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بالدي

•جمال ال�سب�سبي
عــــــــ�ــــــــســــــــافــــــــر مــــــــــــــــــدى الأفــــــــــــــــــق

بالديَ
ٌ
�سعب كرميٌ عظيمْ
اأبيٍّ  ،و ٍّ
يف � ،سجاعٌ حكيم
اإىل املجدِ ن�سعى بعز ِم النجوم
َ
ريا�ض النعيم
لتبقى بالدي
وتبقى املنار َة للعاملني
وراياتُ ع ٍّز بخر عميم
قلب حميم
بالديَ لالأحبابِ ٌ
خ�سيب رقيق الن�سيم
ٍ
كمرجٍ
ومنه ال�سفاءُ لكل الهموم
ٌ
و�سيف على كل با ٍغ غ�سيم
�سالمٌ اإىل كلِّ فرد باأر�سي
بقلب �سليم
�سالم ًا حميم ًا ٍ
لتحيا املبادئُ يف اأر�سنا
وتغدو جنانا ربو ُع ال�سالم
وحتيا املاآثرُ يف عهدنا
بياد َر جود ،وطيب ًا خزام
جداولَ حبٍّ  ،واأنها َر ع�سق
حبيب البالبلِ ِ ،ح ُّب احلمام
َ
وفيها الهزار ،وفيها الكنار
منابر جمد ل�سعب همام
فيورق فينا �سذى المنيات
ونفدي الطفولةَ باملكرمات
ويزهرُ فينا ندى املكرمات
لتبقى بالدي ن�سيدَ احلياة
منار َة ع�سقٍ  ،و طوقَ النجاة
�سم�ض الهُداةِ ،وعهدَ الأباة
و
َ

تـــــــــــطـــــــــــر تـــــــــــطـــــــــــر يف نــــــ�ــــــســــــق
تـــــــــعـــــــــانـــــــــق جمــــــــــــدنــــــــــــا الـــــــــعـــــــــايل
وتــــــــر�ــــــــســــــــمــــــــه عــــــــلــــــــى الـــــ�ـــــســـــفـــــق
اأنـــــــــــــــــــا الــــــــــظــــــــــمــــــــــاآن يـــــــــــا بــــــلــــــدي
وعـــــــ�ـــــــســـــــق الأر�ـــــــــــــــــــــــض يف كـــــبـــــدي
ونــــــــبــــــــ�ــــــــض الــــــــقــــــــلــــــــب يـــــــــــا ولـــــــــــدي
�ــــــســــــيــــــحــــــمــــــيــــــهــــــا
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• �سبحي �سعيد ق�سيماتي

اإىل

الأبــــــــــــــــد

فــــــــــ�ــــــــــســــــــــر ًا يــــــــــــا بــــــــنــــــــي قــــــومــــــي
بــــــــــــــــالد الــــــــــ�ــــــــــســــــــــام لــــــــــــن تــــــركــــــع
فــــــــمــــــــن يـــــــنـــــــظـــــــر اإىل وطــــــنــــــي
عــــــــــلــــــــــى اأطـــــــــــــــــاللـــــــــــــــــه يـــــخـــــ�ـــــســـــع
هــــــــــــــــي الـــــــــــــدنـــــــــــــيـــــــــــــا وجـــــــنـــــــتـــــــه
هـــــــــــــي الــــــــــــزيــــــــــــتــــــــــــون واملـــــــــــدفـــــــــــع
حــــــــمــــــــاهــــــــا اخلـــــــــــالـــــــــــق الأعــــــــــلــــــــــى
بــــــــــــــــــــــــــالد حـــــــــــبـــــــــــهـــــــــــا مـــــــنـــــــبـــــــع
فــــــــــيــــــــــا عــــــــ�ــــــــســــــــاقــــــــهــــــــا هــــــــبــــــــوا
نـــــــــــــــــــــــداء �ـــــــــســـــــــغـــــــــارهـــــــــا لـــــــبـــــــوا
واأقـــــــــــ�ـــــــــــســـــــــــم مـــــــــــــن يـــــــعـــــــاديـــــــهـــــــا
فـــــــفـــــــي نــــــــــــــار الــــــــــــــــــــــــردّى املـــــــركـــــــع

ملحق �أدب االطفال «»28

االفتتاحية

د.ن�ضـال ال�صـالح

اأمنية مرام
•�سريعة �سليم حديد
تف�سلوا بقراءة ما �سوف اأق�سه عليكم ،عما جرى معي،
واأنا ذاهبة اإىل احلديقة العامة :راأيت رج ً
ال عجوزاً،
يجل�ض وحده على املقعد ،يرتدي معطف ًا ترابي اللون،
فا�ستاأذنته باجللو�ض قربه .ابت�سم قائالً :تف�سلي يا
بنتي.
عرفني بنف�سه ،هو العم (فادي) ل عب ال�سرك امل�سهور.
قلت بعدما ا�سرت�سلنا يف الأحاديث :هل ميكن اأن تروي
يل ق�سة غريبة ،حدثت معك واأنت يف ال�سرك؟
نظر اإيل باهتمام ،م�سح جبينه الأ�سمر بلطف ،اأغم�ض
عينيه ال�سوداوين للحظات ،هــزّ راأ�ــســه قــائـالً :نعم،
ا�سمعي :كنت ذات مرة ،اأقف على خ�سبة امل�سرح ،األوّح
لالأطفال بيدي ،واأنا اأقول :اأتيت لأدخل ال�سعادة اإىل
قلوبكم ،اأعرف اأنكم اأبناء �سهداء ،وكم اأنتم بحاجة اإىل
الفرح� ،سنلعب كثر ًا اليوم.
اتفقنا؟
ارتفعت اأ�سوات الأطفال مع الت�سفيق :اتفقنا.
 باإمكانكم اأن تفرحوا كيفما �سئتم ،واأنــا اأقــدم لكمالعر�ض ،ا�سحكوا ،قلدوا القطط ،ا�سفروا� ،سفقوا،
اقفزوا يف اأماكنكم .املهمّ  ،اأن تكونوا �سعداء.

تــابــع الــعــم (فـــادي) حديثه ،وهــو ي�سد �سعر حليته
البي�ساء بلطف :اأريد منكم اأن ت�سعوا اأيديكم اليمنى
على �سدوركم ،وترددوا ما �سوف اأقول.
وردد الأطفال خلفي :اأق�سم باهلل اأن اأكون �سادق ًا حمب ًا
للجميع ،واأل اآخذ ما لي�ض يل ،اأق�سم اأن اأحرتم الكبار،
واأ�ساعدهم ،و�سوف اأدر�ض بجدٍ  ،واأطيع معلمي.
�سفق الأطفال كثراً ،عندما �ساهدوا القطة ت�سعد ال�سلم
املتاأرجح ،وتنزل ،ثم تدخل ،وتخرج من بني قدمي ،واأنا
اأم�سي خطوة خطوة.
اأ�سدر اأ�ــســوات مــواء حني وقفت القطة على رجليها،
وهي حتاول بيدها اأن ت�سرب الكرة ،التي اأحملها بني
يدي ،واأنا اأنحني اأمامها ،واأم�سي اإىل اخللف بخطوات
متباعدة.
قفزوا يف اأماكنهم عندما تعانقت القطتان ،بينما رحت
اأديل اأمامهما �سل�سلة ذهبية.
تــوقــف الــعــم (فــــادي) عــن الــكــالم ،راح يجمع اأزهـــار
اليا�سمني ،التي ت�ساقطت علينا وفــوق املقعد ،و�سعها
يف يدي  ،ثم ركز نظارته .وتابع :جل�ست مرتبع ًا على
الأر�ــض ،والقطط توزعت على كتفي ،يف ح�سني ،حتت

اإبطي ،قلت :كثرون يقولون :اإن القطط ل ميكن لها اأن
تتدرب على ال�سرك ،اإل اأنني وجدتها ،تفعل كل ما اأريده
منها ،على �سرط اأن اأعاملها بحب ولطف.
�سفر الأطفال� ،سفقوا للفكرة ،وهم يرمون يل القبل يف
الهواء.
واأخر ًا قلت لهم :يا اأحبائي ،اأمتنى لكم ال�سعادة والنجاح
وال�سحة والعافية..
ا�سمحوا يل اأن اأطلب منكم اأمنياتكم يل ،فماذا تقولون؟
كثرون متنوا يل ال�سحة والعافية ،اأحدهم قال :اأمتنى
لك اأن متلك بيت ًا كبر ًا ومزرعة اأي�ساً.
طفلة حلوة ت�سبهك ،قالت بحزن :اأنــا ا�سمي(مرام)
اأمتنى لك اأن تركب احل�سان مع والدك.
اأدركت  ،كم ت�ستاق اإىل ركوب احل�سان مع والدها!
قلت :اأعدك – يا مرام -باأننا �سنخرج يف نزهة على ظهر
احل�سان ،ون�سحب كل من يريد غد ًا �سباحاً.
اأخركم يف النهاية ،اأنــه اأخــرج هاتفه اخللوي ،وراح
يعر�ض يل عدة �سور لل�سرك ،واأخرى تظهر ،كم هو يحب
الأطفال ،وكم يهتم بهم!
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الأ�ساطري
اجلامعة العربية..
ال�سورية ديوان
�إىل �أين ..؟؟
ال�سوريني
2

3

النقد
بني الثقافة واملوهبة

البحث
عن �سرية
ال�شاعر

5

20

لوحة للفنان الت�شكيلي جمال العبا�س

لو ذات ِ�سوار...
في كتاب “األمثال” ،وفي “باب الكريم يظلمه الدنيء الخسيس ،وما
يؤمر به من دفعه عنه” ،كتب ابن سالم ما يلي ّ
ّ
“األصمعي قال:
نصه:
من أمثالهم في هذا قولهم :لو ٌذات سوار لطمتني! يقول لو كان هذا
الذي ظلمني ندًا لي ،وكان له شرف ٌ
بكفء”.
وقدر احتملته ،ولكنه ليس
ٍ
ّ
ّ
العسكري قوله“ :وأصله أن امرأة
وفي
“جمهرة األمثال” ألبي هالل ّ
ٌ
ً
لطمت رجال ،فنظر إليها ،فإذا هي رثة الهيئة ،عاطل ،فقال ّ:لو ذات
سوار لطمتني .أي لو كانت ذات غنى وهيئة ،لكانت ّ
بليتي أخف .ومنه
َ
ُ
ّ
ُ
ّ
المدان.
بهاشمي  ..خؤولته بنو عبد
أخذ القائل قوله :فلو أني ُبليت
ِ
ُ
صبرت على مقالته ولكن  ..تعالي فانظري بمن ابتالني”.
ُ
ُ
ُ
يختزل المثل السابق ،بامتياز ،حكاية الحرب على سورية منذ نحو
سنوات خمس ،فاألغلب ّ
األعم من الدول التي أشعلت فتيل هذه الحرب،
ٌ
ُوأضرمت أوارها بالمال والسالح ،ليس له من الشرف والقدر شيء ،وهو
ٌ
ٌْ
ّ
“العسكري” .دول ملح ،أو رمل ،أو
غفل في التاريخُ ،بل “عاطل” بتعبير
ّ
المدنية حرفًا ،وال هي تدرك من كتاب
غبار ،فال هي تعرف من أبجدية
الحضارة سطرًا ،وليس لمالكيها ،ال الملوك فيها ،من أمر القيم أدنى
ٌ
مثل آخر قالّ :
ّ
“إن ُ
َ
البغاث
ليصح القول فيها وعنها ما كان
نسب ،حتى
بأرضنا يستنسر”.
ّ
ّ
وبامتياز أيضًا ،فإن حكاية المثل تختزل ما تصدعت األرض السورية
عنه من ذوات أس��اور على غير مستوى ،ومن ذلك تلك المجموعات
ّ
ّ
المسلحة التي اتخذ كل منها لنفسه اسمًا ،وراي��ة ،وارتباطًا بهذه
الدولة الملح أو تلك ،أو هذا المسخ من الساسة أو ذاك ،ولم يكن ّ
ألي
الضوء سوى ما كان إلنسان ما قبل التاريخ من تما ٍه مع
منها من ثقافة
ً
الطبيعة حوله ،قسوة ،ووحشية ،وإذعانًا إلرادة هذه الطبيعة نفسها
التي احتاج ذلك “اإلنسان” إلى زمن ّطويل ليعي ظواهرها ،وتحوالتها،
َوأسباب غضبها وجبروتها أحيانًا ،ورقتها وبهائها أحيانًا أخرى ،ومن
ّ
ث ّم ضرورات ذلك كله وسواه.
ومن ذلك أيضًا ،من ذوات األساور“ ،ما” َ
زعم انتسابه إلى الثقافة
َ
الكت َبة الذين لم يكن ّ
ألي منهم ،طوال
وشهوات ،أي أولئك
عنوة ،وزيفًا،
ِ
َ
تاريخهّ ،
فتمركس حين رأى في “الماركسية”
أي صلة ّبقيم المثقف،
ما ينفعه ،أو يحقق له مجدًا ّ
َ
وتأسلم حين رأى في “اإلسالم
يخصه،
ّ
السياسي” ما يمكن أن يجعل منه “معرفة” بعد أن أمضى حياته
“نكرة” ،وأن يمأل جيبه بهذه الحفنة أو تلك من أعطيات قاتل هنا وآخر
هناك.
ٌ
ذوات أساور في هيئات “مثقفين” ارتضى كل منهم لنفسه أن
يسبح بحمد هذا “المانح” أو ذاك ،ولحبره أن ّ
ّ
يتلون بهذا الزيف أو ذاك،
ّ
ُ
نافعه،
واستجابة لهذه اإلرادة أو تلك ،فبدل جلده كما شاء له تراب ِ
ّ
ّ
وصوب كلمته في
يتسول الفتات على مائدته،
بل كما شاء له َمن
االتجاه الذي يحدده سواه ،أو الشياطين التي ّ
تورم رصيده من دم اآلخر
المختلف ،مهما يكن من أمر قيم الثقافة ،ومسؤولية الكلمة ،وقبل ذلك
ّ
وبعده مهما يكن من أمر الحقيقة والحق ،وفوق ذلك مهما يكن من أمر
قيمة القيم ،الوطن.
ّ
“ذات سوار”،
ّلقد تكشفت السنوات الخمس التي ً
مضت عن غير ً
وعمن تليق بكل منهم هذه الصفات ،مفردة حينًا ومجتمعة حينًا آخر:
َ
ٌ
فجحد فضل ،بل أفضال ،الوطن عليه،
وظلوم ،وغدور ،و..
خؤون ،وكذوب،
ورمى اآلخر المختلف بما ليس فيه ومنه .ولو شاء هذا الوطن ،ولو هذا
اآلخر المختلف ،تعريته ،أو ّ
الرد على ما يهذي به في هذه الفضائية
أو تلك ،وهذا الموقع اإللكتروني أو ذلك ،أو هذه الصفحة من صفحات
االجتماعي أو تلك ،لوجد نفسه ّ
ّ
يرد ُد:
التواصل
لو ذات سوار لطمتني! ..لو.
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• �أ�سعد الديري

اجلامعة العربية� ..إىل �أين ..؟؟

حني يفكر املرء ب�إقامة م�شروع ـ �أي م�شروع ـ
ف�إنه يفكر بالهدف والغاية التي �أقيم من �أجلها
ه��ذا امل�����ش��روع ،كما يفكر بالنتائج التي �سوف
يح�صل عليها من وراء ه��ذا امل�شروع ،ف���إذا كان
امل�شروع جتاريا ،فال �شك �أن الهدف منه هو حت�سني
الو�ضع االقت�صادي للمرء لذا ف�إن تطلعات املرء
وطموحاته تتعلق بالربح ومن غري املنطقي �أو
املعقول �أن يفكر باخل�سارة ،وحني تفكر الدولة
ب���إق��ام��ة مدر�سة �أو جامعة ف����إن الغاية التي
ت�سعى �إليها هي حت�سني م�ستوى تعليم �أبنائها
لرتتقي بهم ويرتقون بها �سلم احل�ضارة والتقدم
واالزدهار التي ت�سعى �إليها الأمم جميعها.
وهنا �أت�ساءل حني فكرت الدول العربية ب�إن�شاء
«اجلامعة العربية»� ،أمل تفكر بالأهداف والغايات
التي من �أجلها �سوف تقام هذه اجلامعة ..؟؟
ال �أ�شك ب��ان ال��دول العربية التي �شاركت يف
ت�أ�سي�س هذه اجلامعة قد فكرت بهذا الأمر ،ولكن
ال�س�ؤال الأه��م هو هل حققت اجلامعة العربية
الغاية املن�شودة والآم��ال التي عقدت عليها ..
وه��ل قامت بتطبيق ن�ص امليثاق ال��ذي اتفقت
الدول الأع�ضاء عليه ...؟؟
من املعروف �أن جامعة الدول العربية هي منظمة
عربية ر�سمية جمعت يف �إطارها  22بلد ًا عربي ًا.
وقد ت�أ�س�ست بتاريخ � 22آذار (مار�س)  1945يف
القاهرة  ،بع�ضوية م�صر والعراق ولبنان واململكة
العربية ال�سعودية و�سورية والأردن واليمن
 ..وقد مت االتفاق �أن يكون املقر الدائم لهذه
اجلامعة « جامعة الدول العربية « يف القاهرة .
وكان امليثاق الذي اتفقت عليه الدول الأع�ضاء
م��ن��ذ ع���ام  1945وح��ت��ى ي��وم��ن��ا ه���ذا �أن تقوم
اجلامعة العربية بـ :
 1ـ التعزيز والتن�سيق يف ال�برام��ج ال�سيا�سية
والربامج الثقافية واالقت�صادية واالجتماعية
لأع�ضائها.
 2ـ التو�سط يف حل النزاعات التي تن�ش�أ بني دولها،
أطراف ثالثة.
�أو النزاعات بني دولها و�
ٍ

وهنا يحق لنا �أن نت�ساءل ماذا قدمت هذه اجلامعة
على م�ستوى العالقات الثقافية �أو ال�سيا�سية �أو
االجتماعية �أو االقت�صادية بني الدول العربية
الأع�ضاء يف هذه اجلامعة ..؟؟
ال �شيء  ...ال �شيء �إطالقا  ..فالعالقات العربية
ـ العربية التجارية والثقافية وال�سياحية �...إلخ
 ،كانت وما تزال يكتنفها ال�شك والريبة ،فاملواطن
العربي ال��ذي يرغب
بال�سفر �إىل �أية دولة
ع��رب��ي��ة ي��ح��ت��اج �إىل
«فيزا» و�إىل موافقة
ع�ض اجلهات الأمنية
و�إىل م�شيئة اهلل كي
يتمكن م��ن ال�سفر،
ناهيك ع��ن املعاملة
ال�سيئة التي يعاين
منها عند احل��واج��ز
واحل�������دود ل��ل��دول��ة
ال��ت��ي ي��ن��وي ال��ذه��اب
�إليها� ،أما احلديث عن
اخلالفات ال�شخ�صية
بني الزعماء العرب
ف����إن���ه ي���ط���ول ،فقد
كانت ـ هذه اخلالفات
وم����ا ت�����زال ـ ت��دف��ع
الدول العربية �إىل عدم ا�ستقرار العالقات فيما
بينها وق��د جتلت ه��ذه اخل�لاف��ات يف م���ؤمت��رات
القمة التي عقدت والتي ما زالت تعقد.
ولن�ضع العالقات العربية ـ العربية واخلالفات
ال�شخ�صية بني الزعماء العرب جانبا ،ونتحدث
عن الق�ضية املحورية بني الدول العربية و�أق�صد
الق�ضية الفل�سطينية التي كانت ال�شغل ال�شاغل
للعرب منذ ت�أ�سي�س اجلامعة العربية  ،فماذا
قدمت هذه اجلامعة للق�ضية الفل�سطينية ..؟؟
وم��اذا حققت للفل�سطينيني من مكا�سب ...؟؟
�أعتقد �أن املثقفني و�أن�صاف املثقفني �سريفعون

عقريتهم ويقولون مبلء �أفواههم  :ال �شيء ..
ال �شيء  !!..و�أن كل ما جاء يف م�ؤمترات القمة
التي عقدت من قرارات وتو�صيات ـ علما �أنها تعد
باملئات ـ كان ح�بر ًا على ورق وقد ذهبت �أدراج
الرياح .
�أقول الق�ضية الفل�سطينية  ..لأنها كانت الق�ضية
املركزية يف الأنظمة العربية ،و�إذا ابتعدنا
ق��ل��ي�لا ع���ن ال��ق�����ض��ي��ة
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة لأن
ه���ن���اك دوال ك�ب�رى
وق��وى عظمى تتدخل
ب�����ش���أن��ه��ا و�أن ال���دول
العربية ال ت�ستطيع
ب�إمكاناتها املتوا�ضعة
مواجهة ه��ذه ال��دول.
و�أردن��ا �أن نتحدث عما
قدمته ه��ذه اجلامعة
يف ح����رب ال����ـ � 67أو
يف ح���رب ت�����ش��ري��ن �أو
ع��ن��دم��ا ق��ام��ت الدنيا
ومل تقعد يف لبنان �أو
يف احل���رب العراقية
الإي��ران��ي��ة �أو عندما
�أق����دم ���ص��دام ح�سني
على اح��ت�لال الكويت
�أو عندما قامت �أمريكا باحتالل العراق جند �أن
الزعماء العرب يذهبون �إىل امل�ؤمترات ويعقدون
القمم تلو القمم التي يط ّبلون لها «ويز ّمرون»
يف و�سائل الإعالم حتى يظن امل�شاهد العربي �أن
الفرج قريب ال ريب فيه ،بيد �أن الواقع يقول غري
هذا لأن الزعماء كل الزعماء بعد �أن تنتهي هذه
امل�ؤمترات وهذه القمم يعودون بخفي حنني.
ولندع املا�ضي فقد طواه الزمن وهبت عليه رياح
الالمباالة فطمرته بغبار الن�سيان ،ولنبحث عن
دور اجلامعة العربية يف املرحلة الراهنة ،مرحلة
الثورات العربية املزعومة  ...مرحلة الربيع

حني فكرت الدول العربية
ب�إن�شاء «اجلامعة العربية»،
�أمل تفكر بالأهداف والغايات
التي من �أجلها �سوف تقام
هذه اجلامعة ..؟؟

العربي الذي حمل لل�شعوب العربية الأ�شواك
واحل��ن��ظ��ل وال��زق��وم ب��دل الأزه����ار واليا�سمني
وال��ري��اح�ين ،ف�أين دور اجلامعة العربية فيما
يحدث يف تون�س وليبيا واليمن والبحرين وم�صر
وال�سودان و�سوريا من منغ�صات ونكبات وارتكا�سات
و�آالم وجرائم تق�شعر لها الأبدان وترتعد لهولها
الفرائ�ص ..؟؟ � ،أين دورها والدم العربي ي�سفك
والتاريخ العربي ينهب والرثوات العربية تبدد ال
ب�أياد �أجنبية بل ب�أياد عربية ..؟؟ � ،أين دورها
واحللم بالوحدة العربية قد �شيعه العرب �إىل
مثواه الأخ�ير ..؟؟ � ،أي��ن دوره��ا �أم��ام هذا الكم
الهائل من املكائد والد�سائ�س وامل���ؤام��رات التي
حت��اك لتقوي�ض بنيان ه��ذه الأم���ة وزع��زع��ة
ا�ستقرارها ..؟؟  .وما يدعو للعجب �أن املواطن
العربي ال�شريف ا�ست�شعر بح�سه العروبي وح�سه
القومي هذا اخلطر الداهم الذي حاكه لنا الغرب
من �أجل تفتيت �أوطاننا و�شرذمة بالدنا وت�شتيتنا
يف �أ�صقاع املعمورة ،كي ت�سهل �سيطرته علينا ونهب
ثرواتنا ،ومل ي�ست�شعره بع�ض الزعماء العرب
خ�صو�صا يف خليجنا العربي .فهاهم زعماء الدول
اخلليجية ـ يف و�ضح النهار وحتت �أ�شعة ال�شم�س ـ
يعلنون والءهم للغرب ويرمتون ـ بكل ما ميتلكون
من خ�سة ودناءة ـ يف �أح�ضانه ويعملون جاهدين
مبا ميلكون من مال وعدة وعتاد لتقوي�ض دعائم
هذه الأمة وانهيارها.
ف���أي��ن دور اجلامعة العربية يف ه��ذه املرحلة
 ...مرحلة اخليانات واالنك�سارات واخليبات
والهزائم املتالحقة ..؟؟
�أين دورها يف و�ضع حد له�ؤالء الزعماء املارقني
ال��ذي��ن ع��اث��وا ف�سادا يف الأر����ض دون �أي رادع
�أخالقي �أو �إن�ساين ..؟؟
من امل�ؤ�سف حقا �أن �أقول �إن اجلامعة العربية
قد �أ�صبحت م�أوى لهم ي�ستظلون بظلها ويحتمون
بحماها ..؟؟
وهنا نت�ساءل �إىل متى هذا الغي وال�ضالل ..؟؟
�إىل متى ..؟؟

الثورات املتوالية بني احلاجة والإجناز

• ح�سن �إبراهيم �أحمد

عندما تعاين ال�شعوب من االحتالل ،تخو�ض الثورات للخال�ص
منه ،وعندما ينتهي وحت�صل على حريتها يكون �أمامها معارك
�أخ���رى مثل معركة التنمية� .أم��ا يف ب�لادن��ا العربية فمفهوم
االحتالل متوا�صل كما يرى الثوار الذين ال يرون �أن الأجنبي هو
من يحتل الوطن فقط ،بل قد يحتله بع�ض �أبنائه بدليل ا�ستمرار
الثورات �ضد مثل ه�ؤالء املحتلني.
حتررت م�صر مث ًال من اال�ستعمار  1952و�أكدت ذلك  1956عند
ت�أميم قناة ال�سوي�س ،ف�إذا بنا جند ال�شعب امل�صري يقوم بثورته
ليحرر م�صر من اال�ستبداد ،ومثل ذلك جرى يف تون�س ،وكان العراق
قد حترر عدة مرات �آخرها على يد قوات الناتو ،وح�سب مزاعم
بع�ض العراقيني ف�إنه يحتاج �إىل التحرر مرة �أخ��رى .وحتررت
ليبيا من االحتالل الإيطايل وبعده الربيطاين ،لكن الناتو فر�ض
على �أهل ليبيا قوته الغا�شمة ليحررها من حاكم م�ستبد ومبعونة
بع�ض الأ�شقاء! ويف �سورية حركة �ضد نظام احلكم ،بل الدولة,
وهي حركة م�سلحة مدعومة من قوى جتهر بذلك ،وكلما ا�ستولت
هذه احلركة على بقعة من الأر�ض قالت عنها �إنها �أر�ض حمررة،
ما يعني �أنها كانت حمتلة يف عرفهم من قبل جهة وطنية ،وهذا
ت�صور غريب.
�إذا كانت هذه البلدان العربية قد احتاجت �إىل هذه الثورات
املتتالية التي ذكرنا بع�ضها ،فقد تكون هناك بلدان �أخرى مرت
بهذه احلالة �أو هي يف طريقها �إىل ذلك ،ورمبا احتاجت �إىل تكرار
الثورات ملا يعانيه واقعها من ان�سداد .وهنا ميكن �أن يقول القائل
�إن الواقع الذي نعي�شه يحتاج �إىل ثورات و�إىل قوى ثورية ،ورمبا

�إىل الناتو و�أمريكا و�أموال الأ�شقاء.
من الذي يحدد موا�صفات الأو�ضاع التي حتتاج �إىل ثورة عليها؟
ومن ال��ذي يحدد موا�صفات احل��راك ويعده ث��ورة ,وما �شروط
ذل��ك؟ ومل��اذا ال نتمكن من حل الإ�شكاليات احلا�صلة يف بلداننا
�إال بالثورات العنفية؟ ومل��اذا بلداننا العربية دون غريها ،هي
التي حتتاج كل منها �إىل ثورات متتالية ثم ال ت�صل �إىل اخلال�ص
و�شاطئ الأم��ان؟ ومل��اذا مل ننجز حتررنا النهائي دفعة واحدة

من الذي يحدد موا�صفات الأو�ضاع
التي حتتاج �إىل ثورة عليها؟ ومن الذي
يحدد موا�صفات احلراك ويعده ثورة,
وما �شروط ذلك؟ وملاذا ال نتمكن من
حل الإ�شكاليات احلا�صلة يف بلداننا �إال
بالثورات العنفية؟

كباقي ال�شعوب يف العامل؟ وملاذا نحتاج �إىل ال�سالح و�إىل الأجنبي
من �أجل اخلال�ص من و�ضع داخلي؟ وملاذا جند جهد ومال بع�ض
العرب يف خدمة م�شاريع تو�صم بالتحررية مع �أن اال�ستعمار يلعب
لعبته يف توجيهها؟ ملاذا افتقدنا التدبري الذي ن�ستطيع من خالله
تغيري واقعنا وحت�سني �أداء �أنظمتنا مثل كل ال�شعوب دون �أن ندمر
بلداننا؟
لقد انتقلت بلدان �أوروبا ال�شرقية ،و�شعوب ما كان ي�سمى االحتاد
ال�سوفييتي من واقع �إىل نقي�ضه ،دون �أن يحدث فيها ذلك الدمار
ال��ذي طال البنية املادية واالجتماعية .وعلى امتداد العامل
تتغري الأنظمة والإدارات وما يحتاج �إىل تغيري يف كل جوانب
احلياة ،دون �أن يكون يف ذلك دمار ودماء.
عندما يحدث يف بلدان العامل التي كانت تعاين من �إعاقة ،تغيري
ما ،ف�إنه ي�ضع هذه البلدان وملدد طويلة ،قد ال تعود بعدها �إىل
حال الإعاقة ،على طريق وا�ضح للتطور و�إدارة �ش�ؤون البالد
والعباد ،ويكون هذا النظام �أو التغيري �ضامن ًا ت�صحيح الأخطاء
لأن��ه ينطوي على املكنزمات املحركة لطاقات التغيري التي
تتح�س�س لكل جمود �أو انحراف ،وقد ت�ؤ�س�س امل�ؤ�س�سات لفعل ذلك.
�أما يف بلداننا فكل تغيري يقود �إىل ف�شل ،وال �ضمانات �أن يكون يف
التغيري الأخري الذي يح�صل يف �أي بلد نهاية لهذا امل�سل�سل ،وما
ن�شري �إليه مقروء يف حراك النا�س �أو يف ما �آلت �إليه الأو�ضاع يف
البلدان التي ح�صلت فيها حراكات ثورية قيل �إنها ثورات �أ�صيلة،
وقد �أو�ضحنا بع�ض هذا حتت عنوان ((م�صائر التحرر العربي)).
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�أهمية الدور الثقايف يف هذه
احلقبة من تاريخنا و�إعالمنا
• بديعة ا َ
حل�سني اجلزائري

م��ن امل���ؤك��د �أن الإع�ل�ام يف ك��ل ع�صر ويف �إعالمنا فلو كان كل من كتب ن�شرات
احل�����ص��ن ال���ذي يحمي ال��ب�لاد وال��وط��ن الأخبار من املثقفني ثقافة �إ�سالمية ممن
ب�أجمعه وه��و �أم��ل جماهري �أمتنا ومن تخل�صوا من التبعية الفكرية ملا �أطلقوا
البداهة �أن كل العاملني يف هذه امل�ؤ�س�سة على املجرمني القتلة املتوح�شني كلمة
احليوية،هم كاجلنود (حماة الديار) يف اجلهاديني و�أعطوهم �شرف اجلهاد لأنهم
يعرفون معنى اجلهاد يف الإ�سالم الذي هو
ميادين القتال والدفاع عن الوطن.
ومنذ اللحظات الأوىل من العدوان على لي�س القتل ولي�س �ضد الأدي��ان الأخرى
جمهوريتنا العربية ال�سورية احلبيبة وعلموا ق��ول اهلل ت��ع��اىل(:ال �إك���راه يف
جنّد الأع��داء �إعالمهم امل�سموع واملرئي ال��دي��ن) يف ���س��ورة البقرة ومل ي��ق��ر�أ �أن
�ضدنا بجميع ق��واه��م ال��ع��دوان��ي��ة بفن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �أكره �أحد ًا
ممنهج وتخطيط �شيطاين خبيث من من الأ�سرى على الإ�سالم ،ومل يقر�أ �أي�ض ًا
�أخ��ب��ار ك��اذب��ة� ،إىل ف�برك��ات خياليه ،قول اهلل تعاىل يف �سورة البقرة( :قاتلوا
�إىل حيل �سينمائية .واحلقيقة التي الذين يقاتلوكم يف �سبيل اهلل وال تعتدوا
يجب االع�تراف بها �أن تلك الف�ضائيات �إن اهلل ال يحب املعتدين) .ومل يقر�أ �أي�ض ًا
املعادية �شو�شت و�ضللت �أفكار الكثري من قول اهلل تعاىل يف �سورة املمتحنه(:ال
الب�سطاء من �أبناء �شعبنا هذا يف الأ�شهر ينهاكم اهلل عن الذين مل يقاتلوكم يف
الأوىل من العدوان� ،أي يف بداية تنفيذ ال��دي��ن ومل يخرجوكم م��ن دي��ارك��م �أن
ت�بروه��م وتق�سطوا
خم��ط��ط امل����ؤام���رة
�إليهم �إن اهلل يحب
املفاجئة ،منذ �أول
املق�سطني) .فاجلهاد
ر���ص��ا���ص��ة انطلقت
له �أ�س�س وقوانني �أول
م����ن م���ظ���اه���رة
الفوريف الإعالم يف كل ع�صر احل�صن الذي
ه���ذه الأ���س�����س ع��دم
درع���ا وع��ل��ى
وهو
أجمعه
�
ب
والوطن
البالد
يحمي
االع����ت����داء ي��وج��ب
خرجت على العامل
الف�ضائيات املعادية �أمل جماهري �أمتنا ومن البداهة العدل ويحرم الظلم
والقاتل يف الإ�سالم
ت�����ص��ي��ح ان����ظ����روا
ؤ�س�سة
�
امل
هذه
يف
العاملني
كل
أن
�
ُ
ع
��
ي
ال
���ل
ت
���
ق
إذا
�
اجل����ي���������ش ي��ق��ت��ل
��دُّ
ِ
الديار)
(حماة
كاجلنود
احليوية،هم
�شهيد ًا فال يغ�سل وال
ال�شعب ،و�إعالمنا
يف تلك ال��ف�ترة مل يف ميادين القتال والدفاع عن الوطن ُي�����ص�� ّل��ى عليه وي��ع��دُّ
حمارب ًا هلل ور�سوله.
ي����ك يف امل�����س��ت��وى
ق��ال تعاىل يف �سورة
املطلوب وال��دراي��ة
املائدة�( :إمنا جزاء
ك��ي��ف ي��ك��ون ال���رد،
الذين يحاربون اهلل
وفهم �أبعاد امل�ؤامرة
لذا اجتهت رياح الوطن و�أنظاره ورغبته ور�سوله وي�سعون يف الأر���ض ف�ساد ًا لهم
مبعرفة احلقائق وما كان يجري �إىل جهة خ��زيٌ يف الدنيا ولهم يف الآخ��رة عذاب
الف�ضائيات الأخ���رى ولكن بحمد اهلل عظيم �إال ال��ذي��ن ت��اب��وا واهلل غ��ف��و ٌر
حدث التغيري والإ�صالح ب�سرعة فتغريت رحيم) .فهذه الثقافة مطلوبة وب�صورة
الإدارة والأ�سلوب واملنهج ل�صالح الوطن .خ��ا���ص��ة يف ه���ذه احل��ق��ب��ة اخل��ط�يرة من
ونه�ض �إعالمنا بذكاء و�أ�سلوب جديد التاريخ .واملثقف يف العلوم التاريخية ال
و�أخ�لاق��ي��ات عربية �إ���س�لام��ي��ة ك���أر���ض ي�ستطيع التطبيع مع الكيان ال�صهيوين
عط�شى �أ�صبحت م��روي��ة مب��اء ينابيع واالع�تراف به لأنه يعلم �أن هذا الكيان
الوطن العذبة النقية ،ت�صدَّ ر العالمة مفربك وال يوجد حق لليهود يف فل�سطني
ال�شهيد (ال�شيخ البوطي) رحمه اهلل منرب العربية �إال يف �أ���س��اط�يره��م الوهمية
�صالة اجلمعة يف امل�سجد الأموي وتر�أ�س واملثقف العامل يف اللغة العربية ال يذكر
وزارة الإعالم احلقوقي عمران الزعبي جملة اقتحم اجلي�ش لأن معنى االقتحام
ومع م��رور الأي��ام ظهر رج��ال ون�ساء �إذا يف لغتنا العربية هو دخول املكان عنوة
بهم بحمد اهلل وبغري تخطيط وروي��ة ,ه��ذه اجلملة ال
الدنيا د ََج���ت �أ�شرقـت ُ
تعاىل ارتفع م�ستوى �إعالم بالدنا و�أخذ تطلق على اجلي�ش العربي ال�سوري الذي
بالت�صدي بقوة ومهنية و�شجاعة بك�شف يقوم بواجبه الع�سكري لإنقاذ ال�سكان
�أالعيب الف�ضائيات املعادية ،و�أكاذيبها يف هذه احلرب التي لي�س لها ا�سم منا�سب
بذكاء ومنهجية و�أ�ساليب علمية وتقنية يف لغتنا العربية الغنية باملفردات فهي
و�أ�صبح من يقول افتحوا لنا على قنواتنا لي�ست ح��رب�� ًا �أهلية ولي�ست ح��رب�� ًا بني
���رب ال ت�شبه �أي ح��رب يف
ل��ن��ع��رف احل��ق��ي��ق��ة .ا���س��ت��ح��ق ه����ؤالء جي�شني .ح ٌ
الإعالميون منهم ن�ساء و�شباب يف عمر العامل ,لي�ست جهاد ًا باملطلق ،والأع��داء
الزهور لقب البطولة ,ذهب منهن �شهيدات ا�ستعملوا ه��ذه اجلملة للإ�شارة �إىل �أن
رح��م��ه��ن اهلل ،ون��رج��و ال��ع��م��ر الطويل ه��ذا اجلي�ش ال��ع��رب��ي ال�����س��وري يقتحم
والنجاة وال�صحة لإعالميات حماهن امل��دن من غري روي��ة وال تخطيط وك�أنه
اهلل منهن على �سبيل املثال ال�سيدة �إلهام قوة من الع�صابات ال ينت�سب �إىل م�ؤ�س�سة
�سلطان ،وال�سيدة هيام حموي على �سبيل ع�سكرية عريقة كاملدار�س احلربية يف
امل��ث��ال ،و�أي�ض ًا من ال�شباب رفيق لطف ،جمهوريتنا العريقة وال عتب عليهم ,لكن
و�شادي حلوة �أي�ض ًا على �سبيل املثال فقط العتب من يردد ما يقوله الأعداء وال�شك
ا�ستحق كل ه�ؤالء لقب و�أو�سمة البطولة ي�أمل كل فرد يف وطننا الغايل �أن ال يرى �أو
ول��ك��ن الب��د يل م��ن �إ���ش��ارة �سريعة �إىل ي�سمع مثل هذه الأخطاء الثقافية ترتدد
ثقافتنا العربية الإ�سالمية التي يجب يف �إعالمنا� ،إعالمنا احل�صن والأمل� ،أمل
�أن تكون لها ال�صدارة واملكانة العليا لي�س احلا�ضر وامل�ستقبل.
الآن فقط و�إمن��ا يف كل جم��االت حياتنا
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من يعرب ب�لاد ال�شام ,ال ي�ستطيع �أن يفعل ذل��ك �إال �آنو اخلبز ال ت�أكله فهو خبز املوت ,و�إذا قدم لك املاء,
ب�إحدى طريقتني حتما؛ طريقة اجلاهل ال��ذي يط�أ فال ت�شربه فهو ماء املوت  .احفظ هذه الو�صايا وال
تربها كما يفعل فوق جمرد �أر�ض ,وطريقة العارف �أية تن�سها”.
�أر�ض هي ,في�سري فوقها مرتفقا رافعا قبعته ,ممتنا لهذه
وبعد و�صول �أدبة �أمام بوابة ال�سماء� ,أح�سن معاملة
اجلغرافيا التي �صارت �أم�� ًا لكرة الأر���ض كلها ,تع ّلمها احلار�سني وا�ستلطافهما ,حتى ابت�سما لرقة ما قاله
حرف الكلمة ورقم احل�ساب ,وتهديها قوانينها البكر ,عنهما ,وعندما مثل �أمام �آنو الكبري ,وروى له كيف وملاذا
و�أدبها الأول وفنونها وطرائق تفكريها ,وكل ما �أو�صلها ك�سر جناحي ريح اجلنوب ,هم�س احلار�سان يف �أذين �آنو
�إىل ما و�صلت �إليه يف مناحي اخلري والتقدم� .سوريا و�أو�صياه خريا ب�أدبة ,فهد�أ قلب �آنو ,وهم�س يف �أذين
التي و�ضعت �أ�س�س احلياة يف كل مناحيها ,وما تركته احلار�سني متوز وجيزيدة قائال:
للعامل بعدها فقط �أن يحلل ويطور ويو�سع ما و�ضعه “ماذا نفعل ب�أدبة بعد �أن �أ�صبح يف ح�ضرتنا؟ �أقول
ال�سوريون.
لكما اجلبا له خبز احلياة وماءها لي�صبح خالدا ومن
من
إنه
�
ف
العرب,
��وان
ي
د
ال�شعر
إن
�
القول
�صح
�إذا
عداد الأرباب”.
ال�صحيح �أي�ضا �أن الأ�ساطري ال�سورية مبا تزينت من
�أ�سرع احلار�سان و�أح�ضرا خبز احلياة ,فقدمه له �آنو
�أدب راق وفكر خ�لاق هي دي��وان ال�سوريني ,وم�صدر
بنف�سه ,لكن �أدبة ,تذكر كلمات �أبيه ومل ي�أكل اخلبز,
معرفة ما كانوا عليه.
�أول ما يفتتح املتلقي ذهنه على واقعهم ,هنا عند ثم قدم �آنو املاء لكن �أدبة مل ي�شربه .ف�س�أل �آنو �أدبة:
ارمت��اء النهر العظيم يف �أح�ضان اخلليج املتموج بني “والآن قل يل ملاذا مل ت�أكل ومل ت�شرب؟”.
فار�س وجزيرة العرب ,حيث �أينعت ح�ضارتهم ثمارها فقال له �أدبة:
يف الألف الثالث قبل ميالد ال�سيد امل�سيح عليه ال�سالم� “ .إيا ن�صحني ب�أال �أتناول اخلبز ,وال املاء ,لأنهما خبز
من هناك ومن حينها حملت تلك الأ�ساطري نغمات تدرج املوت وما�ؤه”.
�ضحك �آنو مرتعدا و�صاح:
الإن�سان ال�سوري بالفكر.
 فمنذ اعتمادهم على عقولهم ,رفعوا �أب�صارهم �إىل “ � ..أع��ي��دوا �أدب��ة �إىل الأر���ض فهو ال يقبل احلياةال�سماء مت�سائلني عن كيفية وغاية خلق الب�شر على الأب��دي��ة التي �أمنحها ل��ه ,وب���دء ًا من الآن �سي�صاب
الأر�ض ,فكانت والدة الأ�سطورة ال�سورية ,التي تتحدث باملر�ض هو والب�شر �أمثاله و�سيموتون جميعا بعد
�أوان”.
عن �أ�صل الإن�سان:
يتفق الآلهة يوما على الطلب من الربة الأم “مامي” �أن  -وبعد اال�ستقرار الزراعي ,واعتماد ال�سوريني على
تخلق لهم الب�شر ليقوموا بخدمتهم فيتوجه خم�سون الزراعة بفعل خ�صوبة �أرا�ضيهم قدمت لنا الأ�سطورة
من الآلهة الكبار �إليها قائلني:
وعي ال�سوريني ب�أهمية الأر�ض,
��ون
“ا�صنعي ل��ن��ا ب�����ش��را ي��ق��وم
ع�بر �أ���س��ط��ورة ه��ب��وط ع�شتار
بالأعمال كافة”.
ربة احلب واخل�صب �إىل العامل
أم:
فقالت الربة ال
احلياة
أ�س�س
�
و�ضعت
التي
�سوريا
ال�����س��ف��ل��ي ع���امل الأم�������وات ,ثم
إن�سان
ل
فا
أرباب,
ل
“اقتلوا �أحد ا
يف كل مناحيها ,وما تركته للعامل جناتها م��ن امل���وت رم���زا لعودة
يجب �أن يتكون من طني ودم �أحد
احلياة �إىل الطبيعة من جديد.
الأرباب”
ويطور
يحلل
أن
�
فقط
بعدها
(كما فعلت الإلهة �إينانا �أي�ضا)
احلظ,
أوراق
�
��ة
ه
��
ل
ل
آ
ا
طرحت
وبعودة ع�شتار �إىل احلياة ر�سم
ق��ت��ل��وا الإل����ه ال���ذي وق���ع عليه ويو�سع ما و�ضعه ال�سوريون
ال�����س��وري��ون خ��ارط��ة ال��زراع��ة
ال��ن�����ص��ي��ب ,ث���م �أح�������ض���روا دم��ه
والف�صول فال�شتاء رم��ز امل��وت
�إىل مامي �أم الأرب���اب ,ثم عجن
وال��رب��ي��ع رم���ز احل��ي��اة والنمو
�أربعة ع�شر �إلها ال��دم مع طينة
واخل�صب .وجعلوا احتفاالتهم
من ت��راب ,وتولت مامي جتزئة
بالعام اجلديد (�أكيتو) تبد�أ يف
العجني �إىل �أرب��ع ع�شرة قطعة,
ثم �صنعت من الطني املمزوج بدم �أحد الأرباب� ,سبعة مطلع الربيع كل عام.
 ثم نقلت لنا الأ�سطورة ال�سورية رقيا متقدما عمارجال و�سبع ن�ساء ,ونفخت فيهم روح احلياة.
 ويف مرحلة تالية ,نقلت لنا الأ�سطورة تطور احلالة �سبق ,عندما جعلت الب�شر يخرتقون ع��امل الآلهة,الفكرية ل��دى الإن�سان يف �سوريا ,فبحثت يف م�صري ويجتذبون �إىل �صفهم �إيا الإله الطيب الذي عرب عن
الب�شر و�سبب موتهم ,بالرغم من خلود الآلهة �إىل تعاطفه مع الب�شر و�أف�شى لهم خطة الآلهة لتدمري
ما النهاية ,بينما يرحل النا�س وينزلون �إىل عامل الأر����ض ب��ال��ط��وف��ان ,ب��ل و���ش��رح لأوتناب�شتيم �شكل
الأم��وات املظلم ويتم ن�سيانهم .ففي �أ�سطورة “�أدبة ال�سفينة التي ميكن �أن حتبط خمطط الآلهة الغا�ضبة
وخبز احلياة” جند تف�سريا من وجهة نظر �أولئك من �ضجيج الب�شر ,وبعد �أن �شرح له �أبعادها ومت �صنعها
ال�سوريني ,ملوت الإن�سان وعدم خلوده ,حيث تروي تلك بطوابقها ال�سبعة� ,أم��ره �أن يدخل �إليها �أه��ل بيته
الأ�سطورة كيف ذهب �أدبة وهو ابن الإله احلكيم �إيا واحلرفيني املهرة ومن كل زوج من احليوان والنبات,
عند طلوع القمر ل�صيد ال�سمك ,وعندما و�صل مبركبه لت�ستمر احلياة رغم �أنف الآلهة.
�إىل عر�ض البحر مب�ساعدة الريح ال�شرقية ,حيث كان وه��ك��ذا قدمت الأ���س��ط��ورة مرحلة ج��دي��دة يف حياة
البحر كاملر�آة ,هبت الريح اجلنوبية ف�صارت �أمواجه ال�سوريني ,متثلت يف االعتماد على الفكر ال�صناعي
كاجلبال ,ومل تكتف تلك الريح ب���إث��ارة البحر ,بل ملواجهة غ�ضب الطبيعة و�سيولها القاتلة.
�أطلقت �ضحكة هازئة ب�أدبة ,مما �أثار حفيظته ف�ضرب �أخريا ال بد من الإ�شارة �إىل �أن الأ�سطورة يف حديثها
تلك الريح اجلنوبية وك�سر جناحيها ,فا�ستعاد البحر عن الآلهة �أو عالقات الفرد باجلماعة وغري ذلك �إمنا
�سكينته ,وا�ستطاع �أدب��ة �أن ي�صل الياب�سة بوا�سطة كانت تعك�س فكر املجتمع ال�سوري ,و�سعيه با�ستمرار
حطام مركبه ,لكن كبري الآل��ه��ة و�سيد ال�سماء �آنو نحو مرحلة جديدة و�أف�ضل دائما.
ت�ساءل بعد م�ضي �أ�سبوع عن �سبب توقف ريح اجلنوب,
وملا علم �أنها ك�سرية اجلناحني ,ثار غ�ضبة و�أمر مبثول املراجع :
ابن �إي��ا بني يديه .كان الإل��ه �إي��ا وال��د �أدب��ة يراقب  -حكايات و�أ�ساطري من ع��امل ال�شرق القدمي  /هاينز كراي�سيك
ما يجري من ال�سماء ,وما �أن �سمع ب�أوامر �آن��و ,حتى ترجمة
ا�ستدعى �أدبة ون�صحه:
قا�سم طوير.
“�إذا دعيت للمثول �أمام �آنو ,فاذهب �إليه �أنت �أ�شعث  -املدن الفينيقية  /د  .حممد �أبو املحا�سن ع�صفور
ال�شعر ,ويف لبا�س احلزن� .ستجد حار�سني واقفني �أمام  -ق�صة احل�ضارة  /ول ديورانت
بوابة ال�سماء .يح�سن بك جماملتهما قدر امل�ستطاع - ,كنوز الأعماق .قراءة يف ملحمة جلجام�ش  /فرا�س ال�سواح.
فلعل وع�سى يو�صيان بك خريا لدى �آنو� .إذا قدّ م لك  -مغامرة العقل الأوىل /فرا�س ال�سواح.
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�أثر الإرهاب
على الرتبية والأطفال وال�شباب

•معروف نا�صر
مقدمة:
الإ�سالم دين العدل وامل�ساواة وامل�سيحية دين ال�سالم واملحبة
والأديان كلّها تدعو �إىل اخلري والرحمة والت�آخي؛ وكلها ت�شرتك
مبا يفيد الإن�سانية ويبعدها عن امل�شقة والتعب واملر�ض..
كلُّ الديانات جاءت دون تفرقــةٍ
من م�صد ٍر واحدٍ للنــا�س ال اثنــــانِ
والنا�س من واحدٍ ال فرق بينهــم
رب ورحمـــــن
بحمــــى
وكلهــــم
ٍّ
َ
كلهــــــم
تفا�ضل بني النا�س
وال
ُ
ن�ص �إجنيـــلٍ وقــــر�آنِ
ما جاء يف ِّ
�إال بتقوى و�إميان وفعــــل يــــدٍ
ومن تعامل يف
خيـــــر و�إح�ســــانِ
ٍ
وحتمل يف ط ّيات تعاليمهااحلقوق والواجبات �ضمن واحة الهدى
واحلق والتي تنظّ م �أمور النا�س والعالقات بينهم ،و�صالح �أمورهم
وجتعل من املجتمع كلاّ ً متما�سك ًا متعاون ًا متحا ّب ًا ،ونعلم جميع ًا
�أنّ كثري ًا من د�ساتري العامل ت�ستقي ت�شريعاتها من تعاليم الدين
احلق الإ�سالمي وامل�سيحي واليهودي والأديان جميعها.
دعوة �صادقة لل�شرائح االجتماعية �شبان ًا و�شيب ًا كبار ًا و�صغاراً
ذكور ًا و�إناث ًا �أن ينه�ضوا جميعا للدفاع عن �إن�سانيتهم بالعودة
�إىل علمائنا احلقيقيني وبالعودة �إىل الدين احلنيف ال�صائب
وال�صحيح.....
تذكّروا ُع َمر ًا فالعـــدل منهجــــــه
َّ
بكـــر وعثمــــانِ
متثلوا ب�أبـــــي ٍ
بعلــــم ثــــــــم يتبعـــــه
علي
ٍ
كذا ّ
عهد ال�صحابة كان النا�صع القاين
فه ّبوا �أ ّي��ه��ا ال��ع��رب للدفاع ع��ن �أخالقنا وثقافتنا وقيمنا،
لنخو�ض جميع ًا احل��رب الأخالقية والثقافية والدينية �إىل
ّ
ي�شك �أحد بامتالكنا الإمكانيات
جانب احلرب الع�سكرية ،وال
الكاملة لتح�صني ال�شباب بالعلم والوعي حتى ال يكون �أحد منهم
ثم ف�إننا نحثّ على روح
�ضحية الفتاوى الهدَّ امة وامل�ضللة؛ ومن َّ
الت�آخي بني الب�شر وعدم الت�سليم مبا يقوله بع�ض رجال الدين
الذين انحرفوا عن حقيقة الدين وعن تعاليمه القومية والعمل
على ن�شر ثقافة امل�ساواة والإخاء واحلوار والبحث عن احللول
الناجعة وال�سيا�سة القومية لأزمتنا يف �سورية احلبيبة .فعودوا
�إىل الدين القومي دون تزوير �أو ت�شويه وابتعدوا عن «م�شايخ
املرتزقة» الذين �أفتوا بالقتل والتكفري وهدم الأ�ضرحة والآثار
و�شجر.
وحجر
ب�شر
ٍ
ٍ
وكلّ ما تطاله �أيديهم من ٍ
طريــــقهم
وا�ستهدفوا كل �شيءٍ يف
ُ
مل يتـركوا حجر ًا فيها وال �شجـرا
ج��اء امل��دَّ ع��ون للدين وب��اع��وا دينهم لل�شيطان فقد �أ�صبح من
امللمو�س ولي�س من قبيل االفرتاء �أن بع�ض رجال الدين ابتعدوا
عن الدين القومي ووقعوا يف م�ستنقع اجلهل والتع�صب الأعمى
بعيد ًا عن الوعي والإدراك و�أرادوا للطائفية احلياة واالنت�شار
ً
ومطية للتفرق واتّخذوا التكفري والقتل �سبي ً
ال.
�شر قـــــــد �أتانــــا بهــــا
والطائف َّية ٌ
عدونا يبتغــي تخريــــب عمـــــرانِ
التفرق والت�شتيـــت �أرهقنــــــا
داء
ّ
جاء يكوينا بغـــد ٍر �أو بعــدوانِ
قد َ
�سقــــــم ال دواء لـه
والطائفــيـــة
ٌ
ومـــن
إنـ�س
�
من
اخللق
ة
و
عد
جـــانِ
ٍ
ّ
وتكر�س
التعاون
ب
ي
تغ
التي
وع��م��دوا �إىل تكري�س املذهبية
ّ
ّ
التفرقة:
واملذهبيــة �إن حلّت قتلنــــا بهــــا
�صالح وال
فال
ن�صـــــر يدومـــانِ
ٌ
ٌ

العنف والإرهاب والتع�صب الأعمى والتكفري و�إ�صدار الفتاوى اخل�سي�سة
ت�صب يف خانة االنغالق الفكري
مرتادفات ّ
ويف العراق وقد حطّ ت رواحلهـــا
فانظر مبا حلَّ يف �أحيــــاء بغــــدانِ
ْ
يف ظلّها يتوارى العـــزّ مبتعــــد ًا
فالطائفيـــــة والتطويــــر �ضــــــدّ انِ
واحلديث يف معنى العنوان يتطلب البحث يف:
ــ الهجمة الوح�شية والغريزة احليوانية التي ات�صف فيها
البع�ض.
ــ كيف �أ�صبح للطفل مكانٌ يف �ساحاتِ الإرهاب؟!.
ـــ ت�أثري خملفات الإرهاب ونتائجه وما يكر�سه على الأطفال و
ال�شباب.
يتوجب علينا �أن نفعل جتاه ما فتى به (�أئمة الكفر
ـــ ما الذي
ّ
وال�ضالل و�أعداء الإ�سالم (؟!.
ـــ كيف نتعامل مع �أفكار الكفرة والتعاليم اخلارجة عن الدين؟!.
ـــ كيف يرى ال�شباب فتاوى التكفري وكيف يجب �أن يتعاملوا
معها؟!.
ـــ كيف لنا �أن نثبت لل�شباب �أن الفتاوى التكفريية ت�ستخف
ب��الإن�����س��ان��ي��ة والأخ��ل�اق وال��ق��ي��م....وه��ي �سبيل لتفكيك
املجتمعات؟!.
ـــ كيف نحمي �أوالدنا الأطفال واليافعني من الإرهاب و�آثاره؟!.

بع�ض امل�سلِّمات يف الأزمة ال�سورية
منذ بدء الأزمة قلت و�أقول:
خمطئ من يقول ويعتقد �أن �سورية �ستنتهي....
ً
حقيقة �أنّ �سورية لن
�أع���داء �سورية احلقيقيون ي��درك��ون
ت�سقط.....
�أذناب الأعداء من العرب امل�ستعربون اقتنعوا من �أ�سيادهم بوهم
و�سقوط �سورية.
خمطئ و�آثم من ي�ستخدم الدين لغايات دنيئة....
الفتنة �أ�شد من القتل يا �أرباب الفتاوى امل�ضللة.....
ما �سمعنا من الفتاوى يف ع�صر الأزم��ة لي�س �إال اجتثاث للقيم
والأخالق والعقل...
العنف والإره��اب والتع�صب الأعمى والتكفري و�إ�صدار الفتاوى
ت�صب يف خانة االنغالق الفكري....
اخل�سي�سة مرتادفات
ّ
النعاج ترعى الع�شب وتجُ َ ّر وال ترعى �أحد وهي غري قادرة على
جر �أحد....
ّ
الإره��اب (غرغرينا) ومعه من مي�شي على طريقه فهو �سريع
االنت�شار و�سريع يف القتل ...ف�سارعوا �إىل دحره.
رحم اهلل من قال:
تتفرقوا �آحادا)
بني �إذا اعرتى
ٌ
خطب وال ّ
(كونوا جميع ًا يا َّ
الإره���اب يعود على دعاته وداعميه والقائمني عليه مبعظم
حاالته بعد �أن يحرق ال�شجر والب�شر واحلجر......
تكري�س الطائفية واملذهبية من حوامل ن�شر التكفري والتع�صب
واالعتداء على الآخر......
ما ُيراهَ ن عليه �أخريا هو وعي ال�شعب كما قال ال�سيد الرئي�س.....
بر الأمان؛ ورحم اهلل
البدَّ من الت�ضحيات يف �سبيل الو�صول �إىل ّ
من قال:
(والبدّ دون ال�شهد من �إبر النحل)
ال�شهداء �أكرم من يف الدنيا و�أنبل بني الب�شر
هم مــــن مدّ وا �أجــــــــ�ساد ًا لتبقى
ُ
ج�سور ًا للعـــبور عـــــلى احلدود
م�شاعل للورى فـــــــــــي كل دا ٍر
مــــر العـقود
وهم نو ٌر عـــــــلى ِّ

نقد أدبي
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النقد
بني الثقافة واملوهبة
• هناء ثابت حممد املداد
�إنّ الفكرة التي �أجمع عليها معظم الباحثني هي
�أنّ �ضعف النقد �أو انعدامه� ،أو �إحجام النقّاد ،يف
ح��ال وج��وده��م ،عن تقومي النتاج الأدب��ي �أحد
�أ�سباب ركود الأدب وهبوط م�ستواه.
ق�صة طويلة عري�ضة ،وه��و �شديد
�إنّ للنقد ّ
ال�صلة بحياة الأ ّمة ورق ِّيها يف �سلَّم احل�ضارة ،بل
الرقي العقلي وال�شعوري،
هو ح�صيلة ع�صور من ّ
ول��ن جت��د ن��ق��د ًا راق��ي�� ًا رائ��ج�� ًا �إ ّ
ال يف جماعات
غني ،وعقل ّية نا�ضجة ،وم�شاعر
راقية ذات � ٍ
أدب ٍّ
مهذّ بة .وحت�ضرين يف هذا ال�صدد عبارة م�شهورة
لأناتول فران�س عن النقد  ..ق��ال� ( :إنّ النقد
�آخر ما ظهر للوجود من الفنون الأدب ّية كافّة،
ميت�صها جميع ًا ،والنقد يالئم ،ب�صورة
�سي�أتي يوم
ّ
ِّ
املتح�ضرة كثرياً ،ذات الذكريات
رائعة ،املجتمعات
الغنية ،والتقاليد العريقة ،وهو ُينا�سب على وجه
اخل�صو�ص �إن�سانية متطلعة ،عاملة ,ومهذبة .وهو
مما
حمتاج لكي يزدهر �إىل �ألوان من الثقافة �أكرث ّ
تتطلَّبه بقية الأنواع الأدبية).
�إنّ عبارة (فران�س) هذه حتملنا على الت�سا�ؤل عن
ماهية النقد ،وع ّما يجب �أن يكون عليه الناقد،
وال�صفات ال��واج��ب توفّرها فيه ل��ي���ؤ ّدي مه ّمته
احل�ضار ّية.
و�إذا ما �سلّمنا ب�أنّ
النقد هو فن تقومي
الكتب ،وفح�ص وا ٍع،
وح��ك��م ع���ادل جم ّ��رد
ع��ل��ى الأث�����ر ال��ف��ن��ي
وال���ن���ت���اج ال��ف��ك��ري,
َع�� ِل�� ْم��ن��ا ب������أنّ مه ّمة
ال��ن��اق��د الأ���س��ا���س��ي��ة
تكمن يف اجت��اه�ين:
اك��ت�����ش��اف امل���واه���ب
اجلديدة يف احلا�ضر،
وت�����ق�����ومي الآث��������ار
امل���ا����ض���ي���ة ت��ق��ومي�� ًا
ج��دي��داً� ،إظ���ه���ار ًا لمِ ا
َخ��ف��ي م��ن حما�سنها
وع��ن��ا���ص��ر خ��ل��وده��ا.
وبكلمة �أو���ض��ح ف���إنّ
غر�ض الناقد الك�شف عن الأ�صالة املعا�صرة،
و�إع����ادة النظر ،م��ن زاوي���ة ج��دي��دة يف ال�تراث
املكت�سب.
لل�صفات واخل�صائ�ص الطبيعية
هنا
�ض
نتعر
ّ
ولن ّ
منها واملكت�سبة ،التي يجب توفّرها فيمن ُين َِّ�صب
نف�سه ح��ك��م�� ًا ع��ل��ى ن��ت��اج ال��ق��رائ��ح يف احلا�ضر
كاحل�س ،وال���ذوق ،واالطّ �ل�اع الوا�سع،
والغابر
ّ
والثقافة ال�شاملة ،والنزاهة والوجدان العلميني،
والبعد عن التّجنّي والتملّق ،وال��ت��زام اجل��ر�أة
يف حالتي املدح وال��ذّ م ،والتحلل من االعتبارات
ال�سائدة
واال�صطالحات الأدبية واالجتماعية ّ
يف زمنه� ،إىل غري ذلك من االلتزامات التي يكرث
نتعر�ض لهذا كلّه بل
ورودها يف كتب النقد� ،أي لن ّ
نكتفي ب�إيراد �شيئني ها ّمني يربزان بني ركام الآراء
واالجتهادات والنظريات النقدية ,وهما  :ثقافة
الناقد الفل�سفية ،وموهبتا الذّ كاء واحلد�س فيه
 ..وقد �أثبت البحث �أنّ الناقد امل��ز ّود بالثقافة
الفل�سفية �أقدر من �سواه على تف ّهم الآثار الأدبية
تف ّهم ًا عميق ًا ،ولي�س املق�صود بالثقافة الفل�سفية

معرفة امل��دار���س وامل��ذاه��ب وال��ط��رق الفل�سفية،
و�إج��ادة املحاكمات العقلية ،وا�ستعمال الأقي�سة
املنطقية ح�سب الطريقة املدر�سية ،بل املق�صود
منها من ّو َم َلكة التجريد ،والقدرة على التفريق
بني املفاهيم الفكرية ،والنفاذ من خالل احلجب
�إىل فهم ا َ
خللْق الأدب��ي ،واكت�شاف الأ�صالة التي
ترفع �صاحبها �إىل م�ستوى �إن�ساين ،وتعطي �أثره
�صفة الدميومة والعمومية وال�شمول  ..وهذا
كلّه ُيحتِّم على الناقد االط�ل�اع على املذاهب
واالجت��اه��ات وال��ت��ي��ارات الفل�سفية والأدب��ي��ة
والفنية كالوجودية وال�سريالية والواقعية
واالنطباعية والتجريدية وغريها ،وا�ستخال�ص
ماهيتها  ،واحلكم من زاويتها على الأث��ر ،لي�س
من اخل��ارج فح�سب بل من الداخل وذلك يك�شف
النوازع الداعية �إىل ن�شوئه وتكوينه وتط ّوره
وبقائه واندثاره  ،يف �أ�شكاله املختلفة.
�أ ّما َم َلكتا الذّ كاء واحلد�س فمن النّادر وجودهما
احلدة والعمق،
يف �شخ�ص واحد وم�ستوى واحد من ّ
فعلى النّاقد �أن ُين ّمي ب�صورة من�سجمة متوازية
ه����ات��ي�ن املَ��� َل���ك���ت�ي�ن
يتو�صل �إىل
فبالأوىل
ّ
تقومي الآثار املا�ضية
ت��ق��ومي�� ًا ن�سب ّي ًا ،ويف
ال��ث��ان��ي��ة ي���رى م��ا يف
احلا�ضر م��ن ث��روات
كامنة وامتدادها يف
امل�ستقبل ،ولعلّ هذا
�أ�صعب الأمرين وذلك
ال�ستحالة الرتاجع
ال��زم��ن��ي ال���ذي ُيعني
التجرد
الناقد على
ّ
واحلكم على الأث��ر،
بعيد ًا عن الت�أثريات
واملالب�سات وامل�شاكل املعا�صرة ،ف�إذا حكم على �أثر
معا�صر كان عليه �أن يتبينّ بو�ضوح �صفة ال�شمول
فيه ،و�أن ي�شعر بدافع من حد�سه الرثوة الكامنة
فيه ،تلك ال�ث�روة التي تتيح للأجيال املُقب َلة
تف�سري ًا جديد ًا م�ؤتلف ًا مع عقل ّيتها وت�ص ّوراتها
ونظرتها �إىل الوجود.
�إنّ ال ُنقّاد الأفذاذ ُيقارنون الآثار التي ينقدونها
م��ن خ�لال امل��ذاه��ب �أو النزعات �أو االجت��اه��ات
الفل�سفية والتاريخية والأدبية التي ت�أثّر بها
�صاحب الأث��ر فحملها يف �أعماق ذات��ه ف�آمن بها
و�سار على هديها ،ف�إذا اكت�شفنا هذه املنازع التي
يغلب عليها الطابع الإن�ساين ال�شامل نكون قد
وو�سعنا م��داه ،ونقلناه
رفعنا من م�ستوى الأث��رّ ،
من املجال الإقليمي �أو املحلّي ال�ض ِّيق �إىل ال�صعيد
العاملي ،ف�إذا مل يكن للناقد تلك الثقافة الفل�سفية
اال�ستيعابية �صار نقده �سطحي ًا ،و�أ�ضحى وراء
الآراء ال�سائدة عو�ض ًا �أن ي�سري ُقدَّ امها.

من الذي يحدّ د موا�صفات الأو�ضاع
التي حتتاج �إىل ثورة عليها؟ ومن الذي
يحدد موا�صفات احلراك ويعده ثورة,
وما �شروط ذلك؟ وملاذا ال نتمكن من
حل الإ�شكاليات احلا�صلة يف بلداننا �إال
بالثورات العنفية؟

با�سم عبدو

التنوير يف مواجهة الظالم
أول سؤال يطرق باب الذاكرة :ماذا تعني الظالمية؟ وماذا تعني التنويرية؟
َ
الظالمية اسم مؤنث منسوب إلى ظالم واألفكار الظالمية تعني غموض
ّ
وتخبط في الفكر وعشوائية في اتخاذ القرار .أما التنويرية فهي كما جاء
ّ
في لسان العرب ،وقف إسفار الصبح ويقال :نور الصبح تنويرًا .وفي المعجم
الوسيط ،التنوير هو االستنارة ،أي أصبح الشعب واعيًا مثقفًا.
مرت أوروبا التي هي اآلن ّ -
لقد َّ
تصدر اإلرهاب  -إلى سورية والعراق واليمن
وغيرها من البالد العربية بمراحل ثالث ،وانتقلت من ظالم العصور الوسطى
إلى عصر التنوير ،فجاء عصر النهضة واإلصالح الديني في القرن السادس
عشرَّ ،
ثم جاء عصر الثورة العلمية األولى في القرن السابع عشر ..أما عصر
التنوير فظهر في القرن الثامن عشر ،ويطلق عليه (عصر العقالنية) ،الذي
فتح آفاق المعرفة والثقافة أمام العالم ّ
وبدد الكثير من الغيوم الرمادية،
وأشعل مواقد الصراع بين فكرين ومرحلتين هامتين في تاريخ العالم،
في الوقت الذي كانت فيه بالد الشام والعالم العربي يخضعان لالستعمار
التركي والغربي.
إن عصر التنوير ليس حبرًا على ورق وتدبيج المقاالت والدراسات ،بل هو
ّ
حركة تاريخية ثقافية ويعتبر مرحلة انتقالية معقدة حررت العالم من ُعقد
الظالميين وفتحت األبواب التي أغلقها اإلقطاعيون ومن كان يمارس طقوس
االستبداد ،ويشهر سالح الدين في وجه الفقراء وأبناء شعوب المنطقة،
باعتباره  -كما يتصور -أنه الوريث الشرعي والحاكم الذي أرسله (تموز) إله
الخصب والخير إلى الناس مبشرًا باالستبداد واالستغالل.
اآلن !..ومنذ أربع سنوات ونصف تمر سورية والمنطقة العربية بأزمة
معقدة ومتفاقمة ،هي نتاج سياسة أوروبا والتحالفات الرأسمالية والرجعية
النفطية الخليجية والعثمانية الجديدة ،التي لم تتخلص بعد من فكر
العصور الوسطى والفكر اإلقصائي الوهابي ومن طموح األردوغانية الغارقة
في الظالمية ،التي ّ
صدرت إلينا اإلرهابيين الذين يحملون الرايات السوداء
ويعشش العنكبوت في عقولهم وأفكارهم وذاكراتهم المزروعة بأشواك ما
قبل ألف عام.
إن الصراع بين الظالم والنور ،والرجعية والتقدمية ،واالنفتاح واالنغالق،
والعلم والجهل ،واألح��ادي والمتعدد قديمة قدم التاريخ عندما تشكلت
الطبقات وانقسم المجتمع إلى سادة وعبيد ،م��رورًا بالمرحلة اإلقطاعية
السوداء األكثر قمعًا للفالحين واستبدادًا ،والوصول إلى المرحلة البرجوازية.
ُ
لقد رافق الفكر الظالمي تطور الرأسمالية التي وإن كانت (تجدد نفسها)،
َّ
إال أن الرأسمالية المتوحشة المرتكزة على قواعد استغالل الشعوب ،هي
ّ
ّ
ّ
وسهلت لهم الطريق لتخريب المنطقة،
شجعت وتبنت الظالميين
التي
ّ
وقدمت لهم جميع أشكال الدعم المادي والدبلوماسي والسياسي ..وما تزال
سياستها (التكتيكية واالستراتيجية) هي النهج الذي تسير عليه من أجل
تكريس الفكر الرجعي الظالمي ونشره وتخريب عقول الشباب ،واتباع سياسة
التفتيت والتقسيم على أساس طائفي وإثني ومذهبي ،ومنع تقدم شعوب
المنطقة وجعلها مناطق سياحية لهم وأس��واق لبضائعهم ومنتجاتهم
ّ
ومتنزهات لعجائزهم!..
الظالمية هي تغييب العقل وجعله مغلقًا وإيقاف التطور وتشويه مفهوم
اإلنسانية ،والتقارب بين الشعوب وكيل االتهامات للعلمانيين ونعتهم
باإللحاد وأنهم ضد الدين والمتدينين وال يستحقون الحياة فيجب سحقهم
وقتلهم وطردهم من أوطانهم.
لقد هدر التكفيريون الكثير من دماء علماء الدين والمفكرين والمبدعين
والمثقفين التقدميين والوطنيين وقامات فكرية وإبداعية شامخة ،وبعض
األمثلة تكفي كشواهد ما تزال حديثة العهد ومنها( :حسين مروة ،فرج
فودة ،حيدر حيدر ،نجيب محفوظ ،نصر حامد ابو زيد ،نوال السعداوي..
وغيرهم العشرات بل والمئات) .إنها اإليديولوجية السوداء التي تجمع عفن
التاريخ العالمي وإنتانه ،ويعمل أصحابه ومروجوه على نشره وعرقلة مسيرة
التاريخ البشري واالنساني.
ما العمل أمام هذا الواقع؟ ما هي الخطوات التي يمكن البدء بها لتبديد
هذه الغيوم السوداء؟ ما هو الدور الذي يقع على عاتق الكتاب واالعالميين
والصحفيين والسياسيين والمتنورين والمثقفين في سورية؟ وما دور اتحاد
الكتاب ووزارة الثقافة والمؤسسات الثقافية الحكومية والخاصة وجميع
شرفاء الوطن؟
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تقنيات الق�ص يف (تورق ذاكرتي)

• عو�ض الأحمد
(تورق ذاكرتي) هي املجموعة الق�ص�صية الأخرية للكاتب
با�سم عبدو ,ال�صادرة عن احت��اد الكتاب العرب يف دم�شق.
وللكاتب �أرب��ع رواي��ات و�ست جمموعات ق�ص�صية قبل هذه
املجموعة.
والق�صة الق�صرية هي هذا الفن اجلميل ،هي حلظة جمالية
عابرة و�إرها�ص بالوجود ينطوي عليه الوعي الكامن يف �أعماق
الفرد ،هي فعالية منتجة ،تكيف امل�ضمون الإن�ساين ب�سمت
وجودها ،وجدلها مع باقي احلقائق.
وهذه املجموعة (تورق ذاكرتي) جمعت بني الق�صة الق�صرية
والق�صة الق�صرية جداً ،فهناك ثالث وع�شرون ق�صة ق�صرية
وت�سع ق�ص�ص ق�صرية ج��داً� ,أم��ا عنوان املجموعة ( تورق
ال جمي ً
ذاك��رت��ي) فقد ج��اء موحي ًا دا ً
ال م�ؤلف ًا م��ن كلمتني
تورق والذاكرة ,فكلمة تورق ترمز �إىل االخ�ضرار واخل�صب
والعطاء ,وال��ذاك��رة هي م�ستودع املعرفة �إذ ت��ورق يف هذه
اللحظات اجلمالية وتتفاعل مع الوجود.
الكاتب با�سم عبدو يف جمموعته (تورق ذاكرتي) خرج عن
ال�شكل الكال�سيكي يف كتابة الق�صة الق�صرية يف بع�ض ق�ص�صه
فقد اعتمد على الرتقيم املقطعي ،وعلى العنونة الفرعية,
ففي ق�صة (�سالومي) جند هناك عناوين فرعية :مثل:
ملحوظة ،خامتة �أوىل ،هام�ش �أخ�ير ،هام�ش �أول ،الدقيقة
الأخرية ،انحناءات ال�صباح ..
وال �أدري مدى خدمة هذه العناوين للن�ص الق�ص�صي ,لعلها
مبثابة حمطات ا�سرتاحة للقارئ ليجدد �شوقه وي�شحذ همته،
ورمب��ا وج��د فيها عن�صر ًا من عنا�صر الزخرفة والتجميل
والرثاء.
تنوعت مو�ضوعات ق�ص�ص (ت��ورق ذاكرتي) فجمعت بني
املو�ضوعات الوطنية والإن�سانية واالجتماعية والذاتية.
فق�صة ( �سالومي ) الق�صة الأوىل يف املجموعة تتحدث عن
اجلندي الإ�سرائيلي (�سالومي) املنحدر من �أ�صل بولوين
وعالقته باملالزم الإ�سرائيلي �أورو�سلو املنحدر من �أ�صل �أثيوبي,
القائمة على احلقد والكره (ف�سالومي املعتز بنف�سه كجندي
متمر�س بالت�شظي ،تخرج من دورة �صحراوية رملية قا�سية يف
النقب ،ومي�ضي خدمته يف كتيبةٍ حلماية القاعدة ال�صاروخية
املوجهة ر�ؤو�سها و�أل�سنتها النارية �إىل ال�شمال جنده خا�ضعا
لعبودية املناوبات والقلق الوا�شي مبكنوناته ،وعدم قدرته
على الت�صريح بها و�إطالقها �إىل ف�ضائها خوف ًا من رف�سة �أو
جرب �أن يبت�سم ل�سيده ،ندم بعد �أن تلقى �صفعة
عقوبة ،فقد ّ
��ف �أ�سود رغ��م ان�ضباطه ال�شديد.
على خ��ده الأبي�ض من ك ٍ
كانت ر�ؤاه �أبعد بكثري من حلم يهودي مهاجر ,و�أراد �أن ي�صنع
هوية خا�صة به ،ال �أن ي�ستن�سخ من القرا�صنة م�شروع ُهو َية،
وهذا يدل على مدى ال�صراع اخلطري الذي يع�صف باملجتمع
الإ�سرائيلي حيث البنية االجتماعية اله�شة ،وعدم وجود
روابط �أ�صيلة ورا�سخة يف هذا املجتمع الهجني .ولأنه يف �أر�ض
لي�ست �أر�ضه و�سماء غري �سمائه فتجده يعاهد بندقيته قائ ً
ال:
( نام يا ر�شا�شي نام�/أنت يف �أمان /و�أنا يف بركان� /أعاهدك
ب�أنني لن �أقتل �أحداً ،ف�أنا /ولدت ق�سر ًا هنا /يف غري �أر�ض ،ويف
غري مكان)!
وتنتهي حياته عندما يقتل عمدا املالزم �أور�سلو من �أ�صول
حب�شية ,وقد وجد منتحر ًا يف حمر�سه ،لأن ع�شيقته تزوجت
من �شاب �إفريقي .فاملحيط االجتماعي يف هذه الق�صة ولدى
�سالومي �شكل عوامل ال�ضغط وال�صراع ف�أ�صبحت النف�س
مفتقدة للعدالة.
�إن م�ستوى ال�صراع الداخلي يف هذه الق�صة لدى املالزم
�أور�سلو يت�سم بالق�سوة والوح�شية �إذ �شعر �سالومي ب�أنه يعي�ش
غريبا ً ,فن�شهد حتطم ًا لل�صالت االن�سانية و�شعور ًا عميق ًا
ب�ضياع ذات الفرد ،وال غرابة يف ذلك فاملجند �سالومي هو
مرا�سل �سابق جلريدة (االحت��اد) فهو م�شبع بر�ؤية �إن�سانية
ويحمل فكر ًا تقدمي ًا على عك�س �أور�سلو الذي جاء من و�سط

�أفريقيا� .أما الق�صة التي حتمل عنوان (حمربة الأ�سرار) فقد
كتبت ب�ضمري املتكلم ,وجند يف هذه الق�صة جت�سيم ًا للحلم فهي
غري بعيدة عن الواقع احلا�ضر من ت�صوير ملا يعي�شه الإن�سان
العربي من احل�صار وال��ط��رد والتدمري واخل���راب والوقوف
�أمام ال�سفارات واملطالبة بجواز �سفر ,كما ال تخلو الق�صة من
الرمزية فت�صبح الوردة رمز ًا للأنثى ,وال�شجرة رمز ًا لفل�سطني,
ونقار اخل�شب رمز ًا للعدو الإ�سرائيلي ,فنجده يقول( :وقالت
كما قال ،ك�أنهما متفقان على �أن نقار اخل�شب الذي يحفر منذ
ن�صف قرن �أنف ال�شجرة ،يحاول خنقها ،لكنها �صمدت ولن تئن
�أو ت�ضجر �أو تنحني ،وترف�ض �أن متوت �إال واقفة ،ا�ستطاع
نقار اخل�شب �أن يفتح نفق ًا فيها ،ف�أ�صبح ممر ًا لل�صو�ص وقطاع
الطرق ،وحرمني من ظلها وعليل ن�سائمها) �ص .21
والق�صة التي حتمل عنوان (م�شاهد م�ألوفة) ق�صة تنحو
منحى احلداثة من حيث ال�شكل وامل�ضمون والعناوين الفرعية

تنوعت مو�ضوعات ق�ص�ص
(تورق ذاكرتي) فجمعت بني
املو�ضوعات الوطنية والإن�سانية
واالجتماعية والذاتية
فهي مبثابة ال�شجرة املورقة متعددة الأغ�صان ,فهناك العتبة،
وامل�شهد الأخري ،وال�صورة قبل الأخرية ،وم�شهد و�صورة ،وما
تبقى من عد�سة النهار.
فكل م�شهد وكل �صورة هي مبثابة ق�صة ق�صرية جمعها
الكاتب بالعنوان الرئي�س للق�صة (م�شاهد م�ألوفة) ونلحظ
االختالف والتنوع يف م�شاهد هذه الق�صة .ففي امل�شهد الأخري
نقر�أ و�صف ًا خارجي ًا ل�شاب وو�صف ًا خارجي ًا لفتاة (�شاب �أنيق
يتمهل يف خطواته ،مثقل بالأفكار والهموم ،مرتبك يف م�شيته،
بيده حقيبة ،حذا�ؤه المع ،حليته كثيفة ،يرتدي بذلة �سوداء
 ) .....غري �أن القا�ص يفاجئ القارئ عندما ينقلب هذا امل�شهد
�إىل �صورة فتاة (خلع ثيابه ،نزع حليته امل�ستعارة ،و�أطلّ من
بني الأ�شجار وجه فتاة ،ب�صدرها النافر ب�شموخ ،وتنورتها
الق�صرية)! و�إذا ا�ستمر ال��ق��ارئ �إىل نهاية الق�صة ف�سريى
م�شاهد �أخرى مثرية ومفاجئة.
ونلم�س براعة الكاتب يف �إبداعه بخلق املفارقات املده�شة
كر�سم �شخ�صية ال�شحاذ الذي يبدل ثيابه على الر�صيف ,فهو
يتحول من �شخ�صية �إىل �شخ�صية مغايرة ,كل ذلك ب�أ�سلوب

بارع مركز ًا على احلركات (لوى الرجل عنقه ،جحظت عيناه
�...سال لعابه  ..ظلت يده مفتوحة والنقود ترن يف كفّه)
�ص.44
وه��ك��ذا فالكاتب با�سم ع��ب��دو ي��ط��رح �إ�شكالية الكتابة
الق�ص�صية وبطرح ق�ضايا �أ�سا�سية تتعلق بالوطن والإن�سان
من خالل اختزال الزمن وتكثيف وقائعه وموا�صفاته بحياد
ظاهري ثم يتدخل خللخلة الدالالت املادية والزمنية و�إعادة
تركيبها يف م�سار جديد.
اجل��ان��ب ال��ذات��ي عند الكاتب با�سم ع��ب��دو ،ه��و ج��زء ال
ينف�صل عن الت�شكيلة االجتماعية التي ينتمي �إليها (الواقع)
وي�أخذ هذا اجلانب م�سار ًا يف ت�شكيل ف�ضاء الن�ص الق�ص�صي
من تخيالت وت�صورات وخلق ر�ؤى جمالية و�إن�سانية وهذا
ما نلم�سه يف الق�صة التي حتمل عنوان املجموعة (ت��ورق
ذاكرتي) ,وتتعمق هذه الر�ؤية من خالل حبه للحياة يقول
يف ذلك�( :أع�شق الليل و�أحب النهار � ...أمتنى �أن يكون عمري
كله يف اليقظة ،كي �ألتهم الأ�شياء التي �أحبها ،وما تبقى من
�أجزاء اليوم وك�سوره وفوا�صله يكون للنوم والراحة) .وكل
هذا بل�سان �شخ�صيته الق�ص�صية ،وهذه الق�صة كباقي ق�ص�ص
املجموعة تنه�ض على اللغة ال�شعرية كقوله( :وبعد هذه
املونولوجات نامت ال�شم�س يف ح�ضن �أول غيمة منفية من
موطنها �إىل جزيرة جماورة  ....تيقنت �أن االنتظار مل يعد
جمدي ًا ،والظالم يب�سط خيبته فوقي عندئذ �سلكت طريق
العودة  ...تدرجت بخطوات عرجاء بعيد ًا عن ال�ضجيج،
وعن �أ�سرار ف�ضاءات اجلهات الأربع) .وظف الكاتب تقنيات
متعددة يف ه��ذه الق�صة كتوظيف ال�شعر وامل��ث��ل ال�شعبي
واال�سرتجاع والتقطيع والهوام�ش والتذكر(عندما تخونني
ال�شجاعة ويداهمني اخلوف ،تزداد رجفات يدي ،ورق�صات
قدمي ،و�أتذكر كيف �أخبئ �أ�صابعي النحيفة يف �شال �أمي )
�ص.84
�أما الق�سم الثاين من الق�صة الق�صرية جد ًا ت�شرتك وتتقاطع
بعدة �سمات منها �شعرية اللغة كما يف ق�صة ( ل��ن تبيع
قلبها)( :وهذا كل ما �أملكه � ...أما زوادة الأبدية ف�صرة من
دموعها و�ضعتها حتت ر�أ�سي و�سادة  ...وحني تتهاطل ذاكرتي
بالأحالم ي ُع�شب القرب وتنبت الأزهار ،ف�أنه�ض �أتلم�س وحدتي
� ...أتفقد دموعها) .فالق�صة قائمة على العالقة الإن�سانية
ب�ين احلبيب واحلبيبة ,ب�ين امل��وت واحل��ي��اة ,وقائمة على
التناق�ض واملفارقات .وال�سمة الثانية من �سمات هذه الق�ص�ص
الق�صرية جد ًا �إنها بنيت على الت�ضاد واالنزياحات والدالالت
واملرتادفات وال�صور احل�سية والتجريدية ودالالت االنك�سار
والفرح �إزاء عالقات احلب كما يف ق�صتي( الليل والنافذة)
و(در�سان) حيث نلم�س ت�شخي�ص ًا لليل و�أن�سنة للقمر وتعلم
الدر�س الأول من الأ�سماك من خالل �إتقانها اللغة وتعلم
ال��در���س الثاين من الليل من خ�لال �إط��ف��اء حرائق النهار.
ف�شعرية هذه الق�ص�ص الق�صرية ج��د ًا قائمة على الت�ضاد
والثنائيات وعلى �شفافية اللغة.
الكاتب با�سم عبدو يف جمموعته الق�ص�صية اعتمد على
طاقة معرفية عقلية �ضمن ر�ؤية جمالية لهدف �إمتاع وحتقيق
البعد اجلمايل وال�شعرية وموظف ًا �إمكاناته على التخييل
والتكثيف وجعل الكتابة الق�ص�صية فن ًا منفتح ًا على الت�أويل
والتعدد يف الر�ؤى معتمد ًا على املو�ضوعية واحلياد ك�أ�سلوبني
يف التعامل مع الظاهرة امل�شخ�صة فهو �شاهد ي�سعى �إىل ك�شف
حقيقة ما قد تكون اجتماعية �أو تاريخية.

نقد أدبي
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قراءة يف كتاب:
�صور فكاهية من الأ�شعار احلموية ()1

7
• �أحمد �سعيد هوا�ش

يفتتح امل�ؤلف �أحمد عكيدي كتابه� :صور فكاهية من الأ�شعار وم�ضحك ًا .فلن�سمع ما قاله يف �شاربي �أحد
احلموية بذكره الغاية من ت�أليف هذا الكتاب فيقول�« :أرجو مدر�سي اللغة العربية من حمافظة �شقيقة
من خ�لال ه��ذه الدرا�سة �إف��ادة الآخ��ري��ن ،و�إدخ���ال ال�سرور فقال:
واملرح �إىل النفو�س ،وذلك ملا تتناوله الأ�شعار من نقد و�سخرية لك �شاربان ومل �أزل يف رحلةٍ  /من �شاربيك
لبع�ض جوانب احلياة� ،إذ ُي َع ُّد فن ال�شعر ال�ساخر من �أ�سمى على جناح خيايل
ُ
جي�ش التتار
مير من حت َت ْيهما/
فنون ال�شعر على الإط�لاق ،فهو يحتاج �إىل �سرعة بديهية ُمتهدالن ُ
مير ببالِ
ور�ؤية �شاملة ،ودقة مالحظة ،وح�سن التقاط ملا يدور حولنا وال ُّ
جل�سا عليك القُرفُ�صاء ك�أمنا َ /و َجدا على
من �أحداث و�صور».
ومن ثم ُيظهر امل�ؤلف قِ ��دَ م هذا الفن ال�ساخر يف تاريخنا َ�ش َفت َ
ْيك خري جمالِ
الأدب��ي فيذكر �أ�سماء ل�شعراء برعوا بهذا النوع من ال�شعر هي ق�سمة �ضيزى �شواربك التي /طالت
الذي يدخل احلبور �إىل النفو�س مثل :ابن الرومي ،و(�أبي وعقلك يف طريق زوايل
َ
ول�شاربيك
ملا ر�أيتك �أ�سه َلتْ ُ�س َبل املنى/
دالقة) وجرير ،و�أبي نوا�س ..كقول جرير يهجو الفرزدق:
لقد ولدت �أم الفرزدق فاجراً /وجاءت بوزواز ق�صري القوائم الف�ضل يف الإ�سهال
ونالحظ من �شعر الراحل �سعيد قندفجي اختيار مو�ضوعات
�أو قول ال�شاعر الأخطل ي�صف بخل قوم جرير:
قوم �إذا ا�ستنبح الأ�ضياف كلبهم /قالوا لأمهم بويل على النار ق�صائده من حياة النا�س يف ع�صره ومدينته ،فجعلنا ن�ستمتع
ٌ
�أما مو�ضوع الت�صوير الكاريكاتريي لدى ال�شعراء فقد مثله بقراءة ق�صائده ،وكان يح�سن الت�صوير ب�إبهار ،فنح�س ونحن
�أح�سن متثيل ال�شاعر العبا�سي اب��ن ال��روم��ي ال��ذي و�صف نقر�أ ق�صيدته ب�أننا نرى بعينيه ،ون�شاهد تخيالته ناب�ضة
باحلركة واحليوية.
الأحدب ،و�صوره ت�صوير ًا دقيق ًا �إذ قال:
ال�شاعر علي دمر والفكاهة املعت�صرة من �آالم الب�ؤ�س وال�شقاء:
مرتقب �أن ي�صفعا
ق�صرت �أخادعه ،وطال قذاله /فك�أنَّه
ٌ
وال�شاعر علي دم��ر م��ن مواليد حماه 1927م ،وت��ويف يف
أح�س ثانية لها فتجمعا
وك�أمنا �صفعت قفاه م َّرة /ف� َّ
كانت هذه اللمحات عن فن الإ�ضحاك يف تراثنا العربي مدخ ً
ال ال�سعودية 1985م ،تخرج من كلية اللغة العربية يف الأزهر
لكتاب �أحمد عكيدي مو�ضوع البحث ليكمل املو�ضوع يف البحث ال�شريف حام ً
ال الإجازة يف اللغة العربية و�آدابها ،وله دواوين
يف الأ�شعار الطريفة يف حماة ،وهو مو�ضوع جديد مل يطرق من �شعرية عدة ،فلنقر�أ بع�ض �أبيات من �شعره ال�ضاحك ،وهو
ي�ست�صعب �أن يرى �صغاره ت�صرخ من اجلوع ،وذلك لأن معا�ش
قبل من الباحثني.
وقد حتدث امل�ؤلف عن جذور الفكاهة احلموية وف�صاحتها املوظف يطري بلحظة .في�صرخ (يا �شهرنا ـ يا �شهرنا ـ يا �شهرنا)
فهذا حال املوظف ،ولكن كيف حال الذي ال عمل له وجيبه
فقال:
لتت�صل بالفكاهة فارغة؟! فقال:
متتد الفكاهة احلموية بجذورها عميق ًا،
ّ
العربية يف ع�صورها العبا�سية ،ثم غ ّيبها االنحطاط الذي ومل ي�ستطع �أن يرى حوله� /صغار ًا ت�صرخُ يا جوعنا
ُ
ري في�صرخ (يا �شهرنا)
معا�ش
ِ
ج��اءت ب��ه الع�صور التالية ،ث��م زم��ن االح��ت�لال الفرن�سي،
املوظف يف حلظةٍ  /يط ُ
وع��ادت للظهور مع مطلع الع�صر احلديث ،مبتدئ ًا ،بال�شاعر تراه كئيب ًا ويبدو ال�سرور /عليه �إذا ال�شهر منه دنا
�سعيد قندجي و�شعره ال�ضاحك ،فال�شاعر علي دمر ،والفكاهة فكيف الذي مل يجد ً
مهنة /وال من معا�ش له يغتنى
املعت�صرة من �آالم الب�ؤ�س وال�شقاء ،وال�شاعر وجيه البارودي ،تراهم �شباب ًا لهم رونقٌ  /ت�صيح جيب ُوهم :يا ويلنا
والطبيب وجيه البارودي معروف عربي ًا فقد ولد يف حماه
وال�شاعر وليد قنباز ،وال�شاعر حممد احلريري ،وال�شاعر
ع���ام  /1906وت��ل��ق��ى ع��ل��وم��ه يف حماة
ع��دن��ان قيطاز ،وال�شاعر عمر يحيى،
وتخرج يف اجلامعة الأمريكية ببريوت
وال�شاعر م�صطفى �صمودي ،وال�شاعر
ر���ض��ا رج���ب ،وال�شاعر �أح��م��د �سليمان يُظهر امل�ؤلف ق َدم هذا الفن ال�ساخر طبيب ًا ،وعمل يف بلدته «حماة» وتويف
ِ
ع��ام 1996م وع��ا���ش وجيه م��ع جمتمع
م��ع��روف ب��وم�����ض��ات ن���اق���دة ،وال�����ش��اع��ر
منذر �شيحاري والكوميديا ال�سوداء .يف تاريخنا الأدبي فيذكر �أ�سماء حماة يف الثالثينيات ،والثمانينيات وبقي
وبذلك يكون امل�ؤلف �أحمد عكيدي قد ل�شعراء برعوا بهذا النوع من ال�شعر معه يف الت�سعينيات متمرد ًا ثائر ًا وعا�شق ًا
متفاني ًا ،وطبيب ًا �إن�سانيا ،و�شاعر ًا متفرداً،
غطى جغرافية حمافظة حماة مدينة
النفو�س
إىل
�
احلبور
يدخل
الذي
حتى �أ�ضحى علم ًا بارز ًا من �أعالم املدينة،
وريف ًا بهذا الفن املحبب ،وكان املو�ضوع
وحني �سئل ال�شاعر وليد قنباز عن حماه
الأ�سا�سي هو الفكاهة عند العرب �أو ً
ال
يف �إحدى اللقاءات يف التلفاز ،قال :حماة
ومن ثم يف حماة وال�صحف الهزلية التي
هي العا�صي والنواعري ووجيه البارودي،
كانت ت�صدر ب�أ�سماء فكاهية مثل «انخلي
وقد �صاغها �شاعرنا الطبيب �شعر ًا غري مرة �إذ يقول يف واحدة
هاللة ،واملكن�سة»..
وفيما يلي ن�ستعر�ض بع�ض ال�شعراء الذين �أبدعوا بهذا الفن منها:
قال الوليد حماة تنتظر الوفو/د ال�سائحني لأمتع النزهات
اجلميل من حماة نذكر منهم:
للوافدين �إىل حماة ثالث �آ/ياتِ وهي الإعجاز يف الآيات
ال�شاعر �سعيد قندجي و�شعره ال�ضاحك:
جناتُ
ري وثالثها طبيبي حماة
نوا/ع
وثانيها
عا�صيها
وه���و م��ن م��وال��ي��د ح��م��اه ع���ام 1931م ،وت���ويف يف دم�شق
ُ
1991/12/18م وهو يحمل الإج��ازة يف الأدب العربي من ال�شاعر وليد قنباز وال�سخرية الظريفة:
علم م��ن �أع�ل�ام الأدب والثقافة يف
كلية الآداب يف جامعة دم�شق ثم عمل يف التدري�س يف ثانويات
ال�شاعر وليد قنباز ٌ
حلب وحماة ،كما عمل مدير ًا للمركز الثقايف بحماة ،وكان مدينة حماة ،طارت �شهرته �إىل �سائر مدن القطر ،و�إىل ما
يتمتع بكل الو�سائل والأ�سباب وال�صفات واملميزات من طرف �سواه من الأقطار العربية ،وقد عرفه النا�س مدر�س ًا للأدب
و�إينا�س وخفة روح يف املنادمة ،تلك التي جعلت منه �ضاحك ًا العربي ،ومثقف ًا مولع ًا بالأدب واملطالعة وكاتب مقالة جميداً،

وباحث ًا مدقق ًا ،وحما�ضر ًا متميزاً .وا�شتهر
با�ستطالعاته الفريدة عن املدن واملواقع
التي جتمع بني التاريخ والآداب وهو من
م��وال��ي��د ح��م��اة  ،1935وت���ويف فيها عام
2006م.
تر�أ�س ال�شاعر وليد فرع هيئة التفتي�ش
يف حماة ،وك��ان لديه ث�لاث �سيارات �أكل
عليها الدهر و�شرب ،ومل يعد لديه نفقات
لإ�صالحها ،ف�أر�سل هذه الأبيات �إىل ال�سيد
حممد نهاد القا�ضي رئي�س الهيئة املركزية
للرقابة والتفتي�ش يومذاك يقول فيها:
يا نهاد الذرا ،ونبع املعايل� /أنا �أ�شكو �إليك
�سوء امل�آل
َ
أ�ضحت
�
التفـ/تي�ش
التكا�سي َلدَ َّي يف هيئة
علي �أل َْف َو َبالِ
َّ
هي عندي
فجائع ال تكا�سي /خلقت للفناء قبل الفعالِ
ٌ
لو تراها لقلت من عهد نوح /تتباهى بكرثة الأعطال
ال�شاعر ر�ضا رجب وال�سخرية الرائعة:
ور�ضا رجب من �شعراء حمافظة حماة املعروفني واملرموقني،
وقد ولد يف قرية (عناب) يف منطقة الغاب عام 1952م ،وقد
نال الإجازة يف الآداب من جامعة دم�شق وعمل يف التدري�س
والإدارة املحلية ،و�شغل من�صب مدير الرتبية يف حماة وهو
�شاعر جميد له عدة دواوين �شعرية ،تويف عام 2013م .وجل
�شعره جدي �إال بع�ض الق�صائد ذات الطابع ال�ساخر وخري مثال
على ذلك ق�صيدته الطويقة الطويلة «�أمريكا» التي يرتاوح
عدد �أبياتها ( )42اثنني و�أربعني بيت ًا كلها من ال�شعر ال�ساخر،
وقد افتتحها بهذه الأبيات:
� َّإن �أحلى ق�صيدة «�أمريكا» /فاقر�ؤوها كالفقهِ كلَّ �صباح
�إن �أحلى �صبيةٍ «�أمريكا» /فار�سموها يف �سائر الألواح
وزعوها على املنازل والبا/عة ،وام�شوا يف ظلها بارتياح
ٌ
مليحة فاع�شقوها /ما عليكم ب� ٌأ�س بع�شق املالح
«�أمريكا»
دواء /فا�ستعدوا ملب�ضع اجلراح
عرفت داءكم ،وكانت ٌ
وبذلك نرى ال�شاعر ر�ضا رجب متمكن ًا من فنه فكان حملق ًا يف
�سخريته ال�سيا�سية من خالل ا�ستخدامه الطريقة الواقعية،
وكان �سامي ًا يف �سخريته االجتماعية الناقدة ،وكان قادر ًا على
ا�ستخدام التوريات اللطيفة والعبارات املوحية ،مما يجعلنا
ن�سجل لهذا ال�شاعر تفوقه ومتيزه وتفرده يف هذا امليدان
الذي تقف ال�سخرية فيه يف الذروة فن ًا وفكرة و�صورة و�سحر ًا
كما يقول م�ؤلف الكتاب.
تلك مناذج من �شعر بع�ض ال�شعراء الذين برعوا يف الفن
ال�ساخر الذين ذكرهم م�ؤلف كتاب «�صور فكاهية من الأ�شعار
احلموية» هذا الكتاب الذي يجمع بني دفتيه ف�صو ً
ال عديدة
ومتنوعة مثل :املوقع اجلغرايف والتاريخي ملرتبة �أبي الفداء،
واحل��رك��ة الفكرية يف ح��م��اة ،والفكاهة احلموية ،ورواد
الفكاهة يف ال�شعر احلموي املعا�صر وبذلك يكون هذا الكتاب
�شام ً
ال للتاريخ واجلغرافية ملحافظة حماة ويلقي نظرة �شاملة
على احلياة االجتماعية يف هذه املدينة ،ومما ي�ضفي على هذا
الكتاب جما ً
ال وفائدة هذه الف�صول عن �شعر �أبناء حمافظة
حماة الذين برعوا يف ال�شعر ال�ساخر الذين �أتينا على ذكر
بع�ضهم ،وبذلك يكون امل�ؤلف �أحمد عكيدي رائ��د ًا يف �إحياء
ذك��ر و�إل��ق��اء ال�ضوء على ال�شعر ال�ساخر يف ه��ذه املحافظة
املعروفة بالعمل اجلاد والوقار الذي يتحلى به �سكانها ،ف�شكر ًا
له.
1ـ عن وزارة الثقافة ـ الهيئة العامة ال�سورية للكتاب ـ ط ،2دم�شق 2009م،
�311صفحة.
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«ق�ضية ور�أي»

هواج�س من قلب املوج!

• وجيه ح�سن
بطريقة "املونولوج" خاطب نف�سه بنف�سه قائ ً
ال:
النف�س املُ ْك َتحِ ُ
لة بلون ال�شّ فق ،ول��ون
“�أ ّيتها
ُ
ال�شتاء ،ال ترتكي الباب مفتوح ًا على م�صراعيه،
فقد يت�سلل �إل��ي��ك ال��ظ�لام ،وخفافي�ش الليل،
و�سارقو ّ
ال�ضياء من العيون"..
"�أ ّيتها النف�س ال��ل�� ّوام��ة :ال ت��خ��ايف العيدان
الرياح والأعا�صري..
ال�ضعيفة وال القوية ،وال ّ
وال تبتئ�سي مبا يعرقل اندفاعتك نحو مبا�سم
ال�شم�س ،وق ّمة اجلبل ..اكت�سبي من كلّ معركة
و���س��ام انت�صار ،و�شعار �صمود ،و�شموخ رجولة
حقّة"..
ال�صدق مع الذّ ات بالن�سبة
(�أ ّيتها النف�س،
ِ
فليكن ّ
�إليك ،الع َلم مع �ساريته" ،ف�إذا كان الكذب ُينْجي،
ال�صدق �أجنى" ..وينبغي � ْأن نعلم� ،أنّ ال�صدق
ف�إنّ ّ
يف تهذيب النف�س الأ ّمارة ،يحقق النجاح الكبري يف
التخلّ�ص من �أمرا�ضها و�شهواتها ،ويط ّهر القلب من
اخلبائث ،حتى ينتهي �إىل الإميان الذّ وقي ،الذي
و�صفه النبي "�ص" بقوله" :ذاقَ طعم الإميان َم ْن
ر�ضي باهلل ر ّب ًا ،وبالإ�سالم دين ًا ،ومبح ّمد نب ّي ًا"..
نف�س� ،أال تف�سحي املجال �أمام
وينبغي كذلك يا ُ
الزّ يف ليغدر بك ،فيرتكك بني ال�شك واليقني ،بل
و ُي�سلمك لأنياب ال�ضياع والعدم� ..أ ّيتها الكلمات
املُ��ت��دح ِ��رج��ة كاحلجارة على �إ�سفلت الأل�سن،
اخجلي من قطرات النّور والبيا�ض ،ومن خيوط
ال�شم�س رائعة النّهار الذّ هبية ،فهي تراقبك،
وترت�صد خطواتك خطوة خطوة ،و�أ ّو ً
ال ب�أ ّول)..
ّ
"�أ ّيتها النف�س الأ ّم��ارة ،الكلمة الط ّيبة ،تقع يف
امل�سمع الط ّيب ،والكلمة البذيئة ت�صادف �أذن�� ًا
بذيئة مثلها ،ترتع�ش لها وتطرب ،ويف ّ
فم،
رت لها ٌ
ويطري لها َجنان"..
فيك � ْإن
ر
العا
،"...
بـ
���ارة
م
ل
أ
ُ ِ
(�أ ّيتها "النف�س ا ّ
َخلقتِ م��ن ال��وه��م ح��رك��ة رخي�صة� ،أو موقف ًا
ُم�سِ ّف ًا� ،أو "دم ًا" َم ْ�سفوح ًا� ..إنها ملنق�صة بحقّك،
و�إدانة كربىْ � ،أن تبني من ال�شّ وك �أ�شواك ًا ،بل من
الواجب ومنطق الأمورْ � ،أن تبني من ال�شّ وك بياد َر
��ب ،وم�شاتل �ضياء ..وينبغي عليك دوم�� ًاْ � ،أن
ُح ٍّ
تعملي جاهدة على حمو الأخطاء واخلطايا من
�سالحك يف ذلك� :إميان متيقظ ،و� ٌ
أمل
طريقك،
ُ
وت�صميم ُمتجذّ ر ،ورن ٌّو دائم �إىل الذّ روة،
جديد،
ٌ
�إىل َم َراقي العلياء� ،إىل البعيد ،و " َم ْن ْ
يكن
مل ْ
يكن لهُ ح��زْ نٌ قريب") كما يقول
نظر بعيدْ ،
لهُ ٌ
�أحدهم..
النف�س ،خذي العِظة من البحر ،كيف
"�أ ّيتها
ُ
�أنّه يلفظ من �أعماقه كلّ ج�سم غريب ،ملقي ًا به
مبده وا َ
جلزْ ر،
عنو ًة �إىل ال�شاطىء ..وهو يحاول ِّ
ّجدد ،وهو
� ْأن يبقى بحر احلركة والنظافة والت ّ
ّ
اليم ّ
ال�ضايف الو�سيع ،ال��ذي يعرف �أنّ التوقف
ُّ
مجَ ْ لبة للمذلّة والأو�ساخ والزّ َنخ ،و�أنّ التكلّ�س
�أُ ُّ�س الآالم والتّوهان والعدم ..ثم هل بني جن�س
الراكد،
الب�شر ،واحد من العقالء يراهن� ،أنّ املاء ّ
وكر
ال يتح ّول �إىل ماءٍ � ٍ
مر الأيامّ ،
آ�سن قذر ،على ّ
الأعوام؟ وكذا النف�س الب�شرية ،التي ال حتاول
الرن ّو �إىل النجوم� ،إىل �أدمي ال�سماء� ،إىل هاتيك
ّ
ٌ
يدهَ ُمها ليل من
امل�صابيح املتلألئة هناك ،كذلك ْ

قهر قاتل ،ويغزوها �ضيا ٌع يحيلها �إىل هَ َباء"!
ٍ
ّ
م�صاف
"�أ ّيتها النف�س الغالية ،ارتفعي �إىل
ال��ع��ظ��م��اء� ،إىل م�ستوى �شموخهم و�إب��داع��ه��م
ونكرانهم ل��ل��ذّ ات� ،إىل ���ص��وت احل���قّ يف وعيهم
و�ضمائرهم� ،إىل �إراداتهم التي ال تخ ُبو لها �شعلة،
وال ينهدم لها مبد�أ ،واعلمي �أنه ما نبغ العلماء
وعليك �ألاّ
�إال ب�صدقهم و�إخال�صهم و�صربهم..
ِ
متحجرة العقل ،م�سلوبة الإرادة،
تبقي جامدة،
ّ
مت�صلّبة ال�شّ رايني ،فكلّ هذا لي�س يف م�صلحتك
��ت ل��ك و�أق����ول :ح���اويل احلركة
ال�� َب��تّ��ة ...ق��ل ُ
ولكن نحو �ضفاف النقاء ،وذرى الإميان،
والنّماءْ ،
ومراقي الإب���داع ،واتركي �أكمام الزّ هر تتفتّح
يف �صدرك ،ويف طفولة احلدائق ،وعلى مبا�سم
ال�شط�آن ،ويف كلّ مكان ،ففي احلركة حياة �أ ّية
ربيع � ّأي ربيع"..
حياة ،ويف
ّ
التجدد ٌ
"�أ ّيتها النف�س القريبة من القلب و�شِ َغافه ،ال
ترتكي املجال خلفافي�ش الليل البهيمْ � ،أن تبني
�أع�شا�شها فيك ،و� ْأن ت�شيد بيوتها كيفما تريد،
حينها وحلظتها� ،س�أعرف يقين ًا� ،أنّ قيمتك عندي
مهب ال ّ��ري��ح ..و�أنّ ُع�� ْم َ��ر ِك
ال ت�ساوي ق�شّ ة يف ّ
الزمني والعقلي� ،صار على م�سافة �أمتار قليلة من
املوت واالنحطام"...
(�أ ّيتها النف�س الل ّوامة ،مِنَ الآن ف�صاعداً� ،س�أكونُ
مهند�سك املعماري ،مع ّل َمك ب�إحدى
طبي َبك اخلا�ص،
َ
املدار�س ،بل مر ّبيك يف �إحدى ريا�ض الأطفال..
وحينَها وعندَ ها �س�ألقي عليك درو�س ًا �شتّى يف علم
التخدير والإنعا�ش ،ومعاجلة الأمرا�ض الع�صبية
وحما�ضرات يف علم الهند�سة
والنف�سية ،ودرو�س ًا
ٍ
والر�سم والتخطيط و�إن�شاء اجل�سور ،وزخرفة
ّ
الأبنية من ال��داخ��ل �أو ً
ال ،وم��ن اخل��ارج تالياً،
�أعني االهتمام بامل�ضمون وال�شّ كل ب�آنٍ مع ًا ،ومن
ثم �س�أعلّمك �أبجدية الكفاح ،وهجائية الإقدام
ّ
���ض��يء ،يعيد لإن�ساننا العربي
��ي َو ِ
نحو غد �أ َم�� ِل ٍّ
ً
�شيئ ًا "كثري ًا – قليال" من كرامته املهدورة ،و�أمنه
املفقود ،وجليلنا ال�صاعد ابت�سامته املهاجرة..
أكف يدي وعقلي وخربتي عن تعليمك� ،إال
ولن � ّ
ْ
متقدمة من
مرحلة
إىل
�
قد
تكوين
أن
�
بعد
و�صلتِ
ّ
ْ
فهم �أ�سرارك ،و�أعماق ذات��ك ،وقد تخ ّل�صتِ من
غرة ..فانتبهي
�سوءات ٍ ومطاعن غزتْك على حني ّ
�إىل واجباتك و�صحواتك ،وال تخطئي بعد اليوم،
ف�إنّ خيط ًا من النّور ي�ضيء لي ً
ال بطوله ،وكوين
الدوام نف�س ًا محُ ّبة للأقانيم الثالثة  -ط ّيبة
على ّ
ري وا َ
جل َمال") ..ويف
الذكر – �أعني "احلقّ واخل َ
ال�سياق بعا ّمة يقول �شاعر:
ّ
ّف�س يف َحالِ ُع ْ�س ِرها
و�س الن َ
"و�أنيّ � ُأ�س ُ
ا�ض بامل َ ِعي�شَ ةِ قان ِِع"
يا�سةَ َر ٍ
�سِ َ
و�سها
"ك َما ُكن ُْت يف َحالِ ال َي َ�سا ِر � ُأ�س ُ
توا�ض ِع"
يا�س َة َع ٍّف يف ال ِغنَى ُم ِ
�سِ َ
"و�أمن ُعها ال ِو ْر َد الذي ال يل ْيقُ ِبي
َو� ْإن ُكن ُْت ظ ْم�آن ًا َب ِع ْيدَ َّ
ال�شرا ِئ ِع"...
ال�شا ِر َبة� ،أي "موا�ضع ُّ
 َّ"ال�شرائِع" :مَوارِد ّ
ال�شرب"..

قضايا وآراء

�إطاللة واقرتاح
•�إ�سماعيل امللحم
تتداعى �إىل الذهن بني فينة و�أخرى ال�شاعر موري�س قبق و�أورخ��ان مي�سر؟
عناوين كتب �أو عناوين ن�صو�ص و�أ�سماء �أال ي�ستحق �آخ����رون مم��ن ك��ان��ت لهم
بع�ض من الأدباء الذين كان لهم ح�ضور ب�صماتهم املهمة �أن يبحث يف نتاجاتهم
يف ال�����س��اح��ة الأدب���ي���ة ع��ل��ى �صفحات فيجد فيها الباحث �أو املتلقي ما يفيده
ال��دوري��ات� ،أو �أن لهم كتب ًا ن�شرت يف ويفيد احلركة الثقافية لتبني على ما
حينها ،يجد املرء نف�سه م�شوق ًا لإعادة خلفه مثل ف�ؤاد ال�شايب و�أديب اللجمي
قراءتها .وق��د تفتح ه��ذه املحاولة �أو و�سالمة عبيد وخليل خ��وري والقا�ص
احل�شرية� ،إن �شئت ،باب ًا يكون الدخول اللطيف ال�ساخر حممد حيدر ال��ذي
منه فر�صة لال�ستمتاع بن�ص �أو اقتنا�ص غ���ادر ال�����س��اح��ة وه���و يف ع��ز عطائه،
ف��ك��رة وم��ا ���س��وى ذل��ك م��ن ف��ر���ص ،لكن وخليل ه��ن��داوي وع��ب��د العزيز هالل
�صدمة قد حتدثها بع�ض هذه املحاوالت وجميل �صليبا وك��ام��ل ع��ي��اد و�سلمان
وما �أكرثها �أن �أ�سماء ا�شتهرت يف حينها قطاية ،وع��زي��زة ه��ارون وهند ه��ارون
قد غابت فال يذكرها الآخ��رون ب�سبب و�سامي اجلندي وغريهم ،ورمبا احلركة
بعد ال�شقة وهي لي�ست بعيدة �إىل حد الأدبية ب�إعادة ق��راءة تلك احل��وارات
ي�صبح ن�سيانها م�سوغ ًا .وال��ع��ودة �إىل امل��ه��م��ة ع��ل��ى ���ص��ف��ح��ات ال���دوري���ات يف
تلك الدوريات والكتب على الرغم مما �أبواب قر�أت العدد املا�ضي من � ...أو يف
�أ�صابها من فقد لون �أوراق��ه��ا وتق�صف الردود التي �سطرها بع�ضهم واملناق�شات
حوافها ومتزق بع�ض �أجزاء منها تظل و�سواها؟
ل�ل�إط�لال��ة عليها متعتها ،ف��ف��ي نب�ش يف ا�ستعادة ح�ضور ن�صو�ص و�أ�شخا�ص
حمتوياتها الكثري من الرغبة ،بل من ودوريات يف هذا القطر العربي �أو ذاك
يجد املرء يف الدورية
ال��رغ��ب��ة وال�����ش��ه��وة
الواحدة �أ�سماء عدد
اللتني ال تقاومان.
من الكتاب من �أقطار
فمن متعة الن�صو�ص
ال��ع��روب��ة املختلفة.
�إىل ف�ضول التعرف
من
ب�شيء
املرء
ي�شعر
قد
ن����ازك امل�لائ��ك��ة من
ع��ل��ى �أ���س��م��اء كانت
يف ح��ي��ن��ه��ا من����اذج احلزن ورمبا باملرارة عندما ال���ع���راق �إىل جانب
ل��ي��ل��ى ب��ع��ل��ب��ك��ي م��ن
مل���ا ت��ت��م��ت��ع ب���ه من
دور
لها
كان
أ�سماء
�
ي�صادف
لبنان لوي�س عو�ض
اج��ت��ه��اد احل�����ص��ول
والبحث عن املعارف ،رائد يف الن�شر والفعل الأدبي ورجاء النقا�ش وعبد
القادر القط من م�صر
والقدرة على احلوار
عن
توارت
قد
والفكري
�إىل ج���ان���ب م��ط��اع
وال��ن��ق��ا���ش والنقد،
وم������ن امل������ه������ارة يف الأنظار ،و�ضاعت �أ�صواتها �صفدي وع��زة الن�ص
من �سورية.
الأ�سلوب والطرائق
�أال ن�ستطيع �أن نفي
ال��ت��ي حت��ق��ق املتعة
ب��ح��ق��وق م��ن �سبقنا
وت���دع���و �إىل رف��ع
و�أن ن��ق��دم للأجيال
م�����س��ت��وى ال���ت���ذوق
ال��ق��ادم��ة واحل��ال��ي��ة
و�إ�����ش����ب����اع����ه ع��ن��د
مواد ًا من الأدب والفكر من تلك املرحلة
املتلقي.
قد ي�شعر املرء ب�شيء من احلزن ورمبا املبكرة للأدب والفكر العربي احلديث
ب��امل��رارة عندما ي�����ص��ادف �أ���س��م��اء كان لها من القيمة الأدبية والفكرية ،بل
لها دور رائ��د يف الن�شر والفعل الأدب��ي والرتبوية ما يفوق �أهمية ما هو موجود
وال��ف��ك��ري ق��د ت����وارت ع��ن الأن���ظ���ار ،حالي ًا يف بع�ض الكتب املدر�سية.
و�ضاعت �أ�صواتها فال ُتذكر يف �أبحاث قد جند الكثري ما يكون رد اجلميل الزم ًا
ج��دي��دة �أو يف ن���دوات �أو مهرجانات علينا يف القيام بندوات تقدم املفيد يف
�أدبية� ،أو يف مالحق وحم��اور تخ�ص�ص ذك��ر دوري���ات من ه��ذا القطر �أو ذاك،
بني فرتة و�أخرى يف الدوريات املوجودة دوري��ات مل يعرف توزيعها بني البلدان
ملرحلة �أث��رت فيها �أو كان لها ت�أثريها العربية حدود ًا بينها� .أال ت�ستحق جملة
مثل النقاد واملقتب�س و� ...إط�لاالت
الذي ال ي�ستهان به.
مت��ر ع��ل��ى ت��ل��ك ال�صفحات �أ���س��م��اء عليها والتعرف �إىل كتابها ون�صو�صها؟
وك��ت��اب��ات لها نكهتها املميزة ول��و بعد وكذلك الأدي��ب واملك�شوف ،والر�سالة
العهد بها� .أ�سماء م��رت ،غابت ,غيب وغريها الكثري يف �أقطار العروبة .قد
بع�ضها املوت ،و�أخرى ان�سحبت ل�سبب �أو كانت دوريات هويتها عربية وجن�سيتها
لآخر ،ومنها من هاجر وانطوت �صفحة عربية لأنها كانت تفتح �أبوابها للجميع
�إبداعاتها� .أال ي�ستحق منا �أ�شخا�ص مثل من م�شرق الوطن العربي �إىل مغربه؟
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هزمية ال�شخ�صيات العظيمة
والقوي من يقف وحيداً
ُّ
م� َّؤقتة,

(عد ُّو ال�شعب) وامل�صالح املتناق�ضة
• �سريعة �سليم حديد
امل�سرح ف�ضاء رحب للكلمةُ ,يلقي بحمولته
�أمام اجلمهور ,قد يعرتيه الوهن والفتور,
و�أح��ي��ان�� ًا ك��ث�يرة ي��زه��ر ك���أ���ش��ج��ار ت��وت
كاذبة ثم يجدد عطاءه بتجدد وجوه
�شخ�صياته ,وغالب ًا ما ينت�صر ,وي��د ّوي
الت�صفيق بعيد ًا خم ِّلف ًا ذكريات خالدة.
�إنه امل�سرح بكل جاذبيته يعر�ض م�سرح َّية
(عدو ال�شعب) للكاتب الرنوجي (هرنك
�إب�سن) بوجوه خمتلفة وب�أمكنة متن ِّوعة
يف زم���ن ���ض��اع��ت ف��ي��ه اجل�����ر�أة ,و�أم�����س��ت
الكلمة ال�صادقة متوارية خلف امل�صالح
ال�شخ�ص َّية.
يبد�أ الكتاب مبقدِّ مة بقلم الدكتور ف�ؤاد
عبد َّ
املطلب ِّ
يو�ضح فيها بع�ض تفا�صيل
ِّ
حياة م�ؤلف امل�سرح َّية (هرنك �إب�سن).
وال�لاف��ت يف مقدَّ مة الكتاب �أن املرتجم
د( .ف�ؤاد عبد َّ
املطلب) َّ
خل�ص امل�سرح َّية
ب�صفحتني تقريب ًا ,هذا مما ي�ض ِّيع على
القارئ متعة املطالعة ,ويحدُّ من ُّ
توقعاته
ملجريات الأحداث ,ويبعده عن الت�شويق.
وق��د يلغي فكرة اال�ستمرار يف مطالعة
الكتاب.
الرتجمة عن اللغة االنكليز َّية ,كانت
موفقَّة �إىل حدٍّ كبري ,لأن املرتجم ا�ستطاع
نيل �إعجابنا بطريقته ال�سمحة يف تقدمي
روح اللغة التي حيكت بها امل�سرح َّية.
ب��داي��ة حتمل امل�سرح َّية ب���ذور �أخ�لاق
عالية للدكتور( :توما�س �ستوكمان)
يف االكت�شاف املده�ش الذي قلب �أحوال
البلدة ر�أ�س ًا على عقب:
(الدكتور �ستوكمان :ال َّ
�شك يف �أنها كذلك.
لكن هل تعلمون ماذا مت ِّثل ح َّق ًا ح َّماماتنا
احلبيبة ,هذه التي تتلقَّى الإطراء ,والتي
كلَّفت الكثري من املال؟ هل تعلمون ما هي
حقيقتها؟
هوف�ستاد :ال ,ماذا هي؟
الدكتور �ستوكمان :ال �شيء �سوى جمارير
لعينة� ).ص80
وت��ت��ق��دَّ م �أح����داث امل�سرح َّية ب�أ�سلوب
لطيف ,ويحتدم ال�صراع حقيقة عندما
يعلم رئي�س البلد َّية بالأمر ,علم ًا ب�أنه
�شخ�صية مق َّربة جد ًا للدكتور (�ستوكمان)
َّ
�إنه �أخوه ,ربمَّ ا �سبب الغرية هو من جعل
رئي�س البلد َّية يقف موقف ًا معاند ًا لعدم
ن�شر اخلرب ,وال�سعي اجلاد لكتمانه ,وهو
ما ي�ست�شف من ق��ول �ستوكمان خماطبا
بيرت:
ــــــ (الدكتور �ستوكمان� :أنت توقن بذلك
مثلي ,ي��ا (ب��ي�تر) لكنك ل��ن ت��قَّ��ر بذلك
لأنك �أنت من �أ�ص َّر على بناء احلمامات,
وجماري املياه حيث هي الآن ,والآن �أنت
ترف�ض االعرتاف بارتكابك خط�أ فادح ًا.
ال تتغابى �أتظن �أنني ال �أعلم ما يجول
بخاطرك؟!) �ص108
ويحتدم ال�صراع �أي�ض ًا يف نهاية الف�صل
الثاين تقريب ًا بني الأخوين ,عندما يهدد
رئي�س البلد َّية بف�صل الدكتور من العمل

يف احلمامات ,مع هذا مل ي�ستطع �إقناع
الدكتور بالرتاجع عن �أقواله.
وقت اجتمع فيه احلق مع الباطل �أمام
ال�شعب ,الدكتور (�ستوكمان) ورئي�س
البلد َّية يف اجتماع �أمام ال�شعب هو ال�شعب
قرر �أن عد َّوه هو من يدافع عن م�صاحله,
ويخ�سر ك��ل �شيء مقابل �إث��ب��ات وجهة
نظره.
الدكتور (�ستوكمان) الذي �ضحى بكل ما
ميلك مقابل درء اخلطر عن �أهل بلدته,
لكن النتيجة م�ؤملة ,وق��ول احلقيقة مل
ينل من ورائ��ه��ا �سوى خ�سارة كل �شيء.
ومن هنا كان العجب كبري ًا من ال�شعب �أو ًال
ومن الأخ ثاني ًا ,ومع كل هذا يبقى الدكتور
م�ص َّمم ًا على �أن احلمامات مياهها مل َّوثة
و�سامة وم�ض َّرة جد ًا بالنا�س:
(ال�س ِّيدة �ستوكمان( :بهدوء) عزيزي
(توما�س) ,دعنا نخرج من املمر اخللفي.
الدكتور �ستوكمان :ال طرق خلف َّية عندي
يا كاترين! (يرفع �صوته) �ست�سمعون من
ي�سركم قبل �أن ينف�ض
عد ِّو �شعبكم ما ال ُّ
غبار هذه البلدة عن قدميه .ف�أنا ل�ست
�شديد الت�سامح مثل ذلك ال�شخ�ص الذي
كان يقول“ :اغفر لهم لأنهم ال يعرفون
ماذا يفعلون” �ص186
يف الف�صل اخلام�س ,وهو الف�صل الأخري
يقرر (�ستوكمان) البقاء يف
يف امل�سرح َّيةِّ ,
البلدة بعد �أن ي�شرتي ع َّمه والد زوجته
�أك�ب�ر ق��در ممكن م��ن �أ���س��ه��م احل��م��ام��ات,
يقرر �أن يواجه اخلط�أ بدل الهروب منه,
ِّ
بالتحدِّ ي والعمل ال���د�ؤوب على �إ�صالح
م��ا ميكن �إ���ص�لاح��ه .بهذا االجت���اه ختم
(ه�نرك �إب�سن) م�سرح َّيته ج��اع ً
�لا من
�شخ�ص َّية (�ستوكمان) �شخ�ص َّية منوذج َّية
يف عامل فقد ك َّم ًا كبري ًا من ال�شرفاء.
القت هذه ال�شخ�ص َّية �إعجاب العديد
م��ن ال�شخ�صيات امل��ه�� َّم��ة ك��م��ا ج���اء يف
املقدِّ مة” وق��د كتب (ه��ارول��د كالرمان)
يف خامتة نقا�شه ع��ن امل�سرح َّية� ”:إن
هزمية ال�شخ�صيات العظيمة م�ؤ َّقتة ,فهم
ي��ح��رزون الن�صر بعد �سنني من الن�ضال
ال�شاق ,ويبقى (�ستوكمان) على الرغم من
ذلك متفائ ًال حتى النهاية� ”..ص25
وتنتهي امل�سرح َّية باكت�شاف (�ستوكمان)
حقيقة الأمر التي ا�ستنبطها مما حدث
ل���ه م���ن خ�ل�ال جت��رب��ة ق��ا���س��ي��ة ح�صد
نتيجتها ب�أنه لقِّب عدو ال�شعب:
“الدكتور �ستوكمان :بلى ,بلى ,يجمعهم
حوله ويهم�س يف �آذان��ه��م)� :أتعلمون؟
احلقيقة هي �أن �أقوى رجل يف العامل ,هو
ذلك الذي يقف وحيد ًا دائم ًا� ”.ص221
ــــ امل�سرح َّية العامل َّية (عدو ال�شعب) للكاتب
الرنوجي (هرنك �إب�سن) ترجمة الدكتور:
ف�ؤاد عبد املطلب .من�شورات الهيئة العامة
ال�سوريَّة للكتاب ,وزارة الثقافة دم�شق 2012

لوحات الفنان نذير نبعة:
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حداثة تعبريية متدثرة بذاكرة
املكان ال�سوري اجلمالية

• عبد اهلل �أبو را�شد

الفنان الت�شكيلي ال�سوري
نذير نبعة من مواليد مدينة
دم�شق عام  ،1938تخرج من
ق�سم الت�صوير يف كلية الفنون
اجلميلة بجامعة ال��ق��اه��رة
ع���ام � ،1965أمت درا���س��ات��ه
العليا يف امل��در���س��ة الوطنية
ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��ف��ن��ون بالعا�صمة
الفرن�سية باري�س عام ،1972
مار�س مهنة تدري�س الفنون
يف مدار�س مدينة دير الزور
ودم�����ش��ق وم���واد الت�صوير يف
كلية الفنون اجلميلة وطالب
الدرا�سات العليا ،وعمل كر�سام
م��وت��ي��ف وم�����ص��م��م غرافيكي
للر�سوم الداخلية للعديد من
ال�صحف واملل�صقات يف بريوت ودم�شق .وهو قامة
ت�شكيلية �سورية متطاولة يف ميادين احلركة
الت�شكيلية املحلية والعربية العاملية ،وواح��د
من ر ّواد احلداثة التعبريية ال�سورية املميزين،
وم�شرف على ع�شرات م�شاريع التخرج لطالب كلية
الفنون اجلميلة يف جامعة دم�شق� ،أقام جمموعة
من املعار�ض الفردية واجلماعية واملجموعات
وحا�صل على جمموعة �شهادات التقدير والتميز
واجلوائز.
لوحاته الت�صويرية خارجة من جالبيب ذاكرة
الأمكنة ال�سورية الب�صرية ,متدثرة ومتناغمة
مع جميع جتلياته اليومية املعي�شة والأ�سطورية
املُتخيلة بتقا�سيمها الت�شكيلية ال��ت��ي تفي�ض
حيوية وحركة وجماليات معاين وقيم ت�شكيلية
م��درو���س��ة وم��ت��وازن��ة ور�صينة .ي�سبح يف متنها
الو�صفي يف ف�ضاء العزف التقني متنوع ال�سمات
واخل�صائ�ص واملواد والأدوات ،يدندن بخطوطه
وم�ساحاته امللونة العاك�سة ل�شخو�صه و�أواب��د
مكانه ال�سوري �أن�شودة املواطنة ال�سورية يف �أبهى
مظاهرها الو�صفية .ي�ستعري مكوناته من معينها
خل�سة وينرثها �صريحة الأ�شكال واملكونات فوق
�سطوح خاماته امل�ستعملة ،يجوب فيها ومعها
برحاب التيارات الواقعية التعبريية ،والتعبريية
ال��ت���أث�يري��ة ال��رم��زي��ة والتعبريية التجريدية
جمتمعة �أو متفرقة واملتنا�سقة م��ع خ��ي��ارات
موا�ضيعه املطروحة يف ه��ذه اللوحة �أو ذال��ك
العمل الفني.
الن�سوة حا�ضرات بقوة يف جميع طقو�سه ال�شكلية
يت�صدرن امل�شاهد الب�صرية ويلعنب �أدواره���ن
الطبيعية يف ا�ستكمال دورة احل��ي��اة ال�سورية
مب��ا ميثلن م��ن رم��زي��ة امل��ك��ان ال�سوري و�أ�صالته،
واملحاكية حلديث الأر����ض وذاك���رة الإن�سان يف
جتليات الأمل والعمل املثمر واملفيد واملزين بالعلم
واملعرفة ومواكبة دورات احلياة احلرة والعي�ش
الكرمي من خالل �إ�شارات ن�ص ّية ت�شكيلية رمزية.
وت���ارة حممولة بحديث الن�سوة وخلواتهن يف
نا�صية ق�صة هنا وحكاية هناك ،تدخل معرتك
الواقع املعي�ش باملتخيل الرمزي والأ�سطوري يف
ح�سبة تقنية فائقة اجل��ودة والر�صف املتوازن
واملتكامل لعنا�صر املو�ضوع ومفرداته الت�شكيلية يف
ف�ضاء كل لوحة من لوحاته.
دم�شق القدمية يف بيوتها امللتحفة بالأ�سرار
واحلكايات والتي ُتعيد ال�شيخ �إىل �صباه هي جماله

احليوي يف ن�سج معامل �صوره املر�سومة وامللونة
ب�أناقة تعبريية وباقتدار فني وتقني وجمايل
م��ن فنان امتلك جميع مقومات االبتكار فكرة
وتخي ًال وتطويع ًا ملواد و�أدوات مل�صلحة خياراته
الت�صويرية ،ومداد ر�ؤاه الت�شكيلية التي ُتعطيه
التميز واخل�صو�صية والتفرد ما بني �أقرانه يف
احلركة الت�شكيلية يف زمانه ومن تبعه من �أجيال
فنية ت�شكيلية �سورية �سابحة يف حميط مقاماته
ووالئ��م��ه الب�صرية ،يجد املتلقي يف تفا�صيل
لوحاته مت�سع ًا ملقوالت الرتاث واحلداثة ،يذكرهم
ب�سوالف �ألف ليلة وليلة الدم�شقية ،املفتوحة على
ذاك��رة الإن�سان ومالمح الوجوه احلاملة ،ورق�ص
الأج�ساد املتحركة يف ف�ضاء التكوين وهند�سته
املعمارية الرتيبة ،واملتجلية يف �أزي��اء ومالب�س
متنوعة الألوان وال�صنائع.
ُتخفي يف جدرانها اخللفية واملزخرفة �ضجيج
الزمن العربي املتعاقب .ت�ستعري اجلمال الدم�شقي
(ال�شامي) بكل غوايته ،وت�ستنجد بالزخرفة
العربية الإ���س�لام��ي��ة وم��ظ��اه��ر احل��ي��اة احلاملة
واحلافلة مبعطيات الأمل ،والبوح اجلميل املتوالد
من قنديل الإ�ضاءة ،ومزمار احلي ورق�ص احل�سان
ف���رادى وجماعات يف ح�ضرة امل�شهد الب�صري،
وخلفياته املو�شاة ب���أزه��ار وورود دم�شق الغنية
عن الو�صف والتعريف التي حتتل مكانها املنا�سب
داخل منت اللوحات .ولت�ستكمل احللي واملجوهرات
والأ�شياء امل��ادي��ة الثمينة ،واملتنا�سبة مع زمن
عربي غابر دورة الو�صف الب�صري يف جماليات
م�ضافة .تقربنا خطوة من فهم ن�سيج حكاياته
ومقولته الفنية والفكرية واجلمالية ،والقول ب�أن
دم�شق الفنان متخفية يف رمزية الأنثى وقدرتها
على احل�ضور يف م�ساحة و�صف وذاك��رة ،وداللة
على احل��ب وامل���ودة وال��زم��ن الدم�شقي املتوا�صل
واجلميل.
لوحاته يف بنيتها اللونية ال تخرج عن دائرة
الأل�����وان الرئي�سة (الأ���س��ا���س��ي��ة وامل�����س��اع��دة)
واملتوالدة يف ملونات م�شتقة ومتنا�سبة مع طبيعة
امل�شهد الو�صفي .كل ل��ون فيها م��درو���س بعناية
وفهم تقني خا�ص ،ال ن�شاز فيها خلط �أو لون يف
ر�سم وت�صوير معامل �شخو�صه ومتمماته اخللفية.
ع��ام��رة مب��ل��ون��ات احل��ي��اة الطبيعية ومكوناته
املر�صوفة من فنون رق�ص ومو�سيقا وعلوم ومعارف
و�آداب ومعاي�شة ،مدرجة يف قوالب �شكلية جميلة
تف�صح عن جودة م�ؤلفها ،وموقعه املميز يف ذاكرة
الفن الت�شكيلي ال�سوري احلديث واملعا�صر   .
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ملاذا يعيـ�شـــون؟

• يلينا تولو�شيفا
«يوليا»
كم �أريد �أن �أعي�ش و�أ�ؤمن و�أ�شعر بكل جوارحي!� ..إنني
�أموت� ,أموت ,لكنني �أ�شعر بالرغبة يف العي�ش ,ويف ال�سفر,
والعي�ش ,والعي�ش!
ي��وم��ي��ات امل��راه��ق «ي����وري ري��اب��ي��ن��ك�ين» يف لينينغراد
املحا�صرة.
�أطفال احل��رب الوطنية العظمى – ما ال��ذي ر�أوه قبل
عام 1941؟ هل �أتيح لهم �أن ي�سجلوا يف ذاكرتهم حلظات
الفرح الطفويل اخلاطفة التي متنحنا الح ًقا الدفء
ط��وال احل��ي��اة؟ لكن ما ال��ذي ك��ان ج��دي ً��را ب���أن يحفظ
يف الذاكرة ,وهل قدر له�ؤالء الفتيان �أن يعي�شوا تلك
اللحظات على الأقل؟ ما الذي ت�سنى للحياة �أن تقدمه
لهم قبل احلرب كي يتذكروه ,وما الذي كان ي�ستحق منهم
الن�ضال؟ من �أي��ن ظهرت لديهم هذه الرغبة اليائ�سة
يف �أن يظلوا على قيد احلياة على الرغم من كل �شيء؟
لينينغراد املحا�صرة .مل ي�صل �إلينا منها �سوى مقاطع
من الأفالم الوثائقية و�صدى احلكايات ولقطات مرعبة
بالأ�سود والأبي�ض لأنا�س ميوتون يف ال�شوارع مبا�شرة...
الأحفاد يحفظون هذه ال�شواهد وي�صنعون منها �أفال ًما
جديدة ,ويخرجون امل�سرحيات �سع ًيا منهم �إىل ت�أدية
�سرا يف نظرنا� ,أو
الدين لذلك الن�صر الذي �ستظل �أ�سبابه ًّ
رمبا ال ينبغي �أن يكون ثمة �أ�سباب للن�صر ,ويتم �إحرازه
بب�ساطة حتى من غري �أن يت�سنى للمرء �أن يفكر.
عام  .2014لـ«يوليا» من العمر خم�سة ع�شر عا ًما ,وهي
ال تعرف من �أجل �أي �شيء تعي�ش .يتفوهون عن �أمثالها
بالكثري من اجلمل املت�شابهة« :متخمون ...بال �ضمري...
مل يعرفوا امل�صائب ولذلك ال يقدِّ رون �أي �شيء .»...لقد
ريا ,ورمبا �ش َعرت باال�ستياء من قبل و�أرادت
�سم َعتْ ذلك كث ً
�أن تبكي ,لكن الأمر بات لديها الآن �سيان.
– فال معنى للرد .لوالدة «يوليا» خم�سة وثالثون عا ًما,
وهي مدمنة على املخدرات منذ �أربعة ع�شر عا ًما ,وقد
حالف احلظ «يوليا» �إذ �أجنبتها �أمها قبل �أن تبد�أ تزرق
نف�سها باحلقن خال ًفا لـ«كوليا» و«نا�ستيا» الأ�صغر منها
�سنًّا .لـ«كوليا» من العمر ثمانية �أعوام ولـ«نا�ستيا» �أربعة,
و«يوليا» ال تعرف �إن كانت حتبهما �أم ال� .إنها ال تعرف
عمو ًما �إن كانت حتب �أو كيف حتب – فهذه الكلمة يف
نظرها كلمة غريبة من احلكايات وال تخ�صها .ثمة لدى
«يوليا» �أب وينتج من هذا �أن لديها �أ�سرة مكتملة حني
ي�أتي �إليهم يف الفوا�صل بني املدد التي يق�ضيها يف ال�سجن.
كانت «يوليا» يف ال�صغر تلعب بحقن �أمها لعبة امل�ست�شفى,
ريا �إىل منزلهم ,و�أدركت �أن
ثم �صارت ال�شرطة ترتدد كث ً
هذا الأمر �سيئ لأن ال�شرطة يف الأفالم والربامج ت�أتي
أمرا �سي ًئا .كان ذلك �سيانَ لدى �أمها,
حني يفعل النا�س � ً
�أما جدتها فكانت تبد�أ ترك�ض يف املنزل لتزيل «�أدوية»
�أمها كلها ,وحني بلغت «يوليا» اخلام�سة حرموا والدتها
من حقوقها الأ�سرية ,وقررت ال�شرطة �أن تعزلها عن �أمها
املدمنة ,وو�ضعوها حتت و�صاية ...جدتها .مل تعرف
«يوليا» هذا الأمر �إال م�صادفة حني بلغت الثانية ع�شرة,
لأن �أي �شيء يف حياتها مل يتغري من قرار املوظفني هذا,
فقد ظلت تعي�ش يف ال�شقة نف�سها مع �أمها املدمنة وجدتها
التي ربت تلك املدمنة.
ال يولد النا�س مدمنني على امل��خ��درات ,وع���ادة م��ا ال
ق�سرا� .إنهم ين�ش�ؤون مدمنني
ي�صريون على هذه احلال ً
ب�سبب من اخلالفات وال�شجارات التي ال تنتهي وب�سبب
من االتهامات واملقارنات مع من هم �أف�ضل منهم ,وب�سبب
من الإهانات التي يوجهها �إليهم الأقرباء ومن نزاعات

•ترجمة :عياد عيد
ال��ك��ب��ار ,وم��ن الإه��ان��ات والعقوبات اجل�سدية وم��ن ال
مباالة الأقرباء .ين�ش�ؤون مدمنني ببطء وعلى مر�أى من
اجلميع :الأهل واجلريان واملدر�سني.
ميوتون � ً
أي�ضا على مر�أى من اجلميع يف �أغلب الأح��وال,
وط��وي�ًل�اً وب��ب��طء .مل ترغب عمة «ي��ول��ي��ا» يف العي�ش
طويلاً فماتت ميتة �سري ًعة ,وبخطوة واحدة – من خالل
النافذة .ر�أت «يوليا» هذه اخلطوة ,وظلت جدتها تبكي
�أعوا ًما كثرية وتقول �إن «يوليا» هي �أملها الأخ�ير� .صار
الآن لدى اجلدة «كوليا» و«نا�ستيا» ,اللذين رمبا مل يرغبا
يف تعاطي املخدرات لكن �أمهما مل ت�س�ألهما ر�أيهما يف �أثناء
احلمل .كانت ت�شعر بال�سوء وحتتاج �إىل «ال��دواء» .لقد
ر�أت «يوليا» ذلك كله وهي ترويه الآن بال مباالة ,وهذه
الالمباالة لي�ست ا�ستعرا�ضية وال م�صطنعة .رمبا مل يعد
لديها بب�ساطة ما يكفي من القوى من �أجل االنفعاالت� ,إذ
نفدت كلها يف معاناة الطفولة حني كانت �أمها تغيب عدة
�أيام عن املنزل وجدتها تبكي تارة وت�صرخ يف وجه «يوليا»
تارة �أخرى لأتفه الأ�سباب .كانت ت�شعر باال�ستياء ,ف�أمها
ت�سلك ال�سلوك ال�سيئ بينما اجلدة ت�شتمها هي ,لكنها
كانت ت�صمت لأنها تخاف من �أن تت�شاجر جدتها مع �أمها
فرتحل هذه الأخرية وال تعود �أبدً ا.
�شي ًئا ف�شي ًئا ما عادت «يوليا» تقلق� :إما تعبت �أو اعتادت
�أو �أنها جفت ويب�ست� .إنها ال حتب الأف�لام الوثائقية
عن احلرب وتنظر �إىل م�صيبة الآخر بالقدر نف�سه من
الالمباالة وال�س�أم ال��ذي باتت تتقبل فيه الآن دموع
جدتها ووعود �أمها عن «املرة الأخ�يرة» ,وظهور والدها
النادر وتذمر املعلمني وتنقلها امل�ستمر بني امل�شايف وامل�آوي
واملراكز الت�أهيلية .تتعاطى «يوليا» املخدرات منذ عامني,
والأمر �سيان لديها ,ويف كل مكان جديد يقولون لها فيه
�إنهم يريدون م�ساعدتها ال ت�صدق �أح��دً ا� :إنها ال تريد
امل�ساعدة ,وما تريده هو املخدر و�أن ال يلم�سوها ,وال يهمها
ما �ستكون عليه احلال الح ًقا.
حاولوا �أن ي�شرحوا لها كرمى لأي �شيء يجب �أن تعي�ش
راوين لها الق�ص�ص الرائعة عن امل�ستقبل وكيف ميكن �أن
يكون وكيف �سيكون لديها الكثري من ال�سعادة و�شاب حتبه
و�أوالد و�أ�سرة وعمل و�أ�صدقاء و�إب��داع .رووا لها �أمثلة
حقيقية ,و�شاركها جتربتهم �أنا�س كفوا عن التعاطي.
لقد �سمعت «يوليا» خالل عامني كلمات الإقناع واالتهام
والوعظ والرجاء والتهديد ...لكن مل يعد ذلك يثري
اهتمامها بعد كل ما قدر لها �أن تراه .كال ,مل ت�صل «يوليا»
بعد �إىل التفكري باالنتحار على الرغم من �أن الأخ�صائيني
ي�سمون تعاطي املخدرات انتحا ًرا مطولاً ,لكنها لن تبذل
�أي جهود خا�صة كي حتافظ على �صحتها وحياتها.
عرف �أطفال لينينغراد املحا�صرة �أن عليهم �أن ي�ستمروا
يف العي�ش و�أن لزا ًما عليهم حماولة ذلك .لقد �آمنوا على
الأرج��ح يف مكان ما يف داخلهم ب�أن احلرب �ستنتهي و�أن
احلياة الأف�ضل �ستكون من ن�صيبهم .مل يحتاجوا �إىل
�أي �إقناع �أو تو�سالت �أو مواعظ .لقد �أرادوا �أن يعي�شوا,
�أما «يوليا» فال تريد ,و�أمثالها كثريون جدًّ ا اليوم ,وحيث
ين�ش�ؤون ال ي�ستطيع م��ن حولهم ل�سبب م��ن الأ�سباب
�أن مينحوهم الثقة التي كانت ل��دى الأط��ف��ال ال�صغار
اجلائعني واملتجمدين بردًا ب�أن عليهم لزا ًما �أن يعي�شوا.
من ال�سهل جدًّ ا توجيه االتهامات لـ«يوليا» و�أمثالها ب�أنهم
ال ي�ستطيعون �أن ميتلكوا زمام �أنف�سهم ويعي�شوا عي�شة
�إن�سانية ,لكن امل�س�ؤولية عن الأمل يف �أرواحهم تقع على
الرا�شدين الذين مل ي�ستطيعوا �أن يغر�سوا فيهم حب
احلياة ,والذين تركوا فيهم الفراغ وحده.

من العالم

ليوبولد �سنغور� ..شاعر
الزنوجة والقرابني ال�سوداء
• �أحمد علي ال�شمايل
ولد ال�شاعر والرئي�س ال�سنغايل
ال�سابق ليوبولد �سيدار �سنغور عام
 ,1906وه���و �أح����د �أع��ل�ام الأدب
ال��زجن��ي الأف��ري��ق��ي احل��دي��ث و�أح��د
ُدع���ات���ه ال��ك��ب��ار و�أول م���ن ت��ب��نّ��ى
م�صطلح”الزنوجة” ال���ذي يعني
جمموعة القيم احل�ضارية للعامل
الأ�سود ..بعد �أن �صاغه �شاعر الهند
الغربية �إمي��ي �سيزير ع��ام .1939
ي��ع��دُّ ليوبولد �سنغور ���ش��اع��ر ًا قبل
�أن يكون رجل �سيا�سة ..فقد توىل
رئا�سة ال�سنغال منذ عام 1960وحتى
عام 1980ثم ا�ستقال مبح�ض �إرادته..
وقد ُعدَّ �شعره نوع ًا من التكرمي للذات ال�سوداء ولتاريخها� ..إ ّال �أنه َج َّ�سدَ يف
الوقت نف�سه نزوع ًا ت�صاحلي ًا مع احل�ضارة الغربية..
�أ�سهم �سنغور ،يف تر�سيم الزنوجة كحركة فكرية مع �إميي �سيزير وليون داما�س
خالل �إقامته الطالبية يف باري�س يف الثالثينيات عرب م�شاركته بت�أ�سي�س جملة
َ
بداية الأدب الزّ نوجي املكتوب بالفرن�سية وهي
ظهرت يف باري�س و�شكلّت
جملة”الدفاع امل�شروع” عام .1932
اجت��ه م��ع رف��اق��ه �إىل �إب���دا ِع كتابة �شعرية متحررة م��ن نفوذ ا َ
جلمالية
الكال�سيكية والرومان�سية الفرن�سية ومنفتحة على التقنية ال�شعرية
للربنا�سيني وال�سرياليني �إىل جانب ت�أثّره ب�شعراء تيار”اليقظة الزنوجية”.
�أ�سهم يف �إ�صدار �صحيفة “الطالب الأ�سود” يف العام  1940-1934التي تركّزت
جماعي بني الأفارقة و�سود الأنتيل ,وطالبتْ باحلرية
جهو ُدها على �إن�ضاج فكر
ّ
الإبداعية خارج كلّ تقليد غربي”.
ان�ضم �سنغور �إىل اجلي�ش الفرن�سي
الثانية
عندما اندلعت احلرب العاملية
ّ
َ
والتحق باجلبهة بعد �أن م ّهد مع �صديقة �سيزير لإ�صدار جملة با�سم”مدارات”
و�أخرى با�سم “احل�ضور الإفريقي” عام .1947
داف َع عن �أطروحة تركيب الت ّيارات العقائدية الثالثية :الرتاث العقائدي
أخالقية انفتاحية وت�ساحم ّية لمِ ا يف هذا
الزنوجي وامل�سيحية والإ�سالم �ض ْمنَ �
ٍ
لل�سود..
الرتكيب من نتائج �إيجابية تغني امل�شروع احل�ضاري ّ
ج�� َع َ��ل اال���ش�تراك��ي��ة الإف��ري��ق��ي��ة الق�ضية الأ���س��ا���س يف كتاباته ط��ول فرتة
اخلم�سينيات..
كتب َ
بع�ض �أ�شعا ِره باللغات املحلية” الولوف” و” ال�سريير” وهما لغتان حمليتان
يف ال�سنغال �إىل جانب الكتابة بالفرن�سية..
يدي �سنغور حني �أ�صدر” �أنطولوجيا ال�شعر
بلغ ال�شعر
أوج��هُ على ّ
الزنوجي � َ
ّ
الزنوجي وامل َلغا�شي اجلديد  1948وهي �أنطولوجيا ك َت َب مقدمتها “جان بول
�سارتر” فكانت التقاتة ذات قيمة من �صاحب”الوجود والعدم”.
باعتباره �أحد �أعالم الثقافة الغربية �ش َّك َلتْ تعميد ًا لل�شعر الزنوجي و�ضمان ًا
لرواج خطابه يف املحافل الثقافية العاملية..
وقد دافع عن هذا ال�شعر �شعراء فرن�سيون واعتربوه تيار ًا �أ�سا�سي ًا يف ال�شعر
العاملي ومن ه�ؤالء كامو وموينيه وبروتون و�أراغون.
�أ�صدَ َر �سنغور �أكرث من ثالثني كتاب ًا وديوان ًا منها�( :أغاين الظل)عام .1945
(القرابني ال�سوداء) �(1948أغ��اين من �أجل ناييت) 1949ثم “�أثيوب ّيات”
ُ
يحمل الإن�سان
و”ليل ّيات”  1961وغريها �إ�ضافة �إىل كتاباته النظرية( :ماذا
أهم اللّغات احل ّية يف العامل..
الأ�سود) عام  .1939وقد ُترجم معظمها �إىل � ّ
إح�سا�سه
وبالإ�ضافة �إىل �أطروحات �شعر �سنغور ف�إنّ ما يلفتُ يف �شعره هو �
ُ
الكبري بالنّبات وبالليل الأم��ر ال��ذي َ�صيرَّ َ هما رمزين دالّ�ين يف ن�صو�صه ،فهو
يقرنُ دائم ًا النبات باملر�أة وبرتبةِ �إفريقيا عا ّمة يف فكرة اخل�صوبة والإجناب
والتفتح مثلما يجعل من الليل هيك ًال وقاعدة لأ�شعاره ،وي�ؤكدُ ذلك جمموعته
ال�شعرية التي تعرف بـ” ليل ّيات” وقد َ
عمل على ا�سرتفاد اجلمالية الزنوجية
بكثافة �شفوية ملمو�سة �أ َمدَّ ُه بها ال�شعر ال�شعبي الإفريقي..
�شعر ُه
ٍ
فتدثّر ُ
َ
التحق �سنغور بالأكادميية الفرن�سية ع��ام 1983واحتلّ مقعدَ امل���ؤرخ دول
هرييبوا ..و ُي َعدّ �أول زنوجي ت�ستقبله هذه امل�ؤ�س�سة الثقافية العاملية وقد ُعدّ
ذلك تكرمي ًا له وللأدب الزنوجي املكتوب بالفرن�سية خا�صة والذي �أ�صبح يف
ال�سنوات الأخرية �أحد فروع الدرا�سة يف الكثري من جامعات العامل.
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بالدي
• �صبحي �سعيد ق�ضيماتي

•جمال ال�سب�سبي
ع�����������������ص��������اف����ي���ر م������������������دى الأف������������������ق

عظيم
كرمي
�شعب
َ
ٌ
بالدي ٌ
ْ
أبي ،و ٍّ
�شجاع حكيم
يف ،
ٌ
� ٍّ
�إىل املجدِ ن�سعى بعز ِم النجوم
َ
ريا�ض النعيم
لتبقى بالدي
وتبقى املنار َة للعاملني
ُ
ورايات ع ٍّز بخري عميم
قلب حميم
بالدي لل
َ
أحباب ٌ
ِ
خ�صيب رقيق الن�سيم
كمرج
ٍ
ٍ
ال�شفاء لكل الهموم
ومنه
ُ
ٌ
و�سيف على كل با ٍغ غ�شيم
�سالم �إىل كلِّ فرد ب�أر�ضي
ٌ
بقلب �سليم
�سالم ًا حميم ًا ٍ
لتحيا املبادئُ يف �أر�ضنا
وتغدو جنانا ربو ُع ال�سالم
آثر يف عهدنا
وحتيا امل� ُ
بياد َر جود ،وطيب ًا خزام
َ
حب ،و�أنها َر ع�شق
جداول ٍّ
حبيب البالبلِ ِ ،ح ُّب احلمام
َ
وفيها الهزار ،وفيها الكنار
منابر جمد ل�شعب همام
فيورق فينا �شذى االمنيات
َ
الطفولة باملكرمات
ونفدي
ويزهر فينا ندى املكرمات
ُ
لتبقى بالدي ن�شيدَ احلياة
ع�شق ،و طوقَ النجاة
منار َة ٍ
�شم�س ال ُهداةِ ،وعهدَ الأباة
و
َ

ت�����������ط�����ي�����ر ت�����������ط�����ي�����ر يف ن�������������س������ق
ت���������ع���������ان���������ق جم������������دن������������ا ال���������ع���������ايل
وت��������ر���������س��������م��������ه ع��������ل��������ى ال�����������ش�����ف�����ق
�أن�������������������ا ال����������ظ����������م�����������آن ي�����������ا ب������ل������دي
وع���������������ش�������ق الأر������������������������ض يف ك�����ب�����دي
ون��������ب�����������������ض ال��������ق��������ل��������ب ي�����������ا ول�����������دي
�������س������ي������ح������م������ي������ه������ا
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�إىل

الأب����������������د

ف���������������������ص�����ب����ر ًا ي������������ا ب��������ن��������ي ق������وم������ي
ب��������ل�������اد ال���������������������ش����������ام ل������������ن ت������رك������ع
ف��������م��������ن ي�������ن�������ظ�������ر �إىل وط������ن������ي
ع����������ل����������ى �أط��������ل��������ال�����������������ه ي�����خ�����������ش�����ع
ه����������������ي ال�������������دن�������������ي�������������ا وج�������ن�������ت�������ه
ه�������������ي ال������������زي������������ت������������ون وامل�����������دف�����������ع
ح��������م��������اه��������ا اخل�����������ال�����������ق الأع����������ل����������ى
ب�������������ل������������اد ح�����������ب�����������ه�����������ا م�������ن�������ب�������ع
ف����������ي����������ا ع�����������������ش��������اق��������ه��������ا ه��������ب��������وا
ن�����������������������داء ����������ص���������غ���������اره���������ا ل�������ب�������وا
و�أق�����������������������س�����������م م�������������ن ي�������ع�������ادي�������ه�������ا
ف�������ف�������ي ن��������������ار ال������������������������ر ّدى امل�������رك�������ع

�أمنية مرام
•�سريعة �سليم حديد
تف�ضلوا بقراءة ما �سوف �أق�صه عليكم ،عما جرى معي،
و�أنا ذاهبة �إىل احلديقة العامة :ر�أيت رج ً
ال عجوزاً،
يجل�س وحده على املقعد ،يرتدي معطف ًا ترابي اللون،
فا�ست�أذنته باجللو�س قربه .ابت�سم قائ ً
ال :تف�ضلي يا
بنتي.
عرفني بنف�سه ،هو العم (فادي) ال عب ال�سرك امل�شهور.
قلت بعدما ا�سرت�سلنا يف الأحاديث :هل ميكن �أن تروي
يل ق�صة غريبة ،حدثت معك و�أنت يف ال�سرك؟
نظر �إيل باهتمام ،م�سح جبينه الأ�سمر بلطف� ،أغم�ض
عينيه ال�سوداوين للحظات ،ه��زّ ر�أ���س��ه ق��ائ ً
�لا :نعم،
ا�سمعي :كنت ذات مرة� ،أقف على خ�شبة امل�سرح� ،أل ّوح
للأطفال بيدي ،و�أنا �أقول� :أتيت لأدخل ال�سعادة �إىل
قلوبكم� ،أعرف �أنكم �أبناء �شهداء ،وكم �أنتم بحاجة �إىل
الفرح� ،سنلعب كثري ًا اليوم.
اتفقنا؟
ارتفعت �أ�صوات الأطفال مع الت�صفيق :اتفقنا.
 ب�إمكانكم �أن تفرحوا كيفما �شئتم ،و�أن��ا �أق��دم لكمالعر�ض ،ا�ضحكوا ،قلدوا القطط ،ا�صفروا� ،صفقوا،
املهم� ،أن تكونوا �سعداء.
اقفزوا يف �أماكنكمّ .

ت��اب��ع ال��ع��م (ف���ادي) حديثه ،وه��و ي�شد �شعر حليته
البي�ضاء بلطف� :أريد منكم �أن ت�ضعوا �أيديكم اليمنى
على �صدوركم ،وترددوا ما �سوف �أقول.
وردد الأطفال خلفي� :أق�سم باهلل �أن �أكون �صادق ًا حمب ًا
للجميع ،و�أال �آخذ ما لي�س يل� ،أق�سم �أن �أحرتم الكبار،
و�أ�ساعدهم ،و�سوف �أدر�س بجدٍ  ،و�أطيع معلمي.
�صفق الأطفال كثرياً ،عندما �شاهدوا القطة ت�صعد ال�سلم
املت�أرجح ،وتنزل ،ثم تدخل ،وتخرج من بني قدمي ،و�أنا
�أم�شي خطوة خطوة.
�أ�صدر �أ���ص��وات م��واء حني وقفت القطة على رجليها،
وهي حتاول بيدها �أن ت�ضرب الكرة ،التي �أحملها بني
يدي ،و�أنا �أنحني �أمامها ،و�أم�شي �إىل اخللف بخطوات
متباعدة.
قفزوا يف �أماكنهم عندما تعانقت القطتان ،بينما رحت
�أديل �أمامهما �سل�سلة ذهبية.
ت��وق��ف ال��ع��م (ف����ادي) ع��ن ال��ك�لام ،راح يجمع �أزه���ار
اليا�سمني ،التي ت�ساقطت علينا وف��وق املقعد ،و�ضعها
يف يدي  ،ثم ركز نظارته .وتابع :جل�ست مرتبع ًا على
الأر���ض ،والقطط توزعت على كتفي ،يف ح�ضني ،حتت

�إبطي ،قلت :كثريون يقولون� :إن القطط ال ميكن لها �أن
تتدرب على ال�سرك� ،إال �أنني وجدتها ،تفعل كل ما �أريده
منها ،على �شرط �أن �أعاملها بحب ولطف.
�صفر الأطفال� ،صفقوا للفكرة ،وهم يرمون يل القبل يف
الهواء.
و�أخري ًا قلت لهم :يا �أحبائي� ،أمتنى لكم ال�سعادة والنجاح
وال�صحة والعافية..
ا�سمحوا يل �أن �أطلب منكم �أمنياتكم يل ،فماذا تقولون؟
كثريون متنوا يل ال�صحة والعافية� ،أحدهم قال� :أمتنى
لك �أن متلك بيت ًا كبري ًا ومزرعة �أي�ضاً.
طفلة حلوة ت�شبهك ،قالت بحزن� :أن��ا ا�سمي(مرام)
�أمتنى لك �أن تركب احل�صان مع والدك.
�أدركت  ،كم ت�شتاق �إىل ركوب احل�صان مع والدها!
قلت� :أعدك – يا مرام -ب�أننا �سنخرج يف نزهة على ظهر
احل�صان ،ون�صحب كل من يريد غد ًا �صباحاً.
�أخربكم يف النهاية� ،أن��ه �أخ��رج هاتفه اخللوي ،وراح
يعر�ض يل عدة �صور لل�سرك ،و�أخرى تظهر ،كم هو يحب
الأطفال ،وكم يهتم بهم!
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ملاذا ال ينجب
الفيل �إال
ال واحداً
طف ً
عند الوالدة

�إ�شارة املرور
• حممود حامد
�أَ ُم ُّر بالإ�شا َر ْة
�أُراقِ ُب الطَّ ريقَ
راء
�إ�شا َرةٌ َح ْم ُ
راء
�إ�شا َرةٌ َخ ْ�ض ُ
على النّظا ِم عِ �شْ ُت

�إ�شا َر ِة املُرو ِر
َولحَ ْ ظَ َة ال ُعبو ِر
َو َقف ُْتَ ،واْنتَظَ ْر ُت
بِ�سرعةٍ َعبرَ ْ ُت
َو َهكَذا نّ�شّ �أْ ُت

فيا َ�صديقَ َد ْربي
َك�أَنَّنا ُطيو ٌر
بج ِّد
َف َم ْن َ�سعى ِ

َو َ�أنْتِ يا َ�صديق َْه
ن ُ
َعي�ش يف َحديقَةْ
�ساحنا طَ ليقَةْ
َف ُ

ري
بحِ ك َْمةِ ال َّتفْك ِ
ري
َو ِحك َْمةُ الت ِّْدب ِ
كيم َنفْ�سِ ْك
َف ْ
كن َح َ

ن ُ
َعي�ش يف ُ�سرو ِر
تَقي م َِن ال�شُّ رو ِر
َ�س ْعدِ تَ طولَ ُع ْم ِر ْك

َوا ْْجعلْ م َِن النّظا ِم
َو�أَطْ لِقِ اجلنَاحـا
َف َب ْه َجةُ احلَيا ِة
َو ُخطْ َوةٌ َ�ست َْم�ضي

َد ْرب ًا �إىل الإلْها ِم
ب ِه َّمةِ ال ُع ْ�صفو ِر
ب َب ْ�س َمةٍ م ِْن نو ِر
ري
�إىل ال َغدِ النَّ�ض ِ

ملحق أدب االطفال «»28

• �أ�سرار جغ�صي

من بني حيوانات الغابة مل يكن الفيل
م�سرور ًا من َقدرهٍ ،فمنذ الأزل ال ُيولدُ
�إال طفل واح��د يف ال��والدة الواحدة،
وب�سبب ذلك هو تعي�س ..فقرر الذهاب
ليقابل حكيم ال��غ��اب��ة ويطلب منه
�إي�ضاح ًا.
قبل حكيم الغابة ا�ستقبال الفيل،
وقدم له وجبة ممتازة .و�أثناء الأكل
تباحث حكيم الغابة والفيل ،فقال
حكيم الغابة:
« �أُق����دِّ ُر زي��ارت��ك ..و�أن���ت تعرف �أن��ك
أظ��ن �أن��ه لديك
��ب بك دائ��م�� ًا .و� ّ
ُم َ��ر َّح ٌ
ً
�شيئ ًا مهما لتقوله يل»..
�أجاب الفيل:
« نعم عندي ���س���ؤال �أط��رح��ه عليك:
كل احليوانات تلد عدة �صغار يف املرة

الواحدة ..فلماذا – و�أنا الفيل الأكرب
والأق��وى من اجلميع -ال يولد يل �إال
طفل واحد؟»
ابت�سم حكيم الغابة وقال بهدوء:
« ال �أ�ستطيع �إج��اب��ت��ك الآن .غ��د ًا
�سيكون لديك جواب� ..أعدك بذلك».
ولأنّ ال��نّ��ه��ار ق��د ولىَّ اق�ت�راح حكيم
الغابة على الفيل �أن يمُ �ضي الليلة يف
حقلٍ للذرة ..فهناك كثري من الأكواخ
اجلميلة يف القرية لكنها كلها �صغرية
ج���د ًا بالن�سبة حل��ي��وان �ضخم ج��د ًا
كالفيل.
ويف �صباح اليوم التايل تالقى حكماء
الغابة والفيل ملتابعة حديثهما.
وفج�أة ُ�س ِم َعت �صرخات عالية ،فقد
و�صل خادم حكيم الغابة راك�ض ًا وهو

الف�صول الأربعة

ي�صيح:
« �إنها م�صيبة يا موالي!».
ف�س�أله حكيم الغابةَ « :ع َّم تتحدث؟»
ف���أج��اب اخل���ادم� « :أحت��دث عن حقل
الذرة يا موالي! فهذا احليوات الكبري
دا�س كل �شيء الذرة خالل الليل ،ومل
يبق �شيءٍ ! لقد �ضاع كل املح�صول!»
ويف هذه اللحظة املحددة التفت حكيم
الغابة نحو الفيل وقال له »:هل فهمت
الآن ملاذا ال تنجب �إال ولد ًا واحد ًا يف
امل��رة الواحدة لن يبقى ما ت�أكله من
احليوانات».
أطى الر�أ�س.
عاد الفيل �إىل بيته مط� ْ
ومنذ ذلك اليوم مل يعد حزين ًا ،وعرف
مل��اذا ال ينجب �إال ول��د ًا واح��د ًا يف كل
والدة.

•عبا�س حريوقة
أحدثكم يا �أطفالْ
�س� ّ
فتعالوا نحوي باحلالْ
الواحد
عن �أحوال العام
ْ
قر ُ � ..
ألطف حالْ
حر ٌّ ..
ٌّ
ال�شتا ْء
ري  ..الف�صلُ
�شتاء
ف�صلُ اخل ِ
ْ
..هواء
..رعد
ثلج
ُ
مطر ٌ ..
ٌ
ْ
نهتف وله ًا من فرحتنا :
ُ
املاء
املاء ْ ..
يا اهلل ْ ..
�سكر
�أنها ٌر
تطفح يف ٍ
ُ
ببهاء
والنبعةُ فارتْ
ْ
والليلُ
بربق
امل�سكون
ٍ
ُ
�أم�سى قندي ً
اء
ال ّ
و�ض ْ
ف�صلُ اخلري الف�صلُ
�شتاء
ْ
غناء
طيب
كم غنّانا َ ..
ْ
الربيــــع
الف�صلُ الأجملُ  ..ف�صلُ
ربيع
ْ
بديع
ما �ألطفَه  ..اجل ّو
ْ
�أزها ٌر تتفت ُّح ح ّب ًا
هجيع
وورود للنحلِ
ٌ
ْ
ٌ
لوحات ير�سمها اخلالقْ
بديع !!
فننادي  :اخلالّقُ
ْ
يحملنا كفرا�ش احلقلِ

فن�ضيع
يخ�شى �أن نهوى ..
ْ
أر�ض
تتمايلُ �أزها ُر ال ْ
�سميع
ت�شكره  ..اخلالّق
ْ
الف�صلُ الأجملُ ..ف�صلُ
ربيع
ْ
ال�صيف
ٌ
ف�صل رائقُ ف�صلُ
ال�صيف
ْ
بال�ضيف
يكرمني �أبد ًا
ْ
بحبو ٍر يح�ضني دوم ًا
ال �أ�س�ألُ من �أين وكيف ؟!
لطف
ي�أخذين ح ّب ًا يف ٍ
احليف
بعد عن �أهلينا
ْ
ُي ُ
اخلريف
العمل  ..الف�صلُ
ف�صلُ
خريف
ِ
ْ
نبذ ُر قمح ًا � َ
الريف
أر�ض
ْ
َ
هاتيك الأطيا ْر
تفرح
ُ
لطيف
ما �أ�سعدها اجل ّو
ْ
َ
الغيمة
فال ٌّح كم ناجى
�شفيف
والقلب
متطر
�أن
ْ
ُ
َ
جتوب الأم�صا ْر
الريح
ُ
ُ
رئيف
لتنا َم ب�أح�ضان
ْ
أح�ضان الفالّح الأنقى
�
ُ
عفيف
القلب
ما �أ�صفاه ..
ْ
ُ
ف�صلُ العملِ  ..الف�صلُ
خريف .
ْ
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قُ َّبعَةُ بُو�سي

13
•كنينة دياب

ني ال َّنباتاتِ حتّى ْ
ني َ�أ ْ�سنانِها .و َ�أ َخ َذتْ تجَ ُ ُرها ب َ
اح ُب املَزرعةِ  .و�أَ َخ َذتْ ب َ
اقترَ َ بَتْ منَ ال َب ْيتِ !
َل ِب َ�ستْ الق َِّط ُة ( ُبو�سي) ُق َّب َع َةال َع ِّم َحمدان َ�ص ِ
تجَ ري و َتل َع ْب َب َ
َر�آها ال َع ُّم َحمدان! َ�ضحِ َك َكثري ًا وهُ َو َيراها تجَ ُ ُر ال َيقْطين ََة َوال ُق َّب َع َة.
ني ال َّنباتاتِ والأَ�شجا ِر.
َ
َ
َ
َ
ً
ُ
ت
ن
�
أ
ت
ها
ل
و
ح
ر
دو
ت
راح
.
ة
غري
�ص
ريدُ
تْ
عر َف”:ما هِ يَ ،ت ِع َبتْ ُبو�سي لكنَّها كا َنتْ َ�سعيدَ ًة لِ�سعا َد ِة ال َع ِّم َحمدان�َ .صا َرتْ ُتناديهِ
ْ
ِ
ُ َ
َ
َ
وجدتْ َيقطين ًَة َ
َكي ُي�ساعدَ ها :مياو! مياو!
وماذا يف داخِ لِها؟”
ريةٍ �أَ ْم �أَ ِحم ُلها َمعي ِ�إىل ال َع ِّم ات َ
مبهار ِة ُبو�سي.
َّ�سختِ ال ُق َّب َع ُةَّ ،
لكن ال َع َّم َحمدان كانَ �سعيد ًا َ
َفك ََّرتْ ”:هَ لْ �أُ َق ِّط ُعها ِب�س ِّك ٍ
ني َ�صغ َ
َ
َ
عرتْ �أنَّ هذا ا َ
ع�ض ا َ
و�ضع َلها َب َ
َ
ليب �أ َل َّذ
َحمدان؟”
حل َ
حل ِ
ليب َكي َت�ستعيدَ ُق َّو َتها�َ .ش َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
راب بعدَ ال َع َط ِ�ش وال َّت َع ِب.
�ش
ب
ق
ال
رف
ط
ب
م�س
�
أ
و
.
ب
ق
ال
لب
ق
ىل
�
إ
َة
ن
قطي
ي
ال
ج
ر
ح
كتْ
عةِ
ِ
عةِ
تِ
ِ
َ ِ
َ
�أَخرياًَ ،د ْ َ َ
ٍ
َّ
ِ َّ
�إىل ع���امل امل��ح��ي��ط��ات  ،ت��ل��ك ال��ت��ي طاملا
ن�سجت حولها �أروع الق�ص�ص و احلكايات…
البحارة
هناك  ...حيث �سرت فوقها �سفن َّ
والتجار ،وكانت وما زالت ج�سر ًا ي�صل بني
َّ
ال��دول و ال��ق��ارات� ...سنبحر  ،و لكن لنزور
�أع��م��اق��ه��ا  ،ون���رى العجائب و الآي����ات مع
�أ�سماك جميالت ،تتمايل ما بني احل�شائ�ش
ب�ألوانها املختلفة ال��زاه��ي��ة ،ف��ت ٌ
��ارة تلوح
��راب كبرية �صفراء  ،لتتبعها �أخ��رى
ك���أ���س ٍ
ً
ال�سمان
تلك
حلجم
ا
عجب
و
،
حمراء
طويلة
ّ
الكبار� ...إنَّها القر�ش ب�أ�سنان كاملن�شار ...
ترى ما هذه الأنوار التي ت�ضيء كامل�صابيح يف
دجى الأيام و تزين احل�شائ�ش ب�أروع الأنوار؟
�إنَّها الدرر ما بني �أفواه الأ�صداف التي عبرَّ ت
عن نعا�سها ففتحت �أفواهها لتنري من حولها
بد ّرها املكنون...
فما بني هذه الآي��ات ن�سري روي��د ًا ...روي��د ًا
...رويد ًا … لن�صل �إىل ق�صر ك�أنمَّ ا نزل من
عامل الأحالم .
�أووووو�....إنَّ�����ه ق�صر احلورية احل�سناء ،
حبيبة الأ�سماك و �آخ��ذة ال��د ّر من �أف��واه
الأ�صداف .
ت��رى كيف كانت حوريتنا احل�سناء ت�أخذ
الدرر من �أف��واه الأ�صداف ؟ ه َّيا نذهب �إىل
الأ���س��م��اك لن�ستمع �إىل �أروع احلكايات؟
ق��ال��ت ال�سمكة ال�����ص��ف��راء احلكيمة التي
اعتادت �أن جتمع حولها �أطفال الأ�سماك
لت�سمعهم ك��لّ ي��وم حكاية م��ن حكاياتها
اجلميلة املمتعة:
 كانت الأ�سماك يف كل يوم و بعد االنتهاءمن الغداء تخرج للعب واملرح ،فتت�سابق فيما
بينها ،وت�شاركهم احلورية احل�سناء مرحهم ،
فينطلقون ٌّ
كل منها يف رتل  ،ال�صفراء بلونها
الذهبي  ،و احلمراء بطولها اجلميل  ،على
�أن��غ��ام ا�صطكاك �أ�سنان القر�ش بحجمها
الكبري ،و لكنَّ ذيل حوريتنا احل�سناء كان
دائم ًا �س َّباق ًا يف امليدان  ،فت�صل الأوىل يف كل
ً
تاركة
مرة وت�أخذ الدرر من �أفواه الأ�صداف،
ّ
الأ�سماك يف ح�سرتها تلعن حظّ ها العكر
ملرة واحدة...
الذي حرمها فر�صة الفوز ولو ّ
وذات ي��وم ،وبعد خ��روج الأ�سماك لل�سباق،
مل تكن احل��وري��ة احل�سناء بينهم ،فوقف
�أ����ص���دق���ا�ؤه���ا ي��ن��ت��ظ��رون ق��دوم��ه��ا بقلق،
ف��ه��م ي��ح�� ّب��ون��ه��ا وال ي�����ش��ع��رون اجت��اه��ه��ا
ب��ال��غ�يرة واحل�����س��د رغ����م �أن���ه���ا امل��ت��ف��وق��ة
��ن غ��ي��اب��ه��ا ط����ال...
عليهم دائ���م���ا ...ل��ك ّ
ي������وم������ ًا و ي�����وم��ي��ن � ،أ������س�����ب�����وع����� ًا و
�أ�����س����ب����وع��ي�ن ����� ،ش����ه����ر ًا و ����ش���ه���ري���ن ،
وهنا �ساد القلق وق ّ��رروا �أن يفعلوا �شيئا...
اث���م ا���س��ت��ق ّ��ر ر�أ ُي���ه���م ع��ل��ى ال���ذه���اب �إىل
ال��ق�����ص��ر واالط��م��ئ��ن��ان ع��ل��ي��ه��ا ه���ن���اك...
انطلقت الأ�سماك باتجِّ اه الق�صر ب�ألوانها
املتنوعة فبدت يف �سريها ك�أنَّها قو�س قزح
� َّ
أطل من بعد املطر،يف �أجمل و �أبهى احللل.

�سرهذاالعبو�ساملفاجئ،
حاولاجلميعمعرفة ّ
لكن احلورية احل�سناء الذت بال�صمت و�أبت
ّ
�أن تف�صح عن �أ�سباب هذا الكدر والوجوم...
و�أم��ام �إ�صرارها على ال�صمت ،جل�أ القر�ش
و�أ���ص��دق��ا�ؤه �إىل حيلة علّها تزيح احل��زن
ع��ن احل��وري��ة وتنفعهم يف ا�ستنطاقها...
�صكَّت القر�ش �أ�سنانها لتعزف حلن ًا جميال،
وراح الأ�صدقاء يغنّون على وقع هذا اللحن
�أغ��ن��ي��ة ت��زي��ح احل���زن ع��ن وج��ه احل��وري��ة
املهمومة:
ال�سباق
بالأم�س يف ِّ
ببحرنا املديد
"••
ك َنّا مع املنى
ال�سعيد
بلهونا َّ
"••••
• �أ�سرار جغ�صي
و�إ ْذ بها احل�سناء
يف حزنها ال�شديد
"••••
التي ُتقدم �إ ّ
يل كل يوم يف ق�صري الفخم هذا .
ث��م �سكتت ث��ان��ي��ة وت��ن��ه��دت وه���ي ت��ق��ول:
من بعد ذا الغياب
عندها فقط �أح�س�ست بتفاهتي � ...أم�ضي
�شهرانِ �أو يزيد
وقتي ك َّ��ل ي��وم باللعب و ال�سباق � ،أن��ا التي
ت َّي�سرت يل ك��ل �أ���س��ب��اب احل��ي��اة  ،و غريي
"•••••
يفني �أي��ام��ه يف اجل���دِّ و العلم و العمل .
هيا ل ُتف�صحي
ٌ
ري �أثمر علم ًا و فن ًا و �أدب�� ًا و ق�صر
كوخ �صغ ٌ
عن ه ّمك اجلديد
كبري �ضاعت فيه �أيامي هباء منثورا.
عندا �أنهوا �شدوهم ،رفعت احلورية ر�أ�سها
ليبني عن وجه ي�شع بيا�ضه �سحرا ك�أنه حبات وانفجرت بالبكاء...
ّ
َّ
ال َّثلج ،وعينان باحلور َتزينَ طرفهما لك�أنَّهما ف�صاح القر�ش:
َّ
نزلتا من ريا�ض اجلنان  ،و بد�أ ال َّثغر يتكلَّم  -ال تبكي يا حوريتنا اجلميلة � ،سنبني من
ليف�صح الل�سان عما ط��واه القلب ،فقالت :اليوم كوخا فاخرا �إىل جانب ق�صرك العظيم
َّ
بينما كنت �أتنقل يف �أرجاء املحيطات ،نزلتُ  ،ندعو �إليه احلورية العاملة و جنعلها حتمل
عند ك��وخ ق��دمي لأ�سرتيح بع�ض ال��وق��ت و �إليه مكتبتها ال��زاخ��رة بالعلوم و الآداب،
غلبتني عيناي فنمت  ،و �إذا بي �أ�ستيقظ ثم نطلب منها �أن تعلّمنا يف كل يوم در�س ًا يف
ع��ل��ى ���ص��وت ح��وري��ة م��ن �أج��م��ل خ��ل��ق اهلل احلياة �أو علم ًا �أو ف َّن ًا �أو �أدب ًا  ،و جنعل �سباقنا
كم من العلوم نحرزه ،و اجلائزة
تقطّ ر الرحمة من عينيها ،كانت توقظني حول �أكرب ّ
و ت��دع��وين لأت��ن��اول معها ط��ع��ام ال��غ��داء  ،تكون دررا نا�صعة من �أفواه الأ�صداف يحوز
ك��ان .بيتها متوا�ضعا لكنني �شعرت �أن��ه عليها املتفوق دون عناء ال�سباق يف امليدان .
مليء ب��الأ���س��رار ،ث َّ��م دعتني لأ�صعد معها هلّلت جميع الأ�سماك للفكرة مبا يف ذلك
�إىل العلية ،ف�صعدت ،و ذهلت �أم��ام مكتبة احل���وري���ة احل�����س��ن��اء ال��ت��ي راح����ت تعمل
تر ّبعت على �أغ�صان الأ�شجار وقد تن ّوعت بتفان على بناء الكوخ ال��ذي �أنفقت عليه
لذ و طاب من �أ�صناف العلوم و الآداب و �أم����واال ط��ائ��ل��ة لتظهره يف �أج��م��ل ���ص��ورة
مبا ََّ
الفنون  ،فيها االكت�شافات و االخرتاعات و تليق باحلورية العاملة ومكتبتها الثمينة
امل�ؤلفات و امل�صنَّفات و الألواح و الر�سومات ب��ال��ع��ل��وم  ،فجعلت ب�لاط��ه م��ن ال��ذه��ب و
َّ
الف�ضة و جدرانه مزرك�شة ب�أجمل الألوان
 .و كانت �إىل جانب العلية غرفة �صغرية
حتيك فيها احلورية املالب�س التي تبيعها و���س��ق��ف��ه ع��ل��ى ه��ي��ئ��ة ال��� َّرق���م ث��م��ان��ي��ة  .و
و من ريعها يقتات ج�سمها وك��ذا عقلها من ع��ل��ى ج��دران��ه ج���ذوع الأ���ش��ج��ار م�صطفة
م�ترا���ص��ة ب��داخ��ل��ه��ا ب��ي��وت ن��قَّ��ار اخل�شب
َّ
خالل الكتب التي ت�شرتيها لتغني مكتبتها
بنفائ�س امل�ؤلفات و درر العلوم و الفنون  .ت�ستعد لتحمل يف جعبتها نفائ�س الكتب و
�سكتت احلوريةفج�أةوك�أمنات�سرتجعذكريات امل�ؤلفات لتغدو مكتبة احلورية احل�سناء.
مرت بها ،جتلّى ذلك يف االبت�سامة ان��ط��ل��ق��ت الأ����س���م���اك يف ���س��ب��اق��ه��ا امل��ع��ت��اد
جميلة ّ
التي �صحبت كالمها وه��ي توا�صل قائلة :ب�صحبة احل����وري����ة�،إلاَّ �أنَّ وجهتها ه��ذه
لقد ك��ان لطعامها ال��ذي دعتني �إليه نكهة امل��� َّرة كانت �إىل ك��وخ احل��وري��ة العاملة  ،و
خمتلفة مل �أذقها يف حياتي رغم ب�ساطته ،عند الو�صول تعالت �أ�صواتهم بالغناء :
ٌ
أ�������س������م������اك يف ال����ب����ح����ر ال����وا�����س����ع
�شعرت ب�أنَّه �ألذ و �أطيب من املوائد الفاخرة �

احلورية
و
الأ�سماك

ق��������د ج�������������اءت ل������ل������ك������وخ ال�������رائ�������ع
ت�����رج�����وا ال�����نُّ�����ور الأع�����ل�����ى ال���نَّ���ا����ص���ع
ن��������ور ال����ع����ل����م الأب�������ه�������ى ال����� َّ����س����اط����ع
فتحت العاملة النَّافذة تت�أمل جموع الأ�سماك
الوافدة �إليها بالغناء والرتحيب من الأعلى
 ،فنزلت �إليهم ودعتهم للدخول و اجللو�س يف
قاعة االنتظار ريثما تعدّ لهم احل�ساء اللذيذ
امل�شهي.
الذي �سحر احلورية احل�سناء بطعمه
ّ
ملّ���ا �أن���ه���وا ح�����س��اءه��م ،راح�����وا ي��ع��ر���ض��ون
ع��ل��ي��ه��ا رغ��ب��ت��ه��م يف ا���ص��ط��ح��اب��ه��ا �إىل
ال���ك���وخ ال��ف��خ��م اجل���دي���د ال����ذي ُب��ن��ي من
�أج��ل��ه��ا� ،إج�ل�اال ملقامها كعاملة ورغ��ب��ة يف
ان��ت��ه��ال��ه��م للعلم ال����ذي ح��ب��اه��ا اهلل ب��ه.
�شعرت احلورية العاملة بامتنانها �أم��ام هذا
العر�ض اجلميل الذي ك�شف عن طيبة ه�ؤالء
الأ�صدقاء ،غري �أنها كانت متعلقة بكوخها
الذي بنته بيديها و�أودعته �أجمل ذكرياتها،
فوافقت على عر�ضهم لكن ب�شرط ،وهو �أن
مرة يف الأ�سبوع،
تزورهم يف كوخهم الفخم ّ
ويزرونها يف كوخها املتوا�ضع يف الأ�سبوع
الذي يليه ،ويجعلون الزيارة النتهال العلم
منها وم��ن مكتبتها ال�ثري��ة� ،أم��ا �أن ترتك
كوخها �إىل الأب���د ف��ه��ذا �أم���ر م�ستحيل..
ث���م �أر���ش��دت��ه��م �إىل ن��ف��ائ�����س ال��ك��ت��ب كي
يقتنوها وميل�ؤوا بها مكتبة الكوخ الفخم.
�أ�صبحت ال�سمكات و احلورية طالبات علم
ينهلن من �شتَّى املعارف و العلوم  ،وبعدها
ي��ع��دن للت�سابق يف امل��ي��دان ل��ل�تروي��ح عن
النف�س بعد ع��ن��اء ال��درا���س��ة واملطالعة .
وم���ن���ذ ذل�����ك احل��ي��ن مل ت���ع���د احل���وري���ة
احل�سناء وح��ده��ا م��ن يحظى ب��ال��درر من
�أف����واه الأ����ص���داف و �إنمَّ����ا ���ص��ار يزاحمها
�����ص��ل �أع���ل���ى ال���درج���ات يف ال��ع��ل��م.
م���ن ح ّ
و يف امل����ي����دان �أ����ض���ح���ى ذي����ل احل���وري���ة
ال����ع����امل����ة �����س���� َّب����اق���� ًا ع���ل���ى ال������������دَّ وام .
انتهت احلكاية
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يف دم�شق

• عال بن عبيد
يف دم�شق
ينبلج ال�صبح وال يكون موعده
وتنطلق الن�سمات الباردة يف روتني
تعهده
جتمع �أوراق ال��ك��رز امل��ب��ع�ثرة يف
ركود ،عبو�س ،جتمعه
هنا عائلة من �أب و�أم وع�شرة
اخ���ت���ارت �أن ت��ب��ي��ت ليلتها على
الأر�ض ،عله �آمن
واخ��ت��ار رب��ك �أن يغطيها ب�سقف
البيت
رمبا مل ي�صرخوا ،فعلوا ،من ي�أبه
ر�ضيع حاله
ع��ذب-
وه��ن��اك -دم
ٌ
ٌ
�أف�ضل
هو بني �أح�ضان �أم��ه� ،أو ما تبقى
منها ،يرقد
وتتجان�س رائ��ح��ة م��ا تبقى من
�أفران اخلبز بنكهة املوت
يف دم�شق
تتطاير بتالت اليا�سمني
...ال �شيء جديد� ...سوى �أعداد
القتلى يزيد
عهدنا بط�ش الإن�سان ،وما عهدته
الطبيعة
الإن�سان منذ الأزل ،ينهب فيقتل
بل ي�سرق فيذبح
ال ي�س�أل ال ي�س�أل
يف دم�شق يقتل
وب�أي ذنب ُيقتل
فنون يف املوت ن�سجت
�أفران للب�شر �صنعت
ت�شتعل �أج�سادهم لهب ًا
بل ت�صرخ �أرواحهم عبث ًا
ونار ت�أكل قد ت�شبع
وبط�ش الب�شر ال ي�شبع
و�آيات تتلى عبث ًا ال ت�شفع
يف دم�شق
حلوم الب�شر ت�ؤكل
�أكبادهم ت�سلق
�أوردتهم تقطع
يف دم�شق
يركع امل�سلم ال لي�صلي
بل لي�سجد وهو ينزف
اجلميع يركع
امل�سد�س مي�سك ويوجه
�إىل القلب� ،إىل الر�أ�س ال فرق
املهم �أن تقتل
ان��ح��ر رق��ب��ة� ،أو اثنتني بعد كل

وجبة
واحرق من ا�ستطعت �إليه �سبي ً
ال
يف دم�شق
ُيكرب الإن�سان مرتني فيذبح
يف دم�شق
يكرب الإن�سان مرتني فيغت�صب
يف دم�شق
قابيل وهابيل
وب�أكرث ب�شاعة �أحيان ًا ُيقتل هابيل
ويف دم�شق
حتلل عي�شة الغاب
وب�أي حق ال تُقتل
متر يف حارات ال�شام
ت��رى ���ص��غ��ار ًا ال ي���أب��ه��ون امل���وت ال
يخافون
ت�س�أل الطفل� ،أين منزلك؟
ال ي�أبه
تعاود� ،أين منزلك؟
يقول :يل منزل وفيه �شرفة
وعلى حافتها جتمع �أمي النباتات
يا�سمني ،ورد جوري ورمبا قرنفل
ت�س�أله� ،أين هو؟
فيبت�سم وك�أنه ي�سخر من احلياة،
بل هو ي�سخر
البيت هدم ،نهب ،حرق ال يعلم
ت�س�أله� ،أين �أمك
يقول....
�إن ُحرقت النباتات ف�أمي حرقت
و�إن هدم البيت على النباتات ف�أمي
ُدفنت
و�إن نُهبت النباتات ف�أمي اختطفت
�س�أله� ،أين �أبوك؟
زف كما زف �أخي من قبل
وح�ي�ن تلمح ق�ل�ادة ت��ط��وق عنق
ال�صبي
البد �أن ت�س�أله ملن هذه؟
فيكون اجلواب لأختي
فت�س�أل و�أين هي؟
قذائف ال�صباح �سابقتها للمدر�سة
يرك�ض الطفل �إىل �أين ال يعلم
دم�شق يا �صوت امل�سيح حي على
ال�صالة
�أرى فيك اجلامع الأموي
�شاخم ًا ك معلوال
و�أرى الهالل ي�صافح ال�صليب
�أوطاننا العربية باقية لن تهدم
�أوطاننا باقية لن تهزم
دم�شق لن تهزم

ال�شوكة واحل�سُّ ون
حط ح�سون ذات �صباح على �شجرية جوري ،ما
بني �شوكة و وردة .و�أخذ يداعبهما مبنقاره،
وما �إن ارتاحت ال�شوكة �إليه ،حتى �شكت له
�أمر ًا طاملا �أ َّرق عليها حياتها ،قائلة:
م��ا ذنبي ي��ا �صديقي ،ك��ي �أك���ون اىل جانب
ال���وردة .في�شمت ب��ي النا�س مقارنني فيما
بيننا ،بني وخزي وعطرها ..
بني قبحي وجمالها ..
بني  ..وبني ..
ممرح ًا ظاهر منقاره على
ف�أجابها
احل�سون ِّ
ُّ
�سبلة ن�صلها ،بالقول:
�س�آتيك يا عزيزتي من الآخ���ر� .أوال� ،أنت
ل�ست قبيحة ،بل جميلة  ...غري �أن جمالك
يختلف من حيث نوعه ون�سبته  ،عن جمال
جارتك الوردة.
ثانيا ،لوخزك منفعته وبالتايل مكانته لدى
الآخرين ،مثلما لعطر جارتك الوردة ،منفعته

• ح�سني هالل

ومكانته لديهم �أي�ضا .ولوال وخزك ،ملا ثمنوا
عطرها.
�أما وجودكما مع ًا جنب ًا �إىل جنب  ،فمن فوائده
� ،أن تكفي ب�ضعة قطرات من املاء ل�سقايتكما
كالكما  ..تكفي زي��ارة واح��دة من ان�سان �أو
ع�صفور �أو �شحرور لت�سليتكما..
واذا ما مر�ض �أحدكما �أو كالكما ..
فطبيب واحد ودواء واحد – �إن �شاء اهلل –
يكفيان ل�شفائكما ..
و” حت�صيل حا�صل “ كما يقال � ،أن � ّأي من تلك
الفوائد لن تتحقق  ،لو نبتّما �أنت وجارتك
الوردة بعيد ًا عن بع�ضكما بع�ضاً ،ويف �شجرتني
منف�صلتني .
وقدر،
ثم ال تن�سي �أن هلل حكمة يف كل ما �شاء َّ
من تلك احلكم ما نعلمه
ومنها ما جنهله( .وع�سى �أن تكرهوا �شيئ ًا
ري لكم)..
وهو خ ٌ

�أ�صدقاء!
• ترجمة مرينا �أوغالنيان
كان الأرنب ال�صغري يعي�ش يف الغابة مع �أ�صدقائه من احليوانات.
يف يوم من الأيام� ،سمع الأرنب نباح الكالب الربية ،ف�شعر باخلوف ،وقرر طلب امل�ساعدة من
�أ�صدقائه.
حثَّ الأرنب اخلُ طا طلب ًا مل�ساعدة �صديقه الغزال ،وقال له:
الكالب الربية يا �صديقي العزيز .هال طردتهم بعيد ًا بقرونك احلادة؟”
“تُطاردين
ُ
ف�أجابه الغزال:
“اعذرين ،ف�أنا لدي �أعمال كثرية ت�شغلني .ميكنك طلب امل�ساعدة من الدب”.
ُهرع الأرنب ال�صغري باجتاه الدب ،وقال له:
“�أنت قوي جد ًا يا �صديقي� .ساعدين واطرد الكالب الربية التي تتعقبني”.
�إال �أن الدب �أجابه قائ ً
ال:
علي البحث عن بع�ض الطعامَ .
مل ال تطلب امل�ساعدة
“�آ�سف� .أنا �أت�ض ّور جوع ًا وقد َّ
هدين التعبّ .
من القرد؟”
انطلق الأرنب امل�سكني باجتاه القرد ،والفيل ،والعنزة ،ومل يرتك �صديق ًا �إال وطلب م�ساعدته،
��ن م��ا م��ن �أح���د ك���ان على
ل��ك ّ
ا�ستعداد للم�ساعدة.
�أدرك الأرنب ال�صغري �ضرورة
التفكري و�إيجاد احللّ بنف�سه،
فاختب�أ حتت �شجرية ي�صعب
و�صول الكالب �إليها ،وبقي
هناك �إىل �أن ابتعدوا وزال
اخلطر.

شعر
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دراما عرب ّية

• �أحمد عبد الرحمن جنيدو
ٌ
جي�ش من ّ
الع�شاق ِناحوا فوق مق�صلتي،
بالن�سرين،
ِ
�أريني وج َه ِك امللفوح َ
واحلبق ِالبدي ِع.
وان�سي الن�سيج َبرغبتي،
رق�صتْ ر�صا�صتـُهم على ج�سدي،
الزردي،
فهمنا
ُّ
َ
وتاب عن الإجابة ِ ُ
َ
أ�ستطيع ،وال ت�ستطيعي.
قال خمالفا ً:ال �
ُ
كاحللم،
ِ
ِ
�إنـّي � ُّ
بالكلمات� ،أنتَ �شه ّية ٌ
أحب الر�سم َ
تنا�سب رقـّة ً،
ال
الذكورة
أ�ضرا�س
�
ِ
ُ
ُ
كلّ اخلبائث ِراودتني ،
ح َ
امل�ساء،
ني عا�شرين
ُ
املنتوف،
و�أيقظتني نزعة ٌمن حلمِنا
ِ
ُ
احلكاية،
هاجرت ِ
يولدونَ هنا �صغاراً،
يكربونَ هنا،
بالن�سرين،
ِ
و�أع�شقُ وجهك ِامللفوح َ
والزمن ِاملريع ِ.
� ٌ
�سواد،
أرق �أتاين يف ٍ
ُ
والعربات
ِ
يغرف الق�سمات ِ
�سطر عجو ٍز،
من ٍ
أجيب؟!
هل � ُ
ُ
تقطف زهر ًة،
فتاتـُنا يف احلقل ِ
الريح احلقودةُ،
فتقو ُدها
ُ
للأكاذيب ِاخلف ّية ِيف النجيع.
وجه ٌ يحطـّمني،
�س�أكت ُبهُ على ورق ِالأماين،
ينحني ر� ٌأ�س �أمامي،
خدّ رتني بالو�صايا،
َ
� ُ
الهيهات يف كتفي،
أحمل
فر�سخة،
و�أم�ضي نحو
ٍ
من الأوجاع ِمرغمة اخل�ضوع ِ.
ملعب الآهات ِفابتلعي الدمو َع،
�أنا ُ

• حممد الفهد

جتا�سري،
فالوقتُ يلغيني،
نقطة،
ف�سخ ٍ كهام�ش ِ ٍ
ويركنني على ْ
زحفتْ �إىل الن�سيانِ ،
نامتْ يف �ضلوع ِخمادع ٍ،
�ضليع �شاردٌ خلف ال�ضلي ِع.
ا�س
ٌ
فر ٌ
باللغو ِ ّ
لهب،
�سقطتْ
موا�سمها على ٍ
ُ
البداية،
حرائقـُها عناوينُ
ِ
فادخلي بابي الغويط َ،
أفتح الأ�ضالع َمملكة ً،
�س� ُ
تنام َ
ومبرها،
ني احلياة َبحلوها ّ
ري تفاهة ً بفم ِاجلميع ِ.
و�أنا �أ�ص ُ
ُ
الرحيل؟!
�سيفي �إىل �أينَ
ن�صلة؟!
ٍ
و�أينَ ملعة ُ
غمدي! ,
ي�سافر؟!
و�أينَ
ُ
ُ
ِّ
الدروب،
كل
يف
أ�سالك
ال
ِ
ي�س ّورونَ خمادعي وعواطفي
وال�شم�س،
وهواج�سي
َ
وال�س ّي ُ
اف حمقونٌ
بحقد ،
ٍ
ال يهادنُ ال تبيعي.
�أهي النهاية ُقالت ِالأ�سرا ُر:
َ
خلف جدارنا،
واحلا�ضرونَ ن�سوا الطعا َم على احل�صريةِ،
َ
ُ
ي� ُ
الفتات،
النمل
أكل
�أال يجوع ْ؟!.
ُ
النهاية؟!
�أهي
ً
�أردفتني نحوك ِالأ ّيام ُمذبوحا ب�أحالمي،
� ُ
أغازل لعنة َالإ�صرار ِيف عقلي،
�سريع.
خطف
ويف قلبي ويف
ٍ
ٍ
ركب من الق ّواد ِيقت�سمونَ نف�سي،
ٌ
رغبتي،

مرايا الأغ�صان

حني تودع � ٌ
م�ساء
أوراق �صفراء مرايا الغ�صن
ً

�ضجر ًا
�أمتلى وقت ًا بعيونٍ خرجت من دائرة الع�ش
لتنظر يل ترفع من طرف ال�صوت جناح ًا
�سالم يبعد عن روحي املقت
بع�ض ٍ
�ضحك
ف�أ�صري �إىل
ٍ
ري يفهمني
�إن الرحمة جاءت من ط ٍ
�أكرث من هذي البلدان
وي�صري يحوم فوق الر�أ�س
لي�شعل يف ريح ال�شرفة �صوت حنان
••••

�سالم احلنني

خريف
حاولت طوي ًال �أن �أخفي �صوت
ٍ
ميتد �إىل كل خاليا روحي
ويع�شع�ش يف وجع ال�صدر وفوق الأ�ضالع
لكن �صرير الروح يفي�ض بقلبي
حتى يعلو فوق الأ�سماع
ف�أحاول �أن �أتخفى عن عيني
�أن �أ�سكت هذي املذبحة الكربى يف ج�سدي
غروب يتهجى درب املمحاة
�أن �أخفي دمع
ٍ
لكن ال�صوت يهاجم ظلي
لأ�صري بيا�ض ًا
ال يعرف درب الريح من الأ�صوات

�أ�سمع هم�س ًا� ،صوت بكاءٍ يدنو مني
ف�أ�صيخُ ال�سمع لأب�صر فوق الغ�صن دموع ًا،
ونداء ال �أعرف من �أين يجيء
آهات
� ٍ
ً
لكني حني �أيفء �إىل قلبي
قريب يبكي عني
�أ�شعر �أنَّ الغ�صن
ٌ
••••
ا�ست�ضفت �سنونو ًا يف �شرفتنا منذ �سنني
كان يجيء �إلينا يف �أول �آذار
في�صلح ع�ش ًا ،ثم يتهجى �أفراخ ًا حرف ًا حرف ًا
ال يرتك ل�ضيا ٍع �أن ي�سري لعيون الوقت
ال يزعجني يف �شيءٍ
لكني حني ت�ضيق اجلدران و�أخرج لل�شرفة

خريف الأمنيات

أمتتم لغوتي حتتَ امل�سايا،
�أم�ضي � ُ
�أحجمي عن مقتلي،
قيثارة ُالليلِ احلزينة ُمن فمي هدرتْ ،
وحلنُ �صريرنا ٌ
نبيذي،
يبي�سي
نبت
ٌّ
ٌّ
فالنُ مقاتل ٌحلم ًا ر�ضيعا ًمن ر�ضيعي.
َ
خيول الراك�ضني،
�أ�شباهُ نا ركبوا
إفال�س،
م�ضوا �إىل ال ِ
ً
اخليانة،
عدمي فاردا نا َر
أوقفهم
�
ِ
ٌ
ْ
يف ه�شا�شة ِج�سمِهم،
ويثو ُر �ساكنـُهُ �صقيعي.
ُ
الوريد،
زحف النطاف ِعلى
ِ
ُ
�ستحبل الأ�شجا ُر بالأوباءِ ،
والأوراقُ يحرقـُها مالذ ٌ �أوحد ٌ،
الرقيع من الرقيع ِ.
وهو
ُ
َ
ْ
القيافة،
مواريث
لفلف
ِ
املهانة،
فاجليوب
ِ
غطاء �أ�سرار ِ
ُ
ُ
لفلفتني �أ ّمنا،
جوعنا،
يف الباب ِقاموا �سلـّة ٌمن ِ
الرمادي الوديعة ِمن وديع ِ.
فازوا مبهزلة ِ
ِّ
دفنتْ خطايانا ،ونحنُ �شواهدٌ ،
نهذي �إىل العميان ِنوراً،
أبواب بالقدم ِالقو ّي ِة،
نرف�س ال َ
ُ
ي�ضيع فال ت�ضيعي.
ن�شتكي حقـ ّ ًا
ُ
فعلتم �أخوتي ؟!
ماذا
ْ
ماذا؟
َ
يو�سف الإن�سانَ ،
قتلتم
ْ
أثيم؟ من ال�سجنيُ؟
من منـّا ال ُ
من ال�صريع ِ.
ال �صوتـُنا نادى،
هم�س �سرى،
وال ٌ
فالكلُّ خ ّو ٌ
و�ضيع ،
اف
ٌ
يح�صد ُالدنيا و�ضيعي.

�أذكــــــر..
•حممد خالد رم�ضان
فنجان القهوة ،الك�أ�س،
�أر�ضية تبكي،
قنينة ملأى بالدموع،
�سراً،
�سر يناجي ّ
ُّ
يقول:
مايزال الوقت يغرق
   يف يد ال تتحرك،
يقول:
�صه �أيها ال�ساري
يف طريق ال�سريان
بردى بعيد بعيد
ال حتاول مدّ الزمن
جره
ّ     
هنا �أخدود احللم
هناك واد يبكي
تو�أد ر�ؤيا النمل
مل تبق �إال رواية الغيم   
حكاية ذكرى املاء
يذوي جلنار اليوم
�آه
�أذكر �أنه
�أذكر �أنني
�أذكر ...
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الأعظــــم!

توقفتْ ..
كنت �أحاول هدهدة �أنفا�سها؛ وماذا عن �أنفا�سي؟!
هد�أتْ ؛ يبدو �أنّني قلت كالم ًا �أفاد يف امله ّمة التي
ظننتها م�ستحيلة.
كنت �أنظر �إليها ق ِلق ًا من ّ
توقع ما ينهدّ من عا�صفة
غا�ص ،كما يحدث يف كل
�صراخ� ،أو ّ
يتفجر من نحيب ّ
مرة ،منذ ح ّلت الكارثة.
ّ
وماذا عنّي؟!هل كنتُ �أتل ّهى مبتابعتها و�أن�شغل
بحالها ،ع ّما ميكن �أن يت�شقّق من كياين الذي يهدّ ين
�صدى ت�صدّ عاته املتوالية؟!
•••
اعتاد �أن يتحدّ ث �إليها يف ما يراه خارج البيت ،مهما
كان عابر ًا �أو �صغري ًا ،وحتّى لو كانا مع ًا؛ يتناق�شان
حوله ،يت�شاك�سان ،وقد يتفقان يف ت�سجيل النتيجة
ل�صالح �أحدهما ،ويت�ضاحكان؛ بات الأمر ع�سري ًا
منذ بداية الأحداث ال�ضارية على امتداد البلد؛
فالوقائع م�ؤ�سية والتفا�صيل �شوكية؛ وغدا ذلك
�أكرث ع�سر ًا ،بعدما �صار غالب ًا ما يخرج منفرد ًا،
واقت�صرت خطواتها على طريق املدر�سة القريبة
من البيت؛ وجاء ذلك بعد انكفاء وانكما�ش ما �أفادا
يف �شيء ،بعد �أن تقاطر �إليها املوا�سون� ،أو املت�سائلون
امل�شككون؛ وقد حر�ص على �أن يكون حا�ضر ًا لتفادي
�أي �ألغام ميكن �أن تنفجر يف �أثناء الأحاديث �أو
الأ�سئلة �أو الرجاءات؛ و�صارت م�شاويره تخفيف ًا
عنه ،و�إن كان ال يلوي على �شيء ،ومل يجد يف ما
ري من املفيد،
يرويه� ،آن يعود بعد وقت ال يطول ،الكث َ
حتّى حني بد�أ يخرتع م�شاهدات� ،أو يزيد على
حوادث بع�ض التفا�صيل احلكائية التي يخ ّمن �أنّها
ذات جدوى.
•••
ُ
أمر جواره ّ
كل حني ،من دون
“عربت املقام الذي � ّ
�أن يرتك � ّأي �أثر؛ نحن �صديقان ،كنت �أقول لها
وللكثريين الذين يعتبون �أو يغ�ضبون ..وكنت �أقاطع
بع�ضهم ق�صد ًا وهم يتع ّبدون يف حمرابه� ،أو �أتغافل
عن تقواهم وحركاتهم املعبرّ ة ،وما تثريه يف نف�سي
من �أ�صداء عبثية.
�أتعامل و�إ ّياه الندّ للندّ  ،ال �ألومه ،وال ُيعثرِ ُ ين ،وال
يتدخّ ل � ّأي منّا يف �ش�ؤون الآخر ،وهذا ال يق ّلل من
احرتامنا املتبادل.
�أ�ضحك بعد �أن �أقول ذلك و�سواه ،حني يثورون من
جدّ يتي ،وينفرون من جر�أتي ويبتعدون ،وال يلبثون
�أن يعودوا ،و�أعود.
ً
بالأم�س ..كان الو�ضع خمتلفا”.
مل يكن مت�أ ّكد ًا �إن كان كالمه مل يخرج من �شفتيه،
متنّى ذلك ،و�إن راودته رغبة الكالم امل�سموع ،لي�سمع
ر ّد فعل يحتاج �إليه ..رمبا!
•••
املرة ،ن�شجت بعنف :ليتني
مل �أكمل كالمي؛ هذه ّ
مثلهنّ  ،الطم�أننت �أنّها �صارت يف م�أمن ،ولو حتت
الرتاب!
وا�ستطردتْ
املجرح:
عر�ضها
يف
ّ
�أين هي الآن؟! جائعة ،عط�شانة ،بردانة ،جمروحة،
موجوعة ،مربوطة ،ت�ضربّ ،
تعذب ،ت�صرخ..
كنت �أرجوها �أن ّ
تتوقف ،حتّى ال ت�صل �إىل ّ
الذبح،
حتتزّ
رقبتها ،و�أنتف�ض،
فتنتف�ض ك�أنّ ال�سكني
�أو خوف ًا مما هو �أبعد من ذلك؛ وهل هناك ما هو
�أق�سى؟!
•••
“اللهم � ِأجرنا من الأعظم!”
ّ
الالزمة التي كان �أبي ينهي بها دعاءه ال�صباحي،
وتبتّالته التي تختلج يف �أنفا�سه بعد ّ
كل م�صيبة
ّ
حتل ،وما �أكرثها يف بيئة تلهث وراء املاء والقوت

والك�ساء ..من دون �أن تغفل �أنّ ّ
كل �شيء يهون �أمام
الف�ضيحة!
ً
كنت �أفكّر يف ذلك حماوال االكتفاء بت�ص ّور الأفعال
اجلرم ّية املعروفة ،متمن ّي ًا �أن تقت�صر عليها يف
�شكاواها امللقاة يف الف�ضاء؛ ع ّلها تت�شاغل بها -كما
�أفعل �أنا -عن ت�ص ّور “الأعظم”!
•••
“� ّأي منطق يعود؟! و� ّأي �أفعال ت�ست�شري؟! و� ّأي
�أفكار ت�سود؟! ويف � ّأي ع�صر �أو زمان نعي�ش ،حتّى
ي�صبح احلديث عن املو�ؤودة ،و�س�ؤالها عن ذنبها الذي
�أودى بها �أكرث ي�سر ًا وقبو ًال!!
ال�س�ؤال يف حدّ ذاته جزء من البالء الأعظم؛ خوف
�أن ت�صل �أ ّية �إ�شارة �إىل ذلك املعنى ..وكنتَ ت�ستطيع
�أن ترى انعكا�سه يف عيون من ي�س�أل عنها� ،أو يدعو
لها ّ
بفك الأ�س ِر ،وقد تنفلت كلمات ت�شي به يف �أثناء
احلديث عن حوادث مماثلة ،جرت غري بعيد يف
الزمن واحليثية؛ كنت تخاف �أن يظهر منك ما ّ
يدل
على �أمنيتك �أن ي�أتيك خربها ،فتقوم بالواجب،
ّ
وتع�ض على جراحك و�أع�صابك ،وينتهي الأمر،
�أو ينو�س �أمام وقائع �أخرى� ،سيجد النا�س فيها
على ال ّ
أقل الكثري مما يتع ّلقون ب�أخباره ا�ست�شهاد ًا
�أو �إ�صابة �أو اختفاء ،مع تفا�صيل ذلك ومبالغاته
وتك ّهناته� ..أ ّما �أنت فيمكن �أن تدقّ ه ّمك يف جرنك،
لتتق ّوت منه ك ّلما فقت من �سكرتك ،لتدخل يف
غيبوبة �أخرى� ..أ ّما الآن فال حيلة لك وال دليل،
وال �أمل لك �إال مبن هو قادر على �أن يحميها منهم؛ ما
الذي ير ّدهم عنها ،وما الرادع �أو املانع؟!”
•••
(�أرجو �أن ي� ّؤجلوا فعلتهم� ،أو متوت ب�أ ّول �صفعة!)
يحاول التخفيف من جديد؛ فهناك من عاد ،و�آخرون
و�صلت �أخبارهم ،ما زالوا �أحياء ،يحفرون الأنفاق،
ينقلون ّ
الذخائر ،يج ّهزون العبوات التي قد تقتل
�أقرباءهم ،يخدمون و ُي َذ ّلون ،ويحملون عاهاتهم
امل�ستحدثة ،و�أمرا�ض ًا م�ستجدّ ة ومتجدّ دة..
“�أ�ستبعد � ّأي حديث عن “ال�سبايا”� ،سي�ستدعي
ا�ستطرادات قار�سة ،و�أنا على يقني من �أنّ ذلك
تكرر يف �أكرث من
امل�شهد الذي �سمعتْ عنه مرات ،وقد ّ
موقع ،ال يغيب عن ت�ص ّوراتها :طوابري من عاريات
ق�سرنَ على العبور �أمام ح�شد متن ّوع م�ستثار!!
ُي ْ
تكحل
ومل تكن لتفرح حني تتمنّى لها �إحداهن �أن ّ
�سرها:
عينيها مبر�آها ،وت�صمت ،قبل �أن تقول يف ّ
ليتها ماتت ،ليتها متوت!
ّ
مما
ذلك
يل
د
ك
�
أ
وت
أعرفها،
كما كنت �أظنّ  ،لأنني �
ّ
قال �أوالدها الذين رافقوها �إىل املزارات جميعها؛
هي التي مل تكن تنقطع عن بع�ضها؛ مل �أكن �أرافقها،
وال �أفعل الآن ،وقد كانت تتحا�شى احلديث يف ذلك
�أمامي ،رغم �أنّني �أقدّ ر م�شاعرها ،وعواطف الذين
ممن ال يحرتم
لهم قناعات م�شابهة ،وال �أنزعج �إال ّ
ر�أي الآخرين ،وال يقدّ ر �أفكارهم و�أفكاري.”..
•••
بالأم�س كان يتحينّ فر�صة العبور �أمامه ،كان
عديدون يدخلون ويخرجون ،ازداد ر ّواده يف الآونة
الأخرية ،وتكاثفت اخلطا حوله؛ مل يكن الأمر
ّ
تظل طوي ًال بال
ليمر من دون اهتمام و�أ�سئلة ال
ّ
�إجابات؛ و�إن كان الت�سا�ؤل عن اجلدوى والنتيجة
ال يحمل الكثري من امل�س ّوغات؛ “بتّ �أفكّر يف ذلك،
من دون ا�ستهانة �أو ا�ستخفاف .تر ّددت يف الدخول،
ممن قد يراين ،وي�ستهزئ �أو ي�ستغرب؛
ال خج ًال ّ
يهم؛ بل لأنّني غري قادر على
يهم ذلك؛ مل يعد ّ
ال ّ
حتديد فحوى الرجاء الذي �س�أرفعه �إىل مقامه؛
هل �أترك له اخليار يف التحديد ،حني �أر ّدد �أمامه
وتفجع“ :ال ّلهم � ِأج ْرنا
ما كان والدي يقول بحرقة
ّ
من الأعظم؟!”.

�صحــــــوة

قصة

•ب�سام الطعان

لعب الزمن لعبته ،وترك احل�سرة
تتغلغل يف القلب ،والأ�سى يهيمن
على اجلوارح ،منذ تلك اللحظة
التي بد�أت فيـها معاناته� ،صار
وجهه ه�ضيم ًا،
غادره بها�ؤه القدمي ،وحتول
�إىل �شجرة ال تطرح �إال الك�آبة
واالنك�سار ،وحني �صحا ،نف�ض
حزنه ومللم ذاكرته وحلمه وانطلق
كالطائر الذي �أفلت من قف�صه دون
توقع ،يجوب ال�شوارع.
حني �أخربوه ب�أنه قد مات ،كان
ال�صمت يدهمه ،لأن الكالم قد
هرب منه بكل اجتاه ،وعجالت
الليل حتمل فوجا من الذكريات
لتربد نار قلبه امللتهب� . .شعر
ب�أ�شياء غريبة مل ي�شعر بها من
قبل ،فقد كان على يقني ب�أنهم
خمطئون ،و�سوف يعود حامال
معه كل �أمنياته التي �سافر من
�أجلها ،وبعد يوم واحد جاء ولكن
يف �صندوق طويل ،حينئذ غ�سل
وجهه مباء الده�شة ومل يقرتب
منه ،مل ي�ش�أ �أن ينظر �إىل داخله
لأن روحه كانت معلقة هناك ب�آخر
�صدفة زرقاء تنب�ض يف �شواطئ
عروقه ..ولكن مل يعرف �سبب ًا
لكل تلك الأفكار التي كانت تغزو
قلبه ،وتنه�ش نف�سه ك�سرب من
الن�سور اجلائعة ،يف تلك اللحظة
فكر باالنتـحار ،فاملوت راحة
وخال�ص ملن هو مثله ،ولكن كيف؟
الروح غالية� ،أيذهب �إىل النار؟
�أال تكفيه ناره هذه ،عجيب �أمر
الإن�سان ،يتم�سك باحلياة على
الرغم من ق�سوتها.
حني كانوا يرددون الكلمات
احلزينة ،كانت قطرات الده�شة
ت�صفع وجهه فيتجمد ،وكان ي�سخر
منهم يف داخله حينما ينظرون
�إليه ب�أ�سف ،وانتظر طوي ًال �إىل
�أن �شاخ انتظاره ،حتى متزق بني
احلنني وبني العذاب .يف كل ليلة
وبعد �أن يهجم الغ�سق ملوح ًا
ب�شفرته ذابح ًا دومنا ا�ستئذان
�آخر خيوط ال�ضوء ،كان يت�سلل
على ر�ؤو�س �أ�صابعه �إىل غرفة
�شقيقه ،يفتح الباب بهدوء ،يدخل
و�إيقاع قدميه تقرعان �أعماقه
وك�أنه وحيد يف غاب ،والعتمة
تتكاثر كالفطر يف قلبه ،وتتكرر
امل�أ�ساة ،يظل �ساهرا يف ليلة ن�صف
ميتة ،يرعاها قمر �شاحب ،ميار�س
انك�ساره ووحدته ،ظم�آنة روحه
وج�سمه متعب وم�ست�سلم ،ولكنه
ال ينام ،وال يغم�ض له جفن،
يعوم ويغرق ويقاوم بنزق �أفكاره
ال�شريرة ،فكلما جاء الليل ،ي�سرق
خ�صلة من روحه لت�شتعل يف جمرة
الذكريات.
اقرتب من ال�سرير ،وقف وال�سكون
يل�سعه كتيار يبعث احلياة يف جهاز

هامد ،دفع ثقل اجلفنني وهو يح�س
ك�أن ثمة �أفعى يف �أح�شائه تتلوى،
و�ألف دمعة تن�ضح فوق كل جزء
من ج�سده ,وبكاء ينهمـر يكاد
ي�ستبق الوجع ،ثم ارمتى رمية
اليتيم وانتحب طويال وهو يبحر
يف الذاكرة ،ير�سم تفا�صيل وجهه
ويتوه يف غابات ال�شرود �إىل �أن
ّ
واخ�ضر بال�ضـوء
غادره الظالم
جفن ال�صباح.
يف كل يوم مير ،كان يزرع بذور
الأمل يف �صدره  ،ب�أنه �سيعود،
ولكن الغد ي�أتي وتت�ساقط الأيام
ك�سبحة قطع خيطها.
مرت �أيام و�شهور كان فيها �صامتاً،
حتى �أنه مل يتكلم �سوى ب�ضع
كلمات مل يفهمها من �سمعها منه،
حلم ذات يوم به حمفوفا بهالة
قد�سية من املالئكة� ،س ّلم عليه،
وقرب فمه من خده� ،أراد
مد يده ّ
�أن يق ّبله ،ولكنه مل يجد �سوى
ال�سراب ,ا�ستيقظ من النوم ،نظر
�إىل �سريره الفارغ ،ودون وعي
بحث عنه يف �أرجاء البيت ،لكنه
مل يجد �شيئا ،وعندما ا�صطدمت
جبهته باجلدار ،عاد �إىل الوعي،
عندها بكى بت�شنج لأن قلبه قد
�صيرّ ته اجلراح مدينة منكوبة.
يف �صباح �أخر�س غادر خمتفيا يف
(با�ص) وخ ّلفه ،يعي�ش وحيد ًا يف
بيت غاب عنه الدفء .منذ رحيله
وهو يتمتم« :ملاذا رحلت وتركت
ذاكرتي ت�صبح م�سلة للأحزان؟»
وعلى الرغم من اجلوع ،كان
يقـ�ضي وحدته مع �أ�شيائه،
�أوراقه ،ثيابه القدمية� ،صورته،
وحني ت�أملها ،انتف�ض كامللدوغ
وع�ض �شفتيه« :يبدو �أنه لن يعود
�أبدا» .مل يدر كم من الوقت مر
وهو جاثم �أمام �صورته يت�أمل
وجهه بذهول ،وفج�أة وجد نف�سه
يبكي بكل لوعته و�ضعفه ،وخ ّيل
�إليه �أنه واقف �أمامه ويربت على
كتفه بحنان ،و�أح�س بدوار ثم
مبوجات متقطعة ك�أنها �أمواج بحر
تعرب ر�أ�سه ،ثم تخرج �إىل �أن غلبه
النعا�س ونام.
يف ال�صباح املبكر والكون ما زال
نائم ًا �صحا وكان �صدى كلماته
يخرتق ر�أ�سه كال�صاعقة كان
يقول« :احلياة تتغري ،ولكنها
ت�سـتمر فال تي�أ�س ،احلياة وجهان،
وجه يبكي و�آخر ي�ضحك» .وفج�أة
ان�سكب يف �أعماقه �شعاع وهو ي�ضيء
كنيزك ويخرتقها وينريها ،عندما
اكت�شف ب�أنه يقبع و�سط قوقعة
وهمية� ،سارع �إىل ارتداء مالب�سه،
بعد �أن نظف �أجفان عينيه من
تقرحات الأيام وال�شهور ،خرج
لريتب �أعوام عمره املتبقية
املبعرثة فوق رفوف الأيام.

شعر
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•هنادي حممد �سليمان
-1هل �صدفة تناثرت �أوراقك �أمامي
قر�أتها
�أمعنت النظر فيها
قلبت بقايا روحك ورقة ورقة؟!.
هل �صدفة كانت �أم قدر ًا
�أن املحك من بعيد
تتبخرت بني �أحالمي
تت�سلل من بني خيوط الأمل
تل ّوح يل
ت�سكب على �شفتي خمر ًا
ت�ضرم اللهيب يف �أوقاتي
وحتتويني
كروح متمردة
كعطر على حنايا وردة
يف �صباح ندي
لتبعرثين بعدها
يف كل دقائقك
وحلظاتك

هذيان على �ضفاف الذاكرة
ك�أوراقك احلمقاء
العا�شقة
وكنظراتك احلائرة.
دثرين..
�أع�صر �شوقي �إليك
كي ان�سكب لك �شهد ًا
و�إن �أردت
انرثين
مع تنف�س ال�صبح
مع ثرثرة الن�سيم
و�صهيل ال�صمت
وغواية ورد اليا�سمني على �شفتيك
خل�صني من بقايا عطرك
خذ �أملي وح�سرتي
وت�شردي و�ضياعي..
د ّثرين بكل ما يف نظراتك
من دفءٍ
علني ارجتف وارجتف
وي�سقط عني كل ذاك اخلوف
مللمني كي �أعيد ترتيب �أوراقي

لأ�سجل ا�سمك من جديد يف الذاكرة
رمبا كان قدري
�أن �أكون نرج�سة على �شباكك
و�أن تكون تربة جلذوري!!
-2�أبحث عنك
بني الوجوه املن�س ّية
بني كتل ال�ضباب
وعابري اللحظات
بعيد وغريب
ووجهك �سراب
ال ميكن ا�صطياده
قريب يف�صلني عنك بعدك
�أراك و�أحلم بك
�أو�شو�شك يف خيايل
�سري وجهري
وامل�سك يف ّ
ف�أت�أكد �أنك موجود
وحيدٌ يف ذاتي

من قال :فـي ج�سد احلنني
ق�صيد ٌة عرجاء؟!

•ح�سني عبد الكرمي

حطّ ٌ
الكروم
وعيناك
أنت،
إ�سراء..
ِ
ابة � ِ
ُ
وال ُ
ُ
وق�صيدة � ُ
ٌ
أ�شتاقها و�أ َج ُّن فـي
واملاء
جميعها
ُ
قد كنتُ
قبلك �ضائع ًا متو ِّرط ًا
�إِن�شا ِدها..
ِ
بدرو�س من �ضاعوا..
ريها وت�صريين
ِ
و�أ�ص ُ
وقت ًا و�أع�صاب ًا و�أحالم ًا
عل ّم ِتني يا ُحلوتي� :أنَّ اجلنونَ
ٌ
َ
�سمراء..
ق�صيدة
وال�ضفّاتْ ..
وفي�ض النبع ِ
ُ
رب الهوى وحرو ُفها
املرثثر يا
الق�صب
�أنغا ُمها ِح ُ
أتوج ُ�س َ
َ
� ّ
إغواء..
�شتاء!!..
ال ُ
ُ
ٌ
ُ
أ�شواق َ
عا�شق
وخت ٌْم
تختال و�أنَّني
�أغتا ُبها ،تغتابني� ..أنبا�ؤها
مر�سوم � ٍ
ُ
و�أن َِّك الت� ُ
إم�ضاء..
فـي حكي الهوى..
أليف وال ُ
....
و�إذا ارت�أتْ يبكي الهوى!!
عودي �إىل َك ْر ِم الهوى قد ينت�شي
و�إذا ارت�أت تت�ضاحك
ُ
الدّ ُ
إم�ساء...
وال�ضحكات
معات
ال ُ
إ�صباح وال ْ
إمالء..
أنباء!!
عيناك فـي ِ
در�س الهوى ال ُ
وال ُ
ُ
هَ ْم َ�س ُ
جفنك ُ
قطع واله..
ات
العجيبة كلُّها؟!
ما هذه الأنثى
ِ
و�صل ٍ
ني
وال ُك ْحلِ فـي َ�ص ْم ِت اجلفونِ
ال ترتكي يا حلو َة العين ِ
غناء..
		
والأ�شواق
ُ
َ
ُ
الكلمات
ومتاهة
مطالع
أنت
		�
ِ
أنت � ِ
أو�صاف ال ُغوى و� ِ
ٌ
أنوثة ٌ
باذخ
مهمالت
وقف ًا ل�صالح
ري فـي م ِ
نت ال ِ
ِ
والتف�س ُ
َّ
اء..
العا�شقني
		
و�ض ُ
ٌ
�أيقنتُ �أن َِّك ٌ
قرب
غابة
إح�سا�س..
بح�صة ال
ِ
م�شتاقة َ
الرا�سبني ّ
امل�شاع ْر..
أوباء..
ِ
ف�إنَّهم �أو �إنَّنا يا حلوتي ال ُ
ٌ
َ
�أحببتُ
أفياء...
وجديلة
عائلة الكرو ِم و�أبعدَ
ُ
ون�سيمها ال ُ
يكفيني �أن َِّك ب َ
أع�صاب املدى
ني �
الغيمات
ِ
ِ
ُ
كرمى �أن َِّك الأمطا ُر
إعراج
ال ُ

�أجل
موجود ولكنك
زبد على �أمواج ذاكرتي
ال لقاء بني وجودك والعدم
�أنت هنا
يف �أق�صى غربتي
�أنت يل
لكنك امل�ستحيل
�شيء ما ..وروح ما
ورغم �أنك الال�شيء كلّه
ال خيار يل
يف امتالكك
وال يف فقدانك
وكل ما �أثق به متام ًا
�أنك �ضروري فقط
من �أجل �أحالمي وهذياين
املن�سي
فوجهك
ّ
يختزل كل الوجوه يف عاملي!!

امل�شاغب
قي
ُ
ّ
وال�س ُ
وال�سماء..
ُ
َ
و�س�ألتُ
وحكمة
حارات الف�ؤا ِد
ِ
الع�شاق:
ِ
هل ع�شقهنَّ ..
الطالعات �إىل ال�ضياء
أخ�ص ُهن
ِ
� ُّ
و�سخاء؟!
توا�ضع
كمالنجو ْم -
ٌ
ُ
من َ
ٌ
ق�صيدة
ني
قال :فـي ج�سد احلن ِ
عرجاء..؟!
ُ
ٌ
َلغ ُ
ف�صاحة
العا�شقات
ْط العيونِ
ِ
ٌ
ع�صماء..
وبالغة
ُ
القلوب ِّ
غيمات
بظل
إيحاء
ٍ
ِ
يدعمنَ � َ
لهنَّ ،
ُ
إيحاء..
ع�شب
ل ُت َ
الكلمات وال ُ
أرجاء..
وال ُ
و�إذا احرتفنَ ال�ضو َع
البهاء بعطرهنَّ ..
َي�سندنَ
َ
ُ
اللهفة ّ
ماء
وبربقهنَّ
ال�ش ُ
أ�سماء..
والتعب ُ
ري وال ُ
تعتيق
ُي�شبعنَ ُعنقو َد
العرائ�ش فنَّ
ِ
ِ
املر..
النبيذ ِّ
ُ
العرائ�ش..
هُ نَّ
خفاء
ك ُّلهنَّ
ُ

مقعـــــدان
• زكريا م�صا�ص
مقعدان
�شاغران
يل ولك..
كوكبان
دائبان
يل ولك
ٌ
ٌ
عا�شقة
مهجة
تبدع الأحلان دهر ًا
يل ولك..
و�أنا �إن ع�شتُ دهر ًا
كي �أويف احلب لك
فانهل النب�ض و�أبدع
�إن نب�ض القلب لك
و�ضاح الروح �شدٌ
من حنانٍ ظلَّ َلك
وعيون احلب ترنو
فاتخذ منها حبيبي
منزلك..
ع�شت حلم ًا يف حياتي
فاحي عمري
يا ملك..
طبتَ حب ًا
يف وجودي..
هيت لك
مقعدان
�شاغران
�أ�صبحا يف القرب

قلب ًا واحد ًا
�إمنا يف البدء كانا
يل
ولك
منهما انثال
الق�صيد
بهما �ضاع الن�شيد
و�سرى يف الكون ولهان ًا
على �أ�سماعنا
احل�س
املرهفة
ِّ
يعيد:
خافقان عا�شقان
�أبدعا �سحر الوجود
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م�أ�ساة �سقراط

بينما ك��ان اب��ن ���س��ق��راط البكر
يجل�س م��ع زم�لائ��ه يف ال�صالون،
ً
حاملة القهوة.
دخلت «كزانتيبا»
�أل��ق��ت ال�����س�لام ع��ل��ي��ه��م ،و�ضعت
ً
راجعة
القهوة ،ا�ست�أذنت ،وقفلت
�إىل ال��داخ��ل� .سرعان ما ناداها
ابنها قائ ًال :ماما ،تعايل ،زميلتي
«�آري�����س��ت��ا» ت��ري��د �أن ت��ق��ول لك
���ش��ي��ئ�� ًا» .ع����ادت لت�ستف�سر عن
الأم��ر ،ف�أجابها :تقول «�آري�ستا»
�إنك رائعة اجلمال� .ضحكت الأم
و�س�ألتها� :صحيح ي��ا «�آري�ستا»؟
�أجابتها :بل �أنت مالك «خالتو»!
ط����ارت «ك��زان��ت��ي��ب��ا» م��ن ال��ف��رح،
�شعرت ب�سرور بالغ بحيث ظلت
ت�سرد ما قالته زميلة ابنها لأكرث
من �أ�سبوع .ك�أنها كانت بحاجة
ُ
رائعة
ملن ي�ؤكد لها ذل��ك ،مع �أنها
ٌ
ومالك فع ًال� .أخربت
اجلمال حق ًا،
�سقراط بالأمر فقال:
ـ ال �شك �أن الآخرين مرايا ،واملر�أة
مهوو�سة بالنظر �إىل نف�سها يف
املر�آة!
ـ و�أن��ت؟ �أال تنظر �إىل نف�سك يف
امل���ر�آة ،فتكتب ق�صيدة هجاء يف
�أنفك الكبري وجمجمتك ال�صلعاء؟
ـ �أن��ا ال �أكتب الهجاء بل ال�شعر
الفل�سفي حتديد ًا.
ـ �أم�����ض��ي��تَ ع��م��رك ،ت��ن��ظ��ر �إىل
النجوم ،وتقول« :اع��رف نف�سك
بنف�سك» ،لكنك تعجز عن النظر
�إىل ���ص��ورت��ك يف امل�����ر�آة� ،أو عن
�إدراك �صورتي يف عيون �شباب
�أثينا.
ـ ���ش��ب��اب �أث��ي��ن��ا ي��ن��ظ��رون �إىل
ؤخرتك ،ال �إىل مقدمتك.
م�
ِ
ـ اهلل ال يوفقك!
تدخَّ ل �أر�سطو قائ ًال:
ـِ َ
مل ال ترى ما يرى �شباب �أثينا يا
�سقراط؟ هل �أنت �أعمى؟
ـ �أن��ا ال �أنظر �إىل �أي��ة ن�سخة يف
هذا العامل الفاين ،لقد �أو�صاين
تلميذي �أف�لاط��ون �أن �أنظر �إىل
الأ�صل يف عامل املثل.
تتل�ص�ص
ـ كذاب! ر�أيتك بالأم�س
ّ
غ����زال����ة ت���وق���ف���ت ق���رب
ع���ل���ى
ٍ
احلديقة.
ـ �أين؟
ـ ق���رب احل��دي��ق��ة ،ح��ي��ث تلقي
حما�ضراتك وتقوم ب�إف�ساد �شباب
�أثينا.
�صه يا �أر�سطو ،ف�أنا بحاجة �إىل
ـ ٍ
الراحة الآن .هل تذهب وترتكني
كي �أخلد �إىل النوم؟
ـ �أذهب؟! كيف؟
ـ ت�ستقل �سيارة وتذهب!
ـ نحن ال ن��زال يف ال��ق��رن الرابع
قبل امليالد يا �سقراط .ال يوجد
�سيارات حتى الآن .لي�س لدينا
�سوى احليوانات لرنكبها.
ـ ح�سن ًا ،اركب حمارتي واذهب!
ـ هذه لي�ست حمارة يا �سقراط.
هذه فر�س رائعة ،بل مالكٌ ،
مالك

حقيقي ..وداع ًا!
ـ كيف �ستذهب �إذن؟!
ـ �س�أذهب راج ً
�لا ،و�أحلم �أن �أركب
فر�س َك يف عامل املثل.
َ
ـ قف من ف�ضلك! �أري��د �أن �أ�س�ألك
�س�ؤا ًال.
ـ تف�ضل.
ـ ملاذا ال تتزوج يا �أر�سطو؟
ـ لأن��ن��ي ال �أج���د ام����ر�أ ًة كطائرة
«البوينغ !»727
ً
ـ �أتريد �أن تتزوج امر�أة حتمل 350
راكب ًا؟!
ـ ب��ل ت�����س�ير ب�����س��رع��ة ال�����ص��وت يا
�سقراط!
ـ ع��ل��ي��ك االن���ت���ظ���ار �إىل ال��ق��رن
الع�شرين بعد امليالد �إذن.
ـ يف االنتظار ،ال بد يل من تناول
ك� ٍأ�س من النبيذ.
يف �صباح اليوم ال��ت��ايل ،ا�ستيقظ
�سقراط عند ال�ساعة ال�سابعة.
�صنع فنجانني م��ن القهوة� ،سكب
فنجانه ،جل�س على الأريكة� ،أ�شعل
�سيجارة� ،أخ��ذ الر�شفة الأوىل،
وراح ي��ح��ل��م .دخ��ل��ت «كزانتيبا»
ً
حاملة بيدها رب��ط ً��ة م��ن اخلبز،
قذفتها يف ح�ضن زوجها احل��امل،
ف���ارت���ع���د .ق���ال���ت وه����ي تفي�ض
باحليوية وجلبة ال�شباب:
ـ هيا يا �سقراط! افتح �أرغفة اخلبز
كي ال يلت�صق وجهاها �إىل الأبد.
ـ �أيتها الغبية! �أال ت�ستطيعني و�ضع
اخلبز جانب ًا والطلب مني بهدوء
�أن �أف��ت��ح��ه؟ قلت ل��ك مليون مرة
انتظري ك��ي �أ���ش��رب القهوة على
الأقل.
ـ �أن��ا غبية؟! �أال ت��رى �أن النا�س
يرونني مالك ًا؟!
كنت مالك ًا ملا ن�صحني �أفالطون
ـ لو ِ
ب�أال �أتزوجك.
ـ �أفالطون؟!
ـ نعم �أف�لاط��ون! ق��ال يل ب�صوته
اجل ْه َوري :ال تتزوج «كزانتيبا» يا
َ
تلهيك عن احلكمة.
�سقراط� ،سوف
ـ ولمِ َ تزوجتني �إذن؟
ـ قلتُ ل��ه� :س�أتزوجها ك��ي �أتعلم
ال�صرب!
ـ والنتيجة؟
ـ مل �أتعلم �شيئ ًا.
الكعبة لأع ِّلمن ََّك الن�سيانَ
ورب
ِ
ـ ِّ
و�شرب ال�شوكرانِ  ،يا بن �أبيك!
َ
��ب من
���ص��م��ت ���س��ق��راط� ،أخ����ذ ي��غ ُّ
�سيجارته امللتهبة ،وير�شف من
قهوته احلارقة ،حماو ًال �أن يهدِّ َئ
م��ن روع����ه .ب��ع��د دق��ائ��ق قليلة،
ارتاحت �أع�صابه ،فطفق يفكر:
ٌ
م�ل�اك حقيقي!
«زوج��ت��ي م�ل�اك!
جتل�س �إىل جانبي ،فتهرب �شياطني
الإبداع ،يف حني �أن حبيبتي ت�آلفت
معهم� ،إذا بكى �أح��ده��م توا�سيه،
و�إذا �ضحك �آخ��ر تفرح لفرحه،
و�إذا َج��نَّ الثالث تهدئ من روعه،
و�إذا �سهر الرابع ت�سهر معه ،و�إذا
بقليل من
توعك اخلام�س ت�سعفه
ٍ
َّ

النبيذ والر�ضاب».
دخل ابن �سقراط قائالً:
ـ بابا اعطني مئة لرية� ،س�أذهب �إىل
املدر�سة.
نادى �سقراط زوجته:
ـ اعطه مئة لرية من جيب �سرتتي
يا «كزانتيبا»!
ـ ولمِ َ ال تعطيه �أنت؟
ـ لأنني �أفكر.
وفيم تفكر؟
ـ َ
ـ �أفكر يف �أن عالقتي بك عالقة زنا،
وعالقتي بحبيبتي عالقة حب.
ُ
الفا�سق املعتوه!
ـ لعنك اهلل �أيها
ذبحتك
ـ اذهبي من وجهي ،و�إال
ِ
ورميتك للكالب.
ِ
ح�ضر �أر�سطو ب�سرعة ،نظر �إليهما،
َ
�سقراط جانب ًا وقال له:
�أخذ
ً
َ
ـ اهد�أ و َد ْع بيتك هادئا يا �سقراط.
ـ مل يعد با�ستطاعتي �أن �أحتملها يا
�أر�سطو؟
ـ �أال ترى �أنها حتبك رغم ب�شاعتك؟!
ـ لكنني ال �أحبها.
ـ �أحتب غريها يا �سقراط؟
ـ نعم!
ـ ماذا تقول؟!
ـ �أقول� :أحب غريها!
ـ � ِّ
أتف�ضل عاهر ًة تتقاذفها الأيدي
زوج��������ة ����ش���اخم���ة ك��ق��م��م
ع���ل���ى
ٍ
«الأوملب»؟!
ـ زوجتي تخنقني يا �أر�سطو� .إنها
تت�شبث بي بكل ما �أوت َيتْ من قوة،
ال لأنها حتبني ،بل لأنها تريد �أن
تتملكني.
ـ لكن الأخرى �ستفك رقبتك!
ـ ن��ع��م ،الأخ����رى ت���درك �أن عليها
القيام ب�إعتاق رقبتي.
ـ ُّ
فك الرقبة غري �إعتاق الرقبة يا
ابن �أمك!
ـ �إن��ه��ا جتيد ف��ك الرقبة بجميع
معاين الكلمة ،اجل�س ك��ي �أ�شرح
لك.
ـ ال وقت لدي.
ـ ملاذا؟! ماذا لديك؟
فر�س َك اجلميلة و�أذهب من
ـ �س�أركب َ
فوري.
ـ انتبه يا �أر�سطو! �إنها حرونٌ وقد
ترميك �أر�ض ًا.
ـ الفر�س من الفار�س يا �سقراط!
ـ ُك َّ
���ف ع��ن منطقك ال�����ص��وري .لن
�أعطيك �إياها ،لأنني ل�ست قواد ًا.
ـ وماذا �أفعل �إذن؟
ـ يا �أخي ا�سرقها!
����م �أر���س��ط��و ،ن��ظ َ��ر يف الأر����ض،
َو َج َ
وقال:
ـ �س�أ�سرقها و�أعدو بها خبب ًا.
ـ �سوف تف�ضحك �صفحات االنرتنت
يا �أر�سطو!
ال�سم يا
ع
ر
��
ج
��
ت
��
ت
أن
�
قبل
ـ لي�س
َ
َّ
َّ
�سقراط.
ـ �س�أ�شربه حتى الثمالة يا عزيزي،
لكنني لن �أعي�ش نذ ًال ..لن �أعي�ش
نذ ًال!

خاطرة

قصة

• رانيا جمال الدين

ال�سحب َ يف
ي�ستح�ضر
باح
ال�ص ُ
ُ
َّ
ُّ
ُ
روب
عينيها ,يدخلها يف متاهات ِالدُّ ِ
ال�صغري كان يجني
املغلقة� ,أ َّما قل ُبها َّ
َّ
لهُ
�أن ْ يله َو
الغ�ضة ويحلو
ر�ؤاه ُ
بالكلمات ..
حتمل َ
ُ
الليل و�آذا ُر ي�ش ِّرع
دخلت �إليه
أبواب ال َّربيع.
� َ
ُ
َّ
بكائنات خ�شب ّية
الغرفة ُ مكتظة
ٍ
�صماء ,ال �أحد �سوى زرقة ٍ ملقاة
ٍعلى ِّ
ال�ضفاف ,وحفيف ِ�أوراق �أثقلها
احلنني.
جتاوزت كر�س َّيني وجل�ست �إىل ميني
ْ
رقدت
الأزرق ،وكمن وجدَ �ضا َّلته,
أنت
�إليه ,قال الأزرق...« :كم � ِ
متعبة؟» � َ
الغيم يف عينيها وال َذ
أطرق ُ
ب َ
الغرفة البارد ِ  ,...قالت:
أثاث
ِ
ني � ِ
َ
نعم  ..لقد تركتُ
العمل اليوم».
ْ
ُ
ـ تر َّددت كلماته يف �صد ِرها
متعبة ...,يا �إلهي كم �ساذج ًا يبدو
هذا التما�سك! وهذا االدعاء
الوهمي بالقوة  ، !...وهذا الهيكل
ُّ
ُّ
الب�شري اله�ش.
ُ
املواقف الأخرية ُ جت ُّ
رت
ما زالت
رف�ضها
نف�سها
وتتفاقم لتنها َر �أما َم ِ
ُ
َ
ِّ
لكل ما حدث ..
املوارب ذاك الذي
أ�سلوب
ِ
َ
رف�ضها ال َ
�أ�صبح �أداة ا�ستعالء و�إق�صاء ملن ال
يتقنه ....
ا�ستجاب ال ُ
أزرق ليعيدَ ها من �شرو ِدها
َ
عليك.
عليك ,ال ِ
 ...ال ِ
ُّ
ت�ستظل بكلماته  ..تبوح مبا
كانت
ر�أته يف ذلك املكان من ا�ستعباد
ٍللنَّا�س وا�ستغال ِلهم ,وهم ذاهلون
غافلون ُ�سكارى.
ثم ت�ستدرك ُوتقول له «اهلل ير�ضى
عليك» د ِع الكالم بيننا� ,أخ�شى
�أن �أ َّتهم ب�أ ّنني �أ�سيء ُ �إىل �سمعة
َّ
ِال�شركة والعمل.
عليك اطمئنِّي فح�سب.
قال :ال ِ
ه َّمت باخلروج والليل الذي يلفُّ
حلظات �أك َ
رث رفق ًا
روحها ي�ستجدي
ٍ
ب�أحالمها و�أنفا�سها
�أرادت �أن ت�ستجمع قواها بني
اخلطوات والوجوه َّ
ال�ضائعة ريثما
ت�صل �إىل بيتها ...
َ
بطقو�س
عندها لها �أن تعي�ش حزنها
ٍ
زرقاءِ َّ
ال�شهوة.
تو َّقفت فج�أة ً على ال َّر�صيف وقد
حت�س�ست «الهاتف» يف جيبها.
ّ
مل تكن ت�سمع �أيَّ نداءٍ �سوى نداء
ِّ
املبتل على ِّ
ال�ضفاف ,مل تكن
الأزرق
متر
ت�شعر باملالمح املحنَّطة التي ُّ
بها وفو�ضى َّ
ال�شوارع احلا َّدة َّ
الطبع
تنهمر يف عاملها
واملزاج  ....بل كادت
ُ
املتوحد
ِّ
ٌ
حرف ,اثنان ..كلمة  ...ق�صيدة
قطفت لأجله« :ذاك الذي �أومى
َ
وتاج.....حمل
لقلبي ب� ِ
ألف قرنفلة ٍ
َ
وا�ستمال العط َر
الغناء �إىل حرويف
َ
ال�سياج».
من ِ
خلف ِّ
ونزقة تارة
تارة
مت�سارعة
بخط ًا
ٍ
ٍ
ً
َ
نف�سها وعقلها
ً�أخرى راحت حتاو ُر َ
إمياء �أنين ًا ودموعا
امل�شدوه .حتاوره � ً
ً �أيقنت �أ َّنها له ُومنه ُو�إليه.

م�سرع ًا جاء الرد ُّ:
ثرَّ
التاج
ـ �إنَّ التي يف قل ِبها هذا ال اء
ُ
َّ
تنهدت
وال�شذا و�سنا الغناء
منها
ِ
أخيلة القمر
ال�سماء ,و�أ�صغت �إىل � ِ
...
َّ
غ�ضت طرف َ �أنوثتها  ..وت�س َّربت
ُ
احلروف من بني �أ�صابعها:
َ
ْ
احمل حروفك وانتظ ْرين عند
واقطف لأجلي َ
ْ
طيف
مفرتق ال َّربيع
ِ
حلم �ساقية ٍ�أو �س َّر �أجنحة
�أغنية ٍ �أو َ
الغمام
ُ
َ
_ التفت الأزرق �أمام هذا احلزن
اجلميل:
هل �أنت قادرة ً على �إحيائه ذاك
الربيع !!!؟ قد كنت �أح�س ُبهُ تولىَّ
املجاهل والدُّ روب!!
يف
ِ
أتيت لتوقظي ما كان
يا �أنت  ,من �أ ّنى � ِ
ي�أبى �أن ي�ؤوب .....؟
_ ا�ستكانت لعبودية ِ احلزنِ
�سحابة تاهت
بينهما ,واقتفتْ �أث َر
ٍ
بني كلما ِته,
ُّ
ينهمر
ماذا؟ � ...أكل هذا املطر
ُ
الأزرق ..؟ �أت�شكك باحلروف
وبالظالل ..؟
الرباعم بعد هذا
كيف �أحيا هذه
َ
الوقت املت�أخر من العمر؟
كانت دوما مه َّي�أة للإجابة عن �س�ؤاله
...
رقة يف بحرك
(كنتُ �أتل َّهى بلغ ِز الزُّ ِ
َ
حلظة ارتطم قلبي بني موجتني
�أنت الذي مل تكن تعنيك تفا�صيل
حزين ,كيف تعبث باجلمر الراقد
يف الأعماق ؟؟؟
�أكنت ت�ضمر يل مطرا ؟ً
َ
�صمت الأزرق طويال ً  ...وكانت
تحُ ت�ضر ,تنتظر ,تفرد �سرتة جناة
�أخرية لهواج�سها.
دخلت غرفتها وا�ستعادت توازنها
قلي ًال و�أرادت �أن تكبح جماح حروفها
املجنونة� ،أرادت �أن تعتذر َعن لهاثها
ال�س ِّريِّ
وراء الكلمات ,عن حزنها ِّ
« �أخ�شى �أين جتاوزت ُ حدود َ الكالم
مت املباح»
لل�ص ِ
وا�ستكانَ القلب ُ َّ
ً
وجاء الر ُّد ....قلبا ينب�ض ليغفر ..
جاء الرد ُّذراعا متتد لتحمي
جاء الر ُّد الذي ت�شكلت لأجله
ف�ضاءات احلنني وانهمرت معه �أنثى
من حرب ومن �أحالم:
لك ما �أراد النو ُر ح َ
ينهمر
ني
ـ ِ
ُ
ال�صباح.
َّ

بحوث
ودراسات
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يف العقل النقدي ..
وثقافة ال ّنقد ..

• يو�سف م�صطفى

طبيعة احلياة ،م�ساراتها� ،أ�شيا�ؤها� ،سالمتها ،ت�صويبها،
تقومي /امل��ع�� ّوج /فيها واجت��اه��ه��ا الوجهة الأق���رب
لل�صواب ك ّ��ل ذل��ك يقت�ضي قيام النقد ،وم�ساراته
ّ
ت�صويبي يهدف خري الفرد،
م�سار
النقد
ة..
ي
النقد
ّ
ّ
واجلماعة ،والوطن  ،وق�ضاياه .مبعنى �أنّ منطلقه،
امل�صلحي.
اجلمعي
وغايته هو العا ّم
ّ
ّ
ّ
والت�صويبي،
�إذ ًا/النقد /ينتمي للفكريّ  ،والثقايف،
ّ
والتقوميي ،وهو �أي�ض ًا ينتمي ملا ن�سميه /
والتدقيقي،
ّ
ّ
ثقافة املراجعة /لأيّ عمل� ،أو �سلوك� ،أو م�شروع..
املراجعة التي حتمل نقدها ،وتقوميها ،وبالتايل،
ا�ستدراكها للنّق�ص ،والفائت ،و�سدّ الثغرات ،والنّقد
وحاجاتي..وهو
وحياتي،
وو�ضعي،
�شرعي،
مفهوم
ّ
ّ
ّ
ّ
على �صعيد/منطق قيام الدّ ولة� ../أية دولة �أحد
عنا�صر قيامها ،وبنائها.
�أح��د معاين ال ّنقد هو /املفهوم ال�� ّردع ّ��ي ./فالنقد،
واال�شارة للأخطاء ،وال ّثغرات
لأفراد� ،أو جماعات� ،أو م�ؤ�س�سات،
�أو �سلطات مينع متاديهم ،وي�شجع
على م�ساءلتهم..
فهو �إذ ًا من �أه��م و�سائل/
التّقومي ،والتّ�صويب� /ش�أنه
�ش�أن :امل�ســـاءلة ،والعدالة،
والقانون ،ونواظم الإدارة.
لذلك فالنّقد ينتمي /للفكر
ؤ�س�سي /ومل�ؤ�س�سة النّقد
امل� ّ
عي ،
جتما
ال
ا
و
،
�سي
ا ّ
ّ
ل�سيا ّ
واالقت�صادي.
ّ
���رق���اب���ة يف
ل
ا
�إنّ �أمن�����اط ّ
م�ؤ�س�سات الدّ ولة:التفتي�ش
املركزي ،واملا ّ
واالداري،
يل،
ّ
ّ
واالخت�صا�صي ،والرقابات
والتوجيه ال�ترب��ويّ ،
ّ
الدّ اخلية ،وغريها هي�/ :أمناط ،و�أ�شكال /نقد ّية،
ّ�صويبي ،من
التقوميي ،والت
وتقوميية مبعنى النّقد
ّ
ّ
ً
يقر�أ /ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي /ي��رى فيه نقدا للكثري من
ال�سلوك،
امل�سائل االجتماع ّية ،والعالئقية ،ومظاهر ّ
/ال�صراط
وقد حتدّ ث /القر�آن الكرمي /كثري ًا عن
ّ
امل�ستقيم /وما يعنيه.
ّ
/ال�ضمري الدّ اخلي ،/ووخ��زه ،وت�أنيبيه ،هو
حركة
لل�صحوة ،واملراجعة،
ودعوة
،/
منط
�ضمرييّ
/نقديّ
ّ
وال�صواب.
وانت�صار لفكرة اخلريّ ،
/العقل النقديّ  /كفعل �إن�ساين ينتمي :للعقل،
والذهني املحاكم ،واملراجع �أي�ض ًا،
والتفكري ،والتّعبري،
ّ
/العقل النقديّ  /ينتمي لفكرة التّقدم ،والبناء.
العقل الذي ميار�س النقد هو /عقل ي�سري �إىل الأمام،/
حركي فاعل ،وغري رتيب�..أي�ضا هو عقل
وهو عقل
ّ
ا�ست�شرا ّ
يف ،تطوريّ ناه�ض بعيد عن خداع النّف�س،
و�أن����واع /ال�� ّر���ض��ا ال��زّائ��ف /ولغة املديح..والعقل
النقديّ  /عقل ج��ريء ال يخاف ،واجل���ر�أة ،وقول
احلقيقة حاجة ،و�ضرورة يف احلياة ،وم�ساراتها.
ال��ع��ق��ل ال��نّ��ق��ديّ /ع��ق��ل ع��ل��م ّ��ي /وحم��اك��م ،وه��و
وازن ،وم��ت��وازن ،ومعر ّ
يف ،ولي�س اندفاعي ًا و�سريع ًا،
ومت�سرع ًا..مبعنى �أنّ��ه ميتلك ثقافته ،و�/أدوات���ه
النّقد ّية ،/وو�سائل ذل��ك ،ولغتهّ ،
ودق��ة تو�صيفه
بعيد ًا عن التّهويل ،واخليال /عقل راجح./
العقل النقديّ /وثقافة النّقد /هما متحرران من
ال�� ّروا���س��ب االجتماع ّية ،واالنتقائية ،واجلهو ّية،
وامل���زاج ،وازدواج�� ّي��ة التّعامل مع الق�ضايا املنقودة
الوطني/
وهنا االنتماء ال��نّ��ق��ديّ يكون /للأعلى
ّ

 ،و�أي�����ن ،وك��ي��ف ي��ك��ون  ،وث��ق��اف��ة ال��ن��ق��د /ثقافة
حتليل ّية /تخ�ضع اال�شياء ملنطق التّحليل ،والتعليل،
والتوثيق..و/ثقافة النقد� /أي�ض ًا غري م�أخوذة� ،أو
حمكومة ب�أمناط �/إيديولوج ّية� /أو ميول �سيا�س ّية،
�أو �أهواء ،و�أمزجة ،وغريها ،فالغاية احلقيقة ،و�أين
تكون ،وواجب �إظهارها.
ال�سقف
النقد يحتاج م�ساحات يف التّعبري حتت ّ
ميقراطي ،/وخياراته
الوطني ،وهو م�سار ينتمي /للدّ
ّ
ّ
مبعنى /خيار بناء الأوط���ان ،/وتط ّورها�..إ�ضافة
ل��ل��ح��ر ّي��ة ،وم�����س��اح��ات��ه��ا ،فالنقد ي��ح��ت��اج و�سائله،
وال�صحافة ،واالجتماعات،
ومنابره :يف الإع�لام،
ّ
ال�سيا�س ّية ،واالحزاب ،وبراجمها ،وال قيمة
واملنابر ّ
لنقد/ال ي�ستمع �إليه ،/وال يرد عليه على قاعدة
(حتدث ما ت�شاء و�أنا افعل ما �أريد)..فالنقد يحتاج
من يقبله ،وي�ستمع اليه ،ويبادر لل ّر ّد ،والت�صويب،
واال���س��ت��ج��اب��ة ،وم����ن م��وق��ع
امل�س�ؤولية الوطن ّية.
يف املبد�أ ،والأ�سا�س ال �شيء يف
مك ّون ال��دّ ول��ة �أ ّي��ة دول��ة فوق
النّقد ���س��وى :وح��دة الوطن،
وم��ك�� ّون��ه ،و���س�لام��ت��ه ،والعلم
كرمز للوطن ،ومقام الرئا�سة.
�أي��ة رئا�سة كونه رمز لوحدة
الوطن ،وما �سوى ذلك فكله يف
ميادين النّقد ،والتّ�صويب من:
�سيا�سات ،وب��رام��ج ،و�إدارات،
وا�شخا�ص ،وكل مفردات العمل
يف الدّ ولة �أ ّية دولة كانت.
ال��ن��ق��دّ  ،ومم��ار���س��ت��ه لي�س /
مو�سم ًا �أو ه ّبة حما�س /لفرتة
�أو موقف بل هو/م�سار قائم/
ّ
للعمل..كل جهات العمل يتابعها وينقدها،
وم�لازم
وي�ضيء على ثغراتها لتالقيها .هو ج��زء مهم من
عمل �آليات /الدّ ولة /وم�ساراتها التّنمو ّية ويف ّ
كل
املجاالت.
يف /لغة النّقد /تكون اللغة :وا�ضحة ،وم ّو�صفة،
ومع ّللة ،و�إثبات ّية ،ولي�ست �أوهام ًا �أو فر�ضيات� ،أو
�شكوك� ،أو دعاية.
هناك �/سلبيات� /أحيان ًا يف ممار�سة النّقد عندما
يبتعد عن هذه القواعد ،والثقافة النقد ّية ويتحول
�إىل ن���وع :م��ن التّ�شهري ،والإ���ش��اع��ة ،والتّ�ضخيم،
والإ�ضافة ،هذه الق�ضايا حال ممار�ستها ل�شيء من
النّقد ،وغايته تخرج به عن �أهدافه وغر�ضه.
يف /حالتنا الوطن ّية /غاب النقد كثري ًا يف العقود
املا�ضية ،وكان يحكى املثري لكن يف املجال�س ،وماكان
ال�صحافة مل يكن ير ّد على غالبه ،وتكون
ين�شر يف ّ
ال��� ّردود نافية ،وم�س ّوغة ،ب��دل �أن تدقق ،وحتقق
واليوم هناك م�ساحات للتّعبري ،والنقد ،وممار�سته،
ويلقى ب�شكل �أو �آخر م�ستوى يف اال�صغاء ،واال�ستجابة،
وهذه مقدمة احيائية /لثقافة النّقد /وممار�سته يف
وتقوميي./
بنائي،
/وطني
حياتنا كعنوان
ّ
ّ
ّ
إيجابي
يف النّقد ي�شار للإيجابي ،وموقعه ،ووجه ال
ّ
لبي وط��رق معاجلته .يف امل�سار
فيه كما ي�شار ّ
لل�س ّ
النقديّ تت�سع ال���ّ��ص��دور ،وتفتح الآذان ،والعقول،
والأب��واب ،والإ�صغاء ،والتّوا�ضع ،و�سرعة التّلبية،
وال ّرد والتّ�صويب.
هذه عناوين يف /العقل النقديّ  ،/وثقافة النّقد،
واحلديث يطول.

النق ّد ،وممار�سته لي�س /
مو�سم ًا �أو ه ّبة حما�س /لفرتة
�أو موقف بل هو/م�سار قائم/
ومالزم للعمل..
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خريطة مفاهيم لل�شعر

• حمي الدين حممد
لي�س لل�شعر حدود جغرافية كالأر�ض  ,حدود ال�شعر دوم ًا هي املاء يف الأر�ض
البوار  ,و االختالج يف رهج الزيت حتى الرماد  .ال�شعر العظيم  ..ف�ضاء مفتوح ,
عامل من احل�صى و الأ�شواك و الورود  ,ال يرقى �إليه �إال من ع ّر�شت عناقيد كرمه
و امتدت فوق الأغ�صان البعيدة..
ال�شعر العظيم  ,هو �شاهد ع�صره  ,يعك�س ما فيه من جزئيات دقيقة قد تكون خمب�أة
يف �أماكن جمهولة � .إنه �أكرث من بوح و �أرقى من غناء  ,بل هو �أ�سمى فنون العبادة
اخلا�صة حتى �آخر الدنيا  .بهذا املعنى يحمل ال�شاعر على جبينه العالمات الفارقة ..
و تطل منه هذه الأمارات دون غريه  ,كالذوق  ,ال�شفافية  ,ثم التوهج يف احلب
حتى درجة االمتالء  .من هنا كانت احلاجة �إىل هذا الفن الرائع تنبع من
امل�سرات و النعيم على حد �سواء  ,و يف ظل التغريات الكونية التي طحنت �أمم ًا ,
و �أف�سدت عجينة الدهر ,و غريت من اخت�صا�صات الأبد  ,ظل ال�شعر �أمري ًا كال�سماء!.
و لقد كرثت الآراء و تعددت املناهج الفنية التي يخو�ض فيها ال�شعر معركة زمانه
الأخري  ,فاقتحم ال�شك النفو�س منذر ًا بهزائم حمتملة  .و من هذه الآراءر�أي ينظر
�إىل ال�شعر احلديث ب�أنه قد طحن ما�ضيه  ,و عجن الرتاث بالأمالح الفا�سدة و مل
يعد قادر ًا على اال�ستمرار و املواكبة � ,إنه مثل القما�ش امل�ستورد الهدف منه �ضرب
وجدان الأمة و النيل من تراثها الأ�صيل  ,لقد دخل الكل يف الكل و �صاروا �شهود ًا
على ق�ضية واحدة هي حماكمة �أولئك الذين �أ�سا�ؤوا عمد ًا �إىل ال�صحراء العربية
و تاريخها و حملوا الع�صا بدي ًال عن الرايات..
من حيث املبد�أ  ,ال �أظن �أن �أديب ًا يحركة الوعي و الوجدان ي�ستطيع �أن يرف�ض
قيم ًا هي يف الأ�سا�س عماد الزمان الذي �أر�ساه الو�ضع العربي بكل نقالته الأدبية و
احل�ضارية و التاريخية على مدى �ستة ع�شر قرنا ً �أو يزيد ..
ً
ناقة عجوز يف زمن الطائرة  ,ويلب�س البنطال بدال من
�أما �أن يرف�ض ال�شاعر ركوب ٍ
ال�سروال  ,فهذا لي�س �إ�ساءة و لي�س جتاوز ًا.
و ال�شاعر احلقيقي الذي حت ّرر من هذه القيود يجب �أن تكون ق�صيدته ابنة بكر ًا
ختمت فطامها يف ال�صحراء حتى جاءت �إىل الدنيا بزيها احلديث و ال �أريد يف هذه
العجالة �أن �أقدم ر�ؤية �أو �شهادة �ضد �أحد ..
ترى هل يجهلن �شاعر يف الأر�ض �أن املا�ضوية تعني �شرف االنتماء �إىل هذا احلا�ضر
اجلديد � ,إذ كيف ينب�ش املرء قرب جده دون �أن يعمر من حوله الدنيا م�ستخدم ًا
�أرقى �أنواع الرخام  ,و الأ�شكال الهند�سية
التي تعيد لقرب جده جماله الآخّ ـاذ بني
الآثـار ..
و ال �أريد �أن �أدخل يف تفا�صيل �أكرث ال�شعر العظيم  ,هو �شاهد
قد تكون مهمة حتى ال يتهمني �أحدٌ
بالتع�صب لهذا الفن �أو ذاك  ,فالتع�صب يف ع�صره  ,يعك�س ما فيه من
الفن �أيـّـ ًا كان نوعه و م�صدره ال ي�سكن �إال
يف الأمكنة ال�ضيقة  ,و ال ي�سيطر �إال على جزئيات دقيقة قد تكون
ذوي النفو�س امليتـة ..
�إن �شاعر ًا �شاعر ًا مهم ًا يف ع�صرنا �أ�شار خمب�أة يف �أماكن جمهولة
�إىل هذه امل�س�ألة بحدود وعيه الفكري
و انتمائه الفني  ,و ن ّبه �إىل خطورة
الع�صا يف عملية الزجر الرتبوي العتيق
الذي ما �سلم منه �أحد  ,و �س�أكتفي بر�أي
هذا ال�شاعر دون غريه لأن املجال ال يت�سع ال�ستعرا�ض املواقف �أكرث � ,إنه ال�شاعر
الرتكي (ناظم حكمت)  ,حيث يقول:
" ال�شعر ميكن �أن يكتب بالقافية و بدونها  ,و بالوزن و بدونه  ,مفعم ًا بال�صور
و بدون �صور �إطالق ًا � ,صارخ ًا ب�صوت مرتفع و و�شو�شة �أي�ض ًا � ,شريطة توفر ما
�سيكتب ب�أن�سب الأ�شكال ك�أن ي�أخذ ال�شكل املن�سجم مع هذه املرحلة �أو تلك �أو ب�أكرث
الأ�ساليب مهارة ".
هذه الروح الربيئة الناقلة لعذابات الب�شر باطمئنان هي ال�شعر احلقيقي
الذي ال يدن�سه ال�ضيق  ,و ال ميهره التع�صب القاتل  ,و ال ي�ضري �أحد ًا �أن يعرتف
ب�أنه يكتب �شعر ًا ذاتي ًا �أو وجداني ًا  .و لكي ي�أخذ هذا ال�شعر مكانه يف الإبداع
احلقيقي ال بد لل�شاعر �أن يتمدّ د بني النا�س حتى ي�صل �إىل املنجم و احلقول ,
و يتناول مع النا�س اخلبز و الدواء � ,آنذاك يكون �أ�صي ًال و تراثي ًا باملعنى الذي
لغة جميلة فاعلة.
يتجدد فيه هذا الرتاث من خالل ٍ
و بعد  ..فهذه �إطاللة جديدة على ال�سهل البعيد  ,و طواف حول الأمكنة التي ال
�شهوة واحدة.
ي�ستطيع �أن يفعلها �شاعر من خالل ٍ
و رمبا يتعر�ض الأثر الب�شري يف هذه احلالة �إىل طعنة بالكهرباء � ,أو �ضرب بالع�صا
�أو ير�ش عليه قارئ مهذب القرنفل و بع�ض ال�صور  ..فهذا ال يعني يل �شيئ ًا يف النهاية
 ,بل املهم �أن يظل هذا الأثر �شاهد ًا حقيقيـّـ ًا على حلظات دفن فيها املوت و متثلت
�إرادة احلياة � ,إن ما �سماه النقاد يف �أيامنا لعبه الت�شكيل الدرامي املخيف يف بناء
الق�صيدة احلديثة يحتاج �إىل �أن يجه�ض الآخرون ما يف ع ّبـهم من ظالل ميتـة.
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البحث
عن �سرية ال�شاعر

رجعت من مكتب الربيد �أحمل طرد ًا بريدي ًا ،ما �إن ات�صل بي
م�سج ٍل من املغرب العربي
مكتب الربيد ُي ْع ِل ُمني بو�صول ٍ
طرد ّ
حتى �أ�سرعت �إىل مكتب الربيد ،تركت التلفاز ،وكنت �أتابع
برناجم ًا علمي ًا عن �أنواع غريبة من �أ�سماك القر�ش يف �أعماق
املحيط� ،أخذت �سيارة �أجرة ،وت�سلمت الطرد ،قررت الرجوع
باحلافلة ،طرد ثخني ،وزنه ثقيل ،ال �شك �أن فيه كتاب ًا جملد ًا،
هل �أنتظر لأفتح الطرد يف البيت؟ احلافلة تقف عند �إ�شارة
املرور� ،أفتح الطرد ،و�إذا فيه طبعة مغربية جديدة لل�شاعر
ابن مدينتي الذي �أعددت درا�سة عنه.
•••
كنت قبل �سنة تقريب ًا قد �أجنزت درا�سة عن ال�شاعر ابن
مدينتي ،تناولت �شعره بالدر�س ،وهو متوفى منذ ع�شر �سنني،
اعتمدت يف درا�ستي ل�شعره على ديوانه فقط ،وفق املنهج
البنيوي ،ولكن بعد ذلك قررت �إجراء درا�سة عن حياته،
�ألقيت ثالث حما�ضرات عن �شعره ،ا�ستقبلها كثري من املثقفني
واحل�ضور بالرتحيب ،ح�ضرها �أي�ض ًا بع�ض �أقاربه و�أ�صحابه
القدامى ،المني ه�ؤالء ب�صورة خا�صة على �إغفايل احلديث
عن �سريته� ،أكدت لهم �أن منهجي النقدي ال يتطلب مني
درا�سة حياته ،لكنهم �أكدوا يل �أنهم يعرفون �أ�شياء كثرية
عنه ،ميكن �أن يزودوين بها ،وز ّودوين ب�أرقام هواتفهم ،و�أخذ
بع�ضهم رقم هاتفي ووعدوا باالت�صال بي.
مرت عدة �أ�شهر مل يت�صل �أحد ،بادرت �أنا �إىل االت�صال،
التقيت �أول ما التقيت �أخاه يف عيادته ،وهو طبيب ،قال يل:
«عندي كثري من �أوراقه ،حاولت زوجته اال�ستيالء على هذه
الأوراق ،ولكن �سبقتها �أنا واحتفظت بها� ،أوراقه ب�صراحة
قليلة ،كان يكتب الق�صيدة كلها دفعة واحدة ،وال يراجعها،
وال ينقحها ،وهناك دفرت �صغري هو على ما يبدو مذكراته،
�سوف �أ�صورها كلها ،و�أعطيك �إياها»� ،شكرته وخرجت ،مر
�شهر ومل يت�صل ،وات�صلت به �أربع مرات ،ويف كل مرة كان
يعطيني موعد ًا جديد ًا ،و�أخري ًا قال يل وهو يكلمني عرب
الهاتف»:ال ي�سرين �أن تكتب عن حياته ،ففي حياته جوانب
غري �سارة ،وي�ؤ�سفني �أن �أخربك �أنني كنت �أحتفظ ب�أوراقه
يف قبو يف دار الوالد ،وعندما بيعت الدار وانتقلتُ �إىل دار
جديدة تخ ّل�صت زوجتي من تلك الأوراق فيما تخل�صت من
بقايا و�أثاث قدمي و�أ�شياء م�ستهلكة ،رمبا حرقتها� ،أو رمتها يف
القمامة ،و�أنا �أعتذر �إليك» ،و�س�ألته عن زوجة ال�شاعر ،وهل
ب�إمكاين معرفة عنوانها؟ ،ف�أخربين �أنها توفيت قبل عامني.
ثم التقيت ب�شخ�ص زعم يل �أنه كان من �أعز �أ�صدقائه ،وهو
قوي البنية،
يف نحو الثمانني� ،أو اخلام�سة والثمانني ،ولكنه ّ
بدين ،ممتلئ ،له بطن كبرية ،ا�ستقبلني يف بيته� ،شدّ على
غني ي�سكن
يدي بقوة ،و�أخذين �إىل غرفته الداخلية ،وهو ّ
يف فيال وا�سعة ،جاءتني اخلادمة بقهوة فاخرة جد ًا ،ثم
�أ�شار عليها باالن�صراف ،وفاج�أين� ،إذ نه�ض وفتح خزانة
�صغرية ،فيها �أ�صناف من زجاجات اخلمر ،التفت لي�س�ألني»:ما
ر�أيك يف ك�أ�س من الوي�سكي ،بالك هور�س� ،أجنبي م�ستورد� ،أو
ك�أ�س براندي؟»� ،شكرته ،قلت له»:ال �أ�شرب»� ،س�ألني»:على
الإطالق؟» ،قلت له»:على الإطالق» ،ده�ش وقال»:كيف
تزعم �إذن �أنك كاتب و�أديب وناقد؟ وكيف ميكن �أن تكتب من
غري �أن ت�شرب؟» ،مل �أجب عن �س�ؤاله ،قلت له يف نف�سي« :و�أنت
يا من ت�شرب ،كم كتبت؟» ،ثم حاولت ا�ستجراره للحديث عن
�صديقه ال�شاعر الذي كان من �أعز ا�صدقائه ،وفق كالمه،
�أم�ضيت �ساعتني �إال ربع ال�ساعة يف �ضيافته� ،أم�ضاها كلها يف
احلديث عن مغامراته يف �أيام ال�صبا وخليالته و�أ�سفاره ،ومل
ي�أت على ذكر ال�شاعر �سوى مرة واحدة ،ذكر يل �أنه تعرف

عليه يف �أحد املطاعم يف العا�صمة ،وقد دعاه �إىل مائدته،
فقبل ال�شاعر دعوته ،و�أ�سرف يف تلك الليلة يف ال�شرب ،ثم
�أو�صله يف �سيارته بنف�سه �إىل الفندق الذي كان ينزل فيه،
وقد �آمله جد ًا �أن الفندق الذي كان ينزل فيه ال�شاعر ،مل يكن
بامل�ستوى الذي يليق مبكانته االجتماعية.
وذات يوم دخلت �إىل مكتبة لل�س�ؤال عن كتاب كنت �أبحث
عنه ،فنه�ض ال�ستقبايل رجل �شائخ ،وقال�»:أنت املهتم بابن
مدينتنا ال�شاعر» ،قلت له« :نعم» ،وعرفني عليه �صاحب
املكتبة ،فقال« :الأ�ستاذ كان موظف ًا يف دار الكتب الوطنية
وهو يعرف ال�شاعر ،وعنده ذكريات عنه تفيدك يف بحثك»،
ثم دعاين للجلو�س يف مو�ضعه �إىل جوار ذلك الرجل ال�شائخ،
الذي بد�أ يتكلم ،فقال »:كان رحمه اهلل ،ي�أتي كل يوم �إىل
املكتبة ،من بداية الدوام �إىل نهايته ،ك�أنه موظف ،ويف كثري
من الأحيان ن�أتي �إىل املكتبة ،فنجده �أمام الباب اخلارجي
ينتظر و�صولنا ،ويف كثري من املرات ينتهي الدوام ،وننه�ض
لالن�صراف وهو قاعد وراء الطاولة واملعاجم �أمامه ،ال
يرفع نظره عنها ،ي�أخذ كلمة من هنا وكلمة من هناك ،عنده
�صرب مل �أجد مثله يف ال�صرب ،وكان معه دائم ًا �أوراق كثرية،
يكتب وميزق ،ويرتك الأوراق على املن�ضدة ،وكان الآذن
عندنا ،رحمه اهلل ،ي�ضجر من تلك الأوراق ،وقد �شكاه مرة
�إىل املدير ،فقال له�« :ساحمه ،هذا �شاعر» ،لو �أعرف �أنه
�ستكون له هذه املكانة الكبرية بعد موته كنت احتفظت
بتلك الأوراق ،قيمتها اليوم ال تقدر بثمن» ،وقبل خروجي
يحدثني �صاحب املكتبة قائ ًال�»:أنا عر�ضت عليه قبل وفاته
�إعادة طبع ديوانه ،فهو مل ُيطْ َبع �سوى مرة واحدة قبل وفاته
بع�شرين �سنة ،ومل ين�شر بعده �أي �شيء ،عر�ضت عليه مبلغ ًا
جيد ًا مقابل �شراء حق الن�شر ،لكنه اعتذر ،وزعم �أن الديوان
�سين�شر يف بلد عربي� ،أنا مل �أ�صدقه ،كان فيما يبدو يريد
مبلغ ًا �أكرب».
�أده�شني هاتف من �سيدة ا ّدعت �أنها كانت �إحدى خليالته،
دعتني �إىل لقائها� ،س�ألتها �أين ميكن �أن نلتقي؟� ،أجابت حيث
تريد �أنت ،ثم اقرتحت املطعم الذي كانت تلتقي هي فيه
بال�شاعر� ،س�ألتها« :كيف �س�أعرفك؟» ،قالت»:اقر�أ ديوان
ال�شاعر ،و�ستعرفني من خالل و�صفه يل ،كل ق�صائد احلب
التي قالها كانت لأجلي �أنا»� ،أغراين جوابها بلقائها ،قلت يف
نف�سي»:مغا َم َرة� ،س�أخرج منها خا�سر ًا من غري �شك»� ،سبقتها
�إىل املطعم ،وبعد ربع �ساعة من االنتظار ،وراء من�ضدة
قريبة من الباب ،دخلت امر�أة يف اخلم�سني من عمرها،
بدينة� ،شعرها م�صبوغ بالأ�صفر ،ترتدي ثياب ًا زاهية ،تت�أبط
حقيبة ن�سائية كبرية عليها �صور ورود كبرية ،حتمل كتاب ًا،
تنبهت �إىل �أنه ديوان �شعر ال�شاعر ،عرفته من جلده القدمي
املمزق ،فطبعته الوحيدة مميزة ،نه�ضت يف �إثرها ،ناديتها
فالتفتت ،رحبت بي ،مل تعتذ ْر لت�أخرها� ،أ�شارت �إىل ركن يف
عمق املطعم ،وقالت»:هنا كنا نلتقي» ،املطعم يغ�ص بالرواد،
وال�ساعة ت�شري �إىل الثالثة ،هو موعد الغداء ،وعلى الفور
جاء النادل ،و�س�أل عن رغبتنا ،تنهدتْ ثم قالت�»:أنا عادة ال
�أتناول غري الفواكه ،عندي برنامج غذاء حمدد ،ولكن ،كرمى
لروح ال�شاعر� ،س�أطلب ما كنت �أطلب يف لقائنا اليومي هنا يف
هذه الزاوية وعلى هذه املائدة» ،والتفتت لتقول»:هذه �أول
علي دخول
مرة بعد ع�شر �سنني �أدخل املطعم لأجلك ،يعز ّ
نف�س املطعم الذي كنت �ألتقي فيه باملرحوم ،كان �صاحب
ذوق ،كان يحمل ديوانه هذا ،ويقر�أ يل ق�صائده ،هذه ن�سخته
اخلا�صة� ،آثار �أ�صابعه ما تزال وا�ضحة على ال�صفحات ،على
ال�صفحة الأوىل الإهداء اخلا�ص منه ،وتوقيعه بخط يده،

ولكن للأ�سف يف �ساعة غ�ضب مني وقهر وحزن مزقت هذه
ال�صفحة ،كنت �س�أمزق الديوان كله ،مرت بي مرحلة كنت ال
�أ�ستطيع فيها ر�ؤية �صفحات هذا الديوان ،كنت �أحاول الهرب
من كل �شيء يذكرين به» ،وتواري وجهها بيديها ،مت�سح
عينيها مبنديل ورقي ،لدى مغادرة املطعم و�ضعتْ يدَ ها على
يدي ،هم�ست»:كان ي�صحبني يف �سيارة الأجرة �إىل البيت،
ألح عليه دائم ًا لي�شرب فنجان قهوة يف �شقتي ،وكان ال ير ّد
و� ّ
يل طلب ًا»ُ � ،
أ�شرت �إىل �سيارة �أجرة ،فتحتُ لها الباب اخللفي،
ُ
�صعدت �أنا �إىل جوار ال�سائق ،نزلتُ �أمام العمارة التي تقع فيها
لتعريف
�شقتها ،مددت يدي �أنا �إليها مو ِّدع ًا ،وهم�ستُ �»:شكر ًا ّ
على ملهمة ال�شاعر الكبري» ،علقتْ »:ولكن ما حدث ُتك بعد عن
ال�شاعر ،عندي �صور خا�صة له ،وبع�ض الهدايا منهّ ،
العك
اط ُ
عليها �ضروري»� ،أجبتها»:عرفت �شقتك ،ي�سرين �أن �أزورك يف
وقت �آخر» ،قالت�»:أمانة ،ال بد �أن َتذْ ُك َرين يف درا�ستك عنه»،
و ّد ْع ُتها وم�ضيت.
قبل �شهر ات�صل بي بالهاتف رجل قال يل�»:أنا من هواة جمع
الكتب النادرة ،عندي ن�سخة من ديوان ال�شاعر ،و�أنت تعرف
�أن طبعة ديوانه وحيدة ،وقد َن َفدَ تْ قبل وفاته بزمن ،وعلى
هذه الن�سخة �إهداء بخط يده� ،إىل �صديقه املحامي فالن،
وقد عرثت عليها قبل يومني عند بائع كتب على الر�صيف،
ا�شرتيتها منه ب�سعر رخي�ص ،علمت �أنك مهتم به ،ميكن �أن
تدر�س خطه وتعرف �شخ�صيته من توقيعه ،عر�ض علي �أحد
الأ�شحا�ص مبلغ ًا جيد ًا ثمن هذه الن�سخة ،ولكن علمت �أنك
مهتم به� ،أنت الأوىل بها ،ميكن �أن �أبيعك الن�سخة ب�سعر
منا�سب»� ،شكرته ،قلت له»:عندي ن�سخة م�صورة من الديوان،
تهم يف
�أ�شكرك» ،قال»:ولكن هذه ن�سخة �أ�صلية» ،قلت له»:ال ُّ
درا�ستي الن�سخة الأ�صلية� ،أ�شكرك».
•••
ال�ضوء الأخ�ضر يف الإ�شارة ي�ضيء مرتني وينطفئ قبل �أن
ت�صل �إليه احلافلة ،الزحام �شديد ،و�أنا �أت�أمل الديوان،
ومذهبة،
الطبعة املغربية �أنيقة جد ًا ،فاخرة ،جم ّلدة
ّ
� ُ
أخذت �أت�صفّحها ،يف ثناياها ورقة مطوية� ،أفتحها� ،آخذ يف
ّ
قراءتها« :الأ�ستاذ الفا�ضل ،اطلعت على درا�ستكم املن�شورة
يف مدونتكم عن ال�شاعر ابن مدينتكم ،و�أفدت منها ،ف�أنا �أعدّ
�أطروحة دكتوراه عن النزعة ال�صوفية يف �شعره ،معظم
ق�صائد الديوان ت�أ ُّمل روحي �شفيف ،يف وقت َّ
قل فيه هذا
النوع من ال�شعر ،و�أظنك توافقني على اختيار هذا اجلانب
يف �شعره ،فهو الأبرز يف الديوان ،ومن ح�سن حظي �أين قد
التقيت ال�شاعر هنا يف الرباط ،عندما زارنا ــــ رحمه اهلل
ـــــ قبل وفاته بثالث �سنوات ،وكان مثا ًال للرقة واللطف،
مديد القامة� ،أنيق املظهر ،حلو احلديث ،جيد الإلقاء ،قليل
الكالم ،ال يتحدث عن نف�سه ،جيد احلفظ للقر�آن الكرمي،
ح�ضرت ال�صالة ،دعوناه لي�ؤمنا فتال علينا �أجمل تالوة من
�سورة �آل عمران ،وقد تنازل عن حق ن�شر ديوانه لدا ٍر هنا
ترعى الأيتام ،ونحن نعتذر لت�أخرنا يف ن�شر الديوان ،ب�سبب
ال�ضائقة املالية ،مت ن�شره قبل عامني فقط ،ومل يكن لدينا
و�سيلة ات�صال بذوي قرابته ،ولكن بعد االطالع على عنوانك
من خالل مد ّونتك ،نر�سل �إليك ن�سخة هدية من الطبعة
املغربية لديوانه ،مل َندْ ُع �أحد ًا من الأدباء هنا ليكتب
للديوان مقدمة ،لأنه يف �شعره و�شخ�صه ال يحتاج �إىل من
يقدمه ،وي�سرنا �أن نر�سل �إليك الحق ًا خم�سني ن�سخة لأ�سرته
و�أ�صدقائه� ،إذا مل يكن يف هذا �إزعاج لك� ،أو توافينا بعنوان
�أحد من �أفراد �أ�سرته ،رحمه اهلل» ،ال�ضوء الأخ�ضر ي�شع،
احلافلة تنطلق.

نقد أدبي

•ثائر زين الدين
توظيف املدينة واملكان الرتاثيينّ :
َ
ترافق – على الأغلب – ا�ستح�ضا ُر ال�شخ�ص ّية
أمكنة
الرتاث ّية مع ا�ستح�ضا ِر املدنِ
القدمية وال ِ
ِ
الرتاث ّية؛ ما هو قائم منها حتى تاريخنا
هذا ،وما اند َث َر �أو �أ�ص َب َح �أطال ًال ...وكان
َ
وتلك الأمكنة هي
أمر طبيع ّي ًا؛ فهذ ِه املدنُ
ال ُ
ُ
الف�ضاءات التي تت ُ
ّحرك فيها ال�شخ�ص ّيات
امل�ستح�ضرة ..ففي ق�صيد ِة دروي�ش “ رحلة
املتنبي �إىل م�صر “ ُ
حت�ض ُر “ الف�سطاط “ و”
النيل “ و “ م�صر “ و “ حلب “ و “ ال�شام “
ب�صفتها �أماكن ومواقع ومدن تراث ّية تتحرك
فيها ال�شخ�ص ّية .ويف ق�صيدة حممد عمران “
ُ
يح�ض ُر “ �شعب ب ّوان
الدخول يف �شعب ّبوان”
“،الذي َي ْج َع ُل منهُ
ال�شاعر “ �صندوق الدنيا “
ِ
فيف�ضي �إىل � “ :إرم ذات العماد “ و “ طيبة “ و”
م�صر الفرعون ّية “ و” روما “ و “ ق�صر فر�ساي
تخرج ُ
أماكن واملدائن
“ وغريها
بع�ض هذ ِه ال ِ
ُ
وت�صبح رموز ًا .
اجلغرايف
معناها
عن
ُ
لنقر�أ على �سبيل املثال ال احل�صر كيف ا�ستح�ضر
عربي مدينة فرعونية قدمية لرتمز �إىل
�شاعر
ٌ
ٌ
مدنٍ عربية حديثة يقف العدو بعد حرب
1967على �أبوابها:
ُ
طيبة..
« فها على �أبوابك ال�سبعة يا
أ�سماء:
يا طيبة ال ْ
يقعي �أبو الهول،
أعداء
وتقعي �أمة ال ْ
جمنونة الأنياب والرغبة ْ..
قربة
قربة
أبنائك
ت�شرب من دماء �
ِ
ً
ْ
ً
تفر�ش �أطفالك يف الأر�ض ب�ساطا...
للمدرعات و الأحذية ال�صلبة ْ
و �أنت تبكني على الأبناء،
تبكني؟
يا �ساقية دائرة ينك�سر احلننيْ...
يف قلبها ،و نيلك اجلاري على خدِّ النجوع
جمرى دموع
().......
و �أنت طول العمر ت�شقني و حت�صدينْ ..
مرارة اخليبة ْ
و �أنت طول العمر تبقني وتنجبنيْ..
مقاتلني..فمقاتلني..يف احللبة ْ».
بع�ض ال�شعراءِ احلداثيني
لكننا قد جندُ عند ِ
القادمة من الرتاث لذا ِتها،
للمدينة
ا�ستح�ضار ًا
ِ
ِ
مق�صود
دون �أن يرتافق ذلك مع ا�ستدعاءٍ
ٍ
لل�شخ�صيات ،وهذا ما ر�أينا ُه مث ًال عند �أدوني�س
ُ
املدينة التي تروي
يف « �إرم ذات العماد « ؛ وهي
أمر املهند�سني
الأ�سطورة �أن �شداد بن عاد قد � ّ
والبنائني ببنا ِئها مدينة ذهب ّية مطل ّية
ُ
ف�ضي
بامل�سك والعنرب،
اجلدرانِ
ِ
ويحيط بها �سو ٌر ٌ
أعمدة
ممو ٌه بالذهب،
وت�ضم مئة �ألف ق�صر ب� ٍ
ُّ
زبرجد وياقوت جتري بينها �أنها ٌر ح�صاها
من
ٍ
ُ
املدينة التي َ
غرق �أه ُلها – بعد
من جواهر ..
عميم – يف الرذائل فعاقبها اهلل �شر
نعم وخ ٍري
ٍ
ٍ
َ
ً
عقاب وج َعل منها ومن �أهلها عربة للعباد!
ق�صيدته الطويلة املكونة من
لكنّ �أدوني�س يف
ِ
َ
و�ستة ع�شر مقطع ًا يج َع ُل من « �إرم ذات
مزمو ٍر
ُ
يرف�ض الذل والإذعان
لوطن
العماد « رمز ًا
ٍ
للتهديد والوعيد ،وطن �أه ُلهُ �أُباة يرف�ضونَ
التعليب والتقوقع يف قماقم ال�سلطانِ والأديان.
وقت
و يكتب
ِ
ال�شاعر �سميح القا�سم �أي�ض ًا ويف ٍ
مبكر ق�صيدة بعنوان « �إرم « ،يقد ُم فيها « �إرم
ً
مدينة جديد ًة فا�ضلة ،مدينة مت ّثل ُحلم
«
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توظيف املكان واحلدث
يف ال�شعر العربي احلديث
تنا�ض َل الب�شرية من
الإن�سانية ،التي ينبغي �أن ِ
بلوغها ،ويجب �أن ي�ضحي النا�س كثري ًا كي
�أجل ِ
ٌ
َ
ي�صلوا �إليها� ،إنها مدينة ال عبودية فيها� ..إنها
مدينة احلر ّية:
« الب�شر ّية� :إرما ..تريد القافلة!؟
أر�ض جديد ْه
ال�شاعر� :إرما ...على � ٍ
�إرما� ..سعيد ْه
�إرما  ...ولكن فا�ضله ْ !
الب�شرية  :ماذا لديك؟!
إرم ق�صيد ْه !
ال�شاعر :لدي عن � ٍ
الب�شرية  :فلت�سكتوا
فلت�سكتوا!
وليلق �شاعرنا ن�شيد ْه ! «.
ِ
ثم تتلو هذ ِه االفتتاحية �أنا�شيدُ عدة حتاول
�أن تر�سم واقع �إرم الآن  ،و�إرم املوعودة القادمة
التي يريدها ال�شاعر.
ً
ح�ضرت
و�سرنى ُمدن ًا ُت
راثية غري قليلة ا�س ُت ِ
مر ًة
ة،
ي
الرتاث
ة
ي
ال�شخ�ص
أن
ش�
�
ووظفت �ش�أنها
ّ
ّ
ّ
كمعادل
مرحلة كاملة ،ومرة
كعنوانٍ على
ٍ
ٍ
عا�صرة معي�شة  ،ومر ًة رمز ًا �أو
حلالة ُم
تراثي
ٍ
ٍ
ٍ
َ
«لبابل» ولدم�شق
�صور ًة �أو و�سوى ذلك؛ وكان
وبغداد و�سدوم والب�صرة ،وغريها من املدن
ال�شهرية ٌ
حظ كب ٌري من اال�ستح�ضار واال�ستلهام.
توظيف احلدث الرتاثي:
ّ
يوظفونَ
كثري ًا ما ر�أينا �شعراء احلداثة
�أحداث ًا تراث ّي ًة تخد ُم ر�ؤاهم املعا�صرة
ُ
بلبو�س
وتنه�ض بتقدمي جتاربهم اجلديدة
ٍ
تراثي ،هاهو ذا حممود دروي�ش ح َ
يخر ُج مع
ني ُ
املقاومة الفل�سطينية من بريوت �إىل البحر �إىل
قرب�ص وتون�س ي�ستذكر رحلة املتنبي من حلب
وميزج
�إىل م�صر فيتق ّم�ص �شخ�ص ّية املتنبي
ُ
ً
ميزج
ميزج القلقني والأمل ِ
ني معاُ ،
الرحلتني مع ًا؛ ُ
الهزميتني والأملني مع ًا!
ٌ
عادات
« للنيل
و�إ َّ
راح ُل
ين ِ
ً
ُ
أ�سماء مني
ل
ا
ت�سرق
بالد
يف
ا
�سريع
أم�شي
�
ٍ
َ
َّ
العراق
حلب و�إين ال �أعو ُد �إىل
ِ
قدْ جئتُ من ٍ
َ
ُ
ال�شمال فال �أُالقي
�سقط
الدرب ي�سح ُبني �إىل نف�سي ..وم�ص َر»
هذا
غري
ِ
ً
ال�شاع ُر �إذ ًا جتربة دفعت �إىل ذه ِن ِه
لقد عا�ش
ِ
بتجربة م�شابهة عا�شها املتنبي ،فا�ستح�ضر ُه
ٍ
َ
وا�ستح�ض َر احلدث �أو الواقعة ووظفهما  ،وهنا ال
بُدّ �أن ننتبه �أن ا�ستح�ضار احلدث الرتاثي ال بُدّ
و�أن يرتافق مع ا�ستح�ضار ال�شخ�ص ّية الرتاث ّية
ُ
ْ
�صيحة املتنبي يف
وجدت
التي تقوم به ...لقد
زمنه محُ ذر ًا من خطر الروم اخلارجي ،وخطر
ِ
امللوك العبيد يف الداخل ُمعاد ًال ُمعا�صر ًا يف
�صيحة دروي�ش تعيدُ التحذي َر من جديد،
ِ
ُ
ومرات.
ات
ر
م
ل
ت
القا
ال�صمت
جدار
وتطرق
ِ
ِ
ٍ
َ
ّ
ّ
َ
�شعراء حداثيونَ
حادثة جناة
و�سي�ستلهم
ُ
ٌ
العراق
وانطالقه من
�صقر قري�ش من القتل
ِ
ِ
�إىل الأندل�س ليبني ً
دولة جديدة ،ومن �أوائل
ال�شاعر العربي الفل�سطيني �سميح
من فعل ذلك
ُ
ُ
روج بع�ض الذين تركوا
خ
يف
أى
�
ر
حينما
القا�سم
ِ
الأر�ض املحتلة �إىل دول اجلوار – مع �أنّه كان
بخروج عبد الرحمن
�ضد ذلك – خروج ًا �شبيه ًا
ِ
الداخل .ومث ّلما ّ
ظل �صقر قري�ش يحنُّ �إىل
ُ
العراق وال�شام ونخيلهما ،ويحل ُم بالعودة ف�إن
ِ
� َ
أولئك الذين خرجوا يف النكبة وما تالها
مازالوا يحملون بيوتهم يف قلوبهم ويحلمونَ
بالعودة ويعرفونَ الدرب جيد ًا ،نقر�أ ل�سميح

القا�سم من ق�صيدة « �صقر قري�ش «:
« وداع ًا يا ذوي القربى
ُ
واجلراح النُّجل يف قلبي م�ضا�ضتها
وداع ًا ..
ُ
طوال العم ِر ...يف قلبي َم�ضا�ض ُتها...
ونف�سي  ..يا ذوي القربى
دت ُم َ
ي ُنا ِز ُعها – و�إن �ش ّي ُ
هلل يف ال ُغربهْ –
لك ا ِ
ينا ِز ُعها حن ُ
ال�س ْف ِر للأوبه
ني ّ
ني
ونف�سي – رغم دهر الب ِ
الريح واملنفى
رغم
َ
ِ
الت�شريد،
ورغم مرار ِة
ِ
َ
ُتد ِر ُك ..تد ِر ُك الدربا!!
فيه
وهل نن�سى ديوان �أدوني�س الذي ا�ستل َه َم ِ
َ
احلدث نف�سه ،وال�شخ�صية نف�سها حتتَ عنوان «
ال�صقر» 1962-يف ف�صلني طويلني «�أيام ال�صقر»
أعماله.
أجمل �
و»حتوالت ال�صقر» وكانَ من � ِ
ِ
و هل ين�سى قراء ال�شعر ا�ستلهام �أمل دنقل
حادثة خلع �أبي مو�سى الأ�شعري علي ًا ومعاوية
ٌ
خا�ص مع �أبي مو�سى
حديث
يف ق�صيدته «
ٌ
الأ�شعري»:
« حاربتُ يف حربهما
و عندما ر�أيتُ ك ًال منهما ...متهما
خلعتُ ك ًال منهما!
البيعة
و
�
الر
ؤمنون
كي ي�سرتد امل�
أيَ
ْ
 ...لكنهم مل يدركوا اخلدعة ْ!».
والأمثلة على توظيف احلدث الترُ اثي كثرية
جد ًا ،منها �أي�ض ًا على �سبيل املثال ال احل�صر
ق�صيدة �صالح عبد ال�صبور» اخلروج « ،التي
ُ
حادثة خروج النبي حممد(�ص)
ا�ستلهم فيها
َ
ري عن �ضي ِق ِه مبدينته،
من مكة �إىل املدينة للتعب ِ
اخلروج منها ومن واقعها الرديء
ورغبته يف
ِ
ِ
ف�ضاءات النقاءِ وال�صفاء واحلر ّية ،لكنه
�إىل
ِ
يفاجئنا �أنه �إمنا يحاول الفرار من نف�سه  ،وما
عم
من م�شركني يطلبون دمه ،وما من � ٍأخ �أو ابن ٍ
�أو �صديق �سينام يف فرا�شه ريثما يغادر البلد
م�ضل ًال �أعداءه ،فهو يحاول الفرار من «�أناه»
القدمية ،التي لن يظللها �أحد:
كاليتيم
أخرج
«� ُ
ْ
ال�صحاب
مل �أتخري واحد ًا من
ْ
بنف�سهُ ،
نف�سي
فكل ما �أريد قتل
لكي يفديني
ِ
َ
الثقيلهْ
ي�ضلل ُ
ُ
الب
و مل �أغادر يف الفرا�ش �صاحبي
الط ْ
مي».
فلي�س من يطلبني �سوى «�أنا» القد ْ
ولن َ
الرتاث يف �شعرنا املعا�صر
يقف توظيف
ِ
واحلديث عند ما ذكرناه ،بل �سنجدُ �أي�ض ًا
توظيف ًا لل�سري ال�شعب ّية و املالحم من خالل
ا�ستدعاء �شخو�صها �أو �أماكنها �أو �أ�ساليبها و من
ذلك على �سبيل املثال ا�ستلهام �شخ�صية �أبي زيد
الهاليل و �شيئ ًا من �أ�سلوب تلك ال�سرية وال�سيما
ب�ساطة التعبري يف ر�سم �شخ�صية الفالح امل�صري
« زهران» بطل ق�صيدة « �شنق زهران» ،الذي
ا�س ُت�شهد يف « دون�شواي» يف ن�ضاله �ضد الإنكليز:
« كان زهران غالما
�أمه �سمراء والأب مو ّلد
و بعينيه و�سامهْ
و على ال�صدغ حمامهْ
و على الزند �أبو زيد �سالمهْ
مم�سك ًا �سيف ًا و حتت الو�شم ٌ
نق�ش كالكتابهْ
ا�سم قرية..
دون�شواي»
و لكن ا�ستلهام ال�سرية ال�شعبية يف ال�شعر
احلديث �سيبلغ ذروته فني ًا و معنوي ًا على يدي
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�أمل دنقل يف ق�صيدته  /الديوان « �أقوال
جديدة عن حرب الب�سو�س» املكتوبة على
الأرجح عام  ،1976والتي ا�ستح�ضر فيها
ال�شاعر بع�ض �شخ�صيات �سرية « الأمري �سامل
الزير» امللك كليب -الأمري �سامل /املهلهل-
اجلليلة – اليمامة -ج�سا�س -الب�سو�س» ،وبع�ض
�أحداثها ،واتك�أ على �أحد ن�صو�صها ،م�سته ًال
الق�صيدة بذلك الن�ص:
« فنظر كليب حواليه و حت�سر ،وذرف دمعة و
تعبرّ  ،و ر�أى عبد ًا واقف ًا فقال له� :أريد منك يا
عبد اخلري ،قبل �أن ت�سلبني� ،أن ت�سحبني �إىل
هذه البالطة القريبة من هذا الغدير ،لأكتب
و�صيتي �إىل �أخي الأمري �سامل الزير ،ف�أو�صيه
ب�أوالدي و فلذة كبدي:ف�سحبه العبد �إىل قرب
البالطة ،و الرمح غار�س يف ظهره ،و الدم يقطر
من جنبه ..فغم�س كليب �إ�صبعه بالدم ،وخط
على البالطة و �أن�ش�أ يقول.»...
ثم �أفاد من و�ص ّية كليب التي و ردت يف ال�سرية
�شعر ًا حمكي ًا:
«و ا�سمع ما �أقول لك يا مهلهل
و �صايا ع�شرا فهم بالأكيد
ف�أول �شرط �أخوي ال ت�صالح
و لو �أعطوك زينات النهود
وثاين �شرط �أخوي ال ت�صالح
و لو �أعطوك ما ًال مع عقود
و ثالث �شرط �أخوي ال ت�صالح
و لو �أعطوك نوق ًا مع عهود»..
و هكذا جاءت الق�صيدة الأوىل يف جمموعة
دنقل «مقتل كليب /الو�صايا الع�شر» على ع�شرة
مقاطع تدور يف فلك و�صايا كليب املذكورة افتتح
كل منها بعبارة» ال ت�صالح»:
« ال ت�صالح ولو منحوك الذهب – ال ت�صالح
على الدم حتى بدم – ال ت�صالح و لو حرمتك
الرقاد �صرخات الندامة – ال ت�صالح و لو قال
من مال عند ال�صدا ْم « مالنا طاقة المت�شاق
احل�سام -ال ت�صالح و لو نا�شدتك القبيلة با�سم
حزن اجلليلة� ....إلخ» ،وقد متكن ال�شاعر  -كما
كان يطمح� -أن يجعل من امللك املغدور كليب
رمز ًا للمجد العربي القتيل �أو للأر�ض العربية
مرة
ال�سليبة ،التي تريد �أن تعود �إىل احلياة ّ
�أخرى»  ،بل متكنت الق�صيدة �أي�ض ًا من �أن ت�شكل
�صرخة يف وجوه من �أرادوا ال�صلح مع العدو
ال�صهيوين متنازلني عن حقوق �شعوبهم وعن
دماء �شهدائهم.
و �سيوظف ال�شاعر العربي احلديث املعجم
والقوالب وال�صي ِغ الترُ اث ّي ِة املختلفة
الرتاثي
ِ
وبنية احلكايات وما �شابه ذلك ،و �إذا
كاملقامات
ِ
كنا قد ا�ستطعنا �أعاله �أن جنزّ ئ ا�ستلهام الرتاث
ون�ص
�إىل  :ا�ستلهام �شخ�ص ّية و مكان
ٍ
وحدث ٍ
وما �إىل ذلك ،ف�إمنا فعلنا ذلك بهدف التب�سيط
والو�صول �إىل غاياتنا من الدرا�سة بي�سر؛ �أي
�أن الأمر حم�ض �إجراء؛ واحلقيقة �إن هذه
اال�ستلهامات �إمنا ت�أتي متداخلة و ي�صعب ف�صل
ا�ستلهام عن�صر عن �آخر �إال فيما ندر .
الهوام�ش
 1ـ انظر :حممد عمران ،الدخول يف �شعب بوان ،احتاد
الكتاب العرب  ،دم�شق .1972
� - 2أمل دنقل الأعمال ال�شعرية الكاملة ،دار العودة يف
البقية �ص23
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أخبار
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وزير الثقافة ي�ستقبل رئي�س
و�أع�ضاء املكتب التنفيذي لالحتاد

وزير الإعالم ي�ستقبل رئي�س
و�أع�ضاء املكتب التنفيذي لالحتاد

ا�ستقبل ال�سيد وزير الثقافة الأ�ستاذ ع�صام خليل رئي�س احتاد الكتاب العرب الدكتور ن�ضال ال�صالح،
و�أع�ضاء املكتب التنفيذي لالحتاد ،يوم االثنني املا�ضي ،مهنئ ًا لهم بثقة زمالئهم �أع�ضاء االحتاد ليكونوا
قيادة االحتاد اجلديدة للفرتة القادمة ،ومتمني ًا لهم النجاح والتوفيق يف �أعمالهم ،وم�ؤكد ًا لهم �أن وزارة
الثقافة واحتاد الكتاب العرب حال ثقافية واحدة ،و�أن التعاون املثمر هو عنواننا امل�شرتك ،و�أن وزارة
الثقافة ت�ضع �إمكاناتها كاملة من �أجل التعاون مع الأدباء والكتاب واملثقفني على �صعيد الطباعة والن�شر،
وتكرمي املبدعني ،و�إقامة امل�ؤمترات وامللتقيات والندوات املركزية املحلية والعربية مع ًا.
بدوره �شكر رئي�س احتاد الكتاب العرب د .ن�ضال ال�صالح حر�ص ال�سيد وزير الثقافة على التعاون الثقايف
مع احتاد الكتاب العرب ،من �أجل النهو�ض بالأعباء الثقافية والأدبية والإبداعية على ال�ساحات الثالث
ال�سورية والعربية والدولية ،ون�شر الثقافة احلقة ،ثقافة التنوير والعلم والإبداع.

رحيل الباحث
الفل�سطيني
حمزة برقاوي

ا�ستقبل وزير الإعالم الأ�ستاذ عمران الزعبي رئي�س احتاد الكتاب العرب
الدكتور ن�ضال ال�صالح ،و�أع�ضاء املكتب التنفيذي لالحتاد يوم االثنني
املا�ضي ،وقدم لهم التهنئة راجي ًا �أن ي�شهد احتاد الكتاب العرب تطور ًا
ثقافي ًا م�ضاف ًا ،و�أن يزدهي بالإبداع اجلميل ،و�أن وزارة الإعالم ت�ضع جميع
�إمكاناتها يف خدمة الثقافة والفكر والإبداع.
وقد �شكر الدكتور ن�ضال ال�صالح رئي�س االحتاد ال�سيد وزير الإعالم ورحب
بالتعاون الثقايف ما بني االحتاد والوزارة ،و�أننا جميع ًا يف خدمة �سورية
التي كانت ،على مر الأيام ،م�صدر �إ�شعاع للعلم ،والثقافة ،والأدب.

فقدت الأو�ساط الثقافية الفل�سطينية والعربية الباحث
الفل�سطيني املعروف حمزة برقاوي الذي وافته املنية يوم
اخلمي�س املا�ضي  2015/10/29بعد معاناة طويلة مع املر�ض.
وقد عرف الربقاوي بدوره الثقايف والفكري والن�ضال منذ
خم�سينيات القرن الع�شرين املن�صرم ،فقد ت�سلم مهام ًا ن�ضالية
كثرية ،منها رئا�سة احتاد طلبة فل�سطني ،والعمل القيادي يف
املنظمات الفل�سطينية ،كما عرف بجهوده النقابية يف املجال
الثقايف الفل�سطيني ،فقد عمل �سنوات طوا ًال يف احتاد العام
للكتاب وال�صحفيني الفل�سطينيني ،وم ّثل الأدباء الفل�سطينيني

يف الكثري من امل�ؤمترات الأدبية العربية والدولية.
�أ�صدر الفقيد حمزة برقاوي ع��دد ًا من امل�ؤلفات الثقافية،
وال�سيا�سية ،والفكرية التي تدور حول الق�ضايا الفل�سطينية
بوجوهها املتعددة.
رئي�س احتاد الكتاب العرب الدكتور ن�ضال ال�صالح ،و�أع�ضاء
املكتب التنفيذي ،و�أع�ضاء جمل�س االحتاد ،والأدباء جميع ًا
يتقدمون بخال�ص العزاء لأ�سرة الفقيد ،ولأ�سرة االحتاد
العام للك ّتاب وال�صحفيني الفل�سطينيني.
رحم اهلل فقيد الثقافية العربية ،و�أ�سكنه ف�سيح جنانه.

ندوة تكرميية لل�شاعر الراحل «عبد الكرمي عبد الرحيم» يف فرع دم�شق الحتاد
الكتاب العرب حتت عنوان« :عبد الكرمي عبد الرحيم� ...سال ٌم على ف�ضة روحك»
• قحطان بريقدار

�أق���ام ف��رع دم�شق الحت���اد ال��ك��ت��اب ال��ع��رب ،و�ضمن
�سل�سلة تكرمي �أع�ضاء الفرع القدامى وامل�ؤثرين يف
امل�شهد الثقايف والأدب��ي والإن�ساين ،ن��دوة تكرميية
لل�شاعر العربي الفل�سطيني الراحل عبد الكرمي عبد
الرحيم ،حتت عنوان« :عبد الكرمي عبد الرحيم...
�سالمٌ على ف�ضة روح��ك» ،ظهرية يوم الثالثاء13 :
ت�شرين الأول  2015يف مقر الفرع ،مب�شاركة الأدباء:
�صالح هواري ،وعدنان كنفاين ،وحممود حامد ،وف�ؤاد
ديب ،وقحطان بريقدار ،وعماد فيا�ض ،وعمر جمعة،
وعبري قتال .وقد �أدار الندوة �أمني �سر الفرع القا�ص
�أمين احل�سن.
وافتتحت الندوة بال�شاعر �صالح هواري ،الذي حتدث
يف م�شاركته ع��ن دي���وان �شعري لل�شاعر ال��راح��ل،
بعنوان «و�أدخ��ل يف مفردات املكان» ،م�سلط ًا ال�ضوء
على جوانب خمتلفة فيه ،كنمط الق�صيدة ،ومعطيات
احلداثة فيه ،ودعم البناء الفني مبداميك تراثية،
واخللق واالبتكار واخل��ي��ال ،ومم��ا قاله ه��واري عن
ال�شاعر ال��راح��ل« :بح�ضوره النا�صع على م�ساحة
ال�شعر العربي الفل�سطيني ،ا�ستطاع ال�شاعر عبد
الكرمي عبد الرحيم� ،أن يقدم الأج��ود من ح�صاده
ال�شعري الذي �سقاه من عط�شه ،الذي اعت�صرته غيوم
الهم الفل�سطيني الواعدة مبطر الثورة والعودة �إىل
مرابع ال�صبا يف فل�سطني احلبيبة»� .أما الأديب عدنان
كنفاين ،فقد �أ���ش��ار يف م�شاركته �إىل عمق عالقته
بال�شاعر الراحل ،و�أنه كان يالزمه معظم وقته ،و�أنه
�أفاده كثري ًا يف الأدب واحلياة ،وكان له �أف�ضال كثرية،
وحتدث �أي�ض ًا عن روايته «قريب ًا من اجلرمق» ،وقال
�إنه يجب �أن تحُ َمل يف �سياقها الثوري والن�ضايل العام،
ف�سر تف�سريات �ضيقة حمدودة.
و�أال ُت ّ
وقدّ م ال�شاعر حممود حامد مداخلة بعنوان« :عبد
الكرمي عبد الرحيم حا�ضر �أبد ًا بال غياب» ،حتدث
فيها ع��ن مناقب ال��راح��ل ،و�أهمية �شعره ونتاجه
الأدبي ،وعن ذكرياته الطويلة معه ،يقول« :كم كنت
رائع ًا و�صامد ًا ومبت�سم ًا يف �أعتى حلظات احلياة �أمل ًا،

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

وحرج ًا ،ومكابد ًة ،وكم كان اخلرب مذه ًال عندما علم
اجلميع بره اه حيلك ،ثم نعود فن�ؤكد �أنك مل ترحل،
ولكنك غائب مبهمة قدرية طارئة ،و�أنك حا�ضر بيننا
على الدوام»� .أما الناقد عماد فيا�ض ،فقدم قراءة يف
رواية لل�شاعر الراحل بعنوان «قريب ًا من اجلرمق»،
يقول يف مقدمتها« :مما ال �شك فيه �أن رواية قريب ًا
من اجلرمق للأديب الراحل عبد الكرمي عبد الرحيم
رواية ن�ضالية بامتياز ،تتحدث عن فرتة زمنية ،من
النكبة وقبلها بقليل� ،إىل ما بعد النكبة ومرحلة
الن�ضال ال�سري ونهو�ض املقاومة حتى مرحلة بريوت
وح�صارها ،وخروج املقاومة� ،إىل االنتفا�ضة الأوىل
عام .»1987
وقدّ م ال�شاعر قحطان بريقدار ع�ضو هيئة فرع دم�شق
مداخلة ،ق��ال فيها« :ك��ان رحمه اهلل يتمتع بروح
طليقة �شابة ،وي�شدّ على �أي��دي ال�شعراء ال�شباب
وي�شجعهم با�ستمرار ،وقد �أف��ادين كثري ًا يف ال�شعر
ال�شباب ق�صائدَ ه اجلديدة
واحل��ي��اة ..وك��ان ُي�سمِع
َ
ويطلب �آراءه����م ،ف��ذات م��رة ات�صل ب��ي و�أ�سمعني
ق�صيدة كان قد كتبها حديث ًا ويريد �أن يلقيها يف �أحد
املهرجانات وطلب ر�أيي ال�صريح فيها ،نعم ..لقد كانت
روحه �شابة �إىل �أبعد احلدود ،وحني كنت �أجل�س معه
كنت �أ�شعر بارتياح كبري ومبزيد من الثقة والأم��ل،
وحني كنت �أ�سمعه وهو يلقي ق�صائده يف الأم�سيات
ال�شعرية كنت �أرى فيه حما�سة كبرية و�إميان ًا عميق ًا
مبا ي��ق��ر�ؤه ،كيف ال وفل�سطني معه دوم��� ًا ،فل�سطني
كانت �سر قوته و�أمله وثقته وحبه ،فل�سطني كانت
ب�سمته ودمعته ،بل حياته كلها» .كما قر�أ مقاطع من
ق�صيدة للراحل بعنوان»: :وتكاد تهزمني الق�صيدة
يا دم�شق» ،من جمموعته «م��دن ت�شبهني» .وكانت
مداخلة ال�شاعر ف�ؤاد ديب م�ؤثرة وعفوية ،تتحدث
عن لقائه الأول بال�شاعر الراحل ،و�أنه كان �صاحب
الف�ضل ،و�أن من مل يكن حم�سوب ًا على عبد الكرمي
عبد الرحيم من ال�شعراء ال�شباب فهو لي�س حم�سوب ًا
على ال�شعر .و�أ�شار الناقد والإعالمي عمر جمعة �إىل

لقاء الأول بالراحل عندما كان رحمه اهلل رئي�س ًا
للق�سم الثقايف يف �صحيفة البعث ،وحتدث عن مناقبه
و�أف�ضاله على ال�شباب ،وعن �ضرورة تكرمي املبدعني
امل�ؤثرين يف املجتمع من قبل اجلهات الثقافية املعنية
من باب الوفاء و�إحياء ذكر ه�ؤالء الذين كانوا يوم ًا
فاعلني وم�ؤثرين يف م�سرية حياتهم.
و�أخ�ير ًا قدم الناقد ملهم ال�صالح تعقيب ًا قال فيه:
«مل يطمئن ال��راح��ل (عبد الكرمي عبد الرحيم)
للق�صيدة ،فدائم ًا لديه قلقه الفاعل -ال املنفعل-
لبناء ر�ؤى ج��دي��دة ،و�آف���اق رحبة� ،ساعي ًا لتجاوز
ذات��ه ،راف�ض ًا �أن يكون �سقف نتاجه –كما اعتربه
بع�ض النقاد( -ف�ضة الروح) ال�صادر عام  .2001ومن
ذلك ما ورد يف �ص  46من جمموعة (مدن ت�شبهني)
َ
الكمال/
يتوجني
ال�صادرة عام � 2011إذ يقول“ :فمنْ
ُ
الن�ص � َ
أغلق �شهوتي /ون�أى
املديح /ما زلتُ منْ
ْ
بناء ِّ
�إذا ُ
أ�صيح”“ .اعتاد (عبد الرحيم) �أن يكتب يف
قلقي � ْ
جملة (�صوت فل�سطني) ،و�أن يقدم كل �شهر واحد ًا
من ال�شعراء الفل�سطينيني ،ف�س�ألته :عمن �ستكتب
ه��ذا ال�شهر؟� ،أج��اب��ن��ي ب��ح��زنٍ وت��ه��دّ ج :يبدو �أن��ك
�ستكتب عني يا �صديقي ،جاء دورك يا طلعتْ لتكتب
عني ،يبدو �أنها النهاية” .بهذا املقطع احل��واري،
يف �آخ��ر مكاملة هاتفية ،بدا (عبد الرحيم) وك�أنه
يودع �صديقه ال�شاعر (طلعت �سقريق) ،م�ست�شعر ًا دنو
الأجل ،و�أوان الرحيل ،كما و�شى بذلك ن�صه( :تكاد
تهزمني الق�صيدة يا دم�شق) حيث يقول“ :ويجيء
ٌ
ً
�صوت ُي�سق ُ
ُ
ويظل كفي
تغيب/
الهثة
ِط الأج�سا َد
ْ
ُ
واحلبيب”.
املعانق
وانحناءات
ِ
ْ
ال�شاعر العربي الفل�سطيني الراحل عبد الكرمي عبد
الرحيم:
�شاعر فل�سطيني ولد يف مدينة �صفد عام  ،1942و
ُ�ش ِّرد مع القافلة الأوىل عام  ،1948تكونت لغته يف
�أ�سرة �أزهرية ،فعم �أبيه الق�سامي ال�شيخ عز الدين
احل��اج �سعيد� ،أول من تخرج من الأزه���ر ،درا�سات

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

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

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

عليا يف مدينته ،ق��ر�أ الأدب اجلاهلي والإ�سالمي
يف �سن مبكرة ،وتابع درا�سته ،وتخرج يف جامعة
دم�شق  ،1967وعمل مدر�س ًا للغة العربية� ،إ�ضافة
�إىل عمله ال�صحفي .التقى الكثري من �شعراء �سورية
وفل�سطني والعراق وم�صر يف رابطة رواد الأدب منذ
عام  ،1959وحتى عام  ،1964ومنذ ذلك احلني كتب
ق�صيدة التفعيلة التي وجد نف�سه فيها .ع�ضو احتاد
الكتاب العرب يف �سورية فرع دم�شق� .أ�صدر جمموعته
ال�شعرية الأوىل “بني موتني وعر�س عام ”1985
عن احت��اد الكتاب وال�صحفيني الفل�سطينيني ودار
اجلليل .ثم “�آخر اعرتافات الندى” عام  1996عن
دار اجلمهورية بدم�شق ،و”�صاعد ًا �إىل الطوفان” عام
 1997عن وزارة الثقافة ال�سورية ،و”ف�ضة الروح”
عام  2001عن احتاد الكتاب العرب ،و”للماء �أمنح
�صوتي” عن احتاد الكتاب العرب  ،2004وكتاب بحثي
عن �إبداعات �أحمد �أبي خليل القباين عام  2000عن
وزارة الإعالم يف �سورية ،و”�أدخل يف مفردات املكان”
عن احتاد الكتاب العرب  ،2008و”مدن ت�شبهني”
 ،2011ورواية “قريب ًا من اجلرمق”.

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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تتمة � ..........ص2
الثورات املتوالية بني احلاجة والإجناز

يتحدث �سليم بركات عن �إحدى وت�سعني حالة ترك لل�سلطة يف الوطن
العربي ،منها �ست و�أربعون عن طريق القوة ،ومن بني �أربع وثالثني حالة
انقالبية ،ك��ان ن�صيب �سورية خم�س ع�شرة حالة ،وق��د طبع الع�صر
احلديث الذي �شهد ذلك طريقة انتقال ال�سلطة مبوت احلكام �أو �ضحايا
ت�آمر �أو بثورات �شعبية (الأ�سبوع الأدبي عدد  .)/1336/وهذا يفجر
�سيول الأ�سئلة مثل التي مرت ،لكن �أهمها :ملاذا مل ت�صل هذه البلدان مع
كرثة احلراكات والتغريات �إىل واقع �أو �أنظمة فيها �ضمان لال�ستقرار
واال�ستمرارية يف البناء والتغيري ح�سب منط يجنب البالد امل�آ�سي؟ وهل
�سيح�صل ذلك يف املدى املنظور؟
قد يحتاج النا�س �إىل تغيري يف وعيهم ،وهذا ما ي�ضمن بعد ذلك التغيري يف
واقعهم املعي�ش وطرائق عي�شهم ،لكن هذا الوعي ال ينتج من فراغ وال بد
له من �سند واقعي ،رمبا كان موجود ًا ،لكنه غري م�ستثمر.
عند قدوم حاكم �أو نظام جديد يف بالدنا ،ال يبد�أ من حيث انتهى
�سابقه فيكمل الطريق ويحدث الرتاكم ،و�أ�سلوب قدوم احلاكم قد يحدد
م�ساره ،ف�إذا هو �أقر ب�أن �سابقه كان ينهج نهج ًا �سليم ًا ميكن �أن يكمله،
ف�سيكون ملوم ًا لأنه �أطاح به باالنقالب عليه طاملا �أن �أنظمتنا ال ت�أتي
ب�أ�ساليب دميقراطية ،وقد ينتهي الأ�سلوب بقتل ال�سابق ،من هنا ال يكون
�أمام اجلديد غري نفي �أية �إيجابية نتجت عن حكمه ،ما يعني نفي ما كان
قد بد�أ بنا�ؤه ،و�إحالة ذلك �إىل مزبلة التاريخ كما يودون التعبري ،ليعلن
احلاكم اجلديد بداية تقومي جديد وبداية التاريخ من جديد .ويلحظ
هذا يف فعل امل�س�ؤولني الذين يتوالون على �شغل من�صب معني حيث يبد�أ
اجلديد بتغيري ما بد�أه �سابقه من �أثاث املكتب �إىل حا�شية ال�سوء التي
حتيط به� ،إىل خطط العمل و�أ�سلوبه ،فيحدث االنقطاع وينتفي الرتاكم
ال�ضامن للتقدم.
هذا يرتك البالد غري قادرة على اال�ستقرار ،لأن الفاعل يف حراكها ،هو
�أمزجة امل�س�ؤولني ولي�س القوانني والنظم التي يعطلونها ،والتي ت�ضمن
انتظام العمل لو احرتمت .والأمزجة ال �ضمان لها �أال تتغري .من جهة
�أخ��رى ،فالتغريات التي حت�صل من خالل االنقالبات �أو االنتفا�ضات
واحلركات التي ت�صور قدومها ب�أنه من �أجل �إعادة البالد �إىل و�ضع ينفي
الأخطاء املرتكبة ،قد حتمل فكر ًا ونهج ًا يقطع مع �سابقه فيكون غري
قادر على �إكمال نهجه وال مقدم عليه ،بل يبد�أ نهج ًا جديد ًا .فعندما
حكم �أن��ور ال�سادات م�صر بعد جمال عبد النا�صر ،نق�ض نهج الأخري
وتوجهه القومي اال�شرتاكي ،وانتهج نهج ًا نافي ًا لال�شرتاكية ،وكان حكم
ال�ضباط الأح��رار منذ بداية اخلم�سينيات قد نقل البالد �إىل نهجها،
وبعد ثورة � 2011أ�صبحنا �أمام نهج جديد خمتلف ،ثم بعد الثورة على يف
 30يونيو  2013ظهر نهج جديد �آخر يقطع مع �سابقه.
كيف ميكن �أن نح�صل على اال�ستقرار� ،أو على �أ�سلوب ممتد يف �إدارة البالد
ي�ضمن تتابع اجلهود دون انقطاع وعودة �إىل بدايات جديدة؟ وكيف
حت�صل البالد �أي ًا كانت على اال�ستقرار وا�ضطراد التقدم وتواتره �إذا
كانت �أمام جتارب ونظم حكم ،ما �إن ي�ستقر �أحدها وتظهر �سلبياته حتى
ين�سف وينق�ض بدل �أن تعالج ال�سلبيات؟
االنتقال من امللكية والر�أ�سمالية الليربالية والإ�سالمية امل�ستظلة
بالأجنبي امل���ؤث��ر يف كل ���ش���ؤون احل��ي��اة� ،إىل القومية واال�شرتاكية
ال�شعبوية ،ثم �إىل الليربالية بعد ذل��ك ،ثم ي�أتي الإ�سالم ال�سيا�سي
تتويج ًا لعمل ث��وري ،ويف كل ه��ذه املراحل ك��ان الف�ساد واال�ستبداد
والتبعية وغري ذلك من امل�آ�سي يف متام الو�ضوح .فكيف �ستو�ضع البالد
على �سكة ال�سالمة والتطور اخلطي املطرد ،دون ا�ستقرار وا�ستمرار يف
�أي نهج من هذه املناهج؟
�إن ما ينطبق على م�صر قد ينطبق على غريها ،ورمبا كانت �أقل من
غريها تهالك ًا ،ولو نظرنا �إىل حال �سورية ،فماذا نتوقع �أن تكون كل
الأحداث االنقالبية التي مرت بها قد �أحدثت فيها؟ وما من �شك �أن كل
حالة جديدة كانت تريد �إعالن تد�شني التاريخ يف البالد �إعالن ًا يحمل
ب�صمتها االنقالبية .ولنتخيل ما الذي �أحدثته كل هذه االنقالبات �أو
احلركات ،يف مناهج احلياة و�أ�سلوب الإنتاج وطرائق عي�ش املواطنني،
فمن الر�أ�سمالية الليربالية �إىل ح��االت اال�ستبداد �إىل اال�شرتاكية
النا�صرية القومية �إىل الر�أ�سمالية الثانية� ،إىل اال�شرتاكية القومية
ال��ت��ي ك��ان �آخ���ر �صرعاتها �أو م�ستحدثاتها وم��ودي�لات��ه��ا ((ال�سوق

االجتماعي)) ،وه��ي الفكرة التي عمل على تطبيقها دون �أن يكون
منظروها �أو دعاتها قادرين على فهمها �أو �إفهامها للنا�س كما �أظن ،لأنها
فكرة متفجرة من الداخل ،حتمل كل �أ�سباب نفيها ورف�ضها� ،إذ ال معنى
وال قيمة لها� ،إال �أن تكون جتربة قولية خلبية ،وجتربة من التجارب
التي بقيت البالد خمترب ًا لها ،والتي كلما ف�شلت واحدة منها ا�ستحدثت
واحدة ،ما يعني نفي ًا للثبات واال�ستقرار وا�ستبعاد ًا لعقل ما يحدد الهدف
والطريق �إليه ويعلن امل�سري .فبعد ما يزيد على �ستني �أو �سبعني عام ًا مل
نخل�ص �إىل �إخراج البالد من املختربات وجتاربها ،من �أجل و�ضعها على
طريق وا�ضح خطي االجتاه يجري التطوير فيه على منط واحد معلوم
غري �إرادي �أو مزاجي.
هكذا هي بالدنا العربية ،فلي�ست العراق �أقل خ�ضوع ًا للتجريب من
م�صر و�سورية ،ولي�ست اجلزائر �أقل من ذلك ،وال ليبيا وال�سودان واليمن
وموريتانيا ،وغريها .و�إذا كنت مل �أذكر البالد الأخرى ،و�أبرزها بلدان
اخلليج ،فحركة التاريخ ال�صاعدة جتاهلتها �إىل �أن دخلت يف خدر الرثوة
والوهم والتبعية .فوهم الإمي���ان ،ووه��م التقدم والتحديث والغنى
الثقايف ،ووهم املكانة العاملية والت�أثري الذي ي�صنعه املال الذي ي�شرتي
�أ�سواق لندن ونيويورك ،وعقارات لندن ونيويورك ،وينقذ بنوك ودول
الغرب من الأزمات االقت�صادية ،ويبقي �شركات �إنتاج ال�سالح يف ن�شاط
دائم قد �أو�صل هذه البلدان �إىل حالة من االنتفاخ البالوين املحزن،
يف واقع مت ت�صنيعه على مقا�سات العائالت �أو م�صالح خدمات ونواطري
ومواقع ،يكون بع�ض مهماته حرا�سة وحماية اغت�صاب فل�سطني ونهب
الرثوات.
البلدان العربية تعمل مبناهج �سيا�سية واقت�صادية وثقافية ت�أتيها
جاهزة ،فال عالقة لها ب�صناعة هذه املناهج ،ولن�س�أل من و�ضع هذه
البلدان يف حالة من التبعية ،التي تتم املحافظة عليها وهي ال ت�صنع
وال جتلب �إال اله�شا�شة ،البادية يف بلدان مثل لبنان والأردن التي ال يراد
لأي منها اخلروج من الدور الذي ت�ؤديه �أنظمتها املحرو�سة.
املهم �أن ثوراتنا مل حتررنا ومل تقدمنا كما فعلت ث��ورات ال�شعوب،
ولي�ست واعدة ،فهي حتمل كل جينات العجز ،وال تنتج �إال �أوطان ًا معاقة
وملوثة بفريو�سات التبعية والتخلف التي يحر�سها اال�ستبداد ال�سيا�سي
والديني.
وبدل �أن يكون �إميان النا�س دافع ًا لهم �إىل التقدم والتطور ف�إن �إمياننا
يف بلداننا ،يجعل وجوهنا �إىل الأمام و�أرجلنا �إىل الوراء ،ومن ال يدري
كيف ،وال ي�صدق ،فليجل�س �أم��ام تلفزيونه م�ستمتع ًا مبنظر العمائم
واللحى املم�شطة ،حيث ي�أتيه اجلواب ويعرف م�صداقية ذلك ،مع �أن علي
عبد الرازق قال ((ال �شيء يف الدين مينع امل�سلمني �أن ي�سابقوا الأمم
الأخرى يف علوم االجتماع وال�سيا�سة)).
كان االنقالبيون دائم ًا ميلكون لغة واحدة هي لغة القوة بعد �إدانة
الأو�ضاع القارة الفا�سدة .لقد جرى ت�صور الو�صول �إىل �أهداف مثل:
التحديث ،الت�صنيع ،ن�شر التعليم ،ال��ث��ورة ،اال���ش�تراك��ي��ة ،الوحدة
العربية�...إلخ من قبل الذين �سيطروا على ال�سلطة بالدبابة ،وهي
الو�سيلة االنقالبية ذاتها التي و�صلوا بها ،واليوم يبدو �أن الأهداف التي
مت القفز عليها وهي :العقالنية ،الدميقراطية ،العلمانية ،ال�سيا�سة
املدنية ...ما كان يجب جتاوزها وك�أن الفكر التقدمي يريد التكفري عن
خط�أ ارتكبه بالعودة �إليها ،دون توفر امل�صداقية الكافية لذلك.
�أ�شرنا �إىل تعدد الو�سائل بتعدد الأهداف ،فلي�ست كل الأهداف ميكن
الو�صول �إليها بالو�سيلة ذاتها ،فال ميكننا معاجلة كل �أمرا�ضنا و�أحوالنا
املتهالكة بالعودة �إىل الن�صو�ص ،وقد كان الرئي�س اجلزائري الأ�سبق
هواري بومدين قد قال �أمام م�ؤمتر قمة �إ�سالمي يف جاكرتا� ،إن تالوة
الن�صو�ص ال تطعم اجلائعني خ��ب��ز ًا ،كما ذك��ر ج��ورج ق��رم يف كتابه
((انفجار امل�شرق العربي)) .فعلى الثورات التي تن�شط يف �أيامنا �أال
تكون ن�سخة من �سابقاتها من االنقالبات� ،إذ ال يهم تغيري نظام احلكم �إذا
مل يتغري ما ي�أتي بعد ذلك ،ف�إذا عو�ضنا عن نظام ا�ستبدادي ال يراعي
ال�شريعة ،بنظام ميار�س اال�ستبداد با�سمها ،ال نكون قد غرينا يف الو�ضع
كثري ًا ،فاال�ستبداد واحد ،والتغيري فيمن ميار�سه .وتغيري احلاكم هو
الذي جربناه دائم ًا وف�شلنا يف التغيري احلقيقي.
ما يجب تغيريه هو القاعدة ،منط العالقات املجتمعية ،ليكون التغيري
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ذا م�صداقية ودميومة ،ال يعيد �إنتاج املا�ضي ،ولقد �أجاب �سعد اهلل ونو�س
على �س�ؤال ملاري اليا�س(( :كان هناك اعتقاد جازم ب�أنه يكفي �أن نغري
ال�سلطة ،لكي نغري املجتمع ونحقق التقدم املن�شود� .أنا الآن اعتقد بان
امل�س�ألة لي�ست بهذه الب�ساطة ،وتغيري ال�سلطة هو ال�شيء الذي جربناه
دائ��م�� ًا ،وك��ان يف كل حاالته عمليات انقالبية �سطحية ،لكن ال�شيء
الأ�صعب هو الذي مل جنربه وهو تغيري املجتمع ،الأ�صعب هو �أن نحاول
هز �سكون ونو�سان وا�ستغراق املجتمع باخلرافة)) (الطريق .)1996/1
ولقد و�ضحت الكثري من ذل��ك يف كتابي ((م��داخ��ل ومقدمات لنه�ضة
متجددة)).
كان االنقالبيون دائم ًا م�شغولني بتمكني وجودهم ،بقمع خمالفيهم،
والت�أ�سي�س لدميومتهم على ر�أ�س البالد ،بتن�شيط العالقات الع�صبية
ومتكني الثقافة الو�شائجية التي ت�ضمن االلتفاف حول احلاكم ،والفاعل
يف هذا رجال الدين من مواقعهم يف امل�ساجد ومنابر التعليم والإر�شاد،
ور�ؤ�ساء احلاالت االجتماعية والكتل مثل الطوائف والع�شائر ،والكارثة
�أن كل ذلك يقع خ��ارج املعلن من االهتمامات� ،أو يف املواقع التي يثور
الثائرون �أو االنقالبيون لتغيريها �أو ن�سفها من احلياة ال�سيا�سية
واالجتماعية ،وبعد قليل من الوجود يف القمة يجدون �أنها خري و�سيلة
للحفاظ على املوقع.
ما مل تفعله االنقالبات� ،أو احلراكات التي ادعت الثورية� ،أو الذي
عجزت عن �صنعه هو التغيري االجتماعي ،امل�شكلة �أن الثوار هم من تلك
الطينة التي يعلنون الثورة �ضدها .وهذا ما يذكر بكالم الطاهر لبيب
الذي نقلته حياة احلويك عطية ،وهو يف غاية الأهمية ،حيث قال معقب ًا
على الثورات الأخرية ((من �أوهام الثورة �إىل ثورة الأوهام)) كما قال:
((االنتقال من ثورة بال ثورة �إىل ثورة بال ثوار)) وكرره يف (الطريق
 /5/ربيع .)2013
�إننا بحاجة �إىل ثورة ي�صنعها ثوار حقيقيون �ضد الأو�ضاع االجتماعية
والثقافية وال�سيا�سية واالقت�صادية ال��ق��ارة� ،أي �إخ���راج احلياة
االجتماعية من نظم املجتمع الأهلي �إىل نظم املجتمع امل��دين الذي
�أ�صبح يب�شر باملجتمع التداويل .يف املجتمع الأهلي يكون احلكام يف حمى
الأهل ،والأهل �أهالن� :أهل عن طريق الن�سب و�أهل عن طريق العقيدة،
وه���ؤالء ي�صنعون كت ًال �صلبة عندما تتناحر تت�صلب فتتحرك كتلة
واحدة بثقافتها الو�شائجية الكفيلة ب�صناعة اللحمة التي ال تف�صم،
وتنتج ع�صبيتها اخللدونية الفاعلة التي يعرف احلكام كيف ي�ستثمرونها
ويعيدون �إنتاجها ،تقدمت جمتمعاتهم �أم مل تتقدم.
يف الوقت عينه ال يطيق �أغلب احلكام ذكر املجتمع املدين ،يقمعونه
ويالحقون مكوناته ما مل يكن املوقع للتفاخر �أو املزايدة والتباهي
بالإجنازات ،وال يتوانون عن ا�ستثمار بع�ض مكوناته التي ال بد منها،
مث ًال و�سائل الإع�لام واجلمعيات التي ت�أخذ �صفة �أهلية والتجمعات
املهنية واجلامعات� ..إلخ ،لبيان دورهم يف حتديث جمتمعاتهم .لكن ما
يلفت االنتباه �أن التكوينات التي �أوجدوها با�سم املجتمع املدين الذي
ي�أخذ ا�سمه من املدينة واملدنية والتمدن القائم على عالقات التخ�ص�ص
وامل�صالح ال على القرابة والأهل ،قد �أنتجت م�سكونة بعالقات املجتمع
الأهلي ،بقياداتها التابعة املنتقاة والتحكم بحراكها وتوجيهها من
املراكز الأمنية وال�سيا�سية وبراجمها امل�ؤيدة للحكام ونهجهم ،بالتايل
فا�ستقاللها مفقود ،ويتم الت�ضييق عليها �إذا حاولت اخلروج من الو�صاية،
بل ميكن خنقها و�إب��ط��ال عملها ،وه��ي تنظيمات ت��درك ذل��ك ،ولهذا
فهي بقياداتها املوالية للأنظمة عاجزة عن اال�ستقالل ،بالتايل عن
الفعل الوطني ال�سليم ،وال يختلف �أحدها عن غريه يف ذلك �سواء تلك
التنظيمات النوعية التي متثل فئات ذات متيز �أو تلك التي متثل فئات
اجتماعية بقيت تن�سب �إىل الب�ساطة ،وال تتيح لها ظروفها كثري فاعلية
كالن�ساء والعمال والفالحني.
هل نحن جاهزون لتنظيم جمتمعاتنا (الثورية) على �أ�س�س حداثية
نافية للتخلف والع�صبيات القاتلة ،وقادرة على حتقيق �أحالم ال�شعوب
بالتقدم واحل��ري��ة؟ ه��ذا م��ا على ال��ث��ورات �أن تنجزه �ضمن ح��دود
الدميقراطية وحقوق الإن�سان واحلكم الر�شيد ،وبعيد ًا عن العنف .ف�إن
مل تفعل فهي رقم ي�ضاف �إىل االنقالبات.
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احتاد الكتاب العرب
يعزي ب�ضحايا الطائرة الرو�سية

يتقدم رئي�س احتد الكتاب العرب الدكتور ن�ضال ال�صالح ،و�أع�ضاء املكتب التنفيذي
لالحتاد بخال�ص العزاء واملوا�ساة لل�شعب الرو�سي ال�صديق ،ولأ�سر �ضحايا الطائرة
الرو�سية املنكوبة التي �سقطت فوق �أرا�ضي جمهورية م�صر العربية.
�إننا نتوجه بكل م�شاعر املوا�ساة من الأ�صدقاء الرو�س تعبري ًا عن املحبة ال�صادقة،
والتعاون امل�شرتك ،والقيم النبيلة الواحدة.

رئي�س احتاد الكتاب العرب
يجول على فروع االحتاد
زار ال��دك��ت��ور ن�����ض��ال ال�����ص��ال��ح بع�ض
ف��روع االحت��اد يف حمافظتي الالذقية
وط���رط���و����س ل�ل�اط�ل�اع ع��ل��ى واق��ع��ه��ا،
واال���س��ت��م��اع �إىل وج��ه��ات نظر �أع�ضاء
مكاتبها الفرعية ،و�أع�ضائها �أي�ض ًا،
م��ن �أج���ل ت��ط��وي��ر عملها ال��ث��ق��ايف لأن
�أهل الثقافة ي�شكلون اخلندق الرديف
لقواتنا امل�سلحة التي ت��واج��ه �أخطر
هجمة �إرهابية عرفتها �سورية ،وهذا
يتطلب رف���ع وت�ي�رة ال��ع��م��ل ،وا�شتقاق
ال���دروب اجل��دي��دة للعمل املثمر ،وعلى

جميع ال�صعد الثقافية ،م��ن طباعة
ون�����ش��ر ،و�أن�����ش��ط��ة ث��ق��اف��ي��ة ،ول��ق��اءات
وحوارات وخدمات نقابية.
وقد وعد رئي�س االحتاد بتنفيذ طلبات
�أع�ضاء ال��ف��روع وتذليل ك��ل امل�شكالت
وامل�صاعب التي تواجه العمل الثقايف
وفق �صيغة العمل اجلماعي ،فما يتفق
عليه �أع�ضاء االحتاد ي�صبح قرار ًا لهم،
وعليهم العمل من �أجل �أن ي�صبح واقع ًا،
تطوير ًا لعمل م�ؤ�س�سة احت��اد الكتاب
العرب ،بيت الثقافة والفكر والإبداع.

الأدباء ..يباركون
قيادة احلزب ال�شيوعي ال�سوري املوحد
رئي�س احتاد الكتاب العرب د .ن�ضال ال�صالح و�أع�ضاء املكتب التنفيذي لالحتاد،
و�أع�ضاء االحتاد يباركون للأمني العام للحزب ال�شيوعي ال�سوري املوحد الرفيق حنني
منر و�أع�ضاء املكتب ال�سيا�سي اجلديد  ،واللجنة املركزية مهامهم اجلديدة ،ويتمنون
لهم النجاح والتوفيق من �أجل ازدهار �سورية وتطورها.

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

آخر الكالم

•حممد حديفي

«امل�شهد الثقايف ال�سوري»
راض عن
ال أعتقد أن أحدًا من المثقفين السوريين وعلى امتداد الوطن ورقعته الواسعة ٍ .
الحال التي آلت إليها الثقافة في وطننا ،أو مقتنع بالمشهد الثقافي الذي يكاد يكون محزنًا
ومازالت مهنتهم ًأو شغلهم الشاغل ،ومن
إلى ٍ
حد كبير ،وبخاصة هؤالء الذين كانت الثقافة ً
ثم اعتادوا أن يروا الوطن بكافة أرجائه ينبض ثقافة ويشع حيوية وتألقًا  ،بحيث نرى أن
الثقافة هي الزاد اليومي للكثير ممن اعتادوا أن يصحوا على مهرجان شعري أو ندوة ثقافة
ً
وأداء ،أو
وعد بعرض مسرحية أو فيلم سوري الهوية والمنشأ تأليفًا وإخراجًا
ويغفوا على ٍ
ً
متميز صدر حديثًا عن إحدى دور النشر العامة أو الخاصة.
كتاب
بتوقيع
دعوة الحتفالية
ٍ
على العكس من ذلك ما نراه في هذه األيام هو ثقافة القتل والرعب والخوف وانحسار
األمن ولهاث المواطن خلف لقمة العيش ،وإبداع الطرق واألساليب لمجابهة الغالء الفاحش،
ومواجهة تجار األزمة الذين أثروا على حساب معاناتنا أو نهبوا أموال الدولة وغادورا حدود
الوطن دون رادع أو وازع من ضمير.
عهود مضت كنا فيها
على
ونتباكى
كثيرًا،
أنفسنا
نجلد
ولكننا وأمام ذلك كله علينا أال
ٍ
مثار إعجاب اآلخرين عربًا وأجانب ،وكانت منابرنا مطمحًا لكل الشعراء والمبدعين سواء
كانوا عربًا أم غير عرب ،وذلك ألن الذي مررنا به ومازلنا ليس باألمر القليل ،ولو أن أحدًا غير
السوريين عانى وكاند الذي عانيناه وكابدناه لرأيناه جالسًا في زاوية معتمة مهجورة
يجتر أزمانًا مضيئة مضت ويندب حظه العاثر مودعًا أحالمه الواعدة ببزوغ الفجر وشروق
الشمس....
إذًا علينا أال نذهب بعيدًا مع المتشائمين والذين ينظرون إلى النصف الفارغ من الكأس
كأن نرى أن أحدًا ذهب لمكتبة وسأل عن كتاب ما فلم يجده ،أو آخر ال حظ غياب إقامة
دار للنشر من أن المواطن
المعارض التي كانت تقام سنويًا ،أو آخر استمع لشكوى صاحب ٍ
انكفأ عن شراء الكتاب وصار همه قوت عياله ،أو أن المواطن صار يشتري من البسطات التي
ًُ
انتشرت بكثرة في األسواق حيث الكتاب األرخص ثمنا ،إلى آخر يرى أن الكثير من دور
ضاغطة وطاغية...
السينما قد أقفلت أبوابها لقلة الرواد أو لناحية أمنية
ٍ
نجوم في األدب بشكل عام والشعر
ظهور
أديب يذكر وبكثير من الحسرة واألسى
إلى
ٍ
ٍ
بشكل خاص في مرحلة الستينات والسبعينات من القرن الماضي بينما لم يجد نجومًا لهذه
المرحلة في حين أن أماكن التواصل االجتماعي أصبحت هي المنابر اليومية الجاهزة للكثير
من األدباء السوريين وعلى امتداد األرض السورية...
ً
لو سلمنا جدال بأن هذا األسف على أيام مضت فيه الكثير من الواقعية ،فكيف تفسر
إذا هذا الحراك الثقافي الذي يكاد يكون يوميًا وفي الكثير من المحافظات سواء كان
ذلك مهرجانات شعرية أو ندوات ثقافية وسياسية واجتماعية وغيرها حتى أن بعض
محافظات
المحافظات التي انعدم بها األمن كليًا نقلت نشاطاتها وحراكها الثقافي إلى
ٍ
أخرى أكثر أمنًا ،أليس هذا مثار إعجاب وإدهاش بشكل يثبت أن السوريين كطائر الفينيق
ينهضون من تحت الرماد الستقبال شروق الشمس؟...
وهنا وفي العجالة فإني ال أدعوا إلى الرضى واالستكانة واالقتناع بما هو موجود والقبول
به ،ولكنني ال أرى مبررًا لجلد الذات إلى هذا الحد ،وإنما العمل على تشجيع المثابرة على
دمار
الصمود والتطلع لما هو وأفضل وأغنى وأعمق آخذًا بعين االعتبار أن ما نشهده من
ٍ
شيء لوال صمود السورين
وقتل وتشريد أشبه ما يكون بزلزال كان يمكن أن يأتي على كل
ٍ
ٍ
وثباتهم وإرادتهم التي ترفض الخنوع واالستسالم واإلنحناء...
وبكثير من الفجر والثقة وبالنفس
وهنا وأمام هذه األزمة الزلزال ال بد لي أن أسجل
ٍ
بمستقبل أفضل ..أسجل التحاد الكتاب العرب صموده الالفت أمام طغيان هذه
واألمل
ٍ
صالبة
األزمة التي كادت تحتاج كل شيء ...إذ وقف اتحادكم اتحاد الكتاب العرب بكل
ٍ
وإحساس بالمسؤولية وواصل نشاطه بكل ما تفرضه قدسية االنتماء للوطن واالنحياز
للمثقف ودوره السامي في مواجهة أراده أعداء هذا الوطن ،وظل ثابتًا في موقعه غير آبه
بالحمالت التي شنت ضده أو رصاصات الغدر التي أطلقت باتجاهه ،فأقام الندوات الثقافية
والسياسية ودعى المعارضة للحوار وكان سباقًا في هذا المجال ،واستقبل وفود الكتاب من
الدول العربية واألجنبية الذين أقاموا المهرجانات التضامنية مع سورية وصمودها ،وكان
له الدور والفاعل في جميع النشاطات التي أقامتها االتحادات والمؤسسات األخرى ،واألهم
من كل ذلك أنه ظل يقوم بطباعة الكتب كما هو مقرر في النظام الداخلي إضافة ألنه واضب
وبشكل مستمر على إصدار دورياته السبع في مواعيدها المحددة دون أن تتأخر دورية
واحدة عن الصدور ،وكل مواضعها كانت تدعو لمواجهة األزمة وتوعية المواطن عن طريق
تسليط الضوء على كشف خيوط المؤامرة التي بدت له واضحة من اليوم األول رغم أن أعداء
الوطن حاولوا إلباسها ألف قناع وقناع...
ً
واآلن بدال من أن نحاول وبكثير من التشاؤم واالنهزامية أن نتباكى على الثقافة التي
أفلت وخفت وضوؤها في سورية علينا أن نواصل مسيرتنا صعودًا ونرفد دورياتنا بالكثير
من اإلبداعات التي تسلط الضوء على خطورة المؤامرة ،وليس ذلك وحسب وإنما علينا
كمثقفين مدركين لخطورة ما يبيت لنا ،أن نقترح الحلول لمواجهة هذه األزمة التي وبفضل
بطوالت جيشنا العربي السوري بدأت تتالشى ،وإني ألرى وبكثير من الثقة بوادر الخالص
واالنتصار..
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