة كامل��ة �أو منح كام��ل ج�سدها .ولأجل �ص��ون النار
املقد�سة تكفلت ن�س��اء معبدها ب�إطالع ال�شبان وامللوك على

بحوث ودرا�سات

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

الإحدى ع�شرة دقيقة
�أ�س��رار اجلن���س – كن ين�ش��دن �أنا�شيد �إيرو�سي��ة فت�صيبهن
حالة من االرتعا�ش ،ويهنب الكون ن�شوتهن يف نوع من وحدة
ال�شعور مع الآلهة)�ص....١٩٤-١٩٥
(�إح��دى ع�ش��رة دقيق��ة) عمل فيه م��ا فيه م��ن ال�شهوانية
مب�شاه��د ت�ض��ج باحلن�ين ،حماول��ة ج��ادة يف البح��ث ع��ن
املقد���س يف اجلن���س ..يق��ود قارئه �إىل �أن يحل��م و�أن يعيد
ق��راءة ج�سده وج�سد م��ن يحب بلغة مغاي��رة خا�صة ،و�أن
يف��رد ل��ه ما يفرد لروحه م��ن الأمداء احلنون��ة ال�صادقة
اجلريئ��ة� ...أن يخرج��ه م��ن قمقم��ه ويطلق��ه يتلم���س
بحيوي��ة وحرية عامله اخلا�ص ،يعاي���ش وي�ساكن ويخالف
م��ن يحب بكل ج��ر�أة وو�ض��وح ..و�أن يعي�ش الل��ذة مبعناها
وداللته��ا الإبداعية ..كما ج��اء يف �ص ٢٤٣مث ًال �إذ ي�صعب
ن�ش��ر م��ا ورد فيها م��ن �ش��دة �شهوانيتها وع��دم مطابقتها مع
�أعل��ى �آف��اق الرقاب��ة واحلري��ة يف �أي �صحيف��ة �أو دوري��ة
عربية.
(�إح��دى ع�ش��رة دقيق��ة) فيه��ا م��ا فيها م��ن درو���س ت�صلح
للح��ب واحلياة فيها قراءات جد هامة يف اجل�سد وطاقاته
وح�سا�سيات��ه ،ب�إثارته وا�ستثارته ،بغ���ض النظر عن املعلم
�أو املدر���س فلديه م��ن كنوز وطاقات جم��ة تفتقدها عقول
و�أج�ساد و�أرواح العديد منا .درو�س بلغة ت�أملية ناجتة عن
مران وممار�سة من حمرتف��ة :..من يراقب ال�شخ�ص الذي
طامل��ا حلم به ويكت�شفه يع��رف �أن الطاقة اجلن�سية ت�سبق
العالق��ة اجلن�سي��ة .لي���س اجلن���س �أكرب متعة ب��ل ال�شغف
ال��ذي ميار���س ب��ه ...حني يك��ون ه��ذا ال�شغف م��ن نوعية
عالي��ة ي�أتي اجلن���س لإمتام الرق�ص��ة ،لكنه لي���س ال�شيء
اجلوهري �أبد ًا.
م��ن يحب ميار���س احلب طوال الوقت حت��ى وهو ال ميار�سه
حني يلتق��ي اجل�سدان ف�إن الك�أ�س يفي�ض فقط .ي�ستطيعان
البق��اء معا �ساع��ات ،بل �أي��ام ميكنهما الب��دء بالرق�صة يف
ي��وم واالنته��اء منها يف الي��وم التايل �أو ع��دم االنتهاء منها
م��ن �ش��دة املتعة .ال عالق��ة لهذا بالإحدى ع�ش��رة دقيقة،
�ص.١٥٨
(�إح��دى ع�ش��رة دقيق��ة) عمل روائ��ي هام ميك��ن �أن ي�أخذ
بع���ض املالم��ح الوا�سم��ة لف��ن ال�س�يرة الذاتي��ة� ،إذ ح��اول
كويلل��و الإمع��ان مط ً
��وال يف م��ر�آة روح العا�شق��ة احلامل��ة
الباحث��ة ع��ن احل��ب الكب�ير املغاي��ر لل�سائد ،ع��ن املغامرة
(ماري��ا) �صاحب��ة ج�س��د �صارخ اجلم��ال والعذوب��ة ،ج�سد
يج��ذب انتب��اه كل ذي ب�ص��ر وب�صرية ملا ميتلك��ه من حيوية
وطاقة و�إ�شعاع �أو �ضوء خا�ص جد ًا.
عم��ل ميث��ل �س�يرة ذاتي��ة ملوم�س ول��دت بريئة ع��ذراء يف
الربازي��ل من �أبوين ب�سيطني وكان حلمه��ا �أن تلتقي برجل
حياته��ا الغني واجلمي��ل والذكي وتتزوج من��ه بثوب زفاف
وتنج��ب طفل�ين ي�صبح��ان م�شهوري��ن وت�سك��ن بيت�� ًا يط��ل
عل��ى البحر ..انتظ��رت وانتظرت ومل يظه��ر فتى �أحالمها
فم��ا كان لها �إال �أن حتل��م (ماريا) خ�برت احلياة وخربتها
يف �س��ن مبك��رة بع�ض ال�ش��يء� ،أما �س��ن الطفول��ة لديها وما
بعده بقليل فكان معب���أ بعالقات متعرثة والتي نحت منحى
�شهوانيا �إذ تلم�س��ت اجلن�س والن�شوة واللذة تلم�س ًا �أولي ًا يف
حماول��ة منها لقراءة ج�سدها املدج��ج باحليوية ..لتخرج
بعده��ا م��ن قريته��ا لع��امل �أك�ثر ات�ساع�� ًا و�ألق��ا بع��د نيلها
الثانوي��ة العامة وعملها باملتجر �أربع��ة وع�شرين �شهر ًا من
دون انقط��اع فجمع��ت املبلغ الالزم لق�ض��اء عطلة �أ�سبوع يف
مدين��ة �أحالمها مدين��ة الفنانني واجهة بلده��ا( :ريودي
جان�يرو) عل��ى �شاط��ئ كوباكابانا لتلتق��ي هن��اك بالرجل
ال�سوي�س��ري الذي عر�ض عليها العم��ل كراق�صة يف كباريه
يف جني��ف ،ف�أطلق��ت حينه��ا العن��ان خليالها املغام��ر ليبني
لها عامل�� ًا خمملي ًا ب�أ�ضواء كا�شفة حين�� ًا ورومان�سية خافته
�أحيان�� ًا �سافرت فع ًال �إىل �سوي�سرا وعملت وفق العقد املربم
�إال �أن الواق��ع كان �أك�ثر تعقيد ًا فحزم��ت �أمره��ا وف�سخ��ت
العق��د لتتجه �إىل عامل م��ن املغامرات غ�ير املح�سوبة� ..أو
املح�سوبة وفق طاقة روحية ت�صاحلية بني اجل�سد والروح
عل��ى �أن حتاول �إقناع روحها بعدم االحتجاج �أو التذمر من
�سلوكي��ات اجل�سد وتدربت م��رار ًا على �أال تقع يف احلب فما
ه��ي �إال خطوة و�أخرى حتى وجدت نف�سها متار�س البغاء..
تفكرت يف �أمرها و�أقنعت ذاتها ب�أن البغاء مهنة كغريها من
امله��ن التي متار�س على مدار ال�ساع��ة ولها ما لها من قوانني
و�أع��راف وحت��ى عطل �أ�سبوعي��ة و�أجر �شه��ري يتنا�سب ال
م��ع التجربة وامل��ران واملمار�س��ة احلياتية ب��ل على عك�س

كل امله��ن �إذ كلما متر�ست باملهنة وخربتها ل�سنوات و�سنوات
كلم��ا قل �أجرها وذلك لتقدم ال�سن بها ..مار�ست البغاء من
دون خج��ل ..بكل اعتزاز قالته��ا وتقولها حتى ملن �أحبت:
(ه��ذا ما �أنا� ،أتفهم؟ موم�س ب�لا �أون�صة واحدة من ال�شعور
بالذنب من ر�أ�سي حت��ى �أخم�ص قدمي� ..أنا ال �أخدع نف�سي
وال �أخدعك ،لأن الأمر ال ي�ستحق كذبة تخيل �أن يكت�شف
الكيميائي ال�شهري اجلال�س هناك من �أكون؟؟ موم�س �أتعرف
م��اذا؟ هذا يجعلني حرة يف معرف��ة �أين �س�أغادر هذا البلد
اللع�ين خالل ت�سع�ين يوما حم�ش��وة بالنق��ود و�أكرث ثقافة
من��ي وقت و�صويل وق��ادرة على اختيار نبي��ذ جيد و ..هل
فهم��ت جيد ًا �سيد هارت؟ من الأ�سفل �إىل الأعلى ،من ر�أ�سي
قدمي� ،أنا موم�س ،وتلك ميزتي ،ف�ضيلتي!)�ص.١٠٣
حتى
ّ
وج��دت نف�سه��ا وجها لوج��ه �أمام املاله��ي الليلي��ة يف �شارع
ب��رن ..ا�ش�ترت خم���س جم�لات بورنوغرافية ك��ي ت�ستمد
منه��ا املعلوم��ات انتظرت هب��وط الليل واجته��ت من جديد
�إىل �ش��ارع برن هناك اخت��ارت بامل�صادفة ملهى يحمل ا�سم ًا
برازيلي�� ًا موحي�� ًا :كوباكابانا وهناك ب��د�أت خطوة الألف
مي��ل التق��ت ب�صاحب املله��ى (مي�لان) واجتمع��ت الفتيات
العام�لات حوله��ا و�أخ��ذن يدربنه��ا عل��ى �أ�ص��ول وقواع��د
وطقو���س املهن��ة وكيفي��ة التعام��ل م��ع الزب��ون ،ب��دء ًا من
التعرف��ة املعتم��دة والزمن الذي ميك��ن ا�ستغراقه بال�شرب
والرق���ص وم��ن ثم امل�ض��ي �إىل املكان الذي يخت��اره الزبون
لق�ضاء ن�شوته ولذته املنتظرة..
م��ن حينها ب��دا كويللو ف�صله الأكرث ت�ألق��ا وحياة يف عمله
هذا ف�صل خمتلف يف �سياقه ..لغة �شعرية ت�أملية تفكرية
�أي�ض�� ًا ،ف�صل معب�أ بال�شعر وباحلنني بالن��ار وباملاء بالرتاب
وباله��واء ،ف�ص��ل احل��ب والع�ش��ق والهي��ام ،ف�ص��ل اجل�س��د
الناري املتعط�ش لكل ما يزيد من �أواره ف�صل مكد�س باحلب
باحلن�ين بال�شه��وة واال�شته��اء ،ف�ص��ل ال��روح الباحثة عن
لغزه��ا الك��وين واجل�س��د املمع��ن يف تنقيب��ه ع��ن �صل�صال��ه
الأول ،ال��روح الباحثة عن تو�أمها واجل�سد املنتظر لدرجة
الغ��رق يف م�شته��اه ..ال��روح ال�صاع��دة باجل�س��د لدرج��ة
القدا�س��ة ،واجل�س��د املندغ��م واملتع�ش��ق بال��روح ..ال��ذي
مي�سكه��ا من طرف ثوبه��ا ال�شهواين جتاه ل��ذة ماتعة� ..إنه
ف�صل الع�شق والبحث عن املده�ش واملغاير واملختلف يف لغز
م��ن �أكرث الألغاز تعقي��د ًا وب�ساطة يف الوقت ذاته� ..إنه فن
اجلن���س ..ف�صل اجل�سد الذي ي�سل��م نف�سه للآخر رغبة يف
الك�شف واملكا�شفة واالكت�ش��اف رغبة يف التهجي والقراءة
والكتاب��ة البدائي��ة ..رغب��ة يف النح��و والفت��ح وال�ض��م..
رغب��ة يف العط��ف واملعط��وف والفع��ل والفاع��ل( ..م��دت
ذراعها نح��وه ورجته �أن يفعل ال�شيء نف�سه .هم�ست بب�ضع
كلم��ات :هذا امل�س��اء يف هذا املكان اخلايل م��ن اخل�صو�صية
تتمن��ى �أن يكت�شف ملم�س جلدها الذي هو احلد بينها وبني
الع��امل .طلب��ت من��ه �أن يلم�سه��ا� ،أن ي�شعر به��ا بيديه ،لأن
الأج�س��اد تتفاه��م و�إن مل تتفق الأرواح دوم��ا .مل�سها مل�سته
وجتن��ب كالهما ،كما لو �أنهما رتب��ا كل �شيء م�سبقا مناطق
اجل�سد التي ت�برز فيها الطاقة اجلن�سية على �أ�سرع نحو)،
�ص.٢٠٠
�إن��ه املتوج لكل ما قبله من ح��ب وانعتاق واندغام باحلبيب
�أال وه��و اجلن���س املول��د واملتولد ع��ن عبق الف��ن يف احلياة
واحل��ب ،اجلن���س ال��ذي جن��ح كويلل��و يف ر�سم��ه وت�صديره
للمتلقي مع دعوة �صريحة وعاجلة للعمل بكل وعي وت�ؤدة
عل��ى �إعادة الر�س��م واللحن والغن��اء وكتاب��ة كل الق�صائد
ال�شعري��ة من خالل لغ��ة اجل�سد املخت��زن كل �أنواع الفنون
وحيويتها وكل علوم الوحي ور�سله وكتبه.
لنالح��ظ ونق��ر�أ تل��ك اللغ��ة املاتع��ة املذهلة الت��ي ي�شتغل
�أو ا�شتغ��ل عليه��ا كويلل��و يف عمل��ه ه��ذا ..متحدث�� ًا بل�سان
الأنث��ى ..املر�أة العا�شقة ..احلامل��ة ..الغائبة احلا�ضرة يف
ده�شة احلب ..وجاللة معناه ..لنقر�أ ونراقب مدى تنامي
فعل��ه الإبداعي لي�صل فيما ي�ص��ل �إىل االنعتاق واالندغام
يف ن�صه ومع ن�صه ..يتحول �إىل �سرب فرا�ش حام وما يزال
ح��ول م�صب��اح اجل�سد الن��وراين� ،أو خلية نح��ل هامت على
وجهه��ا يف حقل م��ن �شقائق النعمان وزهر الل��وز والليمون.
�أو حقول من احلنطة يف ليايل ال�صيف..
(مل يك��ن يل يف احلقيق��ة �س��وى �شريكني من��ذ و�صويل �إىل
جني��ف� :أحدهم��ا م��ن �أيق��ظ �أ�س��وا م��ا َّ
يف لأين �سمحت له
بذل��ك – ب��ل تو�سل��ت �إلي��ه �أن يفع��ل .والآخر �أن��ت ،الذي
بف�ضل��ه �أ�شع��ر م��ن جدي��د بانتمائ��ي �إىل العامل�.أمتنى �أن

�أ�ستطيع تعليمك �أين تلم�س ج�سدي ،وب�أية كثافة ،وكم من
الوق��ت ،و�أعرف �أنك ل��ن ت�أخذ الأمر على �أنه تهمة م�ضادة
ب��ل كو�سيل��ة ت�سم��ح لروحين��ا بتوا�ص��ل �أف�ضل .ف��ن احلب
مث��ل الر�سم :يتطلب تكنيك ًا� ،ص�بر ًا ،ويتطلب ب�شكل خا�ص
ممار�سة بني الزوجني يتطلب جر�أة ويجب امل�ضي �إىل �أبعد
مما اتفق على ت�سميته :فعل احلب) �ص٢٤٠
ه��ذا بع�ض م��ا ميك��ن �أن يقدم كدرو���س جد هام��ة من على
من�بر احلب الذي يتعط�ش لنا جميع ًا كما نتعط�ش لعذوبته
وال�سيما مما نعانيه من ت�صحر على كل الأ�صعدة.
تب��د�أ (ماري��ا) ت�سجي��ل وتوثي��ق ن�شاطه��ا املهني عل��ى �أنه
وظيف��ة ال غ�ير تك�س��ب منه��ا امل��ال املق��رر لفت��ح م�شاري��ع
حياتي��ة ميك��ن �أن تقيمه��ا يف قريته��ا بعد انق�ض��اء الفرتة
املح��ددة لها يف �سوي�سرا مبوجب ذاك العقد املربم وامل�سجل
�أ� ً
ص��وال يف �سفارة بلده��ا يف �سوي�سرا ..يوم �إث��ر يوم وزبون
وزب��ون خا�ص وع��ام� ..ضعيف ومه��زوم ..م��ن كل الأعراق
والطبائ��ع والأجنا�س وكانت ت�أخ��ذ �أدوارها بح�سب زبونها
ت��ارة الأم احلن��ون العط��وف الت��ي تدلل الرج��ال املتلهفني
للن�ص��ح وت�صغ��ي بهيئة متفهمة �إىل ق�ص���ص تدخل من �أذن
لتخرج من الأخرى ،وت��ارة الفتاة ال�صغرية ال�ساذجة التي
تنظ��ر �إىل الرج��ل ب�إعج��اب وتتظاهر بالت�أث��ر بحكاياته
ع��ن ال�سلط��ة واملجد ،وت��ارة امل��ر�أة املغوية الت��ي ال تقاوم
تهاج��م دفع��ة واح��دة من ي�شع��رون ب�أق��ل قدر م��ن الثقة
بالنف���س� ..إىل �أن وق��ع ما كانت تعمل جاه��دة على �إبعاده
عنها ..وقعت يف احل��ب حب (رالف هارت) الفنان الذي ما
�إن ر�آه��ا حتى خاطبها بكل و�ض��وح ..ثمة �ضوء ي�شع منك.
دعيني على الأقل �أ�صنع لك ر�سم ًا �أول ّي ًا.
ه��ذا النداء الذي قالت عن��ه يف مذكراتها :ك�أن اهلل �ألقى
م�ستني �أم��واج الطاقة وم�ست
حجر ًا �صغ�ير ًا يف ذلك املكان ّ
رج�ل ًا كان ير�س��م يف رك��ن م��ا هن��اك .رال��ف ه��ارت ال��ذي
�أع��اد �إليه��ا كرامة و�ض��وء ًا ظنتهما �ضاع��ا �إىل الأبد ور�أت
�أن الطريق��ة الوحي��دة الت��ي متلكها ملكاف�أت��ه هي اجلن�س.
ورال��ف هارت الذي كم كان يتمن��ى �أن يلتقي بامر�أة توقظ
الن��ار التي ب��د�أت تخمد �أو تكاد .كان يري��د �أن يجعل منها
ر ّب��ة اجلن�س الك�برى اخلا�صة به �صاحب��ة ال�ضوء اخلا�ص
(كان �صادق�� ًا يف هذا) ،امل�ستعدة لأخ��ذه من يده لكي تريه
طريق العودة �إىل احلياة �ص.١١٦
عم��ل امتد زمني�� ًا لعام واح��د� إذا ا�ستثنينا م��ا مت ت�سجيله
كمقدم��ة لالنطالق��ة املوفق��ة للعم��ل ،عام واح��د هو مدة
العق��د امل�برم للعمل يف �سوي�س��را ..عام ي�ضج ب��كل مقومات
احلي��اة املعب���أة باحلب.ا�شتغل��ت فيه ماريا عل��ى حتقيق ما
كان��ت ت�سمو �إليه من روح املغام��رة ..من جتميع املبلغ الذي
ي�ساعده��ا يف بن��اء عامله��ا اخلا���ص بقريته��ا له��ا ولأهلها..
وعالق��ة ح��ب عا�صف��ة غ�يرت له��ا مفاهي��م كادت تتجذر
بروحه��ا ح��ول احل��ب واجلن���س( .عرف��ت �أرب��ع مغامرات
فق��ط – عمل��ت كراق�ص��ة يف كابري��ه ،تعلم��ت الفرن�سي��ة،
عملت موم�س ًا ،و�أحببت رج ًال ب�شغف ..كم �شخ�ص ي�ستطيع
التباهي بهذا القدر من االنفعاالت خالل عام؟؟)� ،ص.٢٢١
�أ َّم��ا مكاني�� ًا فارتقى العم��ل باحتفائية كويللو بامل��كان� ..إذ
راف��ق ماري��ا فقط ال غ�ير حيث �ش��اءت وك�أن لدي��ه كامريا
وحي��دة تتح��رك ..يف طفولته��ا بقريته��ا يف رحلته��ا �إىل
ريودي جانريو عل��ى �شاطئ كوباكابانا ومن ثم عامها الذي
ق�ضت��ه يف �سوي�سرا و ..و� ..إلخ حتى �إقالع الطائرة باجتاه
قريتها.
لق��د ا�ستط��ال وا�ست��دار وترب��ع وتثل��ث وامت��د وامت��د يف
تفا�صيل جد مهمة مع �شخ�صيات العمل املحدودة جد ًا.
(ماري��ا– ه��ارت رالف– �صاحبة املكتب��ة  -الزبون اخلا�ص
�صاح��ب مفاهيم الأمل الع��ذاب املتعة) ليمن��ح قارئ العمل
الروائي قدرة على الرتكيز يف احلراك الزمكاين له.وحتى
ح�ين احلدي��ث ع��ن �شخ�صي��ات تعت�بر هام�شي��ة يف عمل��ه
الروائ��ي يتحدث عنه��ا بالرتكيز ذاته والوه��ج ذاته حتى
ت��كاد تل��ك ال�شخ�صية الثانوية حتتل م��ا احتلته �شخ�صية
العمل الأم (ماريا) .حديث��ه عن �أمينة املكتبة وحواراتها
الداخلي��ة املتداركة حلوارها مع ماريا� .إال �أننا نلحظ ذاك
التجاهل رمبا املق�صود والذي بر�أيي و�ضع �شارة تعجب على
هام���ش العمل �أال وهو جتاهله لر�سائل �صاحب املتجرالذي
�أحبها بكل �صدق وطيب ونوايا ح�سنة.الر�سائل التي كانت
ترد ماريا على الدوام ..ما �سر ذلك!!..؟؟

�أدب من العامل
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�ســـــــــا�شـــــــــا
• امل�ؤلف  :ن .نو�سوف
من��ذ فرتة طويلة طلب �سا�شا من �أمه م�سد�س ًا هدية
لك��ي ي�ستطيع الرمي .ما حاجتك ملثل هذا امل�سد�س
؟ �س�ألت��ه املام��ا .ه��ذه لعب��ة خط�يرة .ما ه��و وجه
اخلط��ر هن��ا ؟ م�سد�س ل��ن يطلق الر�صا���ص وبه لن
ت�ستطيع قتل �أحد.
فقال��ت املام��ا – كل �ش��يء ق��د يح��دث .ال ت�ستطيع
قت��ل �أح��د ولكنه ي�ستطي��ع قلع عي��ون الآخرين �أو
عيونك.
لن ي�ستطيع .ف�سوف �أغلق عيوين عندما �أ�ستعمله.
ال ال من هذه امل�سد�سات تقع حوادث كثرية م�ؤملة.قد ت�ستعمله ويخافك الآخرون – قالت املاما.
رت له م�سد�س ًا.
وهكذا مل ت�ش ِ
عن��د �سا�ش��ا �أخت��ان �أكرب من��ه مارينا و�إري��ا .ف�أخذ
يطلب من �أختيه.
يا عزيزتي ا�شرتيا يل م�سد�س ًا� .إنني �أريده كثري ًا.�إذا لبيتيا طلبي ف�سوف �أ�صبح مطيع ًا.
�أن��ت خبي��ث ي��ا �سا�ش��ا – قال��ت مارين��ا – عندم��احتتاجن��ا هكذا تتزلف �إلينا  ,وتنادينا يا عزيزتي
 ,وعندما تذهب املاما ال ن�ستطيع تهدئتك.
ال �س�أه��د�أ � ,س�أه��د�أ� .سرتيان كي��ف �س�أ�سلك �سلوك ًاح�سن ًا.
 ال ب�أ���س  ,قال��ت �إري��ا � :أن��ا ومارين��ا �سنفك��ر� .إذاتوعدنا بال�سلوك احل�سن فرمبا ن�شرتي لك.
 �أعد� .أعد� .أعد ِّبكل �شيء ,فقط ا�شرتيا يل.
يف الي��وم التايل ا�ش�ترت له الأخت��ان م�سد�س ًا .كان
امل�سد���س جدي��د ًا والمع�� ًا  ,فف��رح ب��ه كث�ير ًا �سا�شا
لدرجة �أنه قفز يف غرفته و�ضم امل�سد�س �إىل �صدره
وقبله .وقال  :عزيزي م�سد�سي .كم �أحبك ! وبعد
ذلك كتب على امل�سد�س ا�سمه .و�أخذ ي�ستعمله.
– كف��اك رم��ي م��ن امل�سد���س – .قال��ت يف النهاية
�إريا� – .إنني كل مرة �أرتع�ش من طلقاتك.
 جبانة� .أجاب �سا�شا .كل البنات جبانات.– �سن�أخ��ذ من��ك امل�سد���س  ,و�آن��ذاك �ستع��رف هل
نحن جبانتان ؟  -قالت مارينا.
– الآن �س�أذه��ب �إىل �صح��ن البن��اء و�س��وف �أخيف
الأوالد بامل�سد�س – قال �سا�شا.
فذه��ب �إىل �صح��ن البن��اء  ,ولكن��ه مل يج��د �أوالد
هناك .و�آنذاك رك���ض �إىل مدخل البناء  ,و�آنذاك
حدثت احلكاية التالية.
�س��ارت بال�شارع عج��وز  ,فقرر �سا�ش��ا �أن يخيفها– .
لذل��ك اق�ترب منها .و�أخافه��ا بامل�سد���س .ارجتفت
العج��وز وتوقف��ت .وبعد ذل��ك قال��ت ٍ � - :أف  ,لكم
خفت ! هذا �أنت هنا تطلق من م�سد�سك ؟
 ال� – .أجاب �سا�شا  ,و�أخفى امل�سد�س وراء ظهره.– م��ا ه��ذا ؟ �أرى امل�سد���س يف ي��دك  ,وتفك��ر يف
الك��ذب ي��ا قلي��ل احلي��اء .الآن �س�أذه��ب و �أبل��غ
ال�شرطة.
وهددت��ه ب�إ�صبعه��ا وع�برت ال�ش��ارع واختف��ت يف
الزقاق.
– لق��د وقعت .خاف �سا�شا� .أعتقد �أنها ذهبت �إىل
ال�شرطة لت�شكوين .رك�ض �إىل البيت وهو يلهث.
– ملاذا تلهث ,وك�أنه يالحقك ذئب ؟ � -س�ألته �إريا.
– ال �أنا ال الهث.
– ال .يج��ب �أن تق��ول  .عل��ى م��ا يب��دو �أنك قمت
بعمل ما.

• الرتجمة عن الرو�سية  :ممدوح �أبو الوي
– نعم �أنا مل �أ�صنع �شيئ ًا – .فقط �أخفت عجوز ًا.
– �أي عجوز ؟
 عج��وز عادي��ة .م�ش��ت بال�ش��ارع  ,و�أن��ا �أخ��ذتو�أطلقت من امل�سد�س.
– ملاذا �أطلقت ؟
 �أن��ا نف�سي ال �أعرف .ر�أيت عج��وز ًا .فقلت لنف�سي�سوف �أطلق  ,و�أطلقت.
– وهي ماذا فعلت ؟
 ال �شيء .ذهبت ت�شتكي يف مكتب ال�شرطة.– هك��ذا ت��رى  ,وع��دت �أن ت�سل��ك �سل��وك ًا ح�سنّ��ا ,
ولكنك ماذا فعلت !
– �أنا ل�ست مذنب ًا� .صدفة التقيت عجوز ًا تخاف كلَّ
�شيء.
– عندم��ا ي�أت��ي ال�شرط��ي �سريي��ك  ,وعن��د ذل��ك
�ستعرف كيف تروع العجائز.
– وكي��ف �سيج��دين فه��و ال يع��رف �أي��ن �أعي�ش وال
يعرف ا�سمي.
– �سيج��دك  ,ك��ن مطمئن�� ًا .ال�شرط��ة تع��رف كلَّ
�شيء.
ً
كامل��ة بق��ي �سا�ش��ا يف الغرف��ة وينظ��ر م��ن
�ساع��ة
النافذة لعله يرى ال�شرطي  ,ولكن ال�شرطي مل ي�أت
فه��د�أ �سا�ش��ا  ,وفرح وق��ال  :لعل العج��وز �أخافتني
لك��ي ال �ألع��ب .فق��رر �سا�ش��ا �أن يلع��ب م��ن جدي��د
مب�سد���س اجلي��ب  ,فو�ض��ع ي��ده يف اجلي��ب ,ولكن��ه
مل يج��د امل�سد���س .فبحث ع��ن امل�سد���س يف اجليب
الأخ��رى .وكان فارغ ًا �أي�ض�� ًا� .آنذاك قرر �أن يبحث
عن امل�سد���س يف الغرفة .فبحث ع��ن امل�سد�س حتت
الط��اوالت و حتت الأريكة  ,ولك��نَّ امل�سد�س اختفى
 ,وك�أنَّ الأر���ض بلعت��ه .حزن �سا�شا كث�ير ًا حتى �أنه
بكى.
– مل �أ�ستط��ع �أن �ألع��ب بامل�سد���س – ق��ال �سا�شا –
لقد كان م�سد�س ًا رائع ًا.
 رمبا �أنك فقدته يف �صحن البناء ؟ �س�ألته �إريا.– رمب��ا �أن��ه وقع من��ي هناك خارج مدخ��ل البناء
– فكر �سا�شا.
ففتح الباب ورك�ض خارج املدخل �إىل ال�شارع .ولكن
امل�سد�س مل يكن خارج مدخل البناء.
“ ق��د يج��وز �أن يكون �أخذه �أحد النا�س “ – بحزن
فكر �سا�شا .وبالوقت نف�سه ر�أى �شرط ّي ًا يعرب ال�شارع
واجت��ه �إىل بيت �سا�شا – .جاء ي�س�أل عني .على ما
عل��ي – خاف �سا�شا وهرب
يب��دو �أنّ العجوز ا�شتكت َّ
�إىل البيت ب�سرعة.
– هل وجدته ؟ � -س�ألت �إريا و مارينا.
– خفف��ي ال�ص��وت  -هم���س �سا�ش��ا – لق��د ج��اء
ال�شرطي.
– �إىل �أين ؟
 �إىل هنا – لعندنا.– �أين ر�أيته ؟
 يف ال�شارع.مارينا و �إريا ابتد�أتا ت�ضحكان منه.
ال�شرطي فارتعدت خوف ًا.
– �آه �أنت  ,جبان ! ر�أيت
َّ
ال�شرطي يق�صد مكان ًا �آخر.
لعل
ّ
–�أج��ل �أن��ا ال �أخافه �أبد ًا – .ب��د�أ يت�شجع �سا�شا –
ال�شرطي ؟
ملاذا �أخاف
ّ
وهن��ا وراء الباب �سمع��ت �صوت �أق��دام وفج�أة قرع

اجلر���س .مارين��ا و�إريا هرعتا لفتح الب��اب .و�سا�شا
خرج �إىل املمر وهم�س  :ال تفتحوا لهم !
ولكن مارينا فتحت الباب ويف العتبة وقف �شرطي.
و�أزرار اجلاكي��ت الالمعة �أبهرت �سا�شا .فاخذ �سا�شا
يزحف حتت الأريكة.
– قوال يل يا �آن�ستان هل هنا ال�شقة رقم  -6 -؟
�س�أل ال�شرطي.
– ه��ذه لي�س��ت ال�شق��ة رقم  -6-يج��ب �أن تنزل
�إىل �صحن البناء  ,وتتجه �إىل اليمني فرتى ال�شقة
رقم .- 6-
ال�شرطي.
 �إذن يف �صحن البناء – كررَّ
– نعم.
فه��م �سا�ش��ا �أن ال�شرط��ي مل ي��� ِأت م��ن �أجل��ه �أبدا ً,
ولذلك قرر �أن يخرج من حتت الأريكة.
ال�شرطي هنا �س���أل  - :باملنا�سبة .هل يعي�ش
ولك��ن
ِّ
عندكم طفل ا�سمه �سا�شا ؟
 عندنا� – .أجابت �إريا.– �أن��ا بحاج��ة �إلي��ه – ق��ال ال�شرط��ي ودخ��ل �إىل
الغرفة.
مارين��ا و�إريا دخلت��ا �إىل الغرفة ور�أي��ا �أنَّ �سا�شا يف
م��كان ما اختف��ى .ر�أت مارين��ا �سا�شا حت��ت املقاعد
 ,وهدده��ا �سا�ش��ا بقب�ض��ة يدي��ه لك��ي ال ت�سلم��ه
لل�شرطي.
– �أين �سا�شا ؟ � -س�أل ال�شرطي.
 خاف��ت البنت��ان عل��ى �سا�ش��ا  ,ومل تعرف��ا م��اذاجتيبان.
ويف النهاية قالت مارينا� – .سا�شا على ما يبدو غري
موجود يف البيت – �سا�شا ذهب على ما يبدو يلعب.
ال�شرطي.
وماذا تعرف عنه ؟ �س�ألت �إرياَّ
– ماذا �أعرف عنه �أجاب ال�شرطي
– �أعرف �أنَّ ا�سمه �سا�شا .و�أعرف �أي�ض ًا �أنّ م�سد�س ًا
جدي��د ًا كان عنده .والآن هذا امل�سد�س غري موجود
عنده.
“يعرف كل �شيء “ – فكر �سا�شا.
و ب�سبب خوفه رعاه �أنفه وعط�س حتت الأريكة.
ال�شرطي.
– من هناك ؟ �س�أل بده�شة
َّ
– ه��ذا عندنا كلب ...ه��ذا عندنا كلب  - ,كذبت
مارينا.
– وملاذا هرب الكلب �إىل حتت الأريكة ؟
 ه��و عندنا دائم�� ًا ينام حتت الأريك��ة – ا�ستمرتبالكذب مارينا.
– م��ا ا�س��م الكل��ب ؟  -بوب��ك ! بوب��ك ! في��و! –
ب��د�أ ي�صف��ر ال�شرط��ي للكلب – ملاذا الكل��ب ال يريد
اخل��روج م��ن حتت الأريك��ة .فيو! في��و! �أ � ,إ � ,أنت !
ال تري��د اخلروج ! والكلب على م��ا يبدو وحيد .ما
هي ف�صيلته ؟
 �آه – ب��د�أت بالكالم مارينا – �آه– ...قالت ماريناكلبنا من ف�صيلة جيدة .ذات �شعر طويل.
ال�شرطي� .أعرف
– �آه ي��ا ل��ه م��ن كلب رائع ! ف��رح
ّ
هذه الف�صيلة .يجب �أن يكون وجهه ذا �شعر كثيف.
وانحن��ى ال�شرط��ي لكي يرى الكل��ب  .ا�ستلقى �سا�شا
ال�شرطي.
حي وميت .و بكلتا عينه نظر �إىل
ّ
ما بني ّ
ال�شرطي �صفر من اندها�شه.
حتى �أنّ
ّ
– هك��ذا �أن��ت هن��ا ! ملاذا اختب�أت حت��ت الأريكة ؟
اخرج من حتت الأريكة الآن وقعت.

– لن اخرج ! – بخوف قال �سا�شا.
– ملاذا ؟
 لأنك تريد �أن ت�أخذين �إىل املخفر.– على �أيَّ ذنب ؟
 لأنني �أخفت العجوز.– � ّأي عجوز ؟
 التي �أطلقت عليها وهي خافت.ال�شرطي.
– ال افهم عن � ّأي عجوز تتكلم ؟ -قال
ّ
 لق��د �أطل��ق م��ن م�سد���س و�صدف��ة ع�برت ال�شارععجوز وخافت� – .شرحت �إريا.
ال�شرطي
– �آه  ,فهم��ت يعن��ي هذا م�سد�سه ؟ � -س�أل
ّ
و�أخرج من جيبه م�سد�س ًا جديد ًا والمع ًا.
– له  ,له ! – فرحت �إريا.
– هذا �أنا ومارينا هديناه وهو فقده� .أين وجدته
؟
 هن��ا � ,أم��ام بابك��م .ولك��ن اع�ترف مل��اذا �أخف��تال�شرطي وانحنى �إىل �سا�شا.
العجوز ؟ � -س�أل
ّ
– �أنا �صدفة – �أجاب �سا�شا من حتت الأريكة.
– غ�ير �صحي��ح ! �أرى بعيني��ك � ,أن��ك ال تق��ول
احلقيقة .قل احلقيقة� – .أعطيك م�سد�سك.
– وماذا �سيحدث يل �إذا قلت احلقيقة ؟
 لن يحدث �شيء� .أعطيك امل�سد�س فقط.– ولن ت�أخذين �إىل ق�سم ال�شرطة ؟
 ال.– �أن��ا مل �أق�ص��د تخوي��ف العج��وز .ولكنن��ي �أردت
معرفة هل تخاف العجوز �أم ال ؟
 لقد فعلت فع ًال غري مرغوب به ويجب �أخذك �إىلق�سم ال�شرط��ة .ولكنني وعدت��ك ب�أنني لن �آخذك
�إىل ق�س��م ال�شرط��ة ف�س��وف �أيف بوع��دي .و�إذا م��ا
فعل��ت مث��ل ه��ذا الفعل م��رة �أخرى ف�س��وف �آخذك
�إىل ق�س��م ال�شرط��ة .والآن انه�ض من حتت املقاعد
وا�ستلم امل�سد�س.
– ال� .إنني �س�أنه�ض عندما تذهب.
– يا لك من غريب .ها �أنا ذا �أذهب.
– ذهب ال�شرطي و�ساعدته مارينا مبعرفة ال�شقة
رق��م  -6 -و�أخذ �سا�ش��ا م�سد�سه وهت��ف  :م�سد�سي
العزي��ز رج��ع �إ َّ
يل .ولكنن��ي ال �أفه��م كي��ف ع��رف
ال�شرطي ا�سمي.
– �أن��ت نف�س��ك كتب��ت ا�سمك عل��ى امل�سد�س – قالت
�أريا.
هنا رجعت مارينا .وقالت ل�سا�شا� .آه �أنت يا ملعون.
من �أجلك كذبت على ال�شرطي .من اخلجل كدت �أن
�أحرتق� .إذا ما فعلت مثل هذا الفعل مرة �أخرى فلن
�أدافع عنك – .ولن �أفعل �شيء من هذا القبيل
– ق��ال �سا�ش��ا – �أن��ا نف�س��ي �أع��رف �أن��ه ال جتوز
�إخافة النا�س.
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• ريا�ض طربة

أيد كثرية ممتدة للـ ...يجهد
يرفع يده فت�ضيع يف غابة � ٍ
�صوت��ه حم��او ًال تو�ضي��ح و�ضع��ه ,وم��ا �آلت �إلي��ه حاله,
فيتح��ول �إىل جزء من �صخب الأ�ص��وات املحيطة الذي
ما عاد يحمل معنى �سوى �ضياع املعنى ...يلمح املتهافتني
مثل��ه على ق�سائ��م املعونة ...ي��رى كل واحد منهم وقد
�سم��ع ا�سم��ه يندف��ع لتن��اول ق�سيمت��ه ,ب��ل النتزاعه��ا
واله��رب بعيد ًا به��ا ...الهرب رمبا م��ن �أن ينتزعها �أحد
من��ه ...م��ن ال�ضياع ...م��ن احل�سد ...ويغي��ب يف زحام
�أحالم مفعمة بق�سمته ون�صيبه من �أرغفة اخلبز وعلب
ال�سردي��ن والزي��ت النباتي والدفاتر والأق�لام والـ...
والـ...
ه��ل �سيفعل فعله��م �إذا ما ما واتاه ال�ص�بر النتظار دوره
املعج��ون بالفو�ض��ى� ,إذا مل تغرق��ه دوام��ة اخلج��ل يف
ه��رب جديد؟! يتذك��ر نف�سه قبل �أن ي�شي��خ رعب ًا وهم ًا
وذ ًال ...يتذك��ر نف�سه قبل �أع��وام قليلة� ...شاب ًا عادي ًا
ممل��وء ًا بالطم��وح ...تك�سره �صخور الع�ثرات يف دروب
حيات��ه ...فيكتفي ب���أن يظل ك�س�ير ًا يف وادي معطوبي
ي�ستجد
الأحالم ,يكدّ لينال لقمته بعرق جبينه ...مل
ِ

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

را�ضي

مل �أج��د غري �أب��ي �أ�س�أله عن رجل غريب ر�أيته مي�ش��ي .خطواته بت�ؤدة
الفت��ة النتباه فت��ى مثلي ،كن��ت يف اخلام�سة ع�شرة من عم��ري وكان يف
وزي م��ن كل ز ّوار قريتنا
اخلم�س�ين �أو �أق��ل قلي�لا ،لكنه على غ�ير هيئة ّ
النائي��ة ،املرمية كثوب ٍّ
رث عل��ى قارعة اجلبل ،تكاد ت�صرخ من جوعها،
وت�أب��ى كرامته��ا �أن تفع��ل ذل��ك خماف��ة �أن ي�شم��ت به��ا م��ن حوله��ا من
اجلائع��ات مثله��ا و�أكرث ،لقد ع�ض اجل��وع بنابه اللع�ين ّ
كل من متكن من
ه��ذه القرى التي ظ ّلت ّ
متعط�شة للكرام��ة واحلرية ،حمتفظة بنخوتها
الأ�صيلة.
ً
كان الرجل ي�ضع طربو�شا �أحمر على ر�أ�سه ويرتدي بزة ذات لون �أزرق،
اكتف��ي بالق��اء �سرتته على ذراعه وهو عائد من كرم التني ال�شرقي �إىل
م�ضافة ال�شيخ التي وقع على عاتقها وحدها مثل هذه املهام اخلا�صة.
قمي�ص��ه الأبي���ض النا�ص��ع وقبت��ه املق��واة وربط��ة عنقه كل ذل��ك �أراه
للم��رة الأوىل يف طفولت��ي ما هذا اجلمع بني �أزي��اء تكاد تكون متنافرة
متباع��دة ،بع�ضها ع�صملي و�آخر افرجني الفت لالنتباه يف قرية نائية،
كل م��ا يف قريت��ي �آن��ذاك زفت ،كم��ا كان يجيب �أهلوها كلم��ا �سئلوا ،اال
الطري��ق ال��ذي يو�صلها مع املدينة �أو االغ�تراب كان ترابيا وعرا يبعث
على اخلوف واحلذر� ،إما من الوحو�ش التي لها ال�شرف ب�أنها وحو�ش كما
تعارفن��ا عل��ى ت�سميتها� ،أو م��ن وحو�ش �أخرى �أ�شد ق�س��وة ووح�شية مما
جادت به الغابة� ،أو طفح به اجلبل �أو ال�سهل.
�سارعت �إىل �أبي مت�سائ ًال عن رجل غريب له وقاره� ،ضحك �أبي و�أجابني
ه��ذا را�ضي �أب��و خ�شم ..عنده��ا عرفت معن��ى ومغزى �ضحك��ة �أبي �إنه
الرج��ل الذي كان �أترابي كلما �سخروا م��ن �أنفي قالوا :خ�شم را�ضي مع
�أنهم مل يروه بل انت�شر الو�صف بالعدوى ,وعرب �إعالم بدائي لكنه حاد
و�صل��ف كم��ا هو حال كل �إع�لام دعائي متج��نٍّ � .ضحكت �أن��ا الأخر ومل
�أطلب املزيد �إال �أن �أبي تابع قائال :را�ضي يابني ق�صة غريبة عجيبة،
ل��و ت��دري متى وكيف جاء ه��ذه القرية وكيف كان وكي��ف �صار ال�ستبدّ
ب��ك العج��ب من عرب الزمان ووط�أة املكان  ,يا بني جاء را�ضي طفال دون
العا�ش��رة مع �أهل��ه .كما جاء كث�يرون لبلدنا .ممن جار عليه��م الزمان ,
و�أنهكته��م احلرب وهدت حيلهم ،ومل يجدوا غرينا م���أوى �آمنا يلتقطون
في��ه لقمة ولو ع�سرية لكنها من يد ودودة.والنا�س لبع�ضها هكذا تعلمنا
وتربين��ا ،هك��ذا ع�شنا �إن �ضاق علينا ال�شمال اجتهن��ا للجنوب و�إن �ضاق
الغرب ق�صدنا ال�شرق.
وكن��ا نلع��ب مع��ا هن��ا يف حاكورة اخل��وري �أو عن��د املطخ والربك��ة وكان
را�ض��ي واحدا من��ا ,منازحه ونقلد لهجت��ه ال�شوفاني��ة ويتهددنا بالويل
والثب��ور �أن اقرتبن��ا من بلدت��ه �,إنه فخور ومعتز بها وب���أن اهلل �أعطاها
الأرز عنوان��ا ل�شموخه��ا وعزته��ا الأبدي��ة ,وكث�يرا م��ا كان را�ضي يقف
ويقل��د ال�شما�س وهو يقر�أ � :أرز لبنان الذي غر�سه الرب هناك تع�شع�ش
الع�صاف�ير ول ّلق َل��ق بي��ت يف ال�س��رو .وك�أن��ه كان ي�ستم��د من ه��ذه الآية
م�شروع��ه اخلط�ير ومغامرت��ه الالحق��ة فقد عق��د العزم عل��ى اقتحام
الغرب��ة واالن�ضمام الجي��ال �سبقته وهاجرت تارك��ة الرتك واالتراك
لغريهم.
ت��رك كار الفالح��ة الذي فر���ض عليه .مل تطقه نف�س��ه وال قدر عليه،
رف�ض��ت روح��ه �أن يظ��ل املراب��ع يف �أر�ض وحق��ول وبيادر ال�شي��خ ،مع �أن
ال�شيخ من ع�شريته وم ّلته.
اخت��ار را�ض��ي .والأ�صح يا بن��ي اختار املهجر اجلنوب��ي را�ضي ليكون من
�أبنائ��ه الربرة .الذين عمل��وا بتقوى وورع ,و�إميان ب�أن �أي�سر الطرق �إىل

• هي�سم جادو �أبو �سعيد

ق�صة

�صرخة طفل يت�أمل..

العي���ش ب�سالم هو ال�ص��دق ,ف�أحبه النا���س الب�سطاء �س��كان تلك البالد
ففتح الرزق �أبوابه خلزائن ر�ضا الفارغة فامتلأت وفا�ضت حواالت �إىل
�أهله.
لن �أطيل عليك كثريا فقد حتول را�ضي من املرابع الب�سيط� ,إىل اخلواجا
را�ضي�.صار ال�شيخ وابن ال�شيخ يهللون لقدوم را�ضي.
وهنا �س�ألت �أبي  :و�أنت ؟
يجي��ب �أبي �:إنه �أحب النا�س لقلبي و�أق��رب املعذبني يف االر�ض لروحي
كن��ا ن�صني يف كتاب هو يف ال�صفح��ات الأوىل و�أنا على بقية من �صفحات
تهر م�سرعة :هل ن�سيت �أين
,يتوقف �أبي حلظة وي�صمت وتكاد دموعه ّ
ع�ش��ت يف حيفا دزين��ة من �سنوات العمر يف ذلك احلي الذي ا�سمه وادي
الن�سنا�س ؟؟
�سارع��ت :ومل �أن���س اله��ادار واحل�سبة وبيت الأرانب فق��د ترددت هذه
اال�سم��اء على م�سامعن��ا حتى باتت ج��زءا من مفرداتن��ا اليومية.وكل
ا�س��م له م��ا ي�شابهه فكني�سة حيفا هي ذاتها كني�س��ة مار اليا�س .ووادي
الن�سنا���س هو ذات��ه وادينا مودعا اجلب��ل اىل ال�سهل.يع��ود �أبي ليكمل
ق�ص��ة را�ض��ي و�أن��ا يتنازعن��ي �شع��وران� ،شع��ور بال�ضيق م��ن احلكايات
القدمي��ة ،و�شع��ور بالفرح لأنها حكاية �صديق حمي��م لأبي وهذا وجهه
ق��د تهل��ل ملج��رد ذكره فلرمب��ا �أع��اده اال�سم عق��ودا ,كانا خالله��ا �أكرث
�سعادة بكل �شيء.
قلت ها �أبي �أين العجائبية يف ق�صة را�ضي ؟؟
نعم يا بني يجيب �أبي ب�س�ؤال  :هل تعلم ماذا حل بدار ال�شيخ وبالأر�ض
والفالحة ؟وكيف �ضاق العي�ش يف هذه البالد ؟ قلت :وهل عرفنا يا �أبي
غ�ير التنقل عنوة بني الكفاف والكفاف بني بحبوحة ال حتمي م�ستقبل
الأيام بني فاقة وعوز وحالنا كامل�ستجري من الرم�ضاء بالنار.
املفرعني
يزج��رين �أب��ي  :ق��ل احلم��د هلل و�إال �س�أقول فيكم �أنت��م جيل ّ
واملفرع هو من كان حا�سي الر�أ�س ،وهذه �سبة يف عرف
كم��ا يقول غريي
ّ
م��ن كان يفخ��ر بع�صبته �أو كوفيته �أو حتى طربو�ش��ه املماثل لطربو�ش
عمي را�ضي.
لق��د �أنهكت �سن��وات اجلفاف النا���س وا�ضطر ابن ال�شي��خ للحاق بقوافل
املهاجري��ن ،كان ع�سريا عل��ى بيت �أطعم الفقراء واجلي��اع يف احلرب �أن
ير�س��ل ابن��ه البكر اىل املجهول� ،أو حتى �إىل هذا املعلوم� ،أي �أجريا عند
الغ��رب �أو االجان��ب �أو بائع ك�شة �أي متج��ول يف حر ال يطاق وغابة من
وحو���ش وب�شر �أق��رب للوحو�ش.لكن��ه ان�صاع �صاغ��را وار�سل بكره اىل
هن��اك ليج��د نف�سه �أم��ام عر�ض مل يتوقع��ه ومل ميلك م��ا يدفعه عنه،
فقد كان �أمامه �إما االقرتان ببنت را�ضي �أي بنت املرابع وهو ابن ال�شيخ
وال��ذي كان قد خطب له والده امرية من االم�يرات تنتظر عودته على
�أح��ر من اجلمر.و�إما �سيبي��ع بالك�شة وينتظر رمبا �سن��وات عديدة لكي
ميتل��ك خمزن��ا �أو ت�ستقر حاله ؟ما العم��ل و�أفواه تنتظ��ر بفارغ ال�صرب
جناح��ا يف االغ�تراب اي لقم��ة هني��ة يف الوطن ال�سرة ودع��ت الهناءة
بوداعها البنها البكر يذهب هناك اىل املجهول .
ت��زوج ابن ال�شيخ ابن��ة املرابع الفالح الذي مل ميلك قطعة �أر�ض .كانت
�أحالم��ه كرة �أر�ضية بحالها .وها ه��و را�ضي يحل �ضيفا مكرما معززا يف
القري��ة الت��ي ملكت عليه ف�ؤاده كما ميلك القي��د املع�صم وها �أنذا يتابع
�أب��ي� :س�أدعوه �إىل بيتنا لتناول رغيفا مل يذق طعمه منذ �أمد بعيد �إنه
رغيف املحبة.

• عبد الكرمي �أبا زيد

(يج��ب �أن يق��ف على باب كل �إن�س��ان مرتاح و�سعيد �شخ�ص م��ا مي�سك بيده
مطرقة ليذكره ب�ضرباته امل�ستمرة �أن هناك يف هذا العامل تع�ساء).
ت�شيخوف-كان متقوقع�� ًا عل��ى قطعة بل��وك م�سند ًا ر�أ�س��ه �إىل ك�شك بائ��ع دخان ،الف ًا
نف�سه بيديه من �شدة الربد ،عيناه �شبه مغم�ضتني كقنديل �شارف زيته على
النف��اد ،ور�أ�س��ه مييل ذات اليم�ين وذات ال�شمال �أو يخب��ط �أحيان ًا بالك�شك
فيفتح عينيه قلي ًال ليعيد ر�أ�سه �إىل و�ضعه الطبيعي ،ثم ما يلبث النعا�س �أن
يداع��ب جفنيه من جديد� .أمامه ب�سطة �صغ�يرة عليها �شكل�س و�شوكوالته
م�ساء ،عامل
و�سكاك��ر ..عمره ال يتجاوز التا�سعة ،ال�ساعة تق��ارب الثامنة ً
الك�شك قال له بحنو :عد �إىل بيتك يا بني! فالوقت �أ�صبح مت�أخر ًا� ،أجابه
الول��د� :إين تعب��ان ونع�سان وب��ردان ،فقد ان�صرفت م��ن املدر�سة يف ال�ساعة
الثاني��ة ع�شرة .ذهبت �إىل البيت م�سرع�� ًا ،كتبت وظائفي وحفظت درو�سي
وتناولت رغيف ًا من اخلبز �أكلته يف الطريق وحملت ب�سطتي وجئت �إىل هنا
كعادت��ي يف كل يوم ،ت�ص��ور �أنني �أح�سد الأوالد الذي��ن ي�أكلون ال�شوكوالته
الت��ي ي�شرتونها م��ن عندي! البارح��ة �أجربتني �أم��ي �أن �آكل قطعة واحدة
ففرح��ت كث�ير ًا ،ال �أ�ستطي��ع �أن �أع��ود �إىل البي��ت باك��ر ًا! يلزمن��ا كل ي��وم
خم�سمئ��ة ل�يرة ل�ش��راء خب��ز ودواء دائ��م لوالدت��ي وحاج��ات �أخ��رى .يف
تل��ك الأثناء مرت �سي��ارة مر�سيد�س � 200إ�س فيها رج��ل وامر�أة رمبا تكون
زوجته ،نزل من ال�سيارة وطلب علبة �شكل�س.
ـ كم ثمنها؟
ـ خم�سون لرية؟
ـ ومل��اذا خم�س��ون؟ ا�شرتيته��ا البارح��ة ب�أربعني! م��ا هذا؟ نهاب! ه��ل تبيعها
ب�أربعني.
ـ ال!
توج��ه �إ َّ
يل راك��ب املر�سيد�س قائ ًال :ه�ؤالء الأوالد ه��م �سالطني زمانهم! ال
ه��م وال م�س�ؤولي��ة وال �ضرائب عل��ى البيع وال ما يحزن��ون! يبيع متى ي�شاء
ويلع��ب متى ي�شاء! ويف �آخر النهار «يتبظبظ» بال َغ ِّله .كل هذا والولد ن�صف
مغم���ض العين�ين ،وال يب��دو عليه منتبه ًا مل��ا يقوله �صاح��ب املر�سيد�س 200
�إ�س.
قل��ت ل��ه :فع�ل ًا ي��ا �صاحب��ي م��ا تقول��ه! ف�أمث��ال ه���ؤالء الأوالد «ينهبوين
وينهبون��ك»! وهم ال�سب��ب يف �أن �سيارتك ال تزال حت��ى الآن مر�سيد�س �إ�س
ومل ترتفع �إىل مرتبة مر�سيد�س � 280إ�س؟!
يف الأثن��اء م��ر طف��ل �صغري م��ع �أمه تبدو علي��ه عالئم الفق��ر ،طلب قطعة
�شوكوالت��ه ،دف��ع خم�س�ين ل�يرة وان�ص��رف ،حلق ب��ه الول��د بائ��ع الب�سطة
�صائح�� ًا :بقي ل��ك ع�شر لريات! �سيارة م�سرعة يقوده��ا �سائق �أرعن �صدمت
الول��د بائ��ع ال�شكل���س فقذفته عدة �أمت��ار ..جتمع النا�س م��ن حوله .كانت
�إ�صابت��ه �سليمة ،بيد �أن��ه كان ي�صرخ من �شدة الأمل ،اعتذر �صاحب ال�سيارة
ع��ن ال�سرعة الزائ��دة ب�أن لديه موعد ًا مهم ًا يف مطعم فندق �شرياتون! رمى
�إىل الطف��ل مئ��ة لرية ف�أعاده��ا �إليه قائ ًال :يكف��ي �أن �إ�صابت��ي �سليمة ومل
يح��ل بي م��ا حل بوالدي منذ �سنت�ين! ابتعد �صاحب ال�سي��ارة م�سرع ًا وعاد
الولد �إىل حيث كان يجل�س يئن تارة ويت�أوه تارة �أخرى.
مل ي�شاه��ده دي�ستويف�سك��ي ،ولكن��ه قطع ًا �شاهد م�آ�س��ي م�شابهة عندما قال
جملته ال�شهرية:
«�إن جميع مثاليات العامل ال ت�ساوي �صرخة طفل يت�أمل!».

الق�ســــيمة
يوم ًا رغيف ًا ...وها هو الآن...
يتذك��ر �أنه �أحب وت��زوج و�أجنب حامل�� ًا بال�سعادة ,على
الرغ��م من الأعب��اء التي حمله��ا بكل ه��ذا ...لكنه مل
يت�ص��ور �أن تدفعه زوجت��ه و�أوالده �إىل هذا االنهيار...
يتذك��ر �أنه بنى بيت ًا ...بيت ًا �صغري ًا ...روى كل ذرة رمل
في��ه بقطرة م��ن عرقه ...جب��ل �إ�سمنت��ه ب�أحالمه...
بلهفته لر�ؤيته يعل��و �أمامه ليتحول �إىل جدران و�سقف
يظل��ه ...ثم ر�آه وقد ح ّول احل��زن والرعب �صدره �إىل
حط��امَ ,
كومة �أح�لام وعرق مهدور ...وه��ا هو الآن...
ها هو الآن ...ها هو الآن...
تتناه��ى �إىل �سم��ع �أودي�سيو���س �أغ��اين احلوري��ات...
�أ�ص��وات ممتزج��ة ...متنا�سق��ة ...متظاف��رة...
من�سجم��ة ...ك�أنه��ا �ص��وت واح��د ...رقيق��ة �إىل ح��د
الرهاف��ة ...جليل��ة �إىل ح��د الوط���أة ...جتذب��ه مثل
حبل نح��و �إغوائها ...نحو اال�ست�س�لام اللذيذ للذوبان
يف �أح�شائه��ا ...يف ترانيمه��ا ...يف االنعت��اق م��ن زحام
الأج�س��اد املتدافع��ة نح��و الق�سيم��ة ...م��ن تلوي��ح
الأي��دي مبنادي��ل الذل والفاق��ة طلب ًا لوه��م اللقاء يف

حلظات ال��وداع ...يه��ز ر�أ�سه ...يط��رد ذكرياته التي
كادت �أن جت��ره للع��ودة �إىل �أبنائ��ه املت�ضوري��ن جوع�� ًا
خ��ايل الوفا���ض ,و�إىل عي َن��ي زوجته املرتقب��ة مك�سور
النظرات...
ي�صرخ �أودي�سيو�س برجاله �آمر ًا:
اح�ش��وا �آذانك��م بال�شم��ع� ...أق�صوا الإغ��واء ال�صاخب
عنه��ا� ...ص��دوه عن��د �أبوابه��ا ...واربط��وين �إىل
ال�صاري...
وي�شرق بدمعه:
اربط��وين �إىل ال�ص��اري ...ب��كل م��ا �أوتيت��م م��ن حبال
الكبت والن�سيان� ...شدوين �إىل ال�صاري...
ويف زنزان��ة احلبال امللتفة على ج�سده ي�سمع املزيد من
تلك الأحل��ان ترددها �أ�صوات �ساح��رة ...تخلق �أرانب
اللهفة وال�شوق والتمرد من قبعات ال�صدور اخلاوية...
تنكم���ش ي��ده املم��دودة ...تتقا�ص��ر ب�ين الأي��ادي
املندفع��ة نح��و وه��م ال�شبع ,ووه��م الف��رح ...ي�صطدم
مرفقه املن�سح��ب بالأكتاف املتزاحمة ...يح�س بوط�أة
الأج�ساد املحيط��ة ت�ضغطه وتبتلعه كغريق يف ّ
جلة...

ال مفر له من رفع يده ملالم�سة الهواء...
تعي��ده ال�صدم��ة لاللت�صاق ب�ص��اري ال�سفين��ة املو�شكة
عل��ى الغرق ...يتمن��ى �أن تنتحر احلوري��ات كما ت�شيع
الأ�ساط�ير ,ك��ي يرت��اح ويتف��رغ للعا�صف��ة املعربدة...
ملواجهته��ا� ...أو لالنحن��اء �أمام جربوته��ا ...ع ّله يعود
�إىل زوجته و�أوالده مبا يقيتهم �أيام ًا ليعاود االنخراط
يف معرك��ة جديدة ...يف جل��ة جديدة ...تتطاول يده
م��ن جديد ...تنمو مثل �صبار عنيد يف رمال القحط...
يهم بتحريك ل�سانه:
ّ
�شدوا وثاقي �إىل ال�صاري...
لكن��ه ي�سمع ا�سمه ...يرتاخ��ى احلبل �أمام اندفاعه...
يتح��ول �إىل م�شنق��ة يلقيه��ا �إىل احلوري��ات ك��ي تلفه��ا
عل��ى �أعناقها ,يف الوقت الذي ذابت في��ه �آذان البحارة
مت�أث��رة بح��رارة ال�شم��ع ,ال ليغدوا قادري��ن على �سماع
�أغني��ات احلوري��ات امل�شنوق��ة ,ب��ل لتتدح��رج ر�ؤو�سهم
خاوي��ة مم��ا كان يتخب��ط فيه��ا ...ولت�أخ��ذ ال�سفينة,
بكثري من ال�صخب ,بالغرق رويد ًا رويد ًا...

�شعر
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(عذراً حممود دروي�ش)...

• حممد توفيق يون�س

• منرية قهوجي ـ الأردن

أالم�س
يل �أن � َ
الفجر
ثغر
ِ
َ
وك�أين � ُ
أقول لل�ضوءِ
�أحق ًا ر�أيتَ وجهَ حبيبتي؟

كل املناديل املعطرة بالوجع بر�سم جراحنا!
كل �أقفا�ص التنازل ُج ّهزت حللمنا
خطب الرياء مغلفة بكل �أنواع ال�سموم
دواء يلغي وعينا
حبائل �أمريكا وجرائها ل�شنق رقاب عقولنا
بيع الن�ساء كما احلالل يف حظائر ذلنا
وفوق التالل عبد يراقب موتنا!
ديوكهم تدعونا للنوم العميق
وال ن�ستفيق على خراب ديارنا
ب�ساط عز من عزف (�أرغول و�أوف)!
�سحبوه من �أقدامنا
رك�ض رجالٍ بال رجولة..و ..خدام (�شايلوك)
مع كل ن�صر نحرزه
وكل �سهم يف قلب الأعادي نغر�سه
لقتل طري احلب يف �أع�شا�شنا
وهدم جدران الأمل يف قلوبنا
ينقذوا ال�سفاح من معاول ب�أ�سنا
ومي�سحوا عن �أنيابه دماءنا
يكتمون �أهات الأمل يف حناجر �صربنا
وكوامت امل�ؤامرات م�صوبة لر�ؤو�سنا
حتى نتوب عن الهوا!
 ..نحمي مرابع ع�شنا
و�أر�ض معراج� ..ستبقى ت�صلنا بال�سماء!
...

سري مع الطبيعةِ
يل �أن �أ� َ
وك�أين
�صدى ي�ؤرقهُ
ً
ني رمادٍ ..
�أن ُ
مطر.
ال ٌ
كتب فيه وال ْ
صري الوقتَ
يل �أن �أ� َ
�أفتحهُ و�أغلقهُ
قلق
حتى �إذا ن ُ
ُحت من ٍ
أ�سلمت للحزنِ دربي
� ُ
كيما ُي�شيد ُه.
يل �أن �أجيئ ُِك..
ق�صائدَ من جلةٍ
وال َ
ري
دليل غ َ
ال�سماء
غيم يغوي
ٍ
ْ
وجع و من حننيْ.
طالع ًا من ٍ
املوج �أُع ِّل َمهُ
يل �أن �أقو َد َ
َ
واملاء
صري النا ُر
كيف ي� ُ
ُ
�س� َ
الريح
ؤال هذي
ِ
أح�ضانك حتتفي.
ويف �
ِ
أحتول َ �,
َ
أموت �,أحيا
يل �أن �

رق�صوا فوق جثث الدموع والأمل
منعونا من الرغيف
�شربوا الدموع
كي ال تطول بنا احلياة!
ويف الأفق تعلو �شم�سنا
�سريوا وحو�شهم
نرثوا �سموم الفرقة
لكننا كواكب احلق  ...ت�سبيح مالئكة ال�سما

من رما ْد.
أحزانك
�شطر �
أدير وجهي
ِ
َ
� ُ
�شم�سك طالعةْ .
ِ
ويقيني �أنَّ
أع�ضائك
يل �أن �أ�شهقَ �إىل �
ِ
ر�سم �أنادي
وفوقَ كلِ ٍ
وطني..يا وطني..يا وطني.

يف وجه حقد وانك�سار!
ما نام مظلوم على ري�ش النعام
ما غره ع�سل الوعود والكالم  ...قولنا �أفعالنا لهم الظالم
قنديلنا
ولنا حرير االنت�صار..
�أ�ضاء عتم دربنا
...
منعوا الو�ضوء وال�صالة ...
ن�ساء الت�ضحيات يخبزن �أرغفة
والقبلة مرهونة ل�صهيون وداع�ش وحكام اخلنا! ويحكن �سجاد الن�ضال
...
..مل يقر�أ الرعيان قامو�س الغ�ضب!
مل يعرفوا وطن ًا يب�سط ذراعه لل�شمو�س
جمر اللغة يف القد�س  ...يف بغداد  ...يف �شام
كي ينام مكرم ًا
العرب
والبحر �أ�صغر من خطى �أبنائه
و�صواعق احلركات يف �شدو املقاتل
وجبالنا فوق الغيوم �شاخمة
اجل�سم ُيهدى للرتاب والروح حار�سة البلد!
دم الأطفال يحمي البالد
هوالكو �إىل مزابل التاريخ
�شعلة احلق املنرية  ...حترق م�آربهم
وجمر الكالم على ال�شفاه
...............
يحرق احلرف الدخيل على اللغة
طفت بوارج حقدهم فوق �أوهام البحار
�أحرقوا النخيل وال�صحارى �صارت واحاتها دم ًا زخارف الدم يف غزه ويف حلب
فوق �أثواب الزفاف
ونار
تهرب الأحالم من ثقب الظالم!
وفوق �أكفان ال�صغار
و�إرادة ال�شعب املقاوم
�شعاع ال�صدق فوق جباهنا ث�أر ونار
تهدم الأقفا�ص واجلدران والن�سيان
على جبني ال�شهيد � ...أو �أ�ضرحة الأنبياء
بنوا ممالك من دخان
ا�ست�شهدوا  ...والق�ضية مل متت..
اعلوا عرو�ش ًا فوق اجلماجم والعظام
تلب�س ثياب ًا من جنوم وق�صب
عفن الت�آمر ..حنّاء اللحى
وال�شال ر�صع الأرجوان
واحلكم حكم م�سيلمة!
لل�ساهرين على الديار
...
لتغرد الأيام عذب ن�شيدنا
�صادروا من العري�س من العرو�س
عيونهم �سوف تبكيها الدماء
(ن�شمية) ( ...)1فابتدعنا �سالحنا
والت�ضحية لنا ثقافة ولغة قادمة...
حجارة  ...وخنجر ًا
ال باب غري بابنا  ...يف القد�س يو�صل لل�سما
حتمي فرا�شات الف�ؤاد!
املجد للتاريخ
حتمي �أثاث الروح
مل�آثر اخلن�ساء وخولة والزباء وعنرتة..
ي�سقط الثلج الرحيم
�شراع ًا للعوا�صف
-1الن�شمية :البندقية.
�شغاف القلب دافئ

ت�شكـيلْ

جلنار

•حممود حمود

• حممد رجب رجب
ً
حانية و ُرودي وزنابقي و�شفا الوريد
تاقتك
و�ضفائر ال�شوق امل� َّسور بال�سال�سلِ والعهود
وح�شائ�ش املرج املعتق بالأما�سي والقعود
وعلى م�شاف جلنار الدار �سق�سقة الوعود
لطويلة تلك الدروب على �سرى املف�ؤود
ٌ
وطويلة تلك الدروب تطل من خلف البعيد
فمتى يعود الطري ي�سكب خمرة الفجر الوليد
ومتى يعود البحر يخفق بالنوار�س من جديد

ـلـتي
ت
ُ
ُـربعـم يف خم ّي ْ
وتـبدو يف الر�ؤى َو ْردا
�أ�شك ُ
تـويجـات
ّـل من
ٍ
خاطـري عِ ـقـدا
لها يف
ْ
ف�أُلـب�سهُ �إىل جـيدٍ
خـدا
ألثـم را�شفـ ًا ّ
و� ُ
� ُ
أخـال احل�سنَ ج ّمـعهُ
ب�سمرائي وقـد �أهـدى
ْ
ال�سمراء
لها ما �شاءتِ
ُ
حـدا
من
�سحـر وما ّ
ٍ

احل�سن �إن �أعـطى
فـرب
ِ
ّ
مدا
مد ال�سخا ّ
و�إن ّ
َ
تبارك خالقي الرحـمنُ
ما �أخـفى وما �أبـدى
َ
عـر�ش الهـوى روح ًا
بنى
مـدا
ومـد لـ ِ َمن هـوى ّ
ّ
الع�شق ما �شبعـوا
ف�أهـل
ِ
ومل � ْ
أعـرف لهم حـمدا
احلـب
�إلهي اجـعـل دثار
ّ
يل مهـد ًا ويل حلـدا

فنا ُر
احلب ما حرقتْ
ّ
و�إن كنّا لها ِوقدا
يـبـق
�أنا � ُ
آمنـت مل ِ
لنا �شر ُع الهوى ر ّدا
َ
احلب مل �أد ِر
فكيف
ّ
يعـرف الغـمـد ْا
ليوم ِ
ٍ
فرد
خمي�س وحد ُه ٌ
ٌ
لدهر جنّد اجلندا
ٍ
�أنا فـت ُ
ّـ�شت عـن نـدٍّ
نـدا
حلـب لـم �أجـد ّ
ٍّ
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يا�شاعري الأول

من قال

• �سالم خالد تركماين

�إين لن �أعود؟!
•مرام دريد الن�سر
م��ن َ
لن �أع��و ْد....؟؟ ملرا ِم عمري والنُّجو ْد؟؟
قال �إنيِّ ْ
ْ
�سيم�س��ح دمعت��ي �إن غب��تِ عنِّ��ي ي��ا ورود
م��ن ذا
ْ
ُ
مزي��د
قلب��ك يل
��و
و �أرى
ِ
ِ
بعين��ك موطن��ي م��ن �صف ِ
ْ
أم��رام �ض��لَّ
أم��رام ه��ل تبل��ى العه��ود؟؟
م�ساف��ر �
�
ُ
ُ
ٌ
حم��اك �إنَّ جريرت��ي بالبع��دِ ال تعن��ي ال�شُّ ��رود
ُر
ِ
أراك دوم�� ًا يف احل�ش��ا مهم��ا ابتع��دتِ وال ب��رو ْد
و� ِ
ال�س ُ
بي��ل لعودت��ي؟؟ ق��د �أنك��رتْ ُح ِّب��ي الول��ود
كي��ف َّ
وم�ض��تْ بعيد ًا عن ر�ؤى قلبي وط َّوقن��ي اجلمود!!....
َ
كلح��ن ع��و ْد
العلي��ل
عره��ا ذاك
زل��ت
ال
ُ
ِ
اذك��ر �شِ َ
ُ
أم���س ُ�صغن��ا يف الوج��ود
ودفات��ر
ِ
الع�ش��ق الت��ي بال ِ
َ
ٌ
��ع واخلم��ود
لك��ن ح ِّب��ي
ّ
َفج ُ
غ��ارق !!.....رانَ الت ُّ
ُ
َ
غف��وت م��ع ال�ص��دود:
ر�ش��ف رحيقِه��ا لك��ن
أمل��ت
و� ُ
آ�سف ع��ذرا حبيبي لن �أع��ود!!......
ارح��ل
ُ
فل�ست ب� ٍ

لغتي..

يا �شاعري الأول
ا�صعد من�صتك
كغيمةٍ ثكلى
�أو ملحة عجلى
ولتكن رب القوايف
حرف
رب
ٍ
َّ ..
يخلقني ليلمني
يف ُجملتك
حرف
ُرب
ٍ
جوى
يئن ً
هوى يف ف�ؤادي..
ليهذي ً
•••
يا �شاعري الأول
َ
بعتابك
ُبح
مللم جدا َلك
ْ
وارحلْ
ف�أبواق من�صتي
بوح الهيام
ت�صيح لك َ
وجنوى ال�سالم!
*******
يا �شاعري الأول
احملْ عتاب الق�صائدِ

فحدود من�صتي
تهوى العناقَ
وت�أبى الفراقَ ..

ير�شفون كوثر الروي املعتق
•••
يا �شاعري الأول

******
يا �شاعري الأول
على �سراج من�صتي
ظهر ال�صدى
�أثقل َ
برنج�سية حرفك
التنا�ص
تلك التي تهوى
َّ
معي �أنا!
•••
يا �شاعري الأ ّول
انرث مدادك
فوق تلك الهامة
لتعر�ش على جبني من�صتي
 ..نحو قمة ال�ضياء!
*****
يا �شاعري الأ ّول
تقدم ملن�صتي
وقاتلْ

يا �شاعري الأوحد

ف�شهدا�ؤها يف جنة الر�ضا

 ..ال ترحل عن دنياي..

تقدم ملن�صتي
وامت�شق ري�شة �أمورها
ار�سم لها
ْ
جب ً
ال من ق�صيدة
قمته �أنا
وبحره �أنا..
•••
يا �شاعري الأوحد
واقرتب �أكرث
اقرتب
ْ
ْ
ري
وا�سم ْع لبوحي الأث ِ
منادي ًا
يا �شاعري الأول

�أنتظر عودتك

• رغدة رجب عثمان
قيثارة ع�شق �أبدية
ومداد قلوب من�سية
يا لغة الأجداد الأجماد
و�سحر عيون �شرقية
يا جرحا ينزف دمع احلب
قتلتك �أياد همجية
هجروك و�ساروا نحو الغرب
�أ�سا�ؤوا فهم احلرية
ما علموا �أنك را�سخة
ما دامت للعرب هوية
�أبنا�ؤك نحن ومازلنا
نتعلم منك القد�سية
ون�سافر يف كل الأرجاء
ن�شارك يف كل ق�ضية
نتعلم منك حروف الع�شق
لأر�ض ال�شام ..ل�سورية
فدم�شق الأمة والتاريخ
عا�صمة اللغة العربية..

وارحلْ

يجنون تفاحة املعنى املزرك�ش بي �أنا

• ب�سمة �شيخو
ُ
أحاول �أن �أجم َع �شظايا حياتِك
�
حتى رما َد ال�سجائِر
َ
أجمعك
�أحاول �أن �
َ
لتعي�ش معنا
لتعو َد
الكتب املتمددة على الطاولة
مل تنته بعدُ من قراء ِة تلك
ِ
مازالت � ُ
أوراقها تنتظر احت�ضان كفيك
أقالم لن ت�صدق رحيلك
ال ُ
و�ستذرف �أحبارها منتَحر ًة على وجناتِ ال�صفحات
ماذا �أقول لها
َ
لثيابك القابعةِ يف خَ زانةِ االنتظار
ماذا �أقول
كيف �أخربها �أن االنتظار طويل
ولن تالم�سي ج�سدَ ه بعدَ اليوم
فنجانُ قهوت َِك ا�شتاق ملذاق �شفتيك
ومِقعدك رف�ض احت�ضانَ غريك
فقد �أغلق ذراعيه

يوم ُخطاك
حجارةُ الر�صيف َتر َتق ُِب كلَّ ٍ
مل يئن بعد الأوانُ حتى تغادر
مل يئن بعد موعدُ ح�صا ِد ال�سنابل
ُ
ترف�ض ذها َبك
كلُّ الأ�شياءِ
ترف�ض احلداد
حتى �أنا � ُ
أرف�ض مو َت َك بعناد
يوم
�أنتظر عودتك كلَّ ٍ
مع �صهيلِ اجلياد
أنتظر عود َتك
� ُ
مع النا ِر
الدخانِ
الرماد
لكن الأمل �سيبقى لأن مثلك يا عمري ال يغيب
رمبا لن تعود َّ ،
باق
مث ُل َك ٍ
كعبق اليا�سمني
ِ
و�سوا ِد احلداد .

من الذاكرة
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خمتــــارات من "الأ�ســـــــبوع الأدبي" قبل " "1000عدد
العدد  423ــ اخلمي�س � 4آب 1994م ــ � 27صفر 1415هــ

مدحة عكا�ش ..ال�شاعر
• �إ�سماعيل عامود
ظه��ر يل ك�شاع��ر يف جمل��ة “ال�صب��اح” الدم�شقية
عندم��ا ق��ر�أت ل��ه ـ و�أن��ا عل��ى مقاع��د الدر���س ـ
ق�صيدت��ه الت��ي عنوانه��ا “الع�ش��اق” اقتطف منها
الآن هذه الأبيات:
يا رفيق ال�شقاء يف هد�أة الليل
�أما �آن �أن يقل عذابك؟
قد �أ�ضر الظالم يف مقلتيك
وذابت من البكا �أهدابك
و�شكا الليل طول �شجوك فيه
وبكى �سوء حظه حمرابك
تتمنى الن�سيان حبك ،لكن..
هكذا ..هكذا �أراد �شبابك
�أنت ال ترتوي من احلب �إال
�أن ترى عندها تناخ ركابك..
وم��ن خالل ق��راءة جيلي له��ذه الق�صيدة يف جملة
“ال�صب��اح” الع��دد ال�ص��ادر من  26ت�شري��ن الأول
�سن��ة 1942م � 16 /ش��وال  1361ه��ـ ..وكن��ا زمرة
تطال��ع ال�صح��ف واملج�لات املتاحة لن��ا ،ونحن يف
ال�ص��ف اخلام���س م��ن املرحل��ة االبتدائي��ة ـ �صف
�شه��ادة “�سرتفيكا” كما كان��وا ي�سمونها يف الو�سط
الرتب��وي ـــ التعليمي يف تلك الأي��ام� ،أعمارنا كانت
ت�تراوح ب�ين � 15-14سن��ة� ،أق��ول :من��ذ ق��راءة

ق�صيدة “الع�شاق” لل�شاعر مدحة عكا�ش وامل�ؤلفة
م��ن ثالث��ة مقاطع ،اجنذب��ت �إىل ه��ذا ال�شاعر ،ملا
مل�ست��ه م��ن جتربت��ه الأوىل ه��ذه� ،أن��ه يحم��ل بني
جنبي��ه وجوانح��ه قلب�� ًا ناب�ض�� ًا بال�شع��ر ،وخي��ا ًال
ممتد ًا من الوجدان الإن�ساين املرهف.
و�أن��ه متمك��ن م��ن نا�صي��ات ال�شع��ر ،ويف �أر�ضيت��ه
ال�شعورية� ،إن �صح التعبري ،بذور �شعرية يف �سبيلها
�إىل النم��و ،و�شق الرتبة ...وطبع�� ًا ،هذا الكالم ما
كان “جيل��ي” يعرب فيه ،ل��وال �أولئ��ك الذين كانوا
يعلمونن��ا ويوجهوننا �إليه ولأمثاله يف الأدب ،وهم
�أ�ساتذة �أجالء ،ملئ��وا وطنية وعلمية ومعرفية..
�أج��ل ل��وال ه���ؤالء الأ�سات��ذة ،مل��ا كان مبق��دور �أو
ب�إمكان طال��ب “ال�سرتفيكا” قول ما قلته هنا ،عن
بداي��ة �شعر ال�شاعر الأ�ست��اذ “مدحة عكا�ش”...
�أو مثله.
بع��د ئذ ،تابع��ت ما ين�ش��ره ال�شاع��ر يف الدوريات،
وكان قلي ًال ن�سبي ًا ،ذلك لأن “مدحة” على ما يبدو،
يتبج��ح ب�شع��ره،
كان ال يح��ب “العرا�ض��ات” وال َّ
وكن��ت ق��د �شبب��ت ع��ن الط��وق� ،أي �أ�صبح��ت �شاب ًا
طرير ًا ،و�أقر�أ ق�صيدة “هيام” يف جملة (الأديب)
البريوتي��ة ،ع��دد متوز ع��ام  1948لل�شاعر مدحة
عكا�ش:
�أذكر منها هذه الأبيات:
�أي نعمى يف حبنا الأبدي �أبعدتنا
عن الزمان ال�شقي...؟
يا حبيبي� ،أنا و�أنت ،غريبان ق�صيان،
يف مكان ق�صي..

د .عبد اهلل عبد الدائم
• خالد قوطر�ش
عرفته يف �أوائل اخلم�سينات بالتحديد عام .1953
حينم��ا كلف الأمني العام لوزارة املعارف وقتذاك الأ�ستاذ املرحوم �أحمد الفتيح ،كلف الدكتور
عب��د اهلل الدائم والدكتور �صالح الدي��ن املنجد وكاتب هذه ال�سطور ،برتجمة كتاب “املدار�س
احلديثة” مل�ؤلفه فولكيه من الفرن�سية �إىل العربية ككتاب �سنوي ملحق ملجلة “املعلم العربي”.
ومت التعارف بيني وبني هذا العامل الأديب الدكتور عبد اهلل الدائم ..علم غزير و�أدب راجح
ومعارف �إن�سانية وا�سعة يف الرتبية وعلم النف�س والفل�سفة التاريخ والفن والنقد...
فهو بحق مو�سوعة علمية �إن�سانية نادرة...
�ص��ار �أ�ست��اذ ًا يف كلية الرتبية وله عدة كتب قيمة يف هذه املادة منه��ا املرتجم ومنها امل�ؤلف...
وكلها نالت �شهرة كبرية يف عامل العلم والأدب .فهو عامل �أديب يكتب الأبحاث العلمية ب�أ�سلوب
�أدب��ي �ص��ار وزير ًا للأعالم ثم اختارته اليون�سكو ليك��ون خبريها الرتبوي الأول ..ونال جائزة
�سلطان عوي�س الأدبية عن عام .1993
م�ؤلفاته كلها تدور حول الرتبية والفل�سفة والقومية العربية و�أثر النه�ضة احلديثة يف تطور
الفك��ر والتفكري يف الن�ش���أ العربي الطالع وتطلعاته الطموحة احلديث��ة نحو التقدم والتحرر
ومواكب��ة الع�ص��ر والتكنولوجي��ا ب�شت��ى ميادي��ن العل��م واالكت�شاف وحت��رر العق��ل العربي من
الأوهام والغيبيات.
فهو بحق من �أ�شد
�أن�صار النور والتنوير الفكري يف العامل العربي.
م�ؤلفاته جاوزت اخلم�سني �أ�شهرها (مدخل �إىل الرتبية) وخمطوطاته بهذا القدر �أو �أكرث وهو
د�ؤوب على العمل وغزير الإنتاج رائع الإبداع.
وجهده يف ميادين العلم والأدب جهد ال ينقطع...
على الرغم من �إ�صابته القلبية التي �أ�صابته م�ؤخر ًا و�شفي منها متام ًا ،بحمد اهلل.

ال ترانا العيون ،نحن طيوف من خيال ومن
�ضمري خفي..
من �ضمري الزمان نحن �أتينا ،وهوانا من
عامل علوي
ً
م�ضن� ،أو
ر�سام
بخاطر
ا
يوم
ما حظرنا
ٍ
�شاعر عبقري
ما �أغاين “جميل” يا ملهمي ال�شعر ـ �سوى
رجع حبنا العذري
يا حبيبي ،من �سحر ذلك �أطلقت جناحي يف
خيال نقي
وبعثت الأ�شعار ـ تزهو على الدنيا بذكراك يف
�أهاب �سني
�إن مث��ل ه��ذا ال�شع��ر الغنائ��ي ــ��ـ الوج��داين ــ��ـ
الرومان�س��ي ــ��ـ اجلمي��ل ،كان �إب��ان ن�ش��ره �أو عن��د
كتابت��ه ،ي�أخذ حي��ز ًا راقي ًا عند قارئي��ه ،وملا يزل
يتمت��ع مثل ه��ذا ال�شعر بثقة املتلق��ي ،وذلك �ضمن
مفه��وم ال�شع��ر احلدي��ث� ..صحي��ح ،ب���أن الق��ول
ال�شع��ري ـــ قد تط��ور ،و�صحيح �أي�ض�� ًا قد طر�أ على
ال�شع��ر العرب��ي والأدب العربي تب��دالت منذ بدء
النه�ض��ة العربي��ة �إىل يومن��ا ه��ذا ،تب��دالت يف
الأ�سل��وب والأداء وال�ص��ورة ..وظه��رت مذاه��ب
�أدبي��ة و�شعري��ة �شت��ى وخمتلف��ة ومتداخل��ة
ومتقاطعة ،ومتعددة الأيديولوجيات..
لك��ن يظ��ل مث��ل ه��ذا ال�شع��ر الغنائ��ي ـ الذات��ي ـ
م�س�� ًا رقيق�� ًا ورفيق�� ًا يف
مي���س ال�شع��ور َّ
الوج��داين ُّ
�آن ...ومدحة عكا�ش ال�شاعر ،هذه هي مدر�سته �أو
�أق��ل مذهبه اجلميل� ،إنه ينزع دائم ًا �إىل الرقة يف

قوله ويف �أفعاله بعذوبة ..ال�شك..؟!
ومل��ا التقيت به� ،أ�ستاذ ًا ،ومدر�س�� ًا للغتنا اجلميلة..
ثم �صاحب ًا ورئي�س ًا لتحرير جملة ثقافية وفكرية
�شهرية هي «جمل��ة الثقافة» ـ عام  1958وتعرفت
على �شخ�ص��ه الكرمي ،ثم عملت ــ��ـ فرتة من الزمن
ــ��ـ كم�ساع��د ل��ه يف التحري��ر ..انك�شف��ت يل مزايا
رائع��ة وخ�صو�صي��ة م�ستقل��ة يف �شع��ره� ،إن مل ُ
تك
متميزة عن غريها ..ف�إنها جت�سد (حال) �صاحبها
جت�سيد ًا �إن�ساني ًا جمي ًال..؟!
و�شاعرن��ا الأ�ست��اذ “مدح��ة عكا���ش” بف�ض��ل
خمزون��ه املعريف ـــ الثقايف ل�ل�أدب العربي ال�سلفي،
�إن يف الق��دمي ،و�إن يف املت�أخر واحلديث ،وبخا�صة
اجلن���س ال�شع��ري من��ه ،واهتمام��ه الوا�س��ع به��ذا
اجلن�س ،لغة و�صورة و�أداء ومتث ًال للحياة العربية
يف مراحلها املتعاقبة ..كل ذلك وذاك� ،أ�ضفى على
�شع��ره كث�ير ًا م��ن املالم��ح البديعي��ة واجلمالية..
فاكت�س��ب �شع��ره �ألوان�� ًا و�أنغام�� ًا رائع��ة يف �ص��ور
جميلة ،فيه��ا للن��داءات والإمي��اءات والتلويحات
م��ا مين��ح اخليال �أم��داء راغب��ة ،وزراب��ي مبثوثة،
وحدائق هي احل�سن يف مكان حريز!...
�أما مذهبه ال�شعري فهو (الرومانتيكي) كما تقدم.
ولك��ن ع�بر وجداني��ة �إن�سانية معجون��ة باملالحة
وحب اخلري للآخرين ،كما حتب ل�صاحبها ،مدحة
(�أبو عا�ص��م) �إنه �شاعر ،قلب ًا وقالب�� ًا ،لأن يف �شعر
احل�سا�سي��ة العميقة املهفهف��ة احلوا�شي ،املجنحة
املدل��ول ،ال�شفاف��ة ال�ص��ور ،الوا�ضح��ة املع��اين يف
طراوة ربيع جبلي بديع..؟!

�سارتر الفيل�سوف

• حممد �أبو خ�ضور

عل��ى مدى عددي��ن  422-421ن�شرت “الأ�سب��وع الأدبي” درا�سة مطولة عن الفيل�س��وف الفرن�سي جان بول
�سارتر كتبها الأ�ستاذ عي�سى م�صيوط.
وقد �أحاطت الدرا�سة ببع�ض من �أفكار ومواقف �سارتر .وما �أريد �أن �أ�شري �إليه هنا ال يتعلق مبواقف �سارتر
الأدبية �أو ال�سيا�سية و�إمنا يتعلق مبذهبه الفل�سفي.
ق��ال الكات��ب يجب �أن ال نن�سى �أن �أ�سا�س فل�سفة �سارتر برمتها مبا انطلقت �أ� ً
صال من حد�س �سارتر الوجودي
يف ذات��ه والوج��ود لذات��ه ،ولق��د ظهر ه��ذا جلي ًا يف �أول عم��ل روائي له «الغثي��ان» لهذا كان ن�ش��ر “الوجود
والعدم” �ضرورة ملحة.
وعل��ى الرغ��م من ال�صعوب��ة الظاهرية الت��ي قد يواجهه��ا القارئ يف هذي��ن امل�صطلحني ،ف���إن الفكرة كانت
ت�ستوج��ب بع���ض التو�ضي��ح الب�سيط ،خا�ص��ة و�أن الدرا�س��ة طويلة و�أن ل��ب فل�سفة �سارت��ر تكمن يف هذين
امل�صطلحني.
فالأ�شي��اء موج��ودة يف ذاته��ا ،مبعنى �أنها منطوية على نف�سه��ا ،ي�ستهلك وجودها كله يف تل��ك ال�صفات التي
تكون عليها يف �أية حلظة معينة.
فنحن نقول عن احلجر امللقى يف الطريق �أو اجلبل الرا�سخ يف مكانه� ،أنه موجود.
�أم��ا الإن�س��ان فال ميك��ن �أن ي�ستنفد جميع �أبع��اده يف �أية حلظة بعينه��ا ذلك لأن الإن�سان قب��ل كل �شيء هو
“م�شروع” يتجه نحو امل�ستقبل وي�سعى لتحقيق �آمال ر�سمها لنف�سه وهذا االجتاه الدائم نحو ما مل يتحقق
بع��د ه��و �سمة �أ�سا�سية من �سمات الإن�سان لتحقيق ذاته� ،أي �أن وج��ود الإن�سان غري مكتمل وهو بهذا ال�سعي
الدائم واملتجدد �إمنا يحاول حتقيق ذاته.
وبذا يغدو عدم اكتمال هنا �صفة �إيجابية يف الإن�سان.
�أما عبارة (وجود الإن�سان ي�سبق ماهيته) ف�سارتر يق�صد باملاهية هنا الطبيعة الأ�سا�سية التي متيز جوهر
�أي �شيء وال يعرف �إ َّال بها.
والإن�سان ال ميلك طبيعة جوهرية ثابتة تت�شكل على �أ�سا�س حياته وطريقة وجوده.
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تتمات
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الأزمة ال�سورية واحلل الوطني /تتمة� /ص2
�إليها عن �أي طريق كان من احلدود وغريها.
 2ـ التعه��د باللج��وء �إىل احل��وار الوطن��ي ال�شامل ويف
وزج الطاق��ات كله��ا لإع��ادة ت�شكيل الوع��ي بالعقد
دم�ش��ق؛ ّ
االجتماع��ي اجلديد و�إع��ادة �صياغته وفق مب��د�أ املواطنة
املعتم��دة عل��ى الت�شاركي��ة وامل�س��اواة والكف��اءة والتناف�س
ال�شري��ف وااللتزام مبف��ردات ثقافة احل��وار التي �أ�صبحت
معروفة للجميع ويف مقدمتها:
�أ ـ الت��زام اجلمي��ع ب�سي��ادة الوط��ن وا�ستقالل��ه ووحدة
�شعبه و�أر�ضه.
ب ـ االح�ترام املتبادل بني املتحاورين بو�صفهم مواطنني
مت�ساوين باالنتماء الوطني؛ وعدم و�ضع �أي �شروط م�سبقة.
ج ـ تنفيذ كل ما يتفق عليه باحلوار وت�أجيل كل ما يختلف
فيه ل�ضمان الأمن والأمان ،واحلفاظ على الوحدة الوطنية

وتخ�صي�ص كل ور�شة مبل��ف من امللفات لإجنازه انطالق ًا من
درا�سة الواقع ومعاجلته ب�أ�سلوب علمي مو�ضوعي...
د ـ �إقام��ة ور�ش��ات متخ�ص�ص��ة للح��وار ب��كل االجتاهات
والنواحي التي حتتاج �إليها �سورية.
 3ـ بن��اء ج��دار الثق��ة ب�ين الأط��راف املتنازعة يف ظل
مبد�أ امل�صارحة وامل�صاحلة وعدم امل�سا�س بالرموز الوطنية
 4ـ ت�شكي��ل هيئ��ة مو�سع��ة م��ن م�ؤمت��ر احل��وار الوطني
ت�ض��م ممثلني م�ؤهلني عن �أطي��اف املجتمع ال�سوري وتياراته
ال�سيا�سي��ة واحلزبي��ة والفكري��ة واالجتماعي��ة الختي��ار
بع���ض ال�شخ�صي��ات الق��ادرة عل��ى االنخ��راط يف حكوم��ة
انتقالي��ة مو�سع��ة وفق قواعد يتف��ق عليها ،ويك��ون برنامج
عمله��ا النظ��ر يف الد�ست��ور والقوان�ين وبيان القا�ص��ر منها؛
ومناق�ش��ة كل م��ا يلب��ي طم��وح املتحاورين واملجتم��ع وو�ضع

اخلطط االقت�صادية متجاوزة تلك التي �أدت �إىل الأزمة...
فاقت�ص��اد ال�س��وق االجتماع��ي كان وب��ا ً
ال عل��ى �شرائ��ح
اجتماعي��ة ع��دة ...وينبغي له��ذه احلكوم��ة درا�سة ميثاق
وطني لل�سوريني يق��وي الد�ستور والقوانني ،وبناء على ذلك
جتري انتخابات برملانية؛ �أو غريها...
ث��م ت�ش��كَّل حكوم��ة وطني��ة مو�سع��ة تق��وم بالإع��داد
َّ
للمرحل��ة امل�ستقبلي��ة يف �إطار م��ا اتفق عليه لبن��اء �سورية
امل�ستقبل.
وتعد هذه الر�ؤية جزء ًا ال يتجز�أ من ر�ؤى �أعظم حتتاج
جميعه��ا �إىل �ص��دق يف الني��ة والعم��ل للحف��اظ عل��ى وطن
نحتاج �إليه جميع ًا ...فهل نعقل؟!!

ال�شعراء العرب..ذاكرة ال�شعر ..ذاكرة الوطن /تتمة� /ص10

عيني �شاعر
وكلّ النّا�س يف
ّ
جرّبوا �أن تقتلوين� ...أبد ًا لن جتدوين
ب�أغاينّ� ،أنا �أقتل عر�ش ًا،
وعلى ذوقي �أنا ..مت�شي الأغاين
فلتكن حرب �أغاين
بالأغاين:
�سوف �أغتال �أغانيكم
جميع الكتب فيكم...
بالأغاين...
مه��م م��ن �شع��راء
 ...را�ش��د ح�س�ين� ..شاع��ر
ّ
الوطن...
ولد يف قرية – م�صم�ص – وهي من قرى �أ ّم الفحم
يف فل�سطني املحتلة ،وكان مولده عام 1936م.
انتقل مع عائلته �إىل حيفا عام 1944م.
رح��ل مع عائلته مع من رحل �إثر نكبة عام 1948
م ...ث��م ع��اد م��ع �أهل��ه لي�ستق��روا يف قريتهم –
م�صم�ص – حيث م�سقط الر�أ�س.

در�س يف مدار�س �أ ّم الفحم ،و�أكمل تعليمه الثانوي
يف ثانو ّية النّا�صرة.
بع��د تخرجه عمل يف �سلك التّعليم ثالثة �أعوام،
ال�سيا�س ّية.
ّ
ثم ف�صل من عمله ب�سبب ن�شاطاته ّ
حم��رر ًا ملجل��ة (الفج��ر) و (املر�ص��اد) و
عم��ل
ّ
املوحد.
العمال ّ
(امل� ّصور) ،وكان ن�شط ًا يف حزب ّ
ت��رك الب�لاد ع��ام  1967ع��ام النك�س��ة ،متجه�� ًا
للوالي��ات املتحدة ،حي��ث عمل يف مكت��ب منظمة
التحرير هناك ،ثم غادر �إىل دم�شق عام 1971م،
الدرا�س��ات
للم�شارك��ة يف ت�أ�سي���س( :م�ؤ�س�س��ة ّ
الفل�سطينية) ،كما عمل فرت ًة من الزمن يف �إذاعة
دم�شق ،يف الق�سم العربي.
ع��اد �إىل نيوي��ورك ع��ام 1973م ..حي��ث عم��ل
مرا� ً
سال لوكالة الأنباء الفل�سطينية (وفا).
ت��ويف يف نيويورك �إثر ح��ادث حريق مر ّوع وذلك
يف الأ ّول م��ن �شه��ر �شب��اط ع��ام 1977م ،و�أعي��د
جثمان��ه �إىل م�سقط ر�أ�سه ..قرية م�صم�ص حيث

ووري الثرّ ى هناك.
منح ا�سم��ه (و�سام القد�س) للثقافة والفنون عام
1990م.
*
�أعماله ال�شعرية املطبوعة:
دي��وان – مع الفجر – �صادر عن مطبعة احلكيم يف
النا�ص��رة :ط 1ع��ام 1957م ،و ط – 2القاهرة يف
العام نف�سه1957 :م.
دي��وان – �صواري��خ – �صادر ع��ن مطبعة احلكيم يف
النّا�صرة عام 1958م.
دي��وان – �أن��ا الأر���ض ...ال حترمين��ي املط��ر –
�ص��ادر ع��ن االحت��اد الع��ام للكت��اب وال�صحفي�ين
الفل�سطينيني – بريوت عام 1976م.
وي�ض��م جمموعت��ه الأوىل
كت��اب ال�شع��ر الث��اين،
ّ
والثاني��ة ،وقد �صدر عن (جلنة �إحياء تراث را�شد
ح�س�ين) ،ع��ن (دار القب�س العربي��ة يف عكّا – عام
1978م.

ق�صائ��د فل�سطينية �ص��ادر عن جلن��ة �إحياء تراث
را�شد ح�سني /القاهرة.
ديوان – را�شد ح�سني – الأعمال ال�شعرية الكاملة
– بريوت.
الرتجمات:
حايي��م نحمانبيالي��ك :نخب��ة م��ن �شع��ره ونرثه/
ترجمة عن العرب ّي��ة( ،دار :دفري للن�شر ،تل �أبيب
– عام 1966م.
النّخي��ل والتّم��ر :جمموعة من الأغ��اين ال�شعب ّية
العرب ّي��ة ،ترجمها بالتع��اون مع �شاع��ر يهودي من
العرب ّية �إىل العرب ّية.
الع��رب يف �إ�سرائي��ل :ت�ألي��ف �ص�بري جري���س/
ج��زءان ،ترجم��ة ال�شاع��ر م��ن العرب ّي��ة �إىل
العرب ّي��ة� ..ص��ادر عن مركز الأبح��اث ،بريوت عام
1967م.

ثقافة التحدي /تتمة� /ص6
ب�أ�صحابها �إىل ما ي�سمي��ه بـ «الو�سيلة الذهبية»،
والت��ي تتلخ���ص يف � َّأن �أي ح�ضارة تقوم مبواجهة
التح��دي ب�سل�سل��ة م��ن اال�ستجاب��ات الت��ي ق��د
تكون �أحيان ًا غري ناجح��ة يف مواجهة التحديات
الت��ي تعرت���ض طري��ق النه�ضة واحل�ض��ارة ،ولكن
بالتح��دي وك�ثرة املح��اوالت املتنوع��ة تهت��دي
الأمم �إىل احل��ل الأمنوذجي الذي يقودها ب�أمان
�إىل النه�ضة واحل�ض��ارة ،وتكون بذلك قد و�صلت
�إىل الو�سيل��ة الذهبي��ة ،.الت��ي طرحه��ا توينبي
والت��ي تبع��ث عل��ى الأم��ل ،وجتعل م��ن التجربة
واملحاول��ة يف حد ذاتها �شرف ًا كب�يراً ،لأنها ُت�سهم
ب�ش��كل �أو ب�آخ��ر يف �إح��داث التغي�ير� ،إم��ا لكونها
و�سيل��ة ذهبية� ،أو لكونه��ا و�سيلة �أو�ضحت طريق ًا
ً
ثانية،
ال ينبغ��ي لأ�صحاب املح��اوالت �أن ي�سلكوه
حتط��م فكرة اجلم��ود والتفك�ير بنمط
كم��ا �أنها ِّ
ج��رب و�سيل��ة وف�ش��ل به��ا فليجرب
واح��د ،فم��ن َّ
و�سيل��ة غريه��ا .واخلال�ص��ة � َّإن ه��ذا الع��دد م��ن
املح��اوالت �سي�أت��ي حتم�� ًا بالو�سيل��ة الذهبي��ة،
وكل حماول��ة فا�شلة تعطي ن�ضج�� ًا �أكرب للحركة
التغيري ّية �صاحب��ة الإرادة �أو الدافعية الذاتية
الثورية باجتاه التح��رر والنهو�ض .ولعل م�شكلة
�أمتن��ا تكمن يف م�س�ألة احلل��ول الفا�شلة ،حيث �إن
�أمتن��ا لي�ست عاجزة م��ن �أن تلد �أف��كار ًا ت�صل بها
�إىل الو�سيلة الذهبي��ة ،غري �أنها حتتاج �إىل �سِ َعة
�أُفق وجر�أة على الت�ص��دي للم�شاكل ،فاال�ستمرار

جرب��ة غ�ير املُجد َّي��ة
يف الأخ��ذ بالو�سائ��ل املُ َّ
يمُ ثـ��ل ال��دوران ح��ول النف���س ،بينما ل��و جربت
الأم��ة ُطرق�� ًا جدي��دة حلقق��ت التغي�ير املن�شود،
فق��ط يتطل��ب الأمر اجل��ر�أة على ط��رق الأبواب
اجلدي��دة وع��دم االكتف��اء بالو�سائ��ل املجرب��ة
ف�ض��ل �أن
�سابق ًا.وكم��ا يق��ول «روب��رت �شول��ر»� :أُ ِّ
�أغ�ير ر�أي��ي و�أجن��ح عل��ى �أن �أ�ستم��ر عل��ى نف���س
الطريقة و�أف�شل».ويق��ول «ليوناردو دافين�شي»:
«فق��ط ع�بر التجربة ن�ستطي��ع �أن نتعل��م �شيئ ًا».
ويق��ول «توما�س �أدي�سون»« :العديد من التجارب
الفا�شلة يف احلياة تك��ون عندما ال ُيدرك النا�س
�أنهم كانوا قريبني من النجاح عندما ا�ست�سلموا»،
ويعلق �أدي�سون على جتاربه الكثرية�« :أنا مل �أقم
ب�ألف جتربة فا�شلة ،بل تعرفت على �ألف طريق
ال ي�ؤدي �إىل احلل ال�صحيح».
واملدق��ق يف الواق��ع العرب��ي يج��د �أن املجتمعات
تعر�ض��ت ل�صدم��ة
العربي��ة والإ�سالمي��ة ،ق��د َّ
احل�ض��ارة فلج���أوا �إىل النكو���ص �إىل املا�ض��ي
دفاع�� ًا ع��ن النف���س ب��د ً
ال م��ن العم��ل ال�ستع��ادة
القي��ادة و�أ�ستاذي��ة العامل ،للأ�س��ف مل َي ِع العرب
و امل�سلم��ون هذه النظرية العظيم��ة كما مل َيعوا
�أي�ض�� ًا �أن��ه «كلم��ا ازداد الوع��ي َّ
ق��ل اال�ستبداد»،
ً
جل ّد والعم��ل بدال من
ف��كان الب��د من الق��راءة وا ِ
العي���ش على �أطالل املج��د والفخار باملا�ضي رغم
�أهميت��ه ،وهنا البد م��ن زيادة الوع��ي والإدراك

بعيد ًا عن الطيبة وال�سذاجة التي جعلتنا مط َّية
الأمم امل�ستعم��رة ،والب��د م��ن تطوي��ر م��ا ترك��ه
ال�سل��ف الناجح و�إكمال��ه ليقل الظل��م وا�ستبداد
القريب والغريب.
واملتاب��ع لتاري��خ �شعبن��ا العرب��ي ال�س��وري يت�أكد
ل��ه �إن ه��ذا ال�شعب ميتلك ثقاف��ة التحدي والتي
جتلت من خالل:
 االنتخابات الرئا�سية ،التي كانت �إعالن انتماءحقيقي للوط��ن ،و�صون كرامة ال�شعب ،وا�ستفتاء
ل�صال��ح ال�سيادة �ضد الإره��اب ،و�إ�سقاط للعمالء
واملرتزق��ة ولالنتهازيني الذي��ن ا�ستغلوا الأزمة،
و�أثبتت �أن ال�سوريني �شعب ال يخاف التحدي ،بل
يهواه كائن ًا من كان املتحدي.
 بال�صم��ود والت�شبث بالأر���ض والوطن والقيادةواجلي���ش العرب��ي ال�س��وري العقائدي،وت�ساب��ق
�أبن��اء الكادح�ين لتق��دمي ال�شه��داء ،واحت�ض��ان
اجلي���ش البطل ،واال�ستمرار يف العمل والدوام يف
امل�ؤ�س�س��ات احلكومية ،ومتابع��ة التعليم ،وحتمل
�شظف العي�ش وق�س��وة احلياة ،والتم�سك بوحدة
الوط��ن �أر�ض�� ًا و�شعب ًا .لقد �أثبت��ت احلرب القذرة
الت��ي ت�شن عل��ى �سورية �أننا �شع��ب متنحنا ق�سوة
الظروف املزيد من ال�صالبة ومتنحنا ال�ضغوطات
�إىل املزيد من التحدي وا�ستنباط احلياة من رحم
امل�صائب ،مما تق��دم ميكننا القول� :إن املجتمعات
النامية ،ونحن منها ،بحاجة �إىل ثقافة التحدي،

و�أن تك��ون نهج ًا لدى النخبة ولدى عامة النا�س،
و�أن ن�ضغ��ط باجتاهه��ا �سلمي�� ًا ،ويف �إط��ار القانون
وبذل��ك ننت�ص��ر عل��ى كل التحدي��ات وال�صع��اب
التي تواج��ه جمتمعاتنا العربي��ة .وبالرغم من
�أن ثقاف��ة التح��دي ق��د حققت مكا�س��ب عديدة،
بي��د �أن ال�سلبي��ات �ضده��ا �أك�ثر م��ن �إيجابياته��ا
يف وقتن��ا احلا�ض��ر ،لأننا نعي�ش ف�ترة ا�ستثنائية
ترتاج��ع فيها قيم اخلري� ،إال �أنه��ا حتم ًا �ستنت�صر
يف امل�ستقب��ل .لكن هذا االنت�ص��ار ال ي�أتي لوحده
�أو �صدف��ة ،بل بالإرادة وبالعل��م والعمل وبالنهج
العقالين والدميقراطي .و�شعبنا العربي ال�سوري
هو �شعب التحدي واملقاومة ومن يقر�أ تاريخ هذا
ال�شع��ب ال تع��وزه الفطن��ة ليكت�ش��ف م��دى متتع
غالبي��ة �شعبنا بالروح الن�ضالي��ة التي تعد �سمة
�أ�سا�سي��ة م��ن مكونات �شخ�صية املواط��ن ال�سوري،
و�أن نقتن��ع ب���أن ثقاف��ة التح��دي مهم��ة لتحقيق
الإجن��ازات التاريخي��ة ،بالعم��ل عل��ى حتقي��ق
الأه��داف اال�سرتاتيجية يف م�س�يرة التقدم ،و�أن
ن��درك �أن هذا النوع م��ن الثقافة مه��م وعلينا �أن
نعتم��ده منهج ًا و�أ�سلوب حي��اة ،فلم ت َ
نب النه�ضات
واحل�ضارات �إال بثقافة التحدي.

�أدب
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(الناقو�س الزجاجي) يف ترجمة جديدة لـتوفيق �سخان
�صدر عن م�شروع “كلمة» للرتجمة الرتجمة العربية لرواية «الناقو�س الزجاجي”
لل�شاعرة الأمريكية �سيلفيا بالث ونقلها للعربية الدكتور توفيق �سخان.
و�صاحبة الرواية «�سيلفيا بالث» وا�سمها احلقيقى «فكتوريا لوكا�س»� ،شاعرة �أمريكية
ولدت �سنة  1932يف ما�سا�شو�سيت�س وكانت زوجة ال�شاعر الإجنليزى «تيد هيوغز»� ،أ�صدرت
جمموعة من الدواوين ال�شعرية من بينها «العمالق و�آرييل» ،وقد ن�شرت روايتها الوحيدة
«الناقو�س الزجاجي» قبل �إقدامها على و�ضع حد حلياتها يف �سن الثالثني ب�أ�سابيع قليلة.
احت ّلت رواية «النّاقو�س الزّ جاجي» مكانها �ضمن قائمة الكتب الأكرث مبيع ًا ،ورغم بع�ض
ن�سوي.
ر�سخت وجودها كرواية حت ّول
ّ
املراجعات النّقد ّية املتذ ّمرة� ،إ ّال �أنّها ّ
يذكر �أن ن�سخة عربية
�أخ���رى م��ن ال��رواي��ة �صدرت
عن الهيئة امل�صرية العامة
للكتاب  ،بتعريب املرتجمني
ال���������س����ودان����ي��ي�ن امل��ق��ي��م�ين
بالقاهرة� ،سماح جعفر ومازن
م�صطفى.
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�صورة من الذاكرة

ال�شاعر العراقي بلند احليدري و الكاتبة وال�شاعرة الأردنية منرية القهوجي وال�شاعرة الفل�سطينية منرية م�صباح
وال�شاعر ال�سوري ممدوح عدوان وال�شاعر التون�سي يو�سف رزوقه يف مهرجان قرطاج الدويل يف �أم�سية �شعرية 1994

الآراء النقدية يف ر�سالة الغفران /تتمة� /ص7
وم��ن الطري��ف �أن يلتق��ي اب��ن الق��ارح يف اجلن��ة بع���ض اجل��ن
في�أخ��ذ يف حماورته��م ،وال �سيم��ا كبريهم وه��و اخليتع��ور ،و�إذا هو
�شاع��ر ين�شد ال�شع��ر ،ويفخر ب�شعر اجلن ويعلو به على �شعر الإن�س
وي�سخ��ر من الإن���س الذين اليعرف��ون �سوى خم�سة ع�ش��ر وزن ًا على
ح�ين يعرف اجلن �آالف ًا من الأوزان والبحور ،كما ي�سخر من تعلقهم
بق�صي��دة ام��رئ القي�س عل��ى حني ينظ��م الأطفال م��ن اجلن ماهو
�أعظ��م منه��ا ،وقد عرف هذا اجلن��ي ال�شعر و�أن�شده قب��ل خلق �آدم،
يق��ول« :و�إن لنا لآالف �أوزان ما �سمع بها الإن�س ،و�إمنا كانت تخطر
بهم �أطيفال منا..ولق��د نظمت الرجز والق�صيد قبل �أن يخلق اهلل
�آدم ..وقد بلغني �أنكم تلهجون بق�صيدة امرئ القي�س « قفا نبك»..
و�إن �شئ��ت �أمليت��ك �ألف كلمة على ه��ذا الوزن»(ر�سالة الغفران �ص
291ـ  ،)292ث��م ين�شد ذلك اجلني ابن القارح �شيئ ًا من �شعره ومنه
ق�صيدة �سينية مطولة على البحر ال�سريع مطلعها ( �ص :)298
مكة �أقوت من بني الدردبي�س فما جلني بها من ح�سيـ�س
5ـ ازدراء الرجز:
ويع�بر املع��ري عن ازدرائه الرجز مت�أث��ر ًا يف ذلك الذوق ال�سائد
�آنئ��ذ �إذ كان الرج��ز يعد حم��ار ال�شعراء ،لذلك يجع��ل املعري بيت
�شع��راء الرج��ز يف �أق�ص��ى اجلن��ة ،وم��ا هو بالبي��ت الع��ايل ،يقول
«ومير ب�أبيات لي�س لها ُ�س ُموقُ �أبيات اجلنة،
املعري عن ابن القارح:
ّ
الرجز يكون فيها� :أغلب بني عجل،
في�س�أل عنها فيقال :هذه جنة َ
والعج��اج ،ور�ؤبة(»...ر�سال��ة الغف��ران ���ص  .)373فيعلّ��ق على ما
��ن َ�سف َْ�ساف القري�ض،
�سم��ع ،خماطب ًا �شعراء الرج��ز»:و�إنّ
الرج َز لمَ ِ ْ
َ
ُ�ص َر بكم»( ر�سالة الغفران �ص )375وهكذا،
ق�ص��رمت �أيها ال ّنف َُر ،فق ِّ
ّ
فالبي��وت غ�ير العالي��ة ذات داللة على قيم��ة �شعرية غ�ير عالية
�أي�ض ًا.
6ـ اهتمامه برواية ال�شعر ووزنه:
ويعن��ى املع��ري برواية ال�شعر عناية كب�يرة� ،إذ يطل ابن القارح
عل��ى ام��رئ القي���س وه��و يف اجلحيم لي�سال��ه عن رواي��ات خمتلفة
لبع���ض �أبي��ات �شعره ،فينكره��ا امر�ؤ القي���س ويرده��ا ومنها زيادة
الواو يف بداية البيت الآتي:
ك�أن ذرى ر�أ�س املجيمر غدوة من ال�سيل والغثاء فلكة مغزل

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

فيق��ول امر�ؤ القي�س� « :أبعد اهلل �أولئك ،لقد �أ�سا�ؤوا الرواية  ،و�إذا
فعل��وا ذلك ف���أي فرق يقع ب�ين النظم والنرث� ،إمنا ذل��ك �شيء فعله
م��ن ال غري��زة ل��ه يف معرف��ة وزن القري�ض»(ر�سال��ة الغف��ران �ص
 ،)314ويف ذل��ك داللة �أي�ض ًا على اهتمام املع��ري بالوزن يف ال�شعر،
بالإ�ضافة �إىل اهتمامه ب�صحة الرواية والنقل.
7ـ اهتمامه باللغة والنحو:
ولق��د عن��ي املعري بق�ضاي��ا اللغة كثري ًا يف ر�سالت��ه ،ووقف طوي ً
ال
عن��د بع���ض الق�ضايا اللغوي��ة والإعرايبة ،و َّ
من ع��ن ذوق رفيع ،من
ذل��ك تعليق��ه على رواية فع��ل ن�ضت بت�ضعيف ال�ض��اد يف بيت امرئ
القي�س:
فجئت وقد ن�ضت لنوم ثيابها لدى ال�سرت �إال لب�سة املتف�ضل
�إذ يعل��ق علي��ه تعليق�� ًا نقدي ًا دقيق ًا حي��ث يقول»:منه��م من ي�شدد
ال�ض��اد ومنه��م من ين�ش��د بالتخفي��ف والوجهان من قول��ك :ن�ضوت
الث��وب� ،إال �أنك �إذا �شددت ال�ضاد �أ�شب��ه الفعل من الن�ضي�ض :يقال
ه��ذه ن�ضي�ض��ة م��ن املط��ر� ،أي قلي��ل ،والتخفي��ف �أح��ب �إيل ،و�إمن��ا
حمله��م عل��ى الت�شدي��د كراه��ة الزح��اف ،ولي���س مبكروه»(ر�سالة
الغفران.)315
وم��ن اهتمامه بالنح��و ،وقوفه على �إع��راب ال�سيما يف قول امرئ
القي�س»:وال�سيم��ا ي��وم بدارة جلجل» حيث يق��ول »:يجوز لك فيه
الن�ص��ب واخلف���ض والرفع ،ف�أما الن�صب فعلى م��ا يجب للمفعول من
الظ��روف ،و�أم��ا الرفع فعلى �أن جتعل ما كاف��ة ،و�إذا خف�ض يوم فما
من الزيادات» (ر�سالة الغفران �ص.)317
8ـ تقديره ال�شعراء:
والب��د من �أن نالح��ظ �أخري ًا �أن املعري يقدر ال�شع��ر وال�شعراء� ،إذ
جع��ل �أكرثه��م يف اجلن��ة ،وجع��ل الأحاديث يف اجلنة ت��دور حول
ال�شعر وال�شعراء ،ومل يقف من ال�شعر موقف ًا معادي ًا ،بل جعل كثري ًا
م��ن �شعراء اجلاهلي��ة يدخلون اجلنة ،ومل يقف م��ن ال�شعر موقف
�أفالط��ون مث�ل ً
ا الذي حرم عل��ى ال�شعراء دخ��ول جمهوريته لأنهم
يث�يرون امل�شاع��ر والعواطف ،فيجعلون النا�س �ضعف��اء ،ثم ا�ستثنى
�شع��راء احلما�س��ة والبطول��ة ،ومل يجع��ل يف الن��ار غري ع��دد قليل
م��ن ال�شعراء ،واب��ن القارح يط��ل عليهم من مكان مرتف��ع يف �أق�صى

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

اجلن��ة ،ويراهم وهم يف حفرة عميقة ،وال يطيل احلوار معهم ،وال
ي�صور عذابهم ،ك�أنه ي�شفق عليهم ،و�سرعان ما يرجع ابن القارح يف
خطواته داخل اجلنة.
9ـ ال�صدق يف ال�شعر:
ولق��د جعل املع��ري ال�صدق يف ال�شعر قيمة علي��ا ،فبال�صدق دخل
مث�ل ً
ا احلطيئة اجلنة ،وذلك ل�صدقه يف قوله( ر�سالة الغفران �ص
:)307
ً
�أرى يل وجها �شوه اهلل خلقه فقبح من وجه وقبح حامله
خامتة:
لق��د كان املع��ري يف ر�سال��ة الغفران ناق��د ًا ح�صيف ًا ،يق��ر بالف�ضل
لل�شعر وال�شعراء ،ويدخل به��م اجلنة ،ويجعل �أحاديث ابن القارح
معه��م تدور حول ال�شع��ر ،وقد دل على ذوق رفي��ع عماده االهتمام
بال��وزن ،ودق��ة الرواية ،والعناي��ة باللغة والنح��و ،وكان ذا خيال
خ�ص��ب� ،إذ تخي��ل اجل��ن ين�شدون ال�شع��ر ،ولكن يالح��ظ �أن معظم
�آرائ��ه كان��ت مم��ا هو �شائ��ع يف ع�ص��ره ،فتعريف��ه لل�شعر ه��و نف�سه
تعري��ف قدامة بن جعفر ،وعالقة ال�شعر باجلن فكرة قدمية قال
بها العرب يف اجلاهلية ،ولعله مل ي�ضف �سوى ال�سخرية من توظيف
ال�شع��ر يف مدي��ح احل��كام ،وم��ا يق��در للمعري ه��و عنايت��ه برواية
ال�شع��ر وحر�صه على الدق��ة والأمانة ،كما يقدر له التذوق الرفيع
للألف��اظ وعنايت��ه ب�شرحه��ا والتعلي��ق عليها ،حتى �إن��ه من املمكن
اخلروج مبعجم الألفاظ التي �شرحها املعري يف ر�سالة الغفران.
املراجع:
ابن جعفر ،قدامة ،نقد ال�شعر ،حت ،كمال م�صطفى ،مكتبة اخلاجني،
القاهرة ،ط� .أوىل.1948 ،
عبا���س� ،إح�س��ان ،تاري��خ النق��د الأدبي عن��د الع��رب ،دار الأمانة،
بريوت ،ط� .أوىل.1971 ،
املع��ري ،ر�سال��ة الغف��ران ،حتقي��ق د .عائ�ش��ة عبدالرحم��ن ،دار
املعارف مب�صر ،القاهرة ،ط .خام�سة.1969 ،

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"

• نزار بني املرجة

(�أيام مهاجرة) للدكتورة نوار �سلمان

� ٌ
أربع على (ربيع) اخلراب!

�ضم��ن �سل�سلة �أدب الأطفال من �إ�صدارات احتاد الكتاب العرب �صدرت رواية “�أيام مهاجرة”
للدكتورة نوار �سلمان.
تت�ضمن الرواية ق�صة �إن�سانة قادتها جمريات احلياة مكللة بطموحها �إىل �إكمال درا�ستها يف
املدين��ة ومن ثم قادها احلب �إىل ال�سفر والهجرة ،فت�شعر بعد م�ضي الوقت الطويل باحلنني
�إىل قريته��ا وموطنه��ا لتفاج�أ عند عودتها ب�أنها ت�شعر بالغرب��ة والوحدة بعد �أن خ�سرت يف
النهاي��ة عالق��ة احلنني التي كان��ت تربطها مع قريتها وعالقة االرتب��اط مبوطنها اجلديد
فهاجرت بالتايل منها كل الأيام.
جاءت الرواية يف � 250صفحةمن القطع املتو�سط ،وبغالف مميز للفنانة مها ح�سن.

ابنة �سو�سلوف رواية جديدة
للكاتب حبيب عبد الرب �سروري
رواية جديدة للكاتب حبيب عبد الرب �سروري �ضمن �إ�صدارات دار ال�ساقي للن�شر.
ت�أخذ الرواية قارئها �إىل عوامل مت�شابكة ،فبعد وفاة زوجته يف تفجري �إرهابي يف فرن�سا يعود
عمران �إىل اليمن الذي توحد �شما ًال وجنوب ًا وانت�شرت فيه ال�سلفية الدينية حتى و�صلت �إىل عدَ ن،
مدينة �صباه التي �سلبته فيها نظرات املراهقة فاتن ولقاءاتهما احلميمة ال�صامتة ،والتي ع ّلمته فيها
«الدكتورة» �أبجدية احلياة .يف �صنعاء تدور �أحداث ا�ستثنائية ثم تندلع ثورة فرباير يف اليمن فينزل
�إىل ال�ساحات حام ًال �أحالم ًا قدمية وفكر ًا علماني ًا متن ّور ًا يف مواجهة ال�سلفية.

“عيناك كال�شام”
للأديب يا�سني احلمود
�ضمن �سل�سلة ال�شعر من �إ�صدارات احتاد الكتاب العرب �صدر ديوان “عيناك كال�شام” للأديب
يا�سني احلمود � ،أهداه �إىل كل من �أحب الوطن و�أخل�ص له احلب والوفاء و�إىل كل قطرة دم
�أريقت يف �سبيل ال�شرف والكرامة و�إىل كل من ترفع على اجلراح والطائفية البغي�ضة.....
�ض��م الديوان جمموعة من الق�صائد التي حل ال�شاع��ر �ضفائرها و�أعتقها من قيودها لتحلق
حرة بكل وجدانياتها يف ف�ضاءات ال�شعر الرحبة ،ولتعرب ب�شكل �أو ب�آخر عن مكنونات نف�سه
وهواج�سه املختلفة التي جتلت ب�شفافية ا�ستثنائية بني الأبيات.

كل عام و�أنتم بخري

مبنا�سبة عيد امليالد املجيد وعيد ر�أ�س ال�سنة وحلول العام اجلديد 2015م
وعيد املولد النبوي املبارك ،حتتجب «الأ�سبوع الأدبي» وتعود �إىل قرائها
الأعزاء بتاريخ الأحد 2015/1/18م ،وكل عام والوطن الغايل ب�ألف خري..

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

املدير امل�ســ�ؤول :د.ح�ســـني جمعــة

رئيـ�س التحرير :د.نـزار بني املرجـة

مديـــر التحريــــــــر :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

ــ  1ــ
�سن��وات بالتم��ام والكم��ال ،اختطف��ت من
ه��ي �أرب��ع
ٍ
�أعمارنا وعمر وطننا العربي!!
�سنوات متي��زت عن �سابقاته��ا بانت�شار مريع
� ..أرب��ع
ٍ
للخراب واحلرائق والقتل والدمار..
� ..أربع �سنوات كانت �أب�شع �سنوات العمر! ،وكان �أ�شنع
م��ا ع�شناه خالله��ا هو قدرة �أعدائنا عل��ى �إقناع ال�شقيق
بقت��ل �شقيقه! ،بل وت�صوي��ر ذلك على �أن��ه انت�صار! �أين
منه االنت�صار على عدونا احلقيقي جميع ًا!؟
ولدرج��ة الو�ص��ول �إىل مفارق��ة بتن��ا ن��رى فيه��ا
م�س ّلح�ين َي ّْدع��ون (الوطني��ة) وهم يف �أح�ض��ان ورعاية
العدو ال�صهيوين!! فيا للعجب من هكذا وطنيني!
كاذب متغطر���س ،دفع
� ..أرب��ع
ٍ
�سن��وات م��ن (ربي��ع ٍ) ٍ
الع��رب ثمنه ،وكان ثمن ًا باهظ�� ًا وم�ؤمل ًا وكانت اخل�سارات
فادحة جد ًا وفاقت كل ت�صور!!
ــ  2ــ
ولعل خري جواب على �أ�صحاب ومروجي ذلك امل�شروع
العدواين اجلهنمي الذي �أطلقوا عليه (الربيع العربي)،
يكمن فيما �آلت �إليه الأمور بعد �أربع �سنوات كاملة ،حيث
�أ�صبح��ت �أمني��ة كل من قا�سى من وي�لات ذلك (الربيع)
امل�ش���ؤوم� ،أن تع��ود الأمور �إىل ما كان��ت عليه قبله ،حتى
�شتاء �أو خريف ًا!!
ولو كان ً
وهذا ما بد�أ بالظهور على �أل�سنة العرب يف �أقطارهم
تعر�ضت للوي�لات ،عندما ت�س�أله��م و�سائل الإعالم
الت��ي ّ
املرئي��ة واملق��روءة وامل�سموع��ة ،حي��ث نالح��ظ جواب��اً
واح��د ًا تله��ج ب��ه تل��ك الأل�سن��ة ،وه��و �إط�لاق الآم��ال
والأمني��ات بع��ودة الأم��ور يف تل��ك البل��دان �إىل �ساب��ق
عهده��ا� ،..أج��ل ع��ودة �أحواله��ا وحياته��ا �إىل م��ا كانت
عليه!!
 ..ه��ذه الأمنية الت��ي ينطق بها اجلمي��ع وتعرب عن
ح��ال اجلميع!� ،أال متثل هزمي��ة و�صفعة قوية لأ�صحاب
ذلك (الربيع)؟!
ــ  3ــ
وانتق��ا ًال م��ن حدي��ث الأمني��ات وع��ودة القناع��ات
�إىل ن�صابه��ا!� ،إىل الوقائ��ع امليدانية ،يح��ق لنا احلديث
م��ن خ�لال ما �آل��ت �إلي��ه الأم��ور يف البل��دان الت��ي عانت
انتهاء مما
م��ن ويالت ذل��ك (الربيع) املزع��وم امل�ش���ؤوم،
ً
ح�ص��ل يف تون�س ال�شقيقة ،وما ح�ص��ل يف م�صر ال�شقيقة
قبله��ا ،حيث ثبت للقا�ص��ي والداين �أن اله��زّ ات العنيفة
والأح��داث الدامية مل تكن لتح��دث عرب جمريات ذلك
(الربي��ع) ل��وال القوة املحرك��ة لها يف الأ�سا���س الكامنة
يف برنام��ج اجلماع��ات الديني��ة املتطرف��ة الت��ي �ش ّوهت
الإ�سالم احلقيقي ،وحاولت اللعب حتت يافطة ما ي�سمى
بالإ�س�لام ال�سيا�سي ،والذي �سقط��ت عنه جميع الأقنعة
بع��د �أرب��ع �سنوات م��ن العن��ف والقت��ل والدم��ار ،ليظهر
وجه��ه الب�ش��ع ال��ذي جت�س��ده املجموع��ات التكفريي��ة
الإرهابي��ة امل�سلحة التي تعبث خراب�� ًا وقت ًال وف�ساد ًا يف
الأر�ض!!
ــ  4ــ
�أج��ل ه��ي �أربع على (ربي��ع) اخل��راب ،..فهل حتتاج
لو�ض��وح �أكرث ،بعد �إطالق الأمني��ات والتمنيات
ال�ص��ورة
ٍ
م��ن اجلميع للعودة �إىل م��ا كنا عليه من �أم��ان وا�ستقرار
وطم�أنين��ة قب��ل وق��وع الكث�ير من الع��رب يف ذل��ك الفخ
الرهيب؟!
www. marje.syriaprof.com

