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ال لهذا احلب !
•وفاء عزيز �أوغلي
قلت بكل ما يف قلبي من غ�ضب :ال لهذا احلب .
حني قر�أت ر�سالة الكرتونية و�صلت �إىل بريدي .
الإغرتاب م�شكلة وم�أ�ساة الأوطان كلها ..
“ �إغرتب تتجدد “ .
 ..قيل ه��ذا ال��ك�لام وه��و ح��ق� ،شريطة �أال يكون
�إغرتاب ًا �أبدي ًا دائم ًا ،لأنه بهذا �سي�صبح ا�ستقرار ًا يحتاج
�إىل جتديد ..
 ..هناك �شروط وقيود والتزامات �أدبية و�أخالقية
وعاطفية ،جتاه الوطن الذي �سيغرتب عنه من يود ذلك .
من ي�شاء عن وطنه� ،إمنا ليت هذا الوطن
 ..فليغرتب ْ
يظلّ الأم التي �أجنبته ،وال يحق له �إال �أن يحبها ويجلها
ويقد�سها .
م�س �أحد بالدي بكلمة
�..أثور و�أحزن و�أغ�ضب كلما ّ
�سيئة..
�سواء �أكان رج ً
ال �أ ْم �أمر�أة� ،شاب ًا �أو جتاوز �سن ال�شباب،
مغرتب ًا عنها �إىل ما ال نهاية� ،أو لفرتة حمددة� ،أو كان
جمرد �سائح يجوب بالد اهلل الأخرى لفرتة من الزمن ثم
ّ
ي�ؤوب ..
�أحقد عليه � ْإن كان غريب ًا ،و�أمقته حتى النخاع � ْإن
كان من �أبنائها .
الر�سالة حتتوي �صور ًا ملدينة م�شهود لها باجلمال
اخلالب والنظافة ،ولي�س يف هذا ما يثري الإزع��اج ،فال

ينكر �أحد امليزات التي تتمتع بها مدن كثرية يف العامل
كله .
ولكن ما �أثار غ�ضبي وحزين مع ًا ،التعليقات املرافقة
لها ،واملعب�أة بال�سخرية املريرة ،والتي يقارن من�سق هذه
الر�سالة ،بني ذلك البلد الأوربي وبني �سوري ًا وطنه الأم
�سورية .
ت�ساءلت واحلنق ي�سحقني  ..ملاذا .؟ �أن�سخر من
�أوطاننا و�أنف�سنا وعلى امللأ .؟
� ..ألي�س من ي�سخر هو �أحد الذين يرمون الف�ضالت
يف �شوارع �سوريا من نوافذ �سياراتهم الفارهة  .؟
لن تزيد هذه ما يف ال�شوارع
يرمونها وهم يرددون ْ “ :
ولن تنق�ص ..
من �أو�ساخْ ،
���ن ينق�ص م��ا �أف��ع��ل��ه م��ن ���س��وء فعل
���ن ي��زي��د ول ْ
ول ْ
الآخرين“ .
ون�سي �أنه لو امتنع هو ،وفعل الآخرون فعله ،لغدت
بالدنا �أجمل البلدان .
قد يقول هذه املن�سق ال�ساخر� ،أنه ن�سق الر�سالة
ْ
و�أر�سلها �إىل القا�صي والداين ،من اجل حث �أهل بلده كي
ي�صبحوا الأف�ضل ،ول�سان حاله يقول:
“ ت�شبهوا � ْإن ْ
مل تكونوا مبثلهم � ّإن الت�شبه بالكرام
فالح “
مل يقل  ..و ْ
..وليته ْ
مل يفعل !.

كلمات بال �أجنحة
• عبداملعني زيتون
هل ت�صري اللغة ف�ضاء؟ والكلمات
�أج��ن��ح��ة؟ ومل ال؟ �إذا ك��ان��ت لغة
الإن�����س��ان �شفيفة متلك ق��درة فتح
الآف����اق ب�لا ح���دود على قيم عليا
ت�سكن فيه ،وميلك منحها للآخرين..
ولي�س ثمة ف�ضاء حمدود للقيم التي
لها ملكة وقدرة �أن ترتفع بالإن�سان
وت��رت��ف��ع ب��ه لي�صري �أ���ش��ب��ه مبالك
يحلق يف ال�سماء ور�أ�سه بني الغيوم
و�أق��دام��ه بعيدة ،بعيدة عن وحل
الأر�ض وغبارها!!
�أوح����ال الأر�����ض ،ال ت��غ��ري �إال
ال�����ص��غ��ار ،لأن���ه���م ال ي��رون��ه��ا على
حقيقتها ،وقد يظنون �أنف�سهم بني
النجوم وه��م يتخبطون بالوحل!
فالإن�سان ال��ذي م�ل�أ نف�سه وروح��ه
وكيانه ب�أو�ساخ احلياة ،ال يعب�أ �إذا
ما علق به الغبار ،بينما ن�ستطيع
ب�سهولة �أن منيز و�أن نرى ذرة غبار
واح����دة ع��ل��ق��ت ب�����ش��يء ن��ظ��ي��ف!..
وبب�ساطة يبتعد الأنا�س الأ�سوياء
عن غبار احلياة لأنهم ال يحتملون
عبء حمل ذرة واحدة على عاتقهم

لأنها ثقيلة عليهم على خفتها عند
غ�ير الأ����س���وي���اء.ت���رى! ك��م ال��ف��رق
�إذن بني �إن�سان القيمة و�إن�سان الال
قيمة؟! وك��م امل�سافة وال��ب��ون بني
هذا وذاك؟
ه��ي متاما امل�سافة ب�ين الأر���ض
وال�سماء ،على الأوىل يعي�ش االثنان،
هذا �صحيح لكن �إن�سان القيمة ر�أ�سه
بني النجوم والآخر ر�أ�سه مدفون يف
تراب الأر�ض وع�شبها..
�إن �أخطر ما يف الأمر �أن ال ننتبه
�إىل زم��ن غر�س القيم يف “تربة”
�أوالدن��ا ،لأن القيم �إذا مل تغر�س يف
�أوان��ه��ا ت�شبه اىل حد بعيد غر�س
الأ�شجار يف غري مو�سمها�،إذا عا�شت
لن تثمر! والأليم يف تربية �أطفالنا
�أن الأبوين يهتمان �إىل حد مفرط
بلبا�س وم�أكل �أوالده��م��ا ،لكنهم ال
يعريون الأهمية ذاتها لغر�س القيمة
يف نفو�س و�أرواح �أطفالهما الأهمية
امل�ستحقة ،فتتحول الرتبية �إىل غري
وجهتها ال�صحيحة ،لت�صبح �أ�شبه
برتبية الدواجن ال الب�شر؟

واحلقيقة� ،أن مربي الدواجن
يطعمون طيورهم ،ومربي ال�ثروة
احل��ي��وان��ي��ة ال يعنيهم �إال ت�سمني
حيواناتهم ،لكن تربية الأطفال،
لها ���ش���أن �آخ����ر؟! وزرع القيمة يف
الإن�سان �أقوى ماتكون عندما يكون
عوده غ�ضا رقيقا مثل ب�سلة �أو �شتلة
نغر�سها اليوم لننعم بثمرها وفيئها
حني تكرب،وتكرب..
ويخطئ م��ن يظن �أن الإن�سان
لي�س ج����زء ًا م��ن الطبيعة جت��ري
عليه قوانينها و�أعرفها ،لكنه �أثمن
و�أجمل مايف هذه الطبيعة؟.
فاللغة اجلميلة �شفيفة مثل
ف�ضاء ،حتلق فيه الكلمات ..هي حالة
من اجلماليات يف كوننا اجلميل ،وهو
مليء باجلمال ،و�إنه لذو حظ وا�سع
ذل��ك الإن�����س��ان ال���ذي ي�ستطيع �أن
يتلم�س ويعي�ش جماليات الكون من
حوله ،وهو يرى ذاته ت�سبح يف هذا
اجلمال لأنه جزء منه!.

ق�ضايا و�آراء

ــاب
ُك ّت
ٌ
و

�آ راء

«�سورية كانت مالذ ًا للوطنيني التون�سيني ومازالت املدر�سة التي
نتعلم منها الكرامة وال�شهامة ومعنى العروبة والدفاع عن الأمة
وفل�سطني»
 �أحمد الكحالوي –(كاتب وباحث تون�سي)
«حني يقوم الأمريكيون والأوروبيون بتعليم الآخرين �ضرورة
االلتزام بالقانون الدويل يف الوقت الذي تقوم به الواليات املتحدة
و�أغلب دول االحتاد الأوروبي وحلف �شمال الأطل�سي (الناتو) بخرق
هذا القانون فلي�س من العجب بعد ذلك �أنَّ قلة فقط من النا�س ت�أخذ
على حممل اجلد اخلطابية الأمريكية والغربية فيما تنظر �إليها
الأغلبية على �أنها حفل �ألعاب ناري»..
 ترييزا �سبين�سريوفا –(كاتبة ت�شيكية)
«وا�شنطن ال تزال توفر �إىل اليوم احلماية لـ «�إ�سرائيل» على
ال�صعيد الدبلوما�سي عرب منع �صدور قرارات بحقها يف الأمم املتحدة
وما ي�شابه ذلك ،لكن امل�سار الذي تتخذه «�إ�سرائيل» �ستكون له عواقبه
 ،فـ «�إ�سرائيل» حتكم �سيطرتها على �شعب �آخر وحترم الفل�سطينيني من
احلقوق الأ�سا�سية ،وهو موقف ال ميكن للعامل �أن يقبله ،وقد تت�ضمن
العواقب تراجع ًا �أمريكي ًا عن توفري الغطاء الدبلوما�سي ـلـ «�إ�سرائيل»
كما قد تت�ضمن عقوبات �أوروبية �أ�شد من النوع املقرتح يف تقرير
االحتاد الأوروبي»...
 جوناثان فرينالند –(كاتب بريطاين)
«ونحتفي بعيد الأم البد من مل�سة وفاء لأم ال�شهيد هذه الأم
العربية ال�صابرة يف لبنان و�سورية والعراق واليمن وم�صر وفل�سطني
وعلى امتداد هذا الوطن العربي املبتلى مب�ؤامرات ذوي القربى ،الذين
ال يرحمون دموع الأمهات ،وال ي�ستغفرون رب العاملني الذي جعل
جنته املوعودة حتت �أقدام الأمهات ،اعرتاف ًا بت�ضحيات الأم اجل�سام
وعاطفتها التي ال ت�شوبها �شوائب الغدر واخليانات ،وال يعكر �صفوها
انهزام وال م�ؤامرات ،لهذا كانت ال�صامدة ،واملتعالية على جراحات
القلب الطري ونار احلب املتقدة على الدوام ،القادرة على احتبا�س
الدمع وتقبل امل�صاب بثبات حني ت�سقط فلذات الأكباد �ضحية
امل�ؤامرات اللعينة ،وحني الدم العربي الأ�صيل الذي يجري يف عروق
الأبناء ويروي �أر�ض الوطن بالعزة والفخار»...
 �سلوى خليل الأمني –(كاتبة لبنانية)
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كلمة يف النفاق الأمريكي
• علي دياب
يتوقف املرء ملي ًا �أمام الكثري من مواقف الدول يف
هذا العامل ،وال�س ّيما الدولة ذات النفوذ الأكرب فيه،
�أي الواليات املتحدة الأمريكية ،فن�سمع �صباح م�ساء،
الت�صريح تلو الآخ��ر من وزارة اخلارجية �أو البيت
الأبي�ض �أو البنتاغون �أو من ه��ذا امل�س�ؤول �أو ذاك
فيها ،حول الإرهاب وخطره ،والدعوة لتحالفات ت�ضم
ع�شرات الدول ملواجهته والت�صدي له ،وال�شيء نف�سه
�أي�ض ًا ينطبق على دول �أخرى �أو دويالت تدور يف فلك
هذه ال�سيا�سة الأمريكية غري املفهومة ،بكل املقايي�س
واالعتبارات لدى عامة النا�س� ،إن كانوا يف الغرب �أم
يف ال�شرق ،ولكن العارف لواقع هذه الدول وتوجهات
�سيا�ساتها احلقيقية جتاه �أمتنا العربية ومنطقتنا،
فال يخفى عليه �شيء ،وه��و ي��درك متام ًا �أنّ العدو
الميكن �أن يكون �صديق ًا بني ليلة و�ضحاها!! فاملوقف
الأمريكي ونعني هنا النظام الأمريكي ولي�س ال�شعب
الأمريكي �أو الأوروبي ،فثمة تناق�ض بني مواقف هذه
ال�شعوب ومواقف �أنظمتها والتي كما �أ�شرنا �آنف ًا� ،أنّ
ت�صريحاتها تبدو �إن�سانية ومتناغمة مع رغبات هذه
ال�شعوب التي جتنح دائم ًا �إىل اخلري وحماربة ال�شر.
�أما �إذا �أردنا �أن نتوقف عند ال�سلوك العملي لهذه
الأنظمة فنجد طالق ًا بائن ًا بني ماتدعيه وما متار�سه
على الأر���ض!! فاملوقف من الإره��اب ،والق�ضاء عليه،
واملوافقة على العديد من القرارات يف جمل�س الأمن
و�آخ��ره��ا 2170:و 2178لعام  2014و  2199لعام
 ،2015التي تن�ص على مكافحة الإرهاب �أو جتفيف
منابعه ،و�إىل �أي مدى جند �أنّ هذه ال��ق��رارات جتد
طريقها �إىل التنفيذ لدى الواليات املتحدة الأمريكية،
�أو لدى ال��دول الإقليمية �أو العربية التي ت��دور يف
فلكها ،و�إذا عدنا �إىل البدايات وبالتايل كيف و�أين
تكونت هذه التنظيمات؟ جند �أنّ املخابرات املركزية
الأمريكية وبالتن�سيق مع عميلتها ال�سعودية ،هي
التي رعتها وحتت م�سميات ع ّ��دة ،وك��ان يف مقدمتها
«املجاهدون العرب الأفغان» ملواجهة النفوذ ال�سوفيتي
يف �أفغان�ستان ،والتي �شكّل �أ�سامة بن الدن ما�س ّموه
وتفرخ عنه داع�ش و�أخواتها كما
تنظيم القاعدة
ّ
يقال!!
وبالتايل فاحلا�ضن لهذه التنظيمات هو ذلك الفكر
املتطرف والذي ي�شكل املذهب الوهابي الأول والأخري
بالن�سبة �إل��ي��ه ،وه��ذا مايبدو للعيان يف املمار�سات
العملية لهذه التنظيمات التي ت ّ��دع��ي �أنّ��ه��ا تطبق
الإ���س�لام وه��و منها ب��راء� ،إذ ًا ه��ذا اخلطر الإرهابي
كان �صناعة �أمريكية بامتياز ،ومازال يخ�ضع لرعاية
ه��ذا ال�صانع لأنّ���ه يتوافق م��ع م�صاحله ،وم�صلحة
حليفه الأ�سا�س ،الكيان ال�صهيوين يف امل�شرق العربي،
ال��ذي تتجلّى م�صلحته يف تق�سيم ه��ذه الأم���ة �إىل
دوي�لات طائفية هزيلة ،وذلك لت�صبح مطايا ودمى
لدى الدولة الطائفية اليهودية الأكرب يف املنطقة،
على غرار دول ملوك الطوائف يف الأندل�س ،ودولة
الفرجنة بزعامة �ألفون�سو �شمال �إ�سبانيا املدعومة من
بقية الدول الأوروبية �آنذاك ،و�إال فكيف بنا �أن نقتنع
بالت�صريحات الغربية الأمريكية والأوروبية ودول
م�شيخات النفط يف �أنّهم جادون يف حماربة الإرهاب؟
وهم ي�ضخون املال وال�سالح لهذه الع�صابات يف ميادين
املواجهة معها� ،إن كان يف العراق �أو يف �سورية �أو م�صر
�أو ليبيا وغريها ،وها هو ال�سلطان العثماين اجلديد،
حليف وا�شنطن الأول يف املنطقة ملواجهة الإرهاب!!

املتمثل بداع�ش وعالقته فيها �أي بداع�ش متر ب�أح�سن
حاالتها ،ويحق لنا ت�سميتها ب�شهر الع�سل! فكم من
الأ�ضرحة وال�شخ�صيات التي ت�شكل رم��وز ًا فكرية
ودينية لدى العرب وامل�سلمني ،فقامت هذه التنظيمات
التكفريية بهدمها وحرقها وقلب عاليها �سافلها!!
من عدي بن حجر� ،إىل اجلامع الأم��وي بحلب� ،إىل
�أب��ي العالء املعري ،والإم���ام ال��ن��ووي ....ال �ضرورة
حل�صرها� ،إال جد م�ؤ�س�س ال�سلطنة العثمانية �سليمان
�شاه؟ فقامت داع�ش بحمايته واملحافظة عليه! ومن
ثم قامت بت�أمني الغطاء لدخول الدبابات الرتكية
�إىل الأرا�ضي العربية ال�سورية لنقل رفاته� ،إذ �أقيم
هذا ال�ضريح باتفاق بني احلكومة الرتكية وحكومة
االحتالل الفرن�سي يومها للإبقاء على مايطلق عليه
م�سمار جحا ،وهو بالأ�صل غري موجود!! كما تذكر
الكثري من امل�صادر التاريخية ،وبالتايل نعود �إىل
املوقف الأم�يرك��ي املنافق ال��ذي ع ّ��د حركة طالبان
حركة �إرهابية تدعم تنظيم القاعدة ،وال�س ّيما بعد
�أح��داث �أيلول عام  ،2001ومن ثم قامت ب�شن حرب
عليها واحتلت �أفغان�ستان �أيام بو�ش االبن ،وال�شيء
نف�سه بالن�سبة �إىل العراق وبذريعة �أنّه ميلك �أ�سلحة
دم��ار �شامل!! وبعد �أن تنفذ اجلرمية تلو الأخ��رى
وي��ذه��ب �ضحيتها مئات الآالف م��ن الب�شر وتدمر
البالد! يعود النظام الأمريكي ليعرتف ب�أنّ املخابرات
خدعته ومل تكن �صادقة فيما �أودعته من معلومات! .
وال��ي��وم جند �أنّ الإدارة الأمريكية تعمل على
التفاو�ض مبا�شرة مع حركة طالبان ،وتوعز �إىل
ربيبتها قطر لتفتح لها مكتب ًا يف ال��دوح��ة وذل��ك
عام  ،2013متهيد ًا لعقد اتفاق معها ومن ثم لت�ؤمن
ان�سحاب ًا �آمن ًا لقواتها من �أفغان�ستان ،لأنّ هذه احلركة
�أحلقت بالواليات املتحدة الأمريكية �أ�ضرار ًا باهظة،
وكما تورد التقارير �أنّها قتلت �أكرث من �ألف وخم�سمئة
من عنا�صر القوات الأمريكية واخل�سائر املادية �أي�ض ًا
التقل عن �أل��ف مليار دوالر ،وافتتاح مكتب حركة
طالبان مل يكن �سري ًا و�إنمّ���ا ح�صل يف حفل ر�سمي
بح�ضور حمد بن جا�سم �آل ث��اين وزي��ر اخلارجية
القطري �آنذاك ،بالإ�ضافة �إىل عدد من ر�ؤ�ساء البعثات
الدبلوما�سية يف قطر ،وا�ضطرت قطر لإغالقه بعد
�شهرين من افتتاحه ب�سبب احتجاج الرئي�س الأفغاين
يومها حميد كرزاي على هذه اخلطوة ،والتزال الإدارة
الأمريكية تعمل وبالتن�سيق مع الرئي�س الأفغاين
اجلديد على اال�ستمرار يف هذه املفاو�ضات لأنّ حركة
طالبان ت�سيطر على معظم م�ساحة البالد ،فهذا النفاق
الأمريكي اليخفى على املتب�صرين بخفايا ال�سيا�سات
الأمريكية ،ه��ذه ال�سيا�سة اليوم ت�شهد ف�صولها يف
التعامل مع تنظيم «داع�ش» فالت�صريحات الأمريكية
وحتالفاتها ملحاربته ،ت�ؤكد �أنّها لتمنع متدده وك�أنّها
را�ضية عنه لتبقي عليه خنجر ًا يف خا�صرة املنطقة،
ولكنّها تت�صدى له عندما يقرتب من مواطن نفوذها يف
�أربيل وغريها� ،أو يف منابع النفط التي ت�شكل لها مورد ًا
حيوي ًا ،وكل مانخ�شاه �أن ت�سارع الإدارة الأمريكية
و�أنظمتها املتواطئة معها م�ستقب ً
ال للتعامل مع «داع�ش»
على غرار ماتفعله الآن مع طالبان يف �أفغان�ستان ،وهذا
مايذكرنا مبقولة ال�صاحب بن ع ّباد يف كتاب العقد
الفريد «:هذه ب�ضاعتنا ردت �إلينا».
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كـــــــــــــــــــــــــلمة
كـــــــــــــــــــــــــلمة
• ح�سني جمعة

ملاذا نحب �سورية؟
�سورية مكان جغرايف طبيعي يتو�سط مناطق �إقليمية �شتى ،وي�سرتيح على
ال�شاطئ ال�شرقي ال�شمايل للبحر الأبي�ض املتو�سط ،فرتاه يغ�سل قدميه من زرقة
مياهه؛ ويعانق اجلبال ال�شاخمة التي كللتها �أ�شجار الغار وال�سنديان و ...من ذلك
وبواد؛ لتختزن ح�ضارات
املكان البهي مدَّ ت �سورية ب�صرها �إىل ه�ضاب و�سهول
ٍ
�ضاربة يف اجلذور حتى الإن�سان الأول الذي نقل الب�شرية من حياة التوح�ش
والرعي �إىل حياة الزراعة واال�ستقرار واملدنية وفق ما نراه يف كهوف (يربود)
من منطقة القلمون ـ مث ًال ـ.
كانت �سورية وطن كل �إن�سان ـ ومازالت ـ وتعد �أ�سا�س التفاعل بني قارات
العامل القدمي وفق ما ي�ؤكده تاريخها .وما طريق احلرير ،وكل الآثار احل�ضارية
املاثلة حتى اليوم �إال ال�شاهد على ذلك .ف�أنَّى نظرت وجدت فيها �أوابد را�سخة،
واخرتاعات بديعة؛ فهي التي �أبدعت حروف الأبجدية الأوىل التي نقلت العامل
�إىل احلالة املعرفية املتطورة ...ف�أبجدية (�أوغاريت) �سبقت منذ القرن ال�ساد�س
فجرت املعارف،
ع�شر قبل امليالد �أي �أبجدية يف الدنيا ،ومنها تطورت الكتابة التي ّ
فجابت كل مكان من �أنحاء العامل...
ولذا ف�إن �سورية مكان جغرايف ثقايف ح�ضاري َقدَّ م �أ�شكا ًال �شتى من الإبداعات
والفنون والآداب والعلوم وال�صناعات فهو �أول مكان ابتكر �أبنا�ؤه �سفينة للب�شرية
منذ العهد الفينيقي؛ �سفينة تعرب البحار واملحيطات فنقلوا ما حازوه وفكروا به
�إىل �آفاق الدنيا ...ما جعلهم طليعة لكل من بنى ال�صروح التي تخدم الإن�سان.
ولعل من �أبرز ما قدموه يف جمال اخلدمات ما �أبدعوه يف العمارة وم�شاريع الري؛
و ....وكانوا ميزجون كل �إبداع ح�ضاري بخ�صائ�صهم املنفتحة على الآخر
وثقافته و�إبداعه من دون �أن يفقدوا هويتهم التي ميزتهم من غريهم؛ فهم من
ترجموا �آثار احل�ضارات املتعددة ،وو�سموها بطابع ح�ضاري ينبثق من �سماتهم
الفطرية الأ�صيلة واملعروفة بحب الآخر واالنفتاح عليه؛ وتزويده يقيم اخلري
والعدالة ...كانوا ر�س ًال �صادقني حلمل منظومة تلك الثقافات ما حببها �إىل
النفو�س...
تلك هي جملة من الأ�سباب التي تدعونا �إىل حب �سورية؛ �أ�سباب جعلت
ال�سوريني يتعلقون بها بو�صفها منحة �سماوية وهبتها �إياهم الطبيعة ...فمن
منا مل يتن�سم هواء �سورية العليل؛ ومناخها املعتدل وجمال طبيعتها ال�ساحر؛
واملتنوع الذي طبع �أهلها على ال�صفاء والنقاء؛ واالنفتاح والت�سامح؛ واملحبة
والتعاون؟! ...كانوا يرون �أن �سورية (بالد ال�شم�س واحل�ضارة والأر�ض اخل�صبة)
هي�أتهم لأدوار ح�ضارية تاريخية خلدمة الب�شرية ال يجوز لهم �أن يتخلوا عنها...
ولذا ا�ستطاعوا حمل راية امل�سيحية ،والإ�سالم ،والعروبة ،ثم طبعوا كل من
وفد �إليهم بطباعهم من الرقة واالعتدال ،والبهاء واحل�سن ،واجلدة والأ�صالة؛
ف�ض ًال عن اكت�ساب خ�صائ�ص جديدة من اجلمال واالرتقاء....
وبناء عليه ن�ش�أ ال�سوريون على �صفات منحتهم ق�صب ال�سبق يف اخرتاع ثقافة
حب احلياة وتطويرها نحو الأف�ضل؛ وكانوا يقرتبون منها ب�صرب و�أناة ،ومكابدة
وعناء؛ وطموح للنهو�ض والتقدم ...فزرعوا الأر�ض بتطلعاتهم الإن�سانية التي
تبعدهم عن االنغالق والتع�صب؛ والتطرف والغلو...
هكذا يكت�شف كل عاقل �أن اخلري ال يتج�سد ـ فقط ـ يف �أهل �سورية وطبيعتها،
يف الوقت الذي يكت�شف �أن �أر�ضها تختزن من املوارد ما ال يكمن يف غريهم...
ولعل ذلك كله ما دعا الغزاة والطامعني �إىل حماوالت الهيمنة عليها وعلى
مواردها؛ وت�سخري �أبنائها لتحقيق م�صالح �أولئك الذين متلكتهم نزعة التوح�ش
ومعتد على َم ّر
وال�سيطرة ...ومن ثم ال مراء �أن يقوم �أهلها مبواجهة كل غا ٍز
ٍ
التاريخ �إذ قاوموا همجية التوح�ش والتدمري التي قام بها بع�ض الغزاة ...كان
�أبناء �سورية ميار�سون وجودهم احليوي بتحدي العدوان والتحرر من القهر
والظلم الذي حاول �أن يخرتع من �أر�ضهم كل عنا�صر احلق واخلري واجلمال...
كانوا يلبون نداء الأر�ض والوطن بعيد ًا عن حبائل ال�شيطان ،وعذابات الت�سلط
واال�ستعباد والعنف واالعتداء...
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"ال�سنة الثالثون"
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درا�سة نقدية يف جمموعة
«درة» ملالك �صقور
• نبوغ �أ�سعد
ي���ط���رح م���ال���ك ����ص���ق���ور يف
جم��م��وع��ت��ه ال��ق�����ص�����ص��ي��ة
موا�ضيع واقعية متباينة
يف جمتمعات خمتلفة ويبني
لنا من خالل ق�صة درة مدى
الظلم الذي يقع على بع�ض
النا�س من خالل املتعجرفني
واملتغطر�سني يف املجتمع كما
ح�صل مع معلم املدر�سة الذي
�أحب درة وكاد يخ�سرها لوال
فطنتها وذكائها .تلك ق�ضايا ا�ستخدم خاللها مالك �صقور
�أ�سلوب ًا جديد ًا يف معاجلته للق�ضايا التي التقطها من كافة
البيئات ال�سورية وغريها حيث تتواىل �أحداث املجموعة
ب�أ�سلوب �سردي جميل ور�شيق وفيها نقد للعادات والتقاليد
االجتماعية ومنها اخلرافات..كما يف ق�صة فالج التي تربط
فيها جمانة حياتها بيوم ال�ش�ؤم الذي �صادف يوم النك�سة
فتنعك�س على حياتها االجتماعية ومن ذلك اليوم الأ�سود
ال��ذي �أ�سر على �أف��راد �أ�سرتها وعلى والدها ال��ذي �أ�صيب
بالفالج .يف املجموعة �أي�ضا ق�ص�ص مليئة بالعرب واحلكمة
وحماولة الو�صول �إىل العدل كما يف ق�صة الق�صري والطويل
وق��ال البحر و�أب��ا حيان لن �أح��رق كتبي فهي تتحدث عن
ال�سرقات املعلنة وغري املعلنة وعن الر�شاوى وترفع باملقابل
القيم واملبادئ والأخ�لاق النبيلة التي �ضيعوها بالطمع
واجل�شع.
كما اعتمد الكاتب نوعية ال�سرد الق�ص�صي ال��ذي ميتلك
مقومات احلبكة وت�سل�سل الق�ص حم��او ًال �أن يبتعد عن
الرتميز لتكون الق�صة �سهلة التناول ب�شكل �إيجابي �إ�ضافة
�إىل النقد اجل��ريء وحماربة الغدر وال��ك��ذب .وا�ستخدم
الكاتب �أي�ض ًا احل��دث الإن�����س��اين الواقعي ال��ذي يعي�شه
الإن�سان من ب�ؤ�س وحزن و�شقاء عرب ح�س وطني قومي دارت
معطياتها وحتركاتها على �أرا�ضي �سورية ويف حمافظات
خمتلفة ليثبت القيمة املعنوية والرتبوية والإن�سانية
التي متكن �صاحبها من حماربة الظلم والظالم .ويف ق�ص�ص
املجموعة �أي�����ض�� ًا ي��ح��اول الكاتب ب�أحا�سي�سه الرقيقة
ا�ستنها�ض امل�شاعر املكبوتة و�إيقاظ ال�ضمائر احلية داخل
كل �إن�سان ورف�ض كل ما يجري من ظلم وخنوع و�إذالل حتى
ت�ستفيق دم�شق يف يوم ما على �صرخات �أبنائها الذين يجب
�أن يدافعون عنها وعن كرامتها بعد �أن تتحول تلك الدماء
�إىل قناديل متلألئة ت�ضيء ال���دروب والقلوب العمياء.
وا�ضح �أن مالك �صقور كتب ق�ص�صه بدافع عاطفي مل يخلو
من االعتماد على الثقافة وما جمعه خياله من �أرث وتراث
دون امل�سا�س بعفوية ال�سرد وان�سيابه وقدرته على التعامل
مع كافة ال�شرائح االجتماعية .الدافع الأ�سا�س الذي جعل
الكاتب يقوم بكتابة كافة الق�ص�ص هو غرية على الوطن
واملجتمع جاءت برعاية قدرته على الكتابة.

ق�ضايا و�آراء

قراءة يف «املدخل اىل علم االجتماع»
للدكتور حممد حممود اجلوهري
• م�صطفى العبد اهلل الكفري
ابن خلدون �أبو علم االجتماع:
يعد اب��ن خ��ل��دون م��ن �أه��م العلماء ال��ذي��ن تفخر
بهم احل�ضارة العربية الإ�سالمية ،فهو م�ؤ�س�س
علم االجتماع و�أول من و�ضع �أ�س�سه احلديثة،
وتو�صل �إىل نظريات باهرة يف علم اجتماع حول
قوانني العمران ونظرية الع�صبية ،وبناء الدولة
و�أطوارها( عمرانها وازدهارها و�سقوطها ) .امتاز
ابن خلدون ب�سعة اطالعه على ما كتبه القدامى
على �أح����وال الب�شر وع�لاق��ات��ه��م ،وق��درت��ه على
ا�ستعرا�ض الآراء ونقدها ،ودقة املالحظة وحرية
التفكري و�إن�صاف �أ�صحاب الآراء املخالفة لر�أيه.
وقد كان خلربته يف احلياة ال�سيا�سية والإداري��ة
ويف الق�ضاء� ،إىل جانب �أ�سفاره الكثرية من موطنه الأ�صيل تون�س
وبقية بالد �شمال �أفريقيا �إىل بلدان �أخرى مثل م�صر واحلجاز
وال�شام� ،أثر بالغ يف مو�ضوعية وعلمية كتاباته يف التاريخ وعلم
االجتماع�.سبقت �آرا�ؤه ونظرياته ما تو�صل �إليه م�شاهري العلماء
كالعامل الفرن�سي �أوج�ست كونت بعدة قرون.
التعريف مب�ؤلف كتاب املدخل �إىل علم االجتماع:
م�ؤلف الكتاب اال�ستاذ الدكتور حممد حممود اجلوهري وهومن
�أوائ���ل امل�صريني �إن مل يكن �أول م�صري يح�صل على درج��ة
الدكتوراه يف علم الفولكلور يف ع��ام 1966م ،منمعهد جامعى
متخ�ص�ص يف ه��ذا العلم .وه��و من �أك�بر معاهد الفولكلور يف
العامل ويتبعلجامعة بون ب�أملانيا.ثم عاد �إىل الوطن م�صرو�أ�سهم
بنف�سه ومن خالل التعاون مع زمالئهوطالبهبدفع احلركة العلمية
للفولكلور امل�صري ،مع الت�شديد على�صفة “العلمية”.فمجال
العمل الإعالمى اجلماهريى يف الفولكلور كان وما يزال مفتوحا
على م�صراعيه ملن ينحو منحى التب�سيط �أو املتاجرة �أحيانا .ولكن
الدرا�سة احلقة لرتاثنا ال�شعبي كانت تقت�ضي ممن يت�صدىلها
جهد ًا د�ؤوب ًا مت�ص ًال ،متعاون ًا مع كل من لديه كفاءة وجلد لرت�سيخ
الفهم العلمى املن�ضبط لهذا امليدان من ميادين البحث و الدرا�سة.
م�ضمون كتاب املدخل �إىل علم االجتماع:
يت�ضمن الكتاب عدة حماور مت ت�صنيفها يف �أربعة �أبواب ،تناول
الباب الأول مو�ضوع علم االجتماع ن�ش�أته وبداية تطوره وحدوده،
ومت يف الباب الثاين ا�ستجالء كينونة علم االجتماع وق�ضايا
املجتمع كما مت عر�ض خال�صة النظرية املعا�صرة يف علم االجتماع
 ،وت�ضمن الباب الثالث ميادين الدرا�سة يف علم االجتماع العقبات
وال�صعوبات التي واجهها ويواجهها كحقل جديد ي�شق طريقه يف
جمال البحث العلمي ،واخت�ص الباب الرابع مبو�ضوع علم االجتماع
التطبيقي منهجيته التي متيزت ب�إبراز ا�ستخدام ما هو مهمل يف
منهجية علم االجتماع و امل�ؤ�شرات االجتماعية .علم االجتماع
التطبيقي ال يعني مناهج البحث وطرقه �أو كيفية ا�ستخدامه
بل هو عبارة عن موا�ضيع وم�شاكل وحاالت اجتماعية معا�صرة
مرتجمة اىل بحوث �سهله الفهم بعيدة عن التعقيدات الأكادميية
يف تعابريها وم�صطلحاتها .وعلى الرغم من ق�صر الفرتة الزمنية
التي ال تتعدى الربع قرن� ،إال ان رواد علم االجتماع التطبيقي
وباحثيه ا�ستطاعوا �أن يجمعوا ما ي�ستطيعون جمعه جلعله مادة
متخ�ص�صة .يف هذا ال�سياق ،وبني ثنايا هذا الكتاب الق ّيم والهام،
�سنحاول تلخي�ص ما جاء فيه ،حيثت�ضمن الكتاب عدة حماور مت
ت�صنيفها يف �أربعة �أبواب هي:
الباب الأول :مت ا�ستعرا�ض مو�ضوع علم االجتماع وحدوده.
الباب الثاين :ناق�ش مو�ضوع املجتمع وعر�ض خال�صة النظرية
املعا�صرة يف علم االجتماع.
ال��ب��اب ال��ث��ال��ث :ح���دد م��ي��ادي��ن ال��درا���س��ة يف علم
االجتماع.
الباب ال��راب��ع :ا�ستعرا�ض مو�ضوع علم االجتماع
التطبيقي
يهتم علم االجتماع بالبحث العلميللعالقات التي تقوم بني النا�س،
وما يرتتب على هذه العالقات من �آثار .ويعد علم االجتماع من
�أطرف الأبحاث االجتماعية و�أكرثها جذب ًا للنا�س ،لكنه لي�س
�أ�سهلها وال �أب�سطها يف البحث .لأن العالقات الإن�سانية – التي
متثل مو�ضوع هذا العلم – ميكن �أن تكون معقدة �أ�شد التعقيد.

�إ�ضافة �إىل �صعوبة هذاالبحث ،بل ويعوقه �أحيان ًا،
�أن �أهم جوانب العالقات الإن�سانية لي�س وا�ضح ًا
للعيان ،ولي�س بادي ًا ظاهر ًا (خا�صة من حيث املعنى
الذي ي�ضفيه �أطراف العالقة عليها) ،كما �أن بع�ض
جوانبه ال ميكن مالحظته مالحظة مبا�شرة.
الن�سق االجتماعي:
والن�سق االجتماعي  Social Systemهو �أهم
وح��دة يف درا�سة علم االجتماع .ويتكون الن�سق
االجتماعي من جمموعة من النا�س الذين يعي�شون
م��ع�� ًا وي�شرتكون يف واح���د �أو �أك�ث�ر م��ن الأن�شطة
امل�شرتكة وال��ت��ي يتم القيام بها ب�شكل جماعي.
وترتبط املجموعة برابطة معينة �أو ع��دد من
الروابط وال�صالت .وقد يكون الن�سق االجتماعي �صغري ًا ،ك�أن
يتكون من زوجني يعي�شان مع ًا يف �أ�سرة واح��دة ،وقد يكون كبري
احلجم كم�صنع كبري ي�ضم �آالف العمال� ،أو جي�ش ي�ضم مئات
الآالف من الأف��راد .بع�ض الأن�ساق االجتماعية ال يدوم �سوى
حلظات عابرة ،كذلك احل�شد من النا�س الذين يتجمعون حول
حادث عابر يف الطريق العام ،وبع�ضها ي�ستمر حي ًا متما�سك ًا مت�ص ًال
عرب �أجيال طويلة ك�إحدى القبائل على �سبيل املثال.
يخلق ك��ل ن�سق اج��ت��م��اع��ي ع����دد ًا م��ن ال��وق��ائ��ع �أو الأح����داث
االجتماعية� ،أو ما ي�سمى �أحيان ًا الظواهر االجتماعية ،وهي
ع��ب��ارة ع��ن �أ���ش��ك��ال �أو �أمن���اط منتظمة وم��ت��ك��ررة م��ن ال�سلوك
يفر�ضها هذا الن�سق على الأفراد الداخلني فيه .ويف حالة الن�سق
االجتماعي الكبري امل�ستمر تن�ش�أ بطبيعة احلال ماليني من تلك
الوقائع �أو الأح��داث االجتماعية �أو الظواهر التي يهتم عامل
االجتماعبدرا�ستها .من الطبيعي واملنطقي �أن مثل هذا العدد
الكبري من الوقائع ال ميكن درا�سته دفعة واح��دة ،وال �إح�صا�ؤه
�إح�صاء �شام ًال ووافي ًا .لذلك يتحتم علينا تق�سيمه �أو ت�صنيفه
�إىل فئات �أ�صغر ،فندر�س الوقائع املت�صلة بكل م��ن :ال�سكان،
وامل��دن ،والطبقات االجتماعية ،والعمل ،والتنظيمات ،واحلياة
الأ�سرية ،واجلرمية ،واحل��رب ،والتغري االجتماعي ،والرتويح،
وال�شيخوخة ،والذوق الفني� ...إلخ .وهذا الت�صنيف �إىل فئات
من هذا النوع ميثل جماالت �أو ميادين الدرا�سة والبحث يف علم
االجتماع .ومن خالل ذلك ي�صبح ب�إمكاننا التعرف على عدد من
الوقائع والأح��داث االجتماعية التي متكن علم االجتماع على
امتداد تاريخه من �إلقاء ال�ضوء عليها ودرا�ستها.
مالحظات:
يعاين علم االجتماع يف الوقت احلا�ضر ،من انقالبات عنيفة .فهو
يقف حائر ًا �أمام العالقات بني الب�شر واملجموعات الإجتماعية
التي مل ت ُع ْد تعرف كيف تعطي معنى لوجودها .ومل ي ُع ْد قادر ًا
على �إخفاء عجزه عن فهم انبثاق اجلديد وتف�سريه ،وحتليل
الآخر واملختلف ،وتخلي�صنا من معارفنا «املنتجة» واملتقهقرة.
وح�س التمييز ،وغري املُنتظر،
علم االجتماع منفتح على ال�شك،
ّ
وعلى القدرات اخل ّالقة للب�شر “هذه احليوانات اخلرقاء التي
حتب ب�شغف �أن تت�شاجر على جهلها».هذه االختالجات وقلق
ّ
عامل الإجتماع �أمام االنف�صال احلايل بني الكلمات واملعاين ،بني
الإ�شارات والأفكار ،بني م�صائرنا ال�شخ�صية والأقدار اجلماعية
املتالعبة يف التاريخ.
ك��ت��اب م��ن ه��ذا ال��ن��وع امل��ع��ريف ت���أل��ي��ف ال��دك��ت��ور حممد حممود
اجلوهريرئي�س جامعة حلوان الأ�سبق يف القاهرة ،و�أ�ستاذ علم
االجتماع ي�ستحق الدرا�سة املت�أنية ،وحماولة �إ�سقاط منوذجه
على البحث والدرا�سة يف كافة مو�ضوعات علم االجتماع ،وتقدميه
ملختلف املجتمعات �أم ًال يف التنمية احلقيقية غري “املعطوبة” �أو
«امل�ؤجلة” خا�صة يف وطننا العربي.
كتاب املدخل �إىل علم االجتماع
ت�أليف :اال�ستاذ الدكتور حممد حممود اجلوهري
عدد ال�صفحات448 :
�سنة الطبع2015 :
نوع التجليد :كرتونية
الطبعة :الثالثة
من�شورات :دار امل�سرية للن�شر والتوزيع� ،شركة جمال �أحمد حممد حيف واخوانه ،الأردن – عمان –
العبديل

ق�ضايا و�آراء

"ال�سنة الثالثون"

العقاد
بني �أدبي الإجنليز والأملان
• عبد الكرمي حممد ح�سني
يف الطريق �إىل املو�ضوع �أود الإ�شارة �إىل �أن عالقتي
بكتاب الأديب العربي �أني�س من�صور (يف �صالون العقاد
كانت لنا �أي��ام) ب��د�أت عام 1403ه���ـ1983-م ،وكدت
�أطري فرح ًا من �شدة لهفتي لقراءة الكتاب ،و�أذكر �أين
ت�صفحته وقر�أت مقاطع كثرية فيه لكني مل �أنتبه �إىل
حنق �أني�س من�صور وغ�ضبه من العقاد وعليه ،وده�شت
من �شهادة رجلني يف �أني�س من�صور� ،أحدهما العالمة-
كما كنا ن�سميه� :-أحمد راتب النفاخ ،والآخر مدر�س
م�صري ا�سمه حممود �آدم لقيته يف القويعية بقرية
مزيعل ،واتفقا من غري لقاء على القول� :إن �أني�س ًا كان
دعي ًا ،ولو ح�ضر جمل�س العقاد ف�إن العقاد ال يعلم به،
وال ي�أبه له ،فهل ترون غ�ضب �أني�س من�صور نابع ًا من
جتاهل العقاد له؟
و�أود �أن �أبني �أن �أني�س ًا �أراد �أن يكون مو�ضوعي ًا ،وعلمياً
يف حديثه ع��ن العقاد ليفتح ب��اب�� ًا لتاريخ الأف��ك��ار
وحركتها يف �صالون العقاد ،ويك�شف ال�ستار عن تلك
ال�شخ�صية بحدود علمية ال تخلو من الهوى متيل
تارة مع العقاد حيث مال ،ومتيل عليه تارة �أخرى لأن
َ
املغ�ضبني  -ولو حاولوا الإن�صاف� -ستظهر �آثار غ�ضبهم
يف �أعمالهم ،ولعلك تقر�أ هذا الن�ص من الكتاب املذكور
فرتى �صورة العقاد يف عيون �أني�س من�صور ،و�صورة
الرجلني يف عيون من يراقب القول ،وكل منا له غاية
يف توجيه الن�صو�ص وبناء ف�ضاءاتها ،فماذا قال
�أني�س من�صور بالعقاد؟
الأدب الإجنليزي والفل�سفة الأملانية:
ك��ان الأدي��ب �أني�س من�صور فطن ًا لكل حركة ،وكل
هم�سة ومل�سة وملزة ..جت��ري يف �صالون العقاد ،وقد
تخريت لكم ن�ص ًا يوازن فيه �أني�س من�صور بني موقفني
للعقاد من �أدبي الإجنليز والأملان ،فقال:
((فقد توالت �ضربات الأ�ستاذ على �أدمغتنا..على
دم��اغ��ي �أن��ا عندما ك��ان ي�شيد ب���الأدب الإجنليزي
والفل�سفة الإجنليزية .ولكنه كان ي�ضيق بالفل�سفة
�لا بها..لكن تف�ضي ً
الأمل��ان��ي��ة ،ال ج��ه ً
ال لكل م��ا هو
�إجنليزي .وكان يقول� :إن الأدب الإجنليزي هو �أ�سلم
�أدب؛ لأن الإجنليز جت��ار بطبعهم ،والتاجر �أق��در
النا�س على فهم النا�س .فالأدب الإجنليزي هو �أدب
احلياة .وم��ن امل�ؤكد عنده �أن ال�شاعر �شك�سبري هو
�أعظم املواهب يف التاريخ..
�أم��ا ال�شاعر الأمل���اين جيته ف�يرى �أن��ه رج��ل عظيم،
ولكنه لي�س �إن�سان ًا عظيم ًا ،وال ين�سى العقاد ما فعله
هذا ال�شاعر الأملاين بالفيل�سوف ال�شاب فيختة ،فقد
كان فيخته فيل�سوف ًا متطرف ًا ،ولكنه وطني .وكان
ال�شاعر الأملاين وزير ًا للمعارف ،ور�أى يف ثورة ال�شاب
مترد ًا على النظام..فف�صله .وهذا قرار وزير ،ولكنه
لي�س قرار �شاعر كبري.ولذلك مل يره العقاد �إن�سان ًا
كبرياً -ومعه حق1)).
ن�ص مبنتهى الأهمية يف�صح عما ي�أتي:
موقف �أني�س من�صور:
ميكنك �أن تنظر �إىل �أني�س من�صور يف امل�شهد الذي
يعر�ضه علينا بقوله( :توالت �ضربات الأ�ستاذ على
�أدمغتنا..دماغي �أن��ا) فك�أن ك�لام الأ�ستاذ حجارة
يرجم بها جل�ساءه ،ثم ا�ستدرك �أني�س فقال :على
دم��اغ��ي �أن��ا..وه��ذا يدعو �إىل احل��ذر مم��ا يقول �أو
يعر�ضه من �آراء العقاد ،واعرتافه جزء من ر�ؤيته،
يومئ �إىل الأمل من موقف العقاد الذي يف�ضل الأدب

الإجنليزي والفل�سفة الإجنليزية ،ويومئ �إىل تف�ضيل
�أني�س من�صور الأدب الأملاين والفل�سفة الأملانية ،لكنه
ال يتطرف تطرف العقاد فيحكي لك موقف العقاد
من �شاعر �أملاين (جيته) وفيل�سوف �أملاين(فيخته).
وغر�ض �أني�س من�صور حتقري موقف الأ�ستاذ ،ب�ضعف
حجته القائلة� :إن الإجنليز جت��ار ،والتاجر �أقدر
النا�س على فهم النا�س .فما موقف العقاد؟
موقف العقاد:
العقاد يرى �أن الأدب الإجنليزي (�أ�سلم �أدب) فهل
�أراد ال�سالمة من املقا�صد اخلبيثة؟ وهل �أراد �أنه
�أقرب �آداب الدنيا �إىل �أدب الإ�سالم �إذا كنت ت�أخذ �أن
العرب كانت �أمة تاجرة ،والإجنليز كانوا �أمة تاجرة،
والتاجر من �أقدر النا�س على فهم النا�س .ولو �أن�صف
لقال :والتاجر من �أقدر النا�س على تقدير حاجات
النا�س وفهمها ال فهم النا�س .وال�سالمة من الأدب
الإجنليزي لي�ست حا�صلة �إال �إذا كانت الآداب جمردة
من املقا�صد والغايات والر�ساالت وال�صوالح والأهواء
التي تقبع يف قلوب �أبناء الأمم.
فحجة العقاد املعرو�ضة علينا يف تف�ضيل الإجنليز
�ضعيفة ،و�سبب �إ�سقاط �إن�سانية ال�شاعر الأمل��اين
(جيته) داح�ض لأن احلكم على موقف الفيل�سوف
(فيخته) ال�سيا�سي لي�س حكم ًا على فل�سفته بل يعد
تطبيق ًا لقرار �سيا�سي يف غرف القرار احلمراء منبته،
وال يلزم �أن يكون ال�شاعر جيته وراءه ،ومن ثم ف�إن
احلكم على الأدب الأملاين وفل�سفة الأملان من موقف
�شاعر وزير من فيل�سوف يف �سن ال�شباب ال يعد م�س ِّوغ ًا
مقنع ًا لتعميم احلكم.
مما تقدم يتبني �أن حجة العقاد يف تقدمي الأدب
الإجنليزي وكل ما هو �إجنليزي على غريه �ضعيفة ال
يبنى عليها بناء ،وحجته يف ت�أخري الفل�سفة الأملانية
والأدب الأمل���اين واه��ن��ة �أي�ض ًا.فماذا �أراد من�صور
بالعقاد وهو ينقل هذه ال�صور من �صالونه املزعوم؟
ويف الن�ص جهة موجبة تنفع العقاد وجتعله من
�أوائل العلماء بالأدب املقارن بني �آداب الأمم ،وثمة
جهة �أخرى تك�شف عن علمه الوا�سع بفل�سفة الأملان
و�أدبهم(ال عن جهل) وتبقى م�س�ألة حجج العقاد التي
�أثبتها �أني�س من�صور حمل نظر �إىل �أن يثبتها البحث
العلمي �أو ينفيها.
فالعقاد يف هذا ال�صالون معرو�ض بعيون �أني�س من�صور
التي تك�شف يف الأعماق عن الوالء فتومئ �إىل ميل
العقاد �إىل الإجنليز وك��ان��وا يحتلون م�صر ،وميل
�أني�س من�صور �إىل الأملان الذين يعادون يف تلك الآونة
الإجنليز وحلفاءهم..وغر�ضه اخلفي القول مبمالأة
العقاد للإجنليز ،وم��ع��اداة �أني�س من�صور لهم؛ لأن
ميله �إىل الأمل��ان على طريقة عدو عدوي �صديقي.
ولو �شئت �أن تعلم والءات الأع�لام فعليك مبذكرات
الفريق عزيز امل�صري لتدرك مواقع ال�سهام وحملها
من الن�ص املتقدم ،وتكت�شف باطن الن�ص املختلف عن
ظاهره..فهل ترون ما �أرى؟!!
 -1يف �صالون العقاد كانت لنا �أيام� ،أني�س من�صور ،القاهرة-
دار ال�شروق ،ط1413 ،3هـ1993-م25 :
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التعالق بني الن�صو�ص الأدبية
• با�سم عبدو
لقد و َفدت �إلينا امل�صطلحات الأدبية الغربية وانت�شر ا�ستخدامها خا�صة يف بالد
املغرب العربي ،لكونها الأكرث قرب ًا ولها عالقات وا�سعة مع فرن�سا .و�أ�س�س الكتاب
واملثقفون املغاربة قواعد متطورة للمثاقفة والتوا�صل ..وعلينا عدم �إغفال دور
املثقفني العرب والأكادمييني الذين در�سوا يف �أوربا ود ّر�سوا يف جامعاتها ،وقاموا
بالرتجمة وحققوا �إ�ضافات جديدة للم�صطلحات الأدبية والإبداعية والعلمية.
التعالق الن�صي هو دخول ن�ص يف عالقة مع ن�صو�ص �أخرى ،وهو عبارة عن
جمموعة من العالقات الن�صية املتناظرة املبا�شرة وغري املبا�شرة ،ب�صورة
�صريحة �أو �ضمنية مع ن�صو�ص �أخرى (ن�ص �شعري و�أمثال وغريها).
يت�ساءل مهتم :ما هو الن�ص؟
يف الرجوع �إىل تف�سريات عدد من املعاجم ميكننا الإجابة عن هذا الت�سا�ؤل.
فالن�ص ح�سب املعجم الفرن�سي (روبرت) ،هو جمموعة من الكلمات واجلمل التي
ت�شكل ن�ص ًا مكتوب ًا �أو منطوق ًا .والن�ص عن العامل الل�ساين (هلم�سليف) ،يعني
امللفوظ اللغوي املحكي �أو املكتوب .وعند تودوروف ،الن�ص �إنتاج لغوي منغلق على
ذاته وم�ستقل بدالالته ،وقد يكون جملة �أو كتاب ًا ب�أكمله .ويف ل�سان العرب ف�إنَّ
(ن�ص�ص) تعني فعل ال�شيء.
َّ
وهناك تعريفات متداولة للن�ص الأدبي منها( :الن�ص مد َّونة كالمية ،والن�ص
حدث يقع يف زمان ومكان معينني ،والن�ص يهدف �إىل تو�صيل معلومات ومعارف
ونقل جتارب �إىل املتلقي ...والن�ص مغلق وتوالدي) .وعند (بول ريكور) ،عبارة
عن م�ستويات عديدة غري متجان�سة هي( :امل�ستويات ال�صوتية والداللية
والبنيوية).
التعالق الن�صي نتاج معريف يتك ّون خالل عملية تراكمية متتد لعقود من
ال�سنني �أو لقرون م�ضت ،يت�أثر بها الكتاب والباحثون واملبدعون ،وتتنا�سج يف
خاليا الذاكرة وتنطلق متداخلة يف الن�ص املكتوب (يف ال�شعر والنرث والأمثال
والدرا�سات والبحوث) .وت�صبح العملية الإبداعية يف تعالقات ن�صية مع ن�صو�ص
�أخرى كثرية تدخل يف ن�سيج �إيديولوجية الكاتب و�أفكاره دون ق�صد .ويختلف
ا�ستخدام امل�صطلح من كاتب �إىل �آخر .فالناقد حممد بني�س يطلق عليه (م�صطلح
الن�ص الغائب)� .أو هو ( مفتاح الن�ص) ح�سب الناقد حممد مفتاح ،و (التداخل
الن�صي) عند الناقد �سعيد يقطني.
وتنطلق جوليا كري�ستيفا من فكرة مفادها� ،أن �أي ن�ص �أدبي ال ميكن كتابته
من ال�صفر .وكل ن�ص له �سوابقه فهو تنا�ص �أو ن�ص متداخل ميثل جزء ًا من
�شبكة متداخلة ،بينما يرى جريار جينيت �أن هناك خم�سة �أمناط من العالقات
التعالقية� ،أولها ،التنا�ص على �أنه ح�ضور ن�ص يف ن�ص غريه ويدخل يف ذلك
االقتبا�س ،ثم ثاني ًا الت�ضمني ،وثالث ًا الإ�شارة ،ورابع ًا التع ّلق الن�صي � . .أي وجود
عالقة ن�صية (تربط ن�ص ًا الحق ًا بن�ص �سابق)� ،أو (�إعادة الكتابة على املكتوب).
لقد نهل الكتاب العرب يف جميع الأجنا�س الإبداعية والأدبية الكثري من
الرتاث العربي الغني ،وبذلك يكونون قد بنوا قواعد متينة جل�سر التوا�صل بني
الظاهرات املتباعدة يف �أدبنا الرتاثي القدمي واملعا�صر.
وتتعدد ر�ؤى النقاد يف ما يخ�ص هذا امل�صطلح وكيف يجب نقد الن�صو�ص
املتعالقة .فالدكتور علوي الها�شمي يرى� ،أن نقد التعالق ينبغي �أن ين�صرف دائم ًا
�إىل الك�شف عن ال�صلة بني ن�ص ون�ص ،بل �أي�ض ًا �إىل اكت�شاف الر�ؤية الإبداعية
اجلديدة التي �أ�ضافها الن�ص اجلديد �إىل الن�ص ال�سابق املتعالق معه .وكلما كانت
ال�صلة بني الن�صني خفية ،كانت الإ�ضافة �أبعد و�أعمق و�أخ�صب ،وهذا ما يجعل
�شبح ال�سرقة يتخايل دائم ًا� .أما الدكتور عبد الرحمن �إ�سماعيل فيقول :كل
ن�ص �شعري ميتد امتداد ًا ر�أ�سي ًا و�أفقي ًا ليتداخل مع غريه من الن�صو�ص ال�سابقة
واملعا�صرة ،وتقوميه بالتايل ال ميكن �أن يتم مبعزل عن تلك الن�صو�ص.
ويحكى عن خالد بن عبد اهلل ال�شهري �إنه قال( :حف ََّظني �أبي �ألف خطبة ،ثم
قال يل :تنا�سها ،فتنا�سيتها ،فلم �أردد بعد ذلك �شيئ ًا من الكالم �إ َّ
علي.)!.
ال �س َّهل َّ
وابن خلدون (ا�صطنع ن�سيان املحفوظ) .ودعاه روالن بارت (ت�ضمينات من غري
تن�صي�ص).
ميكننا اعتبار (الن�ص الغائب) على عالقة وثيقة (بالن�ص املاثل) ،وهي عالقة
مرتابطة ويتداخل ن�سيج الن�صني مع بع�ضهما بع�ض رغم تباعد الزمن بينهما..
و�أرى �أن طريف هذه املعدلة ي�شبهان كفتي امليزان .و�أن جنني الن�ص املاثل
تك َّون يف رحم الن�ص الغائب ..ومهما كانت والدة الن�ص اجلديد ( طبيعية �أو
قي�صرية) ،فالتعالق بينهما مرتابط بخيوط متوا�شجة ،يظهر ب�شكل مبا�شر �أو
غري مبا�شر � ،ضمني ًا �أو ظاهري ًا .وحول هذه الفكرة تقول كري�ستيفا( :الن�ص
لوحة ف�سيف�سائية من االقتب�سات)� .أرى �أن عملية الرتابط بني الن�صني هي نتاج
عملية تراكمية طويلة ومتداخلة ،تتحول يف حلظة الإبداع �إىل النوعي� ،أي
فهي تخ�ضع لقوانني الديالكتيك (الرتاكم يتحول �إىل النوع).
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اللغة العربية لغة احل�ضارة والإن�سانية
• عبد اهلل ال�شاهر

جتمع معظم الدرا�سات يف العامل على �أن اللغة و�سيلة للتعلم� ،إىل جانب كونها و�سيلة ات�صال وتوا�صل
بني �أفراد املجموعة الب�شرية ،لذلك ف�إن اللغة مت�صلة كل الإت�صال بحياة الأمة ن�ش�أ بن�شوئها وتنحو
بنحوها وترافقها يف جميع �أحوالها ال�سيا�سية والإجتماعية والإقت�صادية والثقافية والعلمية.
وقد عرفت اللغة على �أنها �ألفاظ يعرب بها كل قوم عن �أغرا�ضهم و�إذا كانت اللغة بعمومها �أ�صوات
تعرب عن مراد القوم ف�إن اللغة العربية متتلك قدرة عالية يف التعبري عن املراد والطموح ذلك �أنها
متتلك �أو�سع مدرج �صوتي عرفته اللغات وهذا ي�ؤهلها لكي تكون ذات قدرة عالية يف التعبري والت�شكيل
والتلوين ال�صوتي وي�ؤهلها كذلك لأن ت�أخذ م�ساحة وا�سعة يف غنى مفرداتها ،فهي �أغزر اللغات وهذا
يعطيها ال�صدارة يف القدرة على ا�ستيعاب حركة املجتمع والعلم واحلياة عامة.
وتعترب اللغة العربية روح الأمة ووجدانها  ،بها يتوا�صل �أبنا�ؤها فيما بينهم ،ومن خاللها يتوارثون
تاريخهم ،وعلى وقع مفرداتها ترق م�شاعرهم حتى ت�شف لرتتقي �إىل عواطف و�أحا�سي�س و�أفكار،
وعليها يعقد الأمل يف روابط احلب والإخاء والوحدة والتوحيد بني �أبناء الأمة ،وهي عنوان الهوية،
وجوهر الوجود العربي ولذلك ف�إن قوة ارتباط اللغة وطيدة ال�صلة بقوة املواطنة والإنتماء..
ولذلك فقد اعترب (فيخته) �أن اللغة �أ�سا�س القومية ،ور�أى زكي الأر�سوزي �أن من عوامل خلود الأمة
العربية هو الل�سان العربي.
واللغة العربية لها �أثر كبري يف حياة العرب وامل�سلمني فهي لغة القر�آن الكرمي وهي لغة ال�ضاد التي
انفردت بها عن �سائر لغات العامل وعلى هذا الأ�سا�س قال ال�شاعر:
لغة �إذا وقعت على �أ�سماعنا
كانت لنا برد ًا على الأكباد
		
�ستظل رابطة ت�ؤلف بيننا
فهي الرجاء لناطق بال�ضاد
		
واللغة العربية ن�سبة �إىل العرب ،وقد �سموا عرب ًا لأنهم ال يزالون بني الأمم مو�سومني بالبيان يف
الكالم ،والف�صاحة يف املنطق ،والذالقة يف الل�سان ،والعرب ا�سم م�شتق من الإبانة لقولهم (�أعرب
الرجل ع ّما يف �ضمريه �إذا �أبان عنه) ،ومنه قوله (�ص)( :الث ّيب تعرب عن نف�سها)
و�إذا كان العرب �أ�صحاب �إبانة ف�إن ذلك يعني �أن لغتهم امتلكت القدرة يف الت�صوير ،واحل�سن يف الأداء،
والبالغة يف الإيجاز ،والإي�ضاح والبيان ف�سحرت القلوب ور�سخت يف الأذه��ان حتى �أبدع �أبنا�ؤها
يف ال�صياغة والبالغة حتى ع�شقها من كان من غري العرب ،وهذا دليل قدرة ومرونة وغنى ولذلك
جاء التنزيل الكرمي على �أكمل لغة و�أو�ضح تعبري ،و�أف�صح ل�سان ،وقد و�صف اهلل تعاىل ل�سان العرب
ني)
وح ْ أ
ُ*ع َلى َق ْل ِب َك ِل َت ُكونَ مِنَ المْ ُ ِ
نذرِينَ * ِب ِل َ�سانٍ َع َر ِب ٍّي ُّم ِب ٍ
الَ ِمني َ
الر ُ
بالإبانة يف قوله تعاىل ( َن َز َل ِب ِه ُّ
ال�شعراء١٩٥ – ١٩٣ :
�إذن فاللغة العربية كانت ومازالت عند العرب معجزة اهلل الكربى يف كتابهم املجيد ،وقد عرف العرب
مكانة لغتهم عند اهلل جل جالله فكانت عندهم مبرتبة القدا�سة والإجالل وبلغتهم انت�شر الإ�سالم
يف العامل {لغة القر�آن الكرمي} فا�ستعربت �شعوب �إذ وجدت يف اللغة العرية �إ�ضافة لكونها لغة القر�آن
الكرمي ،لغة العمق وال�شعور والتفكري واملنطق فربز من غري العرب من �أعالم اللغة وجهابذة الفكر ما
ي�شري �إىل �أن اللغة العربية ت�أ�سر القلوب وت�ستحوذ على العواطف ،وتفتح نوافذ للفكر والفل�سفة ،وعلى
هذا فقد كانت اللغة العربية �أداة االت�صال بني العرب و�شعوب كثرية ،هذه ال�شعوب اخذت من العرب
وباللغة العربية جزء ًا كبري ًا من ثقافتهم وا�شرتكت معهم يف الكثري من مفاهيمهم و�أفكارهم ومثلهم،
وهذا دليل على �أن اللغة العربية حتمل ر�سالة �إن�سانية يف بعدها الديني والفكري والإن�ساين وما
ي�ؤكده �أنها ا�ستطاعت �أن تكون لغة ح�ضارة �إن�سانية وا�سعة كان العرب نواتها الأ�سا�سية ،وا�ستطاعت
كذلك �أن تكون لغة العلم وال�سيا�سة والتجارة والعمل والت�شريع والفل�سفة واملنطق والأدب والفن.
لقد مر زمن طويل كانت اللغة العربية هي اللغة احل�ضارية الأوىل يف العامل ،وهذا ما جعل الأملاين
(فريتاغ) يقول (اللغة العربية �أغنى لغات العامل) وهذا معناه �أنها لغة ثابتة يف �أ�صولها وجذورها،
متجددة بف�ضل ميزاتها وخ�صائ�صها وهذا ما عناه (وليم ورك) �إذ يقول (�إن للغة العربية لين ًا ومرونة
ميكنانها من التكيف وفق ًا ملقت�ضيات الع�صر).
�إن هذا كله من قدرة اللغة العربية وعظمتها ومواكبتها ملجريات الع�صر �أما �إذا بحثنا يف اجلذور ف�إن
جذورها را�سخة يف القدم وتاريخها تاريخ الإن�سان كوجود فقد قيل �أن �أول من حتدث اللغة العربية
[�آدم] عليه ال�سالم علّمه اهلل �إياها �ضمن اللغات التي علّمه .كما قال تعاىل( :وعلَّم �آدم الأ�سماء
كلَّها) (البقرة  )31وتداولها �أجيال معروفون من �أحفاد نوح �إىل ا�سماعيل عليهما ال�سالم �إىل �أن نزل
بها القر�آن الكرمي فكانت اللغة العربية ومازالت ذات �أهمية ق�صوى ،وخ�صو�ص ًا لدى امل�سلمني كافة
كونها اللغة املقد�سة لديهم لأنها لغة القر�آن الكرمي وال تتم ال�صالة �إال ب�إتقان بع�ض منها.
واليوم ف�إن اللغة العربية ذات قيمة جوهرية كربى يف حياة العرب ،لأنها الدالة واملدلول ،وحمط
�أفكارهم ،و�آمالهم و�آالمهم ،وهي البيئة الفكرية التي يعي�ش فيها العرب ويقيمون روابط الإت�صال
فيما بينهم ،وهي منفذ الأمل فيما يطمحون �إليه من وحدة و ّ
مل ال�شمل فيما بينهم.
و�إذا كنا نتحدث اليوم عن اللغة العربية مبنا�سبة اعتبارها �إحدى اللغات الر�سمية ال�ست يف منظمة
الأمم املتحدة فلأنها و�إىل يومنا هذا حتتفظ مبركزها العاملي يف الثقافة واملدنية و�ستبقى متار�س هذا
الدور احل�ضاري والريادي المتالكها امل�ؤهالت التي جتعلها يف مقدمة لغات العامل ،ولتمتعها بخ�صائ�ص
لي�ست موجودة يف غريها من لغات العامل من غزارة يف الألفاظ ،وليونة يف املادة اللغوية وقدرة
يف الرتاكيب ومن �صرف ونحو و�أدب وخيال ،مع الإ�ستطاعة يف التعبري عن مدارك العلم املختلفة،
يقول الدكتور عبد الوهاب عزام (العربية لغة كاملة ،حمببة ،عجيبة ،تكاد ت�صور �ألفاظها م�شاهد
الطبيعة ،ومتثل كلماتها خطرات النفو�س ،وتكاد تتجلى معانيها يف �أجرا�س الألفاظ ،ك�أمنا كلماتها
خطوات ال�ضمري ونب�ضات القلوب ،ونربات احلياة).
وهنا يجدر بنا �أن نحمل لغتنا بقلوبنا ،و�أن نر�سم بها ولها م�سار حياتنا ،كي تكون م�صدر ثراء
لأحا�سي�سنا و�أفعالنا ،وحمط رجاء لأجيالنا ،وحافز وحدة بني �أبناء العروبة فباللغة ت�سمو امل�شاعر
وترتقي النفو�س ،وتتوحد الأفكار والأم�صار �إنها روح الأمة وجمالها لذا يجب �إنعا�شها كي تكون لنا
عامل وحدة وحمبة و�إخاء.

بحوث ودرا�سات

�أ�سئلة يف تربية الإبداع
• عدنان كزارة
�آن الأوان لأن ت�ضطلع الرتبية يف جمتمعاتنا
مبه ّمة تربية الإب��داع ،وال �أعتقد �أن �أحدا
ي��رى غ�ير ذل���ك ،ل��ك َّ��ن امل�شكلة ال تكمن يف
مما نطمح �إليه ال منلك معه
هذا؛ لأنَّ كثري ًا ّ
�إال ال��دع��اء والتمنيات ال�صاحلة دون �أن
يخرج �إىل نطاق العمل الإجرائي ،وحتويل
امليتافيزيقي �إىل فيزيقي ،والأح�ل�ام �إىل
وقائع.
وحت��دي ُ
��ات الع�صر ال ترحم املتخلِّفني عن
ركبه ،ومنطقُه يقول « :جت��دَّ ْد �أو تبدَّ ْد «.
ُ
امل�شكلة
يف ت�سعينيات القرن نف�سه ُطرحت
إحلاحا
�
الإبداعية  ،وغدا ال�س�ؤال الأك�ثر
ً
م�شكالت جديد ًة وحلو ً
ال
هو« :كيف نبدع
ٍ
ل��ه��ا؟ « �أي :ك��ي��ف ن��ب��دع �أف���ك���اراً ،ونخلق
معطيات جديد ًة تزيد من حتكمنا باحلا�ضر،
ٍ
وت�ضمن �صدقَ تن ُّب�ؤاتنا بامل�ستقبل؟ وكما
جنح املجتمع الأمريكي يف التحدي الأول
فقد ك�� َّر���س جناحه للإجابة ع��ن ال�س�ؤال
الثاين ،ومل�س العا ُ
مل كلُّه �آث��ار هذا النجاح
فيما ُعرف بحرب النجومّ ،
بغ�ض النظر عن
الأبعاد العدوانية الال�إن�سانية لهذه احلرب،
وت���أث�يرات��ه��ا ال�سلبية على ق�ضية ال�سالم
والأمن احلقيقي ل�شعوب املعمورة ،لقد كانت
أه��م نتائج ه��ذا ال�سبق يف م�ضمار الإب��داع
� ُّ
تفوق ًا تكنولوجي ًا م��ذه ً
�لا و�إن��ه��اء احل��رب
َ
الباردة عن طريق حرب غري معلنة ميدانُها
االق��ت�����ص��اد والتكنولوجيا ،وم��ن ورائهما
الرتبية والتعليم.
ح�ين �أُ���س��دل ال�ستا ُر على ه��ذا الف�صل من
ف�صول ال�صراع العلمي التقني يف امل�سرحية
ُ
كلمات «توران�س» عن الإبداع
الكونية كانت
تقول بعبارة وجيزة بليغة� « :إنَّ جمتمعاً
جمتمع
يعجز عن حلّ ق�ضاياه ب�شكل �إبداعي
ٌ
مهدد بالفناء « .فالإبداع �إذن ،ق�ضية حياة
�أو موت كما يذهب �إىل ذلك «توينبي» �أي�ض ًا،
ويبدو �أنها كذلك بالن�سبة �إىل املجتمعات
املتقدمة ،لكنَّها لدى املجتمعات «النامية»
م�س� ٌ
ألة فيها نظر.
�إنَّ الإبداع لي�س قدرة خارقة يعزُّ وجودها
ُ
الطبيعة بقوى المرئية� ،أو
�إال فيمن حبتْهم
انت�سبوا �إىل وادي»عبقر» ،و�إنمّ��ا هو مهارة
ميكن اكت�سا ُبها وتنميتُها ،وهذا يعني �إمكان َّية
وجودها يف كلِّ �إن�سان با�ستثناء املتخلفني
عقلي ًا ،وه����ؤالء بح�سب ُمنحنى (ك��و���س)
لتوزُّع القدرات بني النا�س ٌ
قلة ن��ادرة .فهل
��وج��ه الرتبوي
ح��اول املعلم ،والإداري ،وامل ِّ
يف مدار�سنا �أن يكت�شفوا القدرات اخلا�صة
لأطفالنا ،ويزيلوا عنها ال�صد�أ الذي راكمتْه
املناهج التلقينية ،ثم يتعهدوا هذه القدرات
ُ
فالح مع غر�سة ين ّميها
بالرعاية كما يفعل ٌ
حتى ي�شتدَّ عودها ،وت�ؤتي �أكلها ثمار ًا يانعة
ي�ستفيد منها الفرد واجلماعة؟
نحن ننظِّ ر ل�ل�إب��داع �أو نفل�سفه ،فاملكتبة
تغ�ص بالكتب التي تتحدث عنه،
الرتبوية ُّ
أم���ر ال يعدو
وع��ن �أ�ساليبه وط��رائ��ق��ه .ال ُ
�أك�ث�ر م��ن اح�ت�رام �إم��ك��ان��ي��ات املتعلم ال��ذي
َ
ت�شكيل
�ساقتْه امل��ق��ادي��ر �إل��ي��ن��ا وخ��و ّل��تْ��ن��ا
عقله ووجدانه ،وبالتايل التحكُّم يف بناء
م�ستقبله� .إنَّ ه��ذا االح�ت�رام يقت�ضي منّا
النظر �إىل العملية ال�ترب��وي��ة على �أنها
�شركة م�ساهمة ( غري مغفَّلة ) ي�شارك فيها
��راد املجتمع كافّة على اختالف فئاتهم،
�أف ُ
ويت�ساوون يف التخطيط والتنفيذ ل�شركتهم
التي يرجون لها التقدم واالزده��ار .ولكيال
ينوء املعلمون ،واملتعلمون ،والإداري����ون،

وامل��وج��ه��ون ال�ترب��وي��ون وح��ده��م باحلمل
الثقيل ل��ل�����ش��رك��ة� ،أي :تخليق الإب����داع
وت�صنيعه حملي ًا (حيث �إن��ه �سلعة يتعذر
ا�ستريادها ) ،كان على قادة املجتمع و�سا�سته
�أن ي�ضعوا حتت ت�صرف ه��ذه ال�شركة كلَّ
الإمكانيات التي متكِّنها من ال�صمود يف معركة
احلياة� ،أو املوت (على حدِّ تعبري توينبي).
وبالطبع لن تكون هذه الإمكانيات �س ّبور ًة،
ً
تقليدية (مع كل
�صف
ري ،وحجر َة ٍ
وطبا�ش َ
االح�ت�رام لهذه الأدوات التي �ساهمت يف
�صنع �أجيال من املثقفني) ،بل تتجاوزها �إىل
غرف امل�صادر ،واملختربات ،وور���ش العمل،
والقاعات املجهزة بالكومبيوترات و�شبكة
الإن�ترن��ي��ت ،وغ�ير ذل��ك من الو�سائط التي
غدت لغة التعليم املعا�صر .وال نريد لهذا
الإبداع الذي نطمح �إىل �أن نراه اجتاه ًا عام ًا
ي�سود املجتمع بكل ميادينه :ال�سيا�سية،
والفكرية ،واالقت�صادية ،والفنية ،ال نريد
له �أن يظل يف مدار�سنا مق�صور ًا على الرباعة
اللفظية ،ومظاهر الن�شاط ال�شكلية التي
مي��ار���س��ه��ا ال��ع��ام��ل��ون يف احل��ق��ل ال�ترب��وي؛
ليدفعوا عن �أنف�سهم تهمة التق�صري ،ال نريده
�إبداع ًا هو �أقرب �إىل خداع النف�س منه �إىل
(جدة
الإبداع احلقيقي مبعايريه العلمية من ِ
و�أ�صالة وحداثة ونفع).
�إنَّ الإب���داع جهد حقيقي وعمل د�ؤوب ،ال
وحي يهبط من ال�سماء� .إنه عملية بنائية
ٌ
تعتمد على التنا�سق التدريجي يف الأن�شطة
احل�سية واحلركية والإدراكية و�صو ً
ال �إىل
حالة التوازن لدى املبدع ،ومن َث ّم �إىل املهارة
العقلية �أو العملية املتقنة� .إن��ه حركة
لولبية ���ص��اع��دة (ح�سب ج��ان بياجيه)
على النحو التايلٌ �( :
إث��ارة معرفية ت�ؤدي
ُ
خف�ض توتر من خالل بنية
�إىل توتّر _
معرفية �أعلى _ �إث ٌ
ُ
خف�ض
��ارة جديدة _
ت��وت��ر م��ن خ�لال بنية معرفية �أع��ل��ى …
ٌ
حتديات دائمة باجتا ٍه مت�صاعد
وهكذا).
يف�ضي �إىل التطور والإبداع .وحتى ال تخمد
البد من تعل ٍّم
جذوة هذا الت�شييد املت�صاعد ّ
يقوم على �إج��اب��ات مفتوحة ،ك��لُّ �إجابة
ت�شكل مدخ ً
ال لت�سا�ؤل جديد ،تعلّم يعتمد
على ن�شاط ذاتي تمُ ليه الدافعية احلقيقية
ال ال�شكليات الزائفة ،كما يقوم على معرفة
فكرا ،ال معرفة �سطحية هي جمرد
تبني ً
ج��وا ِز م��رو ٍر للنجاح يف االمتحان ثم تنتهي
�صالحيته.
ُترى � :إىل �أي مدى تتح ّمل حجرة ال�صف
م�س�ؤولية اجلمود الذي يبديه طالبنا فيها
يفجرونها
على النقي�ض من احليوية التي ّ
تعليمنا
خارجها؟ و�إىل �أي م��دى يتح ّمل
ُ
القائم على التلقني (ي�ستوي يف ذلك تعليم
ُ
امل���ادة النظرية ك��ال��ت��اري��خ ،وتعليم امل��ادة
العلمية كالكيمياء) م�س� َ
ؤولية املعرفة
ال�سطحية الفقاعية التي ت�صلح لالمتحان
فقطُ ،ث ّ��م تتال�شى بعده؟ �أرج��و �أن ن�ساهم
جميعا يف �صنع �إجابة لهذا ال�س�ؤال لتكون
مدخال لت�سا�ؤل جديد.
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• �إ�سماعيل امللحم
يواجه الناقد املعا�صر تهمة تدين فعاليته يف عامل
الأدب .فالنقاد بح�سب هذه التهمة يهدفون �إىل تدمري املبدع،
مبا يخو�ضونه من نظريات باتت غري قادرة على متابعة النتاج
الأدبي يف خمتلف �أجنا�سه ،يف عامل قال عنه �أمني معلوف �أنه
املركب الذي نحن على متنه وقد بات يعدّ اليوم هائم ًا على
وجهه بال طريق ،وال مق�صد ،وال ر�ؤية ،وال بو�صلة يف بحر هائج.
ع�صرنا هو ع�صر تكالب امل�صالح و�صراع الإرادات وتدهور
القيم ،وتكاثر املحن التي فرخت �أمناط ًا �سلوكية ت�سود
العامل منفلتة من املعايري الأخالقية البعيدة عن اال�ستقرار
وهي لي�ست حم�سومة يف ح�سابات التغري والتغيري العا�صفني
وا�ستنفاذ الأدوات والأ�ساليب والطرائق .عامل اليوم يعي�ش
حاالت افرتا�ضية ت�شو�ش الفهم وتبتدع مفاهيم متناق�ضة
�سرعان ما تتغري �أو يلحقها التعديل والتطوير يتعدى ت�أثريها
الراهن فت�سلب قدرات التفكري على �إقامة املحاكمات املنطقية،
وتعبث مبختلف ما توا�ضعت عليه الب�شرية من مبادئ وتتعدى
النظريات ال�سائدة والتغيرّ يف قواعد اال�ستدالل حل�ساب اعتماد
الفر�ضيات كنتيجة للمناخ الذي ي�سود العامل الذي قد فا�ض
باملتغريات وانفلت من قيود النظريات واملعتقدات �إىل حاالت
تغ�ص بالفو�ضى .
ما تقدم يف�سر ما �آلت �إليه الذائقة اجلمالية والنقدية
من تناثر ،يف الوقت الذي يواجه خالله الإن�سان �ضخ الإعالم
و�ضجيجه ،وهو الإعالم التائه بني ال�صورة واملعنى  ...ولي�ست
الفاعليات الأدبية كما العلوم الإن�سانية مبنجاة من هذا ال�ضياع.
ويف مو�ضوعنا عن حاالت القلق يف ميدان النقد الأدبي يف العامل
املعا�صر عامة ويف النقد الأدبي العربي خا�صة وما ي�صيبه من
تقلقل ما يتجاوز حدود الده�شة والت�سا�ؤل يف واقع يعاين فيه
الفكر العربي من (ا�ستالب العقل واغرتاب الوجدان).
الكتابة الأدبية كغريها من الن�شاطات التي تتعلق بالعلوم
الإن�سانية اليوم هي يف �أ�شد حاالت احلاجة �إىل مراجعة
نتاجاتها وطرائقها �أكرث من احلاجة �إىل البناء على القدمي ،مع
�أنه �أي القدمي يظل ي�شكل �أ�سا�س ًا يف كل بناء ،ويع ّول على هذه
املراجعات يف اخلروج من حاالت اال�ستنقاع والركود باالجتاه
�إىل �إخراج الن�شاط الأدبي والفني من �سلطان البحث داخل
وع َنتْ البحث الأكادميي اللذين اعتقال التفكري
الدوائر املغلقة َ
وحدّ ا من حرية البحث و�شهوات التجديد ،حتت عناوين
مت�شابهة من حيث نتائجها ،عقود ًا من الزمن (مثل الأ�سا�س
النف�سي واملادي وغريهما) .ولعل ما �أفرزته الكتابة ،بت�أثري
غري عقالين من البيئة احلا�ضنة ،ال يتعدى يف معظم الأحيان
الفقاعات والأبنية املوهومة التي مل تكن �أكرث من بناء فوق
رمال متحركة ،ات�سمت بالت�سابق على م�شاريع نقدية مقتب�سة
من هنا �أوهناك بد ًال من البحث عن هوية النقد نف�سه ...
فبقيت قوة النقد مت�أرجحة ت�سوقها الأهواء وبراعة الإن�شاء
�إىل حقل تتالعب به نظريات واجتاهات �شتى تت�شابه حين ًا
فيما بينها وتت�ضارب �أحيان ًا �أخرى.
يطمح الكتّاب �إىل دور للنقد يتما�شى مع رغبة املبدع
يف الك�شف عن �أهلية الن�ص للتعبري عن دوره يف حياة النا�س
واهتماماتهم �أكرث من �إخ�ضاعه للمقاي�سات واملعاينة على �سرير
التنظري .ف�أ�شد ما يكون من ال�ضروري احلفاظ على الذائقة
الفنية واجلمالية واالرتقاء بها يف ع�صر الت�سارع يف حقول
املعرفة املختلفة.
مع اقتحام و�سائط التوا�صل االجتماعي وتنوع �أدواتها
ُيطرح ت�سا�ؤل م�شروع حيث يرتقي القارئ �إىل عامل النقد،
الناقد الأدبي �إىل �أين؟ �أما �أ�صبح القارئ يتنطع للولوج �إىل
عامل النقد ،فقد ُفتحت �شهية املتابع على عامل يتحرر من قيود
النظريات اجلافة ويتجاوز الأحكام والأفكار املعلبة وك�أنه� ،أي
القارئ� ،صار م�ؤه ًال للعب دور يف النقد ،خا�صة مع توافر و�سائط
االت�صال ومنوه وامل�ساحة التي حتتلها يف خمتلف ميادين احلياة.
تراجع دور الناقد الأكادميي يعود �أ�سا�س ًا �إىل ذلك العزوف
ُ
عن قراءة املادة الورقية ،وهو م�صدر �شعور �سابق بهبوط ن�سبة
القراء ب�شكل ملحوظ ،وال يخفى على �أي متابع للم�شهدد الثقايف
الت�ضا�ؤل يف ت�أثري النقاد وك�أن �إعالن موت الكاتب –كما �أعلنه
بارت -وما �أوقعه من قلق يف العالقة بني الكاتب واملتلقي
والت�سا�ؤل عن �أدلة وراثة الن�ص ليتبو�أ الناقد قيادة ال�سفينة،
يف الوقت الذي بد�أ فيه الكالم عن موت الن�ص ذاته ،ويتوج
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• غياث رمزي اجلرف
الناقد نف�سه –كما كتب وهب رومية يف كتابه ال�شعر والناقد-
�سيد املوقف الأوحد ،وكم كان يف هذا القول من الإفراط يف
تقدير �ش�أن الناقد ودور النقد.
يف املوازنة بني النقد ووظيفته يقت�ضي �أن ن�شري �إىل الفروق
بني احلكم على الن�ص الأدبي والن�ص الفل�سفي حيث ال تهدف
الق�صيدة ،على �سبيل املثال ،بال�ضرورة �إىل ك�شف معنى الوجود
قبلها وم�ستقل عنها يف �آن واحد ،كما جاء يف كتاب (فرديناند
�ألكييه ،معنى الفل�سفة) ،و�أكد بع�ضهم �أن اللغة ال�شعرية تخلق
تلقائي ًا �أو بذاتها لدى القارئ تلك احلال التي كانت وراءها.
عندما قام (االن) بالتعليق على ديوان �إغراءات لل�شاعر
(فالريي) ،قال ال�شاعر (�إين �أ�سمع من هنا �أنهم ي�س�ألونني
عما �إذا كنت �أتفق مع �آالن حول املعنى الذي يحدده ل�شعري.
و�سيقولون �أيفهمك كما تفهم �أنت نف�سك� ،أو هل �أن �شرحه هو
الأقرب لتفكريك؟ �إن لأ�شعاري املعنى الذي يهبونها لها� .أما
املعنى الذي �أعطيه �أنا لها ،ال ي�صح �إال يل ،ولي�س مما ُيعا َر�ض به
�أحد �إنه خلط�أ مناف لطبيعة ال�شعر رمبا كان قات ًال �أن ندعي �أن
لكل ق�صيدة معنى حقيقي ًا �صحيح ًا ،واحد ًا ومطابق ًا �أو مماث ًال
لفكرة ما ،لدى ال�شاعر.
يف مواجهة الناقد ال يرى الكاتب يف النقد �إال �أنه موقف
جمحف �إىل درجة عالية �أو �أقل من ذلك بحق املبدع وحق
الن�ص .مل يكن مفاجئ ًا واحلال كما ذكر �آنف ًا� ،أو م�سرف ًا �إعالن
البع�ض عن موت الناقد واالتهامات تتواىل ف�إىل جانب ال
فعالية النقد فالنقاد متهمون �أنهم قد تولوا عملية الهدم
و�أنهم ي�سعون �إىل تدمري املبدع يف الوقت الذي �أخذ القارئ غري
املتخ�ص�ص يحل حمل الناقد املتخ�ص�ص .ف�إذا كان الناقد قد
ربط موهبته والقواعد التي يبني عليها �أو يتكئ  ،على زعم
�أنه مل يكتف بو�ضع الن�ص �أمام نف�سه من خالل مر�آته فقد
رهن فاعليته ب�صورة يف املر�آة مر�آته ومل ي�ستطع �أن يعدل فيها
�أو يقر�أها يف حالة حركتها ،ف�إذ ب�شبكات التوا�صل االجتماعي
قد �أف�سحت طرق ًا و�أ�ساليب تتجدد با�ستمرار مما �أف�سح باملجال
للذائقة الأدبية واجلمالية �أن حتل حمل النقد الأكادميي الذي
حتول �سدنته �إىل �أ�شياء تدور ،ال بفعل قوتها ولكن بقوى �أخرى
خارجها ،وها هم املدونون قد �صادروا مهمات النقد وحلوا حمل
الأكادمييني .فلي�س م�ستغرب ًا �أن يرتاجع النقد و�أن يتم الإعالن
عن موت الناقد ،كما يقول (رنان ماكدوالند) يف كتابه موت
الناقد الذي ترجمه �إىل العربية فخري �صالح.
يحذر ماكدونالد من �أن يحل املدونون على ال�شبكة حمل
النقاد ،وقد �أُخذ يف تو�سعة املداخالت و�صارت تعليقات املدونني
ال�سريعة ال�شديدة االنت�شار تتخذ �أحياز ًا تت�سع با�ستمرار
تن�شر تغريداتهم وتعليقاتهم ور�سائلهم  ..ينعى الكاتب دور
الناقد وك�أن جنازات العاملني يف حقول املعرفة من كتاب ونقاد
قد �أزف دورهم على الرحيل فمن نعي امل�ؤلف( ،موت امل�ؤلف،
بح�سب روالن بارت �إىل موت الناقد بح�سب ماكدونالد) .ما
يحت�شد على �صفحات املواقع من االعتماد على ذائقة تتغري ال
على املعرفة بد ًال من الكتابة الورقية التي تهدف �إىل الإ�ضاءة
على الن�صو�ص والكتابات الأخرى .ي�صف كتاب موت الناقد
التحوالت والتطورات اجلذرية يف درا�سة الفنون والآداب يف
الغرب حيث مدّ النقد الثقايف الذي يت�صدر ب�شكل الفت امل�شهد يف
كل من الأكادميية الربيطانية والأمريكية وت�ساهم الدوريات
الثقافية واملالحق يف تعميم هذه الظاهرة حتى منها تلك
املتخ�ص�صة مبراجعات الكتب.
لي�س يف الأمر �أية مفاج�أة حني ُيطرح ال�س�ؤال الناقد
الأدبي �إىل �أين؟ �سيما و�أن الكثري من نقاد زماننا –بح�سب
وهب رومية -ان�صرفوا �إىل ا�ستعرا�ض املعارف النقدية �أكرث من
ان�صرافهم �إىل نقد الن�صو�ص التي يتنطعون لإ�ضاءتها والك�شف
عن �أغوارها العميقة...
عامل الكتابة يف زماننا هذا و�إىل �أيام قادمة يف�سح املجال
للقارئ �أن يرتقي �إىل عامل النقد فهو امل�ؤهل الآن �أكرث من
�أي وقت �آخر �إىل ذلك ،فال تقيده نظرية وال ت�أ�سره الأفكار
املعلبة ،وو�سائل االت�صال املعا�صرة متوافرة وهي يف طريقها
للتوافر الأكرث ،والولوج �إىل الإبداعات الأدبية ال حتده حدود
وال تقف يف وجهه عقبة فقد �صار مي�سور ًا يف ع�صر تتنوع فيه
�أن�شطة التوا�صل االجتماعي وو�سائله و�أدواته.

(عبد الوهاب البياتي �شاعر
�أ�صيل من �أولئك ال�شعراء احلقيقيني
الذين كان جتديدهم تلبية لدواعي
املحتوى اجلديد ولي�س �سعي ًا وراء
بدعة �أو حذلقة)...
((ناظم حكمت))
الوجدان الفردي (الأنا ،الذات)
ال ميكن له �أن يتفتح حني تكون الهوة
�سحيقة بني الواقع وال�صبوات �إال
من خالل وعي امل�أ�ساة اجلماعية ويف
البلدان املتخلفة �أو يف ما ا�صطلح على
ت�سميته ببلدان العامل الثالث ـ كما
يقول املثقف العربي الكبري جورج
طرابي�شي ـ يكاد �ضمري الأنا �أن يكون
م�ستحيال ،ويف �أح�سن الأحوال ال
يطاق.
(الأنوية) يف تلك البلدان هي
بال�ضرورة �أنانية ،ويف الوقت الذي ال
ي�صري فيه الإن�سان �إن�سان ًا �إال �إذا تفتح
وجدانه الفردي ف�إن �شرط تفتح هذا
الوجدان يف بلدان العامل الثالث لي�س
التفرد والتمايز عن املجموع بقدر ما
�أنه وعي م�أ�ساة هذا املجموع املحال
عليه �أن يتفرد ويتميز (...؟)
والر�ؤيا (هذه الكلمة تنطوي على
�إيحاءات عميقة و�أبعاد غري حمددة
ودالالت ت�أبى التقنني ...وهذا كله
ال يتوافر يف كلمة ر�ؤية) الر�ؤيا
ال�شاعرية والفنية والإن�سانية لدى
عبد الوهاب البياتي خرجت ب�شكل
حقيقي من املحدود (الذات� )...إىل
الالحمدود (الآخر )...ومن �أ�شعاره
الأوىل نلحظ �أن الر�ؤيا «البياتية»
ب�أبعادها الفكرية واحل�ضارية
والأدبية والثقافية عموم ًا رف�ضت
املحدود وغردت يف ف�ضاء الالحمدود
احلر الرحب واملفتوح ...ولكن عندما
اليبقى نهر احلرية احلق بجميع
معطياتها ملجراة �أمين ًا ...ت�صر
(الر�ؤيا) �سوداوية وم�أ�ساوية بل
كارثية بكل املقايي�س ويقف املوت
بجميع دالالته �ضاحك ًا خمتا ًال يف
اجلهة املقابلة وامل�ضادة للحياة التي
تئن من وط�أة حزنها وب�ؤ�سها و�أملنا
وب�ؤ�سنا....
متُّ من احليا ِة
ً
ً
لكنني مازلتُ طفال جائعا يبكي
كان هو املوت
ر�أيته يف عر�صات البلى
يعيد يف هباتها �سبكي...
دمي على قناعه وهو ال
ُ
ي�ضحك يف ال�سريك وال يبكي
قلتُ لأمي الأر�ض ال جتزعي
عنك
فهو الذي حدثني ِ
�أورثني الفقر وها �أنني
أرزح حتتَ تاجه ال�شوكي
� ُ
�إنْ حكت احلياة عن ب�ؤ�سها
فما الذي عن ب�ؤ�سنا نحكي
ُ
نذبل يف ليلِ املنايف وال
منك...
ن�شبع يف عناقنا ِ
ُ
لقد احتل املنفى (�سواء �أكان
ق�سري ًا �أم كان اختياري ًا) وماينطوي
عليه من �إ�شكاالت ومعاناة ومناخات
متقلبة ومفردات متغرية ،و�أجواء

غري م�ستقرة ...ومبا يحمل يف
طياته من وجع و�شوق وحنني متعدد
ودام ...يف بع�ض جتلياته
مفتوح
ٍ
احتل م�ساحات وا�سعة من �إبداعات
«البياتي» ال�شعرية :
نحنُ من منفى �إىل منفى
ومن باب لباب
نذوي كما تذوى
الزنابق يف الرتاب
فقراء ،يا وطني ،منوت
وقطارنا �أبد ًا يفوت...
واملنفى وهب البياتي ذهب
الق�صائد ورمادها كما وهبه الفقدان
والتعود عليه وال�شعور ب�أن العامل
قرية كبرية كما منحه �شعور ًا �ضد
القبلية والتع�صب والطائفية و�ضد
اجلالدين والقتلة ،يف كل زمان ومكان
على حد تعبريه يف �أحد حواراته...
يقول عبد الوهاب البياتي
متوجه ًا بخطابه ال�شعري �إىل ولده
(علي) :
ّ
مدن بالفجر تنام...
َ
ناديتُ
با�سمك يف �شوارعها
فجاوبني الظالم
َ
و�س�ألتُ
عنك الريح
تئن يف قلب ال�سكون
وهي ّ
َ
ور�أيتُ
وجهك
يف املرايا والعيون...
لقد كتبت هذه الكلمات القليلة
لتكون مبثابة مقدمة ودعوة �إىل �أهل
الثقافة عموم ًا و�أهل النقد خ�صو�ص ًا
لإعادة النظر يف التجربة ال�شعرية
لدى عبد الوهاب البياتي والكتابة
عنها وتناولها ب�شكل يليق بها �أي
درا�ستها درا�سة نقدية حقيقية
بعيدة عن الإن�شاء املدر�سي وبعيدة
كذلك عن القدح والذم �أو الإطراء
املجانيني ..فهي جتربة رائدة،
وهي من �أغنى التجارب الإبداعية
 /احلداثية يف ال�شعر العربي
املعا�صر...
يوم رحل عبد الوهاب البياتي
رحلته الأبدية ويوم �شيعته دم�شق
الق�صيدة والعروبة ومابعده بقليل
طالعتنا ال�صفحات الثقافية العربية
برثاء م�ؤمل وجيع ...وهجم علينا
�أهل املراثي هجوم ًا فجائعي ًا مدوي ًا
وبكوا بكاء مرير ًا مروع ًا...
وماذا بعد...؟ ال�شيء فقد
غاب ،على وجه الإجمال ويف حدود
علمنا ،ا�سم ال�شاعر العربي الرائد
عبد الوهاب البياتي عن ال�صحافة
الثقافية العربية ،وعن املنابر
الإعالمية املختلفة والندوات
الأدبية والنقدية هنا وهناك ،ومل
يعد يذكره �أحد (..؟!).
علي)) قبل �أنْ
لقد رحل (( �أبو ّ
ي�صل �إىل عامله الذي طاملا ت�ش ّوقنا
�إليه ،وحلمنا به ،ومع �أنّ �شدّ ة اجلهد
ونريانه ...من �أجل قدوم مفردات
هذا العامل الإن�ساين امل�شتهى ،قد
التهمتْ نف�سه ،ومل ُتبق منها �شيئ ًا،
ف�إنّه يكفيه �شرف ًا �أنْ يحرتق مبثل
هذا النبل...
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�إلغاء دورالعقل العربي

عنا�صر التخييّل..واللغة الدافئة

يف كتاب جديد للباحث نبيل نوفل

يف ديوان “و�إليك � ُ
أرجع”

• عيد الدروي�ش
يف كتاب جديد يحمل عنوان (العقول
املخ�صية) ي�ضم بني دفتيه �188صفحة من
القطع الكبري للم�ؤلف اال�ستاذ والباحث نبيل
فوزات نوفل ,ويتوزع على خم�سة ف�صول ,ف�ض ًال
عن مقدمة و�إهداء التي اقت�ضبت كلماته
بالتايل� :إىل  ....الذين مل يبيعوا عقولهم
بعد ,وارت�ضوا لأنف�سهم �أن يعي�شوا �أحرار ًا مع
خال�ص املودة والتقدير”.
يتوجه الكاتب مبا هو م�أمول على تلك
العقول التي مل تباع يف �سوق النخا�سة ,وما
أ�سواق
أ�سواق عاملية �أم � ٍ
�أكرث �أ�سواقها ,يف � ٍ
حملية ,فالهدف واحد والغاية واحدة� ,إنها
م�س�ألة العقل والفكر الذي مينح الإن�سان مكانة
يرت�ضيها ,وت�صبح املقولة يف مكانها “املرء حيث
ي�ضع نف�سه” ويبد�أ الكاتب احلديث يف املقدمة
م�سرت�س ًال من بطون كتب التاريخ الإن�ساين,
ومكانة العقل فيها ,والهفوات التي غيرّ ت م�سار
تلك ال�شعوب ,بعد �إن كانت يف مف�صل زمني �سابق
ت�ضج باحل�ضارة والتقدم ,كان ذلك بف�ضل الفكر
الذي ي�سيرِّ الأفراد كما مينح الأمم واحل�ضارات
هويتها و�شخ�صيتها ,ولكن كل ما ي�شي به الكتاب
يتمحور على هدف واحد ورئي�س� ,أال وهو
العقل العربي وعملية اال�ستالب الفكري ,وقد
ا�ستعار الكاتب م�صطلح ًا “اخل�صي” ويدل يف
علم الطب على عدم االجناب ,فهذه مقاربة يف
هذا امل�صطلح وتوظيفه يف الفكر وكالهما �سيان,
فالذي ال ينتج الأفكار واالبداع من هذا العقل
العربي الذي وهبه اهلل للإن�سان ,فهو كاملخ�صي
الذي ال ينجب الأوالد ,فالأوالد هم �ساللة
هذا االن�سان ,وما يورثه ,ويكونوا على �شاكلته,
وكذلك الفكر �إذا مل يبدع ,فيكون هناك عقم ًا
ح�ضاري ًا وفكري ًا وثقافي ًا  ,وهذا هو حال العرب
اليوم ,والر�سالة وا�ضحة امل�آل.
ويف هذا الكتاب يركز فيه الكاتب على
�سبب رئي�س يف تخلفها وانحطاطها وانح�سارها,
وعدم مواكبة احل�ضارات املتاخمة لها ,وبقيت
هذه الأمة ال تنجب ويعي�ش �أبنائها على موائد
الآخرين ,ففي املقدمة يذكر الكاتب”هذا
الواقع �أدى �إىل وقوع العقل العربي يف اال�ستالب
و�صو ًال �إىل العقم ,وبالتايل �سهولة وقوعه يف
م�صيدة الأعداء ,والقبول مبا يعر�ض عليه,
والوقوع يف الوهم القاتل وتقبله ب�أنه �ضعيف
وال ي�ستطيع �أن يتقدم ويتطور �إال بالو�صفة
الأوربية� ,أو الو�صفة التكفريية املتحجرة,
والتي �صنعت يف �أقبية الغرب االمربيايل”.
على الرغم �أن التاريخ العربي ي�شيد يف
مكانة العقل ,فقد حظي على مكانة كبرية يف
تراثنا الفكري ,وما يذكره يف قول الر�سول
الكرمي حممد “�ص” ففيه يلخ�ص �أهمية
العقل” عن ابن عبا�س (ر�ض) :قال “قال
الر�سول :لكل �شيء دعامة ,ودعامة الدين
العقل ,ولكل قوم غاية ,وغاية العباد العقل,
ولكل قوم دا ٍع ,وداعي العابدين العقل ,ولكل
تاجر ب�ضاعة ,وب�ضاعة املجتهدين العقل”.
وقال ر�سول اهلل “�ص” “فكر �ساعة خري من
عبادة �ستني �ساعة”.
ومن �أ�صحاب الفكر والفل�سفة ما جاء يف
املقاب�سات لأبي حيان التوحيدي “�إن العقل
متاع ,كما �أن احلياة وعاء العافية ا�ستعمال,
ف�إن االن�سان بعقله ي�صري على الفقر ,وبعقله

يجتلب الغنى ,وبعافيته يبلغ الغاية ,ويكت�سب
ال�سعادة ,والعقل يف جميع �أحواله ,فيت�صرف
بثمرة الراحة مرة ,وبال�صرب مرة �أخرى,
و�س ّر ,وي�ؤديه �إىل
ويريه احلكمة فيما ف�شا َ
ال�سعادة يف كل ما �أقبل و�أدبر ,لأن العقل متى
َّ
حل �شخ�ص ًا �أ�ضاءه و�أناره ,ومتى فارق �شخ�ص ًا
كدره و�أباره”.
ويف الف�صل الثاين يعالج الكاتب م�س�ألة
الذات ودور العقل ,و�أن هناك قطيعة مع ذلك
الرتاث بف�ضل �إخ�صاء العقول لأنها ال ت�ستطيع
�أن ت�ستنبط من ذلك الرتاث �أي �شيء ميكن �أن
يحقق اال�ستمرارية يف زمن التطور والتقدم.
وهذا مما �أدى �إىل التطرف يف فهم الرتاث
والتع�صب له ,كان بف�ضل ذلك التدهور الفكري
واملعريف ,فالباحث ال يدلل على �أن الرتاث مبا
هو مادي ,و�إمنا مبا هو روحي وفكري من حيث
الأ�ساطري واملعتقدات والعادات والتقاليد ,وهو
جزء مهم يف احلياة التاريخية لأي جمتمع من
املجتمعات ال ميكن �إلغا�ؤه �أو �إهماله ,وما يجب
الرتكيز عليه وا�ستنباط منه ما يخدم احلياة
الراهنة.
ويف الف�صول الأخرى من الكتاب يتناول
الكاتب العقل العربي والعروبة ,وقد تناول
فيها ا�شكاليات فهم العروبة يف النظريات
ال�سيا�سية واالجتماعية ,وعالقتها بالذات
والهوية والثقافة ,وكل ذلك لي�صل �إىل مفهوم
العقل العربي واحلداثة والعوملة.
�إن املتتبع لواقع العقل العربي يدرك ب�شكل
وا�ضح ذلك الت�أخر عن الركب احل�ضاري ,و�إن
تلك العقول التي مل تنجب مبا يوازيها من
العقول يف العامل الغربي الذي يبدع وينجب
ويط ّور ,والعقل الذي يعي�ش حالة من التورم
والتحجر واليبا�س والت�صحر ,مل يقف عند هذا
احلد ,بل مل يعد ب�إمكاننا �أن ن�ستخدم حتى ما
تي�سر من التقنيات وا�ستخدامها ل�صالح جمتمعنا
العربي ,ومل ن�ستطع ا�ستيعابها وما و�صلت �إليه
من تطورات وثورات �صناعية وعلمية مذهلة.
�إن هذا الواقع امل�ؤمل لذلك العقل العربي
الذي مت �إخ�صا�ؤه بفعل فاعل ,والفاعلون به
هم كرث حتى مل يعد العقل العربي يدرك
ذلك ال�سبب ,وهذه هي قمة املع�ضالت ومتثلت
من خالل اال�ستعباد واالرتهان غايتها حمو كل
�أثر لتلك احل�ضارة التي ت�شهد على عظمة هذه
االمة العربية.
�إن هذا االخ�صاء للعقل العربي هو كل
ما يف�ضي به من هذا الرتاجع وهذا الت�شظي
والتفرق ,ويعج به عاملنا العربي اليوم بامل�آ�سي
والكوارث االن�سانية ,فالذي ال يوجد له عقل
كالأبله  -وهو حال �أمتنا العربية -ال ي�ستطيع
�أن يدير خدماته ,فكيف ي�ستطيع �أن يقود �أمة,
�أو يدير �شعب� ,أو ينتج ح�ضارة؟.....

• حمي الدين حممد
ما �أعرفه �أنّ اللغة العربية
مل تع�ش مرحلة الطفولة التي
عا�شتها اللغات الأخرى ،وهذا يعني
فيما يعنيه �أنّها لغة احلياة التي
تتجدد معها احليوية دائما ،وما
ّ
يدل على ذلك كرثة اال�شتقاقات
التي امتلأت بها املعاجم ّ
بكل
�أنواعها ،وبهذا التمهيد الهادئ
�أ�ستطيع الدخول �إىل عنا�صر
أرجع
التخ ّييل يف ديوان  /و�إليك � ُ
 /لل�شاعر بيان حممود ال�س ّيد،
وكانت تلك العنا�صر م�صحوبة
اللغوي املفتوح على الزمن
بالأفق
ّ
الثقايف العربي امل�صقل بالهموم يف
ع�صرنا الأ�صلع...
و�إذا كانت احلداثة يف ال�شعر
مطلبا ح�ضاريا لأن بع�ض املبدعني
قد ا�ستوعبوا �صدمة املعارف
املفاجئة وتوقفوا عند حركات
التجديد بحث ًا عن م�شروع الذوق،
الذي مييل �إليه الأ�سلوب الفني
يف املنهج البالغي الرتاثي بق�صد
التال�ؤم مع حاجات الع�صر بحيث
ّ
تظل اللفظة ال�شعرية جمنّد ًة
ثم
خلدمة الأفكار واملعاين ،ومن ّ
الر�ؤى وجماورة الأفاق...
لقد �سكب ال�شاعر بيان لغته
ال�شعرية خلف �س�ؤال وا ٍع جتيب
عليه ثقافته الوطنية التي عرف
من خاللها �أنّ �شرف املواطنة
احلرة هو يف االنتماء �إىل التاريخ
ّ
ما�ضي ًا وحا�ضر ًا ...وهذا ما يعك�س
اليومي املعا�ش ،وينقل
واقعه
ّ
خرب والدته يف بيئة �أخل�ص فيها
ملح ّليته ،ما�سك ًا حدود الوطن
أ�صيل حواريٍّ يف
ك ّلها ...ومع ت� ٍ
داخله ت�أتي ال�صيغ اللغو ّية يف
وا�سع دافعه
تعبرياته ذات ف�ضاء
ٍ
احلنني للجذور ،وال �س ّيما دم�شق
التي دفعت �ضريبة االحتفاظ
بحر ّية قرارها الوطني ،والدفاع
مما �أقلق
عن ح�ضارتها الإن�سانيةّ ،
الأعراب واملنا�صرين لهم الغتيال
ال�صباحات الند ّية يف ّ
كل مكان
من جغرافيتها ،وهي الأمينة على
احلر ّية يف انتاج الأ�شياء التي
تخ�ضو�ضر معها مفا�صل الإبداع يف
جتربة يعي�شها ال�شاعر احلقيقي
ليكون طق�سه هو التزامه بالق�ضية
الوجودية التي ي�ستدعيها
الإدراك العام لطبيعة ما يجري
حوله ...وب�أ�سلوب جد ّ
يل ل ّونته
احلوادث الداخلية بق�صيدة ذات
�إيقاع متماوج وهو يغور يف ال�شهوة
الدافئة التي اتك�أ معها ال�شاعر
على حلمه الآخر لتنت�صر حركة
لغته املوزعة عل القلق حين ًا وعلى
الهدوء حين ًا �آخر .ولكن يف توازن
ما بني املفردات ليكون التناغم
اجلر�س املو�سيقي عالمة تثري
يف
ْ
املتلقي ويقب�ض من خاللها على

الغر�ض ال�شعري الذي رمى �إليه
ال�شاعر يف ن�صو�صه وقد �أن�س مبا
هي عليه من �سياق عفوي بعيدا
عن التكلف واملديح الكاذب.
�إنّها ال�شعرية حالة عا�شها
/بيان /و�أثبت للقارئ املتمكن
والعادي �أنّها ال تقوم على ب�ساطة
املفردات ..بل ت�ستوطنها حرارة
ال�صورة وجدة اخللق وكثافة
الت�صوير امل�ستند على ن�سيج
بالغي مبتكر ومتجدّ د كما يف هذا
املقطع اجلميل (�ص )45يقول عن
ال�شام :حمفورة كما النحت يف
تيجان �أعمدة الهياكل /نق�شته
ذلك املب�سم/مطبوعة ذكراه مثل
متاهة الإبهام يف ظهر ال ُهو ّية/
مغرو�سة يف النف�س كالزيتون عند
مقام �ضيعتنا /من�س ّي ٌة يف الروح
مثل بيوت �سرجيال /خمف ّية...
تنقل االلفاظ فكرة تقوم
على الفوا�صل والظالل بني
الأمكنة ،وقد تخ ّللتها حماكاة
وجدانية بثوب عاطفي ابتعد
فيه ال�شاعر عن الرموز الغام�ضة
وك�شفت املعاين التي نقلتها اجلملة
اال�سمية يف توزيع �إخباري
عماده هذا احلنني الدافئ املغلف
ب�إ�شارات فورية ،ت�ستدعي من
القارئ �ضرورة الإدراك لطبيعة
التجربة الداخلية التي ا�ستح�ضر
فيها ال�شاعر �أ�شياءه اخلارجية
يف حلظات هاربة ،لكنها يف حالة
ا�شتباك مع تطلعاته و�أمانيه...
�شعري
ع ّله يف�صح عن �إهاب
ّ
ل�شخ�صية قلقة يكون ال�صوت
معها متعدد ًا بالإ�صغاء ال�شديد
�إليه حني يقتنع املتلقي �أنَّ ال�شعر
هو �ضرورة حياتية ولكن بلغة
النهائية يف مداها رغم ب�ساطتها
وو�ضوح الدليل �إىل مكان �إقامتها
يف العامل ال�سفلي الذي جدّ د فيه
لون الو�شم وعمر الهوية.
وتق�سو على ال�شاعر الغربة،
لكنها ال ت�ستطيع �أن تن�سيه
جماليات املكان حني يقر�أ يف
النظام اللغوي املعايري التي يحكم
بها على االنزياحات بني الر�ؤى
الكا�شفة التي �أنتجتها مفرداته
يف اتحّ ادها مع ال�صورة وبني ذاته
املع ّلقة على التوثيق الوطني
يف حياته العادية ،لهذا اختار
عنوانه /و�إليك �أرجع /وا�ستوطن
بغد تكون /
من خالله حلمه ٍ
ابنته /قد �صارت جتيد قراءة
ال�شعر واحتدت مع ابت�سامتها
الرقيقة ...وات�سعت ّ
كل اجلهات
على �ضحكة اجلمان بني عينيها
يقول يف (�ص  :)79و�إليك �أرجع
حام ًال قلبي 00وغر�سة كرمتي/
لتكون كرم ًا يف �أدمي قد ع�شقت
من الأزل /و�إليك �أرجع فانتظرين

 ..حيث كنت /وال تعفّر وجهك
عيني /وال تئد
الوردي يف
ّ
الأمل ...ف�أنا على وعدي و ٌّ
يف مل
�أزل.../
لقد حاولت باري�س �أن ت�سرق
منه حتى �صوت �أذان الفجر،
ورغيف التنور ،وطريق دم�شق
لوال وعورة ذلك الطريق �أمام
حتديات املعتدين ...ورغم
هيجان العاطفة للرجوع �إىل
وطنه �إال �أنّه قر�أ ما ردده بودلري
ال�شاعر الفرن�سي ذات نهار ( �إنّ
حرية ال�ضمري هي �أثمن ما ميلكه
الب�شر)..
ال�سوري
وميناء /بيان/
ّ
ب�أمواهه العربية مل يكن لين�سيه
يف �سلوكه تلك العنا�صر املتباعدة
عن م�شاعره – لأنّه ّ
يظل غريبا
عليه – ومن هذا املنظور كان الهرم
الفرن�سي بالن�سبة �إليه
الزجاجي
ّ
ّ
هو الرهينة امل�ؤقتة التي ال تغري
ن�صو�صه الطالعة من احلرم
الوطني..دم�شق ..وقد ع�صفت
بها احلرائق التي ت�صاعدت فوق
االعمدة �ص :107كذب النب�أْ..
�صدق النب�أ� / ..س ّيان عندي من
بد�أ�/..س ّيان عندي فالنتيجة �أنّنا
خرب من وطن احلريق ...وال لزوم
ملبتد�أْ...
يف هذا املقطع الذي ا�ستعار
فيه الكذب للنب�أ الذي نقل
�إليه �صورة دم�شق التي مل يعد
القطا يزور �سماءها ب�سبب هذا
احلريق الذي اخرتقه ودخله
على غري مثال �أعداء احلرية
من الأعراب ومنا�صريهم يف كل
مكان ..ولكنّ �أعمدة الدخان
التي �أراد املعتدون عليها ك�سر
غبطة اليا�سمني ..وفرح �سدرة
املنتهى ..والطرق التي يعرب
منها امل�صطافون يف ال�شام باجتاه
البحر امل�سجور �أ�صابهم العجز.
و�صارت الق�ض ّية التي يدافع عنها
ال�سوريون  ..هي م�شكلة العامل
كله  ..و�ستكوجنامعة يدّ ر�س فيها
املخت�صون �إرادة ال�سوريني يف
حماية �إن�سانية الإن�سان .
ولقد �أثبت ال�شاعر يف موقفه
العام �أنّه واحد ممن �أخل�صوا يف
للن�صية يف
املواقف امل�صاحبة
ّ
حمولتها امل�شبعة بالتفاعلية
ال�ضامنة للحفاظ على �أب ّوة الن�ص
الوطني الإن�ساين امل�شرتك..
و�أختم بالقول �إنّ بيان ال�سيد
�شاعر ينزل على خم ّيلته ذلك
التج ّلي املفتوح على فواحته
الغنائ ّية يف الق�صيدة وتنتهي مع
هذه الفواحت خوامت منتقاة تخدم
املهتمني باللغة الهادئة يف داخل
ن�صي متعدد الأبعاد عماده
ف�ضاءٍ
ّ
ال�سهولة والو�ضوح...
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املعري” �ضيف (ملتقى جرمانا الثقايف)
“�أبو العالء ّ
يف فرع ريف دم�شق الحتاد الكتاب العرب
• طاهر الها�شمي
�أقام املركز الثقايف يف جرمانا بالتعاون مع احتاد
الكتاب العرب فرع ريف دم�شق يف ملتقاه الثقايف
بتاريخ  2015/3/1ندوة ثقافية حول ال�شاعر
املعري � ,شارك فيها الباحث
والفيل�سوف �أبي العالء ّ
وال�شاعر الأ�ستاذ حممد خالد عمر والأديب الأ�ستاذ
�سمري عدنان املطرود مدير ثقافة ريف دم�شق.
وقدّ م للندوة الدكتور نزار بريك هنيدي  ,و�ألقى
ق�صيدة �شعرية مطولة ومعربة بعنوان (�إمام العقل)
املعري قال فيها:
عن �أبي العالء ّ
أجيء
« ال لزو َم ملا َ
لي�س يلز ُم حني � ُ
َ
نف�سي  ،بني يديك ،ال�سال ْم.
لأُق ِر َئ
َ
أ�سر َد ما َح َّل بي
ال لزو َم ل ُ
اتخطى � َ
ّ
ني
و�أنا
إليك قفا َر ال�سن ِ
م�ستنقعات الظال ْم.
و�أجتا ُز
ِ
ال لزو َم..
فهاهي ذي
الروح قد َ�س َك َنتْ
ُ
َ
َ
جوارك
يف
عد �أن َع َّز يف العالمَ َ
ني املقا ْم.
من َب ِ
•••
كم حت ّملتُ حتى اهتديتُ � ّ
إليك ؟
ْ
كم تل ّو ْت دروبي؟
ْ
الريح بي؟
البت
كم ِ
ُ
وكم لبتُ ؟ ْ
ْ
�سراب ؟
كم �سرى بخيايل
ٌ
ْ
خراب،
ؤادي
�
ف
أدمى
و�
ٌ
جواب،
و�أعيا اجتهادي
ٌ
ُ
حمامة وجدي
�إىل �أنْ َرمتْ بي
�إىل راح َت ْي ْك.
فاكت�شفتُ
ب�أنَّ جمي َع اجلمار التي �أح َر َقتْ �أ�ضلعي،
مل تكنْ
ُ
بع�ض الذي كنتَ
تفر�ش
ري ِ
غ َ
حم َب َ�س ْي ْك ؟
يف ْ
وب�أنَّ جمي َع املعاين التي
�أ ّرقتني مدى العم ِر،
لي�ست �سوى
َ
فا�ض منْ �ضف ْ
ّتيك »...واختتمها
بع�ض ما
ِ
بالقول:
�صروف امل َِحنْ .
ال لزو َم لأرويَ ما انتا َبنا من
ِ
أ�شرح
ال لزو َم ل َ
ما َّ
وال�شع ِر
حل بالفك ِر
والدين والفنّ ِ
ِ
نائبات
من
ٍ
�إذا ما تناهَ تْ � َ
إليك ،تجُ َ نّ !.
ال لزو َم ..ولكنني� ،س ّيدي،
أ�ستميح َك عذر ًا،
�
ُ
بقيتُ
�أقاو ُم ي�أ�سي
�إذا ما
ْ
ال�شيء �إال
أ�س
�
الي
ة
م
ل
ظ
ففي ُ َ ِ
ِ
َ
فناء احليا ِة،
ُ
ُ
وموت الزمنْ !.
•••
�س ّيدي ..لمَ ْ � ْ
أجئ �شاكي ًا !
َ
ري �أين  ،وقد ُ
يديك،
�صرت بني
غ َ
ت َف َّج َر ما كنتُ �أح ِب ُ�سهُ داخلي
مِنْ كال ْم.
�س ّيديَ ..ب ْل �صديقي !

ُترانا �إذنْ �سنقا ِو ُم بال�شع ِر والفك ِر
َ
جي�ش الظال ْم ؟
العقل
راية
ِ
وجناهدُ كي ال ت�سود �سوى ِ
ِ
ب َ
ني الأنا ْم.
غم جمي ِع الذي كانَ
وب َر ِ
�أو �سيكونُ ،
�سنح ِف ُر يف ق ّب ِة ال َك ْونِ ما قل َتهُ :
العقل
ال �إما َم �سوى
ِ
ال
ال �إما ْم!.
ثم بد�أ الأ�ستاذ حممد خالد عمر مبقطع من
�شعره يقول فيه :
معرة النعمان....حني الغروب
 هل تذكرين ّوفوعة الريحانِ
يوم ال�ضرير دعا �إىل عليائه.......فتفتقت
قمم من العرفانِ
وعرف الباحث �أبا العالء قائ ًال  :هو �أحمد
ّ
بن عبد اهلل بن �سليمان التنوخي  ,الذي عا�ش بني
عامي  449_363هجرية 1057_973/م  ,ويف
ّ
املعري
الإجابة عن ال�س�ؤال  :من يكون �أبي العالء ّ
يقول  :تكمن الإ�شكاليات ٌّ
فكل منا ميكن �أن يعطي
تعريف ًا له ح�سب قراءته وتوجهها وثقافته ومنابعها
 ,حتى �أنني �أذكر ح�ضور مهرجان �أبي العالء لأكرث
من �ست مرات و�سمعت اخلالفات التي �أثريت حول
انتمائه املذهبي  ,فكان له �أكرث من �ستة مذاهب ,
حتى �أنه لو�سئل عن مذهبه لقال  :لقد كربنا عن
هذه االنتماءات ).
من هذا الب�ضع الذي و�صل �إلينا ملأ الرجل حيز ًا
ال يجارى من البحث واالختالف.
وقد اعرت�ض الباحث حممد خالد عمر على
تعرف �أبا العالء ب�أنه �شاعر الفال�سفة
املقولة التي ّ
وفيل�سوف ال�شعراء  ,فهو يرى ب�أنه �شاعر ال�شعراء
وفيل�سوف الفال�سفة.
عرج الباحث على مقوالت ال�شعراء والأدباء
ثم ّ
املعري فذكر ال�شاعر �صالح عبد
العالء
يف �أبي
ّ
ال�صبور والأديب طه ح�سني الذي قال عن �شعر �أبي
العالء  ( :ما تكاد تقر�أ ق�صيدة فتعرف مفرداتها
حتى تغيب عنك معانيها )  ,كما ذكر ال�شاعر معروف
املعري
الر�صايف عندما ي�ست�شهد ب�أبيات لأبي العالء ّ
يف درا�ساته يقول ):قال � :شاعر الب�شرية ( ,يف
ر�سالته الفكرية والفل�سفية) لقد عرف نف�سه فعرف
ربه  ,واحرتم ذاته  ,ورف�ض التبعية والآبائية  ,وبد�أ
يقينه ّ
بال�شك.
ثم حتدث عن العدل عند ال�شاعر الفيل�سوف
م�ست�شهد ًا بقوله :
علي وال ب�أر�ضي�.....سحائب لي�س
_ فال هطلت ّ
تنتظم البالدا
هو جمدّ د و�أكرث �إب�صار ًا من املب�صرين  ,لكنه
ابتلي مبجتمع وبيئة ثقافية تابعة  ,مل ت�ستطع �أن
تدرك مراميه.
لذلك ا�ضطر يف بع�ض الأحيان �أن يدين من حوله
 ,كما حلقه �ضرر كبري من حميطه.
و�أورد الباحث �أقوال الأقدمني الذين اختلفوا
حول حتديد فكره :

ف�أبو حامد الغزايل قال  :هو ٌّ
ويل من �أولياء
اهلل .وابن العدمي قال  :هو م�ؤمن زاهد  ,وابن تيميه
والذهبي وابن كثري قالوا � :أبو العالء زنديق  ,والفخر
الرازي  :ماهو � اّإل ّ
�شاك  ,والقزويني ماهو �إال هجاء
الأنبياء  ,وابن �سينا �:أبو العالء انحراف بالقول عن
العادة  ,وطه ح�سني  :الفيل�سوف ّ
الفذ الذي �أنكر
النبوات  ,واعرتف بالإله و عر�ض التكليف.
وذكر �أن ال�صليبيني �أحرقوا  55كتاب ًا له يف
�أكرث من  4000كرا�سة  ,وهو يقول � :إن ديوان
ر�سائله ( )800كرا�سة  ,ومار جيلوث قال لو �أن كل
كرا�سة ورقتان لكانت  1600ورقة و�صلنا منها 130
ورقة .وطه ح�سني يقول ك لأبي العالء املعري ب�ضع
و�سبعون عنوان ًا.
و�أعطى العقل املكانة التي ي�ستحقها  ,فجعله
�إمام ًا  ,الإمام له الأمام كما يقول ابن عربي  ,وكيف
ال يكون �إمام ًا وهو الهادي الوحيد ملعرفة اخلري
وال�شر واحلق والباطل  ,كما يقول �أحمد �أمني يف
كتابه �سلطان العقل عند �أبي العالء  ,لكن �أبا العالء
فرق بني عقلني  :مطبوع وم�سموع �أو مك َّون ومك ِّون ,
ّ
ف�أدان املك َّون ومدح املك ِّون.
ويف جمال املك ِّون الذي لي�س له منهج (�أدانه) �إذ
قال :
_ اثنان �أهل الأر�ض ذو عقل بال دين و�آخر د ّين
عقل له.
ال ِ
�ضمن هذا املنهج الإن�ساين ي�أتي قول ال�شاعر(
عمر �أبو ري�شة ) :
_ل�ست ت�سطيع �أن تكون �إله ًا ال...ف�إن ا�سطعت
فلتكن �إن�سانا
�أبو العالء �صاحب املذهب العالئي ( مذهب
التقوى )  ,فقد عرف نف�سه فعرف ربه فعبده كعابد
ولي�س كعبد
�أما الأديب �سمري عدنان املطرود مدير ثقافة
املعري �إنه رهني
ريف دم�شق فقال عن �أبي العالء ّ
ج�سد فيه �شخ�صية
املحاب�س من خالل كتابه الذي ّ
�أبي العالء فجعله يقدّ م نف�سه على خ�شبة امل�سرح �أمام
جمهرة من املثقفني املهتمني للفكر العالئي بطريقة
امل�سرحية التي تتخذ ممث ًال وحيد ًا يف عر�ضها ومبا
ي�سمى ب( املينو دراما ) وهذه امل�سرحية التي هي

�أ�شبه بالنّ�ص املفتوح منها بامل�سرحية  ,ا�ستطاعت
تلم ب�شخ�صية ال�شاعر والفيل�سوف من حيث
�أن ّ
قدّ مت للقارئ قبل امل�شاهد فقدمت ر�سالة الغفران
مبا يتمثل فيها م�سائل و�إجابات وحوادث و�أخبار ,
وتو�صيفات وتقييمات  ,وتط َّرق الأديب �سمري �إىل
املعري وفكره الفل�سفي ومبد�أ
�شخ�صية �أبي العالء ّ
العقالنية و�إمامة العقل .وقال“ :هذه ال�شخ�صية
ّ
الفذة التي و�ضعته يف مواجهة الإميان والكفر ,
والفل�سفة وال�شعر  ,وجعلت منه �أمثولة ح ّية تعي�ش
بيننا كما عا�شت مع من �سبقنا من �أجيال و�ستعي�ش �إىل
وتفردها
ما �شاء اهلل بعدنا  ,ا�ستطاعت ب�إ�شكاليتها
ّ
�أن حتقق تراث ًا �أدبي ًا فل�سفي ًا مازال يف حراكه الدائم
جنتمع ونفرتق على نهاراته ولياليه”.
وفتح باب احلوار واملناق�شة واملداخالت ,
فتحدث بالدكتور راتب �سكّر عن الإ�شارات املت�صلة
املعري  ,وما اتهمه به خ�صومه .و�س�ألت
بعقيدة ّ
املعري يف ر�ؤاه
الدكتورة �سو�سن البطر�س :هل �سبق
ّ
�أحد من ال�شعراء ؟ وماذا قدم املنتدون من الإن�صاف
لينام املعري مطمئن ًا يف مرقده ؟
وتداخل الدكتور غ�سان غنيم ورك َّز على  -1قد
يكون �أحد �أ�سباب �ضياع كثري من كتب املعري يعود
املوحدين الذين ي�سرتون
�إىل انت�سابه �إىل طائفة ّ
الكثري من كتبهم و�آرائهم -2 .قد يكون من الأن�سب
�أن يقوم الباحثون والدار�سون بت�صنيف �أبي العالء
كونه فيل�سوف ًا و�شاعر ًا لإبراز جوانب ال�شاعرية يف
�شعره  ,وكونه لغوي ُا -3 .ت�سليط ال�ضوء على �أثره
اخلالد (ر�سالة الغفران )  ,وعالقتها بالكوميديا
الإلهية  :لدانتي � -4أرى �أن م�س�ألة ال�شعرية يف �شعر
�أبي العالء حتتمل بع�ض املناق�شة  ,لأنه ينحت �شعره
نحت ًا وال ي�أتي من�ساب ًا  ,كونه �أراد ت�ضمني �آرائه يف
ال�شعر  ,مما �أنق�ص من �شاعريته.
ُ
-_5طرح يف املداخلة �أنه �سابق يف نظرته
لل�شك على الفيل�سوف ديكارت  ,و�أرى �أن هذا مبالغ
فيه لأن املعري مل يقدم نظرية بل كان ينطلق من
طبع فيه يقوم على متحي�ص الآراء والأ�شياء.
و�أثنى الدكتور عاطف بطر�س على ق�صيدة
الدكتور نزار (�إمام العقل ) التي �أ�شاد فيها بال�شاعر
�أبي العالء املعري .وحتدث عن الزمن العربي الذي
يعيد �إنتاج نف�سه يف دائرة عود على بدء وال�صراع
الدائم بني العقل والنقل
والوعي املعريف الذي يقوم االنفتاح والتقدم
ومغايرة امل�ألوف.واجلر�أة وال�شجاعة يف املواجهة
واال�ستقامة يف ال�سلوك واالن�سجام مع النف�س.كما
حتدث عن م�س�ألة ال�شك الذي هو الوجه الآخر
حلقيقة العقل.
ومن الذين داخلوا اي�ض ًا الأ�ساتذة عماد ال�سعدي
مزيد نر�ش ووليد �أبو فخر وزهدي خليل و�سليمان
ال�سلمان الذي ن ّوه �إىل كاتب تناول �أبا العالء املعري
يف كتبه بالتف�صيل والبحث والدرا�سة هو الأ�ستاذ
�إليا�س غايل الذي نال جائزة اليون�سكو عن كتابه (
ال�سمي�سطائي ).
لوقيانو�س ُّ
ً
وداخل �أي�ضا الأ�ستاذ وائل �أبو يزبك وغريه من
احلا�ضرين.
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نقد �أدبي

عا�شـــــقة و�شـــجرتا حور
•ح�سني خليفة
هذه رواي��ة �صغرية ل�صاحب «النطع» و«جميلة» و«الكلب الأبلق
الراك�ض على حافة النهر» وغريها من روايات الكاتب القرغيزي
(ال�سوفياتي �سابقا) جنكيز ايتماتوف التي القت رواجا عاملي ًا،
وحتول بع�ضها اىل افالم �سينمائية ،لكن هذه الرواية على �صغر
حجمها (� 120صفحة من القطع ال�صغري) مل تلق ما ت�ستحق من
اهتمام رغم انها ملحمة ان�سانية بامتياز كما هو الطابع العام
لأعمال ايتماتوف ،رمبا لأنها اتهمت بانتمائها �إىل الأدب الدعائي
الأيديولوجي كون بطل الرواية �شيوعي َا بل�شفيا ،لكن من يقر�أ
الرواية يالحظ عمق الر�ؤية ورهافة احل�س االن�ساين و�صورة
حقيقية للثوريني االوائل الذين حولوا رو�سيا القي�صرية املتخلفة
اىل بلد متطور ودولة عظمى.
يبد�أ �إيتماتوف روايته الق�صرية «املعلم الأول» باحلديث عن
قريته «كوركوريو» التي تقع على �سفوح �إحدى اله�ضاب املطلة على
ال�سهل الكازاخي ،و فوق القرية تقف �شجرتا حور كبريتان على
رابية يبدوان للقادم �إىل القرية كـ(فنارين على تل) ،و رغم كرثة
الأ�شجار يف قريته فان �شجرتي احلور هاتني توحيان له بالكثري
من اللوحات و الق�صائد(تهدر ال�شجرتان مهتزتني يف مرونة مثل
لهب حمتدم ،فيخيل �إليك �أن يف هديرهما ال�شمو�س نداء متمردا:
ال لن حتنينا . .لن تقطعينا!) ال�شجرتان رافقتا طفولة الكاتب
كما �أع�شا�ش الطيور الالئذة بهما و مع ه��ذه الرفقة الطويلة
معهما و احلب ال�صادق لهما مل ي�س�أل نف�سه يوما (من غر�س هاتني
ال�شجرتني؟ مب حلم و عم حتدث ذلك املجهول وهو يغر�س جذور
ال�شجرتني يف الأر���ض ،و ب�أي �أمل �أنبتهما هنا على الرابية؟!) و
ل�سبب جمهول �سميت تلك الرابية بـ«مدر�سة ديو�شني» و حني �س�أل
�أحد العجائز عن �سبب الت�سمية يف حني ال مدر�سة هناك ف�أجابه �أن
ديو�شني هو نف�سه العجوز الذي كان يعمل يف الكوم�سومول(منظمة
ال�شبيبة اللينينية) و يعمل الآن خبري ًا زراعي ًا مي�ضي وقته يف
احلقول ،و مل ي�أخذه ال�س�ؤال �إىل �أبعد من ذل��ك .هكذا يدخلنا
الكاتب املبدع يف �أج��واء روايته ال�صغرية حجم ًا ،العظيمة فن ًا و
عمق ًا �إن�ساني ًا و �إبداعا يعانق اخللود.
ي�ستدرجنا خطوة فخطوة �إىل اخليط الرئي�سي يف الرواية ،يقوم
الكوخلوزيون يف القرية بافتتاح مدر�سة جديدة يف القرية ،و لأنها
منا�سبة هامة فيجب دعوة املثقفني من �أبنائها الذين تركوها �إىل
العا�صمة ،و منهم الراوي و دكتورة ا�سمها التيناي �سليمانوفا تركت
القرية منذ زمن طويل ،و �أخذتها م�شاغلها العلمية و الأكادميية،
فهي تر�أ�س كر�سي ًا يف اجلامعة ،و تلقي املحا�ضرات يف الفل�سفة ،و
كثري ًا ما ت�سافر �إىل اخلارج و انقطعت لذلك عن القرية ،و ها هي
تعود �إليها و القرويون يحتفون بابنة القرية التي برزت و تفوقت
�أميا احتفاء .ومير خالل االحتفال ذكر العجوز ديوجني الذي
جاء على التو حام ًال برقيات للقرية ،فتنتف�ض الدكتورة �ألتيناي و
ت�س�أل م�ضيفها ـ الراوي ـ( :عن �أي ديوجني يتحدثون؟ ـ انه �ساعي
الربيد يف الكوخلوز يا �ألتيناي �سليمانوفا� ،أتعرفينه؟) بد�أ القلق
والتوتر يظهران على �ألتيناي ،ثم تغيب عن احلفل م�ستغلة ان�شغال
النا�س لتت�أمل �شجرتي احل��ور املنت�صبتني على الرابية ،وتقرر
العودة فج�أة �إىل مو�سكو بعد �إن كانت قد وعدت �أبناء قريتها
بق�ضاء عدة �أيام بينهم ،ورغم �إحلاحهم عليها بالبقاء ،لكنها ال
تلبث بعد �أيام �أن تر�سل ر�سالة �إىل الراوي تخربه فيها بتفا�صيل
ق�صة ديوجني و �شجرتي احلور و حياتها التي ال تنف�صل عن كل
ه�ؤالء ،تروي �ألتيناي �سرية املعلم الأول ديوجني من خالل ر�سالتها
�إىل الكاتب.
كان ذلك عام� ،1924ألتيناي يف الرابعة ع�شرة تعي�ش يف بيت عمها
بعد وفاة �أبيها و�أمها ،يعود فتى غريب يرتدي معطف جندي تعرف

جنكيز ايتماتوف

فيما بعد ان �أباه رحل من القرية �إىل ال�سكة احلديد �إبان املجاعة
قبل �سنني عديدة ،وها هو ابنه ديوجني يعود اىل القرية ليفتح
فيها مدر�سة ،و لكم ان تتخيلوا �صعوبة هذه املهمة النبيلة يف قرية
جبلية نائية مل ي�سمع �أهلها بكلمة مدر�سة �أو درا�سة ،و اعتربوها
خزعبالت من العجوز �أبيه ،يجمع الفتى �أهل القرية مع �أطفالهم
يف ال�ساحة ليعلمهم عن نيته ،ويطلب منهم م�ساعدته يف حتويل
الإ�سطبل القدمي على الرابية العائد �إىل �أحد الإقطاعيني �إىل
مدر�سة ،فال ينال منهم اال التهكم ،يقول رجل عجوز(:ا�سمع يا بني
 . .يف املا�ضي كان الأوالد يتعلمون عند امللاّ  ،وقد كنا نعرف �أباك،
كان فقريا مثلنا ،فقل لنا رحمة بنا ،متى ا�ستطعت ان ت�صبح مال؟
ـ �أنا ل�ست مال يا �صاحبي� ،أنا كوم�سومويل ،والآن �سيعلم الأوالد
م��در���س ال م�لا ،وق��د تعلمت ال��ق��راءة والكتابة يف اجلي�ش� ،أن��ا
مال من هذا النوع) ويقول �آخ��ر( :نحن نعي�ش منذ الأزل بعملنا
الفالحي ،واملعول يطعمنا ،و�سيعي�ش �أطفالنا على هذا النحو ،فما
حاجتهم �إىل التعلم؟ القراءة والكتابة يحتاج �إليها الر�ؤ�ساء� ،أما
نحن ف�أنا�س ب�سطاء ،فال تغرر بنا) يجيب ديو�شني بعد ان يخرج
ورقة مطوية من جيب معطفه :يعني �إنكم تعار�ضون هذه الورقة
التي تتحدث عن تعليم الأوالد والتي ختمت بختم ال�سلطة
ال�سوفييتية ،من �أعطاكم الأر���ض و املاء؟ من �أعطاكم احلرية؟
يرف�ض �أهل القرية معاونته يف جتهيز الإ�سطبل لي�صبح مدر�سة،
بل يتهكم �أحدهم عليه قائال(:ال معطف فرو عليك،وال فر�س
حتتك ،وال قطعة ار�ض حمروثة ولو بحجم راحة اليد ،ال داجنة
واحدة يف الفناء ،كيف �ستعي�ش؟ هل �ست�سرق قطعان الآخرين؟
يبد�أ ديو�شني العمل بنف�سه ،كان مبعطفه الأ�سود يت�سلق كل �صباح
الدرب اىل الرابية حيث الإ�سطبل املهجور ،و ال يهبط اىل القرية
اال يف �ساعة مت�أخرة من امل�ساء( ،غالبا ما كنا نراه ـ تروي �ألتيناي
ـ يحمل حزمة كبرية من الع�شب اجل��اف �أو الق�ش على ظهره).
وذات مرة بينما كنا عائدات ب�أ�شوال الزبل اجلاف التي ي�ستعملها
القرويون كحطب انعطفنا نحو «املدر�سة» لرنى ماذا يفعل «املعلم»،
كان قد �أنهى تنظيف البناء وما حوله و �إ�صالح اجلدران املتداعية
و الأب���واب ،ف�س�ألهن ديو�شني هل ت��ردن �أن تتعلمن و ت�أتني �إىل
املدر�سة؟ فتجيب �أكرب البنات �سنا� ،ألتيناي� ،إذا �سمحت يل عمتي
�أتيت .و ما �إن غادرن مدر�سة ديو�شني حتى خطرت لها فكرة فقالت
ل�صديقاتها ما ر�أيكن �أن نرتك ما جمعناه من زبل يف املدر�سة وقودا
لل�شتاء و نعود لنجمع نقلة �أخرى �إىل البيت؟ لكن ال�صغريات خفن
من تقريع �أهلهن و كان �إن نفذت �ألتيناي االقرتاح لوحدها ،و نالت

ما نالته من تقريع من عمها وزوجته على ت�أخريها�(.أنا مت�أكدة �أن
م�صريي احلقيقي وكل حياتي ب�أفراحها و�أتراحها قد بد�أت يف ذلك
اليوم بالذات ،من �شوال الزبل اجلاف ذاته).
تتذكر التيناي ديوجني وهو يجمع �أطفال القرية لي�أخذهم �إىل
مدر�سته التي �أ�س�س كل �شيء بجهده وتعبه ،ورغم ممانعة زوجة
عمها �إال �أن �صدفة �أخ��رى تخدمها� ،إذ يغتاظ عمها من ت�سلط
زوجته وتفردها يف اتخاذ ق��رار منعها من الذهاب �إىل مدر�سة
ديو�شني ،وي�سلمها �إىل الأ�ستاذ مع ما ا�ستطاع �أن يجمعهم من �أوالد.
كان التالميذ يقطعون يف طريقهم �إىل املدر�سة نهريا �صخريا يتكفل
ديو�شني مب�ساعدتهم على قطعه ،ويحمل الأطفال ال�صغار حتى ال
يجلد املاء القار�س �أقدامهم الغ�ضة� ،أخريا عملت التيناي مع معلمها
ديو�شني على بناء معرب فوق هذا النهري  .ي�سافر املعلم �إىل مو�سكو
ل�ش�ؤون حزبية فينقلب انتظار التيناي له �إىل لهفة تزعج زوجة
العم التي تر�سلها �إىل بيت قريب لهم ي�سكن عندهم ديوجني،
وهناك تظهر العاطفة اجليا�شة لل�صبية التي تطرق �أب��واب
الن�ضوج جتاه معلمها .وما �إن ي�أتي الربيع حتى تخطط زوجة عمها
لتزويجها ،فيتدخل الأ�ستاذ وي�أويها عنده حتى ال جتربها عائلتها
على الزواج وهي بالكاد غادرت طفولتها ،وهناك يقرتح عليها مللء
الفراغ �أن ت�ساعده يف زرع �شجرتي احلور اللتني �أخذتا الربوف�سورة
التيناي �إىل رواية الق�صة بعد كل هذا الغياب .ي�أتي اخلطيب مع
عمها وزوجته لأخذ التيناي عنوة وينجحون يف ذلك رغم مقاومة
املعلم الذي ينال ن�صيبه من ال�ضرب والأذى من ه�ؤالء ،لكن ديو�شني
ال يرتك تلميذته الأثرية لأقدارها بل ي�ستنجد بامليل�شيا احلزبية
وي�أتي مع اثنني من رفاقه �إىل بيت الرجل ال��ذي �أخ��ذ التيناي
زوجة ثانية ليعيدها �إىل مقاعد الدرا�سة ،لكن هذه املرة يف مدينة
كبرية وعلى ح�ساب احلزب ،يقول ديوجني:
«ل��و ك��ان الأم��ر بيدي يا التيناي ملا �سمحت لك باالبتعاد عني
خطوة واحدة ،ولكن لي�س يل احلق يف تعويقك ،ينبغي �أن تتعلمي
و�أنا ل�ست على قدر كبري من املعرفة  . . .لعلك �ست�صبحني معلمة
حقيقية ،واذذاك �ستتذكرين مدر�ستنا و رمبا �ست�ضحكني لها ».يف
احلرب ت�س�أل التيناي ـ وقد �صارت الدكتورة التيناي ـ عن ديو�شني
فتعرف انه التحق باجلبهة وجاء خرب عن فقدانه تقول التيناي:
«كنت �أقول لنف�سي �إن معلمي لن يعود وهكذا مل نلتق منذ اليوم
امل�شهود الذي توادعنا فيه يف املحطة» تقول التيناي يف ر�سالتها
�إىل الكاتب :بالطبع ا�ستغربت رحيلي املفاجئ ،كنت خجلة من
نف�سي ،فقد �أدركت �أنى ال �أ�ستطيع اللقاء بديو�شني ،و�شعرت بالذنب
�أي�ضا الين مل اك��ن ال�شخ�ص ال��ذي يجب ان يحاط بكل حفاوة
ممكنة ،ويجل�س يف مكان ال�شرف �أثناء افتتاح املدر�سة اجلديدة،
هذا احلق ميلكه معلمنا الأول دون �أي �شخ�ص �آخر ،والذي حدث
عك�س هذا،جل�سنا نحن حول موائد الوليمة ،فيما ذلك الرجل
الطيب ي�سرع لتوزيع الربيد» «و ال �أحد ي�ستحق ان ت�سمى املدر�سة
با�سمه �سوى ديو�شني» حاولت �أن �أخل�ص قدر الإمكان �أحداث هذه
الرواية ال�صغرية حجم ًا ،الكبرية والعميقة مدلوالت وعرب ًا� ،إنها
تبني جزء ًا ي�سريا من عذابات النا�س ال�شرفاء املنا�ضلني احلقيقيني
قبل �أن جتهز جحافل االنتهازية والف�ساد على ما حتقق ،ال�شرفاء
الذين لوالهم ملا ا�ستطاعت الثورة اال�شرتاكية �أن تنجح يف حتويل
بلد متخلف مثل رو�سيا القي�صرية �إىل دولة ا�شرتاكية عظمى تبني
�أول �سلطة للفقراء وتنجح يف دحر النازية ،رغم ما اعرتى م�سريتها
من اخطاء بد�أت �صغرية ثم كربت لتق�ضي على التجربة ،لكن حلم
ديوجني وال�صغار بالعدالة واحلرية �سيبقى متقد ًا ما بقيت حياة
على هذه املعمورة.

حوار
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حنا مينا واليا�س فا�ضل..
بقايا الوداعات..
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ل�ستُ ب�صدد اللوم على وزارة الثقافة �أو �سواها من الوزارات،
بخ�صو�ص �صديقنا الكبري ال�شاعر اليا�س فا�ضل ،الذي ارحتل و�سط
الغياب والإهمال �إىل بلدته الرائعة مرمريتا ..وكانت حبيبته ،التي ال
يراها �إ َّ
ال قلي ًال ،رغم مودته العالية والعاتية جتاهها...
ول�ستُ ب�صدد �أي لوم �آخر ،بخ�صو�ص ال�صديق الكبري حنا مينا،
الذي نقلتهُ  ،م�شكورة بنته (�سو�سن) �إىل منزلها يف دم�شق لالعتناء به
عن قرب ،ولدرء خطر الغياب ،الذي يحوم حول ج�سده ،منذ ُمدَّ ة!!...
ق�صر بنته الأخرى (�أمل حنا مينا) بل تتابع وجده ووجدانه
ومل ُت ِّ
واحتياجاته املادية واملعنوية..
يف زيارة قريبة منذ �أيام �أنا و�صديقي املوزع ،النا�شر �سامل النوري..
بقيت الـ(�سو�سن) والـ(�أمل) ترافقان روح وج�سد وبقاء الكبري حنا
مينا ..ال ترتكان حلظاته املثقلة بال�سنني واحلنني والأنني دون رعاية �أو
اهتمامات كبرية ..التحية لهما يف ح�ضرة هذا الكبري حنا مينا..
بقايا الوداعات املهملة!؟
اليا�س فا�ضل عرفته منذ ع�شرين عام ًا يف منزل �صديقنا الراحل
الكبري حممد املاغوط ،قال يومها املاغوط :اليا�س فا�ضل معي منذ �أيام
جملة (ال�شرطة)  ،1965لكنه �سافر �إىل الكويت ،وها هو الآن يعود � ،إىل
دم�شق ،ليكتب الق�صيدة ..وهو واحد من �أ�ساتذة ق�صيدة النرث...
وراح يكتب املقالة والق�صيدة يف جريدة (الثورة) و(ملحقها
أذهب �إليه يف منزله الكائن يف حي
ثم يعود ..و� ُ
ثم يغيبَّ ،
الثقايف)َّ ،
الق�صور ..وت�ستقبلنا زوجته الفا�ضلة ،وي�ستقبلنا بيته...
ويف زيارات تالية �أراه يحمل طبخة (املح�شي ،كو�سا ،باذجنان)
ل�صديقه املاغوط ..وم�أكوالت ،وفواكه وحلويات ،وذكريات ،..حممد
املاغوط واليا�س فا�ضل معزوفتان جميلتان وجليلتان وحنونتان
وحزينتان على وتر الدّ هر وال�شعر وق�صائد النرث وامل�أكوالت والأحالم
(الفرط ،والفل�ش) طفولتهما ت�سافر على ب�ساط الورق ،وعلى ب�ساط
الألفة والأقدار املهملة...
هكذا� ،أنت يا اليا�س الفا�ضل ،مل تزل يف ذمة الغيابات والوداعات
املهملة ،منذ تركت (بقايا اللوح املك�سور) مك�سوراً ،..هذا كان عنوان
ديوانه الأخري..
كان يت�شهى الأرق والنع�س والفرح والألق والأحزان يف بلدته
يخ�صه� ،سوى بيت �أخيه،
احلميمة مرمريتا ،وكان بال م�أوى �أو بيت
ّ
الذي يفتح له الذراعني والأبواب ،والغرف والـ (�أه ًال و�سه ًال) بـ :اليا�س
فا�ضل!؟!.
 ..اجل�سد عاد عودة �أخرية �إىل �صدر الأم احلبيبة (مرمريتا)
وتعود معه الأحالم و�أحالف الوجد والوجدانات والأناقات اللغوية
والأخالقية ورائحة القناعات امل�ؤبدة...
�أر�ض �سورية حتتفظ وحتت�ضن الأحالم والأوجاع ال�شريفة ،منذ
 هذا البيت ال�شعري لأبي فرا�س احلمداين؟!..�أقدم الأحزان والآمال والوعي( ..مرمريتا) ال�سيدة العالية ،تع�شق
َّ
الأبناء وتحُ يطهم برغباتهم ولهفاتها ،..ال ت�شبه هذه العظيمة �إ َّ
=�أبو فرا�س احلمداين مثل الزّ من املتهالك على �أقدام احلياة ،ومتثلت
ال
العظمة واحلرية واحل�ضارة الإن�سانية اجلميلة ..جميلة بال�شجر يف ق�صائده وحياته البطولة والكرامات وحلظات ال�ضنك وال�ضيق..
أحب نواح احلمامة ،التي يخاطبها وهو �سجني:
واحلجر والغائبني والعائدين ،بفتيانها وفتياتها بالأطفال وال�شيوخ..
� ُّ
هي ك�أمها الباذخة �سورية ..بالألف �أو بالتاء املربوطة� ..شامة على خدّ
الزمن الإن�ساين البديع ..هي البديعة!!..
حنا مينا بلدته الأوىل �أبعد بقليل من القلب ،و�أقرب بكثري من
الذكريات وروح الأيام ..هو من (ال�سويدية) يف لواء ا�سكندرون ال�سليب،
والالذقية �أ ّمه الثانية ،التي ق�صدها منذ �أكرث من �سبعني عام ًا ،ومل يزل
يحيا حول بحرها رواية وراء رواية وحلم ًا بعد حلم وكلمة بعد كلمة
وك�أ�س نبيذ وعرق و(براندي)...
متعب هذا الكبري (حنا مينا) وحوله رماد (اللفائف) وبقايا الك�ؤو�س
ٌ
املهجورة ..والأ�صابع مل تعد تقوى على الكتابة والتعبريات الق�ص�صية
والتواقيع ،كما ح�صل لل�شاعر الكبري (ندمي حممد) يف �أيامه الأخرية� ،إذ
توقفت عنده ملكة النطق ،وفيما بعد توقفت ملكة الأ�صابع..
ال �أظننا �أ�شجع من املتنبي  ،حني ا�ست�سلم:
(هبيني � ُ
فيك من العدا
أخذت الث�أ َر ِ
فكيف ب�أخذ الث�أر فيك من احل ّمى؟!)...
		
عليك ال�سالم �أيها الكاتب املقدام(حنا مينا) :جتر�أت خميلتك على
�أجمل ال�صور و�أعمقها ،وجتر�أت ملكة �أ�صابعك على احلكايات والع�شق،
واللم�س والهم�س والهجر والدموع والأ�سف واحل�سرات..
حنا مينا يف رهان �صعب مع بقايا الوداعات املهملة ..و�صديقي الفنان
جمدي حكمية يو ّد م�صافحة هذا العبقري ،الذي نّ
تفن يف (ال�شراع
والعا�صفة) ..لكنَّ احلزن �صار �أقوى من اجل�سد يا �صديقي!!؟...
وجع احلنني �سلطان �أوجاع الكتابة واحلياة والإبداع..
بني حيطان الزمن ،وحول الأ�شواق املدردرة هنا وهناك على املقاعد
والكرا�سي ،ويف الغرفة التي �شهدت الكثري من قلق الكتابة وتوترات
الأحالم ،و�صعود اخليبة وهمود الأ�سى ،الكبري مل يزل كبرياً ،لكن اجل�سد
لي�س بو�سعه الت�صدي لفعل الزمن:
الروح واجل�سد ،و�إما ي�سقط عن
مع
الزمن ال يكون حياد َّي ًا� ،إما
ُّ
ٌ
العر�ش ...الزمن د ّوار ودوخة و�شطط واعتبارات ووا�سطات نف�سية...
مثل خلية نحل وزهر وكروم ون�ساء ورجال ونواطري وتالل وجبال
وبحر وحارات تع�شق وتن�سى يف زحمة الع�شاق امل�شاغل� ،أو ال تن�سى
وتبيع وت�شرتي وترتّب واجهات الدكاكني ،ويف حلظة ُترتّب الثياب
والعطر والكحل..
وقد تت�أخر هذه احلياة عن احلياة� ،إذ ال تعود �إىل مزاولة هذه
الن�شاطات ،وال نراها تتحرك ،وتحُ ِّرك هذه الكيانات...
الزمن ُيربم اتفاقات من حتت الطاولة مع الركاكة وال�ضعف
وال�ضجر..
الهم والتعب ،ويرتاكم الزمن الثقيل
يكرب ُّ
ٌ
دهر له ُ
طول)..
(تطول بي ال�ساعات وهي
ي�سرك يف ٍ
ق�صرية وال ّ

(�أقول وقد ناحت بقربي حمامة
		�أباجارتا  :لو ت�شعرين بحايل
�أيا جارتي  :ما �أن�صف الدَّ هر بيننا
تعايل �أقا�سمك الهمو َم تعايل)..
		
برع يف غنائها الفنان ناظم الغزايل ..وبرعت مثله �أم كلثوم يف
غناء:
� َ
رب
أراك
ع�صي الدَّ مع �شيمتك ال�ص ُ
َّ
أمر؟!
�
وال
عليك
نهي
للهوى
أما
		�
ُ
ٌّ
ٌ
ٌ
لوعة
م�شتاق وعندي
بلى �أنا
لهُ
�سر
ع
ذا
ي
ال
مثلي
		
ولكنَّ
ُ ُ
ُّ
�إذا ُ
الليل �أ�ضواين ب�سطتُ يد الهوى
ً
أذللتُ
رب
ك
ال
من
ا
دمع
�
و
		
خالئقهِ ِ ُ
ٌ
عليمة
ُت�سائلني من �أنت وهي
ُكر؟
وهل بفتى مثلي على حاله ن ُ
وقال �أُ�صيحابي  :الفِرا ُر �أو ال َّردى؟!
فقلتُ  :هما �أمران � ،أحالهما ُم ُّر)..
		
يف زمن �أبي فرا�س الوجع له �سطوة..
والأ�سى �سلطان مياثل الهوى �أو يتقاوى عليه..
الروحية متينة ..وزمنه النف�سي ٌ
بطل ..وال � ُ
أ�شك يف
لكن �صراحته ّ
�صفاءه وحنينه...
�أنَّ جراح الأيام �أدمت و�أوجعت
َ
يلف على املبدعني ويدور ،وال ميكنهم �إ َّ
هكذا :الزمن ُّ
ال �أن يحلموا
ويفكّروا ويكتبوا وين�شدوا ويندّ دوا بخياناته ...زمن يرمي اخل َّيال عن
ح�صان الأمنية ،كما ترمي ال�شجرة ثمر ًة �ضعيفة..
�شبح الزمن لنا باملر�صاد ،يا �صديقي..
لكن الفن يحاول دائم ًا تطمني البال وحت�سني احلال ..ماذا نفعل؟!
نحلم �أو نتفاءل بالآتي؟! ال ننك�سر ،رغم تراجع اجل�سد عن
نكتب �أو
ُ
ُ
كلّ
م�ساءلة وجمادلة!!؟
أمام
�
ده
د
تر
ورغم
ووعوده،
عهوده
من
العديد
ّ
َ
 �أبو نوا�س؟= �شاعر املطارحات العقلية الكربى والتمرد على الزمن ..ي�سطع مع
ٌ
كبرية ،ويجعل الزمن بعده بكثري..
نف�س
اللحظة اجلميلة ،وت�سطع معه ٌ
وال يزال يبعد عن الزمن �أو ي�سري مبحاذاته؟!...
(تعلّلْ باملدام مع الندمي
ُ
رب الغمو ِم
		
ففيها ال َّر ُ
وح من ك ِ
َ
وخذها �إن �شربتَ
برق
ومي�ض ٍ
نطف الغيو ِم
		
مباءِ املُزنِ من ِ
لتجعلْ هذه ُع ْر�س ًا لهذا
القطر َب ْع ٌل للكرو ِم
		
ف�إنَّ
َ
فتى لئيم ًا
م
املدا
ت�سق
وال
َ
ِ
ً
ُ
للئيم
		
فل�ستُ �أ ِحلُّ هذي ِ
وجود
الكر َم من َك َر ٍم
ٍ
لأن ْ
مي)..
		
وماء الكر ِم لل َّر ُجلِ الكر ِ
وينتخب لنف�سه زمن ًا
الزمن..
وفداحة
وجاهة
من
ّل
ل
ق
ي
نوا�س
�أبو
ُ
ُ
أحب �إىل حدِّ
ونخو ًة و�أريح ّي ًة ...و�أكرث من هذا ما نرا ُه عند ديك اجلن � َّ
القتل ،وك�أنَّه بدّ ل �صروف الدَّ هر ب�صروف ال�شعر واللوعة والأحزان..
ال يو ُّد زمن النف�س �أن يتقهقر ،وهذه قيمة الكتابة� ،أنها حتارب من
�أجل النف�س اجلميلة والزمن العزيز...
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احتفالية

((بلدي �أمي))
احتفالية تكرميية للأم ال�سورية

حتت �شعار ((بلدي �أم��ي)) �أق��ام فرع دم�شق احتاد
الكتاب العرب يف دم�شق �صباح اخلمي�س 2015/3/19
احتفالية تكرميية مبنا�سبة عيد الأم ،واحتفاء
ب�أمهات ال�شهداء وال�سوريات املنا�ضالت ،وذل��ك يف
املركز الثقايف العربي يف �أبي رمانة.
ويف كلمة احتاد الكتاب العرب توجه الدكتور ح�سني
جمعة �إىل الأم ال�سورية قائ ًال:
«�أما �أنت �أيتها الأم ال�سورية ،يا �أم ال�شهداء الأبطال،
واجلرحى امليامني لقد �صرت رمز ًا لكل �أمهات العامل،
بل لكل �أنثى عرفت قيمة احلياة احلرة و�أدركت قيمة
احت�ساء قهوة ال�صباح يف ظل �شجرة الك ّباد والنارجن
والليمون...
فال تعجبي بعد هذا كله �أن ي�س�ألك ابنك ال�شهيد:
�أم���اه!! ال ت�س�أليني مل بذلت روح��ي ف��داء لأر�ضي؛
و�أهلي وعزة وطني و�سيادته؟! �أنا ابنك؛ دمك ي�سري
يف �شراييني؛ �أنا ابن من جبلتني روحك كرم ًا وجود ًا،
وف��داء و�إي��ث��ار ًا ،وحب ًا لإخ��وت��ي ...عرفت اكت�شاف
الت�ضحية وال�شهادة ومعانيهما م��ن جمال وجهك
امل�شرق؛ وقلبك ال��ذي م�ل�أ العامل ب��دفء العاطفة
و���ص��دق ال��وع��ي ملفاهيم الرتبية ال��ت��ي ت�سمو فوق
الأهواء والع�صبيات؛ وكل يحمل طباع �أهله؛ وال�سيما
�أمه التي حملته وهن ًا على وهن وو�ضعته توق ًا �إىل
الأمل املن�شود.
���س��ه��رت لأرت����اح �أن���ا و�إخ���وت���ي وج��ع��ت ل��ك��ي تطمئن
�أجوافنا� ...إذ ًا؛ ال ت�س�أليني؛ �أماه!! لمِ َ اخرتت طريق
ال�شهادة؛ �إنها طريق الوعي ملجاهدة النف�س واخلوف؛
طريق ال�سري يف دروب احلرية والدفاع عن القيم التي
ا�ستهان بها �أعدا�ؤنا؛ وحاولوا ت�شويه �سريتك العطرة؛
ب�أن كثري ًا من �أبناء الوطن تنكروا لها ولك ،وانقلبوا
�سكاكني على �أبنائه يذبحونهم بها؛ �إر�ضاء لغرائز
و�شهوات طاملا كنت حتذرين منها ...ولكنك هززت
جذع النخلة فت�ساقطت �أبطا ًال يطهرون �أر�ض التني
والزيتون من رج�س املرتزقة والظالميني التكفرييني
و�أع��داء احلياة ...لذا كتب الدهر يف �سجالت املجد
�أنك �صاحبة التاريخ الأنقى ،ومنبع اخلري الأجود...
كنت املورد الذي وردت �إليه �أجمل الق�صائد و�صدرت
عنه ،وغنت بها الأ���ص��وات �أن��دى الأغنيات؛ و�إليك
ت��رح��ل ك��ل الأق��ان��ي��م ال��رائ��ع��ة لت�سرتيح عند �أل��ق
قامتك ،وهي تدعو لك ب�أنك كنت ومازلت نبع احلياة
وال��ط��ه��ر ...ع��اجل��ت النفو�س املري�ضة؛ و�صححت
العقول املنحرفة التي �أعماها اجلهل والت�ضليل،

احتفالية

وا�ستقرت فيها احلماقات واالدع���اءات خ�لال �أرب��ع
�سنوات م��ن عمر الأزم���ة ال�سورية التي خطط لها
�أعداء تاريخيون يقبعون يف دهاليز دوائر ال�صهيو/
�أمريكية»...
�أما الكاتبة �سلمى اللحام التي �ألقت كلمة املكرمات
ر�أت �أن الهدف احلقيقي من احلرب الكونية التي ت�شن

على �سورية والتي ي�شارك فيها �إرهابيون ظالميون
من �أكرث من ثمانني دولة �ضد �سورية البلد واملوقف
والت�سامح هو �إعادة ترتيب �سورية واملنطقة ب�شكل
جديد ليخدم �أهدافهم الرامية لتق�سيم البلدان على
�أ�س�س عرقية وطائفية �أ�شارت �إىل �أن �صمود �سورية
�أف�شل حتقيق هذه الأه��داف والنوايا اخلبيثة و�أنه
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البد من متتني جبهتنا الداخلية و�إجن��از امل�صاحلة
الوطنية لتعزيز �صمودنا وجت��اوز الأزم��ة يف �أقرب
وقت ممكن.
ويف هذه املنا�سبة �ألقى ال�شاعر الدكتور جهاد بكفلوين
مدير الهيئة العامة ال�سورية للكتاب ق�صيدة بعنوان
�:أ ّمي التي �أذوب �إليها” قال فيها:
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�أين منّي دم�شق؟ ي�س� ُأل عنها
َّ
ني يف خافقي اخلفقانُ
كل ح ٍ
�أنا من دونها خمائل عط�شى
خا�صمتْها الأن�سا ُم والغدرانُ
ي�سافر ع�صفور ًا
بردى يف دمي
ُ
دم�شق ّي ًا د�أ ُبهُ الطريانُ
ٌ
ك ّلما َّ
دم�شق
رف قلتُ قامت
جلنانُ
من كراها فا�ستقبلتْها ا ِ
�شذرات
م�سحتْ عن �أهدابها
ٍ
ري ليبد�أ املهرجانُ
من عب ٍ
وا�شر�أ ّبتْ حو ُر اجلنان �إليها
لرتى كيف ينت�شي ِر�ضوانُ
فيك �أمي التي �أذوب �إليها
ِ
ك ّلما الح طيفها النّديانُ
حبيبة يف يقيني
هي �أغلى
ٍ
وعلى ُ
قامت الأديانُ
احل ِّب ِ
ُح ُبها ق�صة الوجود ومنها
َ
ُ
اخللق
دئ
ب
الرائع الفتّانُ
ُ
ُ
لغة ال ِفكر وحدها والتّ�سامي
حاكم ّد ّيانٌ
وهو الفكر
ٌ
ح ّبها �ض ّمني ع�صور ًا طوا ًال
�ضم املقلة الإن�سانُ
مثلما َّ
�أمتنّى لو �أنني يف يديها
ٌ
يحكي
خامت
�سره الكتمانُ
ّ
الطري �سوا ٌر
املع�صم
وعلى
ّ
ِ
يلثم َّ
الكف باحلنانِ ُتزانُ
ُ
حتت رجليها ليتَ كنتُ ُتراب ًا
مرت �أورق الأقحوانُ
ف�إذا ّ
ويف �شهادتها ر�أت املكرمة العميد عدنة خري بك �أن
الأمهات ال�سوريات جبلن من عزة و�شموخ و�ضياء ف�آمن
باحلق وقدمن فلذات �أكبادهن ملحاربة عدوان مل ي�شهد
له التاريخ مثي ًال لذلك حق للأمهات يف �سورية �أن يكن
�سيدات الكون مبا يتحقق الآن من ن�صر على �أي��دي
�أبنائهن.
�أما الفنانة املكرمة هدى �شعراوي فعربت عن تقديرها
لقيام احتاد الكتاب العرب مبثل هذا التكرمي ،الفتة
�إىل دور امل��ر�أة ال�سورية يف تنمية الفن و�إع�لاء �ش�أن
الدراما ال�سورية على م�ستوى �سورية والعامل.
ولفتت الأم املنا�ضلة ال�سيدة �سو�سن جرير رئي�سة
جمموعة “وطن �شرف �إخال�ص” �إىل تقدم دور املر�أة
يف �سورية حيث و�صلت �إىل الريادة يف تربية املتفوق
واملقاتل واملنا�ضل وال�شهيد والتكرمي هو �أب�سط حق من
حقوقها.
و�أو�ضحت ال�سيدة ميادة عيزوقي وال��دة ال�شهيدة �أن
ابنتها ذهبت �إىل ال�سماء لأنها ا�شتاقت �إليها وهي
الغائبة التي مل حت�ضر ولكنها ذهبت ف��داء للوطن
وترابه ما جعلها تفتخر بها وب�أمثالها.
�أما هزار الدقر املر�أة ال�سيا�سية املكرمة فا�شارت �إىل
�أن املر�أة ال�سورية ملحمة احلياة وعنوانها الأهم لأنها
�أعدت الرجال الذين يدافعون عن الوطن ويدافعون عن
ترابه وكرامته.
و�أ�شارت الأم ال�صناعية م��روة االيتوين �إىل �ضرورة
وقوف امل��ر�أة والرجل كعن�صرين متكاملني �أمام �أعباء
احلياة وهذا ما تفعله املر�أة ال�سورية مما جعل دورها
بالغ الأهمية وحا�ضرا يف التاريخ.
و�ألقت الطفلة لني �أي��وب �آغا ق�صيدة بعنوان “الأم”
لل�شاعر �صبحي �سعيد ع�برت م��ن خاللها ع��ن معاين
الأمومة ال�سامية ومدى �أهمية وجودها يف حياة الوطن
و�أبنائه.
و�ألقى ال�شاعر ال�شاب �أيهم احلوري ن�ص ًا �شعري ًا باللغة
املحكية �أظهر فيه م�شاعر الإن�سان احلميمية وال�صادقة
وهو الذي يرى الأم ك�أهم كائن على وجه الأر�ض.
واختتم احلفل بتوزيع دروع التكرمي و�شهادات التقدير
على الأمهات املكرمات وعلى امل�شاركني يف هذه الفعالية
التي كان لها �صداها الكبري مببادرة من احتاد الكتاب
العرب وف��رع دم�شق لالحتاد ويف منا�سبة غالية على
نفو�س �أبناء الوطن ،ال �سيما يف هذه املحنة التي مير بها
بلدنا احلبيب “�سورية
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ملتقى

ملتقى احلوار القومي اخلام�س

بعنوان« :حمور املقاومة يف مواجهة التيارات التكفريية»

ب��رع��اي��ة ال��رف��ي��ق املهند�س ه�لال ال��ه�لال الأم�ين
القطري امل�ساعد حلزب البعث العربي اال�شرتاكي،
�أق��ام مكتب الإع��داد والثقافة والإع�لام القطري
(ملتقى احل���وار القومي اخلام�س) بالتعاون مع
احتاد الكتاب العرب واحتاد ال�صحفيني يف �سورية
بعنوان(( :حم��ور املقاومة يف مواجهة التيارات
التكفريية (( وذلك �صباح االثنني 2015/3/23
يف مكتبة الأ�سد الوطنية بدم�شق.
و�أك��د امل�شاركون يف امللتقى ال��ذي حا�ضر فيه كل
من خالد عبد املجيد الأمني العام جلبهة الن�ضال
العربي الفل�سطيني و�أح��م��د ال��ك��ح�لاوي رئي�س
اللجنة ال�شعبية التون�سية لدعم ال�شعب ال�سوري
والإع�لام��ي رفيق ن�صر اهلل مدير املركز ال��دويل
للدرا�سات والإعالم و�أداره الباحث الدكتور ب�سام
�أبو عبد اهلل ،على �ضرورة تعزيز مقاومة ال�شعب
العربي ملواجهة الفكر التكفريي على ال�صعيد
ال�شعبي يف ك��ل ب��ق��اع ال��وط��ن ال��ع��رب��ي م��ع عر�ض
لتجربة املقاومة اللبنانية يف مواجهة الإره��اب
التكفريي.
حيث و�ضح الدكتور ب�سام �أبو عبد اهلل �أن املعركة
التي يخو�ضها ال�شعب العربي ال�سوري دفاع ًا عن
وطنه تتجاوز �ساحاتها حدود الوطن �إىل الدفاع
عن كثري من ال�شعوب الأخرى التي �ستتعر�ض �آج ًال
�أم عاج ًال �إىل نف�س الإرهاب نتيجة ق�صور الر�ؤية
لدى �سيا�سييهم وجهلهم املطلق مب�صالح بلدانهم
و�سطحية تفكريهم وقلة ا�ستيعابهم ملنطقتنا و�سبل
التعامل مع �شعوبها.
بدوره �أ�شار الأ�ستاذخالد عبد املجيد يف حموره عن
املقاومة الفل�سطينية �إىل �أن امل�ؤامرة التي ت�ستهدف
�أمتنا العربية يف هذه الظروف ت�ستهدف الإن�سان
والفكر العربيني يف ظل ما �شهدناه من اعتداءات
التنظيمات الإرهابية التكفريية وا�ستهداف للأمة
والقومية العربية حت��ت �ستار الإ���س�لام ،داعي ًا
ملواجهة امل�شروع التكفريي يف منطقتنا عرب وحدة
املوقف والفكر والأداء يف �سواء على ال�صعد املحلية
�أو الإقليمية �أو الدولية مبينا �أن الأحزاب والقوى
القومية العربية تقع عليها م�س�ؤولية كبرية تتمثل
يف ممار�سة دوره���ا القومي يف مواجهة امل�شروع
التكفريي.
و�أكد عبد املجيد �أن “�أبناء �شعب فل�سطني بقواه
احل��ي��ة وب��ق��وى امل��ق��اوم��ة وال��ق��وى الفل�سطينية
والوطنية والقومية ت�ؤكد منذ بداية الأزم��ة يف
�سورية �أن ما ي�ستهدف �سورية يف ه��ذه امل���ؤام��رة
ي�ستهدف الق�ضية الفل�سطينية كما �أن ا�ستهداف
هذا البلد وحماولة النيل منه هو لفتح الطريق من
اجل ت�صفية احلقوق الفل�سطينية و�أن هذه املعركة

ه��ي معركتنا يف مواجهة ه��ذه املجموعات التي
ت�ستهدف �سورية والأم���ة العربية” .معترب ًا �أن
“�شعب فل�سطني ال��ذي يواجه امل���ؤام��رات ي�صمد
ب�صمود �سورية وتيار املقاومة �سيواجه يف املرحلة
القادمة م�شروع ًا خطري ًا يحاول ت�صفية الق�ضية
الفل�سطينية ب��ت���آم��ر نف�س الأدوات الرجعية
العربية �سواء يف ال�سعودية او قطر بالتعاون مع
الكيان ال�صهيوين والواليات املتحدة الأمريكية
من �أج��ل ت�صفية احلقوق الفل�سطينية” م�ضيفا
“�إننا على يقني بهذا ال�صمود القومي �سوف ينتف�ض
�شعبنا جمددا �ضد كل امل�ؤامرات الن �صمود دم�شق
هو �صمود للقد�س”.
و�أو�ضح �أحمد الكحالوي يف حموره الذي دار حول
�سبل مواجهة الفكر التكفريي �أن “�شعب �سورية
العظيم وقف دائما يف �صدارة الأمة مدافع ًا عنها
وعن هويتها وم�ستقبلها ،وجي�شها العربي ال�سوري
العظيم يدافع الآن لي�س عن �سورية وح�سب بل
عن الأم��ة كلها وعلى ر�أ�سها فل�سطني احلبيبة”.
كما و�ضح معاناة تون�س من الإره��اب الذي م�صدره
الأ�صلي زرع الكيان ال�صهيوين على �أر�ض فل�سطني
وهو الذي �صنع هذا الإره��اب التكفريي فالعالقة
بني الإرهابني عالقة وثيقة فهم ين�سقون من �أجل
تدمري الأمة ومن �أجل خدمة ما ي�سمى بـ/ال�شرق
الأو�سط اجلديد./
و�أ���ض��اف ال��ك��ح�لاوي�“ :إن ���س��وري��ة ك��ان��ت م�لاذ ًا
للوطنيني التون�سيني على مر الزمن وكانت وما زالت
املدر�سة التي نتعلم منها الكرامة وال�شهامة ومعنى
العروبة والدفاع عن الأمة وعن فل�سطني و�سورية
هي قلب العروبة الناب�ض دما وبطولة ووفاء لهذه
الأم��ة وتعمل من �أج��ل وح��دة الأم��ة وتدافع عن
حقوق جميع العرب وعن الإطار الوطني والقومي”.

وبني �أن ال�شعب التون�سي يدعم امل�صاحلة الوطنية
اجلارية يف �سورية واحلوار بني الوطنيني ال�سوريني
م�ؤكد ًا �أن “�سورية منت�صرة لأنها على حق ولأنها
تدافع عن حقوق �شعبها و�أمتها وه��ي املتم�سكة
بالثوابت الوطنية والقومية والعروبة احلقيقية
التي هي م�آلنا وم�صرينا”.
�أما رفيق ن�صر اهلل فر�أى يف حموره الذي دار حول
الفكر القومي العربي يف مواجهة الفكر التكفريي
�أن الأمة وهي تخو�ض �أخطر احلروب ال بد لها �أن
توجد منهج ًا جديد ًا يقوم على نهو�ض التجربة
باجتاه خلق هوية جديدة للمفهوم القومي العربي
يف ظل ما طاول الذاكرة العربية من متزق وتبدل
يف القناعات ويف وقائع ال�صراع ،معترب ًا �أن هدف
ه��ذه الهجمة الكونية متزيق اخل��رائ��ط و�ضرب
الهوية القومية العربية وحموها كما الذاكرة.
وبني ن�صر اهلل �أننا �أمام م�ؤامرة متكاملة العنا�صر
ب�ين م�����ش��روع ا���س��ت��ع��م��اري غ��رب��ي ي�سعى لتفتيت
اخلارطة بكل مقوماتها �إ�ضافة �إىل �صراع مفتوح مع
العدو ال�صهيوين وبيئة �أنتجت فكر ًا تكفريي ًا ي�ستمد
�إرثه من ثغرات واجهها تاريخ هذه الأمة  .واعترب
�أنه ال بد من االعرتاف ب�أن هذه امل�ؤامرة الكونية ما
كان لها �أن تنجح فيما و�صلت �إليه حتى الآن لوال
حالة اخل��واء الفكري وال�سيا�سي وحتى الديني
يف �ساحات كثرية من �ساحاتنا العربية ومل تنجح
قوانا الوطنية والقومية يف العديد من ال�ساحات
يف ف�صل املوروث الديني عن مفهوم الدولة املدنية
الوطنية وال يف ف�صله عن مفهوم بناء الدولة.
كما �أكد �ضرورة ح�سم املواجهة الفكرية ل�صالح
املفهوم القومي حتى ال يظل ال�صراع مفتوحا مع
���ض��رورة �أن منتلك فكرا قوميا عربيا حتديثيا
معا�صرا يتمرد �أوال على منطية ممار�سة ما حملناه

من �أفكار باجتاه فكر عربي قومي �شاب ومتجدد
ملواجهة الفكر التكفريي.
و�أ�شار �إىل احلاجة لتطوير فكرة قومية عربية
ج��دي��دة ان��ط�لاق�� ًا م��ن و���ض��ع ر�ؤى ا�سرتاتيجية
خارج النمطية القائمة ولها القدرة على امتالك
املنظومة الإعالمية الواعية لت�سويق هذا الفكر
القومي املتجدد.
وختم ن�صر اهلل حم��وره بالت�أكيد على �ضرورة
اال�ستفادة م��ن النماذج التي قدمتها املقاومات
العربية يف مرحلة امل��واج��ه��ة م��ع “�إ�سرائيل”
وحتويلها �إىل فكر م��ق��اوم ع��رب��ي مل��واج��ه��ة هذا
الإرهاب ي�ستعيد الوعي اجلمعي للأمة و�ضرب كل
ما نواجهه من م���ؤام��رة حتى تكون ه��ذه املقاومة
يف احل�ضن العربي ثقافة م�شروع توعوي قومي
قادرة على �أن ت�شكل طموحا لكل العروبيني حاملي
الفكر القومي املتجدد داعيا لتطوير مفهوم ثقافة
املقاومة لتكون خيارا عربيا يف مواجهة “ا�سرائيل”
والفكر التكفريي وحتويل املقاومة �إىل م�شروع
ثقايف وتعميق فكرة املقاومة ال�شعبية لن�صل �إىل
مرحلة من املواجهة الثورية.
ح�ضر امللتقى الدكتور خلف املفتاح رئي�س مكتب
الإع���داد والثقافة و الإع�ل�ام وال��دك��ت��ورة ف�يروز
املو�سى رئي�س مكتب التعليم العايل و�أحمد الأحمد
�أم�ين ع��ام حركة اال�شرتاكيني ال��ع��رب و�أع�ضاء
القيادة القطرية حلزب البعث العربي اال�شرتاكي
وال��دك��ت��ور �أرك����ان ال�����ش��ويف و�أم���ن���اء ف���روع ح��زب
البعث العربي اال�شرتاكي يف دم�شق وريف دم�شق
والقنيطرة ورئي�س احتاد الكتاب العرب الدكتور
ح�سني جمعة وعدد من �أع�ضاء املكتب التنفيذي
الحت��اد الكتاب العرب ورئي�س احت��اد ال�صحفيني
اليا�س مراد وعدد من �أع�ضاء جمل�س ال�شعب و�أمناء
ور�ؤ�ساء الأح��زاب الوطنية وع��دد من الفعاليات
الر�سمية وال�سيا�سية واالجتماعية وال�شعبية
وح�شد من املهتمني.
ويف نهاية الندوة حتدث الدكتور خلف املفتاح رئي�س
مكتب الإعداد والثقافة والإعالم القطري ،و�أو�ضح
�أن �صراعنا اليوم مع الفكر التكفريي قدمي منذ
�أي��ام الإخ��وان امل�سلمني الذين عملوا على حتطيم
الفكرة القومية و�ضرب الهوية الوطنية ،وهذا
ي�ستدعي منا حراك ًا عربي ًا مقاوم ًا ملواجهة امل�شروع
التكفريي اخلطري ال��ذي ا�ستعمل ال��دي��ن كوقود
لإ�شعال ال�صراع وحتويله �إىل �صراع طائفي ،لذلك
علينا ا�ستنها�ض الفكرة القومية من جديد كعامل
لدعم ال�صمود العربي املقاوم ،لإ�سقاط املخططات
الرامية �إىل الق�ضاء على وجود الأمة برمته...

�أ�صوات جديدة
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غرام

�أن تكربي

بـــوح الــــورد

رهف �إبراهيم �صالح

مرام دريد الن�سر

الآن ..الآن كربت فتاتي ..وكم ازدادت �أن تكربي ..تعني �أن ت�صبحي مثلهم..
وروعة ،طالت �ضفائرها ،و�أ�سود الكحل �أن تتعاي�شي مع خملوقات لطاملا
يف عينيها ،وارتدى وجهها رونقاً
ظننتها �أزهاراً بريئة..
�أن تكربي ..تعني �أن تدركي �أنهم
خالباً ..لون قرمزي هادئ ي�صبغ
�شفتيها ،هادئ كبحة الناي يف �صوتها ،خمادعون و�أنك �أنت من يجب �أن
ت�صمد حتى النهاية� .أن تكربي تعني
قاتل ك�سواد نظرتها.
يا �صغريتي �أن تتخلي رويداً رويداً عن
فتاتي الآن ت�ستفيق ..ت�ستفيق من
�أحالمها الوردية التي مل تكن تعرف كل ما كان ميلأ خميلتك ال�صغرية،
يوماً �أنها م�ؤقتة ،و�أنها �ست�ضطر يوماً �أن تفرغيها كمن يفرغ �شقته التي
لرميها وامل�ضي بدونها ،لي�س كرهاً
�أم�ضى عمره فيها ليبيعها لقاء ب�ضعة
�أوراق نقدية ي�ستخدمها ل�شراء غرفة
لها ،و�إمنا لإدراكها �شقاء حتقيقها.
�صغرية مي�ضي بني جدرانها ما تبقى
�آه يا طفلتي لو ا�ستطعت منعك من
حملها كل تلك املدة ،رمبا �أنهك زيفها له من احلياة.
�أن تكربي يا عزيزتي معناه �أن تتخلي
طراوة كتفيك .ها �أنت الآن تخلعني
عن كفيك كفي الطفولة ،وتبدين
عن كل ما هو نقي لقاء ب�ضعة عمرٍ
مت�ضينه برفقة �أولئك الكبار..
بحلة �أبهى ..ب�أنامل ت�شبه �أنامل
ً
الأمريات ..بي�ضاء نظيفة طاهرة حتى �أن تكربي معناه �أي�ضا �أال تفكري
النقاء ..طاهرة ال ت�شوبها �شائبة من بالرجوع �إىل تلك الأحالم قطعاً .دعي
قبل وال من بعد�..أن تكربي ..تعني �أن كفيك اللتني ُخلعت عنك ق�سراً تلملم
تبدئي بتلقي الدرو�س� ..أن ت�ستقبلي �أجزاء احللم املتناثرة..
امل�ساء خائرة القوى ،وت�ستيقظي على ال حتزين لأنه انك�سر ..لتكربي كان
عليه �أن ينك�سر..
�صباح �آخر �أكرث مرارة من �صباح ما
بعد املفاج�أة.

ِ
هواك تُعيدين
الد روبِ �إىل
كلُّ
ُّ
ني و �أحلما..
			�أغفو ليحملَني ا حلَن ُ
و �إذا انطف� ُأت يعو ُد �صدركَ ناب�ضاً
رحلت لأخت َم
فديتك  -ما
و �أنا -
			
َ
ُ
أ�س جَت ُّم ِلي..
�أ�شقيتني � ،
َ
أفرغت ك� َ
و ق�سو َت فا ز د ا َد ا لف�ؤ ا ُد ت�أ لمُّ ا . .
			
ِ
هفت
كم
�صد
أ�سرفت يف
�
َ
ْ
ِّ
احلبيب و ْ
عيناي للو�صلِ ال�شَّ هي و للَّمى..
			
َ
� ِ
أحت ُّبني يوماً و ترحلُ �أ�شهر اً؟
رحلت ُمغ ِّر َما؟؟
أكتب � ْإن
			
َ
ماذا �س� ُ
ٍ
هواج�س ؟؟
�أهواج�سي تكفي و � ُّأي
تركت خُم ِّيما..
تكفي لأحم َو ما
			
َ
ِ
طاب تَخ ُّيلي
كيف
هلل د ُّر كَ
َ
َ
يت نحو كَ ُم�س ِلما ؟ ؟
		
و ت�أ ُّو ِهي فجر ُ
غ�ص ًة
و تظلُّ �أغني َة امل�سا ِء و
َّ
ميوت و ُيرج َم
ثلك لن
			
مثلي و ُم َ
َ
فتعالَ يا �أحلى ال َّر جالِ و �ض َّمني..
زلت ُم�شتاقاً لثغركَ ُمغ َر َماً..
ما
			
ُ

خيبة...

اعذروين
�أحمد علي ال�شمايل

منكِ
من
�ضجيج �أزهاركِ
ِ
التي ع ّف َرها الطريق
� ُ
أقطف �أزها َر خيبتي!..
خطو ٌة..
ويغيب الطريق
ُ
يتل ّوه قم ٌر موح�ش
فوق ذ�ؤاباتِ الق�صب...
و�أنتِ
قم ُر البلد ِة ال�صامتة!..
�صنوب ُرها الذي يحلم باملاء!
�أعتا ُبها التي تنتظ ُر ال�ضوء..
بغري حزين ال �أم�ضي
حتى ولو َت ِب َعني
مِ ن يا�سمينِكِ العط ُر
ومِ نْ عينيكِ ٌ
ليل �أ�شتهيه..
ومن �شفتيكِ
�أقحوان ُة �أ ّولِ املطر..
� َ
أين تكتبي َنني
وقد ته َّد َلتِ ال�صخو ُر
ُ
ال�سنديانات
وانحنتِ
ُ
ال�سيول
وجرفتِ
َح ّباتِ ال ّرملِ العنيد..؟!
�أنا..
�س َر َق ْتكِ مني

ن�شو ُة ال�شقائقِ
وعربد ُة ال�شفق..
�أ�ضع ُتكِ بيني
وبني خلجاتِ الروح..
تقرتب َ
ني
حتى يزه َر غيابُكِ ..
َ
وتبتعدين
كالأزمن ِة الباقية!..
جت َّردي مِ نْ �شي ٍء ال �أعر ُف ُه
لك ّن ُه ك�أزها ِر خيبتي َبعد خطوة!..
ك�ضجيج �أزهارِكِ
ِ
ح َ
ني ُيع ِّف ُرها الطريق!!..

�سالم خالد تركماين
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ْ
ْ
البنات
غز ُل
علي جمعة الكعود

ثراء الرومي
�شر ْبتُ الغ ـ ــي َم ما �شب َعتْ ِدنــاين
ر�سم ـْتُ ِللَ ْح ـ ِ
ـظ َع ْين ََّي املــواين
على َفنَني َت َع ـ ـثرَّ ت القـ ـ ــوايف
وغامَتْ يف ندى ال ّرو ِح املعاين
جيب
�ضاب احلِ ِ
خِ ُ
رب يف َب ْحري َو ٌ
ويف َع ْين ََّي هطـ ــال ُء ا ُ
جلـ ــمانِ
ه َو الفج ـ ُر امل ُ َ�ض َّمخُ باحلنـ ـ ِ
ني
يهـ ـ ُّز عرائ�شي يــروي �سنيــني
ني يا َبيانُ ُب َع ـ ـ ْي َ
ـوح
�ض ب ـ ٍ
َف َه ْب ْ
راعي حــا َد عن �سِ ْفـ ـ ِر الأن ِ
ني
َي ْ
متى يا ور ُد � ْأعلَن ـْتَ انبـ ـ ــعاثاً
ب�أورِد ِة الق�ص ـ ــيدةِ ...بالوتـ ـ ِ
ني
�أال يا ور ُد ال ُت ِ
ف�ص ـ ْـح ب�س ـ ّري
�أنا �أَهوى و�أخ�شى بو َح عطـري
ومن �أهــوا ُه يه ــواين ول ــكن
ُ
ْري
يخاف
وجز ْ
َ
الغو�ص يف م ّدي َ
ُيراق�صها �ض ـ ــيا ٌء
فرا�شــاتي
فهل َتب ـْت َُّل �أجنحـ ــتي بج ـ ـ ــم ِر
أم�ضي
�أم الأمــوا ُج تدعــوين ل ْ
نب�ض بحـري
و�أنه َل خم َرتي من
ِ
�س�أُ ْبحِ ـ ـ ـ ـ ُر �إن مت َّل َك ــني دوا ٌر
ُي ُ
قال الآ َن خم ـ ُر الع�شقِ ي�ســري

ٌ
دمعة و�شتاء
بدر مت�شو

حتدّثي قلي ً
ال
با�سمات
تذوب على �شفا ٍه
اعذروين �إنْ تثاقلت �إليكم
ْ
ُ
ري
واف�ضحي �سرنا ال�صغ ْ
فما �أحالكَ يا غ ْزلَ
البنات
خطى
يف
ْ
ً
�إن الأ�شوا َق مل متتْ بعدُ.
وي�سبقنا �إىل لقياكَ �شوقٌ
مازال ير�سمها دمي
ت�أخر ف�ص ُل ال�شتا ِء
أغنيات
وبع�ض ا ل
ومزما ٌر
ُ
ْ
وتدور تبحث عن طريقْ
نحب ن�صاع ًة زاد تكَ ح�سناً ومل ت�س ُقط من ال�سما ِء زنبق ٌة
ْ
اعذروين ك ّلما وجعي مت ّر َد
ُّ
ْ
تغرِ�س احللم فينا
أمنيات
ويف �أعماقنا لكَ �
جئتُ �أبحثُ عن حن ِ
ني
ْ
�شم�سا يف دنيا املحنْ .
وت�صري ً
احلب ..ال�صبا َح كثلجٍ دافئٍ تهمي علني
القباتِ ترت ُّل
َّ
رّ
ني غيبي �ساع ًة
يا دمو َع الع ِ
وتنثني يف بيد ِر الكونِ
ا فتزهر من براءتنا احليا ْة وال تتم ّردي
ِ
البنات كفاكَ د لاّ ً
ّ�ش ع ّلها ترمي ببحرِ الليلِ �أيا غ ْز لَ
تفت ُ
�إن ال ّرباب َة التي كانتْ ُت�سا ِو ُمنا
على قطر ِة ما ٍء ذهبتْ
املئات
وح�سنكَ �آ�س ٌر منّا
ْ
ق�شّ اً للغريقْ
ْ
اعذروين ك ّلما غنّيتُ يجلدين حكايا الّليل عنكَ بال انتها ٍء ومل تودّعنا ...
النكات مل يكن (لوركا) ليكتب �شع ًرا
و ن ُْطلقُ يف حم ّبتكَ
أ�ساي
ْ
� َ
�صغا ر والرتقب �صا ر زادا لوال ال�شمو ُع تنكرتْ ل�سنائها
والن�شي ُد احلل ُو ي�سر ُح
ٌ
َ
ُ
هل تذ ّكر التاري ُخ َ
ن�صف �سواد ِه
باملعجزات
ً لنا فتجيئنا
كال�سنونو يف �سرابِ العمرِ
ْ
�أم َ
مات مغ�ش ًّيا عليه َ
من احلننيْ؟
حلي
حي
يبحثُ
ٍّ
تظلُّ تدو ُر من ٍّ
�سوف �أُبحر مر ًة
ومالكَ من تت ُّبعنا جنا ْة
عن مكانْ
فاكتب �أيها التاري ُخ عني جمل ًة
ْ
ِ
باملزيد وال نبايل
نطالب
اعذروين ك ّلما غنّيتُ حتملني
ُ
حي يف مكانٍ ما
�إين الآ َن ٌّ
ون�صيح
بائع
:هات ول�ستُ �أخ�شى ال�شرا َع وال املط ْر.
فيغدقُ
ْ
امل�سافاتُ
ٌ
ُ
ليتني الآن هنا،
وجع و�ضيقْ
�إىل ٍ
كي �أر�س َم ظِ ًّ
ال مائالً
�أو بح ًرا من َحج ْر .
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ق�صة

حب من طرف واحد
م�ؤيد جواد الطالل
 .....لكل هذه الأمور املتداخلة ,وب�سببها� ,أ�شعر لأول مرة على
طول مدة عالقتنا برغبة داخلية ملعاقبة �شقيقتكِ  ,وان مل تفقد
بعد من ر�صيدها املليوين �شيئاً يذكر.
ولكن كيف ال�سبيل لأن ُيعاقب العبد �سيده؟! هذه هي املع�ضلة
التي �أُعاين منها اليوم .يوم الذكرى ال�سنوية الثالثة لو�صويل �إىل
ال�شام ,الجئاً ,وهارباً من جحيم االقتتال الطائفي يف العراق.
...كيف ال�سبيل �إذن ملعاقبتها ,و�أنا الطرف الأ�ضعف يف هذه
العالقة؟!
طرف �ضعيف البد �أن يكون يف كل عالقة عاطفية كما �صور الأمر
(توما�س مان) يف رواية «طوين كروجر» التي دفعتها لقراءتها,
والتحاور عنها ,بعد �أن �شكوت لها �ضعف حايل يف هذه العالقة
التي كانت بالن�سبة يل مبثابة عالقة مركبة تركيباً عجيباً ,غريباً
و�إ�شكالياً ,ورمبا ا�ستثنائي التكوين ,كما عربت عنه يومياتي
القدمية  -خا�صة يف ال�سنة الأوىل من عالقتنا  -قبل �أن تخطو
هي خطوتها االيجابية لتو�ضيح ال�صورة ,و�إلغاء امل�ساحات الرمادية
الغام�ضة ,املزعجة ,يف �سنتها الأوىل ..وها هي امل�ساحات الرمادية
الغامقة امللعونة تعود للظهور بعد ال�سنة الرابعة من ق�صة حبنا.
م�ساحات رمادية م�ؤملة ال ميكن جتاوزها بعد الآن ,حتى لو
تراجعت عن موقفها غري الطبيعي ,وقبلت �أن تكون عالقتنا كما
هي احلال يف جممل العالقات الب�شرية بني ذكر و�أُنثى� :أنثى تتقبل
من ع�شيقها كل �شيء ,لكنها ترف�ض اللقاء اجلن�سي املبا�شر ,بالرغم
من �أنه �سمت ذروة اللذة وغايتها املن�شودة ,كما لو �أنها تريد لهذه
العالقة �أن تكون منقو�صة .عالقة ا�ستثنائية غري مفهومة (؟!) .
كيف ال�سبيل ملعاقبتها ,يا �سيدتي اجلميلة ذات القوام املم�شوق,
وهل ي�ستطيع الع�صفور �أن « يزعل على بيدر الدخن» كما يقول
املثل ال�شعبي؟!
�صحيح �أنني غامرت يف رم�ضان الفائت �إىل الدرجة التي كنت
م�ستعداً فيها لقطع هذه العالقة ,ب�سبب ت�أويالتها املزعجة التي
�أغ�ضبتني ,حني و�ضعتني يف املوقف املحرج الذي دفعني ال�ستقبال
�أُ�ستاذها ,مرغماً ومغلوباً على �أمري .ولذلك اعتربت تلك العملية
البهلوانية �آنذاك مبثابة (لطمة) ا�ستهتار مل �أ�ستطع حتملها ,وان
كنت قد جعلت �أمر �صيامي عن الكالم ملدة �شهر مراوغة �أخرية
للإبقاء على ((�شعرة معاوية)) الدقيقة واحليلولة دون انقطاعها
بيننا.
كيف ال�سبيل ملعاقبة الطرف القوي ,ال�سيد ,الذي ي�ستطيع �أن
ي�ستبدل عبده ب�إ�شارة ب�سيطة �أو ((غمزة عني)) لرجل �آخر؟!
هذا هو حال العالقة بني الذكر والأنثى يف ال�شرق اللعني,
املتخلف ,املرائي ..هذه هي حال العالقة �ضمن �أعراف �شرقية غري
منطقية؛ �إذ �إن على الرجل �أن يكد ك َد العبيد لإر�ضاء �أُنثاه ,و�إال
ف�إن طريقة ا�ستبداله ال تقت�ضي منها غري �إ�شارة ب�سيطة للبديل:
�سطر �صغري تكتبه للروائي االلكرتوين ليفهم �أنها طردتني من
جنة مملكتها ,وتدعوه لأن يكون البديل!!
كيف ال�سبيل ملعاقبتها وقد و�ضعت بنف�سي الكرة يف ملعبها,
و�ضعت نياط قلبي بني يديها ,بل كل الظروف والأمور واملداخل
�أجربتني ,منذ بدء العالقة� ,أن �أ�ضع الكرة برغبتي يف ملعبها...
كيف ال�سبيل ملعاقبتها وكل مراكز القوة بيدها .ولذلك قلت لها
ذات يوم:
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ما الذي تخ�شينه يا فاتنتي يف عالقتنا هذه؛ يكفي �أن
تغلقي الهاتف بوجهي لثالث مرات متتالية حتى ي�صيبني الي�أ�س
والقنوط ,ف�أعود �إىل ذاتي ,وت�صبح هذه العالقة �شيئاً من املا�ضي
البعيد ,رغم �أهميتها بالن�سبة يل� .شيء من املا�ضي ،وهل ميكن
ا�ستعادة املا�ضي؟!
وبالرغم من �أنها �أنكرت �أن �أكون طرفاً �ضعيفاً حني �شكوت لها
�ضعفي يف ال�شهر الأول من عام ) ,) 2008واعتربت نف�سي الطرف
ال�ضعيف يف ق�صة حبنا ,وهي الطرف القوي املهيمن ..رغم �أنها
�أنكرت هذه احلقيقة و�أعادت عبارتها القدمية بو�صفي �أروع رجل

عرفته يف حياتها .ولكن بعد الذي �صار وجرى ,بعد كل هذا الذي
�أ ّئن منه ,ع َّمق �إح�سا�سي بال�ضعف واله�شا�شة ,ورمبا ال�شعور ب�شيء
من املهانة والتجاوز ,كما لو �أنها ن�سيت ما قالته يل �آنذاك .ن�سيت
انطباعاتها الر�ؤيوية البديعة لق�صة توما�س مان ,وكيف فرحت
لأنها قر�أت �شيئاً مما �أريد و�أهوى كما لو �أنها �أجنزت �شيئاً مهماً,
�إ�ضافة �إىل حما�سها وحميتها يف احلديث عن ر�ؤية �إيجابية على
العك�س مما حتدثت �أنا فيه عن وحدة الفنان وغربته ,وعدم قدرته
على التطابق �أو التال�ؤم مع الواقع املعي�ش "خا�صة من الناحية
االجتماعية" حتى ليبدو �شاذاً؛ حاملاً يف حياة �أُخرى ,يف عامل
�آخر ((رمبا)) ,كما كان يردد الأ�ستاذ املثقف يف رواية كازنتزاكي�س
العظيم{ :زوربا} اليوناين!!
ال �سبيل �أمامي غري هذه اللغة الر�سمية الباردة ,لكن امل�ؤدبة,
التي بد�أت ا�ستخدمها منذ �أول ُمهاتفة لها بعد الذي حدث بيننا
يف ال�شام �أواخر حزيران احلزين ,حزيران الذي �أ�صبح حزيناً رغم
�أنه �شهد ميالدها قبل �أربعني عاماً ,كما �شهد ميالدي اجلديد على
يديها املباركتني قبل �أربعة �أعوام ..اللغة امل�ؤدبة لكن اخلالية من
كلمة و�صفة ((حبيبتي)) ,ومن كل ذلك الهو�س الرومان�سي وت�ألق
احلب ,وت�أجج العاطفة� ,إىل الدرجة التي و ّلدت عندي لغة �شعرية
متفجرة مل �أت�صور يوماً �أنها قد ت�سربت �إىل كياين ودواخلي
وعقلي الباطن ,وثقافتي احليادية الباردة ,لأنني يف واقع احلال
مل ا�ستخدم مثل هذه اللغة البديعة ال�شفافة ,ولأنني �أي�ضاً مل
�أخرج يوماً من ذاتي و�أع�شق كما ع�شقت �شقيقتك التي اعتربتها
يوماً �أعظم جائزة يل� ,أكرب درة يف العامل� ..أعظم و�أهم (( ُلقية))
ح�صلت عليها مبا ي�شبه املعجزة الإلهية التي انتظرتها �أعماقي
طوي ً
ال ,بوعي مبا�شر� ,أو من خالل طيات و�سراديب العقل الباطن
الذي كان فرويد ي�سميه بالالوعي.
اللغة ال�شعرية املتفجرة الناب�ضة ,احلية ,املليئة بال�سعادة و�أنواع
امل�سرات ,كما لو �أن �شقيقتك هي التعوي�ض عن كل خ�سائر ونكبات
املا�ضي� ,إىل الدرجة التي �ساحمت من �أجلها كل ذلك املا�ضي املُظلم
الظامل ,مبا فيها الق�سوة غري املتناهية التي ح�صدتها مقابل
التفاين يف خدمة عائلتي البائدة  ..اللغة التي اختلطت بع�سل
الكالم وحلوه ,وب�شهد التعبريات الأدبية البليغة اجلميلة الرقيقة
ح ّد ال�شفافية املطلقة ,كما لو �أنها مر�آة �صقيلة �صافية لروحي التي
امتلأت غبطة ولذة وم�سرة بهذه العالقة ,بهذه العاطفة اجليا�شة
املتفجرة عن ينبوع ال ين�ضب من احلب واملودة واحلنني ,والرغبة
يف العطاء والت�سامي و ..و ..حتى ت�صورت يوماً �أن لغتي هذه
�أ�صبحت مبثابة �أفيون �سحري ال ت�ستطيع هي اال�ستغناء عنه بعد
اليوم؛ لأنها مل ولن حت�صل على هذا الأفيون من �أي كائن ناطق
مهما كان بارعاً ,وكاذباً ,و�شاعراً.
فهل �ست�ستطيع اليوم ,يف غمرة م�شاغلها وكرثة عالقاتها مع
الرجال عامة ,والأدباء والفنانني خا�صة� ,أن ت�شعر ب�أنها فقدت
�شيئاً ثميناً �ضاع منها �إىل الأبد كما �ضاع زخم �سعادة اندفاعاتي
نحوها� ,إىل الأبد �أي�ضاً ,حتى لو تراجعت عن موقف اخللط بني
ال�شرف والدَن�س ..هذا اخللط ال�شرقي الغبي التافه ,الذي يعترب
العالقة اجلن�سية �شك ً
ال من �أ�شكال الدَن�س؛ ويخت�صر ال�شرف
بعملية ((حفظ الفروج)) وكل �شيء �آخر ثانوي – ورمبا مباح
– بدءاً بالكذب واملراوغة واخلديعة وعدم الأمان وغياب الوفاء,
وغياب النبل والكرم ,والرغبة يف ا�ستغالل الآخرين ,وكل املوبقات
التي ال تنتهي �إال عند حدود ((الفرج)) الذي حافظت عليه «تاتيكا
ال�شريرة» وعملت ما ال تعمله احليوانات املفرت�سة - :ما ال تعمله
خنزيرة طليقة يف حظرية حقرية مليئة بالأقذار؟!
هل �ست�ستطيع اليوم يف غمرة م�شاغلها ,وكرثة عالقاتها� ,أن
ت�شعر ب�أنها فقدت �أبدع �أيقونة ,و�أحلى ُلقية ,كانت تدخرها يف
�صندوق كنز روحها الأثريي بديع ال�صناعة والرتكيب ؟!
هل �ستنتبه يوماً �إىل «ال�شيء» الذي بد�أ ينق�صها مذ �أن
غادرت «ال�سيدة زينب» وعادت �إىل حياتها الروتينية ؟! ما الذي

ن�سيته هناك .ما هذا ال�شيء الذي جعلها تتنف�س ل�سنوات طويلة
هوا ًء غري ذلك الهواء الذي كانت تتنف�سه لأربع �سنني خلت ..ما
هذا الذي �ضاع منها ,على حني غرة ,ويف فرتة زمنية غري منظورة,
فرتة ق�صرية جداً تكاد �أن تكون غري حم�سوبة ,وال ملمو�سة .هذا
الذي �أعطيته لها ,وال �أظن �أن �أحداً غريي يقدر �أن يعطيه .هذا
الذي كنت �أ�صيغه لها بجملة �أُكررها با�ستمرار�(( :إنني ال �أملك �أي
ا�ستحقاق عليك� ,سوى ا�ستحقاق احلب ..احلب الذي ال قيمة له يف
ح�سابات زمننا الأغرب ,زمن املال والتكنولوجيا ,والأ�شياء الرباقة
واملواد الالمعة ,وال�سيارات امللونة ,والأثاث و ..كل �شيء با�ستثناء
احلب)) .
احلب الذي ال �أ�ستطيع �أنا ,ذات نف�سي� ,أن انتبه �إىل الو�سيلة
العجيبة املده�شة التي ا�ستخدمتها روحي يوماً لإنتاج و�إبداع كل
تلك الكمية والطاقة الهائلة من احلب بطريقة تلقائية �إعجازية
نحو �شقيقتك الفاتنة ,وا�ستمر لأكرث من �أربعة �أعوام؟!
لعل هذا هو الذي �أبكاين �أكرث من �أي �سبب �آخر؛ �إذ �شعرت
باحلزن والأ�سى والأ�سف لأن �شيئاً ما قد انك�سر يف روحي ,و�سيرتك
�أثره �إىل الأبد على ق�صة احلب التي ما �أردت لها �أن تنتهي بهذه
الطريقة الرتاجيدية� ,شبه امل�أ�ساوية ,حتى و�إن كانت هذه العالقة
من طرف واحد ..حتى وان كانت تلك العالقة �شكل من �أ�شكال
((االنتيكات)) الرومان�سية البائدة املهجورة يف ع�صر �سريع
التحول ,اهتماماته وقيمه معظمها مالية مادية ,واقعية فجة,
خالية من الروح واخليال ومل�سات احلنان العذبة.
 ....فهل �ستنتبه يف غمرة م�شاغلها ,وانبهارها الرنج�سي بذاتها,
�أنها فقدت �شيئاً ما� .شيء غري عادي� .شيء ال يعود لهذا الزمن
الأغرب� ,شيء من ال�شام وال�سيدة زينب� ,شيء من التاريخ ,من
ما�ض جميل� ..أم �أنني �أنا فقط الطرف الذي يدرك وي�شعر ويح�س,
ٍ
ولكنه قابع داخل وهمه العظيم ,يف �ضالله البعيد ..الإن�سان ال�سادر
غي �أحالمه الوردية ..احلامل الأكرب ..املهوو�س حتى �أطراف �أدق
يف ّ
الأع�صاب وال ّلوام�س ال�صغرية �..إن�سان جمنون كما يحلو للع�صر �أن
ي�سميه؟!
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دم�شق والليل و�أنا

وتطري الع�صافري!.
عدنان كنفاين
يحم ُل بني �صخب خطواته بالهته ،وخيبته ..ك�أنه ق�ضى عمراً ينتظر ورقة
�صغرية ينتزعها انتزاعاً من قلب مظروف ي�أتيه من بالد بعيدة ،يلوّح بها،
وينطلق عرب غابة ال�صنوبر ..يعرف كل �شجرة فيها ..يعرف جيداً �أق�صر
الطرقات التي ال بد تقوده �إىل قريته..
ينع�صر قلبه حزناً وهو ي�ستاف اخليبة يوماً بعد يوم ..ي�سحب �آخر خطواته من
ظ ّل الغابة الكثيف فتتباط�أ ..فج�أة ينك�شف �أمامه الف�ضاء..
بيوت حجرية ت�ستلقي على ال�سفح الأخ�ضر ،وبيوت �أخرى تتعرب�ش فوق بع�ضها
ومتتد حتى تقرتب من الق ّمة ..ي�صل بينها طريق ترابي واحد..
يطالعه وجه «بهاء� »..أيّ وجه جميل لفتى مل يتجاوز الثانية ع�شرة من عمره..
تلتقي نظراتهما من بعيد في�سمع ح�شرجة خ�شنة ت�صارع ترانيمها لتخرج من
بني �شفتيه املت�صلبتني �إىل م�سامع النا�س ،يعرف �أنها �ضحكة �سعيدة ي�ستقبله
ب�إطالقها..
هي مفردات يف لغة عجيبة ابتدعها� ..إذا �أخرج ل�سانه وع�ض عليه ،فهو يقول ال..
و�إذا �أطبق �شفتيه يقول نعم ..مل يكن قادراً على احلركة ،كل ما فيه ذابل ،ميت،
م�شلول ..خملوق �آدمي رائع اجلمال� ،صايف التقاطيع..
حي فقط وما عداه فهي �أ�شكال �أع�ضاء ميتة،
حطام مربوط �إىل كر�سي ..ر�أ�س ّ
تت�أرجح ب�سخرية كيفما �شاءت لها الأقدار ،حت ّركها جمموعة �إرادات كثرية
وخمتلطة لك ّنها ال تعنيه ..حتى �أح�شا�ؤه فهي تتالطم وتت�ش ّنج فج�أة دون �سابق
�إنذار كلما �أ�صابه �شيء من التوتر �أو التح ّفز..
لك ّنه يعرف ا�سمه وبيته وقريته و�أ�سرته وما يدور حوله ..ويعرف �صديقه الأبله
الوحيد ..عو�ض!..
يرك�ض مع �إطاللة كل �صباح مبتعداً عن بيوت القرية القليلة التي �أخذت لها
حلن
موقعاً بعيداً عن �ضجيج املدينة ،ي�ش ّد �سراويله الف�ضفا�ض ،ويردد �صفري ٍ
لأغنية مل ي�سمع بها �أحد ..يخرتق غابة ال�صنوبر وي�صل الهثاً �إىل مركز الربيد
يف رام اهلل ..يعرفه املوظف ،ينظر �إليه ب�سخرية ،ويرفع حاجبيه..
يف ع�صر يوم ربيعي �أم�سك ع�صفوراً مك�سور اجلناح ،ر�آه يقفز مذعوراً بني �أ�شجار
الغابة ..احت�ضنه برفق ،وحمله هديّة �إىل بهاء..
يجل�س عند قدميه املتدليتني بارتخاء ،مي�سك جناح الع�صفور املك�سور ،يث ّبته
بقطعة خ�شبية �صلبة وم�ستقيمة ،يربط عليها خرقة ،ثم ي�ضعه يف قف�ص �صغري،
يع ّلقه على فرع �شجرة قبالة بهاء ،ويقدّم له املاء والطعام ..لأول مرة يلم�س وجه
بهاء ذلك الري�ش النابت على ج�سد الع�صفور ال�ضئيل ..كان يح�سبه وهو يح ّلق
�أنه �سيد الف�ضاء ..يراقبه بعينيه الثاقبتني ويرافقه يف رحالت ذهابه و�إيابه
التي ال تتوقفّ ،
مي�سد ري�شاته باطمئنان ثم يعاود
يحط على غ�صن �شجرةّ ،
االنطالق..
ذلك احللم بات الآن بني يديه !..لو �أنه ي�ستطيع �أن يداعبه ،يحدّثه عن �أحالمه،
ينطلق معه عرب الف�ضاء الرحيب املمتد �إىل ما ال نهاية ،يعي�ش معه حلظات
ال�صفاء وحلظات احلرية..
حوا�سه فتطيعه ،ت�أخذه متى �أراد �إىل �أي
هذا الطائر ال�صغري ميتلك ذاته ،ي�أمر ّ
مكان يريد..
حوا�سه وقدرته
�أي خيط واه يربط بينهما..؟ هل ي�ستطيع معتوه ميلك
ّ
ال�سيطرة على �أطرافه �إي�صال م�شاعره �إىل م�شلول ال ميلك من حطام ج�سده
حي �صغري ينب�ض على ق�شرة دماغه..؟
غري جزء ّ
لو ي�ستطيعان �أن يتبادال ر�أ�ساً بر�أ�س!..
هل ي�ستطيع هذا الع�صفور احلبي�س نقل وجيب الر�سائل..؟
يجل�س عو�ض بينهما ..يراقب بده�شة تلك العالقة الوليدة التي ربطت بني
دماغيهما ،جعلتهما يتقا�سمان معرفة تلك اللغة الغريبة ..يطلق من حنجرته
ح�شرجة حادّة ،فيقفز الع�صفور ،وينظر �إليه ..يه ّز ر�أ�سه مينة وي�سرة ،فيبد�أ
الع�صفور بالغناء ..رمبا يكون غناء ذلك ال�صوت اجلميل ّ
املتقطع الذي ينبعث
�صافياً من بني �أ�سالك القف�ص..؟ ت�ضحك عينا بهاء ،ويطبق �شفتيه ..هذه امل ّرة
ال ي�سكت الع�صفور ،بل تزداد قفزاته على العود الرفيع داخل القف�ص..
* * *
ُ
ولدت يف هذا الف�ضاء ،تعلمتُ الطريان على �أغ�صان تلك ال�شجرة ،يل فيها
�أع�شا�ش كثرية..
�أذك ُر ..يوم كان الف�ضاء مفتوحاً حتى �ساحل البحر ،كنت �أخمر عبابه� ،أ�سخر من
طفل يتذاكى وهو يحاول الإم�ساك بي� ،أ�سقط م�ستقيماً �أقرتب منه وقبل �أن
يفتح �صدره ال�ستقبايل �أعاود ال�صعود..
�أذك ُر �سنابل القمح ال�صفراء يف مو�سم ح�صادها ،تغريني وقومي لغزوات م�سائية
منلأ بحباتها حوا�صلنا ،نغدو �إليها خما�صاً ،ونعود بطاناً �إىل �سقوف البيوت،
نل ّقم �صغارنا ،ي�أخذنا النعا�س فننام..
اليوم ..مل يعد هديل البحر يطرق م�سامعي!.
ذبُلت حقول القمح ،وج ّفت خ�ضرة ال�سهول..
م�ضيتُ �إىل �آخر املدى �أبحث عن حبيبات الندى ال�صباحية فلم �أجدها ..وحني
ُ
عدت� ،أبحث مرة �أخرى عن �سقفي احلبيب� ،سقط جناحي بني �أعمدة كثرية!..
زحفتُ  ..زحفتُ حتى تراءت يل غابة ال�صنوبر ،قلت :فيها �أموت ..قالوا :فيها
متوت..
وقبل �أن تغادرين �آخر خفقات حياتي ..حملني هذا الأبله اجلميل �إليك..
يتململ بهاء ،يرنو بغيظ �إىل الرباط املتني الذي ي�شدّه �إىل كر�س ّيه ..يدرك �أنه
يحميه من ال�سقوط يف حلظة عبث تفتعلها �أع�ضا�ؤه ..مييل ر�أ�سه مينة وي�سره،
ّ
يح�س �أن ذلك ال�شيء امل�ؤمل
فيجاريه الع�صفور ..يخرج ل�سانه
ويع�ض عليهّ .
الذي يجتاحه دون مقدّمات بد�أ يغزو �أح�شاءه فيزداد تدفق الدم �إىل �أطرافه..
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يت�سرب لعاب ثخني من فمه ،وتنقلب عيناه �إىل جمرتني متو ّقدتني ،تختلج
�شفتاه ،ويت�ش ّنج ..ي�صرخ عو�ض ..ترك�ض �أم بهاءّ ،
تر�ش وجهه باملاء ،تفرك
�صدره ،ثم جترب حلقه على ابتالع �سائل لزج!.
ال بد �أنها حكايات ذلك الع�صفور!.؟
�أي حكايات ميكن لع�صفور �صغري �أن يبدّل يف �سردها تكوين �إن�سان.؟ هل كان
الأمر كذلك.؟
حَ َملت القف�ص تريد �أن تلقيه بعيداً ..حانت منها التفاتة �إىل وجه بهاء ،كان
يع�ض على ل�سانه بقوّة� ..أعادت القف�ص �إىل مكانه ..فا�ستكان..
* * *
هذه الأ�سوار العمالقة تقف بيننا ،كنت �أ�ستطيع �أن �أ�صل بناظري حتى �شاطئ
البحر ،تتخبط �أطرايف و�أع�ضائي� ..أ�شعر بدوار وغثيان� ..أح�س رغبة يف التقي�ؤ..
رباقة
بعد حلظة يتي ّب�س كل ما ّيف ..حتملني �أمي �إىل املدينة ..تلك الأجهزة ال ّ
تبعث يف هذه الغرائب امللت�صقة بي خدراً لي�س لذيذاً لك ّنه يحمل كثرياً من
مواجعي ..يث ّبتونني على ال�سرير� ،أ�سم ُع بكاء �أمّي ..يرجتف ل�ساين ،ك�أنني �أقول
لها �أنا الآن �أف�ضل ،لك ّنها ال تكف عن البكاء ..كم كان يعذبني بكا�ؤها..
وق�شاً وح�صرياً
�أذك ُر يوم رفعنا �أربعة جدران من طني ،و�ألقينا فوقها ق�صباً ّ
قدمياً �سقفاً حلظرية فقرية ال �أكرث ،تظ ّلل بقرة اقتنتها �أمّي ..قالوا �إن حليبها
يخلق يف ج�سدي ّ
اله�ش عظاماً جديدة �سليمة ..بعد �أيام جاءتنا من كل حدب
و�صوب خوذات جم ّنزرة ،و�شعور �شقراء ..جرفوا احلظرية ،و�شجرة التوت،
و�أحوا�ض البقدون�س والنعناع ،واقتلعوا عتبة البيت..
اليوم ال ت�ستطيع هذه احلمائم البي�ضاء الهزيلة �أن حتملني �إىل �أي مكان� ،ضاقت
بني �صفري �أجنحتها ع�شرات الدروب التي عا�شت معها ومعي دقائق عمرها
وعمري..
ر�صفوا حتت قوائم الكر�سي الذي يحمل حطامي طرقات جديدة ..عري�ضة جداً،
ّ
وتلتف �إىل �أن قتلت ب�إ�سفلتها املحرق احلمام والع�صافري وف�ضاء امل�سافات،
تدور
و�أغلقت يف درب �صعودها �إىل ق ّمة التل ركناً من ال�سماء ..ثم �أقاموا على تخوم
بيتنا هذه اجلدران املزيّنة بجدائل �سوداء ،حتمل على ر�ؤو�سها مربّعات خمريّة،
ترتفع وترتفع حتى الت�صقت بحدود الكون ،ال �أرى من خاللها غري قرميد
�أحمر جاف ال �أ�ستطيع �أن �أمل�سه..
يومها قالوا �إنه عامل �آخر ..عامل �ساحر قادر على بعث احلياة يف �أطرايف امليتة..
لكنني عند �أول نوبة ت�ش ّنج يب�س ّتني ،مل �أجد غري حواجز ودروب م�سدودة،
و�شوارع تقود يف منتهاها �إىل بيوت حمراء �أي�ضاً ..منذ ذلك اليوم و�أمّي جت ّرعني
هذا ال�سائل اللزج� ،أتظاهر �أنه ي�شفيني..
تراها ت�صدّق �أن هذا اخلليط ي�ستطيع.؟
ينف�ض الع�صفور جناحه الك�سري ..وي�صمت!.
* * *
يجل�س عو�ض بينهما ،ينظر �إليهما بعينيه ال�صغريتني ،ي�ستجمع يف ر�أ�سه الأبله
ترانيم احلكاية..
ينتظر هو الآخر ذلك احللم املمتطي ورقة حتمل له نهاية انتظار بد�أ مذ �سافر
�أخوته �إىل بالد اهلل الوا�سعة ..يومها ودّعوه على م�شارف القرية ،كانوا يحملون
حقائب �صغرية ورهبة ..قالوا وهم يبتعدون �شيئاً ف�شيئاً� :سنكتب لكم دائماً..
�إح�سا�س غريب كان ي�صرخ يف �أذنيه �أنهم لن يفعوا ذلك �أبداً ..يعرف �أن �أحالمهم
ّ
ومي�ض ب ّراقٍ واحد ..ال�سفر!..
تخ�شبت �أمام
ٍ
لك ّنه ما يزال يحمل �إ�صرار االنتظار ..وينتظر ب�شارة ،ال ت�أتيه..
تع ّلب بني البيوت القليلة التي اختارت �سكون الريف القريب ،وغابة ال�صنوبر،
ومركز الربيد يف املدينة القريبة ..تقول له الطرقات اجلديدة ،والبيوت
اجلديدة �أن العامل مي ّد لك ل�سانه ..و�أنت على عتبات هذه البيوت الكئيبة ،ال
متلك غري البالهة ،وجناح ع�صفور مك�سور ،وطيف ج�سد �أنهكه ال�شلل..
هي �أ�صوات مكبوتة تتحدّث خارج �أل�سنتها ..يجل�سون ثالثة يف ف�ضاء �ض ّيق..
�ض ّيق جداً ..ينظرون �إىل بع�ضهم عرب عيون ك�ستنائية غائبة عن متاهات
ال�سرد..
كانت القذائف حتمل �أزيزها و�ألوانها الزرقاء تت�ساقط على مقربة من البيوت،
«بهاء» ي�سمع ع�سي�سها ،ويعلك وجعه ..يع�ض على ل�سانه ..يجاهد بذلك اجلزء
احلي من دماغه للو�صول �إىل قف�ص الع�صفور احلبي�س..
هل يقدر �أن يطل َق ُه ،وينقذه من الهالك املت�ساقط عليهما من فرجات ال�سقوف
اخلمريّة.؟
عو�ض يف طريق عودته ..ي�سمع هدير انفجارات قويّة ،وال يكرتث ..بني �أ�صابعه
ر�سالة من �أخوته� ..أخرياً ير�سلون الر�سالةّ ،
يف�ضها على عجل ..مل ي�ستطع
ً
�أن يقر�أها ..كانت حتمل ر�سوماً خلرائط جديدة ،و�أعالما جديدة ،وف�ضاءات
جديدة ..زاغت حدقات عينيه يف زحمة ذلك اجلديد..
�أنزل �سراويله ،وبال عليها..
فج�أة تت�ش ّنج خطواته ..راح ينقلها وئيدة ..يخرج بها من حتت �آخر ظ ّل تر�سله
�شجرة �صنوبر عمالقة تلفظ �أنفا�سها حتت �أ�سنان فوالذية تلتهمها ،تبعث يف
مفا�صله وهي متوت قوّة مل يعهدها من قبل ،فينطلق ب�أق�صى �سرعة ..ينا�ضل
ب�أطرافه و�أ�سنانه للو�صول �إىل قلب الفجيعة..
�أط ّل على مواقع البيوت احلجرية ،مل ير غري �أنقا�ض مرتاكمة فوق بع�ضها..
تباط�أت خطواته ،اقرتب من �أول البيوت..
لأول مرة يرى بهاء خارج كر�س ّيه ..ل�سانه يطل ب�إ�صرار من فرجة بني �أ�سنانه!..
وعلى طرف �شفتيه طيف ابت�سامة..
بينما كانت يده ال�ضئيلة النحيلة ملقاة على �أ�سالك القف�ص اخلايل..

�سهيل الذيب
ينزف الليل قطع عتمة ك�أنها الفناء تنداح على �صدر تنازعته الأحالم:
غداً �سيكرب الأوالد ،ويكملون الطريق .يطول الليل ،وال بارقة �أمل يف
�أنه قد يتال�شى .ال ماء ،ال خبز ،ال حب ،البيت �صامت كقرب ت�آكلته
ال�سنون� .صوت �أم العيال ما زال يرن يف �أذين منذ بدء النهار :ال تلعبوا
يف ال�شوارع ،ال تذهبوا �إىل املدر�سة ،يلعن �أبو املدر�سة على �أبو �أ�صحابها.
ممنوع �أن تخرجوا من البيت ،يلعن �أبو العلم على �أبو هاحلياة ،القذائف
عم تنزل علينا مثل املطر.
مل ينم الأوالد بعد ،ف�أنا ما زلت �أ�سمع �سبابهم ،و�شتائمهم ،وكلها تتعلق
باحلب�س يف البيت ،ويف الكهرباء املقطوعة التي منعتهم من م�شاهدة
التلفزيون ،ويف هذه العي�شة التي عافتها الكالب ،بل �سمعت �صوت ابنتي
وهي تخاطب الكلب الذي نبح �أخرياً :هنيئاً له ،فهو حر �أكرث م ّنا ،على
الأقل مي�ضي �إىل �أي مكان يريده غري خائف من �أحد بل ينبح �ساعة
ي�شاء ،وك�أنه يقول :طز فيكم �أيها الب�شر الأغبياء ،فما عدت �أخافكم وال
�أحرتمكم ،فاحلرية تليق بي وحدي.
احلادية ع�شرة لي ً
ال يف املدينة التي تباعدت �شوارعها كما تباعد
�سكانها� .أطل من �شرفتي على املدى الوا�سع �أمامي ،و�أنا �أتلطى خلف
عمود بيتون خ�شية ر�صا�صة� ،أو قذيفة ال تعرف الرحمة ،فال �أرى �إال
ظالماً على و�سع الكون يخفف منه �شعاع �ضوء ل�سيارة م�سرعة تخرتق
ال�سكون الداكن ،ثم يهمد كل �شيء كما ال�شهب التي ف َّرت هي الأخرى.
نباح الكالب التي كانت ت�ؤن�س خويف توارت ،ال �شيء �سوى املوات ،فوحده
�س ّيد املدينة الذي ال يجارى� :أعود �إىل الكر�سي الذي بد�أ ي�ستدعيني
ك�أنه يخ�شى �أن يكون وحيداً .ها هي ال�شمعة اخلافتة يرتاق�ص �ضو�ؤها
الأ�صفر ال�شاحب بعد �أن احرتقت �أكرث ذبالتها وبد�أت حتفر قربها من
انت�شائها باحرتاقها .النوم يجافيني ،وك�أن خيوطاً كخيوط اجل ّراح ت�شد
الرم�شني معاً كي �أحدّق يف البعيد البعيد ،و�أ�ستح�ضر ذاكرة وهنت،
فالطفولة تكاد تكون خيا ًال �إال ما الت�صق يف ثناياها من فقر ،وذل ،وبيت
من لنب ،وحجارة �ضخمة تخاويه العقارب والأفاعي ورمبا خاوتنا نحن
�أي�ضاً ،فال �أذكر �أنها اعتدت علينا بل كنا ن�سمع ه�سي�سها يف احليطان.
�إين �أرى �أمي ،وهي ت�ضع الأواين املعدنية يف �أمكنة خمتلفة من البيت
الذي ينز من �سقفه املطر كما تنز �أج�سادنا دماً هذه الأيام .مدف�أة
«اجللة» �أبت اال�شتعال تلك الليلة رغم حماوالت �أبي احلثيثة لإ�شعالها،
و�إذ ا�شتعلت قلي ً
ال ملأ دخانها البيت فبد�أنا ن�سعل ،ونحن ندنو ب�أيدينا
ال�صغرية من دخانها ع ّله يوقف ا�صطكاك الأج�ساد الهزيلة .قال �أبي
�إذ كانت الريح تعج يف البيت الذي بدا ك�أنه العراء ،وقد �ألغز �إىل �شيء
مل ندركه ليلتها� :ستبقى هذه الرياح على مدى �أجيال عاتية� ،ستقتلع
كل �شيء يف طريقها و�ستطفئ كل نور� ،أو نار يكللها �أمل� .أت�ساءل الآن
ما الذي ق�صده �أبي تلك الليلة؟ �أتراه ر�أى �أيامنا هذه بعني ب�صريته
فتنب�أ مبا �سيحدث .عجوز رمبا كانت جدّتي لأبي �أو لأمي ال �أدري لكنني
كنت �أراها �أكرب �شيء يف الوجود �سناً ،بل اعتقدت يف كثري من الأيام �أنها
حواء نف�سها ،ف�شعرها �أبي�ض م�شعث ال �أظن �أن م�شطاً ا�ستطاع اقتحامه.
ترتدي ثوباً مزرك�شاً �أقرب �إىل الفجيعة من �أن يكون ثوباً ،فهو ممزق
من كل �أنحائه ،وجنباته ،وقد خاطته بخيوط كتانية كتلك التي تخاط
فيها �أكيا�س اخلي�ش .كانت جتل�س على فرا�ش ممدود على الأر�ض
تروي لنا حكايتها التي كانت ترويها كل ليلة بطريقة خمتلفة لتزيدنا
ت�شويقاً ،وهي تبت�سم ابت�سامة غام�ضة كنت �أخالها يف كثري من الليايل
�أنها تتحدث عن نف�سها ،وهي تتحدث عن الغولة التي تتحول �إىل عنزة
�أو بقرة� ،أو ما �شاء لها �أن تتحول ،ف�أنكم�ش و�ألتجئ �إىل �أمي يف الزاوية
حيث كانت كل ليلة تعجن العجني من �أجل خبز ال�صباح ،فت�ضمني �إىل
جانبها بيدها املو�شاة بالعجني ،وهي تقول :ال تخف ...هذا كله خرافات،
ومن �صنع اخليال املري�ض.
ها �أنا ذا بعد �أكرث من خم�سني عاماً يف املدينة �أرى تلك العجوز ،وهي
تدخل من �شق الباب تتفح�صني جيداً ،ومت�ضي ،وهي ترميني بواحدة
من ابت�ساماتها تلك ،ف�أتكور على ج�سدي كما كنت �أتكور ،و�أنا طفل،
و�أكاد �أ�صرخ لوال خ�شية �أن ي�سخر مني الأوالد ،ويظنون الظنون بي.
هي العتمة ذاتها ،والليل ودفقه ذاتهما ،لكن ال �أثر ملطر يطهر الطبيعة،
�أو لقمر ينري هجودها� ،أو �شم�س تزيل غمامها الداكن ،فكل ما يف
الوجود مظلم حتى الروح �أعياها اليبا�س ،وغمرتها الظلمة التي مل
تتبدد منذ حكاية تلك املر�أة العجوز.
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مرة �أخرى!
خمي�س النبات ّ

�أفتتح الكالم..

حممد الفهد
ْ
ُ
ر�سول
ال�صوت بداخل
و�أنا �أتط ّل ُع حويل ,كا َن
يف وجدِ
ً
�أحجا ِر القلع ِة ُ
ُ
يعزف حلنا من ناياتِ الف ْر ِ�س قدميا ورجعتُ لأب�ص َر تاريخي....
�أو من وج ِع الهندِ احلا�ض ِر
ف�إذا بالدمعة تقف ُز من روحي
� ُ
املقرف تاريخي؟؟؟
أيكون بهذا ال�شكل
من ق�صبِ الغرب ِة عند الغج ِر املغ�سولني
ِ
قمح ميلأ وديا َن ا ُ
يا وي َل ا ّللحظة كيف �أداري خجلي؟؟؟
حلرق ِة
برو ِح ال�ضوءِ ,ونكه ِة ٍ
ُ
ٌ
ْ
ري �إماماً فوقَ
يتم ّلى �أن�ساماً يف دم ِع نخيل
مملوك يقتل �شاع َرنا لي�ص َ
احل�ضر ِة
الريح
ماذا بالقلعة ح ّتى يتغ َّر َب ُ
درب ِ
يعرف لغ ًة �أو ح ْكماً
ال ُ
وي�صر َخ كالوح�ش القابع يف مملكة الغاب ِة
يحم ُل يف جعبته �سيفاً ويقات ُل مرتزقاً
ال �أدري ....ثم َة ٌ
حزن يطفو فو َق الرتب ِة
وخراب الروح ميا�شي ذاك املخبولَ
أر�ض و�أثال ِم ال�صخ ِر
ي�صر ُخ يف روح ال ِ
ُ
َ
ح ّتى يبد َو مث َل نحيبٍ يتف ّي�أ عن َد الوادي
اخلائف كي يقت َل خال ْه
ابن �سيوف الدولة يقت ُل خاله
قرب مغارة �ضيعتنا
ابن العُربِ و�صوتِ التاريخ ي�ؤج ُر �أتراكاً
�أو ما َ
ْ
ُ
النيل
ترك ا ّلليل ب�صوتِ
َ
َ
كي يقتل َ
ري الفر�سانِ ال�شجعان
ث ّم َة �شي ٌء يطل ُع مثل الكم�أة
�صوت �أم ِ
ومن َ
عا�ش ب�سجن الروم �سنني القهر
مث َل �شفا ٍه حتم ُل رو َح النب ِع
مثل عليل
أ�شرب خمراً ح ّتى يتبدّى يل
و�أق�س ُم ...مل � ْ
هذا العط ُر الكو ُّ
ري الدمع ُة واقف ًة يف حلقي
ين وهذا التي ُه احلا�ض ُر
فت�ص ُ
ْ
درب القلع ِة
دروب الوقتِ متا�شي
�أت�شهّى لو �أنيّ مل �أ�صع ْد َ
يف الروح ,ك� ّأن َ
مل �أنظ ْر يف البئر ومل � َ
ْ
ْ
أحظ بروحي
القنديل
�صرخ َة وجدٍ يف �س ِّر
وبد� ُأت �أطال ُع ذاكرتي
مت�شي �سحراً بحدائق بابل يف ع�شقٍ
مل �أمدد َّ
كف ال�شهو ِة
ح ّتى وقفتْ عند ال�صرخة يف ظ ِّل القلعة؛
مل �أ�س�أل رو َح القنديلْ
حم�ص املنكوب ِة يوم تعالتْ فو َق الريح
قلع ِة
َ
فالباقي م ّني ٌ
ورق �أ�صف ُر قد
ف�صارتْ عا�صم ًة لل�شعر وللمنفى
يتداعى فوق �صخور القلعة
�أتذك ُر �شاع َرها امل َقتو َل بع ِّز �شبابٍ
ح َ
والدمع ُة تغم ُر �أوقات ال�صوت
ني ي�صي ُح ب�صوتِ احلرق ِة البنته
ف�أ�شع ُر �أ َّن احلل َق كوخز الإبرة
�أن تهد�أ دو َن بكا ْء
وجل�ستُ � ُ
�أ َّن العق َل تنا�سى
أعاين �شاع َرها
قل َ
�أنيّ خار ُج ك ِّل ْ
ْ
�سبيل
ملك احل�ضر ِة ير�س ُم دارات الفرحة
نبي يحم ُل �شم�ساً
الكابو�س
ف�أباع ُد خطوي كي �أنز َل من هذا
ِ
مث َل ٍّ
دخانِ النار ,و�أرمي باملنفى ال�صاعد يف روحي
ويعا�ش ُر �أ�سرا َر املعنى
ِّ
َ
الدرب ,وك َّل وقويف معتزا باملا�ضي
هذي
يف
ال�صو
ن
إميا
�
,
قولٍ
يجال�س �صفو َة
ث َّم
َ
ُ
ٌ
خجول
ف�أنا واهلل
يكتب ما قا َل ال�س ُّر
بدربِ العزلةِ ,ح ّتى َ
ْ
بقلبِ ال�شاعرِ ,ما �صا َر �إىل ال�شهو ِة
خجول
و�أنا واهلل

ُّ
كل مافيك
حينما �أغلقتُ �ش ّب َ
اك الهوى
يا ُ�ضحى �أدركتُ كم كنتُ غب ّيا!!
ٌ
ُّ
جميل مبد ٌع
كل مافيك
ً
كيف �أبقيه جميال و�شه ّيا؟
واغفري يل لهفتي العط�شى �إىل
�ضوء نهديك � ،أنا ل�ستُ نب ّيا
وافتحي ب ّواب َة الوردِ ،وال
توقظيهِ ،واتركي الباقي عل ّيا
ُ
فاحل�سن ناداين �إىل
وا�سهري،
حانة العط ِر  ،وذوبي يف يد ّيا
ن�سرق املتع َة من ح ّرا�سنا
ُ
نقطف الأقما َر يف الليل �سو ّيا
ُ
وارق�صي كال ّريح ،ب�ستان فمي
ذرفت �أزهاره حلناً �شج ّيا
وا�سفحي خ�ضرة عينيك ،فكم
�سف َح احلق ُل �أغانيه لد ّيا!!
غيم ٌة واحد ٌة تكفي ،فهل
ثغرك املحرو ُم نادى غيمت ّيا؟

عز الدين �سليمان

يا �صدي َق الورد!! يا خ�ض َر ال ّندى!!
ي ِع ُد الور ُد ب�أن تبقى ند ّيا
عاتياً قد كان جوعي ،غا�ضباً
يا �شراعاً يلج ُم املو َج العت ّيا!!
ال ْ
ت�سل كيف �أنا يف حلظ ٍة
ر ّو�ضتْ ك ّفي احل�صا َن الرببريا
وا�شربي من خمر �أنهاري ،ولن
تعط�شي فال ّنه ُر مازال �صب ّيا
يا َ
رفيف ال ّنور!! يا �شهقا ِتهِ!!
ياغزا ًال �شارد اً يف مقلت ّيا!!
حينما تع�صر عنقودي وقد
�شربتْ ك ّف َ
اك مايف �شفت ّيا
و�إذا ت�شبع من ع�شب يدي
حني ال ترتك يف مرعايَ �ش ّيا
الباب ،ودعني نائماً
افتح َ
ٌ
�سوف ت�أتي غيمة �أخرى �إل ّيا

�سليمان ال�سلمان
با�سم ال َّد ِم ال ُقدْ�سِ ِّي
ِ
�أَ ْف َت ِت ُح الكال ْم
هلل
عر�ش ا ِ
مِ نْ ُق ْربِ ِ
حتى قاع َب ْح ِر ال�صمتِ ..
�إِنيّ م� ٌ
ؤمن بالنار وال َّد ِم وال�سال ْم
كي ال َيبي َح الناهبون عرو َق �أر�ضي
كي ال يراين ُ
اهلل عبداً طائعاً
َي ْر َ�ضى ليرُ ْ �ضي
َ
با�سم ال َّد ِم ال ُقدْ�سِ ِّي �أ ْر َف ُع رايتي
ِ
اللهب
َو�أَ ُ
غو�ص يف بحر ْ
بالتاريخ
�أق�سمت بالأطفالِ ..
ِ
�ضب
بالأُ ْفقِ املُلَ ّف ِع بال َغ ْ
�إن مل َيق ِْف حج ٌر على حج ٍر على حج ٍر
جنم
جنم فوق ٍ
وجن ٌم فو َق ٍ
َ
ري نخلي ُمورقاً بدما ِء �أ ْب َنائي...
َوي�ص َ
كباراً� .أو �صغا ْر
َلنْ حت ُل ُموا يوماً ب�أ َّن ال ّن�ص َر..
ب بالدِّيا ْر..
َي ْع رُ ُ
�صوت
ِ�ص َح ْرفاً..
ال ُت ْنق ُ
من لغ ِة املجدِ العرب َّي ْة
ُّ
التجار املل ِو َّي ْة
كل �شِ فا ِه ّ
ِ�ص حرفاً من لغ ِة احلربِ
ال ُت ْنق ُ
ِل َن ْيلِ ا َ
حل ِّق...
ال�س ْل ِم ال ّن ْفطِ َّي ْة
�أقاوي ُل ِّ
فال ُ
أبطال املزروعون على ُم ْن َح َنياتِ ال َك ْونِ
يديرو َن ريا َح ا ُ
حل ِّر َّي ْة..
لتدو َر رحى املوتِ
على الأج�سا ِد املَلَك َّي ْة
ُ
�صهيون �أما َم فدائي ْ
ني
حتى ترك َع
حتى يغدو فوق �شِ فاه الدنيا..

ْا�س ُم «فل�سطني»
كيف �أن�سى...
كيف �أَ ْن َ�سى...
�أ َّن يل يف الكونِ « ُقدْ�سا»..؟
َو َلد ْتني يف مناراتِ الهُدى
للكونِ َ�ش ْم�سا؟!
َك ْي َف �أَ ْن َ�سى..؟!
َك ْي َف �أَ ْن َ�سى ..يا فل�سط ُ
ني ترابي؟!وجراحاتي
على خ�ض ِر ال ّروابي؟!
�أذك ُر التاري َخ
مِ نْ �أحر ِف ِه الزه ِر
كتابي...
هلل
عندما جِ ْئتُ مع ا ِ
احلب بابي..
َو َد َّق ُّ
َك ْي َف �أَ ْن َ�سى..
�أ َّن يل يف الكونِ « ُقدْ�سا»؟!
َل ْ�ستُ �أَ ْن َ�سى؟!!
�صيحة
�أفيقي «فل�سط ُ
ني»
�أبنا�ؤُنا قد �أَفاقوا
ُ
واملوت..
هو املج ُد
مابني جمدٍ وموت عِ ُ
ناق..
�أفيقي بالدي
فاملج ُد َي ْ�صحو
ُ
انعتاق
املجدِ َب ْع ُد
ومايل من ْ
�إذا مل �أَمُتْ يا بالديِ ..ل َت ْح َي ْي
َ
فكيف َ�س ُي ْد َف ُع..
من �أَ ْجلِ عينيكِ
ال�ص ُ
داق..
هذا ِّ

�صبوات حلب
حممد توفيق يون�س
()1
البح ُر يفخ ُر ب�أ�سواره املجنحة،
ُ
ت�ستبق الوقتَ
لكن مياهاً �أخرى،
ال�شم�س
متجاهلةً �أن
َ
تزهو با�ست�سالم الينابيع �إليها.
فلماذا �إذنُ ،
ني
يقف الوقتُ حا َيف القدم ِ
ي�سكب احليا َة يف هياك َل منمقة
ُ
ويلقي على مفرق املا ِء
وعد ال�سما ْء؟
�أترا ُه ُّ
يظل الب�ساً �صمتاً،
جواب ؟
وال �س�ؤا َل وال ْ
حينها� ،شهدت لأولِ مر ًة
ريح ُه
دماً َيد ُف ُقُ ..ي�شع ُل َ
لين َ
أر�ض ال�ش ِر املتجدد ْة.
رث يف ال ِ
منوت ؟متى ُن ُ
ملاذا ُنقتل ؟ َ
كيف ُ
بعث ؟
وما من جنة ر�أيتُ ..وما من تخو ْم.
أر�ض
وحدها النا ُر �سري ُر ال ِ
جهاتها الظن والتعاليم .

ُ
مددت للهوا ِء يداً.
بي َد �أين حني
ّ
ُ
ني
ل
ع
الكواكب
بني
و�سرت �أعدو
ْ
�أُ�صغي �إىل اجلرح الذي تاه يف �أعماقي.
وبنى احلكم َة للق�صيدة.
زمن � ُ
وكان يل ٌ
أفيئ �إلي ِه
حلب
كلما ناداين ال�سف ُر �إىل ْ
حلب
وكانت خدو ُد القلبِ ْ
تتماهى يف غبط ٍة منذور ٍة
حلم رحتُ �أ�سكن ُه
�إىل ٍ
وكا َن (وليد  ،وعبد اجلواد  ،وحممود علي �سعيد )
وما �أتقراه من حنني الف�صولِ
على وجه احلقولِ ممدوداً.
حينها  ،كان ال�ضو ُء
منبج�ساً ن�شو َة
حملتْ طيفكِ
على زرق ِة البح ِر
اللهب
على زرق ِة ْ
حلب.
على �صبوات ْ

�شعر

حرريني من قب�ضتك

"ال�سنة الثالثون"

قدمي ن�شيد البنف�سج ما بيننا
قحطان بريقدار

طالل الغوار
بعد �آالف الأميال من ال�س�ؤال
واملناديل التي ت�صببت �أحالماً
على �شرفات ال�صباح
بعد كل هذي امل�ساءات التي
ذرفت �أ�شجانها
يف �صحوين
واالنتظار الذي ملأ �ساليل
بالغيب
انتحي طرفاً من حياتي
واترك ق�صائدي
تنزفني
وجعاً مراً
�أنها
�آخر ما تبقى يل
كل �صباح
تت�أبطني
ومت�شي معي
يف طرق ال تنتهي
وهي ت�شري ب�أطراف كلماتها
تلك �أيامك!!
كانت �ساحة للت�سا�ؤل ما بيننا
وللت�أمل
�شيء من زجاج
يتك�سر يف داخلي
هنا..
من حجر ناتئ
خرجت خطواتي الأوىل
وافرتع ندائي �سنبلة القمح
هنا جنمة ال�صباح
نحتت قلبي
ولوحت بن�شيدي للغيب
ّ
فات�سع الأفق �أمامي
ورك�ضت خلف النهر
***
�أيها النهر
ملاذا كرثت التواءاتك
و�أ�سنت خلجانك
حتى توقفت عن الغناء
�أيتها الأنا�شيد
ملاذا تعريت عن املناديل
�أيتها النوافذ
ملاذا تتحينني الفر�ص
القتنا�ص ال�شمو�س
�أيتها الق�صائد
�أوجاعي مريرة
وفمي ميل�ؤه ال�شوك
وقلبي
�صارت تنحته الأحزان
فحرريني من قب�ضتك
�أخرجيني
جب الكلمات
من ّ
فقد قب�ض الأعداء
على البالد
قب�ضوا
على املزارع والأنهار
قب�ضوا على الطرقات
على ال�صباحات والنوافذ
على احلدائق والذكريات
ما جدواك �إذن
�إن مل تنتزعي الف�ؤو�س
املخبئة يف قلب الأ�شجار
ما جدواك
و�أنت ت�شريين �إىل حياتي
�أو �إىل بالدي
ال فرق
ومل �أعد �أراها
�إال يف �شجر مدمى
ميت ّد على طول ال�صباحات
بالدي التي كانت
تنام يف ح�ضن النجوم
وكنت طليقاً
حتى يف قف�ص �أحالمها
ما جدواك
ما جدوى اخلطوات التي
مل ت�صل
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على لجُ َّ ِة ا ُ
حلزنِ
يَحمِ ُلني نه ُرها نحوَها كي �أراها
ف�أحمِ َل عنها
قلي ً
ال�سرمديِّ ..
مل َّ
ال من الأ ِ
ُ
ح�س بها �أ َّم ك ِّل اليتامى
�أُ ُّ
وعا�شق ًة مل ْ
تزل يف ِ�صباها..
***
�أنا مل �أ ُز ْرها
ولكنني غيم ٌة يف مداها
ني
ويمَ لَ�ؤُين َن ْخ ُلها باحلن ِ
ف َينثرُ ُ ين يف جمي ِع اجلِهاتِ
� ُ
ٌ
ع�شيق ب َِح ْ�ضر ِة ُ�أنثا ُه
أقول الذي مل َي ُق ْل ُه
يزل حا�ضراً..
زمن مل ْ
يف ٍ
ُ
ري
والطريق �إليها ق�ص ٌ
ولكنَّ زور َق �أحزانِنا هائ ٌم يف غيابٍ طويلٍ
ك�أ َّنا ُو ِلدْنا معاًَ َ
ذات يو ٍم
ه َ
ُناك على �ض َّف ِة النه ِر
�أ�ش ُع ُر �أ َّن الهوا َء هوائي
بع�ض مائي..
و�أ َّن الينابي َع مِ ن ِ
***
ِال�س ِن َ
ِجاف
ني الع ِ
�أنا ُمترْ َ ٌع ب ِّ
ومتو ُز لي�س وف َّياً
كما كان �أيا َم كنتُ �أنا ُم على �أُغنياتِ ِّ
الظبا ِء
ال�سكِي َنهْ..
و�أ�صحو على َو ْ�شوَ�شاتِ َّ
إلهي
ك�أنيِّ وقد م َّر َع ْه ُد الوِ�صالِ ال ِّ
َريحان ٌة يف ال�سرابِ
َ
ك�أ َّن جمي َع الإلهاتِ حويل حزينهْ...
***
ُ
ني
يعي�ش امل ُ َغ َّر ُب يف عالمَ َ ِ
َ
على حاف ِة الي� ِأ�س
مُ�س َت ْ�سلِماً لمِ َقا ٍم جديدٍ
ال�س ْك ِر
على َو َت ِر ُّ
ُ
لك َّن ُه ٌ
َ
واثق بِاملقد َِّ�س..
ري �أنا ُه القدمي ِة
َّ�س غ َ
لي�س املُقد ُ
َ
ح َ
ني َتهاوى �أما َم الطبيعةِ...
وح ُه يف ال َّتج ِّلي:
قا َل وقد َف ِن َيتْ ُر ُ
غاب
�سيرَ جِ ُع ُك ُّل الذي َ
�أر�ضي وبيتي..
ورائح ُة ا ُ
حل ِّب
ْ
ُ
ح َ
ني َي ُجو ُد اخلريف ب�ألطا ِف ِه يف امل�سا ِء
�سترَ جِ ُع َ
تلك التي َو َّ�ش َحتْ ُع ْم َرها بانتِظاري
ما�ض َّي يف َ�س ْج َد ٍة ُق ْر َب محِ ْ رابِها
�سريج ُع ِ
ُ
يطول الأن ُ
ني
قد
ولكنني مل � ْ
أزل �أ�ش َتهِيها..
***
ت�ضي ُع البداي ُة..
الغياب
يا مَن ُت�ؤ ِّر ُخ هذا
َ
َ
عليك ِب َتمزيقِ ك ِّل الوثائقِ
ال �شي َء يحد ُُث..
ُ
نحن على ُح ُل ٍم ُم ْق ِبل َ
ني
و ُك َّنا عُرا ًة ُحفا ًة
على ُح ٍلم نائِم َ
ني
َفد َْعنا ِل ُن�س ِر َج هذا ال�ضيا َع
ونك ُت َب �أ�شعا َرنا ُ
للخيول..
***
ت�ضي ُع البداي ُة ث َّم النهاي ُة
لكنَّ فنجا َن قهوتِنا يف ال�صبا ِح
مُفي ٌد لإ�سرائِنا يف ال�ضبابِ
و َوجهُكِ �أي�ضاً َيقيني من الرب ِد
ال َتق َنطي من هُبوبي عليكِ
�أنا لن �أُحِ يلَكِ حويل ه�شيماً
ولكنْ �أُحِ ُّب ا ْبتِكا َركِ عن َد ا ْنحِ �سارِكِ نحوي
ف ُن�ص ِب ُح ُ
َين
نحن اجلديد ِ
يزال قدمياً..
مل ال ُ
يف عا ٍ

أقرب من �ساحلِ البح ِر
وت�صب ُح بغدا ُد � َ
ُ
ح َ
ري �إلينا �سري ُر مالئك ِة احل ِّب
ني يط ُ
يف َج ِّو باب َل..
ال لن �أ َم َّل رحي َقكِ يوماً
ِهائي..
ولن تحُ ْ َرمي مِ ن ُخلو ِد ا�شت َ
ٌ
لطيف..
طق�س
ٌ
و َم ْع َبدُنا ال ُي َد َّن ُ�س..
َل ْ�سنا ُنر ُ
ِيق دماً..
ِ�س بمِ َيلٍ �إىل َربِّها
ال نجُ َ ِّر ُم ع�صفور ًة ال تحُ ُّ
يف ُف�صولِ الهَجِ ريِ..
رج ُم ال ُع َّ�ش
وال َن ُ
ً
ح َ
ني َيئ ُِّن ِب َتغريدِ ِه غارِقا يف ال َب ُخورِ...
ال�س ْه ُل وال َّت ُّل
فمعبدُنا َّ
معبدُنا النه ُر
ُ
ف�ص ُل الربي ِع وف�صل ال�صقي ِع
نحن ال ما ُ
ومعبدُنا ُ
ال�سراب...
يقول َّ
***
ُنالك وقتٌ لترَ جِ َع َ
ه َ
تلك اليمام ُة
حتى ُت ِّ
ع�ش َ�ش ما بي َننا ح َ
ني يمُ َحى الوُجودُ..
هلل فينا
نمَ ُ دُّ َيدَينا �إىل ا ِ
و َن ُ
ح�ض ُن ُك َّل التفا�صيلِ ما بي َننا
َ
مُن ُذ ُك َّنا ُنواة املح َّب ِة
ال�صعو ِد
مل ال َّتوقِ نح َو ُّ
يف عا ِ
البنف�س ِج ما بيننا
د
ن�شي
مي
ُ
قد ٌ
َ
والغياب قدميٌ..
ُ
ك�أ َّن الذي مل َي ُق ْل ُه لنا ُ
الكون
قد ال َح بع َد العِناقِ
فها �أنتِ �ساهِ َم ٌة والن�سي ُم لطيفٌ
وعِ ط ُر َحنِينِكِ هذا املط ْر..
�سنم�شي ِل َيغ ُم َرنا ا ُ
حل ُّب
علي �سِ واكِ
لي�س َّ
ولي�س عليكِ �سِ وايَ
ودِجل ُة ح َ
ني َي ُثو ُر على َن ْف�سِ ِه يف ال�ضمائ ِر
َمهْدِ ُّينا املُن َت َظ ْر..
ُنقا ِومُُ ..ق ْبلَ ُتنا َت�س َتمِ ُّر
ري الر�صا�ص ُة َن ْف َح َة طِ يبٍ
�إىل �أن ت�ص َ
وع�صفور ًة يف الهوا ِء
فال ت�س�أمي �إن �أط ْلنا ال�سف ْر..
***
�أل�سنا هنا كي َ
نعي�ش
ونجَ َم َع ما َينثرُ ُ ال�ضو ُء مِ ن عِ بٍَ
ن
يف �سِ اللِ الأ ْ
مل
ع�ص َر خم َر الوُجو ِد
ف َن ِ
ُن َع ِّتقها يف دِنانِ ال َع َد ْم..؟
ببع�ض ِّ
َ
�أل�سنا هنا كي ُنو َِّ�ش َح هذا
الظاللِ
البيا�ض ِ
ونمَلأ ُه باملعاين
و َنط ُل َع مِ ن ُك َّو ِة ال َع ْت ِم
َو ْر َد ِ�ضيا ٍء و َق ْط َر ندى؟
�أل�سنا هُنا كي ُنع ِّل َم �أطفا َلنا ُلغ ًة ما لها �ض َّفةٌ
ُث َّم َن ُ
رت َك ُه ْم واملدى..؟
***
على لجُ َّ ِة ا ُ
حلزنِ
يَحمِ ُلني نه ُركِ اليو َم
لكنني ممُ َت ٌلئ بالوِ�صالِ
ويل ُح ُل ٌم �أنتِ في ِه ندى فرحي..
يف �أ َّولِ ا ُ
حل ْل ِم
َي ْنبَجِ ُ�س ال�ضو ُء مِ ن ُج ْرحِ نا
ِّ�س ُك َّل الدُّ روبِ
كي ُي َقد َ
ُ
ُّ
أر�ضنا ُ
حيث كل َن ِب ٍّي
�إىل � ِ
ُيعي ُد احلِكاي َة مِ ن �أ َّولِ ال�سط ِر
حتى نعو َد �إىل دَمِ نا طازجاً كالطفولةِ..
ُ
الطريق
طا َل
فال َتق َنطي مِ ن �إل ٍه �س ُيو َل ُد مِ ن �أجلِنا...
***
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�أجمل بعذر الهوى
عبدو �سليمان اخلالد
()1
مللمتُ �شـمـل الـ ّر�ؤى واحلبـر والـورقـا
وبت ا�ستلهم ال ّن�سـيـان ما�سـ َرقـا
ُّ
�أُ�صغي لِه ْم ٍ�س من املا�ضي ُي ْ
دغدغـنـي
ال من وحيه عبـقـا
مل ّا �أزلْ حام ً
�ألـو ُذ مـن روعـة ال ّذكـرى بـ�أروعـهـا
ملحت لها يف ظُ لمـتـي �شـفـقـا
وقد ُ
ن�أى عن ّ
ال�ش ّـك قـلـبـي حـيـن �آنـ�سـهـا
وراح يـقـبـ�ض مـن �آثـارها رمـقــا
وغـاد ٍة  ,انهـلتـنـي الـح ّـب �سـاقـي ـ ًة
ال�سـالف الـذي ما�ش ّـح� ,أو نـفَـقـا
نبـع ُّ
غرقتُ يف الوجد ح ّتى مُنتهى �أذنـي
يف جلّـ ٍة  ,كنـت ال�أخ�شى بـهـا َغرقـا
�ش ّبت بـراعُمهـا بـال ّـطـيـب حـافـلــة
ّ
والطـلّ بـات يـُن ّـدي الـ ّثغْـر والعـنـقــا
وينثـر ال ّلهـفـة الـحـ ّرى علـى مَـهَـلٍ
فيوقظ اليا�سميـن والغ ّ
ـ�ض واحلـبـقــا
كم هِ ْمتُ يف م ْرج عينني ا�ستوى بهما
نو ُر احلياة وحبـّي  ,جـلّ مـن خـلـقـا
� ْأحببت فيهـا خريـف ال ُعمـْر مُـزدهـراً
خمْ َ�ض ْو ِ�ض ً
ال  ,و�سوا َد ّ
ال�شيب ُم�ؤْتـلـقـا
-2�أروح �ص َّبا  ,و�أغدو نحوها ولـه ـاً
ّ
وال�ش ْوق يهمي على وجد الهوى َغـ َدقـا
وكـ ّل �شــوق حـرام �أن يـُ�ضـ ّيـعــه
مــن قـلـ ُبـه فـي تـبـاريـح الـهـوى خـف ـقــا
ومن ُترى يف ال ّنوى الي�شتهي ِ�صلة؟
�أو ي�شتكي بعد ما ّ
�شط ال ّنـوى ُحرقــا
ـرف
احلب من طـ ٍ
أحب ,وكان ّ
ومن � ّ
ذاق الأم ّرينِ َ ,
طول ال ّلـيـل والأرقــا
احلب يف الأعمار من زمن
اليعرف ُّ
يعيه  ,مهمـا نهـاه ال�شّ ـيـب � ,أو َع ُنـقـا
� ْأجمِ ل بع ْذر الهوى � ,إن كنتَ تعلمه
وال ت ُل ْم � ,إن َبلَوتَ الع�شق  ,من ع�شقـا
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ق�ضايا و�آراء

ا لبكا ء
•حممد خالد عمر
قفز �إىل �ساحة الذاكرة ا�سم جملة �ساخرة كانت ت�صدر يف
�سورية قبل عقود من الزمن حتت ا�سم ( امل�ضحك املبكي ) ،غري
�أن هذه الفكرة مل ت�ستطع �أن جتعلني �أقوم مبقاربة �أو تقابل �أو
موازنة بني املفهومني ،و�أعني مفهوم ال�ضحك ومفهوم البكاء .ف�إذا
كان ال�ضحك مقلوب البكاء على ر�أي �أحد ال�شعراء الأ�صدقاء
الذي عنون ديوانه ال�شعري بهذا العنوان ف�إن العك�س لي�س
�صحيح ًا لأن البكاء لي�س مقلوب ال�ضحك فهو مقلوب لكل ما يعكر
ال�صفو النف�سي واالجتماعي والعقدي.
ولأن البكاء وال�ضحك �أهم ميزتني �إن�سانيتني فقد ا�ستطاع
املفهومان �أن يخلقا َّ
يف ت�سا�ؤالت �شتى انطلقت يف غالبيتها من
مالحظتي اقت�صار حاالتنا االجتماعية اليوم على مفهوم
البكاء بعد �أن �أ�صبح ال�ضحك ال�صفة املتنح ّية ،واحتل البكاء
مرتبة ال�صفة الغالبة حتى بكاء القلب قبل بكاء العني
مبدلوله التعبري عن احلزن مكتفية بقطب واحد من القطبني
االجتماعيني املتقابلني ،و�سمحت له باحتالل امل�ساحة كلها.
فهل حدث ذلك لأننا نتّبع ال�سنّة التي فُر�ضت على العامل يف زمن
الهيمنة وحق القوة ،التي تريد �أن تخ�ضع العامل� ،أو ت�صبغه مبا
يتوافق مع ثقافتها ،ور�ؤيتها؟� ،أم �أنّنا مل نعد نرى يف هذه احلياة
ال ما يبكي فر�أيت �ضرورة تبيان انهزام املفهوم الذي يدل على
�إ ّ
التفا�ؤل لأن التفا�ؤل �أ�صبح عزيز ًا على اال�صطياد �أو الر�صد،
ومبا � ّأن ال�سخرية ذات وجهني .وجه �ساخر م�ضحك لأننا ننف�س
به عن البكاء ،والوجه الآخر ذاك الذي يدعو �إىل الالمباالة،
وبالوجهني نعتقد � ّأن ال�سخرية مل تعد ذات فائدة مرج ّوة
ت�ساعدنا يف اخلروج من حالة البكاء املهيمنة بعد �أن �أ�ضحى كل
ق�سم الأهل �أنف�سهم �إىل فئتني.
ما حولنا ُيبكي و َيبكي ،وبعد �أن ّ
الأوىل نبكي منها ،والثانية نبكي عليها.
غري � ّأن البكاء ال يعني دوم ًا �أننا يائ�سون �أو م�ست�سلمون حلالة
ال�ضعف واالنهزام فقد يبكي املرء حزناً� ،أو غيظ ًا �أو كظماً،
�أو غ�ضب ًا �أو حنقا �أو فرحاً ،وهذه احلاالت ال تدلّ على حالة
تف�سر حالة ال�صرب واال�ستعداد للنهو�ض.
االنهزام ،بل ّ
�سمى �أحد الأعوام
فر�سولنا الكرمي عليه ال�صالة وال�سالم ّ
املف�صلية يف حياته عام احلزن ،وعام احلزن هذا بكى فيه
الر�سول الكرمي ،مع � ّأن �إميانه وثقته بربه ،وهمته وا�ستعداده
لتبليغ الر�سالة والقيام مبهمة بناء الدولة �أقوى من حزنه،
و�أكرب من بكائه ،و�أعلى من املثبطات املحيطة به ،ومن الأذى
الذي يالقيه.
و�إذا ما علمنا �أن البكاء لغة يعني :يف حالة الق�صر الدموع ،ويف
حالة املد ال�صوت .ف�إننا نرى �أن البكاء مفهوم �أو�سع من املفهوم
اللغوي فهو يتجاوز الدموع وال�صوت� .إذ ميكن للإن�سان �أن يبكي
دون دموع ،ودون �أن ي�سمع �أحد �صوت نحيبه ،كما ميكن للدموع
�أن تهطل دون بكاء.
وظاهرة البكاء الظاهر ب�أنواعها :التباكي ،والعويل ،والنحيب،
والن�شيج ،ودموع التما�سيح ،ودموع الفرح ،ودموع احلزن ودموع
الفرج ،وال�شوق وال�شعور ب�أمل الفراق ،و�أمل اخليبة و�أمل الغدر
تخ�ص الإن�سان ،وبع�ضها ميكن �أن تتعداه �إىل املخلوقات
).
ُّ
يخ�ص
التي مت ّيزها الأنف�س كلها� ،أما البكاء غري الظاهر فهو ما
ّ
الإن�سان وحده .وال �شك � ّأن هناك حاالت للبكاء ت�ستخدم
كا�ستعارات مكن ّية ،وهي ما يطلق على خملوقات اهلل كال�شجر
واحلجر وال�سماوات والأر�ض وال�شم�س والقمر.
�أما �صور بكاء النفاق وبكاء احليلة « كبكاء �أخوة يو�سف

تعبري عن كل ما يكدر الإن�سان وما يعرت�ض حياته من غدر و�أ�سى،
وكان النقاد ي�صفون ال�شعر البكائي بال�شعر الأقل �شعرية لأنها
تفي�ض عليه العاطفة وتغلب عليه الأحا�سي�س الإن�سانية.
والبكاء لي�س عيب ًا بحد ذاته ،بل هو حالة �إن�سانية ،وفعل
وقدره حق
�شفّاف �إذا قام به العاقل ،وو�ضعه يف مكانه ووقته ّ
قدره ،وقد نقل لنا التاريخ �أخبار ًا عن بع�ض البكائني بعد �أن
و�صفهم ب�أنهم من �أقوى النا�س و�أمنعهم ،وكانوا يبكون �أمام �أي
م�شهد �إن�ساين �أو عاطفي �أو �أخالقي .فكم قر�أنا �أخبار ًا عن
عمالق الإ�سالم �أعني عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه ،وهو يبكي
�أمام �أي موقف �أو م�شهد �إن�ساين.
كما � ّأن �أجدادنا وعوا �أن البكاء ال ي�أتي ب�أي نتيجة تفيد
الباكي �أو املبكي عليه غري التنفي�س عن الباكي نف�سي ًا الذي
تف�سره العامة عندما يقولون دعوه يبكي فالبكاء فرج ،كما �أنّهم
�أدركوا متام ًا � ّأن هناك مراتب ملن نبكي عليهم �أو نبكيهم فمنهم
من ي�ستحق ذلك ومنهم ال ي�ستحق ذلك البكاء .يقول كعب بن
مالك يف رثاء حمزة �سيد ال�شهداء عم ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم:
بكت عيني وحق لها بكاها وما يغني البكاء وال العويل
فال�شاعر يعرف � ّأن يف هذه املواقف ال يفيد البكاء وال العويل،
غري �أن العني تدمع والقلب يخ�شع .. ..
وقد �سمى �أجدادنا الوقوف على الأطالل -البكاء على الأطالل
 فهل نعود للبكاء على �أطاللنا ؟ وهل ن�ستطيع حتديد الأطاللالتي علينا �أن نبكيها بعد هذا اخلراب املد ّمر الذي و�صلت �إليه
الأمة ؟
فبعد بكاء �أبي البقاء الرندي على الأندل�س:
لكل �شيء �إذا ما مت نق�صان فال يغر بطيب العي�ش �إن�سان
هي الأمور كما �شاهدتها دول من �سره زمن �ســـــــاءته �أزمان
وبكاء �شعرائنا على حال الأمة ،وعلى القد�س والأق�صى ،وكل
بقعة دن�سها امل�ستعمر من بقاع الوطن ،وقد طوق الزمن �أمتنا بكل
�أنواع امل�آ�سي حتى � ّأن هناك مدن بحالها �أ�صبحت عناويني للبكاء
التاريخي ولأن حال الأمة من �سيء �إىل �أ�سو�أ فقد ازداد عدد
املدن تلك وتنوعت جغرافيتها من غرب الوطن �إىل �شرقه ومن
�شماله �إىل جنوبه .يقول:
نحن البدايةُ والبدايةُ والبدايةُ  .كم َ�سن َْه
يجب ؟
و�أَنا ال َت َواز ُُن بني ما ُ
َ
هناك ومن هنا �ستهاجر ال َع َر ُب
كُ نَّا
وتغرتب
لعقيدةٍ �أُخرى .
ُ

�أمام �أبيهم ،وبكاء املكائد الذي ربطت ظاهرته بالن�ساء فهذا
لي�س بكاء �أ�ص ً
ال ،بل هو حيلة ت�ستخدمه الأنثى لق�ضاء حاجتها
ب�أ�سلوب الدموع مبعنى �أنها ت�صبح و�سيلة من الو�سائل امل�ستخدمة
للو�صول �إىل الغاية� .إال �أنها تبقى ظاهرة.
وهناك امتهن البكاء وغالب ًا ما تكون الن�ساء من يقمن بهذا
وكن م�شهورات بالبواكي� ،أو النادبات ،وكانت العرب
الفعلّ .
أجرهن ليحيني الندب على املتوفى� .إن مل يكن له بواكي� ،أو
ت�ست�
ّ
كان من �أهل النفوذ ،ويريد من حوله الإ�شهار حتى بالبكاء.
وكان هذا الأمر متوافق ًا مع حياة النا�س االجتماعية .وكرثة
البواكي والبكاء ي�ساوي �شيئ ًا من املوا�ساة على ر�أي اخلن�ساء
�سيدة البواكي ال�صادقات على �أهلهم فهي التي تقول يف رثاء
�صخر �أخيها:
على �إخوانهم لقتلت نف�سي
ولوال كرثة الباكني حويل
ولكن ال �أزال �أرى عجو ً
ال وباكيـــــــــة تنوح ليوم نح�س
وما يبكون مثل �أخي ولكن	�أعزي النف�س عنه بالت�أ�سي
غري ا ّّن الإ�سالم جاء بتعاليمه لينهي ظاهرة الندب واللطم
و�أبقى على البكاء ،فقد ورد يف اخلرب �أنه ملا ورد نب�أ وفاة خالد
ابن الوليد ر�ضي اهلل عنه يف خالفة �أمري امل�ؤمنني عمر بن
اخلطاب ر�ضي اهلل عنه �سمع �أ�صوات الندب والبكاء فا�ستف�سر
عن اخلرب فنقل له نب�أ وفاة خالد فقال كلمته امل�شهورة :على
مثل �أبي �سليمان فلتبك البواكي .و�أخري ًا هناك بكاء اخل�شية
واخل�شوع ،وهي الظاهرة الأكرث و�ضوحاً ،و�صدق ًا لأنها جتمع بني
الندم والتمنّي والرجاء والتذلل .وهي تظهر عند من �سمت نف�سه
و�شفّت �إىل حدود التفكّر يف عظمة اخلالق وعجز املخلوق.
يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم
يقول ربنا جلّ جالله:
ّ
خ�شوعا ( الإ�سراء  .) 109واخل�شوع هلل واخل�شية منه هما
احلالتان الأ�سمى للبكاء� ،إذ تتنا�سبان وعظمة الإن�سان ور�سالته
ودوره .وجالل عظمة الإله واملوقف بني يديه.
فالدمعة حتجب النار عن ج�سم الباكي ،وتكون له ح�صن
و�سالم ،وقد جاء يف احلديث ال�شريف ( :عينان ال مت�سهما النار
عني بكت من خ�شية اهلل ،وعني باتت حتر�س يف �سبيل اهلل ).
نف�سر بكاء الأ�شياء بالدالالت .فعندما تتحات وريقات
وقد ّ
نف�سرها بحالة البكاء ال�شجري ،كما ميكننا �أن
الأ�شجار ميكن �أن ّ
نح�س ببكاء الدنيا عندما ت�شعر بفراغ يحدثه غياب ال�صاحلني،
يعمرها ،وال�سماء تبكي عندما ال
وتبتلى ب�أنانية من ينبغي �أن ّ
جتد من يفهمها ،ويحر�ص عليها قال تعاىل يف �سورة الدخان :فما
بكت عليهم ال�سماء والأر�ض وما كانوا منظرين .
وهذا البكاء لي�س من باب �أن�سنة الأ�شياء ،كما يريد الأدباء �أن
يطلقوا عليها .و�إمنا لكل خملوق بكا�ؤه ،يبكي فيه حاله ،وعالقة
االن�سجام والتناغم املفقود بينه وبني الأ�شياء الأخرى يف هذا
َق َ�ص ٌب هياكلنا
العامل� .أما �أن�سنة الأ�شياء وبكاها ف�أف�ضل من ميثلها ال�شاعر
وعرو�شنا َق َ�ص ُب
العربي الكبري الذي رثى نف�سه مالك بن الريب:
يف كُ لَّ مئذَ َنةٍ
علي فلم �أجد �سوى ال�سيف والرمح
تذكرت من يبكي ّ
ومغت�صب
حاو ,
ٍ
ُ
الرديني باكيا
يدعو لأندل�س
حمـبـوك يجـر لـجـامـه	�إىل املاء مل يرتك له املوت
و�أ�شــــــقر
ٍ
� ّإن ُحو�صرتْ َحل َُب
�ســـاقـيا
�أخري ًا �أال ت�ستحق �أطالل الإن�سان العربي والهوية العربية
�سمت العرب
ولأن البكاء ارتبط يف �أحد وجوهه بالرثاء فقد ّ
املحا�صرة ،واملنتهكة منّا البكاء .الذي ميكن يخلق فينا روح
َ
�شعر الرثاء �أو دواوينه بالبكائيات ،وهذا لي�س �صحيح ًا متام ًا �إذ
يختلف �شعر الرثاء عن �شعر البكائيات فالأول يتناول �أحا�سي�س الغريية ،ويجدد فينا الأمل الذي يبعث الأمل ،و�أن نبد�أ بالعمل
ويعمر البلدان.
املوت واحلزن الذي يخلفه فراق املتوفى� ،أما �شعر البكاء فهو اجلاد اخلالّق الذي يبني الإن�سان،
ّ
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خمتــــارات من "الأ�ســـــــبوع الأدبي" قبل " "1000عدد
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جائزة نوبل يف الأدب ()1994 - 1901
� 1901سويل برودوم فرن�سية �شاعر.
 1902تيودور موم�سن �أملانية م�ؤرخ
 1903بيورن�ستجرن بيورن�سن الرنويج روائي –
كاتب م�سرحي – �شاعر
 1904فردريك مي�سرتال فرن�سة �شاعر جوزه
ا�شيغاري ا�سبانية كاتب م�سرحي.
 1905هرنيك �سينكيوتيزبولونية روائي – 1906
جيوزيه كاردوك�سي �إيطالية – �شاعر.
 1907روديار كيبلنغ – �إنكلرتة – �شاعر – روائي
.
 1908رودولف �أوكن �أملانية فيل�سوف.
�1909سلمى الجرلوف  -ال�سويد  -روائية
 1910بول فون غي�س – املانية �شاعر – كاتب
م�سرحي.
 – 1911موري�س مرتلنك بلجيكية كاتب م�سرحي.
 1912جريهارت هويتمان – �أملانية – كاتب
م�سرحي.
 1913رابندرانات طاغور الهند – �شاعر -
 1914مل متنح
 1915رومان روالن فرن�سية روائية
 1916فرنرفون هيدن�ستام ال�سويد � -شاعر.
 1913كارل جاروب – الدامنرك – روائي –
هرنيك بونتوبيدن – الدامنرك روائي.
 1919كارل �سبيلرت – �سوي�سرة – �شاعر – روائي.
 1920كتوت هام�سون – الرنويج – روائي
 1921اناتول فران�س – فرن�سة – روائي
 1922جا�سينت – بينافنت � -إ�سبانية  -كاتب –
م�سرحي
 1923وليم بوتلر يات�س – �إيرلندة – �شاعر
 1924فالدي�سالف رميونت – بولونية – روائي.
 1925جورج برنارد �شو – انكلرتة – كاتب
م�سرحي.
 1926غرازيا دليدا – �إيطالية – روائية.
 1927هرني رغ�سون – فرن�سة – فيل�سوف
� 1928سيغريد اوند�ست – الرنويج – روائية.
 1929توما�س مان �أملانية – الواليات املتحدة –
روائي.
� 1930سنيكلر لوي�س الواليات املتحدة – روائي.
 1931اريك اك�سل كارلفلدت ال�سويد – �شاعر
 1932جون غال�سورثي  -انكلرتة – روائي
 1933ايفان بونني – االحتاد ال�سوفييتي  -روائي
 1934لويجي برياندللو – �إيطاليا – م�ؤلف
م�سرحي.
 1935مل متنح.
� 1936أوجني �أونيل – الواليات املتحدة – م�ؤلف
م�سرحي.
 1937روجيه مارتن دوغار – فرن�سة – روائي.
 1938بريل بلك  -الواليات املتحدة – روائية.
 1939فران�س �إميل �سيالنيا – فنلندة – روائي.
 1940مل متنح.
 1949مل متنح.
 1942مل متنح.
 1943مل متنح.
 1944يوهان�س جن�سن – الدامنرك – روائي.
 1945غابرييال مي�سرتال – �شيلي � -شاعرة
 1946هرمن ه�س �سوي�سرة – روائي.
 1947اندره جيد – فرن�سة – روائي – كاتب –
مقاالت.
 1948توما�س �سرتن�س – اليوت – انكلرتة – �شاعر
 ناقد. 1949وليم فوكرن – الواليات املتحدة – روائي.
 1950برتراند ر�سل – انكلرتة – فيل�سوف.
 1951بارالجر كفي�ست ال�سويد – روائي –
�شاعر.
 1952فرن�سوا موريال – فرن�سة – �شاعر –

روائي – م�ؤلف م�سرحي.
 1953ون�سنت ت�شر�شل – انكلرتة – م�ؤرخ –
خطيب.
 1954ارن�ست همنغواي – الواليات املتحدة –
روائي.
 1955هالدور الك�سن�س اي�سلندة – روائي.
 1956جوان رامون جيمينز – �إ�سبانية – �شاعر.
� 1957ألبري كامو – فرن�سا – روائي – م�ؤلف
م�سرحي.
 1958بوري�س با�سرتناك – االحتاد ال�سوفياتي –
روائي – �شاعر (رف�ض اجلائزة).
� 1959سلفاتور كازميودو �إيطاليا – �شاعر.
 1960الك�سي ليجيه �( ،سان جون بر�س) – فرن�سا
– �شاعر.
 1961ايفوا اندريك يوغ�سالفيا – روائي
 1962جون �شتاينبك – الواليات املتحدة  -روائي
 1963جيورجيو�س �سفري�س – اليونان � -شاعر
 1964جان بول �سارتر – فرن�سا – فيل�سوف –
م�ؤلف م�سرحي (رف�ض اجلائزة).
 1965ميخائيل �شولوخوف – االحتاد ال�سوفياتي
– روائي.
� 1966صموئيل �آنيون – �أملانيا – روائي – .نيللي
�سا�ش – ال�سويد � -شاعرة .
 1967ميغل �آنغل ا�ستوريا�س غواتيماال – روائي.
 1968يا�سوناري كاواباتا – اليابان – روائي.
� 1969صموئيل بيكت – ايرلندة – روائي ،م�ؤلف
م�سرحي.
 1970الك�سندر �سوجلنت�سني – االحتاد ال�سوفياتي
– روائي.
 1971بابلو نريودا – �شيلي – �شاعر.
1972هرنيخ بول – �أملانية االحتادية – روائي.
 1973باتريك هوايت – �أو�سرتالية – روائي.
 1974ايفيند جون�سون – ال�سويد – روائي– .
هاري مارتن�سون – ال�سويد – روائي� .شاعر.
� 1975أوجينيو مونتايل – �إيطاليا – �شاعر.
� 1976سول بلو الواليات املتحدة – روائي.
 1977في�سنت الك�سندر – �إ�سبانية – �شاعر.
 1978ا�سحق ب� .سنجر الواليات املتحدة – روائي
(بولوين الأ�صل).
 1979مل متنح
� 1980سيزيلو ميلو�سز – الواليات املتحدة –
�شاعر (بولوين الأ�صل).
 1981اليا�س كانتي – انكلرتة – روائي ،كاتب
مقاالت.
 1982غابرييل غار�سيا ماركيز – كولومبية –
روائي� ،صحفي ،ناقد اجتماعي.
 1983وليم غوادنغ � -إنكلرتة – روائي.
 1984يارو�سالف �سيفرت – ت�شيكو�سلوفاكية -
�شاعر
 1985كلود �سيمون – فرن�سة – روائي.
 1986وول �سونيكا – نيجريا – �شاعر وكاتب
م�سرحي.
 1987جوزيف برود�سكي – الواليات املتحدة –
روائي.
 1988جنيب حمفوظ – م�صر – كاتب – وروائي.
 1989كميلو خو�سيه �سيال – ا�سبانية – روائي.
 1990اوكتافيو باث – املك�سيك – �شاعر.
 1991نادين غوردمير – جنوب �أفريقيا – روائية.
 1992ديريك والكوت �سانت لوي�س – �شاعر.
 1993تورين موري�سون – الواليات املتحدة –
روائية.
 1994كنز بورو �أوي اليابان – روائي.

حممد �إح�سان النَّ�ص
• �سمر روحي الفي�صل
هذا العدد من امللحق ال�شهري خا�ص ب�أ�ستاذنا
مد اهلل عمره ،ومتعه
الدكتور حممد �إح�سان الن�ص َّ
بال�صحة ،فقد غر�س فينا �شيئ ًا ال يقدر بثمن ،هو
التحلي باملو�ضوعية يف البحوث الأدبية والنقدية،
ذلك �أنه عالج مو�ضوعات ،كالع�صبية القبلية،
تغري الباحث باالنحياز �إىل موقف ير�ضى عنه،
�أو ي�ؤيده� ،أو يراه �صواب ًا بيد �أن �أ�ستاذنا الن�ص
علمنا �أن اخل�ضوع لإغراء املو�ضوع خلل يف الباحث،
لأنه يقوده ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر� ،إىل
�إ�سقاط �أفكاره على الن�صو�ص املدرو�سة ،فيجانب
املو�ضوعية ويخون الأمانة العلمية ،وال يخرج
بنتائج مقبولة يف احلقل العلمي.
ومن ثم كانت كتب �أ�ستاذنا الن�ص منوذجات
تطبيقية للمو�ضوعية يف الدرا�سات الأدبية يدركها
العاملون يف هذا احلق ،ويعرفون �صعوبة جت�سيدها
وحاجة البحوث العربية �إليها.
وال �أ�شك يف �أن �أ�ستاذنا الن�ص حر�ص يف م�ؤلفاته
كلها على الإحاطة باملو�ضوع من جوانبه التاريخية
والأدبية وال�سيا�سية ،ولهذا ال�سبب مل يكن يتعجل
�أو ي�سعى �إىل �إذاعة كتاب مل تكتمل �أ�سباب ن�ضجه،
بل كان يت�أنى ،وينعم النظر ،ويقلب الر�أي ،وميح�ص
الن�صو�ص والآراء ،قبل �أن يدون ف�صول كتابه،
وهذه الإحاطة �سمة بارزة يف درا�ساته ،وهي �سمة
جعلت كتبه مراجع ال يجاوزها �إ َّ
ال جاحد ،ولكنها
يف الوقت نف�سه �أبعدته عن الغزارة يف الت�أليف،
فبدا مق ً
ال قيا�س ًا �إىل �إمكاناته ومعارفه ومهارته،
ولي�س هذا الأمر ب�ضائره ،لأنه ا�شتهر بالإخال�ص
للأدب الأموي عموم ًا ،وللخطابة خ�صو�ص ًا ،وهذه
ال�شهرة مل حتجب اهتمامه بدرا�سة ال�شعراء
الأعالم ،كح�سان بن ثابت وزهري بن �أبي �سلمى ،بل
عززتها ،وجعلتها �أكرث ر�سوخ ًا يف الوطن العربي..
ولي�س بغريب �أن ن�سمي �أ�ستاذنا الن�ص مبعلم
البحث الأدبي ،لأنه كتبه تعلم القارئ طرائق
التحليل وا�ستنباط النتائج ومعا�شرة الن�صو�ص،
وجتعله يتقن درو�س املنهجية حني يرى املو�ضوعية
والأمانة والإحاطة جم�سدة يف بحوثه خري
جت�سيد .وقبل ذلك كله يلفتك يف �أ�ستاذنا الن�ص
�أ�سلوب الباحث ،ودقته اللغوية ،و�إحاطته بامل�صادر
واملراجع ،وقدرته على الإفادة من �سابقيه،
واحرتامه الرتاث العربي دون تع�صب له �أو �سعي
�إىل التقليل من �ش�أنه� ،ألي�ست هذه كلها �صفات معلم
البحث الأدبي؟ �أال يحق لنا بعد ذلك �أن نفخر
ب�أننا تتلمذنا يوم ًا على هذا املعلم اجلليل ،وقر�أنا
كتبه بعد ذلك فتعلمنا منها �أ�شياء ال نزال نعتز بها
ونحر�ص عليها؟..
�إن �أ�ستاذنا حممد �إح�سان الن�ص يدخل القلب
بي�سر ،فوجهه هادئ ،وهندامه �أنيق مرتب ،و�صوته
ذو بحة �آ�سرة ،وانفعاله هني لني ،ي�ستمع �إليك
فيح�سن اال�ستماع ،ويكلمك فت�ضطر �إىل اال�ستماع
�إليه بغية الإفادة منه ،وغذا حددنا قيمة الأ�ستاذ
املعلم ب�أثره يف طالبه ،وقرائه ،ف�إننا ال ن�شك يف

�أن �أ�ستاذنا الن�ص هو املجلي يف هذا امليدان ،وهذا
العدد من امللحق ال�شهري نوع من تكرميه ،ونحن ال
منلك يف هذا التكرمي غري الكلمات الطيبات ن�سوقها
�إليه يف هذه املنا�سبة ،منا�سبة القول �إننا لن نن�سى
ما قدمته �إلينا و�إىل الأدب العربي من خدمات
وحتقيقات و�آراء ونتائج ،ولو كنا منلك �شيئ ًا �آخر
يعرب عن احرتامنا وتقديرنا ملا بخلنا به ،غري �أننا
ندعو الباحثني �إىل متابعة تكرمي �أ�ستاذنا الن�ص،
ون�أمل �أن يلبوا الدعوة كما لباها الزمالء الذين
كتبوا عن �أ�ستاذنا الن�ص يف هذا امللحق ،و�سعوا �إىل
الإحاطة مب�ؤلفاته ،مد اهلل عمره.

بطاقة –
�ص
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ّ
 مواليد دم�شق 1919 البكالوريا الأوىل  :دم�شق .1940 البكالوريا الثانية :دم�شق .1941 اللي�سان�س يف اللغة العربية و�آدابها1946 ..جامعة القاهرة
 مدر�س يف ثانويات دم�شق 1956 – 1946 املاج�ستري يف الآداب 1959 :جامعة القاهرة. الدكتوراة يف الآداب 1962 :جامعة القاهرة. مدر�س يف كلية الآداب (ق�سم اللغة العربية)بجامعة دم�شق منذ .1963
 مدر�س يف جامعة اجلزائر منذ عام  1966وملدة�ست �سنوات.
 عميد كلية الآداب بجامعة دم�شق  1978وحتى. 1979
 �أ�ستاذ بق�سم اللغة العربية بجامعة الكويت.1989 – 1979
 ع�ضو جممع اللغة العربية بدم�شق .1979 نائب رئي�س جممع اللغة العربية بدم�شق.1993

�آثار الدكتور حممد �إح�سان الن�ص
 – 1امل�ؤلفات:
 اخلطابة العربية يف ع�صرها الذهبي – داراملعارف مب�صر .1963
 الع�صبية القبلية و�أثرها يف ال�شعر الأموي،دار اليقظة – دم�شق  ،1963ثم ن�شرته دار الفكر
مرتني ./1973 /
 ح�سان بن ثابت – دم�شق  ، 1966طبع غري مرةو�آخرها .1985
 زهري بن �أبي �سلمى – دم�شق – طبع غري مرة –و�آخرها .1985
 اخلطابة ال�سيا�سية يف ع�صر بني �أمية – دم�شق– دار الفكر .1965
 -ال�شعر ال�سيا�سي يف الع�صر الأموي
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بحوث ودرا�سات

هما�ش”
اخلطاب ال�شعري عند طالب ّ
يف ر�ســــــالة ماج�ســــــتري
•عبد احلكيم مرزوق
قدم��ت الباحث��ة :ف��داء فتح��ي ح�س�ين الب��واب م�ؤخر ًا
ر�سال��ة ماج�ست�ير حملت عنوان «اخلط��اب ال�شعري عند
طالب ه ّما�ش» ب�إ�شراف الأ�ستاذ الدكتور :فوزي �إبراهيم
احل��اج وذلك يف ق�س��م اللغة العربي��ة و�آدابها_جامعة
الأزهر_غزة .
وتناول��ت الدرا�س��ة �سبع��ة دواوين م��ن دواوي��ن ّ
ال�شاعر
ال�سوري طالب ه ّما�ش ،وهي:
 )1راهبة القمح احلمامة ()1999
م�ساء �أيها الرجل الغريب ()2000
 )2عم
ً
 )3النّادم ()2003
 )4املت�أمل عند نهاية الأمواج ()2006
 )5اليوم �أنهيت البكاء على حبيبي ()2008
� )6ش ّباك املو�سيقار ()2010
حرا�س احلزن ال ّليل ّيون ()2014
ّ )7
ولق��د اعتمدت الدرا�س��ة على املنهج الو�صف��ي التحليلي،
ُ
وق ّ�سم��ت �إىل باب�ين ،يدر���س الب��اب الأول م�ضم��ون
الق�صي��دة ،وينق�سم �إىل خم�س��ة ف�صول ،كل ف�صل يدر�س
م�ضمون ًا من م�ضامني الق�صيدة ،والف�صول هي:
 احل��زن :ويدر�س الف�صل مظاهر احل��زن عند ّال�شاعر،
والأ�سباب والبواعث التي �شكّلت احلزن يف �شعره.
 االغ�تراب :ويتن��اول االغ�تراب يف �شع��ر ّال�شاعر ،من
حيث مظاهره وبواعثه كما تبدت يف �شعره.
 امل��وت :يدر�س الف�صل املوت ،من حي��ث القلق من املوت،واخلوف من املوت ،وكيفية ت�شخي�ص وجت�سيد املوت عند
ّ
وال�ص��راع معه ،وحتدّ يه
ال�شاعر ،واحل��زن النّا�شئ عنهّ ،
والتفكري امل�ستمر فيه.
ال��ذات والآخ��ر :يدر���س ه��ذا الف�ص��ل مفه��وم ّ
 ّال��ذات
والآخر ،وكيفية التّعبري عن كل منهما يف �شعره ،و�أ�شكال
ّ
الذات وح�ضورها.
 �ص��ورة امل��ر�أة :يدر���س الف�ص��ل �ص��ورة امل��ر�أة يف �شع��رال�شاعر� ،سواء كانت املر�أة (املحبوبة)� ،أو املر�أة (الأم)،
�أو كان��ت امل��ر�أة (الوط��ن) ،وتغزله باملحبوب��ة ،وعالقة
امل��ر�أة بحزن��ه ،وحتت عن��وان الفردو�س املفق��ود تدر�س
مالم��ح غياب املر�أة يف حياة ّ
ال�شاع��ر وانعكا�س ذلك على
نف�سيته وحياته ككل.
وجاء الباب ال ّثاين ليدر���س البناء الفني للق�صيدة عند
ّ
ال�شاع��ر ،ولق��د ق�س��م الباب لأربع��ة ف�ص��ول ،يدر�س كل
منها مو�ضوع ًا يتعلق بالبناء الفني للق�صيدة عنده ،وهي
موا�ضيع:
ّ
ّ
 ال ّلغ��ة والأ�سلوب :يدر�س طبيعة اللغة واملعجم اللغويوالرم��ز والإيح��اء يف لغت��ه ّ
عن��د ّ
ال�شعر ّي��ة،
ال�شاع��رّ ،
ً
وطبيعة �أو �شكل الأ�سلوب ،و�أخريا يدر�س الف�صل التّكرار
يف لغة ّ
ال�شاعر.
ّ
ال�ص��ورة
ال�ص��ورة ال�شعر ّي��ة :يدر���س الف�ص��ل طبيع��ة ّ
 ّّ
ال�صورة
ال�شعر ّي��ة ،واخلي��ال ،و�ش��كل وطريق��ة ت�شكي��ل ّ
ّ
ال�شعر ّية يف �شعره.
 املو�سيق��ى :يدر���س املو�سيق��ى يف �شع��ر ّال�شاع��ر ،م��ن
حي��ث الإيق��اع ،وت�شكي��ل املو�سيق��ى اخلارجي��ة (ال��وزن
والقّافية) ،واملو�سيقى الدّ اخلي��ة و�أ�شكالها و�أ�ساليبها يف
�شعره.
 التّنا���ص :ويدر�س ا�ستفادة ّال�شاعر من تقنية التّنا�ص
يف �شعره ،وم�صادر التّنا�ص عنده.
ولقد تو�صل��ت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج بع�ضها
يت�ص��ل مب�ضم��ون الق�صي��دة يف �شع��ر ّ
ال�شاع��ر ،والآخ��ر
يت�صل ب�شكل الق�صيدة عنده ،ومن هذه النتائج:
 )1يفي���ض �شع��ر ّ
ال�شاع��ر طالب ه ّما�ش باحل��زن والأمل،

لدرج��ة تغدو فيه��ا ّ
كل معامل الكون م��ن حوله حزينة،
ترتدي اللون الأ�سود ،وتوح��ي ّ
بالظلمة والك�آبة ،الأمر
الذي ي�سمح بتلقيب ّ
ال�شاعر ه ّما�ش ب�أمري �شعراء احلزن.
 )2يعي�ش ّ
ال�شاعر ه ّما�ش يف حالة �شديدة من االغرتاب
ع��ن وج��وده ،ت�س��ود �شع��ره بدرج��ة عميق��ة ،وتنعك�س
ال�شاعر يف كتابت��ه ّ
ه��ذه امل�شاع��ر على �أ�سل��وب ّ
ال�شعرية
م��ن حيث انتقائ��ه ملفرداته و�إحلاحه عليه��ا� ،أو طريقة
ت�شكيل��ه له��ذه املف��ردات داخ��ل ن�ص��ه ّ
ال�شع��ري ،وتعدد
مظاه��ر االغ�تراب يف �شع��ره ،ولع��ل �أهم ه��ذه ّ
املظاهر:
حزن��ه ّ
ال�شدي��د ،وحنين��ه الدائ��م �إىل املا�ض��ي ،وتعلقه
ّ
بالذكري��ات� ،أ ّم��ا �أه��م بواعث االغ�تراب عن��د ال�شاعر
فتكمن يف خيبة الأمل ،والقهر والقمع ّ
والظلم الذي بات
�سمة هذه احلياة القا�سية.
 )3يتك��رر ذك��ر امل��وت يف �شع��ر ّ
ال�شاع��ر ب�ص��ورة ملح��ة،
وهو �شعور ناجت عن ح��زن ّ
ال�شاعر واغرتابه ،مما يفقده
الرواب��ط ّ
الطبيعية التي ت�شدّ ه �إىل هذه احلياة ،وي�شعر
ّ
ال�شاعر بقلق م�ستم��ر من املوت ،فهو يخاف املوت لدرجة
عميق��ة جتعل��ه يج�س��ده وي�شخ�ص��ه كائن�� ًا حي�� ًا �أمام��ه
ي�صارعه با�ستمرار.
 )4تتجل��ى يف عناوي��ن ق�صائ��د ّ
ال�شاع��ر طال��ب ه ّما���ش
ّ
كل م�شاع��ر احلزن والغرب��ة والأمل وتفكريه امل�ستمر يف
امل��وت ،فترتدد مفردات ه��ذه امل�شاعر يف عناوين غالبية
ق�صائده ّ
ال�شعرية.
 )5يفتق��د ّ
ال�شاع��ر للوجود احلقيق��ي للآخر يف حياته،
فق��د يجعل��ه �أحيان�� ًا ي�ستح�ض��ر ه��ذا الآخر لك��ن ب�صور
مليئ��ة باحل��زن والأمل� ،أو ي�ستدعي��ه لي�شاط��ره �أمله� ،أو
ال�سلبية ،يفتقد ّ
ال�شاعر
يتوحدّ معه يف حزنه وم�شاعره ّ
طال��ب ه ّما���ش وجود امل��ر�أة يف حياته� ،س��واء كانت هذه
امل��ر�أة ه��ي املحبوب��ة� ،أو الأم� ،أو الوط��ن� ،أو حت��ى �أي
�ش��كل للمر�أة ي�ؤن�س به حيات��ه ،فيما تبدو ّ
الذات تبحث
ع��ن نف�سها وع��ن كينون��ة وجودها ،فقد تظه��ر منك�سرة
�أحيان�� ًا ،ومن�شطرة على ذاته��ا �أحيان ًا �أخرى ،ذات مت�أملة
تعرب عن داخلها املت�أمل احلزين ب�صور عدة ،وجميع هذه
ال�ص��ور ترتد نح��و دالالت احلزن واالنك�س��ار والإ�شفاق
ّ
ّ
على الذات.

 )6تنعك���س م�شاع��ر ّ
ال�سلبية من ح��زن وغربة
ال�شاع��ر ّ
و�ضي��اع ،وقلق��ه امل�ستم��ر وخوفه م��ن املوت عل��ى طبيعة
املعج��م ال ّلغ��وي عن��ده ،فيحف��ل �شع��ره بك��م كب�ير م��ن
املفردات التي تن�صب يف اجلانب الدّ اليل لهذه امل�شاعر.
ال�شعري��ة يف �شع��ر ّ
ال�ص��ورة ّ
ال�شاع��ر ب�ص��ورة
 )7ت�برز ّ
ّ
قوي��ة ،فقد تبنى ق�صائد كاملة عن��د ال�شاعر من توايل
ال�شعرية ،ويلعب خي��ال ّ
ال�ص��ور ّ
ال�شاعر دور ًا
ا�ستح�ض��ار ّ
ّ
ال�ص��ور ،فال�شاع��ر ي�سرت�س��ل بخيال��ه
�أ�سا�سي�� ًا يف ه��ذه ّ
وا�صف�� ًا م�شاع��ره وعواطف��ه وانفعاالت��ه املختلف��ة عرب
تعب�يرات وت�صويرات غري اعتيادية ،ي�ستقيها من خياله
ال�ص��ورة ّ
ال�شكل
الو ّث��اب اخل�ص��ب ،كما ويغلب عل��ى بناء ّ
فال�صورة عنده يف الغالب �صورة جزئية تتوالد
اجلزئيّ ،
�أو ترتاكم لتنتج �أثر ًا نف�سي ًا عميق ًا يف القارئ ،ال �أنْ تنتج
فال�صورة يف �شع��ر ه ّما�ش ال تهتم ب�أركان الت�شبيه
�صور ًاّ ،
بق��در ما يعنيها الأثر النّف�س��ي واالنفعاالت التي ترتكها
يف الوجدان.
الطاب��ع الغنائ��يّ ،
 )8يغل��ب عل��ى ّ
ال�شاع��ر ّ
فال�شاع��ر
رومان�س��ي �إىل درج��ة عميقة ،يت�أم��ل يف الكون من حوله
ليع�بر م��ن خالل��ه ع��ن وجدان��ه ،ويه��رب �إىل ّ
الطبيعة
اخل ّالبة ليع�بر عن م�شاعره ،وي�سك��ب حزنه على معامل
ه��ذا الكون وهذه ّ
الطبيع��ة ،فتفي�ض ق�صائده باملو�سيقى
ّ
ال�شعري��ة ،وبالإيق��اع ال��ذي يحاك��ي طبيع��ة التّوترات
االنفعالية املتباينة يف جتاربه ّ
ال�شعرية.
 )9تت�ش��كل املو�سيق��ى يف �شع��ر ّ
ال�شاعر من خ�لال �شقيها
اخلارج��ي ،الدّ اخل��ي ،وتت�ش��كل املو�سيق��ى اخلارجي��ة
م��ن خ�لال ال��وزن والقّافي��ة ،يف ال��وزن ين�� ّوع ّ
ال�شاعر يف
البح��ور ّ
ال�شعري��ة الت��ي تتنظ��م عليه��ا ق�صائ��ده ،لك��ن
يغل��ب ا�ستخدامه لبحور (املت��دارك ،والكامل ،والرجز)
ب�ص��ورة �أ�سا�سي��ة� ،أم��ا بالن�سبة للق��وايف فتتّخ��ذ �أ�شكا ًال
هند�سي��ة وفني��ة تتما�ش��ي ودفق��ات ّ
ال�شاع��ر النف�سية،
فتتن��وع بح�سبه��ا ،ف�لا يلت��زم ّ
ال�شاعر بقافي��ة معينة يف
الق�صيدة الواحدة ،وال يركز على حروف بعينها لت�شكل
روي �أ�سط��ره ّ
ال�شعرية� ،أ ّم��ا املو�سيقى الدّ اخلية يف �شعره
فتت�ش��كل ب�ش��كل �أ�سا�سي م��ن فني��ة التكرار الت��ي تتعدد
ت�شكالته��ا يف �شعره ،بالإ�ضافة �إىل م��ا ي�ضفيه الترّ ادف،

ّ
والطباق واجلنا�س ،من مو�سيقى داخلية جميلة.
 )10يلتج��ئ ّ
ال�شاع��ر للم��وروث احل�ض��اري ع�بر فني��ة
التّنا���ص ،ب�ص��ورة كب�يرة يف �شع��ره ،في�ستق��ي ّ
ال�شاع��ر
العديد م��ن ّ
ال�شخ�صي��ات والأحداث والأف��كار من خالل
م��ا يكتنزه ال�تراث ،فيع��ود ّ
ال�شاعر �إىل امل��وروث الدّ يني
والتّاريخ��ي والأدب��ي ،وكذل��ك �إىل الفولك ّل��ور ال�شعب��ي،
والأ�ساط�ير القدمي��ة ،لك��ي ي�ضف��ي عل��ى �شع��ره �أبع��اد ًا
تاريخي��ة وداللية و�إيحائية �أعم��ق ،ويتخذ التّنا�ص يف
بناء جزئي ًا ،فال تعتمد الق�صائد
�شعره �شك ًال جزئي�� ًا� ،أو ً
ّ
ال�شعري��ة عن��ده عل��ى تنا���ص مع�ين ُتبن��ى علي��ه� ،أو من
خالل��ه الق�صيدة ،بل �إنّ التّنا�ص يظهر يف �أ�سطر �شعرية
قليل��ة حام ًال مع��ه دالالت و�إيح��اءات معين��ة يف مكانه،
في�ضاعف من دالالت الق�صيدة ويزيد من عمقها.
ومما يذكر ان ال�شاعر طالب ه ّما�ش من مواليد حمتفظة
حم�ص عام  1966ويعمل خمرج ًا يف امل�سرح املدر�سي واه
ع�شر جمموعات �شعرية �صادرة عن احتاد الكتاب العرب
ووزارة الثقافة ال�سورية وهي :
 -1نبوءة الثلج والنيل – دار الذاكرة 1997 -
 -2ك�أين �أمومة هذي احلياة – دار �أرواد للن�شر 1998 -
 -3راهب��ة القم��ح احلمام��ة – احت��اد الكت��اب الع��رب –
دم�شق 1999-
 -4عم م�ساء �أيها الرجل الغريب – احتاد الكتاب العرب
2000� -5آخر �أ�سراب الع�صافري – وزارة الثقافة – 1999
-6ك�آخر بيت يف مرثية مالك – وزارة الثقافة2000
 -7نادب احلياة الأحزن – وزارة الثقافة ـ 2001
 -8نحت فراتي لتمثال الغريب  -وزارة الثقافة – 2002
 -9النادم – احتاد الكتاب العرب  -دم�شق – 2003
 - 10املت�أ ّمل عند نهاية الأمواج _ احتاد الكتاب العرب
2006
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�صورة من الذاكرة

كتاب جديد للباحث �أحمد بوب�س
يت�ضمن كتاب “�سامي ال�شوا �أمري الكمان”
للباحث �أحمد بوب�س الذي �صدر م�ؤخر ًا عن
الهيئة العامة ال�سورية للكتاب جوانب عديدة
من حياة ون�شاطات هذا الفنان ال�سوري الرائد
�إ�ضافة �إىل �سريته الذاتية ون�شاطاته املو�سيقية
وجوالته العربية والعاملية و�إبداعاته املو�سيقية
يف جمايل الت�أليف املو�سيقي والعزف.
وخ�ص�ص الكتاب ف�ص ً
ال للق�صائد التي نظمها
ال�شعراء يف عبقرية �سامي ال�شوا املو�سيقية
التي ظهرت منذ طفولته املبكرة ،حيث كان
بارع ًا يف حفظ الأدوار الغنائية لكبار املطربني
�أمثال عبده احلامويل وحممد عثمان وابراهيم
القباين وغريهم قام فيما بعد بعزف تلك الأدوار
على كمانه مبرافقة فرقة حممد العقاد الكبري وفرق �أخرى كما ي�شري الكتاب �إىل خو�ضه غمار
البحث املو�سيقي وو�ضع الكثري من الدرا�سات والأبحاث املو�سيقية .

الزمالء �أع�ضاء
احتاد الكتاب
العرب
يق��وم احت��اد الكت��اب الع��رب بالتح�ضري
لإ�صدار دلي��ل جديد لأع�ض��اء االحتاد،
ويف ه��ذه املنا�سب��ة نرج��و منك��م تزويد
ق�س��م االنرتن��ت ب�س�يرة ذاتي��ة حديث��ة
وف��ق اال�ستم��ارة املعتمدة لدين��ا مرفقة
ب�ص��ورة �شخ�صي��ة� ،أو تعدي��ل ال�س�يرة
الذاتي��ة املوج��ودة حالي�� ًا .علم�� ًا ب���أن
الدلي��ل �سي�ص��در بال�صيغت�ين :الورقي��ة
والألكرتونية.

�صورة جتمع ال�شاعر الكبري الراحل حممد مهدي اجلواهري وال�شاعر
الكبري عبد الرزاق عبد الواحد..

�صفحات من دفاتر الأزمة ..ال�صمت لي�س حياداً
بدليل �أن املوقف فيها فر�ضته حكاية
�صدر عن وزارة الثقافة -الهيئة
العالقة مع الوطن ومن �أجل الوطن
العامة ال�سورية للكتاب كتاب بعنوان
من منظور الدور واملهمة املحكومتني
“�صفحات من دفاتر الأزمة ..ال�صمت
واملوقف
الذاتية
باالعتبارات
لي�س حياداً” مل�ؤلفه الزميل علي قا�سم
ال�شخ�صي ،ولو بقي من�ضبط ًا يف �إطار
رئي�س حترير �صحيفة الثورة الذي
املهمة املهنية التي تت�سع بات�ساع الوطن
يقول يف كلمته على غالف كتابه :ل�سنا
وتكرب بكرب ما يعانيه وما يواجهه.
بوارد الت�سجيل وال الر�صد ،لكننا وجدنا
يت�ضمن “�صفحات من دفاتر الأزمة
�أنف�سنا بحكم ال�ضرورة يف دائرة التوثيق
ال�صمت لي�س حياداً” عناوين عديدة
اليومي التي تتجاوز مهمة الر�صد بكثري
نذكر منها“ :قبل �أن نبد�أ ”!..و”النزوح
وتتفوق على الت�سجيل يف �أنها مل تعتمد
العربي املبكر” و”تراتبية و�أولويات”
االنتقاء ومل ترغب يف �أن تكون يف ذلك
و”�شاهد عيان” و”يف ح�ضرة التفا�صيل”
املوقع ،فجاءت ال�صفحات وقد انتقت
و”�صوت النا�س” و”الإدراك ال�شعبي”
ذاتها دون �أي تدخل وجمعت بني �سطورها
ما دفعت به الأحداث ليكون بني تلك ال�سطور .ويف الوقت و”كي نلم�س ح�ضورها” و”جبهات حرب..و�أدوات”
ذاته لي�ست امل�س�ألة بهذه الب�ساطة وال هي عفو اخلاطر و”حروب معلنة” وغريها.

بطاقات ع�ضوية
لأع�ضاء احتاد
الكتاب العرب
يق��وم احت��اد الكت��اب الع��رب بالتح�ضري
لإ�ص��دار هوي��ات ع�ضوي��ة جدي��دة
للأع�ض��اء ،يرج��ى م��ن الزم�لاء �أع�ضاء
االحت��اد تزوي��د ق�س��م الذاتي��ة ب�صورة
�شخ�صي��ة وب�صيغ��ة اال�س��م باالنكليزية
وف��ق ج��واز ال�سف��ر يف ح��ال وج��وده ،
علم�� ًا بـــــ���أن ه��ذه الهويــــــ��ات اجلديدة
�ســـــــــتكون �صاحلة ملدة � 10سنوات.

تعزية

تعزية

رئي���س احت��اد الكتاب العرب و�أع�ضاء املكت��ب التنفيذي و�أ�سرة حترير “الأ�سب��وع الأدبي” يتقدمون ب�أحر

رئي���س احت��اد الكتاب العرب و�أع�ضاء املكت��ب التنفيذي و�أ�سرة حترير “الأ�سب��وع الأدبي” يتقدمون ب�أحر

التعازي من الزميل الدكتور فايز عز الدين بوفاة ابن �شقيقه .

التعازي من الزميل الأديب زهري هدلة بوفاة والدته .

راجني اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته ويلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان.

راجني اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته ويلهم �أهلها وذويها ال�صرب وال�سلوان.

و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

املرا�سالت
الجمهورية العربية ال��س��وري��ة  -دم��ش��ق -ص
.ب( - )3230هاتف - 6117240-6117241فاكس
 -6117244جميع المراسالت باسم رئيس التحرير.
هاتف االشتراكات 6117242
ثمن العدد داخ��ل القطر  25ل.س  -في الوطن
العربي $ 0.5 :خارج الوطن العربي $1أو ما يعادله.
تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية

و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

الكتاب العرب  700ل س  -لألفــــــراد2000ل.س اآلراء واألفكار التي تنشرها الصحيفة
وزارات وم���ؤس���س���ات2400ل.س  -ف��ي ال��وط��نتعبر عن وجة نظر كاتبها
ال��ع��رب��ي:ل�لأف��راد6000ل.س أو - $150ل��ل��وزارات
وال��م��ؤس��س��ات .8000س أو-$175خ�����ارج الوطن
ال���ع���رب���ي:ل�ل�أف���راد 20000ل.س أو - $360
للمؤسسات30000ل.س أو $420والقيمة تسدد
مقدمًا بشيك مصرفي ألمر اتحاد الكتاب العرب
-دمشق ويرجى عدم إرسال عمالت نقدية بالبريد.

www.awu.sy
E-mail : aru@tarassul.sy

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

ال�سيد وزير الثقافة يزور الأديب الكبري حنا مينه
زار وزير الثقافة الأ�ستاذ ع�صام خليل
الأديب الكبري الروائي حنا مينه يف منزله
بدم�شق لالطمئنان على �صحته والوقوف
عند �آخر �أخباره الثقافية واالجتماعية
وال�صحية.
وعرب ال�سيد الوزير عن تقديره الكبري
لروائي �أعطى الثقافة ال�سورية والعربية
والعاملية رافد ًا �إبداعي ًا جديدً ا الفت ًا �إىل
�أن الروائي حنا مينه �شكل ذائقة نقدية
وجمالية و�أ�س�س م�شروع ًا عام ًا متوا�ص ً
ال يف
احلياة الثقافية ،معترب ًا �أن احلياة ت�ستمر
بتطورها وجمالها من خالل ه�ؤالء املبدعني
لأن احلاجة �إليهم كبرية وهامة.
وعرب الأديب حنا مينه عن �سعادته بهذه
الزيارة وبهذا احل�ضور اجلميل الذي �ضم
وزير الثقافة ورئي�س حترير جملة املعرفة
واملدير العام مل�ؤ�س�سة ال�سينما بعد م�سرية
حياة طويلة عا�شها بكل �صعوباتها التي يف
كتاباته ورواياته.
�أما الدكتور علي القيم رئي�س حترير جملة
املعرفة الذي رافق ال�سيد وزير الثقافة

يف الزيارة فقد عرب عن اعتزازه بتجربة
الأديب حنا مينه وفخره ب�أنه عاي�شه
وواكبه واطلع على كثري من عطاءاته.
بدوره �أو�ضح حممد الأحمد املدير العام
مل�ؤ�س�سة ال�سينما �أن امل�ؤ�س�سة قامت بر�صد
الكثري من �أعمال حنا مينه وحتويلها �إىل

ت�ضامن ًا
مع ال�شعب الفنزويلي
ندوة بعنوان:
(ال�شعوب يف مواجهة احل�صار)

�أعمال �سينمائية كان را�ضي ًا عنها ،معترب ًا
هذا الر�ضا وهذه املحبة ملا قامت به امل�ؤ�س�سة
جتاه رواياته فخر ًا على مر التاريخ ،وك�شف
عن عزم م�ؤ�س�سة ال�سينما تنفيذ �أفالم
جديدة باال�ستناد �إىل الأعمال الأدبية
للروائي العربي ال�سوري الكبري حنا مينه.

دعا احتاد الكتاب العرب و اجلبهة القومية الفل�سطينية للعودة
حل�ضور ندوة فكرية ت�ضامنية مع ال�شعب الفنزويلي بعنوان :

(ال�شعوب يف مواجهة احل�صار)

وذلك يف متام ال�ساعة احلادية ع�شرة من �صباح الأربعاء 2015|4|1
يف قاعة املحا�ضرات يف احتاد الكتاب العرب -املزة مقابل الق�صر العديل
املتحدثون يف الندوة:
 د .ح�سني جمعة رئي�س احتاد الكتاب العرب �أ  .طالل ناجي الأمني العام امل�ساعد للجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني – القيادةالعامة
 �أ عماد �صعب � .سفري فنزويال بدم�شقد  .نبيل �أبو خاروف الأمني العام للجبهة القومية الفل�سطينية للعودة
يدير الندوة :د  .نزار بني املرجة

( الدعوة عامة )

«وداعا �شوبنهور»
عن دار (�سليكي �إخوان) بطنجة� ،صدر للقا�ص املغربي عبد ال�سالم اجلباري جمموعة ق�ص�صية بعنوان« :وداعا
�شوبنهور» .ت�ضم املجموعة  33ق�صة ق�صرية منها“ :خلف �شجرة التوت”�“ ،إياك �أن تن�سى لورا”�“ ،أنا�شيد
قط»« ،العيادة”“ ،اخلفافي�ش ال ت�سري �إال نهار�ش ًا”“ ،ال�صومعة”�“ ،أوهام �سريبنطي�س القزحية”“ ،الع�ض على
اخل�شب”“ ،الأمل مهنتي”“ ،كافكا يعود �إىل �أ�صيلة”�“ ،شجرة الأ�شياء»...
والكاتب املغربي عبد ال�سالم اجلباري ،قا�ص من مواليد مدينة الق�صر الكبري ،ع�ضو باجلمعية املغربية ملدر�سي
الفل�سفة وع�ضو م�ؤ�س�س جلمعية الإ�شعاع الثقايف ب�أ�صيلة ،يكتب الق�صة الق�صرية واخلاطرة وال�شعر واملقالة،
وله اهتمام بالفن الت�شكيلي ،ن�شر عدة ن�صو�ص ق�ص�صية ومقاالت مبنابر ورقية والكرتونية و�شارك يف عدة
ملتقيات ومهرجانات وطنية� ،صدرت له جمموعة ق�ص�صية بعنوان « :وحني يكون احلزن وحده» ،وله �أعمال
�أخرى خمطوطة يف الق�صة الق�صرية.

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 فهيـم عيـــــ�سى

رئي�س احتاد الكتاب العرب

م�شاركة يف الإخراج :مها ح�سن

هيئة التحرير:

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

• نزار بني املرجة

ال�شتلة ..والطلقة!!
ــ  1ــ
ال�شتل��ة ..والطلق��ة (�أو القذيف��ة �أو ال�شظي��ة!)،
كالهما تنغر�سان!!
ـ2ـ
ال�شتل��ة تنغر���س يف ال�تراب ،والطلق��ة تنغر���س يف
اجل�سد!
ــ  3ــ
فعل يهدف
إرادة من الإن�سان ــ يف ٍ
ال�شتلة تنغر�س ــ ب� ٍ
�إىل احلياة!
فعل
إرادة م��ن الإن�سان ـ��ـ يف ٍ
والطلق��ة تنغر���س ـ��ـ ب��� ٍ
يهدف �إىل املوت!!
ــ  4ــ
ال�شتل��ة تنغر���س يف �إط��ار عالق��ة خ�ّيةرّ ة جتمع يد
الإن�سان ..وال�شتلة ..والرتاب!
قاتل��ة ب�ين يد
عالق��ة
والطلق��ة تنغر���س يف �إط��ار
ٍ
ٍ
الإن�سان والطلقة ..وج�سد الإن�سان الآخر (ال�ضحية)!
ــ  5ــ
ووداع��ة ويف �إط��ار لق��اءٍ
ال�شتل��ة تنغر���س به��دوءٍ
ٍ
تفاعلي مع الرتاب بهدف احلياة..
و�صخ��ب و�ضجيج (قد
ب�سرع��ة
والطلق��ة تنغر���س
ٍ
ٍ
يك��ون مكتو َم ال�صوت �إمعان ًا يف الغدر!) ،لت�ستقر �أو تعرب
ج�سد ال�ضحية بهدف القتل!
ــ  6ــ
ٌ
ٌ
ٌ
حممودة
ووا�ضحة وبريئة وعالقتها
هادئة
ال�شتلة
ٌ
ٌ
وغام�ضة ،وال
غ��ادرة
مع ال�تراب والأر���ض ،..والطلقة
ت��رى الع�ين �إال ــ فارغتها ـ��ـ مرمية على الأر���ض �إ�شعار ًا
بحدوث اجلرمية!
ــ  7ــ
ال�شتلة ..ملأى ..وت�صنع احلياة
والطلق��ة تبق��ى منه��ا (الفارغ��ة) بع��د �أن تنج��ز
املوت!!
ــ  8ــ
ٌ
حياة ..وتعدنا بالعطر وال�شذى والعبري
ال�شتلة..
والطلقة ..ال تعدنا �إال برائحة املوت!!
ــ  9ــ
بني ــ ال�شتلة ــ وــ الطلقة ــ عليك االختيار..
..واخليار لي�س �صعب ًا على ــ الإطالق ــ!:
� ..إطالق الإرادة اخليرّ ة يف احلياة
 ..ال ــ �إطالق النار ــ على احلياة!
ــ  10ــ
ٌ
دعوة مفتوحة لن�سيان نزي��ف الدماء و�أ�صوات
ه��ي
ٌ
ودع��وة مفتوح��ة حلم��ل وغر���س الكثري من
الطلق��ات،
ال�شتالت..
 ..وع�ش��ق الأخ�ض��ر و�أل��وان ال��ورود والزه��ور
واحلياة..
ــ  11ــ
طلقة تريد موتنا
والطلقة ..يف وجه
ٍ
..هي �أداة م�شروعة للدفاع عن حياتنا!
وحينما طلقاتهم تريد قتلنا وموتنا..
فطلقاتنا �ضرورة للدفاع عن �شتالتنا واحلياة!!..
ــ 12ــ
الطلقة ..موت
و
ال�شتلة ..حياة!!
www. marje.syriaprof.com

