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�صديق احلمّى “املتمدّ ن”!

• غالب خاليلي

قا�س عموم ًا ،فما بالك برم�ضان فيه،
ال�صيف يف بالدنا ٍ
ال�سيما عند املنتمني �إىل دول “الفو�ضى اخلنّاقة”� ،سواء
�أكانوا من ال�صامدين ال�صابرين يف وطنهم ،يكابدون الرعب
واملر�ض والفقد والغالء وانقطاع امل��اء والكهرباء� ،أم من
املقيمني خارج الوطن ،ال�سيما يف املناطق امللتهبة ،يعانون
القلق واجلوى واحل ّمى؟
نعم ،ال�صيف يف البالد احلارة حمموم .هذا يعني لهيب ًا
يف كل مكان ،ما مل يتوفّر التكييف والتك ّيف املنا�سبان،
املكلفان ك��ث�يراً .وامل�شكلة �أن مناطق كثرية يف (وطننا)
ت�صحرت ،و�صار ال�صيف فيها قا�سي ًا �صعب ًا ،يزيد
العربي
ّ
�صعوبته قطع املياه املتع ّمد ،من منابعها ،من �أجل تركيع
ٌ
مغلقة �أبوابها ،وكثريون -حيث
ال�شعوب الأبية .املدار�س
مروا من
ما
االعتدال
ديار
إىل
�
احلر
ّ
القدرة املادية -هجروا ّ
منخل (الإرهاب �أو الرتويع) املزعوم ،ذي الثقوب اخلانقة
للأبرياء ،املنع�شة للربابرة من الب�سي ثياب (الأتقياء).
�أم��ا معظم �أولئك الذين مل يجدوا بلد ًا يقول لهم� :أه ً
ال
و�سه ً
ال ،فبقيوا حيث هم ،معزولني من قبل الآخر (ال�شبيه
وم َّملني
ولكن النقي�ض) يف �شهر الرحمة وغري الرحمة ،حُ َ
�سبب خراب (الب�صرة) ،بر�ؤيتهم الثاقبة ،و ُم َّت َهمني ب�أنهم
ال يعانون من ر�ؤية ب�ؤرية فح�سب ،بل العمى! ينطبق على
ه�ؤالء املثل القائل( :رمتني بدائها وان�سلّت) .لكن يبقى
�س�ؤال مهم لكل من ّ
ف�ضل الغرباء منهم :ما جدوى احلرية
الآتية على �صهوة �أح�صنة الأعداء؟ وما جدواها عند امرئٍ
مات �أو �أقعد �أو فقد وطنه؟هذا يف باب الأمور التي �سوف
نعدها جت��اوز ًا ب�سيطة� ،أما الأم��ور الكبرية فما �أكرثها يف
ّ
عامل يتقن التمثيل ،حتى باجلثث.
ترى م�س�ؤولني كبار ًا يجولون مثل مكّوك احلائك بني
البلدان ،يوزّعون احلكم واالبت�سامات هنا وهناك ،مثلما
ال�سرية القذرة ،فيما ينكّل وكال�ؤهم على
يوزّعون املها ّم
ّ
الأر�ض بالب�شر واحلجر والتاريخ .م�شاهد قا�سية جد ًا على
قلب الكافر ،فكيف هي على قلب امل�ؤمن احلقيقي� ،أو قلب
حي؟ �أال ينفطر قلب املرء
ال�شاعر الرقيق ،بل قلب كل امرئ ّ
واملهجرين وغريهم من
وهو يرى معاناة الالجئني والنازحني
ّ
احلرة
يرى
وهو
املرء
يحزن
الباقني على قيد احلياة؟ �أال
ّ
يدعون ال��ر�أف��ة والكرم والإن�سانية� ،أو
تعاين بني ذئ��اب ّ
ت�ستجدي رغيف خبز لأوالدها� ،أو تبحث عنه يف القمامة،

وهي التي كانت من قبل �سيدة م�صونة حمرتمة؟ �أال ميوت
املرء من الكمد وهو يرى الأرواح تزهق ،والديار تخرب،
والرثوات تنهب؟ يف هذا اجلو احلا ّر املقيت ،ال يبقى –عند
�صديق مطواع يرطّ ب ح ّمى ال�صيام �أعظم من
كثريين -من
ٍ
التلفزيون ،تتنقّل به �-إذا امتلكتَ �صحن ًا ف�ضائي ًا �صغري ًا
ومل تجُ رب على غريه -من حمطة �إىل حمطة بكل حرية،
وال من يطلب منك �أجرة �أو فيزا .تغلق املحطّ ة ومتحوها
حتّى من ال��ذاك��رة ،فال يزعل جهاز التلفزيون .حق ًا �إنه
«متمدن» بكل معنى الكلمة ،لوال الوحو�ش املختبئة
جهاز
ّ
ً
به ،يف �صور جميلة �أحيانا ،ويف كلمات حلوة ت�شبه الع�سل،
ً
خا�صة ممن ي�س ّمون
ال�سم الزعاف القاتل،
لكن مفعولها هو
ّ
ّ
�أنف�سهم (�أ�صدقاء ال�شعوب) ،والأحرى ت�سميتهم (القتلة).
وامل�سل�سالت ،ما �شاء اهلل ما �أكرثها ،ك�أنها –ويا للخيبة -هي
غاية ال�صيام وال�صائمني! على �أن امل�سل�سالت املحلية القليلة
حاالت �إن�سانية
التي ا�ستطعنا متابعتها خالل �سنوات ع ّي�شتنا
ٍ
خمتلفة ،ت�شري �إىل املعاناة الكبرية التي يعي�شها النا�س .هي
ٌ
م�سل�سالت حتاكي الواقع ولو ب�صورةٍ م�صغّرة .كنتُ �أرجو �أن
وال�صامدين
تقرتب �أكرث من �أولئك
َ
ّ
امل�ضحني من �أجل الوطنّ ،
يف قالعه ودروب��ه ،و�أال ي�شارك بع�ضها الإع�لام اجلائر يف
الرتكيز على العورات القليلة ،لتبدو وك�أنها غالبة� .أما باقي
امل�سل�سالت في�شعر املرء معها باخلزي� ،إذ �إن مو�ضوعاتها
تتنكّر للحقائق ،وتغو�ص يف �صور من الرذيلة الوا�ضحة �أو
املقنّعة ،حتى يكاد ي�شعر املرء �أن جمتمعاتها م�ستنقع قذر
تعي�ش فيه اجلراثيم والطحالب .يف ح ّمى خانقة ،ويف
أزم��ة �أك�ثر خنق ًا ،كثريون من ذوي البو�صالت املنحرفة،
� ٍ
من حمتكري ال�شعائر (على �أ�سا�س �أنهم وحدهم الأتقياء
النبالء) ،ي�ستكرثون حتى كلمات املجاملة مثل( :كيف
حالك يا ج��ار؟)� ،أو حتى (رم�ضان ك��رمي) ،ناهيك عن �أن
يتفاعلوا معهم يف منا�سبات اجتماعية كثرية ،منها العيد
مث ً
ال (وم��ا من �أح��د يريد كعكهم وال خبزهم)ّ ،
مف�ضلني
�صداقة املحطات الف�ضائية التي تكذب عليهم منذ �سنوات،
خمتلف .يف ظروف كهذه يكون رم�ضان والعيد
على �سماع ر�أي
ٍ
يف الوطن والغربة قا�سي ًا بكلّ معنى الكلمة .لكن يبقى الأمل
عند رجال عاهدوا اهلل على �أن يردوا الب�سمة �إىل وجوه كل
امل�ؤمنني ب�أوطانهم .له�ؤالء نقول :كل عام و�أنتم بخري.

ق�ضايا و �آراء

ــاب
ُك ّت
ٌ
و

�آ راء

(متر العروبة مبحنة ومنعطف خطري ،والأم��ر كله معلق بانت�صار �سورية
وهو ما �سي�شحن هذه الروح ومينحها مزيد ًا من القوة والعنفوان ،وكذلك ق�ضية
فل�سطني وا�ستبعادها من الواجهة بر�سم (الربيع العربي) ،والعدوان على �سورية
خدمة للأجندة ال�صهيونية بافتعال حرب والإي��ه��ام بوجود عدو �آخ��ر غري
�إ�سرائيل مثل �إيران!!)..

 �إدري�س هاين –(كاتب وباحث مغربي)
(�إيران لن تتنازل عن ا�ستقاللية قرارها ال�سيا�سي وحتالفاتها املتينة مع
الدولتني ال�سورية والعراقية ،و�إ�ضافة �إىل هذا اال�ستنتاج يالحظ اجلميع �أن
ميزان الدول الثالث �سورية والعراق و�إي��ران ،مييل �إىل م�صلحة �سيا�سة هذه
الدول يف رف�ضها للهيمنة الأمريكية و�ستبقى دول مثل ال�سعودية غارقة ل�سنوات
كثرية يف احل��رب الظاملة على اليمن ،مثلما �سيكون من ال�صعب على �أي دولة
عربية �أو �إ�سالمية يف املنطقة التخل�ص من الإرهابيني التكفرييني �إذا بقيت
تعتمد يف جمابهتها لهم على الواليات املتحدة)..

 حت�سني احللبي –(كاتب وباحث فل�سطيني)
(دور النظام احلاكم برتكيا يف الأزمة يف �سورية معروف يف �أوروبا ووا�شنطن
�أما الزعم ب�أن تركيا تكافح الإرهاب ،فلي�س له �أي قيمة ويخفي وراءه خمططات

“البقاء لل ْأ�صلح” ..جمرّ د فكرة!

ال�ستهداف املعار�ضة العلمانية الرتكية وحزب العمال الكرد�ستاين)...

 بيرت �شنور –(كاتب ت�شيكي)

• وجيه ح�سن

جمرد فكرة
“البقاء للأ�صلح”..
ّ
عنّت على خاطري ،و�أنا �أجو�سُ دروب
ال���ذاك���رة ،مطلق ًا ل��ه��ا ال��ع��ن��ان ح��ول
م��ا ج��رى  -وم��ا ي��ج��ري  -يف واقعنا
العربي املَعِي�ش  -وحتديد ًا يف وطننا
ال�����س��وري امل��ق��اوم  -حيث الأح���داث
ت�سد
الإجرامية والدموية الع ْمياء
ّ
على اجلميع جمرى الفرح والتنفّ�س
واحل��ي��اة ،وال ت�سمح لأوردة الوطن
و�شرايينه ،ب���� ْأن تكون متلألئة من
بقطرات من الفرح،
ال��داخ��ل ،تنعم
ٍ
و�شذرات من الطم�أنينة� ،سوى ما ي�ش ّع
ٍ
بع�ض
يف ال��ظ�لام القاهر م��ن انبثاق ٍ
من خيوط الفجر اخلجولة ،عابرة
ّ
متوقفة عند اللون
�إ���ش��ارات امل���رور،
الأحمر ،كبق ّية خلق اهلل الأ�سوياء،
عندما تلتقيهم �إ�شارة مرورية ،فهم
ال ي��ت��ج��اوزون ح��دوده��م قيد �أُمن��ل��ة،
�ألي�ستْ حريتك تنتهي ،ح�ين تبد�أ
ولكن ماذا تقول يف
حرية الآخرين؟
ْ
كلّ
�أولئك الذين دا�سُ وا نوران ّية القيم

وامل��ب��ادىء والإ���ش��ارات ،ومل يتبقّ يف
�أدمغتهم الظالمية ال�����س��وداء� ،سوى
لغة “التّحريق والتّقتيل والتّدمري
والتّهجري والتّلغيم؟!� ...أعود للقول:
ت��ل��ك الأب��ج��دي��ة ال��ع�����ص��م��اء� ،أع��ن��ي
“احرتام حريات الآخرين” ،تلقّينا
��وه��ج��ة م��ن توجيهات
ح��روف��ه��ا امل��ت ّ
ثم �أ ْ
مل
وحما�ضرات بيوتنا و�أمهاتناّ ،
تعلّمنا مدار�سنا ومعاهدنا وجامعاتنا
ه��ذه الثّيمة العظيمة ،وه��ذا املبد�أ
بد من التنويهّ � ،أن
الرا�سخ؟ من هنا ال ّ
ّ
ً
الرجعي
اال�ستالبي
التفكري
من
ا
كثري
ّ
املقيت ،يحنّط بع�ضنا ،ويكلّ�سه ،بل
ويجعله يعي�ش حالة من االنحطاط
���روح���ي،
ال�����ش��خ�����ص��ي ،واالن����ف����راغ ال ّ
واخل��واء النف�سي ،وه��ذه جمتمعة �أو
منفردة ،ال �أحد يح�سد �أ�صحا َبها عليها
ذهبي
البتّة! “البقاء للأ�صلح” ،قانون
ّ
يتج�سد
يف �شكله وامل�ضمون ،ال ب�أ�س � ْأن
ّ
حقيقة متجذّ رة يف �أر�ضنا العربية،
م��ن امل���اء �إىل امل����اء� ،إ ْذ بو�ساطته،

�سيتغيرّ امل�����س��ار ،و�ستختلف معايري
التقومي ،و�ستنحرف البو�صلة لت�أخذ
�����ص��واب ،وحينها وعندها،
َ�س ْمتها ال ّ
ال�صعداء ،وتكون
ال�ص ُ
يتنفّ�س ُ
الح ّ
املرء ّ
املناف�سة �شريفة ،و�أبوا ُبها م�شرعة
�أم����ام اجل��م��ي��ع ،ل��دخ��ول االم��ت��ح��ان
�����ص��ع��ب ،ال���ذي ي��ك��ون م��ث��ل غ��رب��الٍ
ال ّ
ُمعافى ،يفرز القمح ال�سليم من الزّ �ؤان
اخلائب ،ووقتها ي�صل كلّ امرىء �إىل
رخي
غايته وحقّه ،فيغدو قانع ًا هانئ ًا ّ
البال� ،شاعر ًا ب�أنه �شخ�ص له كيانه
الإن�ساين املحرتم ف��وق �أر���ض وطنه،
وحت��ت �سمائه“ ..البقاء للأ�صلح”
قانون عظيم يف م�ضامينه ونتائجه،
وهو بحقّ يجعل كلّ الزوايا م�ستقيمة،
�أ ْ
مل ير ْد يف �أدب ّياتهم “� ّأن �أقرب م�سافة
بني نقطتني هو اخلط امل�ستقيم” ،كما
يقول �أه ُ
���ل ال ّ��دراي��ة واالخت�صا�ص؟
وال�س�ؤاالن اللذان يطرقان �أذهاننا
و�آذان��ن��ا �صباح م�ساء ،مفادهما :متى
البقية �................................ص22

(العدوان الإعالمي �شكل مكون ًا رئي�سي ًا يف زعزعة اال�ستقرار وخلق الأزمة
يف �سورية.)...

 �إبراهيم علو�ش –(باحث و�إعالمي �أردين)
(ما يحدث يف �سورية �شيء حمزن �أن ت�ستطيع حثالة من الال �إن�سانيني الذين
ال يتمتعون ب�أي ح�س ح�ضاري �أن يخربوا مناطق وبنى حتتية ،و�أن يهجروا
املدن وي�سرقوا الآثار ،و�أن يحرقوا الغابات ،ويغت�صبوا الن�ساء ،ومن ال�ضروري
التكاتف لإي�صال ال�صورة احلقيقية وب�أن احلرب يف �سورية ال تعني �سورية فقط
و�إمنا تعني املنطقة والعامل العربي وحتى الأوروبي والغربي ،لأن الإرهاب ال
حدود له ،وال لغة تفاهم معه.)..

 ناديا العبيدي –(كاتبة و�إعالمية عراقية)

ق�ضايا و �آراء

االتفاق حول
الربنامج النووي الإيراين ودالالته
• عبد احلميد غامن

كانت مدينة لوزان ال�سوي�سرية حمط االهتمام
ال�سيا�سي والإعالمي الدويل� ،إذ �شهدت يف اليوم الثاين
من ني�سان اجل���اري ،الإع�ل�ان عن االت��ف��اق الإط��اري
بني جمهورية �إيران اال�سالمية والدول التي عرفت
ب��ـ(( )1+5التي ت�ضم الواليات املتحدة الأمريكية
ورو�سيا وبريطانيا وفرن�سا وال�صني� ،إ�ضافة �إىل
�أملانيا) ،ب�ش�أن برنامج �إيران النووي ميهد الطريق يف
حال التزم موقعه �إىل اتفاق نهائي بني اجلانبني قبل
 3حزيران املقبل .وي�أتي هذا االتفاق الذي و�صفه
الرئي�س الأمريكي بالتاريخي ،بعد نحو  12عام ًا من
املفاو�ضات� ،إذ ا�ستغرقت اجلولة الأخرية � 18شهر ًا،
وج��اء تتويج ًا للمفاو�ضات املاراثونية ،جنحت من
خاللها �إيران انتزاع تفاهم من الغرب حول برناجمها
ال��ن��ووي.وت��وىل الإع��ل�ان ع��ن ه��ذا االت��ف��اق وزي��ر
اخلارجية الإي���راين حممد ج��واد ظريف ومن�سقة
ال�سيا�سة اخلارجية يف االحت��اد الأوروب��ي فديريكا
موغرييني .وج��اء االت��ف��اق يف ورق��ة عمل من �أرب��ع
�صفحات �أطلق عليها” معايري خطة العمل امل�شرتكة
ال�شاملة اخلا�صة بالربنامج ال��ن��ووي للجمهورية
الإ�سالمية الإيرانية”.
ومن قراءة بنود االتفاق ،والظروف والأج��واء
التي ات�سمت بها املفاو�ضات الطويلة بني �إيران والدول
( ،)1+5ميكن اال�ستنتاج �إىل جمموعة من امل�ؤ�شرات
وال���دالالت� :إن �إي��ران دخلت بقوة النادي النووي
العاملي ،وب��اع�تراف ال���دول ال��ك�برى بحقها بتطوير
برناجمها النووي ال�سلمي ،مع تعهد تلك الدول برفع
كامل للعقوبات ب�شكل متزامن ،يف مقابل رقابة دولية.
�أكد االتفاق على �أن ال�ضغوط و�سيا�سات احل�صار
والت�ضييق والعقوبات االقت�صادية التي مار�ستها بع�ض
ال��دول الغربية ال�سيما (الواليات املتحدة وفرن�سا
وبريطانيا) ،وو�صلت يف �أح��ي��ان �أخ���رى بالتهديد
باحلرب ،مل حتد من �إ�صرار �إيران ومت�سكها بربناجمها
النووي ال�سلمي ،والعمل من �أجل �إقامته ،وقد اعرتف
�أوباما بف�شل �سيا�سة العقوبات االقت�صادية بقوله:
(�إن العقوبات االقت�صادية مل متنع �إيران من ا�ستكمال
بناء م�شروعها النووي).
�أك���د االت��ف��اق �أن ح��ل اخل�لاف��ات والإ���ش��ك��االت
واملخاوف التي �أث�يرت من قبل البع�ض حول برنامج
�إيران النووي ،لي�س �سبي ًال للحل� ،إال عرب طريق وحيد
هو احلوار والتفاو�ض.
�إن االتفاق الإطاري والتفاهم بني الطرفني� ،إذا
جنح يف الو�صول �إىل اتفاق نهائي� ،سي�سهم دون �شك
يف حتقيق ال�سالم واال�ستقرار يف املنطقة ،و�إعطاء
من��وذج هام ملعاجلة امل�شكالت واخلالفات واحل��روب،
التي يت�سم بها عاملنا املعا�صر ويف منطقتنا خ�صو�ص ًا،
ويواجه العديد من التحديات الأمنية اخلطرية التي
مر بها.
�أكد االتفاق �أهمية �إي��ران ومكانتها الدولية يف
املنطقة والعامل ،و�أنها قادرة على التعامل بندية مع
ال��دول العظمى التي تتحكم مب�صري القرار الدويل
وقادرة على فر�ض �إرادتها يف العامل.
�شكل الإع��ل�ان ع��ن االت��ف��اق الإط����اري �صفعة
ك��ب�يرة ل��دى بع�ض ال��ق��وى ال�سيا�سية يف ال��والي��ات
املتحدة وفرن�سا وبريطانيا ،وبع�ض �أنظمة اخلليج،
التي عار�ضت منذ بدء املفاو�ضات ،توقيع �أي اتفاق
مع �إي���ران ،ورف�ضت امل�ضي يف ه��ذا الطريق ،وبذلت
ك��ل اجل��ه��ود ملنع �إي���ران م��ن �أج��ل تطوير برناجمها
النووي ال�سلمي ،يف الوقت التي تغا�ضت فيه عن ت�سلح
(�إ�سرائيل) النووي ،ال بل مل تتخذ �أي حترك لوقفه،
نظر ًا ملخاطره على �أمن املنطقة وا�ستقراره واحتمال
ا�ستخدامه �ضد �شعوب ودول املنطقة.
�شكل االتفاق �أي�ض ًا �صفعة لأنظمة يف املنطقة مثل
نظام �آل �سعود ونظام �أردوغان يف تركيا ،اللذين بذال
ويبذالن اجلهود لتخويف �شعوب املنطقة من برنامج
�إيران النووي ،واعتماد �سيا�سة العداء لإيران خالل
العقد املا�ضي ،علم ًا �أن هذا الربنامج هو برنامج �سلمي
ولي�س موجه ًا �ضد دول جمل�س التعاون اخلليجي.
لقد قدمت �إي���ران برناجمها ال��ن��ووي ال�سلمي
وعدم التنازل ،منوذج ًا يف ال�شجاعة ورباطة اجل�أ�ش
والتم�سك باحلقوق الوطنية ،ومواجهة التحديات
وال�ضغوط والعقوبات القا�سية والتي ا�ستمرت ع�شرات
ال�سنني ،وه��ي ت�ؤكد على نهج ال�صمود ال��ذي ن�شهد

حاالت له �سابق ًا وحا�ضر ًا ،يف �سورية  ،وكذلك يف كوبا
وكوريا الدميقراطية وجمهورية ال�صني ال�شعبية.
لقد �أكد االتفاق على حق �إي��ران يف التخ�صيب
على �أر���ض��ه��ا ،وتطوير برناجمها ال��ن��ووي ال�سلمي،
وحافظ على امل�صالح الوطنية لهذا البلد دون �أن
ينق�ص �أي حق من حقوقها ،وجاء ثمرة تالحم ال�شعب
واحلكومة يف �إيران ،وكذلك مت�سك املفاو�ض الإيراين
مب�صالح ب�لاده الوطنية و�إ���ص��راره على الو�صول مع
القوى العاملية �إىل اتفاق ،هو ا�ستناده �إىل امل�صلحة
العليا للبالد والوحدة والت�ضامن الداخلي.
�إن االتفاق ي�ؤكد على �أن القوى العاملية و�صلت
�إىل ا�ستنتاج مفاده �أن موا�صلة احل�صار وال�ضغوط
و�سيا�سة العقوبات على �إيران وعلى دول �أخرى تدافع
عن حقوقها الوطنية وم�صالح �شعبها مثل (�سورية
وكوبا وكوريا الدميقراطية وغريها)� ،أثبتت ف�شلها
وع���دم ج��دواه��ا يف �إخ�����ض��اع ال�شعوب وال����دول ،كما
�أثبتت ف�شلها يف اخ�تراق �إي���ران من ال��داخ��ل وخلق
�أزم��ة داخلية بني الدولة وم�ؤ�س�ساتها وبني �شعبها،
بل على العك�س� ،أك��دت �أن ال�سيا�سات الغربية كلما
ازدادت ق�ساوة على ال�شعوب ال�صامدة �أدت �إىل تعزيز
اللحمة والوحدة الوطنية لهذه ال�شعوب وجبهتها
الداخلية املتما�سكة .وعلى �أية حال ،فاالتفاق �إجناز
كبري ل�صالح �إيران ،يعك�س م�صاحلها الوطنية ،وجرت
�صياغة بنوده �ضمن املطالب الإيرانية مبا ي�ضمن حق
�إي��ران يف التخ�صيب على �أرا�ضيها وموا�صلة مفاعل
(�آراك) للماء الثقيل ن�شاطه بتكنولوجية �أك�ثر
تطور ًا� ،إ�ضافة ملن�ش�آت(نطنز وفردو) التي كان الطرف
املفاو�ض الآخر يطالب ب�إغالقها كلي ُا يف بادئ الأمر
يعترب �إجناز ًا كبري ًا لإيران ،و�سيخلق يف حال تطبيقه
و�ضع ًا �أف�ضل لالقت�صاد املقاوم.
لقد �أدارت �إيران ملفها النووي بطريقة راوحت
ما بني الت�صلب يف احلفاظ على حقها يف التخ�صيب
والدبلوما�سية يف حماوالت الو�صول �إىل حل ال ينفي
ه��ذا احل��ق �أو يلغيه مع اعالنها ال��دائ��م عن �سلمية
برناجمها النووي والرغبة ب�إقامة �أطيب العالقات
م��ع ج�يران��ه��ا� .أم��ا ال�سيناريوهات املتوقعة لنتائج
ه��ذا االت��ف��اق :ف�إنه مع املتغريات اجليوبوليتيكية
التي طالت الواقع ال�سيا�سي يف الإقليم واملحيط،
وتبدّ ل موازين القوى اجليو�سرتاتيجية بني �أطراف
النظام العاملي املتغري ،وم��ع ب��روز الإره���اب كرافعة
لكرثة من حركات التغيري يف املنطقة ،وب��روز �إيران
كالعب �إقليمي «ب����أذرع ك��ث�يرة» ،م�ؤثر وفاعل على
امل�سرح اجليوبوليتيكي واجليو�سرتاتيجي املمتد من
�أفغان�ستان وحتى البحر املتو�سط ،ر�أت الدول الكربى
�أن ت�صل �إىل «اتفاق منا�سب» معها (التقاء امل�صالح)،
ريا ع��ن ر�ؤي���ة جديدة
فكان ات��ف��اق ل���وزان ه��ذا تعب ً
وبراغماتية يف حل الأزمات الدولية املعقدة بالطرق
الدبلوما�سية ،وال��ذي قد ي�ؤ�س�س لتفاهمات دولية
ق��ادم��ة تتناول ح��ل �أزم���ات �أخ���رى مزمنة كق�ضية
فل�سطني�،أو حديثة ك�أزمة �سورية ،والعراق� ،أو رمبا
إحلاحا مثل الإرهاب
مواجهة خماطر �أكرث تعقيدً ا و� ً
الديني واحلركات التكفريية ال�صاعدة يف املنطقة مبا
يهدد م�صالح الدول الكربى ذاتها.
كما �أن هذا االتفاق قد ينعك�س �إيجابًا ويخفف
من ح��دة االحتقان يف املنطقة ما بني �إي��ران ودول
اجل��وار وبخا�صة اململكة العربية ال�سعودية ،وما
بني �إي��ران والواليات املتحدة الأمريكية ومن خلفها
الكيان ال�صهيوين والق�ضية الفل�سطينية ،وما يت�صل
بها من �أزمات تت�شابك ،وم�صالح تتقاطع فوق م�سرح
ال�شرق الأو�سط الكبري (من �شمال �أفريقيا و م�صر
�إىل اليمن ،وم��ن م�ضيق هرمز واخلليج اىل البحر
املتو�سط عرب العراق و�سورية ولبنان ،وامتداد ًا �إىل
تركيا وبحر قزوين ،ومنه �إىل �أفغان�ستان ودول �آ�سيا
الو�سطى فال�صني ورو�سيا) .كذلك قد يدفع االتفاق
الإي���راين – الغربي ،الأم�يرك��ي (حت��دي��دً ا)� ،أو دفع
بع�ض املت�ضررين منه �إىل �إقامة حتالف مناوئ للحد
من مكا�سب �إيران اال�سرتاتيجية يف املنطقة ،وهذا ما
بد�أت خفاياه و تبا�شريه يف الظهور ،فقد ت�سعى تلك
القوى املت�ضررة �إىل �إعاقة الو�صول �إىل اتفاق نهائي
بني اجلانبني يف  30حزيران املقبل.
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كـــــــــــــــــــــــــلمة
كـــــــــــــــــــــــــلمة
كـــــــــــــــــــــــــلمة
• ح�سني جمعة

ر�ســالة من و�ســط املعركة
()1
تفجّ ر الكالم يف اخلنادقْ
�صار له معنًى جديدْ
وكُلُّ جنديّ بَطَ لْ
قنبلة �أو �أ ُْ�صبعٌ من ديناميتْ
بالر�صا�ص
ِ
والأر�ض ُحبْلى
وبالوجوه النيرَّ ةْ؛
فوق الرثى
حتت الرثى.
الأر�ضُ �أ ٌّم حانيةْ
تختال يف طُ ْه ِر
اجلها ِد والكفاحْ ؛
�سقط ال�شهيدُ
يقبل الرتبَ الطهو َر
وال يحيدْ .
()2
�أمَّــاه!!
�إين ها هنا يف خندقي
�أح�س �أنداءَ القُبلْ
�أتذكَّر رع�شةَ الأناملِ
متر �سَ كْرى بالأَملْ
حلنَانُ
فا�ض ا َ
َ
جلنَانْ
و�ضمَّني د ِْفءُ ا َ
�صار للمعنى َثمَن...
�صار للأر�ض وجودْ،
بل �إنها هي الوجو ُد
والكرامةْ .
وكُلُّ ما فيها
ازدهاءْ ؛
ال جتزعي �أمَّاه!!
�إن جاء الأَجَ لْ ،
ولك ال�سالم وال ُقبَلْ .
•••
()3
�أبتاه!!
�شبَّ الفَطيم مودع ًا حلم الطفولةْ
ودّع الأوها َم يف جتاويف ال َعنَاءْ
طاف اخليالُ
الريا�ض
ِ
يف
واملدار�س
ِ
وال�سكَنْ .
قَ لَّب الدفاتر العتيقهْ
يف ال�شباب والكهولَةْ ،
�آثارنا دلَّت علينا؛
نحن �أبناء الزمَنْ .
�أَبتاه!!
�إين هاهُ نا

نحيا لتحيا
يف الكرامة بالوطَ نْ
والتاج يبرْ ق يف املدى
مفاخر ًا بوطَ نٍ ؛
وطن ال�سيادة والإباءْ
ت�صونه الأرواحُ
كلما جاءَ الزمانُ
بال َعفَنْ ؛
ف�إذا ارتقيت يف ال�سَّ مَا
فكن �صبور ًا �سيداً؛
ولك احلِجَ ا وال َبهَاءْ .
•••
()4
يا �أُخَ ي!!!
تَتنزَّل الرحماتُ يف قومٍ
تنادوا باملحبة والإخاءْ
�شدُّ وا الأيادي؛
�صادقنيَ؛
معاهدين على الوفاءْ
قد �أق�سموا
ب�أن يكونوا وَحْ د ًة جبار ًة
ت�أبى الهوانا
ال يبالون املحن.
و�إن قرر الأعداء
�سلب ما يف الروح
من عز تليد خالدٍ
ف�إننا نفديه
بالنفو�س واملُهَجْ .
قد �صانه الأجدا ُد
بالفداء والدماء والأَملْ ؛
وغادروا هذي احليا ْة
يف جاللٍ وفَخارْ.
فكن يا �أخي!!
كما �أريدك �أن تكونْ
ِنعْم ال�صدوقُ ال�صادقُ
والأبيُّ الثابتُ
ولك التحيّةُ عاطر ْة
من �أر�ض �سوريا احلبيبةْ .
•••
()5
يا رفيقي
يف ال�سالح والكفاح!!
ال ترفع ال�سبَّابة من فوق الزناد؛
�سدّ د ر�صا�صك جيد ًا
الغَدْ ر بات خَ دين �أوالد حَ يَارَى؛؛
احلقد ولَّد خِ �سَّ ة يف العابثني؛
اجلنب ف َّر من املعارك بعد رعب ُم ْر َتهَنْ ؛

اجلهل فرّخ يف نفو�س احلمقى
والغِلمانْ
حلقْد اخلبيثْ
َلعْنةَ ا ِ
فاعلم؛
وكن على حَ ذَ ْر
وكل �شيء ذو ثمن.
وال �أقول مودّعاً،
لكن �أقول:
�إىل اللقا!!.
•••
()6
يا رفيقي!!!
كيفما كان طريقي
نت
يف مواجهة ال ِف ْ
فالعقل �أحكم �أمر ُه
حني جتلّى للعيانْ
�أنّ اجلهالة يف التديّن
ِ�ص ْن ُو �أعداء احلياة؛
املعارك
ِ
�أن النذالة يف
مال؛
رَهْ نُ �أر�ض ال حُ َ
�أَنَّ الكرامة واحدةْ؛
وال تكايلَ يف الدماءِ
وكلنا فدا الوطن.
يا رفيقي يف ال�سِّ الحْ ؛
الرباط واجلها ْد
ُ
�أينما كان
كن ج�سور ًا ثابت ًا
وال�صبرُْ مفتاح الفرجْ
َّ
والن�صر تاج للبطولة
ال�صدو ْر
والعزمية يف ُّ
ال بد من ن ِْ�صرٍ قريب؛
وقبلتي ر�سالتي،
�شهادتي،
ولك املحبةُ
واالحرتامْ.
•••
()7
يا �صاحبي؛
أر�ض �سوريا ال َعرَبْ
يف � ِ
بنت احل�ضارة والنَّ�سَ بْ
�إليك ما يف خاطري:
ر�سائلٌ ُمعَطَّ ر ْة
لبطل يف املعركَةْ
ن�سيم �شوق طاهرٍ
لكل �أهل املعرفَةْ
و ُكلِّ عقل نافذٍ
فهَلْ مِنْ مدّ كرْ!!؟
ختامها �سالمٌ وافتداءْ
و�ص ْونُها احرتامٌ واقتداءْ .
َ
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ق�ضايا و �آراء

الكذب والت�ضليل �..ســــيا�ســــــة �صهيــو �أمريكيــة

�إن فكرة «الدولة الإ�سرائيلية» تبناها بع�ض الزعماء
الإ�سرائيليني الأوائل املتحم�سني لها ،ويف يقينهم �أن
�أ�ساليب الكذب وتغيري احلقائق �ستقوي من �ش�أنهم
وحتفظ كيانهم �إىل الأبد مهما بلغت من املخالفات
للقوانني والأع����راف والأخ�ل�اق واملنطق «والغاية
تربر الو�سيلة» .ويف احلقيقة �أننا جند يف تاريخهم
عدد ًا من املنظـّرين تنب�ؤوا بالف�شل للدولة التي كانوا
يحلمون بها� ،إذا قامت على �أ�س�س واهية كالأكاذيب
التوراتية والأ�ضاليل ال�سيا�سية ،وبخا�صة �إذا �أقيمت
بني العرب .وبتطور و�سائل الإعالم �سخروا تقنياتها
خلدمة الكذب ولقلب احلقائق على نطاق وا�سع من
العامل مب�ساعدة اللوبي ال�صهيوين والأموال املهدورة
ب�أ�ساليب ملتوية ال تعرف الن�ضوب منذ �أكرث من قرن
حتى الآن.
يركـّزون يف حمالتهم ب�صورة خا�صة على ال�شعوب
التي جتهل احلقيقة التاريخية فيغذونها بتعاليمهم
اخلاطئة لتـُ�صدق بتكرارها الد�ؤوب وكرثة املر ّوجني
لها وعلى �سبيل املثال ،ف���إن ال�شعب الأمريكي على
العموم يجهل طبيعة ال�صراع العربي الإ�سرائيلي
ويعتقدون �أن ال�صهاينة م��ه��دَّ دون ب��االع��ت��داءات
املتوا�صلة من قبل العرب املحيطني بهم ،اعتداءات
تهدد �أمنهم و�سالمتهم ،ومن حقهم الدفاع عن �أنف�سهم
ب�شتى الو�سائل .وما ت�سمية جي�شهم « بجي�ش الدفاع
الإ�سرائيلي » �إال من هذا القبيل « دف��اع » ي��راد به
باطل فهو جي�ش اقتحامات م�ستمرة ،هدم وجمازر

وترحيل ،حرب �شاملة على �سورية وم�صر عام ،1967
اعتداءات وح�شية �شاملة على لبنان وغزة ...ولكن
�صلفهم �أخذ باالندحار وبا�ؤوا بالف�شل.
هم يربرون حربهم ب�أنها حرب على الإرهاب فيقلبون
احلقيقة وه��ي « االع��ت��داء على امل��ق��اوم�ين العرب
�أ���ص��ح��اب الأر����ض ال�شرعيني » لت�صبح ح��رب�� ًا على
الإره��اب والإرهابيني تلك الت�سمية التي ابتكرها
بو�ش و�أه��داه��ا لل�صهاينة ال�ستخدامها ب��د ًال من «
املخربني » واملخربون كانت ت�سمية « حملية » تعني
بر�أيهم بع�ض امل�شاغبني ال��ذي��ن يحتاجون �إىل «
الت�أديب » ! وهم ي�ستخدمون يف حروبهم الال�أخالقية
كافة الأ�سلحة املحرمة دولي ًا ثم ينفون ا�ستخدامها،
ي�ستهدفون املقد�سات واملدنيني ال��ع��زّ ل والأط��ف��ال
وامل�شايف و�سيارات الإ�سعاف وامل��ن��ازل ..ثم ينكرون
فعالهم .لكن حبل الكذب ق�صري و�سرعان ما ينك�شف
كما انك�شف الكذب الأمريكي على ال�شعب العراقي
يف تهمته الباطلة بامتالك العراق �أ�سلحة الدمار
ال�شامل « اليورانيوم » ،وبعد االعتداء على العراق
واحتاللها وقتل الآالف والنهب والت�شريد ،اعرتفت
الإدارة الأمريكية ب�أنها « غلطة » !! وبعذر �أقبح
من الذنب ا ّدعوا ب�أن القوات الأمريكية ومن جلبت
معها من ق��وات ،ال تريد �إال ن�شر الدميوقراطية يف
العراق !! ..ومل يح�سنوا التمل�ص من هذه احلجة
الواهية بعدما فعلوا ما فعلوا ،ووقعوا يف م�ستنقع
الكذب املف�ضوح ما جعل الواليات املتحدة الأمريكية

حمجوبة عن احرتام �شعوب الأر�ض كافة.
�إن قامو�س الإدارة الأمريكية مليء بالت�سميات
الرباقة التي يراد بها عك�سها « ،كالربيع العربي
والفو�ضى اخلالقة وت�سليح املعار�ضة املعتدلة» ...
وغايتهم املخفية تق�سيم الوطن العربي ب�سايك�س
بيكو جديدة �أكرث جتزيئ ًا و�إ�ضعاف ًا للعرب.
وقد بد�أ الكذب ال�صهيوين منذ القدمي ،بت�شويههم
لكتابهم املقد�س وترفـّعهم عن الب�شر وت�سمية �شعبهم
ب�شعب اهلل املختار والباقي همج وخدم لهم ..و�إن
فل�سطني « �أر���ض بال �شعب ل�شعب بال �أر���ض » ،وماذا
يقال يف �شعارهم « دول��ة �إ�سرائيل من الفرات �إىل
النيل ؟ » �أمل يثبت الزمن �أنها جمرد جملة م�سجوعة
و�سرعان ما تال�شى �شعار قائم علىاخليال والوهم
و ُبعده عن الواقع ؟ !
وقد �أثبتت الدالئل �أن هذا ال�شعب العن�صري �أكرث
ال�شعوب عن�صرية وعداوة و�إنكار ًا للآخر ،و�أكرثها
ن�شر ًا للفنت يف العامل كله وبعد ًا عن ال�سلم واال�ستقرار،
وما من حرب ت�شتعل يف جهة من جهات العامل �إال
وراءها �أ�صابعهم من قريب �أو بعيد.
�إن �شعب ًا كهذا مهما �شطت به العن�صرية ومهما جعل
�أمنه فوق ال�شرعية الدولية وقوانني الأر�ض ،فال بد
تعريه �أمام العامل ويلفظه اجلميع
حلتمية التاريخ �أن ّ
كما لفظته دول �أوروب��ا من قبل ومل تر�ض �أي دولة
باحتوائه �إبان بحثهم عن �أر�ض جتمعهم.
ومن مظاهر الت�ضليل الأمريكي �أن الإدارة الأمريكية

هي التي �أوج��دت « داع�ش » وغريها من التكفرييني
املتطرفني ،وا ّدع��ت �أنها حتاربهم ،واحلقيقة �أنها مل
تنقطع عن �إمدادهم بال�سالح واخلطط وامل�ساعدات
واحلماية .حتى �إن ه�ؤالء اتخذوا لأنف�سهم �أ�سماء
�إ�سالمية والإ���س�لام منهم ب��راء « جي�ش التوحيد،
و�أ�سود ال�شام ،ولواء ال�صدّ يق� ...إلخ » وجا�ؤوا ب�أفكار
قدمية بائدة و�أعمال �ضد الإن�سانية والأخالق.
لقد انتهى عهد اال�ستكبار الأم��ري��ك��ي والهيمنة
الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ،و���ش��م��ل ال�����ض��ع��ف �أو����ص���ال ال��ع��دو
الإ�سرائيلي ومل يبق �أحد من امل�ؤ�س�سني الأوائل الكبار
مثل بن غوريون وكولدامائري ومو�شى دايان و�شارون،
ومل يخلفهم �إال احلكام الغارقون يف تهم الف�ساد
والتحر�ش اجلن�سي ،ومل يح�صد اليمني املتطرف �إال
اال�ستياء الداخلي نتيجة املقاومة العربية وعدم
الأمان والأكاذيب والدعايات اخلاطئة التي �أغرت
املهاجرين اليهود ب�أر�ض « الفردو�س الآمن » وبالتايل
هجرة معاك�سة ،وبخا�صة وجود �إي��ران وبرناجمها
الرادع لإ�سرائيل.
�إن التمادي يف تهويد القد�س وتزييف الآثار العربية
و�إنكار معظم القرى الفل�سطينية وتبديل الأ�سماء
بالعربية� ...إن ت�ضليل ال���ر�أي ال��ع��ام العاملي ب���أن
فل�سطني كلها يهودية منذ القدم ...ال بد �أن ينجلي
وال بد �أن ينت�صر احلق ولو بعد حني ،وال بد �أن تعود
فل�سطني لأ�صحابها ،هذا ما يثبته التاريخ وي�ؤكده
ن�ضال ال�شعوب.

“بيت ج ّني” بني الإدها�ش والغرائبية
• عمار كردية

(بيت جنّي) جمموعة ق�ص�صية جديدة �صادرة عن دار �أمل اجلديدة
دم�شق 2015م للقا�ص والكاتب العراقي حميد الربيعي ،ت�أتي جمموعته
بيت جنّي بعد عدة كتب منها:
تل حرمل ـ ق�ص�ص � /سفر الثعابني ـ رواية  /تعاىل وجع مالك ـ رواية /
جدد موته مرتني ـ رواية  /دهاليز للموتى .رواية
تت�ألف املجموعة من خم�س ع�شرة ق�صة هي على التوايل ا�ستبدال ـ امر�أة
من ماء ـ انت�شاء ـ �صانعة الأحالم ـ �شغف ـ رغبة ملحة ـ �سروايل وردي ـ
مدخرات ـ �أ�سرار ـ �أذن من طني ـ بيت جني ـ غ�سالة �صاحبها �سرحان ـ يا
زردايل ـ اختفاء ـ يف البدء:
تبد�أ املجموعة بت�صدير للم�ؤلف حميد الربيعي يقول فيه:
“كلما توغلت يف العمق ،تكت�شف بهائها وروعتها وفتنتها”
ال�سارد؛ والت�صدير؛ هو باب الدخول �إىل الكتاب ي�أتي بعد العنوان؛
والعنوان بدوره هو عنوان ق�صة من ق�ص�ص املجموعة (بيت جنّي).
ت���دور ق�صة (ب��ي��ت ج��ن��ي) ب�ين �شخ�صيتني ام���ر�أة ومعقب معامالت،
هذه امل��ر�أة تقف يف طابور من الن�ساء من �أجل احل�صول على الإعانة
االجتماعية ،وهذا ال�سم�سار �أو معقب املعامالت ي�سكن يف بيت قدمي؛
حت�صل فيه مناق�شات وحوارات بني ال�سيدة التي تزوج عليها زوجها فتاة
�صغرية قا�صراً ،لأن زواج القا�صرات كان موديل حقبة زمنية معينة يف
بغداد ،ب�سبب زيادة عدد الفتيات وقلة الرجال ،لأ�سباب متعددة منها
احلرب العراقية؛ وهجرة ال�شباب ،بدا تعدد الزوجات �أحد �أ�شكال حل
م�شكلة العنو�سة؛
والدولة بدورها كانت توفر معونة �شهرية للمطلّقات والأرامل.
معقّب املعامالت هو ال�سم�سار الذي يتوىل متابعة معامالت الن�ساء مقابل
�أتعاب ي�أخذها بعد �إجناز املعاملة ،لأن طابور الواقفني يطول وتطول
معه مدة �إجناز املعاملة ،لذا يت�أخر الو�صول �إىل �شباك املوظف امل�س�ؤول
عن ا�ستالم �أ�ضابري توفري املونة ال�شهرية للمطلّقات والأرامل.
ت�ضحك ال�سيدة وبعد ال�ضحكة تكون حمادثة بني ال�سيدة ومعقّب
املعامالت؛ وبعد التعارف واحلديث ،تذهب معه يف �سيارة �أجرة من حي
“الوزيرية” �إىل مدخل �سوق “ال�شورجة” ،يعرج الكاتب يف ق�صته على
�سرد تفا�صيل منها معلومة عن �سوق ال�شورجة( ،تاريخ املكان و�سوق
الرياحني والتوابل التي تباع يف هذا ال�سوق ،الذي متت �إقامته بالقرب
من بئر مالح� ،أيام اخلالفة العبا�سية؛ وتفرعاته كانت ت�شمل امل�ساحة
املمتدة من ج�سر “امل�أمون” حتى �ساحة “حافظ القا�ضي”).
بيت معقّب املعامالت ظهر للعيان عقب حريق �أطاح باجلزء اخللفي من
“ال�شورجة” ،وحني خمدت النار ظهر الق�صر البديع ،النا�س هربوا
خوف ًا ،مل ي�صدقوا �أن ثمة خطر ًا بهذه الفخامة تظهره النريان ،ك�أنه
اجلن.
نه�ض بفعل ّ
وتعر�ض حلرائق
هذا البيت تتالت عليه �أ�سماء و�أ�شكال من الب�شر،
ّ
كثرية ،ولكن جدرانه كانت تخ ّبئ جزء ًا من �أ�سراره ،لأنه مكتوب عليها

كتابات كثرية ،وكل مقولة و�سطر تدل على الكاتب �أو على ال�شخ�ص الذي
�سكن هذا الق�صر .وترك ب�صمة فيه كلماته املكتوبة على اجلدران ،لأن
اجلدران تخزّ ن �أ�سرار (بيت جنّي).
�سكنت ال�سيدة يف هذا الق�صر مدة �أ�سبوع ،وقد �أجنز معقب املعامالت،
ال�سم�سار لها املعاملة ،وهي بدورها اقرتحت عليه م�شروع ًا هو حتويل
الق�صر (بيت جني) �إىل بيت للدعارة ب�سبب انت�شارالدعارة بعد زيادة
ح��االت ال��ط�لاق والتفكك االجتماعي ،نتيجة احل���روب والأح���داث
والأهوال التي تعر�ض لها العراق ،قدمت ال�سيدة له هذه الفكرة ،وكانت
تتكلم بثقة عالية م�ؤكدة �أن هذا امل�شروع هو ا�ستثمار ناجح.
فزواج القا�صرات جعل العهر يطفو على ال�سطح.
احل��وارات تدور يف عوامل واقعية �أحيان ًا وخيالية تارة �أخ��رى ،وفيها
غرائبية ممزوجة بتجارب مريرة مرت على �أنا�س �سكنوا يف بغداد يف
فرتات زمنية متالحقة من الع�صر العبا�سي �إىل الآن ،وكان (بيت جني)
مكان ًا �أ�سا�سي ًا تدور فيه الأحداث واحلوارات.
ق�صة مدّ خرات
الق�صة ت��دور بني �شخ�صني رج��ل وام���ر�أة ،فيها مونولوج ،تدخل �إىل
�أعماق �أحا�سي�س و�أفكار لكل من ال�شخ�صني املتحاورين ،والق�صة تدخل
�إىل تفا�صيل اخلرائط اجلديدة ومناطق النفوذ التي ت�شكلت بعد عام
 2003والتوزع القبلي والطائفي ،فاحلارات متجاورة ومتداخلة ،ولكنها
�أ�صبحت م�س ّورة ومنغلقة عن الأخرى ب�سبب الأحداث واحلرب الدائرة
يف العراق.
الكلّ متمرت�س داخل حارته وبيته وعقليته والكل يعود �إىل املا�ضي وهو
يعي�ش احلا�ضر ،وامل�ستقبل جمهول.
�أرخ��ت احل��رب والأح���داث بثقلها على الق�صة ،فاجلبهات متقاربة،
وال�صراعات واال�شتباكات والإطالقات النارية ال تتوقف.
ي�س�أل البطل يف ق�صة مدّ خرات�“ :س�ألت ج��ار ًا يل ،يحمل على كتفه
ر�شا�ش ًا �أتوماتيكي ًا ويتخذ من بوابة عمارتنا �ساتراً� ،إن كان يعرف �سكان
العمارة التي تتوارى خلف امل�سجد ،ف�أكد �أنهم من �ألد الأعداء ،عدا الأم
وابنتها ،ال عالقة لهما مبا يدور”.
“ثم �س�أل اجلار ثانية كم �أ ّم ًا وابنتها يف البناية؟”.
“�ضاع ال�س�ؤال ،ما دام الرجل م�شغو ًال باحلرب ويعدّ نف�سه �أحد فر�سانها
الأ�شداء”.
ّ
ويو�ضح ال�سارد يف الق�صة �أنه لي�س متفرج ًا يف هذه احلرب .فقد �أنيطت
به مهمة القن�ص.
مكان وجوده يف �أعلى �شقة يف البناية جتعله يك�شف ويراقب الطرف
الآخر.
بالإ�ضافة �إىل هوايته وحبه للرماية والقن�ص ،فقد �أحب القن�ص من
�أي��ام الدرا�سة يف اجلامعة ،وك��ان يخرج �إىل ال�صيد يف مو�سم الربيع

ال�صطياد “الفخاتي” �ضمن ب�ساتني جدته يف مدينة بعقوبة.
ينتقل الكاتب �إىل مناجاة البطلة ويتكلم على ل�سانها ب�شكل حوار داخلي
حيث تقول:
“�ضجيج احلرب يرعبني ويثري ّ
يف الفزع ،لقد حتول �إيقاعها مب�ضي
الزمن �إىل كوابي�س.
�أنا البنت الوحيدة لأمها ،التي تتخذ م�سكن ًا خلف م�سجد “البا�شا” من
جهته الي�سار ،مل جتد مندوحة من اال�شرتاك يف تلك احلرب”.
وتقول الفتاة �أي�ض ًا:
“ال �أجيد ا�ستعمال الأ�سلحة ،ول�ست جمنونة �إىل حد تفجري نف�سي يف
�سكان ال�ضفة الأخرى من �شارع “الزعيم” ،ب�سبب عدم التوازن ما بني
الطوائف”.
ت�شبيه احل��رب بني الطرفني بلعبة �إلكرتونية ،ثم كانت امل�شاركة يف
حفلة القن�ص ،واال�شتباكات عن طريقة لعبة “كريندايزر” والتحكم
بها بالرميوت� ،أ�صوات اللعبة وحركتها كانت حترك الأ�سلحة املخب�أة
بني الطرفني ،فتبد�أ حدة �إطالق النار تزداد بني الطرفني ،وذلك لأقل
�صوت ي�صدر من منطقة متا�س جهتي االقتتال.
“هكذا انتهى خمزوين من لعبة “كريندايزر” ومل ت�ضع احلرب �أوزارها،
ورغم التكيف مع ظروف اخلوف والرعب ،لكني قررت االن�سحاب من
هذه اللعبة ال�سمجة ،فكرت باخلروج �إىل احلدائق”..
ولعلي هنا مع هذه الق�صة بالذات �أتذكر �أبيات ال�شاعر احلكيم زهري بن
�أبي �سلمى عندما ي�صف احلرب بني عب�س وذبيان الأخوة الأعداء ،حيث
هجا فيها احلرب وما يرافقها من �آالم وم�صائب ومدح ال�ساعني لل�صلح بني
الطرفني “هرم بن �سنان ،واحلارث بن عوف”.
لقد خ�سر يف هذه احلرب مدّ خراته من اللعب التي تركتها �أمه له.
احلب ،حيث يتوجه ع�صر ًا �إىل الب�ساتني
�سلك طريق ًا �آخر هو طريق
ّ
املنت�شرة على �ضفة النهر.
وباحلب اعتزل احلرب.
احلب
إىل
�
يتوجه
و ّدع ال�سالح وقرر �أن
ّ
ّ
ً
ً
قطعا �شوط ًا مهم ًا يف التفاهم ،لكنها كانت تفر�ض عليه �شرطا م�سبقا هو
موافقة الطائفة.
�أ�صبحت هذه امل�شكلة معيقة للتوا�صل واحل��ب ،ك��ادت �أن تكون نهاية
العالقة ،لكنه �أب�صر يف وجهها م�شاهد احلوار واحلب ال�سابقة ،فاقتنع
�أنها من �أجله ت�أتي �إىل احلدائق ،احلب كان البداية واحلب كان النهاية،
واحلب كان �سبب ال�صلة والتوا�صل وك�سر حالة الكره واحلرب.
ا�ستطاع احلب �أن يكون �سبب ًا لك�سر �شيء قوي هو احلرب والكره ،وهذه
احلرب هي من �أ�صعب احلروب ،لأنها انعك�ست على �أطراف ال�صراع على
الأر�ض ،الطرفان كانا يتجاوبان وا�ستطاعا ك�سر حلقة احلرب عن طريق
التوا�صل واملحبة ،املحبة تخرجكم كالثلج �أنقياء� ،أنقياء من الكره
البقية �..........................................................ص22

نقد �أدبي

"ال�سنة الثالثون"

«حاالت» و «�أبجدية اجل�سد»

لل�شاعر توفيق يون�س توقظ الأرواح النائمة يف اللغة
•�أحالم غامن
حينما تكون اللغة هي الأداة الوا�صلة ملعرفة اجلالل
ّ
تظل الق�صيدة
الرباين يف الكون والظواهر والأ�شياء..
ٌ
وتظل َ
ُ
تلك العا�شقة
اللغة)،
ماالرميه(:حدث يف
بتعريف
ِ
َ
ُ
(ت�صل �إىل
لكي
)
اللغة
يف
النائمة
أرواح
ل
ا
احرة(توقظ
ال�س
ِ
ّ
ْ
املجهول) -ح�سب تعبري ال�شاعر الرائي رامبو.
وحينما تكون التجربة ال�صوفية عظيمة امل�سارات يف
البحث عن احلقيقة و�أيا تكون �صلة العا�شق بالأدب �ستلتقي
حتم ًا مع التجارب ال�صوفية /ال�شعرية الأخ��رى �شرق ًا
وغرب ًا،لكن الوعي بحقيقة دالل��ة هذه اللغة /العا�شقة
تكمن يف وظيفة احلوا�س التي تنه�ض بالإجابة عن كثري
من الأ�سئلة الوجودية التي تدور يف خلد ال�شاعر ال�سوري د.
“حممد توفيق يون�س” والتي متثل جتربته نقلة نوعية يف
�صرح ال�شعر ال�صويف ال�سوري املعا�صر.
ويف �ضوء ذلك ظهر ت �صورة ال�شاعر العا�شق لوحة وجودية
مكثفة الأل���وان عرب م��ر�آت��ه ال�صافية امل�شرقة بالر�ؤى
الف ّيا�ضة ،وظهرت �شطحاته عرب في�ضه الوجدي بدالالت
كثرية غري مبا�شرة حتتاج �إىل كد ذهني ملعرفتها،ومن ثم
ف�إننا �أدركنا مدى انطباق «حاالت «على نظرية التوا�صل�،أو
الت�أثر والت�أثري�،أو ما يعرف اليوم بنظرية التنا�ص ..وهذا
ما ن��راه يف املجموعتني ال�شعريتني :ح���االت» و»�أبجدية
اجل�سد».
ق�صيدة «حممد توفيق يون�س» ترهن طاقتها التعبريية �إىل
َن َف�س ال�شاعر الطويل ،و�إىل ف�ضاءات املغامر واحلامل وامل�ؤول
وال�سيميائي ،و�صاحب الن�ص املفتوح ،والأ�سئلة الوجودية،
و�أ�سفار اجل�سد وال�شهوة واخليبة وال��ذه��اب �إىل �شروق
الفكرة ،حيث �صوفية الإ�شراق ،ولذة املريد ،وجتريدية
العارف بال�سرائر.
وه����ذا م��ا ن��ف��د �إل��ي��ه يف ق��ول��ه »:ك��ي��ف مت�سكني َ ال�����س�� َّر
الرمح امل�شتعل َ يف
وال�سريرة،واحلوا�س اخلم�س /وترتكني
َ
َّ
برزخ احتفائك،ثم ًال «�/ص45-
�إذ جعل اللغة ّ
ال�شفافة املوحية �أداته لالنتقال من ال�صمت
�إىل ال�صوت ال��داليل،وم��ن ال�صوت ال���داليل �إىل ال�صوت
الفكري يف عملية ا�ست�شراف منظومته الفكرية،فلغته
اجلمالية تنهل روحها ال�شعرية من ر�ؤي��ت��ه،ع��اب��ر ًا �إليها
بال ّت�أمل الواعي العميق ملعطيات اجلمال ال�صويف ..م�ستفيد ًا
من احلوا�س الب�صرية يف النفاذ �إىل ما وراءه��ا من �أ�سرار
و�إ�شارات بني اهلل والكون ،م�ؤكد ًا رغبته و�إرادته يف حترير
روحه ال�شعر ّية من قيد اجل�سد ورغباته املادية،و�إعادتها
�إىل اجلوهر ال�سامي.
/و�سرير ال�ضوء هو
أتوحد يف مائك
كما جنده يف قوله ّ �”:
ُ
هذا اللقاء�/ ”.ص86-
مما
توحدنا “حاالت “ وت�ضعنا �أمام “�أبجدية اجل�سد”ّ ،
ّ
ي�ستدعي بال�ضرورة قراءة ماكرة ،قراءة ندوب الق�صيدة،
ون��دوب اجل�سد ،للك�شف عن �أقنعة ق��ا ّرة لتورية املعنى،
ول�شهوة االختباء يف معطف اللغة ،تلك التي ت�شبه �أقنعة
احلياة ذاتها� ،إذ يبحث ال�شاعر عما هو �ضدها ،عن احلياة
امل�شبوكة باحللم والبحث الدائب عن احلكمة ،وعن التلذذ
ب�شغف حاالتها ،وب�صور وجودها الباهرة يف مر�آة املعنى ويف
لذة بوحها�..إذ يقول ُ ”:م ْذ كتبتُ ا�سمك،على �صخرة البحر،
�صارت ال�صخرة مر�آة ً،والبحر ُ امر�أة�”.ص53-
و�إذا ك��ان هناك من ال يعرف كيفيات تــقارب الأج�ساد
ال�شعرية/ال�شاعرية يف بوتـــــقة واحدة البدّ �أن يهتـــــدي
ببو�صلة ال��ي��ق�ين..ك��ي مي��ث��ل ال��دخ��ول يف ه���ذه احل���االت
(الوحيان َّية) حلظة انخطاف ال ت�ستطيع ُ
اللغة املبا�شرة �أن
تعبرِّ عنها وال تقوى الق�صيدة �أن ترتجمها ،و�إمنا تعبرِّ عنها
ُ
لغة احلوا�س املتم ِّثلة يف ال�شعر ّ
بكل مفرداته املجازية..
وال�صوت ال�شعري للدكتور «حممد توفيق يون�س «من تلك
الأ���ص��وات ال�شعرية املتع ّمدة يف نار الوجد ال�صويف الذي
يحرق طينه زخرف ًا �شعري ًا ،وت�شكل حاالته امتداد ًا �أفقي ًا
لتجربته ال�شعرية ال�صوفية،ومتكننا قراءتها من االت�صال
باحلاالت البالغية عرب الطريقة ال�صوفية التي تتجلى من
خالل بركانية الن�ص ال�شعري ،الذي يبنى على لغة بركانية
متفجرة بقوة ذخريتها الباطنية.
ويقودنا هذا الربكان من «حالة للروح «وعمق الرغبة خياالً
ويحتفي باللغة �إىل حد االفتتان بها ،ويغيب يف �شريان النور
مما يجعل حاالته مغامرة ع�شق ت�ستحق «حالة للحب «/
ّ

التجريب ،حيث �إن احل�ضور الطاغي للغة ي�ستح�ضر معه
دائم ًا �إمكانية �شديدة اخل�صو�صية للت�أويل واالختالف
وقتك
والتنوع الداليل /حالة للطيف وللمكا�شفة« ..وبني
ِ
ال�����روح�/..إىل �أعياد
ووق��ت��ي�/أج��دد داخ��ل��ي /ك��ي ت��ع��و َد
ُ
ال�شخو�ص�_/ص7
ي��ت��ل��ظ��ى ف������ؤاد ال�����ش��اع��ر ���ش��وق��ا ل��ل��م��ع�����ش��وق ،وت��ت��ج�� ّل��ى
جمموعته «ح��االت» ب(حالة للروح،وحالة للنور،وحالة
لليقني،وللحياة والنف�س،والر�سم والبعد )...وح�سب العتبة
امل�صاحبة للعناوين الفرعية كابد ال�شاعر حال احلريق
ليعرب حال االنتقال ،وهو يهيئ ملقام املكا�شفة ..وحتوالت
الذات العا�شقة وما تكابده يف هذا امل�سار هو ن�سغ الق�صيدة
وقوامها ،فاملع�شوق «كمثل �شعا ٍع يلت�صق بج�سد ال�ضياء «،
ليلت�صق به ال�شاعر فيزداد عط�شا و�ألق ًا وبعد ًا ،وما التوغل
فيها �سوى التوغل ب�أنوثة اللغة.
ير�سم اجل�سد ف�ضاء ن�شوة/تتفتّح،يف ح�ضرة الأبجدية/
ُّ
/وي�سكب خابيات
كل ما �أ�سمع يقنيٌ/،يلب�س حد�س الزمان
ُ
اللذائذ�_/ص55
وي��ل��ب�����س “يون�س “العريَ وي��ج��يء ب��ط��ي��ئ�� ًا �إىل �صدر
القا ّرة،وي�ستعيد حالة العامل والذات /الأنثى عرب اللغة،
ميار�س من خاللها طقو�سه الع�شقية وفطرته اليقينية يف
التمرد وال�صخب ويف التجاوز ،وحتى يف ت�ضخيم الأن��ا،
بو�صفها �صاحبة العتمة وال�ضياء ،ومدونة ال�سرية ،وبو�صف
ال�شاعر هنا هو القارئ الوحيد لل�سرائر ،وهو املُ�صغي حلفيف
�شهواتها ،ولأ�صواتها احلزينة� ،أ���ص��وات الأن��ا املجروحة
واملهزومة والباحثة عن �أثر اللذة ،وعن الآخرين /الأهل/
الأ�صدقاء..
وي�صور يف حاالته جتليات هذا الأنوثة ومراقيها ،ومعجم
الع�شق ي�سري نحو الك�شف امل�شتهى،وهو القائل  ( :لن �أن�سى
ذلك اليوم /..ال��ذي ي�سري بيني وبينك  /ذلك يكفي �أن
�ألتف حولك�– )..ص� .74إن ق�صيدة “حالة لالرتواء “
حالة ما قبل املكا�شفة/،احلريق /االنتقال.
ّ
حي من �أفعال التخلق
ولعل حالة الكتابة لديه فعل روحي ّ
الذاتي ،حيث ال ي�شعر الإن�سان بروحه �إال من خالل وجوده
يف العامل املادي ..وبو�صفه �شاعر ًا عارف ًا �أنتج حلم ًا ينطوي
على �أ�سئلة مت�س امل�س�ألة الوجودية وتطرح ق�ضايا الروح
وحالة لالرتواء و�أخرى لالنتقال.
وهذا التمثل ال�شعري/الإ�ستعاري يجعل ال�شاعر الأقرب
�إىل ن�سج ثوب مزاجه� ،أو لب�س �أوجاعه ،و�إىل زرع ما يبوح
من �سرائر ك�شوفاته ،وهواج�س غرائزه ،وا�ستح�ضار �أنثاه،
وانتهاك املخفي يف �سريته ،تلك التي تدفعه �إىل التلذذ
باعرتاف �ضمري (الأنا) �ضمري املزاج ،وم�ساكنة ما يت�ساقط
من(فائ�ض املعنى) كما ي�سميه بول ريكور� ،أو مبا يجعله �أكرث
بحثا عن وجوه �أخرى ومتعددة يف �سيمياء الن�ص ،حيث (ال
يوجد معنى حقيقي للن�ص) كما يقول بول فالريي..
وق��ال نحو ذلك �”:أنا ال��ذي ي�سري /مع ُ
لم/..ح ٌلم..
احل
ُ
يطوف اجل�سد/ويلب�سُ الروح/..و�أعلم �أنني �أ�ستطيع فيه
�أن �آخذك الآن �/أو بعد �ألف ٍ من ال�سنني/..لأنك املفرد بال
عمر /فكرة تن�سج الزمن �/صفاء لوجود /ينغر�سُ فيك ينمو
� -/ص 90
و�إذا كان الزمان يتال�شى وراء الأفكار ف�إنَّ ”�أبجدية اجل�سد
حتقق احل�ضور الوجودي وت��وازي الزمن الدائري بو�صفها
حتمل انعتاق ًا للروح من و�شهواتها،وتزخر بكل متف�صالت
اجل�سد يف �أب��ع��اده الفل�سفية والتاريخية والإجتماعية
والإيرو�سية لت�صبح الر�ؤيا حالة مكا�شفة للعامل مكتملة
يف ح�ضرة الإ�شراق مف�سرة لكل التيمات امل�سكوت عــــــــنها
من خالل عالقة الذات بالآخر وعالقة الإن�سان بالطبيعة
وعالقة اللغة بالفكر واجل�سد ب�أبجد ّية التفكّر.
ويرتاق�ص توهجه ال�شعري عــلى ايقاعات اجل�سد الكامنة يف
الذكريات وال�صور والإ�سرتجاعات وا�ستح�ضار كل املحـــــــطات
الإن�سانيةالـــــــــمح�سو�سمنهاواملجرد،الواقعيوالإ�ستيهامي.
ي�شتغل ال�شاعر يف �شعره على املناطق املعتمة ون��راه يف
ق�صائده يربز ما هوجواين ومكتوم من امل�شاعر والأحا�سي�س
مبتعدا يف الوقت نف�سه عن نثار احلياة اليومية ومادتها
القريبة من �أط��راف الأ�صابع لي�ستعي�ض عن ذلك بالرمز
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(ال�شعبوية)  ..م�صطلح ومفهوم
• با�سم عبدو
م��ازال م�صطلح «ال�شعبوية» يت�أرجح بني ر�أي�ين :هناك من يرى �أن �أ�صله لي�س مرتبط ًا
باملمار�سة ال�سلبية التي يتبعها الو�صوليون ال�سيا�سيون واالنتهازيون ،الذين ي�ستغلون عواطف
النا�س لتحقيق �أهدافهم ومنافعهم وتقلّد املنا�صب ال�سيا�سية وال يقفون عند ر�أي ،بل دائم ًا
يعملون كالأبواب املواربة فهم مل يتخذوا موقف ًا (يرفع الر�أ�س) �أو يعملون مب�صداقية .و�أن
ال�شعبوية ح�سب ر�أي �آخر هي مفهوم حمايد يحافظ على نظافته و ُيعطى �شهادة براءة بعيد ًا
عن االنتهازيني وال يطاله هذا االت�ساخ � ..أي �أن ا�ستخدامه يكون ا�ستخدام ًا مثمر ًا ملن يعمل
ل�صالح اجلماهري ويف خدمتهم  ..ومعبرّ ًا تعبري ًا �صادق ًا عن مطالبهم وق�ضاياهم العادلة.
كثريون ي�ستف�سرون بل ويت�ساءلون :متى ظهر هذا امل�صطلح؟
تختلف الآراء حول ظهور هذا امل�صطلح من الناحية التاريخية ،فهناك من يرجع ظهوره �إىل
العقد الرابع من القرن الع�شرين ،و�آخرون يحددون تاريخه �إىل ثمانينيات القرن املا�ضي.
وت�ؤكد الباحثة منى خوي�ص يف كتابها بعنوان (رجال ال�شرفات)� ،أن ال�شعبوية يف العامل
الثالث التي مل تطرق بابها احلداثة بعد ،وال يزال التخلف واجلهل وغياب الفكر العقالين
يدور يف رحابها ،بل �أن املناخات العامة ته ّيئ لها �أر�ضية ثابتة وتربة خ�صبة لنمو وبروز
ال�شعبوية فيها.
وح�سب القوامي�س ،ت�شتق كلمة «ال�شعبوية» من كلمة ملتب�سة هي «ال�شعب» ،وهي تعني يف
نظرية الروائيني ال�شعبيني الذين ي�صورون بواقعية حياة ال�شعب .و�أن اخلطاب ال�شعبوي
يفرت�ض �أن يتوجه مبا�شرة �إىل اجلماهري وفق تقومي �أيديولوجي للنيات والنتائج.
و�أن بع�ض البلدان التي ا َّت�سعت فيها ظاهرة ال�شعبوية وامتدت على طولها وعر�ضها� ،أنها قد
حققت جناح ًا باهر ًا يف الإعالم ال�سيا�سي مثل (املك�سيك)� .أو ت�شكيل (حكومة فقراء) يف
الإكوادور يف عهد الرئي�س «عبداهلل بو كرم» .وح�صلت حاالت �أخرى يف �أوربا وهي تزداد
اليوم انت�شاراً ،وي�صعب ا�ستخال�ص مفهوم متجان�س لل�شعبوية انطالق ًا من التاريخ املتناق�ض
للعامل� .أما بروز ال�شعبوية وانبعاثها قبل عقدين ،فيعزوه بع�ض الباحثني واملهتمني �إىل �أنه
قد �أ َّدى �إىل وجود �أزمة حقيقية ،تكاد تقطع خيط �سُ ْبحة الدميقراطية وت�ضعها يف �أتون
�أزمة ملتهبة  .فال�شعبوية ح�سب ر�أيهم هي( :ظاهرة انتقالية �سطحية وم�ؤقتة تقريب ًا..
تربز يف �إطار �أزمة عامة وو�ضع �سيا�سي  -اجتماعي ي�صعب احتماله بالن�سبة للأكرثية..
�إنها جر�س �إنذار يد ّمر كل �شيء معه).
ومن الآراء الطاردة التي تعك�س موقف ًا مغاير ًا هو �أقرب �إىل ال�سلبية �أو الأقل �إيجابية .ويرى
�أ�صحاب هذا الر�أي (�أن ال�شعبوية ال تقود بال�ضرورة �إىل التغيري النهائي للنظام ال�سيا�سي).
ويفهم �أي�ض ًا �أنها لي�ست عبارة جمانية تطلق ح�سب الرغبات واملنافع وزخرفة املقاالت عنها
ون�شرها يف ال�صحف من �أجل ت�شويه الذهنية اجلماهريية ،وت�صبح مثل ُكرة تقذفها بوجه
من يخالف الر�أي الآخر ،بل �إنها ردة فعل غا�ضبة وم�شككة يف امل�ؤ�س�سات والقوى الطاردة
املهددة للأ�ساطري القومية الت�أ�سي�سية� ،أو انها مبثابة عودة �إىل امل�صدر ال�شعبي لل�سلطة
يف غياب م�شروع جماعي ،وذلك يف �سياق املطالبة باملزيد من الدميقراطية ..وعلى هذا
الأ�سا�س ميكن اعتبار ال�شعبوية (مبثابة ح َّمى  ..و�إذا كانت احل َّمى �إ�شارة �إىل املر�ض ،فهي
لي�ست املر�ض يف عينه).
لقد ك�شفت الأزمات الغطاء عن الكثري من �إفرازات ال�شعبوية والتي من �أبرزها ازدياد منوها
وازدهارها ،خا�صة يف �إبداع اخلطاب ال�سيا�سي بفجاجته ودمياغوجيته الذي ي�سلَّط على
عقول اجلماهري ب�شكل عام ،ويتق ّبله بع�ض املثقفني الذين ي�صابون بوهج التفاخر ورطانة
الل�سان والكالم املع�سول الذي يط َّعم بالع�سل املغ�شو�ش ،املزدهي بروح فرح االنت�صار!..
و�أ�صبحت بع�ض ال�شواهد وا�ضحة يف واقعيتها يف �أوربا والواليات املتحدة الأمريكية بعد
الأزم��ة املالية واالقت�صادية التي هزَّت العامل ،والتي ما تزال م�ؤثراتها تنعك�س ب�صورة
مبا�شرة على االقت�صاد وعلى حياة النا�س وم�ستوى املعي�شة ،وهي يف حالة تفاقم مت�صاعدة
منذ عام  2008حتى اليوم و�أقرب مثال (�أزمة اليونان).
ويف درا�سة بعنوان (ال�شعبوية) للباحثة «كري�ستا ديويك�س» ا�ستعر�ضت فيها تطور املفهوم
النظري يف الأدبيات املخت�صة ،وخل�صت يف النتيجة �إىل حتديد املعامل الرئي�سية للحركات
التي يطلق عليها (�شعبوية) .و�أن امليزة الأ�سا�سية لهذه احلركات هي الإميان بدور ال�شعب
يف العملية ال�سيا�سية التي يجب �أن تعك�س ب�شكل مبا�شر الإرادة ال�شعبية .ولذلك ف�إن لدى
هذه احلركات معار�ضة ونفور ًا من النخب وامل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية املختلفة التي تقف حائ ًال
يف طريقها.
الأمر ال�سائد واملتداول بني النا�س من الفئات االجتماعية الو�سطى والعليا� ،أن ال�شعبوية هي
�أيديولوجية �أو فل�سفة �سيا�سية �أو نوع من اخلطاب ال�سيا�سي الذي يدغدغ عواطف اجلماهري
غري املثقفة ..ويعتمد بع�ض امل�س�ؤولني على ال�شعبوية لك�سب ت�أييد النا�س لهم ،وكذلك
املجتمعات ملا ينفذونه �أو يعلنونه من ال�سيا�سات ،وذلك للحفاظ على ن�سبة جماهريية معينة
تعطيهم م�صداقية و�شرعية.
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• عدنان �شاهني
ال��وج��دان النبيل ي�ستولد ح�سا�سية نبيلة ،وال
ب�صحة
�أح�سبني مغالي ًا �إذا قلت با�ستحالة الطعن
ّ
املهرج،
هذه املقولة� ،إال �إذا �أراد �أحدهم �أن يلعب دور ِّ
�شاعر ،اجتمعت له
وخري من ي�صوغ وجدانه ب�شفافية
ٌ
عنا�صر االقتدار على عناق نزوع ال��روح �إىل جمال
وحتجر
ت�صحر يف ال���ر�ؤى،
ال��وج��ود ،وخ�لاف ذل��ك
ُّ
ُّ
يف الأح��ا���س��ي�����س ،ح�ين تجُ��� َّرد م��ن دفء ال��رغ��ب��ات،
الب�شري ،والتعاطي
واال�ستخفاف ب�إن�سان ّية الكائن
ّ
معه ك�سلعة يف نخا�سة ُم�ستن�سخة ،با�ستح�ضار
�سلوك الإن�سان يوم كان �صنو كائنات الغابة .وهذا
يتطلَّب ا�ستنفار الأقالم لإنتاج �أدب يرقى مببدعيه
�إىل تبنّي الأدوار الر�سول ّية ،و�إذك��اء �شعلة احلياة
عروق تنب�ض باملح ّبة والإخاء ،والبداهة
الكرمية يف
ٍ
أنا�س ُ �أعيد �صوغ
َتفُو ُه بالأخ َّوة الب�شر ّية ،بعيد ًا عن � ٍ
وح�شيتهم بتغييب مواطن الأ���س��رار ،حتى ال يكون
الإن�سان �سوى فراغ خارج التاريخ.
واجلفون املتب ِّلدة التي ال ُّ
املجاينّ،
ترف ملوت الإن�سان َّ
حجري ،وما ُيدخل التفكري يف
ت�شي بانحطاط وحت ُّول
ّ
ُ
حما�سة املقاولني يف مغاور اجلبال ،ويقينهم
غيبوبة
ٍ
ب�صواب َّية هواج�س التخريب واملوت.ومهما تنا�سلت
الظهورات يبقى املك ِّون واح��داً ،و�صاحب الوجدان
اليقظ ال ُي�ستل َْحق ،ولعبة التزوير خائبة ،وحمتوى
� ّأي طرح دروبه َّ
معطلة ،وحمفِّزات التقاطه وا�ضحة،
يف ع�صر يدرك فيه اجلميع نثار الإ�شارات بالتلميح
والإمي��اء ،لذلك على ِّ
كل �إن�سان �أن يلج �إىل �أعماقه
لريم ما انهار ،كي يعتلي على قلق طموح ًا ُيراد له
مِّ َ
�أن يكون و�ضيع ًا ،فاملكابدات ج�سر الفينيق ،والأ�صالة
تهز�أ بزُ َّي ِف الزمان .وقد ع�صف احلننيَّ ،
ومزق ال�شوق
ال�ستائر ،وال�شعر ملك العبقر ّية وحدها ،وال�صدق مع
الأمل يجاذب ال�سم َّو ،ويعلن ميالد املالحم ،فالأر�ض

• حربي حم�سن عبداهلل

نقد �أدبي

يف زمان ال�شعر غاب ال�شعراء
موجوعة ،وذكريات الأهل مثل الزجاجة ك�سرها ال
ك�صالح يف ثمود ،والق�صائد
ُي�ش َعب ،واملرء بني جريانه
ٍ
بلَّلتها الدموع ،بعدما َّ
تقطعت ب�صراخ طفلٍ كليم.
هذا زمان ال�شعر العظيم �أو اخلر�س ،ال �س َّيما ونحن يف
�أوان و�سوى الروم خلف ظهرك روم ،فكلُّ �شيء ُمرت ٌع
بالأمل ،من الأ ِّم التي يف ال�صبح و َّدعت حبيبها ،وعاد
قلب مت َّر�س بالآفات ،وحبيبة تلوب كي
يف كفن� ،إىل ٍ
يجيئها خرب ،وقرية نامت على نواح ،وا�ستيقظت على
م�صيبة.
لك�أنَّنا منتثل ل�شاعر ل��دوا للموت واب��ن��وا للخراب
�صاغرين ،فلكم نودي الأمل ،وخاب الرجاء ،وما من
معني �سوى وثبة ال��روح ،فغنّوا للوطن ،و�أ َّول ال�شعر
رخامة
غ��ن��اء .والأمل تطهري ف��ارت��ق��اء ،وعلى ك ِّ��ل
ٍ
ٌ
ق�صيدة ،يبوح ه�سي�سها بالوجد واحل��ن�ين ولوعة
املُ
أمر ك�أ�س ُتذاق ،بعدما �صار
�
الفراق
أ�س
�
وك
دنفني،
ُّ
ً
ً
الوطن جحيما ،ال يزيد القرب �إال عط�شا .فامل�أ�ساة
ُ
الن�صال
تك�سرت
يف حوايف الوجع ،وعلى نزيف القلوب َّ
على الن�صال ،فما ع��اد للعناق م��ط��رح ،وال للحلم
�أخيولة ،فال�صورة �إحل��اد ،وم�صارع َّ
الع�شاق من بدع
املح ِّبني ،ودرب تع َّرج عرب الدماء �أ�شدُّ ر�أف��ة بر�أ�س
امل��ع ِّ��ري من �س َّياف ال��زه��ور يف ربيع اليبا�س ،فعذر ًا
رهني املحب�سني ،وحمب�س جديد بعد �ألف عام و�أزيد،
وعذر ًا ثور �آ�شور املجنَّح ،و�أ�سد تدمر بعينني راقبتا
مر ال�سنني مرور �إن�سان الزمان ومل تكن يف البال
على ِّ
أيد �آثمة ،فالعامل على موائد االتِّ�ضاع،
مطرقة ب� ٍ
ويف زمان ال�شعر غاب ال�شعراء ،فال حت�سبوا ال�شحم
فيمن �شحمه ورم ،وحت َّر�شوا باجلمال �إىل ال��ردى،
ق�صرت عن جرحنا النازف،
فما من
ٍ
فجيعة كون َّية �إال َّ
وال�شاعر ال يكون ���ص��ادق�� ًا ب�لا �أمل ،كما ال ميكنه
ت�أجيل امل�سائل التي تتعلَّق بال�ضمري ،ال �س َّيما والعامل

اليوم ينحدر �إىل االنحطاط ،على الرغم من �أفانني
اال ِّدعاء املُز َّيف ،الذي �أو�صل الإن�سان �إىل التخ ِّلي عن
�إن�سان َّيتهُ ،منكفئ ًا �إىل طور الكهوف ،ممُ تهن ًا كرامة
الب�شر ،و ُم�ش ِّوه ًا براءة احلياة يف ا�ستعرا�ض اخلطف
مبخا�صمة ال�شريعة بال�شريعة ،فالعربدة
خلف ًا ُ
ً
يومي ،واملوت ذبحا مع التكبري!! وال�صمت �إال
�سلوك
ّ
من نزيف الدمع وال�شكوى،
ماء حياتنا
يف � ِّأي ينبو ٍع يكون ُ
كي يرتوي من �صار هاج�سُ يومهم
َّ
املخطوف
فك الأ�سري وعود َة
ِ
�أو َ
�صوت املُغ َّي ْب؟!
وال �أ�شعار ِّ
تن�شط ال��روح� ،أو غناء يزول به العناء،
ً
والوجدان �صار قيمة مُ� َّؤجلة ،وقد تغ َّرب النا�س بال
اغرتاب بعدما ارتبكت جراءتهم م�ست�سلمني يف ذهول،
فلكل واحد م َّوالِّ ،
ِّ
قلب نب�ض �سور ّية.
ولكل ٍ
وفرط احل�سا�سية معيار ارتعا�ش ال�شعور بالإلغاء،
وخ�سران الوجود بالإبادة ،ك�أنَّ القوم ما كانوا ،وهذا
ما فتح لال�ست�شراف �آفاق يوتوبيا التي مل تعد خيا ًال
�أمام واقع اخليال ،فالذي:
اجلحيم
عتم
ِ
ينجيك من ِ
اخلالدين،
ريا�ض
روح َك يف
ربيع ِ
ْ
ِ
ُ
ُ
ورفيف �شوقك باجلمالْ ،
رمز،
رمز �إىل ٍ
فرتوح من ٍ
وت�ضمن �أن َّ
تظل مظفَّراً،
كيال ي�شاغلك الذين بال ْ
هدف،
ُمت�صاحل ًا مع وردة الروح التي تذكو بعطر العافيةْ ،
فتنبج�س ينابيع احلقيقة باحلقيقة ،وتت�سامى
م�آثر البطوالت بعدما جاوز الظاملون املدى ،وطفحت
ِّ
الت�شظي ،و�أرت��ال الهائمني
ذاك��رات العيون مب�شاهد
يج�س
على دروب نكبة �أ�شدّ  ،وقد حت َّول العد ُّو �إىل � ٍآ�س ُّ

ٌ
لوجه ٌ
وقاتل م�أجور،
قاتل
عليال ،ودومنا خجلٍ وجه ًا
ٍ
و�صراخ من يبيعون �أوطانهم على الف�ضائ َّيات حمزن،
ومفهوم اخليانة قابل للنقا�ش ،وك��لُّ �شيءٍ يف مزاد
العبود ّية م�س�ألة فيها نظر ،فحاذروا الوحو�ش عند
ِّ
كل منعطف ،وريثما يكت�شف اجلميع غ�سل الأدمغة ،ال
ِّ
بد من عقلٍ حماو ٍر يخل�ص القلوب من �أوجاعها ،حتى
َّ
يكون لها وطن.
و�أيقونة الأرواح خارطة البالد بكلّ ما فيها ،وخليج
من �أحببت ح��دّ القلب ،وال��ذك��رى تفي�ض بالذكرى
فتعلنها عقيدة
تك�س َر -كم من الأ َّيام يكفي-
فلكي نرت َِّب ما َّ
نفر َغ حز َننا من جمره ِ،
�أو ّ
�سرب طيو ِرها،
ونعيدَ للأحالم َ
َ
ال�صباح،
وجمال تغريدِ
ِ
ودرب من عربوا،
َ
البحر،
هياج
ِ
وخلف املوج غ َّيبهم ُ
كم من �صورةٍ ملَّت �إطار ًا �شدَّ ها،
حار�س �إال الدماء
فتم َّردت ،ما
ٌ
ال�شم�س،
باب
ِ
تدقُّ َ
من دمنا لنا وطنان:
فردو�س نالقي فيه من غابوا،
�سوريا و
ٌ
ُ
اجلميل �إيا َبهُ
وحتى يبد�أَ الزمنُ
�شهب احليا ِة
ت�سري بنا ُ
َ
َ
وحو�ش على مداخِ لها
حدائق ال
�إىل
ومن�س ِّيني من زمن الع�صور الغابر ْة
جتيء
هذا �أوانُ ال�شدِّ ال متنكِّب ًا رحم ًا
ُ
َ
وال � َ
ومنك
إليك
روح َك
فارف ْع لل�صباح �أذانَ ِ
َ
بالد
هل
لروحك من ٍ
غري �سور ّية؟.

عن قتل الأب يف ثقافتنا
قراءة يف «قدا�س ال�سقوط»

احرتق �أخ�ضر (الربيع) وبقي العرب كعادتهم �أهل �صيف و�سيف،
و�إلغاء ونفي ،وت�سقيط بتحريف التنقيط ،يف حماولة لطم�س �آثار
التغريب بالتعريب .الزالتْ حتكمهم القافية منذ �أيام “�أيها القا�ضي
بقم قد عزلناك فقم” حتى يوم النا�س هذا .وي�سوقهم �إىل الإعدام
الطول املنا�سب للم�شنقة .و ُيعاد �إحياء “قرقو�ش” و�أحكامه على
يد املت�شددين ودعاة التقدم �إىل املا�ضي املجيد ،من الذين دخلوا من
باب دميقراطية القبائل والقوافل .من هذا الباب نف�سه عاد طغيان
اللونني اخلالدين الأ�سود والأبي�ض على كامل امل�شهد و�إن تل ّونتْ
ال�شا�شات وتعددت منابر الردح الإعالمية التي ت�ساهم ب�إذكاء � ّ
أحط
ما لدى االن�سان من غرائز احلقد وال�ضغائن واالنتقام والت�شفي.
لكن ثمة من يقف ليت�أمل كامل امل�شهد ويبحث ما بني ال�سطور عن
الأ�سباب التي �أو�صلتنا �إىل هذه النتائج .بني يدينا بحث يف �أ�سباب
العلة الأ�صلية يف كل ذلك هو“ :قدا�س ال�سقوط” وهو كتاب للناقد
وال�شاعر اجلزائري �أحمد دلباين يحمل عنوان ًا فرعي ًا هو :كتابات
ومراجعات على هام�ش الربيع العربي� .صدر عن دار التكوين يف
دم�شق .يتحدث فيه الكاتب عن ما بات يعرف فل�سفي ًا مب�شكلة عدم
قدرتنا على قتل الأب يف ثقافتنا ،وعن �إعادة �إنتاج الأب �أ�صولي ًا و
ثقافي ًا .وكيف قاومنا انعتاق طائر العقل وفتوحات العلم بالأ�شعرية
والغزايل .ووقفنا بوجه مدينة الإن�سان بابن تيمية والوهابية.
فم�شكلتنا تكمن – يو�ضح دلباين -بو�صفنا عرب ًا وم�سلمني .يف �أننا
مل ن�شهد قتل الأب يف ثقافتنا و�إمنا �أعدنا �إنتاجه يف �أ�شكال جديدة
من الأ�صولية العقائدية واالن��غ�لاق الإيديولوجي املذهبي الذي
اعتقل العامل واحلقيقة يف �شباك النظرية ،والكلمة الأوىل التي
ادع��ت �إنها تعلو على وقائعية العامل وفجائعيته .فم�شكلتنا �أننا
ّ
مل ن�شهد ا�ضمحالل املقد�س �أو ان�سحابه من ف�ضاء العمل التاريخي

يف توليد املعنى .و�إمنا ظلت تتنا�سل فينا �شهوة التماهي مع الأ�صل
احتماء من فو�ضى احلا�ضر غري امل�سيطر عليه ب�شكل جيد .هنا يكمن
ً
خطر الثورة ال�سيا�سية ،بر�أي دلباين ،يف ظل غياب الثورة الثقافية
والعقلية التي تناو�ش قلعة الواقع وتفكك �سلطة املرجعيات املت�آكلة.
دون ذل��ك “تبقى بيوتنا م�شرعة دائم ًا ل�ضيوفها من الآلهة التي
ترف�ض �أن متوت” .فبينما �أ�صبح التاريخ بيت ًا للإن�سان مكان املطلق،
ّ
يرتقب خروج �شجرة امل�ستقبل من بذرتها .ال
وعلّم الإن�سان كيف
زلنا نحتمي ب��الأخ�ير يف مواجهة زم��ن ال�صريورة ،وال زلنا نخ�شى
�سدمي التاريخ ورحمه احلبلى بالكواكب والأ�شعة ،وك�أننا يف حالة
تم �أبدية ال فكااك لنا منها .يو�صي دلباين املثقفني ب�أن “يو�سعوا
ُي ٍ
من جماالت ا�شتغالهم النقدي �ضمن دائرة الثورة ب�إعتبارها �أن�سنة
ون�شدان ًا لو�ضع جديد يحتل فيها الإن�سان مركز دائرة القيم مكان
احتفاء بالكوجيتو العربي اجلديد “�أنا �أثور
املرجعيات التقليدية”.
ً
�إذن �أنا موجود” .ولكن من ُيطرد من الباب قد يعود من ال�شباك� ،أي
قد يعود الربابرة بلبا�س �آخر وتذهب �أحالم الثورة �أدراج الرياح،
فلي�ست الثورة انقالب ُا على العر�ش و�إمنا هي تهيئة النف�س ملنظومة
القيم التي كانت ال�سلطة ال�سيا�سية املبا�شرة والقائمة ت�ستند �إليها.
دون ذلك ي�ؤكد “دلباين” ب�أن االنتفا�ضة لن تكون ثورة .و�إمنا زلزا ً
ال
اجتماعي ًا يفتقر �إىل هاج�س التخطي والتجاوز ويفتقر �إىل احللم
الإن�ساين الأعمق بالتحرر ال�شامل( .فالأكرث دوام ًا هو املقاومة ولي�س
الثورة .املقاومة وعي باهتزاز ال�شرعية وتفكك نظام املعنى القائم
مبرجعياته ورموزه .املقاومة ن�ضال ثقايف �شامل يو�سع الهوة� ،شيئ ًا
ف�شيئ ًا .بيت ال�شرنقة الوجودية وفرا�شة الطالئع ال�سو�سيولوجية
التي �أكملت �صُ نع �أجنحتها� .إنها فولتري ورو�سو قبل �أن تكون قطع ر�أ�س
امللح ماذا تعني الثورة؟ �إن مل تكن انقذاف ًا يف
امللك) .هنا ي�أتي ال�س�ؤال ّ

امل�ستقبل؟ لكن الكثريين منّا يظنون �أنها عودة �إىل زمن احللم بفردو�س
مفقود حتت �ضغط احلا�ضر غري امل�سيطر عليه.
ي�أخذنا الكاتب يف ثنايا مراجعاته لنت�أمل �سوية كيف يتم ت�أبيد
�سلطة الأب الثقايف عرب حالة الأ�سر التي الزلنا �أ�سرى لها يف املقد�س
يف التف�سري الذي مل ين�سحب من ف�ضاء العمل التاريخي .نحن �أ�سرى
�سلطة املرجعيات املت�آكلة ،فثمة حديث ال ينتهي عن الهوية .وهناك
تراجع كبري يف م�ضمار حقوق الإن�سان وانتعا�ش للخطاب التكفريي؛
مع ما رافق ذلك من �إحكام القب�ضة على املجتمع �سيا�سي ًا وثقافي ًا
و�إبداعي ًا با�سم احلقيقة الدينية املطلقة واملقد�سة كما فهمها فقهاء
الع�صور الو�سطى وم�شرعوها“ .هكذا ر�أينا م�صر العظيمة التي �أجنبت
لطفي ال�سيد وطه ح�سني وعلي عبد الرازق يف بدايات القرن الع�شرين
تنحدر يف �أواخ��ره �إىل تكفري الباحث النقدي ن�صر حامد �أبو زيد
وتطالب بف�صل زوجته عنه”.
ختام ًا ن�شري �إىل �أن التفا�صيل ال�سابقة هي جمموعة من امل�ؤ�شرات
الهامة التي ين ّبه �إليها دلباين عن �أ�سباب ال�سقوط يف الالجدوى.
وي�ضع �إ�صبع املعنى على الأ�سباب احلقيقية للإخفاق الذي يحيط
بتجاربنا الكربى والهزات الإجتماعية التي نعي�ش يف كنفها .ليتك�شف
لنا مدى اخلدعة بال�شعارات التي تغنينا بها ،وحجم الكارثة التي
اكت�شفناها بعد �أن تثبتنا من حجم ه�شا�شة الأر�ضية التي نقف عليها.
فال ميكن لنا اخلروج من �أزماتنا احلقيقية بغ�ض الب�صر عن الأ�سباب
احلقيقية لف�شلنا الدائم يف جتاوز دائرة الأب /الو�صي /والتي �أ ّبدتْ
احلركة الدائرية �ضمن مدار مغلق .هنا يبد�أ قدا�س ال�سقوط برتتيل
�صلواته التي حتا�صرنا منذ طفولة وعينا وحتى �آخر الكوارث التي
نزلتْ بنا على يد املتطرفني واملت�شددين وكل جيو�ش الظالم التي
انطلقت من قمقم املا�ضي.

نقد �أدبي
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�أ�شكال �شعر الأطفال ..مو�ضوعاته وخ�صائ�صه
• عبد املجيد �إبراهيم قا�سم
هر
الطفولة ب�أب�سط معانيهاٌ :
لعب وحيويةُ ،ط ٌ
وب���راءة ،وره��اف��ةُ �إح�سا�س ..ع ٌ
��امل ميل�ؤه الأل��وان
وال�صور وال��ظ�لال ،وال���ر�ؤى والأح�ل�ام والتخيالت،
ال ميكِّن الغو�ص يف بحر �أ�سراره �إال �إذا �سمح الطفل
نف�سه بذلك .وال�شعر مملكة رحبة ال ح��دود لها،
جتتاز ك��لّ الفوا�صل ,وتبلغ بامل�شاعر الإن�سانية
مقاماتها ال�سامية الرفيعة ،مملكة مليئة بال�سحر
واخليال ,واللحن واملو�سيقى ،وهو بذلك خري و�سيلة
نخاطب بها وج��دان الطفل ..ندخل �أعماق نف�سه،
ن�ستك�شف مكنوناتها ،ون�ستثري فيها مكامن الإح�سا�س
بالقيم النبيلة كاحلب واخل�ير واجل��م��ال .ولعل ما
يعني على ذلك :طبيعة الطفل التي متيل بفطرتها
�إىل الق�صيد ،وت�ستجيب للإيقاع وع��ذب الألفاظ
�أو ً
ال ،ومقدرة ال�شعر الكبرية على التعبري عن براءة
الطفولة وان��ط�لاق��ه��ا ب��ح��ري��ة ،و�إي��ق��اظ امل�شاعر
املرهفة يف نف�سه ثاني ًا ..حتى �أنه �ش ِّبه باحل�صى التي
تُلقى يف بحرية �ساكنة ،وت�صنع دوائر ال نهاية لها,
حترك
مثلما تفعل الق�صيدة بالنف�س الإن�سانية حني ِّ
بحرية العواطف وتثري �سكونها الراكد يف الأعماق.
فني ،يكتبه ال�شعراء
و�شعر الأطفال جن�س �أدب��ي ّ
خ�صي�ص ًا جلمهور الأطفال ،يحمل فِكر ًا وخيا ً
ال
الكبار ِّ
و�صور ًا فنية و�إيقاع ًا ومو�سيقى ..وهو يتبو�أ مرتبة
متقدمة بني فنون �أدب الأطفال ،وميتلك جاذبية
ِّ
يعد �أقرب هذه الفنون �إىل
بل
جمهوره،
لدى
كبرية
ّ
طبيعتهم و�أ�سبقها و�صو ً
ال �إىل وجدانهم.
�أ�شكال �شعر الأطفال و�أهدافه:
ُ
تختلف �أن��واع �شعر الأطفال بح�سب ال�شكل الفني
الذي يتَّخذه ،كال�شعر الغنائي ،وال�شعر ال�سردي �أو
التعليمي ،وال�شعر الق�ص�صي ،وال�شعر امل�سرحي..
فعندما يو�ضع ال�شعر للغناء �أو الإن�شاد ي�سمى �شعر ًا
ويعد هذا النوع الأقرب �إىل املرحلة
غنائي ًا و�صفي ًا،
ُّ
الطفلية املبكرة .وح�ين يحتوي م�ضمون ًا تعليمي ًا
ويهدف �إىل تزويد الطفل بحقائق ومعلومات ،يطلق
عليه ال�شعر ال�سردي� .أما عندما يجمع بني �أ�سلوب
الق�صة وب�ين غنائية ال�شعر ويت�سم باالرتباط
املو�ضوعي والت�سل�سل احلدثي يكون �شعر ًا ق�ص�صي ًا.
�أم���ا �إذا غ��لُ��ب عليه الإل��ق��اء التمثيلي ،وت��واف��رت
فيه عنا�صر كاحلوار وال�شخ�صيات يدعى بال�شعر
امل�سرحي .وي��ذك��ر «ع��ل��ي حمد اهلل» يف ت�صنيفه
ي�ضم بدوره:
ل�شعر الأطفال ،ال�شعر اخلطابي الذي
ُّ
الإلقائي وال��ق��رائ��ي )1(.و�إذا ك��ان �شعر الأطفال
الغنائي �أق��رب ال�شعر �إىل نفو�س الأط��ف��ال ،و�أكرث
�ألوانه تداو ً
ال ،فلأنه يخاطب الفكر والإح�سا�س مع ًا،
ويتمتع ب�سهولة الإلقاء واحلفظ والتلحني .و�أهم
�أ�شكال ال�شعر الغنائي �إ�ضافة �إىل الأغنية والن�شيد:
امل�سرحية الغنائية والق�صة الغنائية و�أغاين املهد
والرتقي�ص ،وهي الأغ��اين اخلا�صة بتنومي الطفل
ومالعبته.
ي�سهم �شعر الأطفال بدو ٍر تربوي هام يف �شخ�صية
الطفل ،و�إع��داده��ا للحياة �إع��داد ًا جيد ًا من خالل
يعد و�سيلة من و�سائل
حتقيق جملة من الأهداف� ،إذ ُّ
التعليم ,عندما ي��ز ِّود جمهوره باحلقائق واملعارف
ويعرفهم بالبيئة االجتماعية
والتجارب احلياتية،
ِّ
املحيطة بهم وي�ساعدهم على اكت�شافها ،ويز ّودهم
تنمي ثروتهم اللغوية
ب�ألفاظ وتراكيب جديدةّ ،
يعد -هذا
كما
اللغة.
وتعينهم على ُح�سن ا�ستخدام
ُّ
النوع الأدب��ي -و�سيلة مثلى للتعبري عن �أحا�سي�س
الأطفال وم�شاعرهم وانفعاالتهم ،و�إثارة الإح�سا�س
باجلمال يف نفو�سهم� ،إ�ضافة �إىل دوره يف معاجلة
بع�ض حاالت اخلوف واخلجل واالنطواء ،والك�شف
��اء ،وب��ثِّ ال�سرور والبهجة
عن مواهبهم نظم ًا و�إل��ق ً
فيهم.
مو�ضوعات �شعر الأطفال:
�إن �أ ّي���ة ق�ضية تعنى ب��الأط��ف��ال� ،أو مو�ضوع يثري
اهتماماتهم وي�ص ِّور ما حتتويه بيئتهم ،ي�صلح �أن
يكون ما َّدة يف �شعر الأطفال ..ومن �أهم املو�ضوعات
التي يتناولها هذا اللون ،والتي تدور يف فلكها ق�صائده
و�أنا�شيده هي:
 -الأ���س��رة :البيئة الأوىل التي ينمو فيها الطفل،

وي�شكِّل مع �أف��راده��ا بواكري عالقاته ،وه��ي م��ا َّدة
خ�صبة ج��د ًا ملو�ضوعات �شعر الأط��ف��ال ،كمو�ضوع
الأمومة والأب�� ّوة الذي نال حظوة واف��رة ،عالقات
وجدته� ،أو
جده
ّ
الطفل وم�شاعره جتاه �إخوته �أو ّ
كلّ من له ت�أثري يف حياته من �أف��راد هذه امل�ؤ�س�سة
الرتبوية .يقول «�سليمان العي�سى» يف ن�شيد «ماما»
وما �أعذبه من قول:
�أنت ن�شيدي عيدك عيدي
�سر وجودي
ب�سمة �أمـي ُّ
وي��ق��ول ال�شاعر اجل��زائ��ري «نا�صر الوحي�شي» يف
“اجلدة”(:)2
ق�صيدة عن
َّ
نيام
حني ي�أتي
الظالم وال�صحاب ُ
ُ
الكالم
يحلو
ثم
تـي
جد
ت�ستوي
َّ
ُ
جدتي
بك يا َّ
 العلم ،الكتاب ،املدر�سة :و�أفكار الطفل وم�شاعرهجتاه رفاقه ومعلِّميه .للمدر�سة يكتب «�أنور العطار»
(:)3
مدر�ستي مدر�ستي يا مطلبي وبهجتـي
لأنت موئل ال�صبا وم�سرحي ورو�ضتي
 الطبيعة :بكل ما تعنيها من مك ِّونات ،وما حتتويهامن مظاهر� :أن��ه��ار ،ت�لال ،ودي���ان ،ف�صول� ،أ�شجار،
أه��م مو�ضوعات �شعر الطفولة.
�أزه���ار ..وه��ي من � َّ
هذه ق�صيدة «�أن�شودة الربيع» لـ «ن�صرة �سعيد» تقول
مطلعها:
الطري ي�شدو طربا قرب احلقـولْ
واملاء يجري طيبا بيـن ال�سهولْ
اجلميـع
الربيـع �سلوى
هـذا
ْ
ْ
ون�ص “الطفل والنهر” لل�شاعر اللبناين «عمر فروخ»
ّ
ومنها (:)4
أتبعك
ت�سـر وانتظـرين ل ْ
�أيها النهر ال ْ
معك
�أنا �أخـربت والدي �إنـني ذاهب ْ
أتبـعك
ْ
فانتظـرين ل
فجرى النهر م�سرع ًا وم�ضـى ثم مل َي ُع ْد
�صرخ الطـفل قائ ً
ال بعدما املركب ابت َع ْد
ليتني ...ليتني معـك ْ!
 احليوان :وم�شاعر الطفل جتاهه ،وقد جرت عادةال�شعراء يف ه��ذا املو�ضوع �أن يتناولوا احليوانات
الأليفة يف بيئة الطفل ..ففي ق�صيدة بعنوان «�أمتنى
لو» يقول ال�شاعر امل�صري «�أحمد �سويلم» (:)5
�أمتنى لو �أين ع�صفو ْر
�ألهو �ألعب و�أغني يف النو ْر
الظرفاء
و�أنقر يف ال�صبح نوافذ �أ�صحابي
ْ
ري
و�أقول� :صباح اخل ْ
�صباح النو ْر
 عامل الأطفال ال�شخ�صي� :أ�سما�ؤهم ،هواياتهم،�أحالمهم ،وعالقاتهم مع �أفراد جمتمعهم ،كال�صديق
واجل��ار وغريهم ،والأخ�لاق��ي��ات وال�سلوكيات التي
يتوجب التعامل بها معهم ،وجميعها مو�ضوعات �شغلت
فِكر �شعراء الطفولة.
 البيئة :ومك ِّوناتها ،وفوائد عنا�صرها ,وواجباالهتمام بها ،من قبيل االعتناء باحلديقة �أو نظافة
ال�شارع .وهناك مو�ضوعات �أخ��رى كثرية يتناولها
حب الوطن ،والأعمال واملهن،
�شعر الأطفال ،منهاّ :
والألعاب والأعياد .واجلدير بالذكر �أهمية تناول
يكر�س القيم الإي��ج��اب��ي��ة ،وما
«امل��و���ض��وع��ات» مب��ا ِّ
يتالءم مع امل�ضمون الإن�ساين ،وما �أكرث القيم التي
املقدمة للطفل،
ميكن تكري�سها يف ن�صو�ص ال�شعر
َّ
كاالجتهاد واملثابرة ،وال�صدق والإخال�ص وغريها.
خ�صائ�ص �شعر الأطفال:
التوجه لأطفالنا بهذا اللون الإبداعي
�إذا �أردن��ا
ّ
توجه ًا ج��اداً ,و�أن يكون النتاج فيه م�ؤثر ًا
املتم ِّيز ّ
َ
بد من
ال
كان
بة،
املخاط
ال�شريحة
أهمية
وموازي ًا ل
َّ
االلتزام مبجموعة خ�صائ�ص و�شروط؛ تتقاطع �أو
تختلف يف بع�ضها عن خ�صائ�ص �شعر الكبار ،بحكم
تفرد الطفل ب�سمات -عقلية وانفعالية -معينة،
ُّ
أهمها:
و� ُّ
�أو ً
ال :امل�ضمون ،ال��ذي يعني �أك�ثر ما يعنيه الفكرة
اخل�ِّي�رِّ ة ذات امل��غ��زى� ،أو ال��ه��دف ال�ترب��وي املتم ِّيز
بالب�ساطة والو�ضوح ،واملعبرِّ عن م�شاعر الطفولة

و�أحالمها ب�صدق وعفوية ..امل�ضمون ال��ذي يطرح
مو�ضوعات م�ستقاة من ع��امل الأط��ف��ال ،ومنا�سبة
مل�ستوياتهم الإدراكية والنف�سية واللغوية.
ث��ان��ي�� ًا :حرك ّية التعبري يف الق�صيدة ,التي تُثري
الطفل وتعني له اللعب .وحرك ّية التعبري تعني
املقدرة على الإيحاء بوا�سطة ال�صورة ال�شعرية التي
وحت��رك خياله ,وتفتح له
تثري �أحا�سي�س الطفل
ِّ
�أبواب الطبيعة بكل امتداداتها و�أبواب احلياة بكل
رحابتها .وال�صورة يف �شعر الأطفال يجب �أن تكون
جم�سدة للمعاين املج َّردة ،م�ألوفة يف عامل
حم�سو�سةِّ ،
الأطفال .و�أن تكون �شفافة وغري ُمغرقة يف البالغية
واملجازية ،حتى تن�ساب �إىل �أذهانهم وتتغلغل يف
ذاكرتهم .ومن �أن��واع «ال�صور احلركية ال�شعرية»
بح�سب الباحث «حممد ق��ران��ي��ا»(( :)6ال�صورة
احلرك ّية الهادئة ،وال�صورة احلرك ّية املتواترة،
واحلركة ال�سريعة وال�صاخبة ،التي تعبرِّ عن غليان
عواطف الطفولة ،وفرحها بالعامل اجلميل اخلايل
م��ن ال��ع�ثرات ).ال���ذي ي���ؤك��د على �أهمية احلركة
الداخلية للق�صيدة بقوله(�( :)7إن قيمة ال�شعر ال
تت�أتى من َّ
دقة الفكرة وال من املو�ضوع املطروق ومدى
فاعليته فح�سب ،بل من احلركة الذاتية الداخلية
التي تثري احلالة النف�سية بطريقتها اخلا�صة يف
الت�صوير ،وتنويع �إيقاعاتها ب�صورة دائبة وعفوية
الن�ص ال�شعري
ت�شكيلها املو�سيقي ).ومن خ�صائ�ص
ِّ
املوجه للأطفال �أي�ض ًا:
َّ
 االن�سجام مع خ�صو�صية ال�شخ�صية الطفلية؛ التيتثريها احليوية والت�شويق ،ومع طبيعة من ّوها يف كلّ
مرحلة من املراحل.
 اللفظة ال�سهلة الوا�ضحة ،التي ترتك يف نف�سه�أث��ر ًا باقي ًا .والعبارة الرقيقة الب�سيطة؛ ب�ساطة
عامل الطفولة.
 الوزن املو�سيقي اخلفيف ،والقافية املتن ِّوعة التيمتنح ال�شعر جاذبيته وحالوته.
 البحور ال�شعرية املجزوءة ،التي تعتمد على تفعيلةواحدة مك َّررة ،مثل بحر الرجز واملتقارب واملتدارك.
و�أي�ض ًا :االبتعاد عن التكلُّف واملبا�شرة ،وعن قلق
الوزن وركاكة ال�صياغة .واالهتمام بال�شكل الفني
العام للق�صيدة ،ال��ذي نعني به اجلمال والرونق.
يقول ال�شاعر «�سليمان العي�سى»( :ال�شعر اجلميل ،هو
ال�شعر الذي يت�شابك فيه الو�ضوح والغمو�ض ،واحللم
والواقع ،واملح�سو�س واملعقول ،واحلقيقة واخليال).
يتحدث ال�شاعر والباحث «بيان
يف ال�سياق ذات��ه
َّ
ال�صفدي» يف كتابه الق ِّيم (�شعر الأطفال يف الوطن
العربي) عن خ�صائ�ص �شعر الأطفال ،وهي (:)8
 )١الروح الطفولية :مبعنى �أال نقحم فيها روح الكبار
وت�ص ّوراتهم� ,أو همومهم وم�شاكلهم� ,إذ علينا هنا �أن
ننظر �إىل �أي �أمر من زاوية كوننا �أطفا ً
ال؛ �أي متمثِّلني
ب�إبداع طريقة الطفل يف التعبري عن الأ�شياء .يقول
«عبد الرزاق عبد الواحد» يف ق�صيدة با�سم «طيارة
الورق»:
ارتفعـي ارتفعـي يف موجـة الهواءِ
ورفريف واندفعـي كالطري يف الف�ضاءِ
تبعدين
خيطك ما زال معي و�أنـت
ْ
ني ؟
عقـدته ب�إ�صبعـي ف�أين تهربــ ْ
 )2اجلملة الب�سيطة� :أي الق�صرية ،اخلالية من
التقدمي والت�أخري ،واالعرتا�ض والبناء للمجهول،
واحلذف وامل�شتقات العاملة ,وكل ما ي�ؤثِّر على �إي�صال
املعنى ،وعلى فهم الطفل ملا يقر�أ.
 )3امل��ف��ردة ال�سهلة :ال ت�شرتط ق�صيدة الطفل
اجلملة ال�سهلة وحدها ,بل ال بد �أن تكون املفردة
بحد ذاتها.
�سهلة ِّ
الن�ص الطفلي الناجح؛ يختار
الق�صرية:
أوزان
 )4ال
ّ
الأوزان الق�صرية ,وهي هنا ت�تراوح بني جمزوءات
الأبحر ال�شعرية وم�شطوراتها ومنهوكاتها.
 )5التنويع يف الأوزان والقوايف :والتنويع هنا يقوم
على �إدخ���ال تفعيلة ج��دي��دة� ،أو باختالف تكرار
التفاعيل ب�ين �شطر و�آخ���ر ,وه��ذا ي�ستتبع �إغناء
الق�صيدة ب�أكرث من قافية .يقول «يا�سر املالح» يف
“مو�سيقا الرو�ض”:

مرح
الطري يغرد يف ِ
والغ�صـن ميــيلْ
والنهـر ي�ســيلْ
الفر ِح
وي�صفق باملاء ِ
يفـوح
والزهـر
ْ
يبــوح
بالعـطر
ْ
خ�ضر
بال�سر لأوراق
ِ
ِّ
 )6الق�صر يف الن�ص.
والق�ص وال��ط��راف��ة :ق�صيدة الطفل
 )7احل��رك��ة
ّ
تتطلَّب �أن تك�سر الرتابة ،ذلك ب�إدخال جمموعة
من �أ�ساليب الأداء اللغوي� ،إ�ضافة �إىل جعلها �أ�شبه
���ددة .يقول
بحكاية �صغرية� ،أو تنام ٍ حل���االت حم َّ
«مع�شوق حمزة» يف “�سلوى تغنّي”:
لله�ضاب
لل�سحاب
ِ
ِ
كتاب
كل
ٍ
حرف فـي ِ
يـا بـــالدي
لل�صبـاح للأقاحــي
ِ
كل حبي وجناحــي
يـا بـــالدي
للجبــالِ للظــاللِ
�أغنياتــي وانفعــايل
يـا بـــالدي
 -8االبتعاد عن ال�ضرورات ال�شعرية.
 -9الرتكيز على اجلر�س املو�سيقي والأ���ص��وات :يف
�شعر الأطفال تزداد احلاجة �إىل الناحية ال�صوتية
�إي��ق��اع�� ًا ,مل��ا لذلك م��ن عالقة باحلاجة الطبيعية
للأطفال.
يقول «نهاد الطرزي يف ق�صيدة له:
اجلـر�س
حان الدر�سُ رن
ْ
�صوته جميلُ ما له مثـيلُ
دن دن دن
يطن
جر�س ُّ
يرن يف الأذن ُّ
دن دن دن
 )10التكرار.
 )11التعليمية :لن جن��ادل يف �أن ما كتب للطفل
عليه �أن يكون �شعر ًا حقيقي ًا ,مبعنى �أنه يحوي خيا ً
ال
وده�شة وعذوبة يف �صياغات �أ�سلوبية ماهرة� ,إال �أن
ما مي ِّيز �شعر الأطفال من غ�يره ،هو اح��ت��وا�ؤه على
هدف تعليمي م�ؤكد( .عندما �أ�ضع هذه اخل�صائ�ص
بد �أن
والقول لل�صفدي -ال �أعني �أنها برنامج ال َّيلتزم به ال�شاعر يف كلِّ بنوده ،بل عنيت من و�ضع
هذه القواعد� ،أنها �أ�س�س لق�صيدة الطفل الناجحة،
وقد يركِّز �شاعر على جانب �أك�ثر من جانب ،وقد
يهمل �أح��ي��ان�� ًا خ�صي�صة ،ورمب���ا ي�ضيف يف بع�ض
الأحيان ).مع بلوغ هذه اخل�صائ�ص والتحقيق املمكن
لها؛ نبلغ بق�صيدة الطفل امل�ستوى الذي ير�ضينا ك�آباء
ومر ّبني ،فرنت�ضيها لفلذات �أكبادنا ,وننرث عبريها يف
عاملهم املفعم بالرباءة وامل��رح ,والأق��رب �إىل اخلري
واجلمال ،لتحلِّق بهم عالي ًا وحتقّق املتعة والفائدة.
الهوام�ش:
� )1أدب الأطفال ..مق َّرر يف دور املعلمني ،امل�ؤ�س�سة العامة
للمطبوعات والكتب املدر�سية ،ط1978 /1م ،دم�شق ،ت�أليف:
علي حمد اهلل� ،ص 166
� )2شعر الأطفال يف الوطن العربي (درا�سة تاريخية نقد َّية)
من�شورات الهيئة العامة ال�سورية للكتاب ،وزارة الثقافة،
دم�شق .ط 008 /1 2ت�أليف :بيان ال�صفدي� ،ص 519
 )3امل�صدر ال�سابق� ،ص 515
 )4امل�صدر ال�سابق� ،ص 527
 )5امل�صدر ال�سابق� ،ص /529-528/
 )6املوقف الأدبي ،جملة �أدبية �شهرية ،ي�صدرها احتاد الكتاب
العرب بدم�شق .العدد � 400آب « 2004تقنية احلركة يف
ال�صورة ال�شعرية ..درا�سة يف �شعر الأطفال عند وليد م�ش ّوح»
�ص /44-38/
 )7امل�صدر ال�سابق� ،ص 45
-5745
8
/592

8

العدد2015/8/9 "1451" :م �24 -شوال 1436هـ

"ال�سنة الثالثون"

نقد �أدبي

هويتنا القومية� ،أمانة يف �أعناقنا

وحكمة املنطق ،وجمال الأ�سلوب
لغتنا العربية� :أ�صالة ورقي يف بالغة املعنىِ ،

• حممد مروان مراد

منجزات
�إنّ الأمم احل�� ّي��ة التي منحت الب�شرية
ٍ
ح�ضارية ق ّيمة ،ال ت�ستطيع التنكُّر جلذورها ،لأن
ٍ
حا�ضرها هو امتداد ملا�ضيها ،وتر�سيخ لأ�صالتها ،وقد
بقيت ح�ضارة �أمتنا العربية �شاخمة مت�ألّقة ،وظلّ
تراثنا م��ر�آة تعك�س تطلُّعاتنا ،و ُترتجم م�شاعرنا
و�أفكارنا� .أر�ضُ وطننا اخليرّ ة هي مهد القِيم ال�سامية،
ٌ
للرقي والتقدّ م ،توهجت �أ�ش ّعتها ف�أ�ضاءت
ومنارة ّ
العا َ
مل �شرق ًا وغرب ًا.
وم��ن يقلّب �صفحات �سجل الأم���ة الذهبيُ ،تبهره
املج�سدة يف �إرث
بالت�أكيد �شواهد العبقرية العربية
ّ
املبدعني يف �سائر ميادين ا َ
خللق واالبتكار..
من �أروع �شواهد هذه العبقرية و�أكرثها جما ًال و�أ َلق ًا
�شرفها اهلل تعاىل و�أنزل بها
هي :اللغة العربية التي ّ
كتابهُ املجيد ،ومن يتت ّبع تاريخ العرب يجد �أنّ اللغة
ُ
والرقي ،ففي الع�صور التي
العربية
قرينة التقدُّ م ُّ
انت�شرت فيها احل�ضارة العربية لتُنري دياجري الغرب،
نعجب
مكرمة ،ولهذا ال
ُ
كانت العربية تعي�ش معزّ زة ّ
حني ن�سمع العالمِ امل�سلِم البريوين وهو يقول« :لئِن
يل و� ُ
أحب �إ ّ
أف�ضل عندي من �أن
هجو َتني بالعربيةُّ � ،
متدَ حني بالفار�سية».
أحب العرب لغتهم منذ القِدم واهتدوا �إىل جمالها
لقد � ّ
َ
بفِطرتهِم قبل �أن تو�ضع لها القواعد النحوية،
ال�صرفية ،ولغتنا هي لغة الف�صاحة والبيان.
والأُطر ّ
الف�صاحة معناها الظهور وال��ب��ي��ان ،وح�ين نقول:
ظهر ب ّين ًا ظ��اه��راً ،عذب ًا
� َ
أف�صح ال�صُ بح نعني �أن��ه َ
�سل�س�س ًا مفهوم ًا .لهذا كان ال��ذوق ال�سليم ،واملنطق
ال�سليم عمدة معرفة ُح�سن الكلمات و�سال�ستها..
فجال
ولقد اجتمعتْ يف العربي خِ �صال الف�صاحةَ ،
َ
و�شحذ مبنطقه الأذه��ان
بكالمه الأب�صار العليلة،
الكليلة ،ون ّبه ب�أ�سلوبه القلوب من رقدتها ،وقد قيل:
العرب �سُ ّموا عرب ًا ال�شتهارهم بالف�صاحة والبيان،
�إنَ
َ
أعرب الرجل ع ّما يف �ضمريه� ،إذا �أبان
�
قولهم:
فمن
َ
عرفوا ب�أنهم � ُ
أهل الف�صاحة ،لذا
عنه ،كما �أنّ العرب ِ
وحملوا عنهم ،ور�أوا فيهم � َ
أهل اللغة
التم�سهم الروا ُة َ
َ
العربية الفُ�صحى.
* لقد �شغفتني اللغة العربية منذ حداثتي ،وخلبتْ
ف��ك��ري ���ش��واه��د الإب����داع الأدب����ي ال��ع��رب��ي ،فرحتُ
ِ��ن يف دفاتري
�أتتبعها حيثما وقعت عليها يدي ،و�أك ُّ
املج�سدة يف حكايات العرب
ج��واه َ��ره��ا ال��ف��ري��دة،
َّ
وحكمِهم و�أمثالِهم و�أَ�شعارهم ونوادرهم ،حتى ت�سنّى
يل �أن �أجمع النماذج املت�ألّقة من في�ض الأخبار التي
وحكمة
متثّل ذالقة الل�سان العربي ،وبالغة املعاين ِ
املنطق ،وجمال الأ�سلوب يف احلديث وما ُي�ضاف �إىل
ت�صرف يف التعبري
وح�سن
ذل��ك ف�صاحة يف اللفظ ُ
ُّ
والو�ضوح ،وقد �أ�صدرت ذلك كلَّه يف م�ؤلّفي «جواهر
البيان العربي» �سنة  2005الغابرة.
لقد ب��رع ال��ع��رب ال�شعراء يف �سائر وج��وه التعبري
الدقيق ،والت�صوير الأنيق ،فنظّ موا يف الفخر واملديح،
ويف الهجاء والرثاء ،ويف البطولة والوفاء… ويف
مكارم الأخالق وما ت�شتمل عليه من عزّ ة وعنفوان،
َّ
�سجل عبقريتهم �صفحات م�ضيئة ،وق�صائد
و�أبقوا
ّ
بحروف ناب�ضة
املتوقدة
نفي�سة ،ر�سمتها القريحة
ٍ
مر الأيام ،لتخلّد ما كان من �سم ّو
باحلياة ،بقيت على ّ
ونُبل و�إميان.
وبالت�أكيد ف���إنّ من يت�صدّ ى للخو�ض يف غِ مار هذا
املحيط الوا�سع بحاجة �إىل ز َم ٍن ف�سيح ليقدّ م نذر ًا
ي�سري ًا من ذلك العالمَ املت�ألّق بال�سحر واجلمال.
و�إذا ك��ان املطرب يف �أيامنا يت�صدر امل�سرح ليقدّ م
جلمهوره ما يطلبه امل�ستمعون من �أغانيه ال�شبابية،
ف�أنا �أختار لكم فرائد من بدائع ال�شعر العربي اخلالد
على م��دار ال�سنني يف ح�ين تتال�شى تلك الأغ��اين
وتتبدّ د مع �أول عا�صفة ،وال يبقى منها غ�يرُ رجع
الطرق على الأواين املعدنية يف �سوق النحا�سني..
ِ

اليتيمة:
دوقلة املنبجي
من عيون تراثنا ال�شعري الزاخر بالكنوز ،ق�صيدة
�شعرية رائعة ،ا�ست�شعر الأ�سالف روع َتها و�أ�صالتها
ف�أطلقوا عليها ا�سم «اليتيمة» التي ال �شبيهَ لها وال
نظري ،وق��د ظلّت «اليتيمة» زم��ن�� ًا ط��وي ً
�لا جمهولة
أمد
ثم منذ � ٍ
النَ�سب ال ُيعرف ُ
ا�سم �صاحبها احلقيقيّ .
ي�سري عُثرِ على الن�ص الكامل للمخطوطة يف مقامات
ومن�سوبة �إىل «دوقلة املنبجي»
حمفوظة بالهند،
ٍ
ٍ
وهي تنطق ب�شاعريته واقتداره على ت�صوير اجلمال
ب�أبهى و�أعذب الإبداع...
ومن �أبيات الق�صيدة:
هل ُ
بالطلول ل�سائلٍ ر ُّد
َ
		�أم هل لها ِبتكلّم عهدُ
دعد ،وما ُخلقت
َل َهفي على ٍ
		�إال لِطولِ َتل ُّهفي دعدُ
بي�ضاء قد ل ِب�س الأدمي بها
ُ
ُ
احل�سن فهو جللدِ ها ِجلد
		
و َيزين َف ْوديها �إذا َح َ�سرت
		
فاح ٌم جعدُ
�ضايف الغدائر ِ
فالوجهُ ُ
مثل ال�صُ بح ُم َب ّي ٌ�ض
َ
وال�شعر ُ
مثل الليل م�س ّو ُد
		
ِ�ضدّ ان ملّا ا�ستُجمِعا َح�سُ ن ًا
		
ال�ضدّ
وال�ضدّ ُيظهِر َ ُح�سنَه ِ
ِ
نظرتْ
وك�أنها َو�سنى �إذا َ
		�أو ُمد َن ٌف ملَّا ُي ِفقْ بعد
ني ما بها َر َمدٌ
بفُتو ِر ع ٍ
		
الرمدُ
وبها ُتداوى الأعني ُ
وك�أمنا �سُ قيتْ ترائ ُبها
		
ماء الورد ،واخلدُّ
والنحرَ ،
ُ
ما عا َبها ٌ
�صر
طول وال قِ ٌ
		
ق�صدُ
يف َخلقِها ،فقُّوا ُمها َ
قد قلتُ ملّا �أن ك ِلفتُ بها
واقتا َدين يف ُح ّبها الوجد
		
ٌ
لديك لنا
و�صل
�إنْ مل يكن
ِ
		
ال�صبابة فليكن وعدُ
َي�شفي َّ
املحب �شكا ال�صدو َد ومل
و�إذا
ُّ
ُ
ُي ْ
		
عطف عليه فقتله َعمدُ
امل�ؤن�سة:
جمنون ليلى
هو قي�س بن املل ّوح �أ�شهر املحبينّ يف التاريخ العربي،
و�آخر �أ�شهر ال�شعراء ال ّعذريني ،جمنون ليلى...
ق�صيدته امل�ؤن�سة منوذج لل�شعر الرفيع العذري الذي
ا�شتهر يف بادية احلجاز زمن الأمويني ،وقد عبرّ فيه
عن عاطفته امل�شبوبة ،و�سما بها لتعبرّ عن �آالم��ه
املحرمات ،لأنّ حبه عاطفة
ومعاناته وال��زّ ه��د يف
ّ
�صادقة يحر�ص فيه على القيم ال�سامية ،واملُ ُثل
العليا ،ومن هنا ُتعترب ق�صيدته «امل�ؤن�سة» منوذج ًا
�صادق ًا للتعبري والت�صوير حلقيقة احل��ب العذري،
ولعمق مكابدة العا�شق العذري ،وت�ساميه بعاطفته
ربح ،يقول «ابن املل ّوح»:
امل�شبوبة ووجده امل ّ
ُ
تذكرت ليلى وال�سنني اخلواليا
و�أيا َم ال نح�شى على اللهو ناهيا
ق�ص َ
ويوم ِّ
رت ظِ لّه
كظل ُ
الرمح ّ
بليلى فلّهاتي وما كنتُ نا�سيا
لحَ ا اهلل �أقوام ًا يقولون �إننا
َ
للحب �شافيا
طوال الدهر
َوجدْ نا
ّ
خليلي ال واللهّ  ،ال �أمل ُِك الذي
َّ
ق�ضى اهلل يف ليلي وال ما ق�ضي لِيا
ق�ضاها لغريي ،وابتالين بح ّبها
فه ّال ب�شيءِ غري ليلى ابتالنيا

فما طل َع النجم الذي ُيهتدى به
ذكرها ليا
وال ال�صُ بح �إال ه َّيجا َ
ف�إن متنعوا ليلى وحتموا بال َدها
علي القوافيا
علي فلن حتموا َّ
ّ
أحب من الأ�سماء ما َ
وافق ا�س َمها
� ُ
و�أ�شب َهه �أو كان منه مدانيا
لوالك ما كنتُ هائم ًا
معذّ بتي
ِ
َ
أبيتُ
حران باكيا
ني
الع
ني
�سخ
	�
ِ ّ
معذّ بتي قد طال وجدي و�شفَّني
للنا�سَّ ،
قل عزائيا
هواك فيا
ِ
ِ
بعينيك مل تزُ لْ
عيني
اكتح َلت
ِ
�إذا َ
وجلَّتْ غمر ًة عن ف�ؤاديا
بخ ٍ
ري َ
ف�أنتِ التي �إنْ �شئتِ �أ�شقيتِ عي�شتي
و�أنتِ التي �إن �شئتِ �أنعمتِ باليا
ود ُ
ِدت على طيب احليا ِة لو �أنه
عمرها من حياتنا
ِليلى
ل
زاد
ي
ُ
ُ
ٌ
مري�ضة
يقولون ليلى بالعراق
فيا ليتني كنتُ
الطبيب املداويا
َ
املرء نف�سه
على مِثلِ ليلى يقت ُُل ُ
و�إن كنتُ من ليلى على الي�أ�س طا ِويا
عيون املها:
علي بن اجلهم
«علي بن اجلهم» ال�شاعر البدوي القر�شي الف�صيح
املطبوع ،ول��د ببغداد ع��ام 804م ،وعا�صر اخللفاء
العبا�سيني :امل���أم��ون ،واملعت�صم ،والواثق واملتوكل،
ونال حظوة خا�صة عند املتوكل ،وتروي كتب الأدب
العربي حكايته حني َم ُثل بني يدي «املتوكل» مادح ًا،
أبيات خاطب بها
لكن قريحته مل ُت�سعِفه ب�أجمل من � ٍ
اخلليفة:
َ
�أنتَ كالدل ِو ،ال َعدِ مناك دلو ًا
مِن كبار الدِ ال ،كبري الذنوب»...
		
وقد ثار احلا�ضرون يف جمل�س«املتوكل» و�أغ�ضبهم
قوله ،لكن اخلليفة �أدرك بفطرته بالغة ال�شاعر
ونُبل مق�صده فلم يغ�ضب بل خ�ص�ص له دار ًا وب�ستان ًا
على نهر (دج��ل��ة) �أق��ام فيها ال�شاعر م��دّ ة والتقى
فر ّقت حا�شيته ،ورهُ ف ذوقه،
بالعلماء وال�شعراءَ ،
�سحر احل�ضور
فلما َم ُثل بني يدَ ْي «املتوكل» من جديدَ ،
برائعته (عيون املها) التي يقول فيها:
عيون املها بني الر�صافة واجل�سر
نب الهوى من ُ
َج َل َ
حيث �أدري وال �أدري
� َأعدْ نَ َ
َ
مي ،ومل �أكن
يل
ال�شوق القد َ
ولكن ِز ُ
�س َل ُ
جمر
وت ْ
دت جمر ًا على ِ
خلي َل َّي ما �أحلى الهوى و�أ َم ََّره
أعر ُفني باحلل ِو منه وباملُ ّر
		
و� َ
رمة ،هل علِمتُّما
مبا بيننا من ُح ٍ
	�أرقَّ من ال�شكوى و�أق�سى من الهجر
و� َ
ني املُحِ ب لِ�سِ ِّره
أف�ض ُح من ع ِ
وال �سيما �إن �أطلقتْ عرب ًة جتري
وي�صف ابن اجلهم حوار ًا دار بني حمبوبته و�صاحبة
ت�س َتحثُّها على لقائه فيقول:
لها ْ
فقالت لها الأُخرى فما ل َِ�صديقنا
لك مِن عذ ِر؟
		
ُمعنّى وهل يف َق ْتلهِ ِ
َ
ِ�صليهِ َّ
الو�صل يحييه ،واعلمي
لعل
َ
احلب يف �أعظم الأ�سر
ري
		
ب�أن �أ�س َ
ّ
و�أي َقنتا �أين �سمعتُ فقالتا:
َمن الطارق امل�صغي �إلينا ،وال ندري؟
كتم الهوى
فقلت :فتى �إن �شئتما َ
و�إال َفخالّع الأعنّةِ وال ُعذر
على �أنه ي�شكو ظلوم ًا و ُبخ َلها
عليه بت�سليم ال َب�شا�شة وال ِب�شر
		
فقالت :هُ جينا ،قلت :قد كان بع�ض ما
ذ َكرتِ  ،لعلّ ال�ش َّر ُيدفع بال�شر
		

وحيد
ابن الرومي
هن
رث ّ
«وحيد» من �أ�شهر مغن ّيات الع�صر العبا�سي ،و�أك ِ
ُ
جما ًال وفتنة ،اجتمع لها ُ
وال�صوت
احل�سن البديع
الرخيم ،وال�شاعر ابن الرومي� ،أ�شهر �شعراء الع�صر
العبا�سي ،ق�صائده لوحات �شعرية بارعة ،و�إب��داع
َ
مغنية ع�صره،
أحب ابن الرومي
فني وحياة متدفقةّ � ،
فخ�صها بلوحة �شعرية فريدة تنطق
وهام بها ع�شق ًاّ ،
وتنم عن �أ�صالته
بقدرته اخلارقة على الت�صوير،
ّ
ال�شعرية.
َ
متني
ي
ت
يا
وحيدُ
خليلي َّ
َّ
		
فف�ؤادي بها ُمعنّى عميدُ
ٌ
�صن قدٌّ
عادة زا َنها من ال ُغ ِ
		
ومِن الظبي ُمقلتانِ وجيدُ
وزهاها من فرعِ ها ومن ا َ
خلدَّ ين
َ
		
ال�سواد والتوريدُ
ذاك َ
و�سالم
فهي بَردٌ بخدِّ ها
ٌ
وهي للعا�شقني ُحهدٌ َمهيد
		
� َ
أوقدَ ُ
وحيد
يف
ه
ر
نا
ٍ
احل�سنُ َ
		
فوق خدٍّ ما �شا َنه تخديدُ
ما لمِ ا َت ْ�صطليه من َوجنتيها
ري
		
تر�شاف ريقها تربيدُ
ِ
غ ُ
تتجلّى للناظرينَ �إليها
َ
		
بح ْ�سنِها و�سعيدُ
قي ُ
ف�ش ٌ
ٌ
ظبية ت�س ُكنُ القلوب وترعاها
ُ
		
وقمر َّية لها تغريدُ
ُّ
حليم
ف
ِثلها
يف هوى م يخِ
ٌ
		
راجح ِح ُلمه ،و َيغوى ر�شيدُ
ٌ
العزف يف َيديها ُم�ضا ٍه
و َت ُر
ِ
َ
�سهم �شديد
		
الر ِ
جف فيه ٌ
َوت َر َ
عي ُبها �أنها �إذا غنّتِ الأحرا َر
ظلّوا ،وهم لديها عبيد
		
ح�سنُها يف العيون ُح�سنٌ وحيد
حب وحيد
		
فلها يف القلوب ٌّ
ً
وح�سن ًا
َّاء
ن
غ
ِتنة
ُخلِقتْ ف
ً ُ
		
ما لها فيهما جميع ًا نديدُ
ري
فهي نُعمى مييدُ منها كب ٌ
ي�شيب منها الوليد
وهي بلوى
		
ُ
ح�سنُها يف العيون ُح�سنٌ جديد
حب جديد
		
فلها يف القلوب ٌّ
الدهر يا وحيد لقلبي
�أخد
ُ
منك ما ي�أخذ املُ ُ
		
ديل املعيدُ
ِ
منك ٌ
ٌ
موت
ما تزالني:
نظرة ِ
ٌ
مميت ،ونظرة تخليد
يل
		
ٌ
منك ،وعدٌ
نتالقى
فلحظة ِ
ٌ
بوِ�صالٍ  ،وحلظة تهديد
		
قمر بغداد:
ابن زريق البغدادي
واحدة من عيون ال�شعر العربي
ُول��د �أب��و احل�سن علي ب��ن زُري���ق ال��ب��غ��دادي ببغداد
وارحتل �إىل الأندل�س يف طلب الرزق ،ترك زوجته يف
بغداد ،وكافح ال�شاعر لكن التوفيق مل يحالفه فمر�ض
ومات يف ال ُغربة.
الرمق
يخاطب ابن زُريق زوجته وي�ؤكّد لها ح َّبه حتى َ
الأخ�ير من حياته ،ويف الق�صيدة ّ
رق��ة يف التعبري،
ٌ
ينم عن
و�صدق يف العاطفة ،وعمق يف التجربة ،مما ُّ
املتفردة وخيا ُله
�شعريته
له
مطبوع
�شاعر
أ�صالة
�
ّ
الوثّاب وال�صياغة الأنيقة ،وهذه ق�صيدته الوحيدة
كتب الرتاث ال�شعري ،غريها له.
مل حتفظ ُ
يقول ال�شاعر:
البقية �................................ص22

�أدب من العامل

"ال�سنة الثالثون"

�أُغن َي ٌة للعندليب
•لل�شاعر الإنكليزي :جون كيتْ�س*

ق�صائد
لـ «ر�سول حمزاتوف»

•ترجمة� :إ�سماعيل ركاب

ُ
ٌ
أوراق ،
الهاربة
البنف�سج
�أزها ُر
كثرية و ُم َن ِّع َ�س ٌة ،
آالم
ٍ
ب�سرعة واملُغطا ُة بال ِ
ي�ؤملُني قلبي ،وال ُ
ِ
��راب
�إح�����س��ا���س��ي ،ك��م��ا ل��و �أنَّ��ن��ي ���ش��رب��تُ الآنَ ���ش َ
والط ُ
رب ملُ
ِّ
نت�صف �أ َّيا َر ،
ِ
فل الأك ُ
َّ
«ال�شوكرانِ »،¹
َّدي ،
امل�س ِك امللي َئ ِة
باخلمر الن ِّ
ِ
ُق ُ
دوم زهر ِة ْ
�أو �أفرغتُ يف ج�سدي َ
بع�ض املُخدِّ ِر ال َّرديءِ ..
َّ
يف .
للح�شرات يف ُ�أ
تكر ُر
والطن ُ
ال�ص ِ
ِ
ِ
م�سيات َّ
ني املُ ِّ
اجلحيم يغرقُ :
ونهر
ِ
ُ
ب�سبب ح�سدي ل�سعاد ِت َك الكبري ِة ،
لي�س
ِ
َ
َ
ُ
َ
غلب الأحيانِ ..
�أ�صغي يف
ِ
العتمة ،ويف �أ ِ
بلْ لأنَّني �سعيدٌ جد ًا ل�سعاد ِت َك ،
و�أنتَ ُ ،
ني ،
مثل َح ْور َّي ِة
ِ
ني خفيف ِ
الغابة بجناح ِ
و�أنا ُ
ريح ،
غرم
ِ
ن�صف ُم ٍ
باملوت املُ ِ
حبكة مو�سيق َّي ٍة..
وبع�ض
ٍ
ِ
ق�صائديَ ال َّت�أ ُمل َّي ِة ،
الرقيقة يف
�أدعو ُه بالأ�سماءِ
ِ
ِ
ُ
وال�صو ِر العديدةِ،
خل�ضر ِة
ِ
�شجر ال َّزانِ ُّ
َ
الهادئ ؛
�أنْ ي�أْ ُخ َذ �إىل الهواءِ َن َف ِ�س َي
وبحنجرة ملي َئ ٍة
تياح
ٍ
لل�ص ِ
ُتغنِّي َّ
يف با ْر ٍ
ٌ
للموت ،
جاهز متام ًا
فالآنَ يبدو �أنَّني
ِ
			
َ
� ُ
ري �ألمَ ٍ ،
أموت يف ُم
ِ
نت�صف الليلِ ِم ْن غ ِ
خمر ُم َعت ٍَّق! ُعت َِّق دهراً..
�آ ِه ِم ْن َر�شْ َف ِة ٍ
أر�ض ،
حفرة
يف
روح َك ب ُك ِّل اتجِّ ا ٍه..
ٍ
ٍ
عميقة حتتَ ال ِ
بينما �أنتَ ت�س ُك ُب ِم ْن ِ
ُ
إلهة الزُّ هو ِر ،وخ�ضر ِة البال ِد ،
طعم � ِ
لهُ ُ
كبرية !
وبن�شوة
ٍ
ٍ
ُ
ٌ
ٌ
َّ
م�س!
رق�ص و�أغن َية �شعب َّية،
وطرب حتتَ �أ�ش َّع ِة ال�ش ِ
ٌ
ٌ
َ
أ�سمع..
تابع
الغناء ،و�أنا عبث ًا � ُ
�سوف ُت ُ
َ
ْ
اجلنوب ،
�آ ِه ِم ْن ك�أ ٍ�س مليءٍ بدفءِ
ِ
اب .
ال ُقدَّ َ
ا�س  ،لأنَّني حتتَ الترُّ ِ
احلقيقي ،
الوردي
َّبيذ
مليءٍ بالن ِ
ِّ
ِّ
قاعات دائر َّي ٍة توم�ضُ عندَ احلا َّف ِة ،
م َع ُف
ٍ
ُ
َ
َ
ٌ
�أنتَ ْ
ري فا�سق !
مل ت ْ
ولد لتموت ،ط ٌ
و َف ٍم م�صبو ٍغ بالأرجوانِ ؛
أترك العا َ
أ�شرب ،و� ُ
مل وال �أرا ُه ،
ٌ
وال � ٌ
َ
عندها � ُ
عليك ؛
أجيال
جائعة تدو�سُ
املظلمة :
الغابة
ومع ًا نتال�شى يف
ِ
ِ
َ
فال�ص ُ
وت ا َّلذي �أ�سم ُعهُ
�،س ِم َعهُ ..
الليلة َ
َّ
مي ال َّزمانِ الإمرباطو ُر وال َّراعي!
يف قد ِ
،نذوب ،ونن�سى متام ًا..
نتال�شى بعيد ًا
ُ
رُبمَّ ا نف�سُ الأُغن َي ِة َّ
الذات َّي ِة ا َّلتي �أثَّرتْ على..
ما ْ
مل تعرفْهُ �أنتَ ب َ
أوراق ،
ني ال ِ
َ
للملكة «روث» ²عندما مر�ضتْ ،
احلزين
القلب
ِ
ِ
ِ
امل َل َلُ ،
والبالء..
واحل َّمى،
َ
وي�سمع ك ٌ
ُ
ني ووقفتْ تبكي وط َنها َ
ُ��ل من ُه ْم �أن َ
هنا
الغريب ؛
و�سط حقلِ الذُّ ر ِة
ُ
،حيث يجل�سُ النَّا�سُ
ِ
آخر ؛
ال ِ
غنية ا َّلتي غالب ًا ما فتنتْ ..
نف�سُ الأُ ِ
ُ
لل يهزُّ ما تبقَّى مِ��نَ َّ
ال�ش ُ
حيث َّ
عر ال�� َّرم ِّ
ال�ش ِ
��ادي الن َ
ال�سحر َّي َة ،وفتحتها على َز َب ِد..
َّوافذ ِّ
احلزين ،
ِ
املليئة باجلنِّ .
أر�ض املهجور ِة
ِ
البحا ِر اخلطري ِة يف ال ِ
ً
ً
ُ
ُ
َّ
باب �شحوبا ونحوال ،وميوت ؛
حيث يزدا ُد ال�ش ُ
ُ
حيث عندما ُتفك ُِّر متتلئ ُحزن ًا ،
مهجو ٌر! ٌ
وي�أْ�س ًا وك� ً
اجلر�س..
بعيد
كلمة ُت�شبهُ �إىل حدٍّ ٍ
آبة ،
َ
َ
ي�ستطيع ا َ
ُ
جل ُ
مال �أنْ ُي
وحيث ال
حافظ على عين ِ
ُ
ني ا َّلذي ُيعيدُ ين َ
نف�سي الوحيد ِة !
منك �إىل
َ
ُم َتل ِّه َف َتينْ ِ ،
ُ
ي�ستطيع �أنْ يخد َع طوي ًال..
فاخليال ال
وداع ًا!
ُ
يتوقُ �إليهِما ُح ٌّب جديدٌ فيما بعدُ .
ُ
تبحث َع ِن ُّ
ري .
وهي
ال�صغ َ
ال�شهر ِة وتخد ُع اجلن َِّّي َّ
ُ
ُ
وداع ًا! وداع ًا! الترَّ
احلزينة تذ ُب ُل..
نيمة الدِّ ين َّي ُة
ري � َ
إليك ،
بعيداً! بعيداً!و�س�أط ُ
ُ
َ
اكن ،
روج
ِ
ال�س ِ
القريبة وفوق اجلدولِ َّ
عندَ امل ِ
ورفاق ِه ،
اخلمر
إله
لي�س على
ِ
عربة � ِ
ِ
ِ
َ
أجنحة ِّ
عر الالمرئ َّي ِة ،
بلْ على �
ِ
ال�ش ِ
فح اجلبلِ ،والآنَ ُتد َفنُ عميق ًا..
على َ�س ِ
إحباطات ،
والتعقيدات وال
غم املُخِّ الك�سولِ
ِ
ِ
ُر َ
روب الوادي املُجاو ِر :
يف ُد ِ
�س�أكونُ َ
الليل ٌ
معك! ُ
رقيق،
هلْ كانَ َ
يقظة ؟
ذلك خيا ًال� ،أ ْم ُح ُل َم
ٍ
القمر ُ
ُ
عر�شها ،
و ُي
�صادف �أنَّ
ملكة على ِ
مثل ٍ
َ
ٌ
نائم ؟
املو�سيقا تتال�شى :هلْ �أنا ُم
�ستيقظ �أ ْم ٌ
كعناقيد
ر�ص َع ِة بالنُّجو ِم
ِ
تت َبخْ ترَُ م َع ج ِّن َّيا ِتها املُ َّ
ال ُكرو ِم ؛
�ضوء ،
بينما هنا ال يوجدُ
ٌ
ُ
ال�سماءِ ،
ُي
*جون كي ْت�س � : »1821-1795« John Keatsشاع ٌر
حافظ على ما ي�أْتي م َع الأن�سا ِم مِنَ َّ
َ
َ
ُ
َّ
روب الطُّ حلب َّية
ويتخلل الك�آ َبة
اخل�ضراء وال���دُّ َ
َ
رومان�سي� ،ص َّنفه ماثيو �آرنولد Mathew
انكليزيٌ
ٌّ
تعر َ
جة .
املُ ِّ
 Arnoldمبرتب ِة �شك�سبريُ ،رغم �أ ّن ُه كان يعاين من
أ�ستطيع ر� َ
مي ،
ال �
ُ
ؤية الأزها ِر عندَ َقدَ َّ
مر�ض ع�ضالٍ وتويف يف اخلام�س ِة والع�شرينَ من عمره.
ٍ
نع�ش املُعلَّ ِق على الأغ�صانِ ،
وال َع َب َق البخُّ و ِر املُ ِ
وت�أتي �أهمي ُة هذ ِه الق�صيد ِة «�أغني ٌة للعندليب Ode
ٌ
ولكن ،يف َّ
جميل..
ام�س �،أتخ َّي ُل ما هو
ْ
الظال ِم الدَّ ِ
 ”to a nightingaleمن تعلقِ ال�شاعر بالطبيع ِة
ُ
حيث �أنَّ َّ
منا�سب للعطاءِ ..
هر
ٌ
ال�ش َ
واجلمالِ واحليا ِة ُرغ َم مر�ض ِه ال�شديد.
أع�شاب ،وال ُ
أيكةَّ ،
رب َّي ُة املُثمر ُة ،
فال
ُ
وال�شجر ُة ال ِّ
َّ
ٌ
 -¹ال�شوكران ، hemlock :نبات �سا ْم  -² .روث:
ال�بري الأب��ي�����ضُ  ،وال��زُّ ه��و ُر الرعو َّي ُة
وال�� َّزع��رو ُر
ُّ
ُ
 ،Ruthملكة قدمية ويقال انها جدة امللك داوود.
اجلميلة ؛
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• ترجمها عن الإنكليزية :مرهف زينو
لوالدي
َّ
َم ْهد ٌ

ُ ..ترى  :هل احلياة ُ حتتاج ُ دائم ًا لبرُ ْ هَ ة ٍ

اجلبال َ
ُ
عال..
تنت�صب
مثل جدا ٍر ٍ
ُ

ن�سرتيح فيها و نُدخِّ ن ْ ؟
كي
َ

و َ
فار�س ميتطي �صهو َة َجواده :
مثل ٍ
تنا ُم َ
ال�صخرة..
تلك ّ
..وحدَ ها �أفكا ُر ر�سولْ ال تنا ْم..
ُ
تظلُّ
أر�ض الآثمة ْ !
تطوف يف �أرجاءِ ال ِ

�أم ْ �أنَّ الرياح َ قد � ّأج َجتْ غابة َ احلقد ؟
ْ
جذعك
�أم ْ ُترى داهَ َم َك �إع�صا ٌر ج ّبا ٌر و �أحنى
؟
..نمَ ْ يا ر�سول حمزاتوف..نمَ ْ..

َ
ال�صخرة ُ املُ��د ّث��ر ُة بال ّثلج ...ه��ي :
..تلك ّ
�أبي..

ُ
يح�صل لهذه الأر�ض ،
�شيء ما
ٌ

ُ
أمي..
�أ ّما
احلقل املُمتدُّ �أ�س َف َلها ..فهو ّ �:

بغ َتة ً تتل ّوى الطريق ُ ك�أفعى..

أبد..
لقد طوتْهما الذاكرة ُ �إىل ال ْ

ُترى هل ّ
توق َف الزمنُ فج�أة ً

معبد الأح ّبة ِ الطّ يبنيْ.
ح َمل ْت ُهما �إىل ِ

َ
مثل طائر ٍ فقدَ �أحدَ جناحيه ِ ؟

جوزي...ناما..
..ناما ..يا َع
َّ

َ
هناك..
هلْ ت�سمع ْ ؟�...إنّهم

فوح..
ُ
ال�س ْ
ماء  ،و النريانُ يف ّ
النجوم يف ّ
ال�س ْ
النهر..
املاء يف
و مت�ضي احلياة ُ كما يجري ُ
ْ
تتعاقب الليايل و النّهاراتْ ..
ُ
و يبقى حنانُ الأ ّم
ك�ضياءِ جنم ٍ بعيد...
و يبقى د ُم �أبي َّ
يف..

َ
هناك عندَ القبو ِر ُي ِّ
حطمونَ احلجارة َ ،
�ساحات املعارك..
يج ّرون َ التّماثيل َ من
ِ
ُ
هلْ َترى ؟
ال ّث ُلج الأ���س��ود ُ َي ِ
هط ُل من الأع���ايل مُ��نْ��ذرا ً
ّ
بال�ش�ؤم..

َ
مثل ملحمة ٍ بطول ّية ٍ ر ّيانة ٍ بالفخا ْر.

و على ُن َتف ِ ال ّثلج ِ تتج ّمدُ الأحالم ُ البي�ضاء !

جوزي ..ناما..
..ناما  ..يا َع
َّ

االنفجارات يف اجلبال،
أ�صداء
ترت ّد ُد �
ِ
ُ

لن�ض َع الأيام َ و ال�سن َ
ني جانبا ً،
ففي النهاية ؛ يف ختا ِم �سطريَ الأخري..

و تنها ُر اجلدرانُ كه�شيم ٍ منثور.

�ست�أتيانِ ورائي..
�أ ّما الآنْ ف�أنا �أحر�سُ ُح ْل َم ُكما..
ال�ساعة ْ �س�أحلقُ ِب ُكما �إىل
و عندَ حُ��ل��ولِ ّ
اجلبالْ !!

نمَ ْ يا ر�سول حمزاتوف..نمَ ْ..
لقد ِع�شتَ من �أجلِ هدف ٍ واحد ٍ يف احلياة :
ال�صداقة َ و احلب...
�أنْ تمُ ّجد َ ّ
و ماذا بعد..؟
مجَ ِّ ْدهُ ما الآن َ �أي�ضا ً...مجَ ِّ ْدهُ ما ..

َم ْهدٌ يل...

يب الزّ منَ حني َ ي�س� َ
َ
ألك :
مباذا
ع�ساك تجُ ُ

نمَ ْ يا ر�سول حمزاتوف ..نمَ ْ..
أ�ضحتْ بلد ُتك بعيدة ً..
لقد � َ

خ�ضم هذه احلياة ِ الآثمة..
ماذا فعلتَ يف
ِّ
هل �أدركتَ معناها و قيمتها ؟

ُ
احلاملة
و ُ
تغيب �أغانيك َ

يب النا�س ؟
مباذا تجُ ُ

ج�سد الأر�ض.
كما تغو ُر ينابيع ُ الربيع ِ يف
ِ
ال�سنون ُ دونَ رجعة
..هكذا دائم ًا تنق�ضي ّ
هكذا ينطفئ ُ جنم ُ الأمل ِ البعيد...
ال�صبي..من ْ..
نمَ ْ �أ ّيها
ّ
بيت � ْ
أبيك..
لقد بر َد املوقد ُ يف ِ
ُ
احلقل..و با ْر..
و فر َغ
و َ
أ�صحاب القُدامى !
رحل ال
ُ

..ال�صمتُ ممنوع..
ّ
نمَ ْ يا ر�سول نمَ ْ..
بال�صالة..
ها �أنت َ تهم�سُ
ّ
ها �أنت َ ترفع ُ يديك َ
و تحَ ني ُرك َ
ْبتيك حتّى ُتالم�سان ِ الأر�ض..
..نمَ ْ يا ر�سول حمزاتوف ...نمَ ْ....
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ّ
احلالج

•منري الذيب
�أب���ي املغيث احل�سني ب��ن من�صور بن
حممى البي�ضاوي .ول���د �أب���و املغيث
احل�سني ب��ن ب��ن حممى البي�ضاوي يف
قرية الطور يف ال�شمال ال�شرقي من
مدينة البي�ضاء م��ن م��دن مقاطعة
فار�س ب�إيران و�إىل ال�شمال من مدينة
���ش�يراز ع��ل��ى ب��ع��د ن��ح��و ث�لاث�ين كيلو
مرتاً,يف نحو�سنة244هـ858/م ,وكان
جده حممى جمو�س ّي ًا.
يف الفرتة التي �سادت فيها الفو�ضى
يف املناطق اجلنوبية من �إيران ذكرت �أحدث املخطوطات
املكت�شفة فيها حديث ًا �أن عمرو بن الليث بن ال�صفار (حكم
287-269هـ 900-882/م) �ألزم �أبا احلالّج دفع �ضريبة
فادحة ,فلما �أغلظ له هذا اجل��واب غ�ضب عمرو فقتله
؛فكان من الطبيعي �أن ينتقل احلالّج ب�أ�سرته �إىل مناطق
�أكرث �أمن ًا .
ونزلت �أ�سرة احلالّج وا�سط يف فرتة كانت تغلي باحلروب
الداخلية ثم ق�صد هو �إىل ت�سرت(�شو�شر الأيرانية )على
نهر كارون لي�صحب �سهل بن عبداهلل �أحد كبار ال�صوفية
يف القرن الثالث الهجري (ت283هـ896/م .وتنقل احلالّج
بني بني �شيوخ الت�صوف املعا�صرين حتى و�صل �إىل بغداد
لي�أخذ عن اجلنيد البغدادي (�شيخ الطائفة ) ال�صوفية
لأي��ام��ه (ت298ه���ـ910/م),ل���ك���ن ه��ذا مل يقبله قبو ًال
ح�سن ًا لثقة احلالّج املفرطة بنف�سه ومبالغته يف ممار�سات
النف�سية واجل�سدية .
ق�صد احلالّج مكة حاج ًا ليعود منها �إىل الأهواز بالقرب
من موطنه القدمي واعظ ًا .و�إذ مل َ
يلق الت�أثري الف ّعال,جعل
يتنقل بني خرا�سان وفار�س والعراق ليلقي ع�صا الرتحال
وح��ج �إىل مكة مرة
يف ب��غ��داد ,لكنه رح��ل عنها ثانية
ّ
�أخ��رى وقبل �أن يعود �إىل ق�صد الهند وال�صني يف رحلة
طويلة �شاقة ط ّور فيها �أفكاره ال�صوفية ور ّو�ض نف�سه على
الت�صوف الهندي ,ثم عاد �إىل بغداد لي�ستقر فيها ابتداء
من نحو �سنة 290ه���ـ903/م وله من العمر�ست و�أربعون
�سنة .
�سيا�سي وروحي يقوم
مذهب
إىل
�
يدعو
أن
�
ّج
ال
احل
حاول
ّ
على فقه معينّ وريا�ضات �صوفية تتميز كلها بالتطرف
وال�شدّ ة والإ���ص��رار على الو�صول �إىل الهدف م�ستهين ًا
بالعقبات ول��و بلغت امل��وت نف�سه  .وح���اول �أن يجدله
�أن�صار ًا بني الفقراء والطوائف واملعار�ضني للدولة للدولة
العبا�س ّية دون جدوى .
ويف بغداد �صنف احلالّج كتبه التي بلغت عنواناتها ت�سعة
و�أربعني وكان اثنان منها يف ال�سيا�سة ؛وك��ان من �أهمية
�أحدهما  -وهو( ال�سا�سة واخللفاء والأم��راء )� -إذ وجد
علي بن عي�سى الوزير .ومل يبق ِالزمان من
يف خزانة كتب ّ
كتب احلالّج �إال على كتابه ( الطوا�سني) �أي الإلهامات �أو
الآيات ,الذي �ألفه يف فرتة �سجنه وقبل �أن يعدم .
ك��ان��ت ال��دول��ة العبا�سية ت��ع��اين م��ن خ��ط��ر ال�سقوط
ع��ل��ى ي���د ال��ق��رام��ط��ة  ,اجل���ن���اح ال��ع�����س��ك��ري للحركة
الفاطمية الإ�سماعيلية ,وقد �ألقي القب�ض على احلالّج
�سنة301هـ913/م ,بعد مراقبة من ال�شرطة دامت �سنتني
؛بتهمة القرمطة ,و�شهر يف بغداد معلق ًا بحبل مدة ثالثة
�أيام ف�ضح ًا وتعزير ًا .
ومل��ا �أث��ب��ت التحقيق �أن��ه ك��ان يعمل حل�سابه ,خ�صي�ص ًا
له,و�سمح للنا�س بزيارته يف �سجنه ؛ففاز ب�إعجاب الكثري
مبن يف ذلك الق�شوري ,حاجب اخلليفة املقتدر ,الذي �صار
له �صديق ًا .
ويف �أثناء القحط واملجاعة وخطر الدولة الفاطمية
وارتفاع الأ�سعار وك�سر ال�سجون و�إحراق اجل�سور و�سقوط
ال���وزراء وع��زل اخلليفة مرتني ,وج��د الوزير حامد بن
الع ّبا�س �أن قتل احلالّج قد ي�شغل النا�س ويخفف من التوتر

االجتماعي وال�سيا�سي ويلقي الرعب يف
قلوب املعار�ضني داخال وخارج ًا ,فقدم
حتر�ش هذا
احلالّج للمحاكمة بعد �أن ّ
ب�أعوان الوزير ولعب ب�أع�صابهم 0
و�شكّلت املحكمة م��ن قا�ضي الق�ضاة
املالكي �أبي عمر احل ّمادي رئي�س ًا و�أبي
جعفر البهلول و�أبي ح�سني الأ�شناين,
القا�ضيني احلنفيني بالر�صافة والكرخ
م��ن ب���غ���داد ,ع�����ض��وي�ين  ,ومل يح�ضر
اجلل�سة �أحد من ال�شافعية وال من احلنابلة الذين كانوا
خ�صوم الدولة و�أن�صار احل�لاّج  0وانتهى الأم��ر باحلكم
على احلالّج بالإعدام على ال�صورة التي نفذت يف �أ�سرى
القرامطة وجوا�سي�سهم  ,ف�ضرب �أل��ف جلدة ثم قطعت
�أطرافه الأربعة و�ضربت عنقه و�أحرقت جثته ثم ذ ّري
رماده يف دجلة ثم حمل ر�أ�سه �إىل خرا�سان لأنه كان له
بها �أ�صحاب 0
وبعد انتهاء حياة احلالّج حتول من زعيم �صويف �إىل �إمام
قيل مبهديته ورجعته وقامت طائفة �صوفية دانت بفكرة
احللول ون�سبتها �إليه خط�أ ً 0وكان ذلك يف منت�صف القرن
اخلام�س الهجري ويف �أيام �أبي العالء املعري 0
وبعد �سنني قليلة انتدب الغزايل  ,ال�شافعي الأ�شعري
نف�سه للدفاع عن احل�لاّج وتفنيد امل�آخذ عليه  ,ثم تاله
ال�شيخ عبد القادر اجليلي احلنبلي  ,وكثري غريه ؛ فتحول
احل�لاّج على �شهيد وقدي�س وانت�شر �صيته حتى غطى
العامل الإ�سالمي كله من القرن اخلام�س �إىل يومنا هذا 0
ويف مطلع القرن الع�شرين �أحيا ما�سينيون ذكر احلالج
حني زار بغداد �سنة � ، 1908ضمن بعثة �آثارية,ف�صور قرب
احلالّج وغريه ثم كتب عن عبارته (�أنا احلق) بحث ًا �ألقاه
يف م�ؤمتر امل�ست�شرقني الذي انعقد يف �أثينا �سنة , 1912
ون�شر ديوانه وكتابه الطوا�سني و�أخباره  ,وت ّوج ذلك كله
بر�سالة مطولة للدكتوراه كان عنوانها (عذاب احلالّج)
فنبه بذلك �إىل الأدب��اء وال�شعراء والباحثني يف ال�شرق
والغرب �إىل �أهميته الأدبية والتاريخية والفكرية كما
نبههم قبل ذلك �,إىل اخل ّيام وجمال رباعياته .
وابتداء من اخلم�سينات �,صار احل ّال ج رمز ال�شهيد احلر
ً
والزعيم امل�ؤثر والنموذج الرفيع للرجل الباذل لنف�سه من
�أجل مبدئه والإن�سانية يف الأدب العربي نف�سه ؛فكتب يف
رثائه ومتجيده كثري من ال�شعراء والأدباء ؛ومن �أبرزهم
ال�شاعر العراقي عبد املهاب البياتي ,وال�شاعران ال�سوريان
علي �أحمد �سعيد وعدنان م��ردم بك والقا�ص اللبناين
مي�شال فريد غر ّيب ,وال�شاعر امل�صري �صالح عبد ال�صبور
وامل�سرحي التون�سي عز الدين املدين ,ويف الع�صر احلديث
�أعطت امل�ست�شرقة الأملانية �آن��ه -م��اري �شيمل احل�لاّج
ال�صفة العاملية و�سمته �شهيد احلب الإلهي (ط.كولون
)1968وقد �ألف الدكتور هربرت مي�سن م�سرحية باللغة
الإنكليزية (م��وت احلالّج)(جامعة ن��وت��ردام �.أمريكا
 ) 1974وللحالج ديوان �شعر مطبوع يف �أملانيا ويف بغداد
�سنة. 1997يدعو فيه �إىل ال�صوفية فيقول :
ً
ً
ُ
وبطالة
كذبة
الت�صوف
لي�س
وجهالة ً ًودعابة ًمبزاح ِ
بل عفة ومروءة وف ّت ّوة ة
وقناعة وطهارة ب�صالح ِ
واقتداء وال�صفا
ٌِ
وتقيو علم ٌ
ٌ
ور�ضى
و�صدق والوفا ب�سماح ِ

�أعالم

غادة ال�سمان..
من زمن الذهب
• �سو�سن عبد اجلواد ر�ضوان
(ع��ي��ن��اك ق���دري) ه��ي املجموعة الأوىل
التي �أ�صدرتها غ��ادة ع��ام ()1962وك��ان��ت
من الكاتبات ال�سوريات يف تلك احلقبة مع
(ليلى بعلبكي) و(كوليت خوري)لكن غادة
ا�ستمرت وا�ستطاعت �أن تقدم �أدب�� ًا مميز ًا
خرجت به من الإطار ال�ضيق مل�شاكل املر�أة
واحلركات الن�سائية �إىل �آف��اق اجتماعية
ونف�سية و�إن�سانية..ح�صلت على لي�سان�س يف
الأدب االنكليزي من جامعة دم�شق ومن ثم
على ماج�ستري يف م�سرح االمعقول من بريوت
التي كانت حينها منارة لال�شعاع الثقايف،
بعدها ظهرت جمموعتها (البحر يف بريوت)
ع��ام 1965وب����رز ا�سمها ك��واح��دة م��ن �أه��م
جنمات ال�صحافة
�سافرت بعد ذلك غادة �إىل �أوروبا وتنقلت
ب�ين معظم ال��ع��وا���ص��م االورب���ي���ة وعملت
كمرا�سلة �صحفية لكنها عمدت �أي�ضا �إىل
اكت�شاف العامل و�صقل �شخ�صيتها الأدبية
بالتعرف على مناهل الأدب والثقافة هناك،
وظهر �أثر ذلك يف جمموعتها الثالثة “ليل
الغرباء” ع��ام  1966التي �أظهرت ن�ضجا
كبريا يف م�سريتها الأدب��ي��ة وجعلت كبار
النقاد �آنذاك مثل حممود �أمني يعرتفون بها
وبتميزها.
كانت هزمية حزيران  1967مبثابة �صدمة
كبرية لغادة ال�سمان وجيلها ،يومها كتبت
مقالها ال�شهري “�أحمل ع��اري �إىل لندن”،
كانت من القالئل الذين حذروا من ا�ستخدام
م�صطلح “النك�سة” و�أث����ره التخديري
على ال�شعب العربي .مل ت�صدر غ��ادة بعد
الهزمية �شيئا لفرتة من الوقت لكن عملها يف
ال�صحافة زادها قربا من الواقع االجتماعي
وكتبت يف تلك الفرتة مقاالت �صحفية كونت
�سمادا د�سما ملواد �أدبية �ستكتبها الحقا.
يف عام � 1973أ�صدرت جمموعتها الرابعة
“رحيل املرافئ القدمية” والتي اعتربها
البع�ض الأهم بني كل جماميعها حيث قدمت
بقالب �أدبي بارع امل�أزق الذي يعي�شه املثقف
العربي والهوة ال�سحيقة بني فكرة و�سلوكه.
يف �أواخر عام � 1974أ�صدرت روايتها “بريوت
 ”75والتي غا�صت فيها بعيدا عن القناع
اجلميل ل�سوي�سرا ال�شرق �إىل حيث القاع
امل�شوه املحتقن ،وقالت على ل�سان عرافة من
�شخ�صيات الرواية “�أرى الدم� ..أرى كثريا
من الدم” وما لبثت �أن ن�شبت احلرب الأهلية
بعد ب�ضعة �أ�شهر من �صدور الرواية.
م��ع رواي��ت��ي��ه��ا “كوابي�س ب�ي�روت “ 1977
و”ليلة املليار  1986تكر�ست غادة كواحدة
أه���م ال��روائ��ي�ين وال��روائ��ي��ات ال��ع��رب.
م��ن � ّ
ويعتربها بع�ض النقاد الكاتبة العربية
الأهم حتى من جنيب حمفوظ.
رغ��م وج��ود الإ���ش��ارة �إىل اجلن�س يف �أدب
غادة ال�سمان �إال �أنه ي�شهد لها �أنه دوما يف
خدمة ال�سياق ال��روائ��ي والبعد الدرامي
لل�شخ�صيات واال�ستخدام الرمزي للأحداث

ومل تنزلق �أب��دا �إىل تقدمي �أدب �إباحي
كذلك الذي �صارت بع�ض الكاتبات يكتبنه
الحقا من �أجل ال�شهرة والرواج .مثال على
ذلك ،العجزالذي ي�صيب بطل “ليلة املليار”
املثقف هو رمز درامي كثيف لعجز املثقفني
العرب عموما يف مواجهة �أزم��ات الأنظمة
وانهيار احللم العربي اجلميل.
جتمع غ��ادة يف �أ�سلوبها الأدب���ي ب�ين تيار
الوعي يف الكتابة ومقاطع الفيديو-تيب
مع نب�ض �شعري مميز خا�ص بها� .صدرت
عنها ع��دة كتب نقدية وبعدة لغات ،كما
ترجمت بع�ض اعمالها �إىل �سبعة ع�شر
لغة حية وبع�ضها انت�شر على �صعيد جتاري
وا���س��ع .ال ت��زال غ��ادة تنتج� ،صدرت لها “
الرواية امل�ستحيلة :ف�سيف�ساء دم�شقية”
ع��ام1997 ،و���س��ه��رة تنكرية للموتى عام
 2003وال��ت��ي ع���ادت فيها للتنبوء ب���أن
الأو�ضاع يف لبنان معر�ضة لالنفجار..
.
وقد كتبت ال�سمان العديد من املقاالت يف
الفرتة من  1970-1960منها “ال�سباحة
يف بحرية ال�شيطان.ومن مقاالتها االخرية
(�إ�سرائيل ب�أقالم عربية  )2001كدرا�سة
ل���واق���ع ال�������ص���راع ال��ع��رب��ي الفل�سطيني
وح��ق الفل�سطنيني .ك��واح��د م��ن مقاالتها
ال�سيا�سية.
وقد و�صفت ال�سمان امل��ر�أة املتحررة ب�أنها
�إن�����س��ان ل��ه ك��اف��ة احل��ق��وق ك��ال��رج��ل متام ًا
وع��رف��ت الإخ���ت�ل�اف ب�ين ال��رج��ل وامل����ر�أة
بالكيفية ولي�ست بالكمية ــ كتبت العديد
م��ن امل���ؤل��ف��ات ال��ت��ي ذخ����رت ب��ه��ا امل��ك��ات��ب
العربية(�أعلنت احلب عليك)(�أ�شهد عك�س
الريح)(عا�شقة يف حمربة)(ر�سائل احلنني
�إىل اليا�سمني)
غ���ادة ال�سمان رائ���دة م��ن رائ����دات الأدب
الن�سائي ال�سوري بامتياز
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ملتقى احلوار القومي ال�ساد�س:

(دور املقاومة القومية ال�شعبية يف مواجهة الفكر الوهابي ال�صهيوين)

بح�ضور الأم�ين القطري امل�ساعد حل��زب البعث العربي اال�شرتاكي
املهند�س هالل الهالل وعدد من �أع�ضاء القيادة القطرية و�أمناء فروع
حزب البعث العربي اال�شرتاكي ورئي�س احتاد الكتاب وعدد من �أع�ضاء
جمل�س ال�شعب وح�شد كبري من املثقفني ناق�ش امل�شاركون يف ملتقى احلوار
القومي ال�ساد�س ال��ذي نظمه مكتب الإع��داد والثقافة والإع�لام يف
القيادة القطرية حلزب البعث العربي اال�شرتاكي بالتعاون مع احتادي
الكتاب العرب وال�صحفيني (دور املقاومة القومية ال�شعبية يف مواجهة
الفكر الوهابي ال�صهيوين) وذلك يف مكتبة الأ�سد الوطنية بدم�شق.
و�أكد رئي�س احتاد ال�صحفيني اليا�س مراد الذي �أدار الفعاليات �أهمية
امللتقى الذي ي�ضم نخبة من املفكرين والقوميني العرب مبين ًا �أن ال�شعوب
العربية احت�ضنت على مدى تاريخها مقاومات مهمة على ال�صعيد القومي
منها مقاومات االحتالل العثماين والفرن�سي ومقاومة الفل�سطينيني �ضد
االحتالل الإ�سرائيلي ملنع اغت�صابها واملقاومة اللبنانية لهزمية امل�شروع
ال�صهيوين يف املنطقة .كما �أ�شار �إىل �أننا الآن يف �سورية نقاوم �شعبي ًا
واقت�صادي ًا وع�سكري ًا من �أجل االنت�صار الكبري الذي �سيتحقق قريبا
ب�إرادة �شعبنا وت�ضحيات جي�شنا و�صمود قيادتنا احلكيمة.
ويف كلمته خالل امللتقى حيا املفكر والباحث العربي التون�سي املن�صف
ال�شابي �صمود �سورية �شعب ًا وجي�ش ًا وقائد ًا يف مواجهة الهجمة الإرهابية
ال�شر�سة التي ت�ستهدف عروبتها م�ؤكد ًا �أن �سورية جعلت املقاومة �سبيلها

�إىل احلياة والعي�ش الكرمي وربت �أجيالها على حب الأوط��ان ،معرب ًا
با�سم ال�شعب التون�سىي عن �أعمق معاين الأخوة والت�ضامن مع �سورية
ال�شاخمة رغم الداء والأعداء .كما �أ�شار �إىل �أن املواطن التون�سي رف�ض
قطع العالقات مع �سورية وت�شبث بقوة و�إميان بروابط الأخوة وخرج
مب�سريات ال تعد وال حت�صى للمطالبة بالرتاجع عن هذا املوقف املخجل،
م�شري ًا �إىل �أن بع�ض القوى املتطرفة يف البالد كانت تريد التخل�ص من
ه�ؤالء التكفرييني ففتحت الأبواب �أمامهم للتهجري �إىل �سورية بدعوة
اجلهاد.
من جهته �أ�شار �أ�ستاذ القانون الدويل يف اجلامعة اللبنانية الدكتور
ح�سن جوين �إىل �أهمية التوازن اال�سرتاتيجي الذي بنته �سورية على
ال�صعيد الأمني وال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي ملواجهة الكيان
ال�صهيوين معترب ًا �أن ا�ستهداف �سورية هو ا�ستهداف للمقاومة اللبنانية
والفل�سطينية.
بدوره ر�أى املفكر والباحث الفل�سطيني ر�شاد �أبو �شاور �أن موقف بع�ض
املثقفني والكتاب وال�صحفيني املعادي ل�سورية كان نتيجة �شراء الذمم
وخط�أ يف تقدير املواقف.
و�أك��د �أب��و �شاور �أن ال�سعودية تريد و�أد الق�ضية الفل�سطينية لأن
ا�ستعادتها �ستك�شف خيانة دول النفط وال��دول الرجعية معتربا �أن
اخلطاب القومي العربي بد�أ يعود بزهوه ويتجه �إىل مزيد من الت�ألق.

وتركزت مداخالت احل�ضور حول �ضرورة االهتمام بالرتبية والتعليم
وت�شكيل منظومة �إعالمية عربية يف وجه الفكر الوهابي ال�صهيوين
داع�ين املثقفني والكتاب العرب �إىل حتمل م�س�ؤولياتهم التاريخية
واالرتقاء بالكلمة �إىل م�ستوى موقف اجلندي ال�سوري ملحاربة هذا
الفكر الدخيل على الأم��ة العربية والعمل على بناء ا�سرتاتيجية
فكرية وثقافية و�إعالمية جلمع �شمل الأدباء املقاومني وتكامل امل�سارين
الع�سكري والثقايف.
ويف مداخلة له ر�أى ع�ضو القيادة القطرية رئي�س مكتب الإع��داد
والثقافة والإع�لام الدكتور خلف املفتاح �أن الهدف من هذه امللتقيات
الت�أ�سي�س لثقافة املقاومة القومية و�صياغة م�شروع عربي توعوي
�شعبي باجتاه العدو ال�صهيوين معتربا �أن امل�شاركني من الدول العربية
هم �سفراء لبلدانهم لإعادة الألق للم�شروع القومي العربي م�شريا �إىل
دور العوملة يف تنميط الثقافة وعزل النا�س عن ق�ضاياهم.
كما �أو�ضح الدكتور خلف املفتاح �أن ما يجري يف �سورية من �إرهاب ودمار
وخراب مل ي�أت �صدفة بل لعب املال اخلليجي دورا فاعال فيه من خالل
م�شروع مدرو�س وخمطط ،لكن الوعي املبكر والفهم املتقدم للم�شروع هو
الذي جعلنا ننت�صر عليه داعي ًا �إىل �إعادة �صياغة خطاب قومي ين�سجم
مع تيار املقاومة..
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مبنا�ســـــــــبة الذكرى ال�ســــبعني لت�أ�ســــــ
افتتاح معر�ض �صور �ضوئية لوكالة �سانا

مبنا�سبة الذكرى ال�سبعني لت�أ�سي�س اجلي�ش العربي
ال�سوري افتتح وزير الإعالم عمران الزعبي �صباح
ال�سبت  2015/8/1فعالية “حتية حلماة الديار
يف عيدهم” التي تقيمها الوكالة العربية ال�سورية
للأنباء �-سانا -ت�ضمنت فيلم ًا وثائقي ًا وتكرمي
خم�سني جريحا ً من �أبطال اجلي�ش العربي ال�سوري
�إ�ضافة �إىل افتتاح معر�ض ال�صور ال�ضوئية الذي
يج�سد بطوالت وت�ضحيات اجلي�ش يف بقاع االر�ض
ال�سورية وذلك يف مكتبة الأ�سد الوطنية بدم�شق.
و�ألقى مدير وكالة �سانا الأ�ستاذ �أحمد �ضوا كلمة
خالل افتتاح فعاليات املعر�ض قال فيها “�إن هذه
الفعالية ت�أتي يف �إطار الت�صاق الإع�لام الوطنى
ب�شقيه العام واخلا�ص مع اجلي�ش العربى ال�سوري
يف احلرب الإرهابية التي ت�شن �ضد �سورية وتكامل
�أدوار الطرفني ومتابعة و�سائل الإعالم اليومية
واللحظية وخا�صة وكالة �سانا لبطوالت اجلي�ش”.
كما �أ�شار �إىل �أن “املعر�ض ر�سالة وفاء من �سانا �إىل
بوا�سل جي�شنا و�أمل بن�صر �ست�صنعه ت�ضحياتهم
و�صمود ال�شعب املحب جلي�شه وقائده”.
و�أكد �أن “جي�شنا البطل �سطر خالل هذه احلرب

الإرهابية العدوانية على �سورية �أعظم املالحم
البطولية وا�ستطاع االنت�صار يف كل املعارك التي
خا�ضها على تراب الوطن وحمى �سورية واملنطقة
من �أخطر خمطط عدواين بعد �سايك�س بيكو”.
م�ضيف ًا �أننا “مهما �أبدعنا يف الكالم فلن ن�ستطيع
ايفاء �أبطال هذا اجلي�ش املقدام حقهم فدما�ؤهم
الطاهرة التي روت ت��راب �سورية �ستزهر جمدا
وتاريخا لكل �أبناء �سورية ال�شرفاء الذين مل ولن
يبخلوا يف مد هذا اجلي�ش بالأبطال وال�شجعان
املت�أهبني دائما للت�ضحية يف �سبيل عزة �سورية
و�شعبها”.
وبعدها تابع اجلمهور الذي ح�ضر الفعالية الفيلم
الوثائقي الق�صري الذي �أنتجته وكالة �سانا حيث
يبد�أ الفيلم بكلمة للقائد اخلالد حافظ الأ�سد
وجهها لأبطال اجلي�ش العربي ال�سوري يف �أحد
االح��ت��ف��االت الع�سكرية �إىل جانب لقطات من
بع�ض ال��زي��ارات امليدانية التي ق��ام بها ال�سيد
الرئي�س ب�شار الأ�سد ملواقع متركز قوات اجلي�ش
على جبهات القتال مع التنظيمات الإرهابية ويف
اخلطوط الأمامية ومقتطفات من الكلمات التي

القاها �أمام املقاتلني الأبطال.
وعر�ض الفيلم عرب خم�س ع�شرة دقيقة لقطات
حية من املعارك التي يخو�ضها اجلي�ش العربي
ال�سوري �ضد التنظيمات الإرهابية على خمتلف
م�ساحة الوطن والبطوالت التي ي�سطرها جنودنا
البوا�سل يف الت�صدي للإرهابيني وتطهري الأر�ض
ال�سورية من دن�سهم وت�صريحات عفوية ملواطنني
يف املناطق التي �أعاد �إليها جي�شنا البا�سل الأمن
واال�ستقرار.
وقام وزير الإعالم ومدير وكالة �سانا �أحمد �ضوا
والعميد علي عبود ممثل وزي��ر الدفاع والإدارة
ال�سيا�سية والدكتور وائل نا�صر مدير العالقات
العامة يف جمل�س اجلالية ال�سورية يف الكويت
بتكرمي  50جريح ًا من جنود و�ضباط اجلي�ش
العربي ال�سورى الذين بذلوا دماءهم يف �سبيل
الدفاع عن الوطن وذل��ك تقديرا لبطوالتهم يف
الدفاع عن الوطن وال�شعب.
وبعدها جال ال�سيد وزير الإع�لام برفقة مدير
وك��ال��ة �سانا واحل�����ض��ور يف معر�ض ال�صور ال��ذي
ي�ضم � 100صورة توثق لبطوالت جي�شنا وت�صديه

للتنظيمات الإرهابية وزي���ارات الرئي�س الأ�سد
جلرحى جنود اجلي�ش العربي ال�سوري وخلطوط
اجلبهات الأمامية.
كما �أظهرت ال�صور وقوف الرئي�س الأ�سد على كل
مراحل العمليات الع�سكرية النوعية التي قام
بها اجلي�ش العربي ال�سوري من خ�لال زياراته
امليدانية املتكررة للكثري من املواقع الع�سكرية
واجلبهات واخلطوط الأمامية والتفاف عنا�صر
اجلي�ش حوله مبعنويات عالية و�إ�صرار على الن�صر
و�إعادة �سورية حرة �أبية منت�صرة.
ومتثل �صور املعر�ض ح�صيلة جهد امتد ل�سنوات
لعد�سات امل�صورين الذين رافقوا �أبطال اجلي�ش
العربي ال�سوري وهو يخو�ض �أ�شر�س املعارك �ضد
املرتزقة الإره��اب��ي�ين م��ع لقطات فنية عفوية
تظهر احت�ضان ال�شعب ال�����س��وري والفعاليات
الأهلية جلي�ش الوطن عرب الكثري من املنا�سبات
واالح��ت��ف��االت التي �أقيمت عرب �سنوات الأزم��ة
احتفاء بجنودنا البوا�سل.
وح���وت ���ص��ور امل��ع��ر���ض ل��ق��ط��ات جت�سد حلظات
ان�سانية وق��ف فيها عنا�صر من اجلي�ش العربي
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ــــــيــــ�س اجليـــــ�ش العربي ال�ســـــوري..
بعنوان “حتية حلماة الديار يف عيدهم”

ال�سوري مع �أف��راد من املواطنني الذين تعر�ضوا
لإرهاب التنظيمات امل�سلحة وهجروا من بيوتهم
و�أر�ضهم و�أرزاقهم حيث تظهر ال�صور مدى التفاين
الذي �أظهره �أبطال القوات امل�سلحة لإنقاذ ه�ؤالء
ال�سوريني املهجرين من املوت وتنكيل �أعداء ال�شعب
والأر�ض بهم.
ح�ضر االفتتاح �أم�ين احل��زب ال�شيوعي ال�سوري
عمار بكدا�ش والعميد علي عبود ممثل وزير الدفاع
ورئي�س احت��اد ال�صحفيني اليا�س م��راد ورئي�س
احت��اد الكتاب العرب د .ح�سني جمعة ورئي�س
حترير (الأ�سبوع الأدب���ي) د .ن��زار بني املرجة
وع��دد من مديرى امل�ؤ�س�سات الإعالمية واملدير
العام للهيئة العامة ملدار�س �أبناء وبنات ال�شهداء
�شهرية فلوح وع��دد م��ن �أع�����ض��اء جمل�س ال�شعب
وفعاليات حزبية و�إعالمية.
و�أ����ش���ار رئ��ي�����س احت���اد ال��ك��ت��اب ال��ع��رب ال��دك��ت��ور
ح�سني جمعة �إىل يف ت�صريح له �أن هذا املوقف
ال��ذي تقفه �سانا هو �أم��ر مهم لأن��ه يعرب عن رمز
ي�ستحقه اجلي�ش العربي ال�سوري نظر ًا لبطوالته

التي �سطرها من �أجل حماية كرامة هذا ال�شعب
وال�سيما �أن الفعالية مل تقت�صر على املعر�ض
فقط لر�صد بطوالت اجلي�ش يف وج��ه اجلرائم
الإرهابية بل قامت وكالة �سانا بتكرمي عدد من
جرحى اجلي�ش الذين �أ�صيبوا يف املعارك .
كما قال الدكتور نزار بني املرجة رئي�س حترير
جريدة الأ�سبوع الأدبي يف احتاد الكتاب العرب:
لقد �شمل املعر�ض ق�ضايا بنيوية تتحدث عن
عالقة اجلي�ش بال�شعب وع��ن م��دى ت�أييد هذا
ال�شعب جلي�شه وهذه �ضرورة وثقت للتاريخ .
وق��ال الدكتور والباحث /جنيب م��ع��روف� :/إن
اجلي�ش العربي ال�سوري �سجل ببطوالته انت�صارات
ال ميكن �أن يحققها جي�ش �سواه على م�ستوى العامل
لأن���ه ي��ق��اوم ك��ل جم��رم��ي الكفر والإره����اب على
م�ستوى العامل وبرغم ا�ستمرار املعركة ل�سنوات
طويلة ال زال و�سيبقى حاميا لكرامة وطنه وهذا
ما ج�سدته الوكالة العربية ال�سورية للأنباء �سانا
يف فعاليتها الثقافية التي نراها اليوم .
�أما القا�ضي ربيع زهر الدين رئي�س مركز الدرا�سات
التوحيدية ر�أى �أن املعر�ض ه��و دع��م للحالة

النف�سية االجتماعية التي تبدو فرح ًا يف قلوب
ال�شعب العربي ال�سوري ،يف حني ر�أى الدكتور �أحمد
عبد الغني رئي�س حترير جملة القرار �أن تكرمي
ج��رح��ى اجلي�ش العربي ال�����س��وري ه��و الن�شاط
احلقيقي ال��ذي يجب �أن نتجه �إليه جميع ًا لأنه
دعم لأبطال القوات امل�سلحة ولأ�سرهم وان كان ال
ي�ؤدي جزء ًا ب�سيط ًا مما قدموه لنا ..
و�أ�شار الدكتور الباحث نظمت عبا�س �إىل �أن وكالة
�سانا بوثائقها امليدانية والبنيوية �أثبتت مدى
قدرة اجلي�ش ودعم ال�شعب على اال�ستمرار حتى
االنت�صار وك�سب املعركة �ضد الإره���اب وه��ذا ما
كانت تريده من انتقائها لل�صور وتكرميها جلرحى
اجلي�ش الذين �أبدوا �شجاعتهم املطلقة وانتظارهم
وقت ال�شفاء والعودة �إىل �ساحة املعركة .
و�أو�ضحت ال�سيدة /عدنة خري بيك  /ال�ضابط
يف اجلي�ش العربي ال�سوري �أن وكالة �سانا عربت
عن اجلميل بحالة جميلة فكانت دالالتها وافية
بالغر�ض لتقول �أن ما نعي�شه اليوم من حتقيق
للكرامة ه��و بف�ضل ت�ضحيات اجلي�ش العربي
ال�سوري .

من جانبه بني الدكتور في�صل ب�شور �أهمية ح�ضور
هذه ال�شرائح االجتماعية على خمتلف �أنواعها
وبنياتها وثقافاتها تاركة عطلتها الأ�سبوعية
لرتى كيف �ستعرب وكالة �سانا عن ن�صر اجلي�ش وعن
�أهمية تكرمي جرحاه مما يدل على بقاء �سورية
�صامدة مهما كان الثمن غاليا .
وقال ال�شاعر العميد حممد ح�سن علي مدير �إدارة
التوجيه املعنوي يف وزارة الداخلية �أن ما قدمته
وكالة �سانا يف فعاليتها اليوم ميثل ع��زة االمة
وعظمة اجلي�ش العربي ال�سوري وق��درت��ه على
ال�صمود يف وجه املت�آمرين .
وق��ال��ت ال�شاعرة و الإع�لام��ي��ة هناء �أح��م��د من
�إذاع���ة �صوت ال�شعب �إن عائالت و�أه���ايل رجال
اجلي�ش �سريون يف هذه الظاهرة احرتام ًا لهم الن
الواقع هذا يبعث يف نفو�سهم ال�شجاعة والفخر.
ب��دوره��ا قالت الإع�لام��ي��ة هيام �سعيد :بعد �أن
�شاهدت م��ا قدمته وك��ال��ة �سانا ال��ي��وم م��ن بهاء
�أمام حماة الديار ف�أنا بدوري ك�أم �شهيد اعترب ما
�ستمنحه الدولة يل بعد ا�ست�شهاد ولدي هو هدية
مني جلرحى اجلي�ش فنحن معه حتى الن�صر.
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فعاليات

احتفال جماهريي مبنا�سبة
الذكرى ال�سبعني لت�أ�سي�س اجلي�ش العربي ال�سوري

مبنا�سبة الذكرى ال�سبعني لت�أ�سي�س اجلي�ش العربي ال�سوري �أقامت
مديرية الثقافة بدم�شق بالتعاون مع احتاد الكتاب العرب وجمموعة
�سيدات �سورية اخلري احتفا ً
ال جماهريي ًا ظهر ال�سبت  2015/8/1يف
املركز الثقايف العربي ب�أبي رمانة.
ا�ستهلت الفعالية بالوقوف دقيقة �صمت �إجال ً
ال لأرواح �شهداء الوطن
وبالن�شيد الوطني للجمهورية العربية ال�سورية ،لرتحب بعدها
الإعالمية املهند�سة �إلهام �سلطان من �سيدات �سورية اخلري باحل�ضور،
م�شرية �إىل �أن اجلي�ش العربي ال�سوري هو كرامتنا وعزتنا ،فهو يحمي
هذه الأر�ض ويقدم الت�ضحيات يف �سبيل �سورية ،هذا اجلي�ش ال�صامد
يف وجه الريح يف �سبيل الن�صر الذي �سيتحقق بعطاءاته وبطوالته
ً
خفاقة يف وجه
التاريخية التي حتمي وح��دة الوطن وتعلي رايته
ال�شم�س.
ويف كلمة له �أ�شار ال�سيد ب�سام عاقلة مدير ثقافة م�شق �إىل �أن هذه
الذكرى عزيزة على قلوبنا لأنها ذكرى ت�أ�سي�س جي�ش الوطن حامي
الأر����ض والعر�ض ورم��ز �أمتنا وعزتنا وكرامتنا ،و�صاحب املعجزة
احلقيقية و�أ�سطورة هذا الزمان ،لأن��ه امتلك اخل�برة واحلنكة عرب
ال�سنوات املا�ضية ،ال�سيما ال�سنوات اخلم�س الأخ�يرة ،فت�صدى القوى
و�أ�شر�س قوى الطغيان واملرتزقة ،وانت�صر لأنه �آمن بالوطن وال�شعب
والقائد الدكتور ب�شار الأ�سد ،جم�سد ًا ال�شعار الذي يحمله ،وطن..
���ش��رف� ..إخ�لا���ص .كما وج��ه ك��ل التحية لأرواح �شهدائنا الأب���رار
وعائالتهم راجي ًا للجرحى ال�شفاء العاجل.
و�أ�شار الدكتور ح�سني جمعة رئي�س احتاد الكتاب العرب �إىل �أن �سورية
حتتفل اليوم بالذكرى ال�سبعني لت�أ�سي�س اجلي�ش العربي ال�سوري،
واالحتفال بهذه املنا�سبة يف مثل هذا الظرف الع�صيب يعني �أننا نقف
اليوم ونحن �أكرث قوة و�أ�شد �صالبة وانت�صار ًا على �أعتى جبهة ا�ستعمارية
ا�ستيطانية �إلغائية عبثية ظالمية �إرهابية .كما �أكد �أن �سورية ال ميكن

�أن ت�سقط لأن �أبناءها ي�ضحون يف �سبيل عزتها وكرامتها ،موجه ًا كل
التحية لأبطال اجلي�ش العربي ال�سوري ،وكل ال�شكر ل�سيدات �سورية
اخلري ووزارة الثقافة على �إقامة هذه االحتفالية� .أما التحية الأكرب
فوجهها لقائد الوطن الدكتور ب�شار الأ�سد ،م�ؤكد ًا وفاء �أبناء الوطن
لهذا القائد العظيم الذي لوال حكمته ملا حققنا هذا االنت�صار .كما �أ�شار
�إىل �أن الوطني هو من يحافظ على وطنه وعلى وحدة �شعبه و�أر�ضه
ويدفع عن الوطن كل �ضيم ،وحني تزهر �شقائق النعمان يف تراب الوطن
ف�إنها تعتز بدماء ال�شهداء التي روتها وروت كل حبة من تراب �سورية
الطاهر ،مقدم ًا التحية للجرحى من �أبطال جي�شنا العربي ال�سوري لأن
جراحهم هي رمز الطهر والنقاء والفداء والعطاء.
و�أ�شارت ال�سيدة با�سمة �صالح ال�شاطر �أول امر�أة حتمل رتبة لواء يف
اجلي�ش العربي ال�سوري �إىل الدعم الكبري الذي تقدمه قيادتنا لأبناء
ال�شهداء ،منطلقة من جتربتها ال�شخ�صية كابنة ل�شهيد �أحاطتها مدار�س
بنات ال�شهداء بكل الرعاية والعناية �إىل �أن �أ�صبحت طبيبة و�ضابطة
وزوجة و�أم ًا ،مقدمة كل التقدير للقائد العظيم الدكتور ب�شار الأ�سد
الذي يقود �سورية يف ظرف ا�ستثنائي ،وكل احلب واالحرتام والتقدير
لدماء ال�شهداء الأبرار الذين �ضحوا ب�أنف�سهم يف �سبيل �أن حتيا �سورية
عزيزة كرمية حرة �أبية منت�صرة ،راجية للجرحى ال�شفاء العاجل
والعودة �إىل �صفوف اجلي�ش العربي ال�سوري.
وقدمت ال�سيدة جان�سيت �أباظة امل�س�ؤولة عن �سيدات �سورية اخلري
ر�سالة حب واعتزاز ل�شهداء اجلي�ش العربي ال�سوري وجرحاه ،م�ؤكدة
�أن الكلمات تبقى عاجزة �أمام ما يقدمونه ،فت�ضحياتهم هي التي تقدم
العيد لنا كل ي��وم ،فهم �أماننا وم�صدر طم�أنينتنا ،وه��م �سور الوطن
ومنعته وعزته ورايته و�سكينته ،وبهم �صمدنا وانت�صرنا بف�ضل دمائهم
وجراحهم وتعبهم و�سهرهم ،موجهة التحية لعائالتهم ولل�سيد الرئي�س
ب�شار الأ�سد.

و�سلطت ال�سيدة الدكتورة �أي�سرامليداين املغرتبة يف فرن�سا ال�ضوء على
معجزة ال�صمود التي حققها اجلي�ش العربي ال�سورية ال�صامد الذي
�أذه��ل العامل وحقق املعجزات بف�ضل تالحمه مع هذا ال�شعب الرائع
الذي حافظ على اللحمة الوطنية ،فرف�ض الت�ضليل الإعالمي و�سهر
على �أمن الوطن ،وت�سامى على اجلراح يف معركته �ضد التكفري والظالم
والقبح.
ويف كلمة حزب البعث العربي اال�شرتاكي �أ�شار الرفيق عادل رم�ضان �إىل
اللحمة بني اجلي�ش العربي ال�سوري وال�شعب ال�صامد يف �سورية ،موجه ًا
كل التحية له�ؤالء الأبطال راجي ًا ال�شفاء للجرحى والعودة ال�سريعة
للمخطوفني ،معرب ًا عن منتهى �سعادته بامل�شاركة يف هذه الفعالية،
وموجه ًا التحية لقائد حرب ت�شرين التحريرية القائد امل�ؤ�س�س حافظ
الأ�سد وللقائد املقدام الدكتور ب�شار الأ�سد.
كما مت خ�لال االحتفالية تكرمي ع��دد من جرحى اجلي�ش العربي
ال�سوري الأبطال الذين قدموا �شهادات حية عن معاركهم يف مواجهة
الإرهاب التكفريي والع�صابات امل�سلحة ،فقدموا قطع ًا من �أج�سادهم يف
�سبيل عزة الوطن.
وت�ضمن احلفل جمموعة من املداخالت لفعاليات ثقافية و�سيا�سية
واجتماعية منهم الأمرية بديعة احل�سني اجلزائري وف�ضيلة ال�شيخ
عارف �شعبان وال�سيدة لوري�س دعبول وال�شاعر ال�شاب �أيهم احلوري.
وت�ضمنت االحتفالية افتتاح معر�ض للفن الت�شكيلي ا�ستلهمت لوحاته
من وحي االحتفال بذكرى ت�أ�سي�س اجلي�ش العربي ال�سوري.
يف نهاية احلفل �شكرت ال�سيدة رباب ا�سكندر �أحمد مديرة املركز الثقايف
العربي بابي رمانة كل من �ساهم يف التح�ضري لهذه االحتفالية ،مقدمة
التهنئة بهذه املنا�سبة العزيزة على قلب كل �سوري.

نقد �أدبي
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�أدب احلدث
قراءة يف م�سرحية (ماذا �أقول لها ؟)
للأديب عي�سى ال�صيادي
• ق�صي ممدوح عبدو
ملا كانت �أزم��ة امل�سرح ال�سوري هي �أزمة
ن�ص يف املقام الأول ،كان البدَّ من ت�سليط
ال�ضوء على ه��ذا الن�ص غري التقليدي
املفعم بالقيم اجلمالية واملعرفية.
ت�ضيء ه��ذه امل�سرحية واح��دة من �أهم
احل���االت الإن�سانية� ،أال وه��ي املكابدة
النف�سية التي تعي�شها �أم ال�شهيد ،وحاولت
ال�شخ�صيات العديدة يف امل�سرحية..
��داء م��ن ال�ساعي ال��ذي يحمل خرب
اب��ت ً
ا�ست�شهاد ال�شاب ،و���ص��و ًال �إىل العازف،
م��رور ًا بال�شاعر والر�سام ..حاولت كل
�شخ�صية �أن تعرب عن خرب ا�ست�شهاد ال�شاب
ٍ
وفق منظورها ،و�أن حتتوي ال�صدمة التي
ت�شكلها حقيقة املوت ب�أدواتها التعبريية.
تتعدد الأ�صوات وتزداد الأبعاد الفكرية
املنوطة بالق�ضايا االجتماعية ،مع دخول
�شخ�صيات �أخ���رى ،ك�شخ�صية احلطاب
ٍ
و�شخ�صية ال��راع��ي الأع��م��ى وه��و �أ�شبه
بالفيل�سوف �أو احلكيم ،ويقول الراعي
الأعمى بعد �أن �أطلعته طفلة على حال
�أم ال�شهيد..
امل��وت وال����والدة !!...ما �أنبل ال�شجاعة
تلك!!...
ُ
تعرف كلّ
وردة �أين ت�ضع �شوك َتها...
ٍ
ُ
تعرف كلّ
عا�صفة �أين تلقي مر�ساتها...
ٍ
ت��ع ُ
��رف ك��ل ّ ح�� ّب ٍ��ة �أي���ن ت��غ��ر���سُ �أ���ص��اب�� َع
جذورها...
هل �أن�صتَّ �إىل ال�شجرة يوم ًا ما ؟ وطنها
الأر�ض جميع ًا�،سقفها ال�سماء جميع ًا
لكن دودة تنخرها وال تقدر �أن تر ّبت
عليها  ,بل ال تقدر �أن تدفع غ�صن ًا
ي�سوطها!!!..
لأنها ال�شجرة � ,أين بذورها ؟ .تنبت يف
مكان ما..
لكن ماذا �أقول لها ؟؟!!
يقول الأديب العاملي فيكتو هوغو (ال�سلم
ف�ضيلة املدينة واحلرب رذيلتها) وي�أخذنا
الراعي من اجلزئي �إىل الكلي ،فينتقد
ح����دود وهمية
ف��ك��رة احل����روب لأج���ل
ٍ
ابتدعها بنو الب�شر بينهم ،ثم اقتتلوا
لأجلها (هل �أن�صتَّ �إىل ال�شجرة يوم ًا ما
؟ وطنها الأر���ض جميع ًا� ،سقفها ال�سماء
جميع ًا)
•••
بينما ت���أت��ي �شخ�صية احل��ط��اب لتقوم
بالفعل احلركي� ،أك�ثر من ا�شرتاكها يف
ال��ك�لام واحل����وار ،مم��ا يجعله ي��ب��دو لنا
من�شغ ًال ب�أعماله �أكرث بكثري ،مما يعنيه
حال �أم ال�شهيد وفئات املجتمع املتعاطفة
معها.
َ
قطاف الوردة كمالها� !..إنَّ
احلطاب � :إنَّ
َ
قطاف الوردة كمالها!..
(تتقدَّ م الأم جتاه حبل الغ�سيل ومت�سح
البزة الع�سكرية تت�أملها بابت�سام)
*************
ثم يفتح الأدي��ب عي�سى ال�صيادي ن�صهُ
على ُبعد �آخ��ر ملعاناة الأم��ه��ات ،املتمثل
يف هجرت و�سفر ال�شباب ،فريفد الن�ص
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«�سوناتا»

عُ ذوب ٌَة تبعثـر الك�ستناء
جمموعة �شعريَّة جديدة
لل�شاعر �أو�س �أحمد �أ�سعد
• عماد جنيدي

ب�شخ�صيتني متثالن ال�شباب املُهاجر..
امل�سافر الأول  :تنامني وحدك يا �أماه...
وينك�سر البحر على عتبات حلمك...
و�أبي يغ�سل احلقل من احل�شرات.
امل�سافر الثاين � :س�أهاجر حجر ًا حجر ًا
ذرين �أعانق وطني يف ال�سراب
ذرين �أعانق وطني يف الغياب
وكل غياب وطني
�س�أرحل �إىل ال�شمال البعيد حيث ال بالد ًا
هناك وال �أحد ًا هناك
حيث ال �سماء وال فر�سان وال �ضفاف
و�أ�س�أل نف�سي ملاذا نكون ملا ال نكون ؟؟؟
ونقر�أ بني �سطور عبارة (و�أ���س���أل نف�سي
ملاذا نكون ملا ال نكون ؟) ا�ستنكار ًا عميق ًا
لعدم �أخذ ال�شباب لفر�صتهم العادلة يف
احلياة داخل وطنهم.
وقد امتاز الن�ص بالرمزية على �صعيد
�أفعال ال�شخ�صيات ،وبالرمزية العذبة،
التي تدفقت ب��ع��ب��ارات �شعرية �شيقة،
ان�صهر فيها املبنى يف املعنى ،فجاء احلوار
خم��ت�����ص��ر ًا مكثف ًا يف قيمته اجلمالية
والفكرية ،مما �أعطى هذا الن�ص �سمة
تفتقر �إليها معظم الن�صو�ص
ًف��ارق��ة،
ُ
امل�سرحية املحلية التي كتبت �ضمن هذه
املرحلة.
تختتم امل�سرحية ب����أن يُ��ق��دم ك ٌّ
���ل من
ال�شاعر والر�سام والعازف ،ا�ستقالتهم من
الإن�سانية ،وقد �أعجزهم احلدث فكانت
الغ�صة �أكرب من الكلمة ،وال �صوت النغم
دانا حجم الأمل  ،حتى الألوان والأ�شكال
مل ت�ساوي �شيئ ًا �أم��ا دمعة ٍ تطاول على
وجنتي �أم ال�شهيد..
ال�شاعر :م��اذا �أق ُ
��ول لها ؟؟!! (بانك�سار
وخجل مط�أطئ ًا ر�أ�سه)..
ال�صرة ب�أ�سى)
(يحمل ال�ساعي
ّ
ل��ي��ت يل ق��ل��ب�� ًا �أل��ق��ي��ه عليها حت��ي��ة...
ليتني ر�سام ًا �أ�سكب �أعذب �أل��وان احلياة
براحتيها..
(ي��دخ��ل ال��ر���س��ام جت��اه اجل��ث��م��ان بثقة
ي�سبقه �صوته)
(�صوت ي�شبه بداية عا�صفة خريفية)
�����س��ر ال����� َّزه�����ر ُة جميع
ال���ر����س���ام :ت��خ ُ
�أ���س��ن��ان��ه��ا ....جميع �أف��واه��ه��ا ...جميع

�أكمامها ..لتحظى بالثمرة !!
(�صوت مطر مت�صاعد)
هاهو املطر يعزف �أحلانه املت�ضاربة
(للجثمان)  :ها قد جر َّدها دثا َر الطني...
وخ َّبئها يف ظالل النور...
وغد ًا يف ال�صباح قبل �أن يفْت َت َح الع�صفو ُر
�ست�صدح �أغ��ن��ي��ة بني
�أغ��ن��ي ً��ة ب���اك���ر ًة،
ُ
الأزهار...
(حتمل الأم وع��اء فيه ماء وت�سكبه يف
املزهرية ثم تعيد الوعاء بهدوء ،بينما
احلطاب يظهر ك�أنه يقتلع �شيئ ًا ما ك�أنه
جذر عالق يف الأر���ض ثم ينقلب بحركة
طفولية م�شاك�س وي��ع��ود يختبئ وراء
التمثال)
(يحمل الر�سام زهرة حمراء مقدم ًا �إياها
لل�ساعي من خلفه)
لت�شدو يف �أنا�شيد ال�صغار...
(ال�ساعي يحدج بغ�ضب ينه�ض)
ال�ساعي( :م�ستهجن ًا) زهرة!!! ويحك...
(�ضارب ًا يديه الر�سام
ف ُي َ
�سقط الزهر َة من يديه)
ما �أكرب الدم !! ...وما �أ�صغر الزهرة!!
غادر ال�شاعر والر�سام والعازف تاركني
ال�ساعي يتخبط بني كفي �س�ؤالهِ (ماذا
�أقول لها ؟) ،فتنتهي امل�سرحية كما بد�أت
تاركة ً هذا ال�س�ؤال معلق ًا يف ذهن املتلقي.
وي�ؤخذ على الن�ص تقارب �سوية الأ�صوات
التي �سمعناها من حيث ال ُبعد الفكري
والرمزي ال��داليل ،حيث مل تكن هناك
فوارق كبرية بني ال�شخ�صيات ،فكلهم بدو
�شعراء لكن ب�سوية ثقافية متفاوتة.
يف اخل��ت��ام ال ي�سعنا ���س��وى �أن ن�ستنكر
ف��ي�����ض��ان الأدب ال���وج���داين ال��غ��ن��ائ��ي
التمجيدي ،ال��ذي ال يحمل ق�ضية ،وال
ُي�ضيئ حالة �إن�سانية ..ونطالب باملزيد
من الن�صو�ص التي تذهب يف عمق امل�سالة
الإن�سانية و ُتعدد املناظري وتفتح �آفاق ًا
ت�أملية ،فترثي وع��ي املُتلقي ،وبالتايل
الوعي اجلمعي ل�ل�أم��ة ،على غ��رار ن�ص
(م��اذا �أق��ول لها ؟؟؟) ف�أنا من امل�ؤمنني
مبقولة الأدي���ب ج�ب�ران خليل ج�بران
( :فكرة �أوج��دت الأه��رام��ات وعاطفة
هدمت طروادة).

*الغرائبية والإدها�ش وابتكار عالئق
لغوية جديدة هواج�س ت�شتمل جميع
�أ�شعار هذا ال�شاعر املبدع ،وال غرو يف
ال�ساحرة
ذلك ،فهو من قرية ب�سمالخ َّ
وقد �أم�ضيت يف �شعابها ق�سط ًا جميال ًمن
زمن طفولتي حيث كنت و�أترابي ن�صعد
�شرقي ب�سمالخ ون�أخذ
طا�سة ال�ضهر،
َّ
معنا �سال ًال لنقطف القمر الذي يبدو لنا
واحد من طا�سة ال�ضهر..
رت
ٍ
على عل ِّو م ٍ
�أو�س �أحمد �أ�سعد ُي�شاركني هذا اخليال
الإحيائي ال�ساذج اجلميل.
*�أكتب ال لأمتدح  /بل لأزيل الز�ؤان ب�سمالخ م�شهورة بحنطتها ال�سمراء
التي يتخللها «ال���ز�ؤان امل��ر» وهو ن��و ٌع من احلبوبَّ ،
وال�شاعر هنا يرمز
بالز�ؤان �إىل مرارة احلياة التي يح ّلها بع�ض ال�شعراء بامتداح من ميلكون
النقود.
حلنَّاء� /صو ٌر
ال�سروة /فاع�شو�شب ا ِ
«نهر الطفولة /فا�ض ربيع ًا يف ج�سد ّ
�سوريالية ذات طبيعة �إحيائية.
ٌ
�شامة على خد الكالم� /أي�ض ًا �صوره �سوريال ّية ذات داللة
*�سوناتا/
�إحيائ ّية� .شعر �أو�س �أ�سعد يذخر بالدِّ الالت ويبتعد عن ح�شو املعاين.
ت�سرح �ضحكتها //هنا يمُ اهي َّ
ال�شاعر
(طفلتي! ب�ضفريتني من ماء وهواء ِّ
بني طفلته وعذوبة احلياة املتمثلة باملاء والهواء.
متتحني ٍّ
ُ
�صرت �أ���س��ت��اذ ًة يف النَّظر� /أو���س يحب
رقيب قد
بظل
«ف�لا
ِ
ٍ
احلر وي�أبى �أي نو ٍع من الرقابة� /إنَّه يذ ّكرين ب�شعراء الفجر/
االنفالت ّ
مرة عابر ًة يف
التوربادور يف �إ�سبانيا /منذ �أربعة ق��رون� .أو���س ر�أيته ّ
حياتي وللحظات .فك َّونتُ عنه انطباع ًا �أنه ٌ
م�صدوم من عامل
بريء
طفل
ٌ
ٌ
الت�شي�ؤ واالنتهاز َّية والبحث عن ال�شهرة الفارغة.
«انفرطت �سبحة املكان /غابت وجوه يف غيمها اجلليلَّ /
ال�شاعر يعاين
جميل و�أ�صيل يف ه��ذا الكوكب امل�أهول
انفراط املكان وال��زم��ان وك ّ��ل
ٍ
بامل�صائب»..
قريبة حتاول
جمرد انفجارات
ٍ
يرفع ر�أ�س طفلته عن ال ِكتاب! ال تخافواّ /
منعي من �إكمال واجبي املدر�سي..
ٌ
العتبة متدّ د ٌّ
طويل بحجم وطن
ظل
وعلى
ِ
هذه الق�صيدة كتبها ال�شاعر عن انفجار الدويلعة يف ريف دم�شق بداية
�أحداث التكفري الإجرامي.
لكم ناركم ويل �أرزي
هذه اجلملة تذكرين بكلمة لل�سيد امل�سيح �أدعوكم �أن حتملوا غ�صن
الزيتون يف وجه من يحمل �أ�شواك العو�سج لرميكم بها
متق�صدة بل وفطرية يف �شعر �أو�س �أ�سعد.
ثمة نزعة م�سيحية غري
ّ
«�ألي�س الأف�ضل �أن ال �أعرف ال معرفتي /هذه جملة تعيدُ �إنتاج جملة
الفيل�سوف اليوناين �/سقراط/
/كلما ازددت علم ًا ازددت �إدراك ًا جلهلي»
جمله
هناك – بديه َّيات جميلة ي�ؤكدها �أو�س �أ�سعد يف �أعطاف وثنايا
ِ
ال�شعر ّية:
ً
«متوت الفرا�شة ُحبا باالحرتاق»..
وهكذا ميوت الإن�سان �صاحب الق�ض َّية ويحرتق من �أجل �أن حتيا الأوطان
ومن �أجل كربياء و�شموخ معاين احلياة ومعاين الإن�سان.
�أختم بهذه اجلملة ال�شعر َّية الرائعة:
«ت�سعة �أ�شهر تكفي لتلد الوردة الأر�ض /جمموعه متميزة قدَّ م فيها �أو�س
ً
إ�ضافة نوع َّيه للحداثة ال�شعرية العرب َّية يف زمن يكاد فيه ينفرط
�أ�سعد �
عقد احلداثة»..
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نقد �أدبي

ال�صور ُة ال�شِّ عريَّة فيِ غُ ربةِ الرُّ وح
ُّ
ح�ســن
• َعالء ِّ
الديـن َ
تع�شق النَّ�سائم يف الآفاق فتورق الأحالم والب�ساتني  ،وين�ساب العبق
والعبري  ..عبري الهم�سة والآمال والوجدان والأنغام امل�سرت�سلة الّتي
ت�شدو بها بالبل ال َّرو�ض يف اخلمائل ؛ لتحيى النُّفو�س بتلكم الرباءة
بعد �إذ نهلت مِن  :مقل الأزه��ار والزَّنابق  ،ومِن �ضحكات الطّ فولة
الوارفة ؛ مع نقاء ال��ورد ومرافئ ال ّ��روح وانبعاث الفجر ورفرفة
اجلبـال .
وال ُّنقَّاد يعتمدون يف نقد ِّ
ال�شعر وتقييمه على املو�سيقى �أو ال َعرو�ض
وال�صورة ِّ
ال�شعر َّية
 ،واللُّغة وما حتتوي مِن �ألفاظ وجمل  ،واملو�ضوع ُّ ،
احلج كلَّ عام
�أو البيان  ،ففي �سوق عكاظ والَّذي كان ُيقام يف مو�سم ِّ
ال�سوق ويلقون ق�صائدهم �أمام ( جلنة
 ،كان ال�شُّ ـعراء يح�ضرون �إىل ُّ
حتكيم) بح�سب الفهم املعا�صر  ،وهي الَّتي تق ِّيم م�ستوى الق�صائد
وتقرر � :أ ُّيـها �أجمل  ،و�أ ُّيها ت�صلح لتعلَّق على جدار الكعبة َّ
ال�شريفة
ِّ
بال�صورة ِّ
ال�شعر َّية ؛ لأنَّ بحور
 ،ومنذ ذلك التَّاريخ وال ُّنقَّاد يعنون ُّ
ِّ
وحب
ال�شعر واللُّغة مبفرداتها وموا�ضيع احلياة مِن فخر وهجاء
ٍّ
ال�صورة ِّ
أ�سا�سي مِن
ال�شعر َّية مقيا�س �
ورثاء لي�ست ملك ًا لأحد ،ولأنَّ ُّ
ٌّ
مقايي�س ِّ
ال�شعر .
وال�صورة ِّ
ال�شعر َّية تعتمد على  :التَّ�شبيه واال�ستعارة والكناية ،
ُّ
ويقال � :إنَّ �أ َّول معلَّقة علّقت على جدار الكعبة امل�ش َّرفة هي معلَّقة
أهم �شعراء اجلاهل َّية  ،ومن معلَّقته :
امرئِ القي�س  ،الَّذي ُي َع ُّد مِن � ِّ
ال�س ُ
يل مِن َعلِ
مفر مقبـلٍ
مدبـر معـ ًا َكجلمو ِد َ�ص ٍ
ٍ
خر حطَّ ه َّ
مكر ٍّ
ٍّ
بهذا الو�صف قدَّ م �صورة للح�صان � ..صورة حتلِّق يف عامل اخليال
 ،وذلك حينما �أعطى �صفات ملفتة  ..الهجوم واالن�سحاب يف نف�س
اللَّحظة  ..وقد �ش َّبهه ب�صخرة تتدحرج مِن علٍ وتتَّجه باتجِّ اه
ال�صخرة ؟.
الأ�سفل  ..لنت�ص َّور  :كيف �ستكون حركة هذي َّ
ومِ��ن �أجمل ما و�صلنا مِن ِّ
ال�شعر اجلاهلي  ،ما خاطب به عنرتة
العب�سي حبيبته عبلة  ،الَّتي ق�ضى عمره وهو يثبت لها �صدق ح ِّبه :
ّ
قد َ
َ
َ
ُ
ضُ
قطر مِن َدمي
ت
�
بي
و
ِّي
ن
م
واهل
ن
ماح
الر
و
ك
ت
كر
ذ
الهندِ
َو َل ْ
َ
ُ
َ ِّ
وددت َت َ
َف ُ
املتب�س ِـم
غرك
ال�سيوف لأنَّها ملعتْ َك ِ
بارق َث ِ
ِّ
قبيل ُّ
ال�صور ِّ
ال�شعر َّية اجلميلة ،
وتتالت يف هذين البيتني جمموعة مِن ُّ
والرماح بالإن�سـان  ،فهي تنهل مِن دمه  ،و�ش َّبه
فقد �ش َّبه نف�سه باملاء ِّ ،
ال�سيوف يف ملعانها ب�أ�سنان عبلة حني تبت�سـم ..
ُّ
الروح ) َّ
لل�شـاعرة  :فاطمة �شيخو  ،تتجلَّى
وبالوقوف عند ( غربة ُّ
ال�صور ِّ
الروح :
ُّ
ال�شعر َّية الكثرية  ..تقول يف ق�صيدتها  :غربة ُّ
�أَ
ُ
الروح
غ
يف
ه
ل
آ
ا
يف
�ســافر
ِ
ربةِ
ُ
ُّ
ــراح
فِـي انــدال ِع ا ِ
جل ْ
كفن يرتديها
ِجراحي تفتِّ�ش ْ
عن ٍ
لغـة َترتديها ِّ
ال�شـفاه
عـن ٍ
َو ْ
َوهــذي الك� ُ
الروح
آبـة فيِ ُّ
ُ
أقاح
قتـــات
َت
َ
حلــم ال ْ
تنا�ص ًا ) مع ق�صيدة �أخرى ل�شـاعر �آخر
وهنـا جند تقاطع ًا �أو (
َّ
حتمل العنـوان ذاته :
َف����ال����غ���������ص����ـ����ـ����نُ َي�����ن�����وح
َو َح ُ
الغ�صن ُيدغدغ
فيف
ِ
ث�������ـ�������م َي����ب����ـ����ـ����ـ����وح
َّ
ُ�����ب�����اح
ال���������ص����ـ����ـ����م����ت م
َو
ْ
َّ
ُ
����ـ����ـ����ـ����راح
ال���������ق���������ول ِج
َو
ْ
الروح  ..وتتجلى
والغربـة هي اجلانب ال ّ
أهم فـي املقطعني  ..غربة ُّ
ال�صورة ِّ
ال�شعر َّية يف هذين البيتني :
ُّ
ُ
أظلُّ
ة
ّـ
ن
ج
و
ل
ا
م
ع
ن
جتي
ر
�
أ
ع
�شو
خ
أركع
�
�
�س
الر�ضوانِ
إلهِ
ِ
فيِ
َ
َ
ُ
َ
ٍ ْ
َ ّ
َو�أ�س ِّبـح ال َّرحمن َدهري بين َما ُروحي ترتِّل � َ
آيـة القر�آنِ
�إنَّ خيال َّ
ال�شاعرة خ�صب  ،و�أفكارها عميقة  ،فهي تتل َّم�س ما حولها
ثم تلب�سها مبا يختلج يف
مِن ظواهر  ،تنتقي �صور ًا مِن واقع معينّ َّ ،
نف�سها مِن م�شاعر تكون يف جمملها عا َّمـة ..
ت�أ َّثرت َّ
ال�شاعرة ب�شعراء قدامى يف اهتمامها بالوزن والقافية

ال�سـبك  ،وجودة املعاين  .ويف اجلانب
 ،واختيار الكلمات  ،وح�سن َّ
املو�سيقي يتَّ�ضح التزام َّ
ال�شاعرة بالأوزان اخلليل َّية  ،وهي غالبا تركِّز
ّ
على البحور الق�صرية  ،واملجزوءة ..
واملت�أ ِّمل لألفاظ َّ
ال�شاعرة وعباراتها يجدها �سهلة  ،م�ألوفة  ،ال
تلمح فيها تعقيد ًا  ،وال ترى مِن الغريب �إ ّ
ال ما ندر  .تقول :
ــك نُو َر ِّ
رب الكرا ْم
ال�ضياء َع ُ
َق ُ
ب�ست بح ِّب ِ
زفت بلحن ِِك َد َ
َق ُ
ري احلمـا ْم
هرت ُ�شجوين مدَ ى النَّائبات َفطا َر فُ�ؤادي َكط ِ
ولقد �أو�صى القر�آن الكرمي بالأ ّم  ،لف�ضلها ومكانتها فقال ع َّز َوجلَّ
وهن َوفِ�صا ُله
و�صينَا الإنْ�سانَ ِبوالدَ يه َحملتْه �أ ُّمه َو ْهن ًا ع َلى ْ
َ ] :و َّ
ا�شكر ليِ َولِوالدَ يك �إ َّ
امل�صري @ َو� ْإن َجاهَ داك ع َلى
فيِ َعا َمني �أنِ
يل ِ
ْ
ي�س َ
� ْأن ُت َ
الدنيا
لك بهِ عِ لم َفال ُتطعه َما َو ِ
�صاح ْبهما فيِ ُّ
�شرك ِبي َما َل َ
معروف ًا َواتَّبع َ�س َ
ناب �إ َّ
ثـم �إ ّ
يل َمرج ُعكم َف�أن ِّبئكم بمِ ا كنتُم
بيل َمن �أَ َ
يل َّ
َتع َملون [  .لق َمان . 15 - 14 :
و�صينا الإنْ�سانَ ِبوالدَ يه
وك َّرر اهلل ت َعاىل هذه الو�صـَّية فقال َ ] :و َّ
� ْإح�سان ًا َحملتْه �أ ُّمه ُكره ًا َو َو�ضعتْه ُكرها َوحم ُله َوفِ�صا ُله َثالثونَ
َ�شهر ًا [  .الأحقَاف . 15 :
ويف احلديث  (( :اجلنَّة عندَ �أَقدا ِم الأ َّمهات ))  .كذلك فقد حظيت
الأ ّم بن�صيب وافر يف تراث الأمم والأقوام  ،منذ فجر التَّاريخ و�إىل
اليوم .
وق��د �أ�شـاد حافظ �إبراهيم مبنْزلة ومكانة الأ ّم يف املجتمع يف
ق�صيدته امل�شهورة :
َ
َ
ٌ
عراق
الأ ُّم َم
در�سـة �إ َذا �أَعدَ ْد َتها �أعدَ ْد َت �شـعب ًا ط ّي َب الأ ِ
َ
ُ
آفاق
الأ ُّم �أُ�ستا ُذ الأ�سـاتذ ِة الأىل �شـ َغ َلت َم�
آثرهم َمدى ال ِ
ْ
لقد �أن��ارت الأ ّم دروب َّ
ال�شاعرة � /شيخو  /فراحت تغنِّي ن�شيد
ال�صباح  ،ف�أذهبت عن عينيها النَّوم ..
ال�سالم  ،وغمرت حياتها بنور َّ
َّ
تقول :
جل َ
نلت ا َ
الل َو ُ
فزت الو�سـا ْم
أبي َف ُ
َب ُ
نيت �صُ ــروح ًا لكلِّ � ٍّ
ني العظا ْم
�ضلك ب َ
أذكر َف ِ
َفعهد ًا �إِ ِ
ليك مِن الق ِ
َلب َعهد ًا َ�سـ� ُ
ـفاء َودن َيا الوئا ْم
َف�أنتَ ال َّر ُ
بيــع لقَلبي ال َغرير َو�أَنتِ َّ
ال�ص ُ
ويقول َّ
ح�سـن يف بع�ض �أبيات ق�صيدته ( :
ال�شاعر َعالء الدِّ ين َ
الروح ) :
نغمة ُّ
ال َح ْ�ص ٌر َو َ
ال ُ�أ ِّم َـي َ
�أَف َْ�ض ُ
ال َعـدَ ٌد
ِبال ُو ِّد َقد َخ َّ�ص َها ا َ
خلالّقُ � ..أَ ْو َ�صا َنا
ال ً
ِتل َْك ال َو ِ�صـ َّي ُة �إِ ْجـ َ
ال �أُ َقدِّ �سُ ـ َها
ري ِ�إلىَ ال َع ْل َيـاءِ ُع ْن َوا َنا
َحتَّى َت ِ�صـ َ
�أَ َّمـا ُه ! �أَنْتِ �أَهَ ـا ِزيجي َو ُم ْل ِه َمـتي
�أَنْتِ الأَ َمـانُ �أَ َيا َر ّبـَا ُه َفا ْرعـَا َنا
�أُ َّما ُه ! َق ْـد ِبتُّ فيِ َو ْج ٍد وَفيِ َو َل ٍه
م ِْن َب ْعدِ َفقْدِ ِك ِ�ص ْر ُت الآنَ َحيرْ َ ا َنا
لت �أَذ ُْك ُـر َيا �أُ َّمـا ُه َر ْو َع َتنَـا
َما ِز ُ
ِبر ْف َقةِ ُ
اك �إِ ْح َ�سـا َنا
احل ِّب َق ْد ِز ْد َن ِ
ويف مكان �آخر تقول فاط َمـة :
ينـاك – �أ َيا �أ َّمـاه !
َع ِ
�سائم � ْأقداري
ر� ًؤى َ ..و َن ُ
َيا ح ّبي الأنْ�ضر َوالأنبلْ
وح ِب�أ�ش َعاري ..
الر َ
�أَلهبتِ ُّ
وتتحدَّ ث فاطمة �شيخو عن املعلِّم فتقول :
َ
حي املعلِّم  ،رتِّل � َ
�سول َر َ
حي ال َّر َ
دب
ـهب
آية ال�شُّ ِ
�سول العِلم َوالأ ِ
ِّ
ِّ
ِكر ْ
غب
نفحة مِن
ن�شرها ِب
ي
آفاق
ل
ا
ِلم
ع
ال
الة
ر�س
ٍ
ِ
ريا�ض الف ِ
ِ
فيِ
َ
مل َت ِ
َ
ُ
يف مقابل ذلك نقر�أ لأحد ال�شُّ ـعراء :
ً
زفّوا �إليهِ حت َّي ًـة
َّهر فيِ َني�سـانِ
رقراقـة ف ّواحة كالز ِ
�أ ْو قلِّدو ُه قـِـالد ًة َب ً
َ
راقة تهدَ ى �إليهِ َق
�شـيبة الأَلوانِ
ويقول �آخـر :
عن ال َعطاءِ فـ َما َي ُّ
�إنَّ املعل َِّم ْ
نـفك ُيعطينَا
هـمم
قعــد بهِ
مل َت ْ
ِ
ٌ

خـالق مــم َّي ٌ
ٌ
ـزة َكادتْ ُتقا ِرب �أخالقَ النَّبـ ِّيينا
َولِلمعلِّم َ�أ
وتتحدَّ ث فاطمة �شيخو عن َّ
ال�شهيد فتقول :
�سب َّ
ال�شهادة فَوقَ كلِّ َمقولةِ
�ألهبتَ �شِ ـعري بالقَوايف كلّها َح ُ
ُ
َعر�شُ َّ
َ�شـوقَ
املحب حبي َبــه مبو َّد ِة
ي�شتاقكم
ائم
ال�شهاد ِة هَ ٌ
ِّ
وتقول يف مكان �آخـر :
َو َ�س َ
وف تكونُ وَفيِ كلِّ
جرح
ٍ
تفجر فيِ الكونِ
�ضياء َوثور ًة َو�أنتَ ِّ
ً
َنبــ َع َ
العطــاء
رب الفِداء
ر�سم فيِ ال ِ
أفق َد َ
َو َت ُ
ويقول َّ
ح�سـن :
ال�شاعر َعالء الدِّ ين َ
�إِنَّ َّ
ال�شـ ِه ْيدَ َمق َُّـر ُه فِـي َ�ص ْـد ِر َنـا
�أَ َل ٌـق ُم�شِ ٌّـع َ�ســا ِمـقُ الإِ ْعـ َ
النِ
احنَـا
هُ َو َمـ ْب َع ُث الآ َمـالِ فِـي �أَ ْر َو ِ
هُ َو َن ْ�سـ َم ُة الأَ ْر َجـاءِ َوالأَكْــ َوانِ
َي ْبنِي ا َ
حلـ َيـا َة �أَ َ�صـا َل ًـة َو َك َـرا َم ًـة
َوالقَـل ُْب َب ْح ٌـر َم ْن َب ُـع الإِ ْيـ َمـانِ
اخلـ ْلدِ َي ْنق ُ
َو�إِ َلـى َن َقـاءِ ُ
ُـل َذا َتـهُ
َو َي ِف ْيـ�ضُ عِ طْ َـر ًا َداف َ
ِـق ال َّر ْي َـحـانِ
َّ
القروي ر�شيد �سليم اخلوري :
ولل�شـاعر
ّ
ت�سليم على ال�شُّ هدا
ري املطال ِع
ٌ
َخ ُ
َ
َ
رواحهم �أبدَ ا
ال�صال ِة ع َلى �أ ِ
�أز َكى َّ
ال�شهادة َّ
واحلديث عن َّ
وال�شهيد له عطر متم ِّيز  ،والكلمات عن
ال�شُّ هداء لها �إ�شراق  ..يا�سمني احلدائق يفوح ب�شذاهم  ،وت�أتلق
ال�سماء مبحاكاتهم � ..إنَّهم �أكرب مِن املفردات  ،و�أعمق مِن اللُّغة ،
َّ
و�أ�سمى مِن التَّعبري .
لقد عظموا يف الأعني ؛ لأنَّ احلياة �صغرت يف �أعينهم  ،وخلَّدهم
التَّاريخ ؛ لأنَّهم �آمنوا ب�أنَّ َّ
ال�شهادة �سبيل اخللود .
لقد تخطَّ وا با�ست�شهادهم حدود الترُّ اب  ،فكانوا �أجود َمن جاد
بالروح �أق�صى غاية اجلود َ ..
م�ضوا على عجل  ،و�أرج�ؤوا
 ،واجلود ُّ
القطاف لـ َمن بعدهم ..
�شطبوا �أ�سماءهم مِن �سجلاَّ ت احلياة كي تد َّون على جبهة التَّاريخ
 ..كانوا ين�شدون مبلء حناجرهم � :إ َّما �أن ننت�صر على الباطل  ،و�إ َّما
�أن منوت �شـهداء .
و�إنَّـه لكبري �شرف �أن نقف حيث ترفرف �أرواح ال�شُّ هداء ؛ ومن ُثل يف
ظالل َّ
ال�شهادة ؛ لرن�صد ّ
ال�ضوء الآتي مِن �أعماق التَّاريخ �ألق ًا وكفاح ًا
وت�ضحيات مِن �أجل قيم احل�ضارة الإن�سـان ّية ونقاء �ضمريها ..
ٍ
وبعد َّ :
ال�شـاعرة فاطمة �شيخو يف كتابها تل ّون زنابق مِن وم�شات
 ،وتبدع نب�ض ًا مِن القوايف و�صـدى الأغنيات  ..متت�شـق روحها غ�صن
الأنني  ،والقلب يبحث عن برعم مِن �ضـياء  ..ت�سافر يف الآه  ..يف
ال�سـماء .
الروح �شوق لوجه َّ
الروح  ..ويف ّ
غربة ُّ
َّ
ال�شـاعرة متتلك يف مقلتيها بحـار الأ�سى  ،فتلوذ ب�صمت يداري
جراحها  ،وت�سـكب ِّ
يزج بقلبها  ..وتن�سج رداء الأماين  ،وتلملم
ال�شعر ّ
مِن �شذرات اجلراح كيانهـا :
ٌ
َ
ي�س َي�شــدو بلبل !! ..
ال َل َ
اجلرح
هلْ فيِ ُحقــولِ
ِ
نتحــر الغنَـــاء ؟..
َي
ُ
ويطلق اجلرح ع�صافري بوح يف �شرفة الفجر  ،ويلملم �ضفائر �ضوء
الروح فيها  ..وكلّ احلروف ارتوت مِن
َّ
ال�صباح  . .والق�صائد ما زالت ُّ
نزيف ال�شّ تاءات .
و�إذا كان ِّ
ال�شعر البليغ ي�صنع يف القلوب �صنع الغيث يف الترُّ بة
ال�صنيع ،
الكرمية ؛ ف���إنَّ هذا ال�شّ عر الّ��ذي �أق��ف معه ي�صنع هذا ّ
َّ
وال�شاعر َّية يف هذه املجموعة ال تكمن يف �شكل الكلمة وح�سب  ،و�إنمَّ ا
يف م�ضمونها  ..يف الألق الّذي يبعثه املعنى .

�شعر

"ال�سنة الثالثون"

ٌ
احل ْ
داد
عيد ب�أثواب ِ
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ْ
َ
قدم وقاومْ ...
ى
ل
ع
انه�ض
ٍ
•ه�شام عمران

مل َي ُع ْد للعيد حِ ْ�ض ٌن يا (�سه ْر)()1
طق�سه الدّايف تال�شى وا ْن َح َ�س ْر
		
		
باحة الأطفال ثكلى يف حدا ٍد
َ
ْ
		
و�صباح العيد بال ّد ّم ا نغ َم ْر
		
�سادت الأتراح يف �أحيائنا
واعتلى الي�أ�س �أ�سارير الب�ش ْر
			
		
�أيّ حالٍ يا ا ْبنتي هذا ا ّلذي
واغتال ّ
�ش ّرد الأطفال ْ
ال�شج ْر
		
ك ّل ُحل ٍو �صار (�ش ّراً م�ستطرياً)		
ك ّل ما حويل نذي ٌر باخلط ْر
		
		
ملّة الأحباب غابت يف ح�صا ٍر
واختفى �صوت الأغاين والوت ْر
		
		
ال �أراجي َح وال �صوت املنادي
احلي وال ٌ
ميلأ
		
طفل عَبرَ ْ
ّ
		
مثمر
ح ّلت البلوى بدو ٍح ٍ
دمرت حقل الأقاحي وال ّز َه ْر
			
ّ
		
�أيّ حالٍ ياا ْبنتي �صرنا به
من �شتاتٍ �أو �ضيا ٍع يف ا ُ
حلف ْرَ
			
		
ال لقا ٌء ت�أن�س الأرواح فيه
رب
			
ال ٌ
جواب من حبيبٍ �أو خ ْ
		
�ضحكة الأطفال �ضاعت يف رما ٍد
وجرا ٍح ذ ّوبت قلب احلج ْر
			
		
ك ّل دربٍ فيه ذكرى من �شهيدٍ
كفيف هدّه َف ْق ُد الب�ص ْر
			
�أو ٍ
		
ك ّل بيتٍ فيه ثكلى �أو يتامى
تذرف الدّمع غزيراً كاملط ْر
			
�ضاق �صدري يا فتاتي من زمانٍ		
ً
م َت َق ْر
			
�صار فيه احل ّر عبدا حُ ْ
		
خادم الأ�شرار �أر�سى حقده
			
يف ديا ٍر كلّ ما�ضيها ِعبرَ ْ
		
�صاغ فكراً من ظال ٍم هاد ٍم
�سيطر اجلهل عليه وا ْن َت َ�ش ْر
			

�آكل الأكباد ر ّوى غ ّله
ال�س َح ْر
		
من دماء احل ّر يف وقت َّ
يا فتاتي ُب ّح �صوتي من ندا ٍء
جواب للمنادي �أو �أَ ث ْرَ
ال
ٌ
غابت الأخالق من باب الو�صايا
ال�سجايا وا َ
خل َف ْر
		
وا ْنطوى عهد ّ
وا�سمعي بع�ض الو�صايا واحفظيها
ال�سف ْر
			
َفه َْي للمكلوم زا ٌد يف ّ
هذه الأ ّيام م ٌّر طعمها
ّ
			
غريب ُم ْب َت َك ْر
كل ما فيها
ٌ
فا ْنزعي اخلوف و�سريي للعال
وا ْنظري للفجر من عني احلذ ْر
			
وام�سحي دمع امل�آقي عن عيونٍ
ْ
ْ
ّ
وا فتحي للعيد �أبواب الظف ْر
			
ال�صوت وقويل بافتخا ٍر
وا ْرفعي ّ
دارنا اخل�ضراء يحميها القد ْر
			
ْ
وريث ّ
يا َ
ال�شرك ارحل عن بالدي
ل�ست �أخ�شاك وال �أخ�شى ّ
ال�شز ْر
			
َ
جحيم
يف
ترميك املنايا
�سوف
ٍ
ت�سكن ال ّنار وت�سعى يف َ�س َق ْر
			
ويعود الدّوح يف ثوبٍ جديدٍ
مزهر اً يعطي �صنوفاً لل ّث َم ْر
			
ويط ّل الفجر م�صحوباً بن�صرٍ
			
ين�شر العيد بتيجان ال ّد ر ْر
منيب �صاب ٌر
للعال ي�سمو ٌ
وينال العار من ينوي ّ
ال�ض َر ْر
			
ر�سول ُم ْر َ�سلٌ
احلق ٌ
�صاحب ّ
ما دعا للحقّ �إ لاّ وا ْنت ََ�ص ْر
			
(� - )1سهر :ابنة ال�شاعر.

ال�شعر
�سر هو
ُ
َن ٌ

�إنيّ �أرا ُه ُيف ّلـي َغ ْي ـ ـ ـ ـ َم َو ْح َ�ش ـ ِت ِه
ويرتقي ذرو َة املعنـ ــى َ
بري�ش ِتـ ـ ِه
		
فري�س ُتهُ( :ال ُّر�ؤيا)ُ ..يطاردُها
َن ْ�س ٌر َ
مبِخلبٍ عبقريٍّ من ب�صري ِتـ ـ ـ ـ ـ ِه
		
ما عا َد من غار ٍة �إال على �أمـ ـ ــلٍ
� ّأن (املجازاتِ ) من �أ�سالبِ غار ِت ِه
تر�ص َد ّ
ال�شه َْب وا�صطا َد الربي َق بها
ّ
لكي ُي�ضي َء املدى يف ُع ْم ِر فكر ِت ِه
		
ُّ
ميط عيني ِه عن �أق�صى مدارهم ـ ــا
ـاكن يف �أ ْفقِ َ
ك�أ ّنـ ـ ُه �س ـ ـ ـ ـ ٌ
ده�ش ِت ِه
		
يدنو من ال ّن ْجم ..يدنو..ال يرى �أحداً
ال�صعـ ــو ِد ُيناجي ِه برحلَ ِتـ ـ ِه
		
�سوى ّ
�سـا ٍر �إىل ّ
م�س يف عليا ِء ُق َّب ِتهـا
ال�ش ِ
كي ي�سرتيـ ـ ـ َح على عليا ِء ُق ّب ِت ـ ـ ِه
		
*******
َن�س ـ ٌر من ِّ
الفن ما ك َّفــتْ قوا ِد ُمـ ـ ُه
عن العرو ِج �إىل �آفـ ـ ــاقِ ِف ْت َنـ ـ ـ ِت ِه
		
يجو ُز من ًفى �إىل من ًفى ،وما َبر َِحتْ
تطفو على وج ِهـ ـ ِه َو ْع َثـا ُء ُغر َبتِـ ِه
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ُّ
من�ص َب ـ ُه
يحتل يف ق ّم ـ ـ ِة الوجدانِ ِ
�أيُّ املنا�صبِ يعلــو فوق ِق َّمـ ـ ِتهِ؟!
		
ه ْي ُ
مان يف َفلَوَاتِ ال ّلي ــل مُرتع ٌِ�ش..
ال�شمـو َع ُت َ�ؤاخي ليـ َل َ
ليتَ ّ
رع�ش ِتهِ!
		
(م�شرِ) الأفكا ِر يف َول ٍهَ
يهفو �إىل حَ ْ
ٌ
َ
ميقات (�ساع ِتـ ـ ـ)ـ ـ ِه
لك ّن ـ ُه جاهل
		
*******
ن�سـ ـ ٌر من ِّ
الفن ما زالتْ خمال ُب ـ ُه
متتدُّ م�صقـ ـ ــول ًة يف وعي ر�ؤي ِت ِه
		
م�ساف ٌر يف �شعو ٍر ال تخو َم بـ ـ ــه
ـا�س َ
حلظ ِت ِه
		
طري ُق ُه يف املدى �إح�سـ ُ
ُ
و�صوت العامل َ
ني له
من ُذ احليا ِة ..
حلن ُّ
ٌ
يرن على منق ـ ــا ِر نغ َم ـ ـ ِت ِه !
		
أنفا�س َمنْ َت ِع ُبوا
ي�سعى و ُي�صغي �إىل � ِ
ْ
ال�سعــا ِة فيحدوهُ ـ ــم بعز َم ِت ِه !
		
من ّ
ُ
حريان كال ّري ـ ـ ِـح ال عنوا َن يف يدِ ِه
َ
و َثـ َّم � ُ
ألف بري ـ ــدٍ َو ْ�سط ُج ْع َبـ ـ ِت ِه !
		
ما زا َل يحمِ ُلها �شهداً ،على �أمـ ـ ــلٍ
�أَ ْن ُي ْط ِع َم ال َ
أر�ض من �أحال ِم ْ
نخلَ ِتهِ!
		

•غياث رمزي اجلرف
ٌ
جحيمي ..
ليل
ٌّ
م َّ�ضب اً
ميو ُج خُ َ
بعوا�صفِ النريانِ ،
والأ�شال ِء ،
والفوال ِذ
َي ْحبو حالكاً
يف نو ِر َق ْل ِب ْك
َي ْ�سري نبيذ ّياً
و ُي ْرمى يف ِدمَا ِئك
عبثاً حتاول � ْأن ي�ضيقَ
�صهيل ْ 
دربك
� ْأن َت ْط ُر َد َ
املوت
البهي َم
الرببريَّ
ْ
الطويل
وهذا الليل
مل يب َق َ
منك
�سوى حالوة رو ٍح
َه ِرمَتْ
يف َج َ�سدٍ َك ْ
ليل
يا �أ ُّيها الول ُد امل�سا ْ
مل
ْ
انه�ض على قد ٍم وقاو ْم
مت�ضاحكا،ً
متهادياً،
متطاو ًال..
مي�شي � َ
إليك ُ
املوت،
وال�ص ْب ُح املدّمى
ّ
واللي ُل يوغ ُل يف ف�ضا ٍء
ٍّ
يعربي
قاحلٍ
ُم ٍّر
مع ّمى
فاخر ْج
ْ
رمادك
حيا ًة من
ْ
وادخل
ْ
�صهيلك
ن�شيداً يف
ْاح ِف ْر
على جدران وجدي
ْ
ق�صيدتك
مفرداتِ
يا �أ ُّيها الول ُد امل�سا ْ
مل
ْ
انه�ض وقاو ْم
كنْ طائ َر الرو ِح امل�صاد ْم
كنْ كوكبي..
كنْ ورد ًة حمراءَ..
مو�سيقا
ف�ضا ًء
مرجتى
وحمام ًة بي�ضا َء
كنْ �إيقا َع قلبي
كنْ ما ُ
تكون
وال تكنْ
دمعاً كدم ِع الع ْر ِ 
�ش
ٍّ
عروبي
نع�ش
يف ٍ
م�سجى يف هوا ٍء �أ�صفر،
ّ
يف
ح�ضر ٍة
روم ّي ٍة
عرب ّيةٍ..

�شاختْ
روحكْ

على �أ�شجا ِر
ُ
يا �أ ُّيها الفينيق!..
يا عنقاءَنا!..
بني الهاللِ ،
وبني وادي النيلِ ،
وطن النخيلِ ،
يف ِ
ويف ديا ِر الأنبيا ِء ،
على �ضفاف املغرب الأق�صى
ال�شريد ْة
قه ٌر،
أ�سى،
� ً
�ضي ٌم ،
مرار ْة ..
ونبي ُذ عمري
رب الآفاق ،َ
ُي ْط ُ
واملد َن التي تلهو به
جذىل ..
وتغفو يف مراياه
الطريد ْة
ونبي ُذ عمري
ي�سري عالم ْة
ي�سري منار ْة
ُ
الفينيق !..
يا �أ ُّيها
يا عنقاءَنا !..
ج�س ٌ 
ا�س
ما زال ّ
َ
قرين �أبي “رغالٍ ”
والردى
َ
ما زال �س ّياف الإمار ْة
ما زال قيدي
والطوى ..
ُ
واحليف
�شار ْة
يا �أ ُّيها الول ُد امل�سا ْ
مل
ال َت ْرهَبِ الرو َم الغزا َة ..
وال ال�سال�س َل يف املعا�ص ْم
ْ
وا�صرف ف�ؤاد َ
َك
عن ملوكِ الع ْربِ ...
عن هذي العوا�ص ْم
ح ّكامُها ...
�أ ّيامُها ...
..........
..........
َز َب ٌد
ُغ َثا ٌء
مَهزل ْة
يا �أ ُّيها الول ُد امل�س َّو ُر
باللغات القاتل ْة
قاو ْم وقاو ْم
ُ
�أنتَ
الغياث ...
احلب امل�ص ّفى ...
ر�سائ ُل ِّ
لغ ُة احليا ِة املقبل ْة
يا �أ ُّيها الول ُد امل�سا ْ
مل
ْ
انه�ض على قد ٍم وقاو ْم
ُ
املكنون
فالأخ�ض ُر
يف َ
ال�سنا ...
دمك ّ
الب َّد قاد ْم ...
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�شرفة منزيل..
من
ِ
•فاطمة �صالح �صالح
ه ّزتِ اجلبا َل � ُ
أ�صوات انفجاراتٍ بعيدةٍ ،كما َهزّتْ روحي ن�شوة .من �أق�صى ال�شرف ِة من الغربِ � ،إىل
�أق�صاها من ال�شمالِ َ ،
الطق�س ،على مدى �أربع ِة
مت ّ�شيتُ على بالطِ ها الذي حَمتْ ملَعا َن ُه عوام ُل
ِ
عقودٍ ،ثماني َة �أمتا ٍر جيئ ًة وذهاباً ،ع�شرات امل ّراتِ .
الظالل ّ
ُ
تتمطى يف َط ّياتِها اخل�ضراء،
ال�شم�س جت َم ُع �سنابلَها الذهبي َة من ِق َم ِم اجلبالِ والتاللِ .
ُ
ُ
ُ
ٌ
ن�سمات لطيف ٌة ،تتح ّو ُل �إىل ريا َح ّ
فتك�شف
وتفرق خ�صالتِ �شعري،
غ�ضةٍ ،تداعِ ُب َوجهي احلنطي،
خرنوب �شعريَ يف طفولتي
حت ،مياث ُل
عن جذو ِر ِه البي�ضاءِ ،التي حا َولتُ �إخفاءَها ِ
َ
ب�صبا ٍغ ُب ٍّ
ني فا ٍ
ن�صف قرنٍ �أجمع َ
الذي �ضا َع مني منذ ما ُيقر ُِب َ
وعيني ،و�أ�ستن�شِ ُق
بع�ض اخل�صالتِ عن وجهي،
َّ
املتو�سط� ،أحاول �أقنا َع روحي با�ستن�شاق الأوك�سجني الذي
أبي�ض
ِ
رب البح ِر ال ِ
الهوا َء القا ِد َم ع َ
يتك ّف ُل ب�إنعا�شِ ها.
غا َد َر «حممود» هذ ِه ال َ
أر�ض امل ُ ّ
خ�ضب َة ،منذ �أيا ٍم ع ّدةِ ،تارِكاً خلف ُه عَهداً من الأ�صدقا ِء والأحب ِة
اخلال�ص ،امل ُ َع َّمدِ بع َرق ِه ودِمائهِ ،وع َرقِ ودما ِء �أه ِل ِه ومَن �شا َبهَهم من الكادِح َ
ني،
مبوا�صل ِة طريقِ
ِ
َ
املُت�ش ّبث َ
أر�ضهم ،وترابها الأ�سمر.
ني ب� ِ
ذهب ،ومل يذهب.؟!
كم حممو ٍد َ
كفرت ،من ُذ َوعيتُ بهذا الواق ِعَ ،
وتلك ال ُّر ُق ِم امل�سماريةِ ،التي ُّ
ُ
حت�ض بع�ض النا�س على تركِ
ري من قطعان �أعداء يف الأعماقِ  ،ليقتلوا فيها احلياة..؟! َ
كيف ال
�أ�سلحتهم .وقد تغلغ َل الكث ُ
�أكف ُر َ
الغريب دِماءَنا و� َ
بتلك الدعو ِة العمياءِ ،وقد نهَ�شتِ الغ ُ
أعرا�ضنا،
ِربان �أج�سادَنا ،وا�ستبا َح
ُ
ُ
رب ال�شا�شاتِ ،
وانته ََك ُح ُرماتنا ،ب�أحدث �أنوا ِع الأ�سلح ِة التي
تقذف حِ َم َمها ونحن نراقبها ع َ
توج ُه الغزا َة والطغا َة ،والغافل َ
ني
مَوا ِق ِع
ُ
التوا�صلِ االجتماعي ،وعيونِ الأقما ِر ال�صناعي ِة التي ِّ
املَغ�سول ِة �أدمغتهم ،واملدموغ ِة بكال ٍِح من ظالم ّي ٍة قاتِلة..؟!
ت َ
الغ�ض َة ،التي َ
ني �أوراقِ �شجر ِة الكينا ،ي�ؤرج ُح الن�سي ُم �أغ�صا َنها ّ
ال�شم�س ب َ
رتق َر ُق �أ�صاب ُع
منتْ
ِ
حديثاً ،بع َد �أن غذّتْ �أمها ال َ
أر�ض �أمطا ُر ال�شتا ِء التي مل ترحل �سوى منذ �أيا ٍم مَعدودة ،مُف�سِ ح ًة
املجا َل ل َرديفِها ال�صيفِ  ،على �أملٍ التج ّد ِد با�ستمرا ِر الف�صول.
القرى املوجوع ُة الكادِح ُة ت�ستعِدُّ حلكاياتٍ الليلِ  ،و�أوجاعِ هِ ،ودموعِ ِه احلارِقةِ ،على «حممود»
وخوف ،وقلقٍ على باقي املَحمودين ،يحدوها � ٌ
أمل بوالد ِة
را َح ،و»حممود» ُف ِقدَ ،و»حممود» ُج ِر َح،
ٍ
الفج ِر القا ِد ِم ،حامِ ً
رب َرة.
ال مع ُه راياتِ انت�صاراتِ ُحما ِة
ِ
الوطن ،وت�ضحياتِ �أبنائ ِه ال َ
ُ
« َع ّكا ُر» يل ِّو ُح بقامَت ِه العالي ِة َ
لفائف ال�ضبابِ الرقيق ِة الناعِ مة ،وتعلو
من اجلنوبِ  ،تز ّن ُر خ�ص َر ُه
أر�ض ،ليعيد
يذوب معظ ُمها يف طبقاتِ ال ِ
ِق َم َم ُه ثلو ٌج مُقيم ٌة ،ت�صم ُد رغ َم حرار ِة ال�صيفِ احلارِقةُ ،
ت�ش ُّك َل احليا ِة فيها ،كما تفع ُل دما ُء ال�شهدا ِء الطاهرة .حتى الأبخِ ر ُة املُت�صاعِ د ُة نح َو ال�سماءِ ،تعو ُد
أر�ض الطيبة.
يف ف�صلٍ جديدٍ  ،على �شكلٍ
ٍ
هي �أروا ُح �أبناء هذ ِه ال ِ
خيوط من ب�شائر ،كذا َ
يف الر� ِأ�س مالي ُ
ني اخلاليا تعم ُل ب�أق�صى طاقتِها� ،صور ٌة ترو ُح ،و�ص َو ٌر حت�ض ُر ،حتى تت�ش ّك َل لوح ٌة
لوطن جميلٍ  ،خُم ّ�ضبٍ بالع َرقِ والدماء ،هو جز ٌء من هذ ِه ال ُكر ِة التي ُ
ُ
وميوت،
يعي�ش فوقها
مل ّون ٌة ٍ
ني َ
من ال�سنني ،ورمبا �أكرث.
قابي ُل وهابي ُل ،من ُذ مئاتِ املالي ِ
�أما �آ َن لقابي َل �أن ُي َ
أر�ض وال�سماءِ� ،إن مل ْ
يقبل حقيق َة � ّأن قت َل �أخي ِه
درك �أن ُه لن يفو َز برحم ِة ال ِ
ري ًة ،وطمعاً ،مل ،ولن متن َع عن ُه النهاي َة املَ�شينة..؟! �أما �آ َن ل ُه �أن يج َد طريق ًة �أك َ
رث جناع ًة،
غ َ
ماحظي ب ِه �أخوه..؟!
ليحظى مبثلِ
َ
تتقا�س َم اخلريات مع � َ
أخيك ،دو َن قتلٍ  ،ودو َن �إراق ِة
ث ِْب �إىل ُر�شدِ َك ،يا قابي َل الع�صر ..واق َب ْل �أن
َ
فهي مُ�س َتجابة.
دِماء ..واحذ ْر دَع َو َة املظلومَ ..
طن ٌ
رب جهازيَ اخللوي:
ني ممُ َ ّي ٌز ُيعل ُِن ا�ستالمي ر�سال ًة ع َ
�صوف «داع�ش « بينهم قيادي ميداين ،وحماوالت
(�سقوط عدد كبري من القتلى واجلرحى يف ِ
فا�شلة من قبل امل�سلحني ل�سحب جثث قتالهم من مناطق اال�شتباكات اخللفية �شرق جرود ر�أ�س
بعلبك يف منطقة ال�سمرمر وقرنة املذبحة ،فيما متكنت املقاومة من �أ�سر عدد �آخر من اجلثث،
وقد انفجرت عبوات نا�سفة مب�سلحي التنظيم كانت املقاومة زرعتها يف وقت �سابق).
أتنف�س بعمق ..و�أحمد اهلل ..و�أبتهِل............
� ُ

ق�ص�ص ق�صرية جداً
•حممد قار�صلي
فرا�شة

يف غيمة ِحزنٍ بنف�سجي..فاج�أتني فرا�شة ُ احلظ..كان الوقتُ لي ً
ال وكنتُ وراء طاولتي �أقر�أ..لع ّل
جلب ب�شارة ٍ يل..حامتِ الفرا�شة امللون ُة حول ر�أ�سي و �أمام
الفرا�شة ُجذ َبت ْ لل�ضوء�..أو لأنها �أرادتْ َ
ُ
مددت يدي لها..وق َفتْ على راحة يدي لثوان فتمتمتُ :
وجهي..ابت�سمتُ و
�شكراً لقدومك..طارتْ باجتا ِه ال�ضوء فخ�شيتُ عليها منه�..أ�سرعتُ ب�إطفائه�..سا َد الظال ُم..مل �أغلقِ النافذة..حامت
الفرا�ش ُة حو َل وجهي..الم�ستْ خدي..فتمتمتُ جُمدّداً :
�شكراً ملَجيئك..ْ
مل �أُ�شعل ِ ال�ضو َء لأكرث من �ساعة..ث ّم �أ�شعلتُ ال�ضوء يف احلديقة�..أردتها �أن تخرج كي ال ي�صيبها
يف بيتي مكروه..ا�ستلقيتُ يف الفرا�ش دون �أن �أجر�ؤ على �إ�شعال ال�ضوء ثانية�..أح�س�ستُ بها تهبط على
خدي..هم�ستُ :
�أما زلتِ هنا ؟ُ
ا�ستيقظتُ
ال�شم�س تدخ ُل
كانت
ينتابني..حني
بالر�ضا
إح�سا�س
�
و
بعمق
غفوت
�شهور
لأول م ّرة منذ
ٍ
ُ
ُ
املفتوحة..نظرت �إىل حديقتي املهملة ففاج�أتني اليا�سمينة ُ ب�أنها حملتْ �أول زهراتها
من نافذتي
البي�ضاء..رحتُ � ُ
أبحث عن الفرا�شة..مل �أجدها يف مكان...منذ زيارتها تلك انتابني �
إح�سا�س طاغ ٍ
ٌ
ً
ّ
ري يوما...
بالرغبة بالطريان..ال �شك �أنني �سوف َ �أط ُ
ر�سالة
�أخرياً ق ّرر �أال ُير�سل َ ر�سائ َل بعد الآن.
فبعد انت�شار ( الفاك�س) ث ّم (الإمييل) ،ث ّم الهاتف املحمول و ر�سائله ال�سريعة املُخت�صرة..مل يعد
يكتب لهم ير ُّد على هذه الر�سائل ...ال �أ�صدقاء الطفولة و ال حبيبات املراهقة..و ال حتى
�أح ٌد ممن ُ
زمالء الدرا�سة�..أو �أ�صدقاء املهنة ،و ال حتى الع�شيقات..
جل�س وراء طاولته العتيقة و امل�صنوعة من خ�شب اجلوز ،ملأ القهوة فت�صاعدتْ رائحة ُ املزيج
َ
..ر�شف ر�شفة ً من الفنجان
ال�ساحر ( القهوة و حب الهال)� ،أ�شعل لفافة َ تبغ ٍ و ن�شر َ دخانها يف الغرفة
ال�صيني اجلميلَ �..
أم�سك قلم َ احلرب ال ّثمني..و ّ
خط به على الورق الفاخر - :عزيزي�..أنا...

�صرخة

�أح ُّب ُك ْم...�أحبكم �..أحبك ْم� ..أحبكم...تر ّد َد �صدى كلمتهُ..و كان اجلميع ُ مُن�شغ ً
ال عنهُ ،..عاو َد �صرختهُ..فلم تتغيرّ النتيجة .م�س َح العر َق
عن جبينه..نظ َر حوله..و �صر َخ بك ّل ما �أوتي من قوة:
�أكرهك ْم...ْ
مل ي�سم ْع �صدى ل�صوته فقد كانت �صرخاتهم و �شتائمهم تطغى على ك ّل �شيء.
طوال احلياة
ُ
َ
ّ
�سقطتِ الربتقالة املكتنزة ُ من الكي�س الورقي ،و يف حماولة ٍ للإم�ساك بها متزق الكي�س و تبعرثت
الربتقاالت.
مل تع ْد ُ
ُ
حتاول الإم�ساك َ ب�إحداهاْ ..
تعرف �أ ّية واحدة ٍ منها ُ
ميكن التقاطها �أو ًال..و
كادتْ ت�سقط و هي
أقرب مناالً..
تدحرجتْ جميع الربتقاالت يف جميع االجتاهات .حارت �أيها ال ُ
كانتْ جميلة ً و يف ال�ساد�سة ع�شرة من عمرها..
رك�ضتْ يف ك ّل االجتاهات و مل تمُ �سك ب�أيٍّ منها ...و بقي الأم ُر كذلك طوال حياتها..
يف ال�صباح
َ
ال�صحف الثالث..فهنا ال يوج ُد غريها..يف ال�صباح و قبل �أن يبد�أ يف
يف ال�صباح..يف ك ّل �صباح ٍ يتلقى
ُ
الكتابة..قبل �أن يبد�أ يف التفكري �أو العمل..يبحث عن ا�سم ِه يف ال�صحف الثالث..و يتوق ُع �أن يجدَه يف
�صفحات امل�آ�سي و املجاعات و بني من يتلقى ال�ضربات..يتوقع �أن يجده ُ و لو تلميحاً عن امل�ضطهدين
و ال�ضحايا و اخلا�سرين..
يف ك ّل �صباح ٍ يج ُد ا�سم ُه بني ال�سطور...
� ّأما على العناوين و ال�سطور فيج ُد (�أخبارهم) هُ م ْ...

�شعر

َ
وه نْ َ
بع�ض ُز ْر َق ِتها
ب
ِ
•عبا�س حريوقة
((ق�صرت بالراح فاحذر �أن ت�سمعها
فيحلف الكرم �أال يحمل العنب))
احل�سن بن هانئ ((�أبو النوا�س)) املمعن يف
َ
وحدك
احلداثة وبالبيا�ض اجلميل �إليك
ق�ص ُ
رت يف قدحي
عذراً لكرمتنا ّ
«� ُ
أيحلف الكر ُم �أ ّال يحم َل العنبا»
وطن
�أيح ِر ُم الوال ُد الأبناء من ٍ
أطاييب الهدى حِ َقبا
يلقو َن فيه �
َ
�أ ُيحرمو َن َ
قب�س
من امل ِْ�شكا ِة  ..من ٍ
ي�س ُ
القلب �إن �أطنا َبها َ�ض َربا
اقط ُ
ّ
�إنيّ �أ�ص ّلي �إىل كر ٍم يفو ُر به
«ابن هاين» ليعليني الهوى ُرتبا
�شد ُو ِ
ُ
ح ّتى اهتديتُ �إىل ٍّ
يطوف بنا
دن
فو َق اخلليق ِة �س ــرباً يفت ُِق ا ُ
حل ُجـ ـ ــبا
ح ّتى اهتديتُ فيا للهولِ من عتبٍ
«ق�ص َ
رت بالرا ِح ..ما �آتي َته الن�ش ـ ــبا»..؟!
ّ
عذراً ف�إن ك�ؤو�سي لن يعبئها
� ُ
..عجـ ــبا
إبريق غاني ٍة يختا ُلها
َ
وال جلي�سي من الأ�سياد يف بلدٍ
ُ
امللوك هنا زانت لنا ذهبا
وال
بالدار �أرف ُع نخبي �ساع ًيا �أبداً
نحو ال�سما ِء التي غ ّني ُتها َط َربا
ق�صرت يف قدحي
عذراً لكرمتنا ّ
ال حول للبئر �إن فارت هنا لهبا
ال حو َل للما ِء يف بئرٍ يعا ِت ُب ُه
�أه ُل الديار �إذا ما دلوهم عُطِ َب
ال حو َل للنه ِر �إن هانت عزمي ُته
ُ
ال�ضفاف لنا ..مَن �شجَّ ها �سَ َغبا؟؟!
هذي

�شجن
وال�سا ُح يف ٍ
فالدا ُر يف كد ٍر ّ
ري كرمتِنا نا َدتْ لنا ..ع َربا
َمنْ غ ُ
طوبى لكرمتِنا �إنيّ هنا ٌ
ثمل
من ظامئ الك� ِأ�س َ �أهذي ..ذا الذي ع َتبا؟؟!

َ
تلك ال�سما ُء على �أقداحنا هبطتْ
كي ت�سرتي َح مع النو ِر الذي ان�سكبا
َ
ب َ
تلك ال�سما ُء وهِ نْ َ
بع�ض زرقتِها..
فنخب الآ َن من وهبا
فو َق ال�سحابِ ..
َ
يا كرمتي من هنا �أ�شرعتُ �أ�سئلتي
ُ
احلزين على ك�أ�سي الذي ر �أبا
�أنا
ُ
وطن
�أنا
احلزين كما الأطفالِ يف ٍ
قد مزقتها املنايف ..احدودبت َح َوبا
ها �إنني من فنا ِء الدار �أرمقها
تخب يف فر ٍح � ..أختا ُر ها ل َقبا
ُّ
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حتت املطر ك�صديقني

ليل يتمر�س يف الفقد
•نور طالل ن�صرة

•وفيق �أ�سعد
حدثني يا موت عن موتي
كثيف كثيف ؟!
�أم �شفيف يط ّل على من يع�شق موتي ؟!
طويل كاحلزن ؟!
�أعرج كالفرح ؟!
�أبي�ض ناعم مثل الن�ساء املخمليات ؟!
�أم �أ�سمر كخبز الفقراء ؟!
ح ُر جميل كما الغجر وع�صافري الفجر ؟!
�أم قبيح مثل م�شاجراتنا العائلية ؟!
حدثني يا موت كيف �أموت
بر�صا�صة ؟!
بجفاف املعنى؟!
�أم بالرتحال ؟!
اجل�س يا موت قلي ً
ال
اجل�س نحت�سي ك�أ�ساً �أخرية
و�سيجارة �أخرية
دعني �ألقي َ
عليك �آخر ق�صائدي
ما ر� َ
أيك �أن نتبادل الأدوار ؟!
�أنا املوت
و�أنتَ �أنا
ما ر�أيك َ �أن ن�سري معاً حتت املطر

•حممد علي اخل�ضور
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ك�صديقني؟!
ونتحدث .......
عن عا�شقاتنا ....
وعن...
عجزنا اجلن�سي .....
دعني �أتع ّرف عليك �أكرث
ثم خذ بيدي كيف �شئت حيث ت�شاء
يا موت
ال داعي للخجل �أو احلرج
قهوتك � َ
َ
أمامك مثل
ال وقت لأن ت�ضع فنجان
بدوي وتنتظر اجلواب
ف�أنا �أدرك َ
مل �أتيت
يقول املوت :
ما جئت ل َ
آخذك
لكن الب�شر ماتت .....مات الب�شر
ومل يب َق �سوى �أنتَ وروحي بني
يديك!!
�أيها الأموات
قولوا يل و�أنتم خربمت املوت واحلياة
ماذا �أفعل وروح املوت بيدي ؟؟

كاف نون

كن واثقاً من ر�ؤاك
ال تخف
ً
كان �إبلي�س يوما مالك
كن امر�أة كي تعي�ش هواك
الذكور املقيمون يف �شهواتك
حم�ض ارتباك
كن مظلماً كي �أراك
الومي�ض الذي يتجلى �أمامي� ..سواك
كن زغباً يف كتف امر�أ ٍة
فهناك
ٌ
غزالن من �شبقٍ ترعاك
ً
كن نايا من جمرٍ يغ�شاك
كي تهطل فوق اجل�سد العاري مو�سيقاك
كن وتر كمانٍ
م�شدوداً ورقيقاً
يذبحك القو�س فتنزف مو�سيقا

كن خ�صر امر�أ ٍة
ليلة و�صل
تدب حروف النمل
راقب كيف ُّ
يف لثغة هذي اللغة الطفل
كن حرب الريح
لتكتب يف �صفحات الروح
عطر امر�أ ٍة حني يفوح
كن ثدي حروف تتمنى
�أن تر�ضع �أيتام املعنى
كن ج�سداً حم�ضاً
كي ترتع�ش الروح
ج�سدان على ع�شب ال�شهوات
�سفينة (نوح)
كن حق ً
ال �أعمى
يبذر فيه ال�شك
حقاً �إن يقني املب�صر �شرك

تتقلب �أنت ما بني يديّ
و�أبقى �أنا كزنبقة
تنتظر �أن تتفتح من جديد
**
�أراوغ كذئبة
خلف تلك املتاهات
ارمتي فيك
�أد�س ر�أ�سي عميقا
وكجائعة للحب
�ألف قبلة ال تكفيني
**
�أقطف ابت�سامتك
كما حبات الزيتون
�أع�صرها ب�شفتي و�أذوب
و�أزيل �صد�أ قبلتنا الأخرية قبل الرحيل
**
بيديك ار�سمني� ..أو كما ت�شاء
و�ألب�سني الثوب الذي ت�شاء
ف�ستاين الأزرق
ال يليق ب�سهرتنا هذا امل�ساء
ف�ستاين الأزرق ال يليق بلون عينيك
�سيبدو �أقل �شهرة منهما..
متعبة �أنا من نب�ضك الفاهي
مزاجك الثقيل
ال ي�سمح با�سرتخاء �أفكاري عليك..
**
�أراود فيك حلمي
و�أتباهى بنف�سي
و�أنا �أ�ضيء املرايا
فعانقني� ..ساعدين للنوم فيك
**
�أخربين كيف جترعت قبلتي اليوم
ومل ت�صب بلثغة الفم
�أخربين كيف ك�شفت عن قلبي العاري
وهناك �ألف وردة جت�س النب�ض
واليد الباردة كالنهد امللفوح ب�صدى الوعد..
من لثم ب�شفتيه احللمة باكرا
وقبل التنهيدة الأخرية
�أفاقت حلمتي من �شبق النهد اليتيم
**
ليل يتمر�س يف الفقد
ي�شتد نب�ضك ..ليومئ للكمان عزفه
ولإح�سا�سي خدر� ..أنت توقظه
من قال اعربي �إىل ج�سدي يوما
ومل يتح�س�س رغبة الك�شف
يف ليل ..ويف عبثه ظنون
وللنهد يف وحدته �شجون...
ليل يتمر�س يف الفقد
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الدبور
عجوز �أعجف �ضامر ،التهم ال�سواد كل بيا�ض
فيه حتى بروج عينيه يف خيا�ضهما وتعوي�ضات
�أ�سنانه يف فمه من ال�سيجارة التي ال تفارقه.
تخاله يف �شكله و�سحنته املومياء املخرجة للتو
من �أحد القبور التي عبثت بها القذائف يف مقربة
الريموك املتاخمة للحجر الأ�سود قبل انتهاء
فرتة موته املقررة له من �إحدى املجموعات
امل�سلحة املقيمة هناك يف مملكات و�إمارات عامل
�سفلي حتت االر�ض يف �إنفاق و�سراديب بع�ضها
حتت القبور..
كنيته يف �آخر ا�سمه الدبور ،اجلميع يدعونه
به فقط ،معظم من حوله ال يعرف ا�سمه الأول،
ال يعرفه الالي وبع�ض كبار ال�سن ممن قاربوه
بالعمر ،ا�سمه الأول يعقوب ،تعابثه �أحياناً تدعوه
بيع�سوب الدبور لأنه دائم الزن والدوي �أكرث من
خلية نحل بكاملها..
ً
�أدينا جزءاً من خدمة العلم معا يف اجلي�ش،
يروي يل ذكريات عنها ال �أدري من اختلقها،
�أعرفه جيداً كان يف�ضل ال�سخرة على درو�س
التدريب والت�سليح ،يهم�س يل بالقول:
مئة �سخرة وال رو�ؤية اجلري من واال�سبان
ويق�صد بها �ضباط ال�صف املتطوعني من جرمانا
و�سبينة..
ال �أدري يومها كيف تطابق ا�سمه مع �شكله
ولبا�سه ،البنطال خممل بني خمطط على
قمي�ص �أ�صفر بذات املوا�صفات وقبعة �صوفية
�صفراء على ر�أ�سه ،بدى بها مثل الدبور الكبري
دون �أجنحة..
ي�سري على قدمني ،ي�أتي كل يوم يت�سع�سع على

عكاز �أ�شد نحو ًال منه ،ي�ستعمله بدل يده ول�سانه
للداللة على ما يريد قولهن ي�شري به بحركات
بهلوانية لي�سهل للم�صغي �إليه فهم ما يعنيه يلوح
به مييناً وي�ساراً لال�ستفهام ،ي�ضرب به الأر�ض
عند الإجابة والت�صميم ،يرفعه �إىل الأعلى عند
الق�سم يهزه كما يفعل �أهل الذمة يف عيد مظلتهم
لثقب ال�سماء لتمطر..
ي�أتي كل يوم يجل�س على حجر يختاره من
حجارة هديد البيوت املدمرة عند �أول املخيم
بانتظاره الفرج ي�أتي من عامل الغيب ،من طلقة
قنا�ص حمرتف ي�سكت دويه وزنه� ،أو �شظية
قذيفة طائ�شة تعرف مكان ر�أ�سه حتت القبعة
ال�صفراء� ،أو عجلة �سيارة دون �أرقام ت�سري ب�سرعة
جنونية يقودها �أرعن بعك�س اجتاه �سري تطحن
عظامه وتويل هاربه..
يظل قابعاً على احلجر �ساعات طوال على
�أمل ال�سماح له بدخول املخيم ليتفقد بيته
�شقاء عمره ،يدخل ينام فيه يوم �أو يومني،
ويخرج ليقول لأهله مازلت حياً ،يغامر بحياته
للمحافظة عليه.
�أحكم �إغالقه ب�أقفال و�سال�سل معدنية من
اخلارج ،و�أو�صده من الداخل بكل ما عنده من
�أثقال وعمد مددها ،يدخله خل�سة عن طريق
�سطح اجلريان ودرجهم ،ال يدع �أحد ي�شاهده
كيف دخل وكيف خرج ،ي�ؤثر البقاء فيه حتت
اخلطر من �أجل املحافظة عليه من ال�سرقة
والنهب ،يعرف ل�صو�ص البيوت واحداً واحداً
وباال�سم و�أوالد من يف احلي ،عرفهم �صغاراً
يلعبون الكرات يف ال�شارع والزقاق ،الآن تبدلت

لعبتهم� ،صارت البنادق والقنابل ،كانوا �سعاراً
حفاتاً عراه ،الآن ينتعلون الأحذية الإيطالية
والتياوانية ويدخنون �أفخر �أنواع ال�سجائر،
يعطونه �أحياناً بع�ض الأرغفة ي�سدون بها حلقه
عما يفعلون ،هددوه مراراً بالطرد والقتل �إن بدر
منه �شيء ،اتهامه بالعوايني وال�شبيح جاهزة له
ولغريه..
مل يبال بتهديدهم له� ،سلم بقناعه ال ميكن �أن
يفعلوها معه ،هو جارهم وابن حيهم ،مل ي�ؤذهم
ومل ي�ؤذ �أحداً يف احلي يف يوم من الأيام حديثه
وزنه كالم فارغ ال قيمة له(ف�شة خلق كما يقال)
مرت عدة �أيام مل �أره فيها �س�ألت عنه �أخربين
�أحدهم مبا �شاهده..
وقف الدبور �ضمن رتل ي�ستند �إىل جدار �آيل
لل�سقوط ال�ستالم معونة خم�ص�صة لل�سكان
املحا�صرين ،بيده بطاقتي الهوية والعائلة عيونه
اعرتاها الكلل من النظر �إىل الوجوه املقنعة من
حوله ،تتوقد من عيون تراها حتدق به ،غابت عن
عينيه معظم مالمح الآخرين الذين يعرفهم يف
احلي ،غيبتها الأقنعة ال�سوداء واللحى وال�شعور
الطويلة ،عرف بع�ضهم من �أحداق عيونهم
فوق �أبدان ا�صبحت حليمة قبل �أوانها ،تتحرك
بعنجهية وعتل ك�ضباع جائعه تدور حول جيفة
نتنه عفت عنها هوائج الأر�ض وقوار�ضها..
يرقبون ما يجري ويتالمزون بالإ�شارة،
يتبعون كل من يحمل �سلة غذائية ولي�س منهم
النتزاعها منه� ،إن رف�ض م�صريه طلقة يف ر�أ�سه
�أو �سكيناً يف بطنه ينتهي به احلال جثة على �أحد
�أكوام الرتاب طعاماً للجرذان..

•يو�سف الأبطح
و�شى به �أحدهم لي�س من ال�سكان املحا�صرين
يف املخيم� ،أخرجوه من الرتل ح�شرة نتنة ،رفع
�صوته وعكازه يف وجوههم ،زن زنته الأخرية،
عاجله �أحدهم ب�أخم�ص بندقيته ب�ضربة يف ر�أ�سه
�أرداه م�ضرجاً بدمه جروه بعيداً عن ال�ساحة مع
طلقة رحمة يف اجلانب الآخر من ر�أ�سه �أراحته
من الذل الذي يعي�شه ،نبتت لروحه على �أثرها
�أجنحة حلقت بها يف �سماء ت�شاهد كل ما يدور
حتتها ب�صمت..

مل تكن حجرةُ ال�صف هناك
حدائق بابل املعلقة ،وال�سو�سنات البكر ،و�أزهار
الربيع ،و�ألوان قو�س قزح ،وجوقة العنادل
واحل�سا�سني .لكنَّ �أجمل من هذا ك ِّله كانت
الطفول ُة الربيئة متار�س عفويتها بعيداً عن
القوانني ال�صارمة والتعليمات املم َّلة.
تحَ َّطم احلاجز الوهمي بني الأطفال
ومعلمتهم ،ومل يحتج الأم ُر �إىل ارتقاء الأطفال
�إىل �أفق املعلمة� ،أو نزول املعلمة �إىل م�ستوى
الأطفال؛ فالطرفان توحدا يف حالة واحدة من
النريفانا ت�صافحت فيها امل�شاع ُر والأحا�سي�س،
والتقت املوهبة الفطرية مع العازف املاهر الذي
يفجر الإمكانات الفنية لهذه املوهبة.
ِّ
وحر�ص ٌّ
كل من املوهبة والعازف على �أال يكون
اللقا ُء يف حجرة ال�صف ،بل يف ف�ضاء املكان .ومبا
�أ َّن املكان �ضرور ٌة �شكلي ٌة ال ب َّد منها ،فقد قررت
املعلمة ومعها الأطفال حتطي َم حيطان الغرفة
الأربعة ،وجعلها ف�ضا ًء فنياً مترح احلرية فيه،
وحت ِّقق نزوعاتها اجلميلة بال رقيبٍ عتيد.
كيف مت هذا؟ كيف مت َّردت العفوية والطبيعية
على النظام املدر�سي ،و�أعلنت ثورتها البي�ضاء
ال�سمجة والتحديدات الثقيلة؟
على املق َّننات َّ
َّ
ُ
ال�أدري .كيف ان�سلت الفطرة من قب�ضة اللوائح
البلهاء ،و� َّأ�س�ست عالمَ ها ال�صغري من غري ت�صميم
�سابق؟ ال�أدري .لقد �أجنزتْ فعل َتها الذكية يف
غفل ٍة عن الأعني الكليلة التي حتدِّق يف الفراغ،
املتحجرة التي التتقن �سوى
وعن العقول
ِّ
التلقني واال�ستظهار .لقد �أقدمتْ على مبادرتها
درو�سها من الفن ،وبراع ٍة
يف �شجاع ٍة تل َّقت
َ
َ
ِّ
تع َّلم ْتها من الطبيعة ،وح�س ُبك بالفن والطبيعة
مع ِّلمني ال ُي ُّ
�شق لهما ُغبار.

ُ
زرت الواحة بال �إذنٍ م�س َبق ،وهل ُت�ست�أذن
ُ
ُ
احلدائق حني ُتزار؟ كانت احلفاو ُة
الواحات �أو
ً
ت�سكب يف النف�س اطمئنانا ال
بي ب�سيطة ورائعة،
ُ
ي�ست�شعره ال ُ
إن�سان �إال يف منزله .ال�صغا ُر يلقون
حت َّية ال�صباح ،يرتنمَّ ون بها مُّ
ترن البالبل ،ثم
�شجي،
ع
خ�شو
يف
ير ِّتلون �آياتٍ من الذكر احلكيم
ّ
ٍ
ومع �أنهم ال يفهمون كثرياً من معاين هذه
الآيات �إال �أ َّن تهدُّ َج الأ�صوات ،ونرباتِ املقاطع،
و�إيقا َع فوا�صل الآيات يغني عن ك ِّل بيان �أوتبيني.
ح�ص ُة التالوة تو�شك �أن تودِّع ،وال�صغا ُر
َّ
يته َّي�ؤون حل�صة الريا�ضيات .تنطلق حناجرهم
بالعدّ ،هدي ٌر من الأ�صوات ِّ
يحطم جمو َد الأرقام
و ُيحيلها �إىل كائنات تتحاور مع ال�صغارُ ،ثم تنهال
الأيادي على املِعدادات واملكعبات والأ�سطوانات
والأ�شكال الهند�سية التي تقيم يف حجرة ال�صف
وتتخذها �سكناً؛ لتعابثها وتلهو بها وت�ستنطقها،
ُثم تعقد معها �صداقاتٍ ال َ
زيف فيها ،ترتبط
بو�شائج العقل ،وتتق ّوى بالدافعية ،حتى �إذا تعبت
الأيدي من اللعب ركنتْ �إىل �سبوراتها ال�صغرية
ُّ
تخط عليها بالأنامل الرقيقة رموزاً �أنيق ًة ُّ
يحتل
فيها ُّ
كل رم ٍز مكا َنه بدق ٍة ي�شهد لها (فيثاغورا�س)
بب�سمة الر�ضا؛ �إذ تعبرِّ عن مفاهيم جهدت عقولُ
الأولني للتو�صل �إليهاُ ،ثم حملها �أحفادُهم،
بعد �أن زادوا فيها ون َّقحوا� ،إىل عقول ال�صغار
ِّ
املتعط�شة �إىل العلم ،يف ي�سرٍ ويف �سال�سة.
النفو�س الآ َن بعد الريا�ضة الذهنية تائق ٌة �إىل
ُ
�سماع الق�ص�ص اجلميلة بلغ ٍة �أنيق ٍة اختارها ُ
اهلل
لكتابه الكرمي .ال ُ
آذان متو ِّفز ٌة ُتن�صتُ
ب�شغف
ٍ
ً
ً
ل�صوتِ املعلمة الآ�س ِر يتلو ق�صة جميلة من
حكايات ال�شعوبُ ،ثم تعيد الق�ص َة تلميذ ٌة و�أخرى

ُ
التلميذات �إىل جمموعات ،وتقوم
قبل �أن تتو َّزع
ُّ
متثيلي،
كل جمموع ٍة بتقدمي الق�ص ِة يف م�شهدٍ
ٍّ
ري للدافع ّية ينتهي ب�إعالن
ويف �إطا ٍر
تناف�سي مث ٍ
ٍّ
املجموع ِة الفائز ِة يف مهارة اال�ستماع والتحدُّ ث
جر�س املدر�سة الذي
لهذا اليوم .قد تنتظر معي َ
ي�ؤذِن بنهاية ح�ص ٍة وبداي ِة ح�ص ٍة �أخرى ،ولكنْ قد
فاجلر�س �أ�صبح حار�ساً هرماً
يطول بك االنتظار،
ُ
ُ
َّ
يو�شك �أن ُيحال على التقاعد ،ال يزاول مه َّمته
بن�شاط ،بل كثرياً ما ُين�سيه الفتو ُر والك�س ُل
احل�ص�ص ميوج
نف�سه ،فيذهل عن القرع ،ويرتك
َ
َ
ُ
نف�سها
�
ت
،
ح
أ�ص
�
ب�شكلٍ
أو
�
بع�ض
يف
ها
بع�ض
ّ سيرِّ
َ
اجلر�س هذا
ذاتياً .وال�صغا ُر �ألِفوا من ع ِّمهم
ِ
ُّ
الذهول ،وقدَّروا ِكبرَ �س ِّنه ،وتقادمَه مع الزمن،
لذا يرتكونه على راحته ،واليعب�ؤون به � ْإن ذ َّكرهم
ببدايات احل�ص�ص ونهاياتها �أو مل يذ ِّكرهم.
فحني مي ّلون من ماد ٍة يغادرونها �إىل ماد ٍة
�أخرى ،وحني يتعبون من مَ�شغلٍ تربوي ينتقلون
�إىل مَ�شغلٍ �آخ َر يجدِّد لهم حيو َّيتهم ،وي�ستثري
حما�ستهم ،ويل ّبي حاجاتِهم ،متاماً كالفرا�شات
لتمت�ص من ك ِّل زهر ٍة رحيقاً
ُّ
حتط على الزهور
َّ
خمتلفاً يف َّ
الطعم واملذاقُ ،ثم ت�صنع من جمموعِ ه
ٌ
ع�س ً
ُ
ال �سائغاً فيه راحة للأنف�س وغذا ٌء للعقول.
�إنهم ميار�سون �إبداعهم ا ُ
حل ّر ،وي�صنعون
فرحهم اخلا�ص ،ويتع َّلمون من املعارف ما له
َ
ري �صل ٍة باحلياة � ْإن مل � ْ
أقل :يجعلون مَد َر�ستهم
كب ُ
نافذ ًة من نوافذ احلياة.
مل تكن املعلم ُة احلا�ضر ُة/الغائب ُة :احلا�ضر ُة
ُ
ال�صفي ح�ضو َرها لل�شرح
املوقف
حني يقت�ضي
ُّ
ُ
�أو التو�ضيح �أو التوجيه �أو التنظيم ،الغائبة حني
ُ
نف�سه ،فتتوارى
الن�شاط
يفر�ض
مي َ
الذاتي التع ُّل ُّ
ُّ

•عدنان كزارة

وتوجه من ُقرب� ،أقول :مل تكن
لرتاقب عن ُبعدَّ ،
هذه املعلم ُة بحاج ٍة �إىل تعاليم املربي الفا�ضلِ
(ب�ستالوتزي) لتع ِّلمها كيف تت�صرف يف حجرة
ال�صف التقليدية �أو كيف تن�سفها لت�ستبدل بها
َ
لتطوف
التع ُّلم باحلياة �أو التع ُّلم باملمار�سة� ،أو
مدار�س هذا الفيل�سوف النموذجية،
بها يف �أرجاء
ِ
وت ِّعر َفها �أين تنتهي حجر ُة ال�صف ،و�أين تبد�أ ج َّنةُ
الطفل .لكنها كانت بحاج ٍة �إىل الإميان بر�سالتها،
واحلب لعالمَ الأطفال .وقد
واحلما�س ِة ملهنتها،
ِّ
توافر فيها هذا ك ُّله ،فا�ستح َّقت ك َّل تقديرٍ ور�ضاً
عن ال ّذات ،واحت َّلت يف قلب ك ِّل طفلٍ من �أطفالها
ُ
ملوك الأر�ض
ال�صغا ِر م�ساح ًة يح�سدها عليها
جميعاً ،و�أن ِع ْم بذلك مِ ن جزاء وِفاق.
وقب َل �أن نقول :وداعاً لغرفة ال�صف التقليدية،
دعونا ن�ض ْع مع �أمثال هذه املعلمة املوهوبة حج َر
الأ�سا�س لغرفة ٍّ
�صف ال حتج ُبها حيطا ُنها عن
املجتمع ،وال ُت�سمع فيها � ُ
أ�صوات التهديد والوعيد
ٌ
ِّ
وال َّزجر والتعنيف ،واليقوم فيها ممثل واح ٌد هو
املع ِّلم بك ِّل الأدوار ليلغي ح�ضور املمثلني الآخرين
و�أعني التالميذ ،ف�ض ً
ال عن تهمي�ش �أدوارهم
وكبتِ مواهبهم ،وال ي�سو ُد فيها التلق ُ
ني مِ ن غري
منازع ،خانقاً حيو َّية الن�شاط و�شالاّ ً لفعال َّيته ،بل
أبواب على احلياة ،وتغدو حجر ُة
ُت�ش َرع فيها ال ُ
ال�صف جزءاً من احلياة نف�سِ ها ،يتعاون جمي ُع من
َّ
ُ
فيها ،وما ُيحيط بها مِ ن �إدار ٍة مدر�سي ٍة ب�أ�سلوبٍ
ت�شاركي ل�صن ِع �إن�سان
دميقراطي ت�شاوريّ
ٍّ
املدر�سي زاهياً
حا�ضره
جعلِ
امل�ستقبل من خاللِ
ِّ
جمي ً
ال ناب�ضاً باحلياة.

نقد �أدبي

"ال�سنة الثالثون"

العدد2015/8/9 "1451" :م �24 -شوال 1436هـ

21

قراءة يف املنجز الق�ص�صي «حدث �شرق ًا»
للأديب ح�سني �صالح الرفاعي
• علي �أحمد العبد اهلل
(حدث �شرق ًا) جمموعة ق�ص�صية للقا�ص ح�سني
�صالح الرفاعي حتتوي على اثنتي ع�شر ق�صة
هي على التوايل �أحالم – ال�شارد – حدث �شرق ًا
– حدث يف مثلث الرجال – حمام الهنا – دكان
مفتوح على اجلهات الأربعة – منى – رحلة �أبو
�صلوع – البحث عن امل�صطلح – وادي الذهب –
�شكوى – للحياة طعم �آخ��ر وبع�ضا من ق�ص�ص
ق�صرية جدا .
العناوين  :العنوان كما يراه الناقد د  .علي �أحمد
حممد العبيدي» العنوان يف الن�ص الق�ص�صي
ج��زء ًا ع�ضوي ًا منذ الوهلة الأوىل مبا ميكن �أن
تطرحه يف البنية ال�سردية واملغزى والهدف.
« وه���ذا م��ا ا�شتغل عليه ح�سني ال��رف��اع��ي يف
عناوينه التي تنوعت بني املع َّرفة و غري املع َّرفة
واملركَّبة ،فالعنوان بو�صفه مفتاحا للدخول �إىل
الن�ص وعالمة على مهارات الكاتب يف �شد املتلقي
و�إدخاله �إىل املنجز الق�ص�صي  .بت�صفح �سريع
لعناوين املجموعة يظهر جليا البنية الرتكيبية
باق
لها بظهور اال�سم على ح�ساب الفعل واال�سم ٍ
والفعل عك�س ذلك الأمر الذي ي�شي بالدميومة
كـــ �أح�لام  ،ال�شارد  ،منى  ،حمام الهنى  ،وادي
الذهب .
املنجز الق�ص�صي وال�شخ�صيات.
مب��ا �أن ال�شخ�صية يف الق�صة تعترب املحور
والركيزة ال��ذي ت��دور حوله الق�صة �أو عمل
�سردي �آخر وتلعب دور ًا بنيوي ًا ووظيفي ًا ال يقل
�أهمية عن الزمان واملكان واحل��دث  .فالكاتب
ملزم ب�إظهار جوانبها اخلارجية والداخلية
وتفاعلها االجتماعي �ضمن حميطها الذي ر�سمه
لها الكاتب  ،فخارجي ًا من خالل �إظهار �سلوكها
ومظهرها  ،وداخليا بر�صد حالتها النف�سية
وال��ف��ك��ري��ة والثقافية واجتماعيا م��ن خالل
النتائج احلا�صلة من تفاعلها �ضمن حميطها وهذا
ما ر�صدته يف املنجز الق�ص�صي من �شخ�صيات.
وهذا ما دفعنا �إليه بقوة هذا املنجز الق�ص�صي يف
ق�صته الأوىل �أحالم التي ي�صر بطلها على �أنه
املنا�سب لأعلى منا�صب الزعامة ،فريهن نف�سه
ك��ذراع لعزرائيل ويدخل املقربة ليحفر قبور ًا
ملن �سيموت غ��د ًا يف غرائبية �سرعان ما تظهر
واقعيتها يف البحث عن الزعيم املثل من قبل
احلاملني الأم��وات يقول الكاتب قي �سياق الن�ص
الأول � :أيها ال�سادة � :أما تعرفونني � ...أنا من
فتح الأندل�س � ،أما �سمعتم عن حرق ال�سفن ؟ ...
هل تذكرون مي�سلون ؟ � ...أنا من �أقمت النهار
�أُلقي و�ألقي حتى نلت �شرف ال�شهادة « ومل يخرج
الكاتب عن ح��دود واقعة ف�صور الزعيم وهو
ينكفئ خا�سر ًا يحمل حلمه على كاهله فيقول
 « :انتبه الزعيم ،فوىل هارب ًا يحمل فوق كتفيه
عريه و�أح�لام��ه « ت��ارك�� ًا ل�ل�أم��وات �أن يحلموا
بزعيم جديد كمتخيل الكاتب ال�شخ�صي نف�سه
الذي جنح بت�صديره على الكل  .يقول جوزيه
�ساراماجو  « :يت�ضمن �صنع ق�صة لي�ست فقط
اختالق �شخ�صيات ومواقف �،شخ�صيات ،م�شاهد،
ت�أثريات ،تغريات غري متوقعة  ،مفاج�آت بل �أي�ض ًا
يف ر�أي ما  ،واح��د ًا من املظاهر الأك�ثر طموح ًا
لتعبري �شخ�صي متخيل« .
�أب���و ذي��ب ذاك العا�شق للغجريات يف ق�صة
ال�شارد ومالحقته لهن والتربك مبالم�سة �أيديهن
وهن يقر�أن الف�أل له فظهر الأب مت�صابي ًا بينما
ترك ابنته تقع فري�سة عالقة �أودت بعذريتها ،
ثم ليعود �إىل ما ُر�سِ م يف جمتمعه فيث�أر ل�شرفه
ويقتلها رغم �أنها وحيدته ويغادر القرية دون
�أن يراه �أحد � .أظهر الكاتب �شخ�صية �أبو ذيب
�شخ�صية �سلبية تراجع و هرب عند �أول مواجهة

مع ال�شرف �إىل ما ورثه من عادات وتقاليد رغم
�إظهار اجلانب الداخلي لل�شخ�صية من معاناة
وحزن .
�شخ�صية الأ�ستاذ يو�سف يف ق�صة حدث �شرق ًا
فقدمها �شخ�صية تطمح لتحقيق ذاتها �ضمن
ال�شروط املتاحة لكن بحدها الأق�صى من خالل
�سرده مبفارقة ملفتة للنظر ولطيفة لدخول
الأع�ضاء �إىل مكان اجتماعهم والتفريق بني
متعلم و�أم��ي وبني متحدث وم�ستمع وبني م�ؤيد
ومعار�ض الأمر الذي وجد نف�سه خارج الت�شكيل
احل��ك��وم��ي اجل��دي��د  .ال �شك �أن ال��ك��ات��ب عمل
جيد ًا على العامل الداخلي لبطل ال�شخ�صية
يو�سف الطامح لل�سلطة وهذا ما يتنا�سب مع قول
فران�سوا مورياك عن ال�شخ�صية التي يخرتعها
الكاتب « :ال�شخ�صيات التي يخرتعونها لي�ست
بتاتا خملوقة� ،إذا اخللق �إي��ج��اد �شيء من ال
�شيء .فمخلوقاتنا املزعومة مكونة من عنا�صر
م�أخوذة من الواقع ونحن نرتب ،بنوع من الدقة،
م��ا تقدمه لنا مالحظة الآخ��ري��ن ومعرفتنا
ب�أنف�سنا» .
�أما يف ق�صة منى فقد قدمت ك�شخ�صية لي�ست
بحاجة �إىل تعريف فا�سمها منى وم�سافرة تطالع
كتابا لــ ايزابيل لليندي ينجح الكاتب بفتح ثغرة
للحديث معها ما يلبث �أن يقع بحبها عند نهاية
الرحلة يتلقى دعوة من قريب لها بزيارتهم لكن
الرياح جتري مبا ال ي�شتهي بطل الق�صة فيعلم
مبوتها فيخلدها بعد عام وي�سمي ابنته منى .
ال�شخ�صية هنا جاهزة ال حتتاج �إىل �أي رتو�ش
�أو تعديل كما يعرف روالن بارت ال�شخ�صية بـ
«�أنها ناجت تركيبي ميكن �أن يتكون من جمموعة
من ال�سمات التي تتكرر فتكون تركيبة قادرة �أو
تركيبية معقدة عندما ت�ضم عالمات متنا�سقة
�أو متنافرة .وهذا التعقيد �أو هذا التعدد هو ما
يحدد �شخ�صية ال�شخ�صية».
املنجز الق�ص�صي واملكان.
يعترب امل��ك��ان �أح��د �أه��م العنا�صر التي ت�شكل
الن�ص الق�ص�صي فكما يقول �شوقي بغدادي يف
– جماليات املكان الدم�شقي – ي�ؤدي املكان دور ًا
كبري ًا يف عملية الإبداع لأن الن�ص الأدبي ال بد
له من وعاء يحت�ضن �أحدائه .ظهر هذا جلي ًا يف
�أك�ثر من ق�صة يف هذا املنجز الق�ص�صي فق�صة
وادي الذهب ي�ضعك الكاتب يف ف�ضاء القرية
املفتوح وارتباط �سكانها ب�أر�ضهم التي تنتظر
املطر كل عام يقول الكاتب على ل�سان املزارعني
يبتهلون اهلل وي�س�ألونه املطر :
« يا اهلل ...الغيث يا ربي
ن�سقي زريعنا الغربي »
« يا اهلل املطر يا اهلل ر�شا�ش		
يا اهلل العراي�ش بال�ش»
ي�صور الكاتب غ�ضب وجنون الوادي الذي ال يخلو
مروره من القرية ببع�ض اخل�سائر بغ�ضب �أبوي
حنون ،لكنه حنون كالأب يقول الكاتب  :وادي
الذهب يهدر بغ�ضب �أب��وي حنون منذ منت�صف
الليل  .جمالية الق�صة تكمن يف القامو�س الرث
الذي �أغدق به الكاتب خالل ن�صه لأ�سماء كثرية
من نباتات حميط املكان كالبخرتي والدحنون
والأق��ح��وان و�أ�سماء م��وروث��ة للفلكلور وال��زي
ال�شعبي و�أماكن تخزين امل���ؤن الغذائية و�أثاث
البيت كــ العرجة التي يق�صد بها امل�صاغ الذهبي
على �شكل لريات تتزين به العرو�س يوم زفافها.
و الدامر التي يق�صد بها �سرتة العرو�س املطرزة
والر�شمة تلك ال�سل�سة النحا�سية يف مقود
الفر�س عند منخري الفر�س.
مزج الكاتب هذا اجلمال الريفي بعالقات غرامية

وحب ولوع و�شوق ويف اغلبها تنتهي بالزواج �إال
�أن الكاتب نحى منح ًا مغاير ًا بعد لقاء « �أحمد و
نعمة « بني �سنابل القمح انتهى ب�أن فقدت الفتاة
عذريتها و�أجد �أن هذا غري مربر للكاتب �أن يقطع
جمال و�صفه املكان لي�ضعنا بجرمية �شرف فحبذا
وكانت النهايات كف�ضاء القرية وب�ساطها النباتي
وموروثها ال�شعبي .حتى يف ق�صة رحلة �أبو �صلوع
يظهر املكان فيه ب�شخو�صه �أك�ثر من فظاءاته
فاملكان يطارده ب�أل�سنة �شخو�صه الغارقني يف
جهل و�أمية مفرطة فال مكان له بينهم وهو كما
يقول الكاتب  ( :ملني بدك الأر�ض � ...إذا كنت
م�سمار �أقطم  ...و�آخرتها �أر�ضك ل��والدي )
فهي كناية عن انك موتور بال ولد ،ف�أبو �صلوع
عقيم ي�سعى للإجناب يف جمتمع حتكمه عادات
وتقاليد تنطوي على كثري من جهل وظلم الأمر
الذي جعلهما يرحالن �إىل املدينة وهناك يلج�أن
�إىل دجال علّه ي�ساعده يف م�س�ألة الإجناب فكانا
�ضحيتان .يقول الكاتب يف نهاية ق�صته :يف اليوم
التايل عاد �أبو �صلوع �إىل قريته يحمل جثمان
رحمة ليودعه ال�ثرى وبني جمع امل�شيعني قبل
�أن ينتهوا من تعزيته ي�سقط �أر�ض ًا لي�شغل �أهل
القرية مبرا�سم دفن جنازة �أخرى .
املكان يف ق�صة ح��دث يف مثلت ال��رج��ال ي�أخذ
بعد ًا �أو�سع؛ �إذ يعمل الكاتب على تر�سيم خطوط
ح��م��راء على الأر����ض م��ن خ�لال ق��رى اجلنوب
ال�صامدة « بنت جبيل  ،عيتا ال�شعب  ،عيرتون «
ينجح املقاوم ابراهيم يف مهنته وزرع الألغام على
طريق مرور العدو يقول الكاتب  :ارتطم بع�ض
اجلنود بتلك الأ�سالك التي تقبل ثرى اجلنوب
بحنان فاهتزت « م��ارون ال��را���س « وت�صاعدت
�أعمدة اللهب  ..تواثب اجلنود ال�صهاينة والنار
مت�سك بهم حتى ت�ساقطوا �صرعى جثث ًا ممرغة
بحقدها تتبعها ن��ث��ارات م��ن ت���راب وح��ج��ارة
اجلنوب .هنا املكان ي�أخذ حيز ًا �أو�سع يتحدد
معامله ب��دالالت ورم��وز على الأر���ض من �أ�سماء
قرى و�أ�سماء �شهداء و نثارات من تراب وحجارة
اجلنوب ولعل ما لفت نظري هو لعب الكاتب على
العامل الب�صري ليهرب من املبا�شرة يف مل هذا
النوع من الق�ص�ص التي تتحدث عن البطولة
وال�شجاعة وامل��غ��ام��رة اجلريئة فاملعروف �أن
حياة اجلندي واملقاوم ال ت�ستقيم �إال باملبا�شرة
يف اخلطاب عن القوة وال�شجاعة واجل���ر�أة و
تقدمي الغايل والنفي�س �أم��ام الأر���ض والوطن.
يقول الكاتب  :ال �أدري كيف حترك �أمام ناظري
طيف « ال�شخ رجب « ال��ذي ا�ست�شهد منذ �أيام
ونحن ننفذ عملية خطرية نتج عنها خ�سائر
فادحة للعدو ال�صهيوين .فاملكان هنا مل يعد
جم��رد مكان ل�ل�أح��داث وال�شخ�صيات بل تعدى
هذا الدور و�أ�صبح �أحد �أهم العنا�صر الفاعلة �إن
مل يكن يحتل ال�صدارة لي�صبح اجلزء الأهم يف
ال�سرد وهو ي�ؤكد �أ�سماء القرى وال�شهداء لريجع
باملتلقي �إىل تاريخ اجتياح العدو جلنوب لبنان
ور�صد عمليات املقاومة �ضده.
املنجز الق�ص�صي واحلدث .
احلدث هو �أهم العنا�صر الق�ص�صية �إن مل يكن هو
الق�صة برمتها فهو يقوم على ت�صوير ال�شخ�صية
خالل دورانها يف الن�ص وتتحق وحدة هذا احلدث
بتكاثف املكان والزمان  .ففي ق�صة حمام الهنا
التي بنى فيها الكاتب احلدث بطريقة تقليدية
ن�سوة يرتدن حمام ال�سوق حيث غالية موم�س
متخفية بخاطبة ف�سعت لتزويج ليلى من احمد
ال��ذي يعمل عند �صبحي �سائ�س خيل ويطلب
منه يوما �أن ت�أتي ليلى لتنظيف اال�سرتاحة
فيغت�صبها ثم يقتل على يد �أحمد وفيها �سار

الكاتب بالق�صة بطريقة تقليدية مقدمة عقدة
فنهاية وهي طريقة ال متتاز ب�سرد جيد تقل فيها
عنا�صر الت�شويق بينما تغريت طريقة الكاتب يف
ق�صة البحث عن م�صطلح حيث يتماهى املكان
والزمان حيث يقف بطل الق�صة �أما متثال الليبي
حاكم روما �سبتيمو�س �سيفرو�س يف احدى �ساحات
طراب�س واحللم اال�سطوري للبحث عن الزعيم
القوي واملثل املرت�سخ يف عقلية ال�شرقي يلتقط
�صورة لنف�سه يف ه��ذا اجل��و التاريخي املحموم
بالعزة ليبعثها ل�صديق طفولته يف فنزويال
ت�ستمر تداعيات بطلنا للطفولة حيث �شكل
مع رفاقه ع�صابة مهمتها حماربة غالء املهور
واح��رق��وا ج��رارا ثم ليحلم بالزعيم املختبئ
داخلنا فهو ك�صقر قري�ش و �إن جاء للبحث عن
عمل وقد رف�ض فر�صة الذهاب �إىل ا�سبانيا .جل�أ
الكاتب �إىل املراوغة اجلميلة غري اململة فن�سجه
باخلطف خلف ًا و ترك بطله الذي حتث بل�سانه
ي�سرت�سل بحديثة حتى و�صل للعقدة ويرتك
احلل مفتوح ًا كي يت�سع لهذا الكم من التاريخ
واملجد والبحث عن املخرج .يقول حمدثا نف�سه
 :مل ال ت�ساعدين يا �سيفرو�س م�ش احنا والد
بلد؟ ويف مكان �سابق �س�أر�سل له ال�صورة التي
ت�صورتها للتو و�أكتب خلفها هذه ال�صورة �أمام
ا�سطويل البحري  ..التوقيع �صديقك اونا�سي�س
 .هي خليط من م�شاعر وذكريات و�أهواء ورغبات
املنجز الق�ص�صي وال�سرد
يلج�أ الكتاب ع��ادة �إىل �سرد الأح���داث بطرق
خمتلفة فتارة يتحدث بالأنا ال�سردية وتارة
ب�صيغة الغائب وتارة �أخرى ب�صيغة املخاطب يف
هذا املنجز كل الق�ص�ص التي �سردها الكاتب بالأنا
ال�سردية هي نتاج جت��ارب �شخ�صية وا�ضحة
ففي حدث �شرق ًا ال ي�ستطيع الكاتب ال��ذي هو
جزء مهم من الن�ص �أن يخفي نف�سه و�إن حاول
ذلك و�أي�ض ًا يف ق�صة البحث عن م�صطلح نكاد
نرى الكاتب يتجول بني ال�سطور بحرية كا�شف ًا
عن نف�سه م��رات عديدة فقد تقم�ص �شخ�صية
البطل وحللها ب�شكل �أقنع املتلقي بوجهة نظره
بينما الق�ص�ص التي �أجنزت ب�صيغة الغائب كانت
ر�صد ًا حلالة اجتماعية حاول فيها طرح الفكرة
ونتائجها دون التعر�ض للحلول ول��و جزئي ًا
فقد عر�ض يف ق�صة للحياة طعم �آخر وعر�ض
املفارقة بني و�ضع البيت ل�سائق �سيارة بالأجرة
لع�شرين عاما وبني ما ت�شاهده زوجته من بذخ يف
امل�سل�سالت املدبلجة بل حتى ترك النهاية فيها
باهتة مل ت�صل حلد الإقناع كما �أراها �أنا كما مل
يطرح ال ح ً
ال وال �سبب ًا لل�شقاء �إال عدد الأوالد
ال�سنة للعائلة  .يقول الكاتب � :ستة �أطفال
ووالدتهم ينتظرونه يف غرفتني غافيتني على
مقربة من قمة قا�سيون ال ت�صل �أليه �سيارته.
ت��ك��اد الق�ص�ص جميعها تعتمد على حكائية
وا�ضحة واحلكاية هي جزء من ال�سرد الإبداعي
ارتقى الق�سم الأكرب من الق�ص�ص �إىل �سرد ممتع
ومقنع بينما مل ترتق البقية �إىل جماليات
الق�ص�ص الأخ��رى واحل��وار كان مقنع ًا و�إن كانت
وظيفته تنح�صر يف تو�ضيح الفكرة والبحث عن
العلة ومل ي�شهد ح��وارات داخلية �إال يف بع�ض
جوانبها ال�ضيقة.
باملجمل املنجز الق�ص�صي حدث �شرق ًا جمموعة
ناجزة للأديب ح�سني الرفاعي مقرر جمعية
الق�صة والرواية وع�ضو احتاد الكتاب العرب –
جمعية الق�صة والرواية .وهي �صادرة عن دار
ح��وران للطباعة والن�شر ع��ام  2008يف 112
�صفحة من القطع املتو�سط جديرة بالقراءة
واملتابعة.
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ي�صبح هذا القانون حقيقة ملمو�سة ب�أر�ض الواقع،
الر�سمي
ي�شعر بها املواطن �أينما كان ،ومهما كان عمله ّ
�أو املهني! ومتى ُيب َعث ه��ذا “الطائر امليمون” من
�أدراج الن�سيان ،وخزائن التّغا�ضي ،و�أقفا�ص التجاهل
وال��غ��ب��ار؟ ول��ل��ذي ال ي��ع��رف ،ف����إنّ ق��ان��ون “البقاء
للأ�صلح” منطلقُه فيما لو ُط ّبق :االعتزا ُز بعافية
الوطن ،ودفع عجلته للأمام ،خوف ًا على وجهه وكيانه
وم�ؤ�س�ساته من الت�شظّ ي وال�ضياع واالن��ف��راغ ..ويف
زعمي ،ف�إنّ املعلمني واملر ّبني  -يف امل�ستويات التعليمية
كافّة  -هم املعن ّيون �أو ًال وقبل غريهم مبثل هذا
القانون ،لأنّهم الأ�سا�س يف بناء املجتمعّ � ،أي جمتمع،
والركيزة الأمنت يف عمارة الوطنِّ � ،أي وطن ،وت�سييج
ّ
�صرحه العايل“ ..البقاء للأ�صلح” ،قانون يجب �أنْ

جمرد فكرة!  /بقية �ص2
“البقاء لل ْأ�صلح”ّ ..

تتطاول قامته ،ويعلو �صوته ،فقد �صار جمتمعنا
�سي�س احلاجة
ال�سوري  -على وجه التخ�صي�ص  -بمِ َ ِ
ّ
�إليه ،كي يندفع القارب للأمام ،رغم جبال العقبات،
وكم العقوبات ،وحجم التحديات املُ َف ْو َ
مما
لزةْ ..
ولكن ّ
ّ
ً
يبعث على الأ�سى� ،أنّ بع�ضا من خلق اهلل وعباده ،ال
ً
التحجر
�صفيقة كق�شرة جوز الهند ،يف
تزال عقولهم
ّ
والتكلّ�س ،فهم لي�سوا مقتنعني بجدوى هذا القانون،
وخال�صة مفاعيله ،وثمراته اليانعات“ ..البقاء
للأ�صلح ،للأح�سن ،للأجود” ،قانونٌ للحياة ،تفرح
به تربة الوطن� ،سما�ؤُه الطهور ،وي�سعد به نا�سُ ه
املخل�صون ّ
ال�شرفاء ...ف ِبهِ  ،وبوا�سطته ،ي�ستعيد
الوطن عبق ًا من جمده التليد ،و�شذرات من تاريخه
املجيد ..نعم“ ،البقاء للأ�صلح ،للأف�ضل ،للأجود”،

من الكفاءات الوطنية ،م�شروع قانون مل ُيد َر�س بعدُ
من جل�سات “جمل�س ال�شعب” ،ومل ُيعقد من
يف �أيٍّ ْ
�أجله � ّأي ندوة حوارية� ،أو � ّأي لقاء متلفز ،ومل ي�صدر
به م�شروع قرار ،وال �أ ّية تو�صية ،بل وال � ّأي مر�سوم،
ليكون نافذ ًا للتطبيق من تاريخ �صدوره باجلريدة
الر�سمية ،وتطبيقه على �أر���ض الواقع� ..إنّ بع�ض
العقول ال ُغفْل واملري�ضة ،ال تزال كليلة وعاجزة عن
ا�ستيعاب حروف هذا القانون ومراميه ،لأنهم � ُ
أجهل
من �أنْ يفكّروا بارتقاء وطنهم ،ودفع قاطرته للأمام،
ْ
وه ْ��م �أغبى م ْ��ن �أنْ ي�ستوعبوا م�ضامينه احلياتية
الرمز،
الرائعة ،التي ّ
متجد الإن�سان احلقّ  ،والإن�سان ّ
والإن�سان الإن�سان! نعم ..نعم� ،إنّ امل�س�ؤولية الوطنية
نهتم بالإن�سان
ال�صادقة ،تدعونا جميع ًا �إىل �أنْ
ّ

ال�صالح املِعطاء ،الباذل ع�صارة عقله ،وجهده ،ودمه،
حقيقي ملا هدّ مته بـ “�سوريانا الأم”
من �أجل بناءٍ
ّ
ّ
ال�سود ،و�أرواحهم ال�شريرة املجبولة
�أي��ادي الغدر ُّ
غفلة من عني
بطني الإره��اب ،و�سواد القطران ،يف
ٍ
الزّ من ..ختام ًا يقول ال�شاعر والأديب الفل�سطيني،
الراحل “طلعت �سقريق”:
أفق يف هذا ال َّر َدى”
ياح ال ِ
“ال�صورة الآنَ اندِ ُ
ُّ
ال�صدَ ى”
“ال�صورة الآنَ َّ
ُّ
ُ
ُ
َ
“ط ُرقات قافلتِي خ َراب”
وجو ُه � ْأح َبا ِبي غِ ياب”
“ َو ُ
ُ
“ َو�أقول �آخ ”...
“هذا َز َمانٌ جا ِر ٌح”
“هذا َخ َراب!”..

«حاالت» و «�أبجدية اجل�سد» ..توقظ الأرواح النائمة يف اللغة / ..بقية �ص5

والتجريد يف عامل �شديد الق�سوة ووا�سع املنفى.
ف”�أبجدية اجل�سد” �أبجدية ال�سالك �إىل الذات الإلهية،و�شدّ ة الوجد
بها تتحرك بذلك التجلي احل�سي املطلق ،وي�ؤ�س�س ال�شاعر �أ�سئلته على
التعار�ض بني العامل الروحي واملادي وي�ؤ�س�س �أبجديته على توتر ال�س�ؤال
ال�صامت الناطق بينهما حيث يقول  ( :هل اجل�سد عني احلقيقة ؟)
أنت،جواب/وهكذا،يجب �أن تكوين من غري �س�ؤال�،سعاد ًة،
�ص”/47-هو �
ٌ
كالنور البهيج ح�ضور ًا.
وكذا يف “حاالت “ نعرث على قامو�س يون�س ال�شعري وخال�صة ر�ؤيته
للحياة والعامل الذي هو جزء منهما  “ :حالة الروح ،اليقني ،النف�س ،احللم،
اخليال ،احلب ،البعد ،االنتقال” وميكن �أن نلحظ بو�ضوح غلبة حالة احلب
وتنويعاتهليتخذال�شاعرمنهب�ؤراللتعبريال�شعريومركزالإ�شراقالداليل.
ويتلب�س ال�شاعر هاج�س الق�صيدة الواحدة ،ق�صيدة الأفكار والت�أمالت
واال�ستعادات ،لكنه ي��درك خطورة االنخراط يف هذه اللعبة ،لذا هو
يعمد �إىل �صناعة اجلملة الق�صرية بو�صفها ملمحا فنيا وتعبرييا ،يفكك

من خاللها مبنى اجلملة الطويلة بنرثيتها وتركيبها ،ومينحها نوعا
من الرت�سيم اال�ستعاري القائم على ال�ضمائر ،ل�ضبط �سيولة لعبتها
اللغوية ،والبتكار �أنّاه اخلا�صة� ،/إذ ي�ؤطرها بتقانة الكثافة الت�صويرية،
وبتقانة تنوع احلالة ،وي�ستح�ضر عربها عنا�صر الإثارة بدءا من ثنائية
الإ���ش��ارات ،وانتهاء بثنائية املطابقة واملخالفة يف ثنائيات “الروح/
النف�س ،واليقني/النور ،واجل�سد/الن�شوة ،االرتواء/االنتقال “ ..حيث
ي�صبح املعنى الداليل ل�شدة �إ�شراقه االخرتاق خارج حدود املعنى..
وهذا ماعرب عنه يف قوله “ :هكذا �أفهم �أن ال�ضوء معنى،ويكمل ما اخرتعه
اجل�سد”� -ص 90
ُ
/ويجعل ملحهُ للعقل واملعرفة
يعطي �أ�سماءه الكربى /للنوع واحل�ضارة
91/
جت�سد هاج�س
حلاالته
عناوين
كبع�ض
–
املتخيلة
الثنائيات
وهذه
ّ
ال�شاعر يف بحثه عن احلقيقة ،مثلما جت�سد طاقته احلركية يف توكيد
�أمنوذجه ال�شعري ،وما ميكن �أن ي�ستدعيه من ل��وازم تتعلق ب�أبجدية

اجل�سد /بالبناء ،وبالزمن ال�شخ�صي وال�شعري يف �أن مع ًا �أو حتى مبا
ي�شبه املنولوج ال�شعري الذي تتلون فيه ال�ضمائر ،وتت�سع فيه الإحاالت
�إىل ا�ستح�ضار ما هو غائب يف قوله �”:أنا يا �صديقتي� ،أزعم �أن ال�ضوء
اهتداء �إىل باب اجل�سد� -/ص 89
القادم،من �أعماق العتمة /ان�ساب
ً
و�أح�سب �أن هذه احلالة ال�شخ�صانية/العرفانية �أ�سبغت على جمموعتيه
تو�سيما �أكد وحدتهما الع�ضوية -على تو�صيف �سوزان برنارد لق�صيدة
النرث ..بع�ضها للروح وبع�ضها للج�سد..
وه��ذا الطواف يف املكا�شفات ما نح�سب �أننا �شاركنا حاله �أو �أننا ملحنا
بع�ض من طيفه العابر ،و�إن مل نتمكن اخلال�ص من غ�سق احلقيقة،يكفي
�أننا ت�ضمخنا بعبقه النوراين،وكان لنا �شرف الإدالء بداللة �/أبجدية
اجل�سد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاالت :جمموعة �شعرية لل�شاعرد.حممد توفيق يون�س
�أبجدية اجل�سد  :جمموعة �شعرية لل�شاعر د.حممد توفيق يون�س

“بيت ّ
جني” بني الإدها�ش والغرائبية  /بقية �ص4

واحلقد والقتل �إىل عامل اجلمال� ،إىل ع��وامل جديدة خ��ارج جبهات
االقتتال وال�ضغينة؛ �إىل �آفاق و�سماء �أرحب� ،إنها املحبة� ،ش ّبهها جربان
بالثلج ،لأن املحبة ت�ستطيع �أن حتول الإن�سان من احلرب �إىل ال�سالم،
ومن ال�سواد �إىل البيا�ض؛ رمز احلب وال�سالم والأمل.
ا�ستطاع الكاتب �أن يزرع يف ق�ص�صه الإدها�ش والإثارة والت�شويق وهي
من ميزات الق�ص الناجحة ،لذلك كان �سارد ًا وقا�ص ًا ناجح ًا ،من خالل
�ست ع�شرة ق�صة توزعت يف جمموعته (بيت جني) ،نالحظ مدى
اهتمامه بالغريب والالم�ألوف ،لذلك حتدث عن مكان ت�سكنه اجلن؛ وعن
عقول ت�سكنها �أفكار غريبة وعجيبة ،هي يف عامل و�أفكارها وت�صرفاتها
وحياتها يف عامل �آخر ،ا�ستطاع الكاتب �أن يدخل �إىل تفا�صيل جمتمعاتنا
وما تعانيه من م�شاكل ،هذه املجتمعات التي �أ�صبحت منخورة ب�سبب
امل�شاكل التي خلقها الع�صر احلديث ،فهي �ضريبة للحياة احلديثة،

م�شاكل جمتمعاتنا كانت م�شاكل حديثة؛ ولكنها �أي�ض ًا حافظت على
امل�شاكل والأفكار القدمية ،لذلك كانت امل�صائب مزدوجة ومركبة؛ وكانت
�شخ�صيات الق�ص�ص كذلك ،دخل الكاتب �إىل دواخل الأفراد املتحاورين،
وقام بعر�ض الأفكار واخلياالت واالعتقادات ،فكان كامريا متحركة
ناقلة للأحداث والأهوال التي رافقت احلرب وما حتمله احلرب معها من
م�شاكل و�صراعات و�آالم ومعاناة.
نالحظ ح�سا�سية وت�أثر امل�ؤلف مبعاناة املجتمع ،وبحثه الدائم عن
خمرج للم�شاكل امل�ستع�صية ،لذلك كان �صريح ًا يف �أطروحاته و�أفكاره.
عر�ض املتناق�ضات واملخا�صمات ووجهات النظر املتنوعة واملتغرية،
واملختلفة.
لذلك كان املر�آة التي تعر�ض الواقع ب�ألوانه احلقيقية دون زيف �أو �ألوان
�أو جتميل ،فكانت ق�ص�صه على الرغم من عجائبيتها وغرائبيتها؛ ق�ص�ص

الواقع بامتياز ،فهي خيال الواقع املك�شوف ،ال��ذي ف�ضحته كامريات
العامل من خالل و�سائل االت�صال احلديثة التي غزت النا�س يف حياتهم
وخ�صو�صياتهم.
ك��ان��ت املجموعة �سل�سة م��ن ن��وع ال�سهل امل��رك��ب ،م��ن خ�لال عر�ضها
لل�شخ�صيات املركبة.
ا�ستطاع الكاتب �أن ي�صل �إىل نف�سية الأفراد من خالل �شخ�صياته ،ويف
ر�أيي هذا يجعله وا�ص ًال وناجح ًا يف الدخول �إىل قلب وعقل القارئ.
الكتاب :بيت جنّي ـ ق�ص�ص
الكاتب :حميد الربيعي
النا�شر :دار �أمل اجلديدة ـ دم�شق 2015

وحكمة املنطق ،وجمال الأ�سلوب /بقية �ص8
لغتنا العربية� :أ�صالة ورقي يف بالغة املعنىِ ،

عذليه ف�إنَّ ال َع َ
ال َت ُ
ذل يو ِل ُعه
قد قلتِ حق ًا ،ولكن لي�س ي�سم ُعهُ
جاوزتِ يف لومِهِ حدَّ ًا �أ�ض َّر به
مِن ُ
حيث قدّ رتِ �أنّ اللو َم ينف ُعهُ
		
الرفق يف ت�أنيبهِ َبدَ ًال
فا�س َتعملي ِ
موج ُعهُ
مِن َعذلِهِ فهو ُم ْ�ضنى القلب َ
�إنَّ الزمانَ �أراه يف الرحيل غِ نى
ولو �إىل ال�سندِ �أ�ضحى فهو يز ِم ُعه
تو�صلهُ
وما جماهد ُة الإن�سان ِ
ِرزق ًا وال َد َع ُة الإن�سان تقط ُعهُ
		
َ
َ
هم
رزق
ْق
ل
خل
ا
بني
اهلل
قد وزَّع
ِ
ُ
َ
قُ
لق ي�ض ّيعهُ
		
مل يخ ِل اهلل من خ ٍ
�أ�ستو ِد ُع اهلل يف بغدا َد يل قمر ًا
الكرخ من َف َل ِك الأزرار مط َل ُعه
يف
		
ِ
و ّدعتُه ،وبو ّدي لو يو ّدعني
�صف ُو احليا ِة و�أ ّ
ين ال �أو ِّد ُعه
		
نخرق
ثوب ال ُعذر ُم ِ
ال �أكذِ ُب اهلل ُ
لكن �أُرق ّعه
		
مني ِبطرقتهْ ،
ُ
ً
�سيا�سته
ن
�
أ
فلم
ا
لك
�أعطيتُ ُم
ح�سِ
ْ
َ
َ
ُ
وكلُّ َمن ال ي�سو�سُ امللك ُيخمله
و َمن غدا ال ِب�س ًا ثوب النعيم بال
ينزعه
ُ�ش ٍ
كر عليه ،ف�إنَّ اهلل ُ
َ
الذي
العي�ش
منزل
باهلل يا
در�ستْ
ِ
َ

	�آثا ُره وع َفتْ ُمذ ُبنتَ �أر ُب ُعه
هل الزمان معيدٌ َ
فيك لذّ تنَا
ُ
أم�ضتهُ
رج ْعه
ت
�
التي
	�أ ِم الليايل
ِ
هلل َمن �أ�صبحتَ منزلهُ
يف ذ َّمةِ ا ِ
َ
مير َعه
غيم على
مغناك ِ
وجا َد ٌ
ِدهر ال يمُ تِعني
لأَ�صبرِ نَّ ل ٍ
بي يف حالٍ يمُ تِّعهُ
وال
به،
ّ
َّ
عل الليايل التي �أ�ضنتْ بفُرقتِنا
ج�سمي� ،ستجمعني يوم ًا وجتمعهُ

(ع�صي الدمع)
ّ
�أبو فرا�س احلمداين
�أبو فرا�س احلمداين �شاعر فار�س و�أمري ،ولد باملو�صل
ون�ش�أ يف بالط ابن عمه �سيف الدولة احلمداين �أمري
حلب و�شارك يف غزواته للروم ،وقع يف الأ�سر حتى
افتداه �سيف الدولة.
يتم ّيز �شعره بالعاطفة ال�����ص��ادق��ة ،والفرو�سية
ال��ع��رب��ي��ة ،واحل��ن�ين �إىل ال��وط��ن ،ل��ه دي����وان �شعر
�سجل حلياته
�شاهد على قوة �شعره وفحولته ،فهو ّ
وغزواته .ا�شتهرت ق�صائده (الروميات) التي نظمها
يف الأ�سر و���ص�� ّورت عمق معاناته ،وم�شاعر احلنني
واحلب واحلر ّية ،اعتربت ق�صيدته (ع�صي الدمع)
ّ
ملحمة منّتْ على ما يف نف�سه من لواعج الع�شقُ ،قتل

�شاب ًا يف حم�ص �سنة 968م.
حر
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����ي ال�����دم�����ع ����ش���ي���م���ت َ
� َ
ويف الليلةِ الظلماءِ ُيف َتقدُ البد ُر
ُ���ك ال�����ص�بر 		
أراك َع ِ
���������ص َّ
َ
َ
		�أم��ا للهوى ن��ه ٌ��ي عليك وال �أم ُ��ر
ب������ل������ى� ،إن�����������ا م���������ش����ت����اق وع�������ن�������دي ل�����وع ٌ
�����ة �أم�ضيتُ وقت ًا طوي ًال ،و�أن��ا ُم ٌ
نهمك يف انتقاء هذه
ول��ك��نَّ مِ��ث��ل��ي ال يُ�����ذا ُع ل��ه ِ���س ُّ��ر النماذج ،من منجم ب��اذخ ،عامر بنفائ�س اجلواهر،
		
�إذا ال����ل����ي����ل �أ���������ض��������واين ب������ذل������تُ ال����ه����وى وقد اقت�صر اختياري من فرائده على ُدرر ق�صائد
أعرج على
		
و�أذ َللتُ دمع ًا مِن خال ِئقِه الكِرب الغزل والعواطف الإن�سانية املتدفقة ،ومل � ّ
ت�����ك�����اد تُ�����������ض�����يء ال�������ن�������ا ُر ب���ي��ن ج����وان����ح����ي �ألوان ال�شعر العربي الأخرى ،هادف ًا �أن �أقدّ َم ج ّو ًا من
ال�ص ُ
بابة والفِكر الر�شاقة والإينا�س ،بعيد ًا عن جت ّهم الأيام ومواجع
		�إذا هي �أذ َكتها َ
ُ
ُ
وق�صدت �أن �أقول :انظروا �إىل جماليات
وال������و�������ص������ل دون������ه الأح��داث،
مُ����ع����لّ����ل����ت����ي ب�����ال�����و������ص�����لِ
ً
َ
		�إذا ِبتُّ ظم�آنا فال هَ طل
القطر تلك املعاين ،وامل�سوا مب�شاعركم النب�ض اخلالق ،الذي
ْ
متوهج ًا �إىل
ح����� ِف�����ظ�����تُ و������ض����� ّي�����ع�����تِ امل���������������و ّدة ب���ي���ن���ن���ا ي�ؤكّد لكم ب���أنّ الإرث املتجدّ د ما يزال
ّ
���ك ال��عُ��ذر يومنا ،ناطق ًا بعظمة لغتنا وحتدّ يها ملعاول الهدم التي
و�أح�����س��نُ مِ���ن بع�ض ال���وف���اءِ ل ِ
تُ���������س����ائ����ل����ن����ي :م������ن �أن������������تَ وه��������ي ع���ل���ي���م ٌ
���ة تتناو�ش �أمتنا العربية من كل اجتاه.
ُ��ك��ر �أ�ستحلفكم ب��اهلل تعاىل هل ق��ر�أمت �أو �سمعتم مثل
وه����ل ِب��ف��ت��ى م��ث��ل��ي ع��ل��ى ح����الِ����هِ ن ُ
و������ش�����اء ل���ه���ا ال����ه����وى :ه��ذه ال��درر اخل�لاب��ة ،يف �أ ّي��ة لغة من لغات العامل،
ف���ق���ل���تُ ك���م���ا ������ش�����اءت
َ
ُ���ك ،ق���ال���ت� :أ ُّي����ه����م؟ َف���هُ���م كُ�ث�رُ وهل َفتنتكم بالغة املعنى ورهافة ال�صورة وعذوبة
ق���ت���ي���ل ِ
َ
ه������ر ب��ع��دن��ا املو�سيقا ،يف �أي م��ن ق�صائد الأمم� ...إن���ه �سحر
ب������ك
أزرى
�
ف����ق����ال����ت :ل���ق���د
ال������دَّ
ُ
ً
َ
املتفردة التي مل تد ُر ببال قبال� ،إنه �سر
ف��ق��ل��تُ  :م��ع��اذ اهللِ ،ب��ل �أن����تِ  ،ال ال��ده��ر العبقرية
ّ
�������س ُ
������رت وم�����ا ���ص��ح��ب��ي ب�����عُ�����زلٍ ل�����دى ال���وغ���ى اللغة العربية.
�أُ ِ
وال َف َر�سي مُ��ه ٌ��ر ،وال ر ُّب��ه غ ْم ُر
		
ُ��������م
ح
إذا
�
ول�����ك�����ن
ال����ق���������ض����اء ع���ل���ى ام������رئٍ
ْ
َّ
ُ

العدد2015/8/9 "1451" :م �24 -شوال 1436هـ

"ال�سنة الثالثون"

�إعالن نتائج م�سابقة عمر �أبو ري�شة
لل�شعر العربي
كرمت مديرية الثقافة بال�سويداء الفائزين مب�سابقة عمر �أبو ري�شة لل�شعر العربي يف دورتها
الرابعة لعام � 2015ضمن حفل �أدبي خا�ص تخلله عر�ض تقرير جلنة حتكيم امل�سابقة على م�سرح
املركز الثقايف العربي بال�سويداء بح�ضور عدد من ال�شعراء واملهتمني.
وجاء يف املرتبة الأوىل ال�شاعرة دانة عماد �أبو حممود عن ق�صيدتها (بكائية حق مغرتب)
ويف املرتبة الثانية ال�شاعر �سعيد حممد عقيل عن ق�صيدته (حنني الثكاىل) يف حني ذهبت الثالثة
لل�شاعرة عائدة حممد حيدر عن ق�صيدتها (قد�سية ال�شهيد) كما حاز على تنويه من جلنة التحكيم
جلودة الق�صيدة كل من ال�شعراء ح�سان عزام عن ق�صيدته (نب�ضات مل تكتمل) وه�شام �سعيد احلناوي
عن ق�صيدته (ف�أنا �أنا) و�أحمد حرب هنيدي عن ق�صيدة (�سورية فاتنتي(.
وبينت جلنة التحكيم يف تقريرها �أن الن�صو�ص ال  21التي �شاركت يف امل�سابقة متيزت باملناف�سة
وامل�ستوى اللغوي والفكري العاليني وحملت قيما فنية و�شعرية كافية و�أغلبها �أبدت وفاء مطلق ًا لتقاليد
الكتابة ال�شعرية وال �سيما نظام البيت والبحور ال�شعرية وم�سوغ ذلك اال�ستجابة جلائزة ال�شاعر التي
حتمل ا�سم عمر �أبو ري�شة بقامته ال�شعرية والأدبية الكبرية.
و�أكد مدير الثقافة باملحافظة من�صور حرب هنيدي �أن م�سابقة عمر �أبو ري�شة لل�شعر العربي هي
�أحد الن�شاطات النوعية التي تقيمها مديرية ثقافة ال�سويداء يف �إطار الن�شاطات النوعية التي ت�شكل
عن�صر جذب ال�ستقطاب الكثري من رواد مراكزنا الثقافية م�شريا �إىل �أن �أحد �أهم �أهدافها اكت�شاف
املواهب ال�شعرية املهمة وتقدمي� أ�صوات �شعرية جديدة.
من جانبه �أو�ضح الدكتور ثائر زين الدين �أحد �أع�ضاء جلنة التحكيم �أن اللجنة �أجمعت واتفقت
على معيار �أ�سا�سي يف التقييم هو جمالية الكتابة وامل�ستوى الفكري واللغوي للن�ص بالإ�ضافة �إىل
اجلانب الوجداين لل�شاعر م�شري ًا �إىل امل�ستوى العايل للن�صو�ص ال�شعرية امل�شاركة لهذا العام مبينا يف
الوقت نف�سه �أنه �سين�شر كتابا ب�أعمال الدورات الأربعة مل�سابقة عمر �أبو ري�شة لل�شعر العربي ت�شمل
جميع الق�صائد التي كتبت ونوه بها.
كما يرى كنانة ال�شهابي راع��ي ومقدم امل�سابقة �أنها حققت قيمة �شعرية عالية وا�ستطاعت
�أن توظف ال�شعر على ال�صعيد الوطني بطريقة �أدبية و�إن�سانية ناجحة م�ؤكدا �أن �سورية خالقة
ومعطاءة منذ الأزل وال تزال والدة للإبداع الأدبي والفكري رغم كل الظروف.
واعترب ال�شهابي �أن على كل �إن�سان ي�ستطيع �أن مي�سك القلم �أن ي�صف ويوثق ما يح�صل يف �سورية
املنت�صرة التي تكتب ب�صمودها التاريخ للأجيال القادمة.
بدورها اعتربت الفائزة الأوىل ال�شاعرة دانة �أبو حممود هذه اجلائزة انطالقة نحو م�ستقبل
�شعري �أف�ضل معربة عن فخرها و�سعادتها بنيل جائزة حتمل ا�سم ال�شاعر عمر �أبو ري�شة فهي م�س�ؤولية
كبرية للعمل من �أجل تقدمي الأف�ضل.
و�أ�شارت حممود التي خ�صت �سورية بق�صيدتها امل�شاركة �إىل �أن الوطن �أكرب من الأمنيات والكلمات
وعلينا �أن ن�سخر لأجله كل اجلهود والطاقات والإمكانيات.
يذكر �أن جائزة ال�شاعر عمر �أبو ري�شة لل�شعر العربي هي جائزة �سنوية �أطلقتها مديرية ثقافة
ال�سويداء لأول مرة يف �شباط عام  2012تقديرا لل�شاعر �أبو ري�شة ودوره الوطني والأدبي الكبري
وتخليدا و�إحياء لرتاثه الأدبي والفكري وهي عبارة عن جائزة مالية قدرها � 30ألف لرية للفائز
باملرتبة الأوىل والثانية � 20ألف لرية والثالثة � 10آالف لرية وهي مقدمة من كنانة ال�شهابي ابن �أخت
ال�شاعر �أبو ري�شة.
ويعترب ال�شاعر ال�سوري عمر �أبو ري�شة الذي ولد عام 1910يف مدينة منبج بحلب وتويف عام 1990
من كبار ال�شعراء والأدباء العرب يف الع�صر احلديث.

(ف�ضاءات) ت�صدر “املوتى يبعثون يف غزة”
لي�سري الغول
�صدر م���ؤخ ً��را ،عن دار ف�ضاءات ب���الأردن ،جمموعة ق�ص�صية
جديدة للكاتب والأديب الفل�سطيني ي�سري الغول ،بعنوان “املوتى
يبعثون يف غزة” ،وحتمل املجموعة يف طياتها �أكرث من خم�س ع�شرة
ق�صة ق�صرية ،حتاكى الواقع الفل�سطيني يف الوطن وال�شتات .وفى
هذه املجموعة التي يعي�ش �أبطالها حالة احل�صار احلقيقي ،تظهر
غ��زة بثوب خمتلف وب��ر�ؤي��ة تختلف عما يعر�ضه ال�سا�سة �أم��ام
اجلماهري ،فتخرج الن�صو�ص ما بني احلداثة وما بعدها بلم�سات
الواقعية ال�سحرية وال�سريالية �أحيا ًنا.

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

�صورة من الذاكرة

الأديب الكبري الراحل حامد ح�سن
يتو�سط ال�شاعرين مالك الرفاعي وحبيب بهلول

ترجمة “فرانك�شتاين” لـ”ماري �شيلي”
ج��دي��د ًة بالن�سبة ل َع�صرها
ع���ن دار ال��ت��ن��وي��ر ���ص��درت
عن الإب���داع عندما يتخطي
ترجمة رواي���ة “فرانك�شتاين”
ح������دود ال���ط���ب���ي���ع���ة .وق���د
ملاري �شيلي ،ترجمة ه�شام فهمي،
َ
تعاظم ه��ذا امل�سار وا�ستقلَّ
وغ��ال�� ًب��ا م���ا يُ��ن��ظ��ر �إيل رواي���ة
ب�شكلٍ ما عن الرواية نف�سها،
فرنكن�شتاين علي �أنها رواية ُرعب،
��وع��ا
وهذا ظلم لعمل �أدبي رفيع ُيعترب
و���ص��ار يف َح ّ
����د ذات����ه ن ً
م��ن امل��ج��از والأ���س��ط��ورة َ�شقّ
من ُد َرر الأدب الإجنليزي والعاملي
ً
لنف�سه ط��ري��ق��ا يف الفنون
و�أكرثها قراء ًة يف �أنحاء العامل،
الأخرى مثل ال�سينما وامل�سرح
ب��الإ���ض��اف��ة �إيل كونها م��ن �أك�ثر
والكاريكاتور والكومِيك�س..
النُّ�صو�ص الأدب�� َّي��ة التي ُد ِر َ�ست
و���ص��ار ا���س��م فرانكن�شتاين
نظرا ملا حتمله من قيمة
ُ
وح ِّل َلت ً
ً
هو�سا َيجلِب
�أدبية وفكرية رفيعة ،ولأنها ٌ
ن�ص َ�سل ٌِ�س وم�ش ِّوق .مُ��را ِدف��ا لكل �إب���داع عندما ي�صري ً
لكن م�سار هذه الرواية بالتحديد �أكرث تعقيدً ا من عواقب وخيمة علي املُ��ب��دِ ع وال��ع��امل ،وم��راد ًف��ا
ً
جريئة للوح�ش َّية وقد حت َّر َرت من عِ قالها.
غريها،فقد طرحت م�ؤلفتها فيها �أفكا ًرا

العثور على �أقدم خمطوطة “قر�آنية”
تعود لع�صر النبي حممد «�ص» يف بريطانيا

�أع��ل��ن��ت ج��ام��ع��ة ب��رم��ن��ج��ه��ام ال�بري��ط��ان��ي��ة،
�أنها �أج��رت جت��ارب علمية جديدة على �إح��دى
املخطوطات القر�آنية �أثبتت �أنها تعود �إىل زمن
النبي حممد  ،لت�صبح بذلك �أق��دم املخطوطات.
وذك��ر موقع �سكاى نيوز �أن��ه مت ا�ستخدام تقنية
“الت�أريخ بالكربون امل�شع” ،للك�شف على املخطوطة
ال��ت��ي ك��ان��ت ج���زء ًا م��ن ممتلكات مكتبة بحوث
ك��ادب��وري التابعة جلامعة برمنجهام .و�أ�ضاف
�سكاي نيوز �أن حتليل املخطوطة ،ي�شري �إىل عودتها
ملا بني عامي  570و 632ميالدية ،وهو ع�صر النبي حممد «�ص» .ونقل �سكاى نيوز عن الربوفي�سور
ديفيد توما�س قوله �إن”:النتائج التي تك�شفها املخطوطة ،قد تنقلنا �إىل ع�صر �صدر الإ�سالم».

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.
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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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(يف اخلطاب ال�شعري املعا�صر)
كتاب جديد للدكتور نزار بريك هنيدي

�ضمن �سل�سلة الدرا�سات من �إ�صدارات احتاد الكتاب العرب بدم�شق �صدر كتاب بعنوان (يف
اخلطاب ال�شعري املعا�صر) للدكتور نزار بريك هنيدي.
ي�سلط الكتاب النقدي اجلديد للدكتور نزار بريك هنيدي ال�ضوء على بع�ض املالمح العامة
للتحوالت التي حلقت بعنا�صر اخلطاب ال�شعري وجتليات هذه التحوالت يف ق�صائد عدد من
�شعراء احلداثة  ،عن طريق درا�سة عدد من مكونات اخلطاب ال�شعري وخ�صائ�صه ،والوقوف
عند كيفية معاجلة �شعراء احلداثة لها وامل�آل الذي �آلت �إليه يف ن�صو�صهم.
وقد وقف الكتاب عند جمموعة هامة من التجارب ال�شعرية البارزة مثل ممدوح عدوان
وفايز خ�ضور ونذير العظمة و�شاكر مطلق
و�سميح القا�سم ونازك املالئكة ويو�سف ال�صائغ وعبد الرزاق عبد الواحد و�شوقي بغدادي
وممدوح �سكاف وجالل ق�ضيماتي وخالد حمي الدين الربادعي وراتب �سكر و�صالح الأ�صيل
و�ألطاف حايل.

«م�ساءالت الثقافة يف الإبداع والفل�سفة والأدب»

كتاب جديد للباحث ا�سماعيل امللحم

�ضمن �سل�سلة الدرا�سات من �إ�صدارات احتاد الكتاب العرب بدم�شق �صدر كتاب (م�ساءالت
الثقافة يف الإبداع والفل�سفة والأدب) للأ�ستاذ ا�سماعيل امللحم.
ال�شك �أن املحاور التي دارت حولها الدرا�سة ،كونها تتعلق مبا هو �إن�ساين ،ترتبط ارتباط ًا
وثيق ًا بالثقافة يف ت�صاعد م�ستوياتها �أو يف تدين هذه امل�ستويات.
جاء الكتاب يف � 213صفحة من القطع الكبري ،بغالف للفنانة الت�شكيلية فاطمة اجلابي.

«راحل بال روح»
ديوان جديد لل�شاعر �أحمد يو�سف عثمان
عن دار الكوثر للن�شر �صدر دي��وان جديد لل�شاعر �أحمد يو�سف عثمان حمل عنوان
(راحل بال روح)� ،أهداه ال�شاعر �إىل كل �أم �أعطت من هذا العامل وللعامل وبعد �أن طم�ست
العتمة نور العينني وبات القلب ي�ضمحل رافده من ع�شق احلياة فنبتت زهرة احلياة من جديد
يف �صخرة جتذرت يف �صلب الأر�ض وحملت �شوق ًا ملن يحكي حكايتها �إىل الأجيال القادمة كي
ي�ستمروا يف بناء الروح الإن�سانية والكلمة التي تخلد كاتبها يف �ضمري املحبني.

انتهاء انتخابات فروع االحتاد وبدء الرت�شيح ملجل�س االحتاد
وجمل�س �إدارة �صندوق التقاعد ومراقبي �صندوق التقاعد للدورة التا�سعة
بعد انتهاء االنتخابات يف ف��روع احت��اد الكتاب العرب يف
املحافظات ال�سورية خالل �شهر متوز املا�ضي ،من املتوقع �إعالن
ت�شكيل هيئات مكاتب الفروع اجلديدة للدورة التا�سعة من عمر
االحت��اد يف الن�صف الثاين من ال�شهر احل��ايل ،يف �ضوء نتائج
االنتخابات املذكورة وفق �أحكام النظام الداخلي لالحتاد.
كما مت فتح باب الرت�شيح لع�ضوية جمل�س االحتاد للدورة

املدير امل�س ـ�ؤول :د.ح�س ــني جمعــة
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

رئي�س احتاد الكتاب العرب

مدي ــر التحريـ ـ ـ ــر :با�سم عبدو

التا�سعة اعتبار ًا من 2015/8/1م وحتى نهاية الدوام الر�سمي
يف 2015/8/31م.
علم ًا ب�أنه يتم تقدمي طلبات الرت�شيح �شخ�صي ًا يف ديوان
االحتاد بدم�شق من قبل الزمالء امل�ستوفني لل�شروط املطلوبة
لع�ضوية جمل�س االحت��اد �أو ع�ضوية جمل�س �إدارة �صندوق
التقاعد ومراقبي �صندوق التقاعد.

هيئة التحرير:

رئيـ�س التحرير :د.نـزار بني املرجـة
علي املزعل  -توفيق �أحمد
املدير الفني :ن�ضــال فهيـم عي ـ ــ�سى عدنان كنفاين  -د .ممدوح �أبوالوي
مراد كا�سوحة � -سوزان �إبراهيم
م�شاركة يف الإخراج :مها ح�سن

• نزار بني املرجة

بني الأدب وال�سـيا�سـة !
يف معر���ض تقومي��ه لأداء �صحيفتن��ا (الأ�سب��وع الأدبي) خالل
ال�سن��وات الأخ�يرة ،ي�أخذ �أحد الزم�لاء على ال�صحيف��ة �أنها تويل
اهتمام�� ًا لل�ش�أن ال�سيا�س��ي ،..ومن وجهة نظره فه��ي �صحيفة �أدبية
ويجب �أن تكون �أدبية خال�صة من بابها �إىل حمرابها كما يقال..
و ....عودة �سريعة �إىل هوية ال�صحيفة املثبتة يف �أعلى غالفها
الأول ،فه��ي تفيدن��ا �أن(الأ�سب��وع الأدب��ي) :جريدة تعن��ى ب�ش�ؤون
الأدب والفك��ر والف��ن ت�صدر عن احتاد الكت��اب العرب يف �سورية،..
�أي �أن الفك��ر يف �سل��م االهتمامات الرئي�سة لل�صحيف��ة ،مع الإ�شارة
�إىل وج��ود زم�لاء كثريي��ن يف(جمعية البح��وث والدرا�س��ات) وهي
جمعية كربى وهامة من بني جمعيات احتاد الكتاب العرب...
والفرتة التي يعنيها الزميل يف �إ�شارته تلك ،هي ذاتها املتزامنة
م��ع الدورة احلالية(الثامنة) مل�ؤ�س�سة احتاد الكتاب العرب ،..وهي
التي تزامنت (بدورها وللأ�سف!) ب�شكل م�ؤمل مع الأحداث الدامية
الت��ي تعي�شها �سورية منذ �أربع �سنوات ون�ص��ف تقريب ًا ،..وهنا يربز
�س�ؤال هام يتعلق مبا �أ�شار �إليه الزميل ،وهو موجه لكل كاتب و�أديب
لي���س يف احتادن��ا فق��ط و�إمنا لكل كات��ب و�أديب عرب��ي �أينما وجد،
وهو :هل يف و�سعه �أن يكون حيادي ًا �إزاء كل ما ح�صل وال يزال على
�ساح��ة وخارطة الوط��ن العربي عامة ،واخلارط��ة ال�سورية ب�شكل
خا�ص؟!..
 ..وال�س���ؤال الث��اين ( وه��و الأه��م رمب��ا)� :أمل تثب��ت الأحداث
امل�ؤمل��ة الت��ي تتعر���ض له��ا �سوري��ة� ،أن امل�ست��وى الفك��ري والثق��ايف
للمواطنني كان ه�ش ًا يف بع�ض الأو�ساط لدرجة مالحظتنا انخراط
البع�ض �ضمن من غرر بهم يف امل�شروع املعادي الذي ي�ستهدف وجودنا
ووجود الوطن برمته؟..
وبع��د ه��ذه الأ�سب��اب املو�ضوعي��ة ،ه��ل ميك��ن لن��ا يف (الأ�سبوع
الأدب��ي) �أن نطلب م��ن كتابنا و�أدبائنا الكتاب��ة خالل هذه املرحلة
امل�صريي��ة ،فق��ط يف مي��دان (الأدب ل�ل�أدب) عل��ى غ��رار م��ا يعرف
مبدر�سة (الفن للفن)؟
ومبعن��ى �أو�ض��ح و�أكرث دقة نقول :ه��ل كان املطلوب من �صحيفة
ك��ـ (الأ�سب��وع الأدب��ي) �أن تن�شر ق�صائ��د احلب والغ��زل والق�ص�ص
االجتماعي��ة �أوالنقد املج��رد للأعمال الأدبي��ة ،و�أن تتجاهل �آراء
كتابن��ا و�أدبائن��ا فيم��ا ح�صل ويح�ص��ل من قتل وخ��راب ودمار على
خارطة الوطن؟..
 ..نط��رح تلك الت�سا�ؤالت ون�ضيف �س���ؤا ًال �أكرث �أهمية رمبا :هل
بقي��ت �شريحة كتابن��ا و�أدبائنا يف املجتمع العرب��ي ال�سوري بعيدة
عن الأذى الذي حلق بباقي �شرائح وقطاعات املجتمع؟..
وبعبارة �أو�ضح هل ن�ستطيع �أن نقنع �شاعر ًا �أو قا�ص ًا ارتقى والده
�أو والدت��ه �أو �شقيق��ه �أو �شقيقته� ،أو ابنه �أو قريبه �شهيد ًا� ،أو تهدّ م
بيته� ..أو �أ�صيب هو ذاته ،هل ن�ستطيع منعه من التعبري يف ق�صة �أو
ق�صي��دة �أو مقالة عن ج��رح عانى ويعاين منه �شخ�صي�� ًا مثلما عانى
ويعاين الوطن ..كل الوطن؟!..
لق��د كانت (الأ�سب��وع الأدبي) قبل و�أثناء ه��ذه املرحلة� ،صوت ًا
حقيقي�� ًا ل�ضمائ��ر �أدبائن��ا ومفكرين��ا ،وكانت �صفحاته��ا و�ستبقى..
من�بر ًا له��م ولأحا�سي�سهم للتعب�ير عن مواقفهم (وه��ذا هو الأهم)،
�إزاء م��ا ح�ص��ل ويح�صل م��ن �أحداث عا�صفة ال ميك��ن لهيئة حترير
حالية �أو قادمة �أن تتجاهلها!..
وبالت��ايل ف�صفح��ات (الأ�سبوع الأدبي) �إمنا ه��ي مر�آة حقيقية
لأفكار كتابنا و�أحا�سي�سهم وم�شاعرهم ،وما الحظه زميلنا واعتربه
�صع��ود ًا لنربة (ال�سيا�س��ة) على ح�ساب املادة الأدبي��ة �أحيان ًا� ،إمنا
ه��و ترجمة حلقيقة ال ميكن الهروب منها ،وه��ي �أن هذه ال�صحيفة
من�بر حقيقي ملواقف وم�شاع��ر كتابنا و�أدبائن��ا �إزاء ما يتعر�ض له
الوطن من تهديدات جدية وم�صريية للوجود والهوية..
www. marje.syriaprof.com

