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ٌ
ن�صف؟!..

من المأثور عن الملك «لويس» الرابع عشر قوله« :أنا ومن بعدي
ُ
«دمار
وعن الفيلسوف والمؤرخ البريطاني «ديفيد هيوم»:
الطوفان»ٌ ،
العالم وال خدش في أصبعي» ،وفي األمثال الشعبية ما فصيحه« :بعدي
ْ
ما نبتت حشيشة».
تلك هي األنانية ،الفردية الشرسة حسب تعريف معاجم علم
النفس ،إحدى أكبر مصائب الوعي ،بل ّربما مصيبة المصائب ،واألصل
ّ
شر ،والفاعل ّ
كل ّ
األول في تعطيل حركة المجتمع ،وتطوره ،فكيف
في
ُ
لسان حال المثقف ،في هذا
إن كان األمر يعني الثقافة؟! وكيف إن كان
َ
المجتمع أو ذاك ،حال المأثور عن «لويس» ،و«هيوم» ،وما يقول المثل
ّ
الشعبي؟!
ّ
ّ
الثقافي في سورية بأسماء
لعقود طويلة تم اختزال المشهد
بعينها في الشعر ،والرواية ،والقصة ،والمسرح ،والتشكيل ،و ..ولعقود
طويلة أيضًا ّ
تم اختزال غير مدينة سورية بكاتب واحد من أبنائها
ّ
ّ
من الكتاب ،وإلى الحد الذي بدا هذا المشهد معه هو تلك األسماء
وحدها ،وبدت الثقافة معه ،في هذه المدينة أو تلك ،هي هذا الكاتب
وحده أو ذاك .ولعقود طويلة ،ثالثًا ،وباستثناءات ال تكاد تتجاوز أصابع
ّ
ّ
األعم ّ
تصدر الواجهة في
ممن أتيح لهم
اليد الواحدة ،استبسل األغلب
ّ
الحياة الثقافية السورية في «حفر األنفاق» منعًا من تقدم األصوات
الجديدة إلى تلك الواجهة ،بل من الجهر بنفسها كما يليق بإبداعها
ٌ
فحسب ،أكثر ّ
وربما ٌّ
بعض منهّ ،
ُ
تفوقًا على
نص
الذي يمكن أن يكون
مجمل ما أنجزته تلك األسماء طوال تاريخها ،والويل والثبور وعظائم
ّ
لكل َمن ّ
سولت نفسه له التفكيرّ ،
مجرد التفكير ،في مزاحمة
األمور
ّ
ّ
ّ
َ
أولئك ،والويل والثبور وعظائم األمور أيضًا لكل من فكر ،مجرد التفكير،
في نزع ورقة التوت عن سوءات أولئك في اإلبداع وفي السلوك.
ً
ّ
إن تمكين األصوات اإلبداعية الجديدة من الجهر بنفسها ليس فعال
ّ ّ
ّ
إنساني بامتياز ،ألنه دال على ثقة
حضاريًا فحسب ،بل ،أيضًا ،هو فعل
فاعل التمكين بنفسه وبإنتاجه ،وسوى ذلك أحد أمرين ال ثالث لهما:
الخوف من مزاحمة المبدعين الشباب على موقع الصدارة في الحياة
الوعي بأهمية ،بل
الثقافية ،الذي استأثرت به أسماء بعينها ،ونحول
ّ
تعزز اليقين ّ
بأن
ضرورة ،والدة أصوات ترفد هذه الحياة بدماء جديدة
سورية ٌ
ولود بالكفاءات والطاقات المبدعة أبدًا.
مدينة بكاتب
حكى أحدهم ذات أس��ى ،فقال :ذات يوم
ضاقت ّ
ّ
«كبير» عندما بلغه ّ
ٌ
أن آخر من أبناء مدينته من الكتاب مرشح لجائزة لم
ّ
ّ
يتمكن هو من بلوغ ظل مثلها ّيومًا على الرغم من براعته في تسويق
ّ
ومحرري الصفحات الثقافية .في
نفسه ،وفي شراء ضمائر «النقاد»
ذلك اليوم أرغى الكاتب «الكبير» وأزبد ،وأمضى غير نهار وليلة وهو
ّ
الثقافي وذاك
الثقافية وتلك ،وبهذا المسؤول
يتصل ً بهذه الجهة ّ
ّ
َ
متوسال إلى الجميع التوقف عن دعم ذلك الشاب المتفوق إبداعًا وقيمًا
لنيل الجائزة ،وهو أشبه ما يكون بما َ
ّ
الفرنسي
الكاتب والفيلسوف
كان
ٌ
كرة منفوخة بالهواء ،تخرجُ
ّ
األنانيةُّ :
«حب الذات هو
«فولتير» قال ُفي
ّ
منها العواصف إذا ما ثقبناها»ْ .وعندما ّ لم يجد ذلك «الكبير» أي صدى
لهذيانه ،ولم ُيشفق ٌ
أحد على لغو ِه ،لف ذيله على خصره كما يقول
ُ
واستسلم لقدرهّ ،
َ
ٌ
يوم ،حتى صار كما
ثم لم
المثل،
ِ
يمض يوم وبعض ٍ
ّ َ لاّ
ّ
حدث ع مة حلب ،األسدي ،في موسوعته المقارنة ،عن أشهر مجاذيبها
ُ
ّ
ً
في منتصف القرن الماضي ،الذي قيل إنه كان يحمل سطال ،ويدور
به في الحارات واألسواقّ ،
ّ
يصب فيه حسنات الناس بعضها فوق
ثم
ّ
بعض،
«المجدرة مع الرشتاية مع العدس بحامض»ُ .
ُ
َ
قيل« :نصف المصائب من صنع األنانيين» .نصف المصائب؟! ..بل
ّ
ّ
كلها ،كلها.
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ّ
املقـد�س
مـن
�إىل املد ّنـ�س()1

قضايا وآراء

• حممد علي جمعة
يف البدء ميكننا القول� :إن الفكر م�صطلح ُي�ستخدم يف
البحوث والدرا�سات املرتبطة بالعقل الب�شري ،وي�شري �إىل
قدرته على ت�صحيح ما يظهر من ا�ستنتاجات تتعلق مبا
هو واقعي وحقيقي مع ًا �أو ك ً
ال على حده  ،ويرى العلماء
واملفكرون املعنيون بالأفكار �أن الفكر تكوين ًا و ِبنية عامة
ميثل حجر الزاوية يف تقدم الإن�سانية تاريخي ًا ,حيث ت�ؤكد
ال�شواهد والأدل��ة على قدرة الفكر الكبرية على ت�صحيح
الأخطاء من خالل قيامه بعملية جدلية متكاملة بدء ًا
من طرح الأ�سئلة �إىل غربلة الإجابات املتفقة واملختلفة
واملتناق�ضة للو�صول �إىل ا�ستنتاجات ال تقبل اخلط�أ ؛ ميكن
من خاللها ت�صحيح ما هو خاطئ ومن ثم ال�سري نحو بناء
فكري �سليم.
املقد�س واملدنّ�س
ومن خالل هذا املنطلق ي�أتي بحثنا يف ّ
معنى هو :الطاهر املطهر بذاته ,واملطهِر
من حيث �أن ّ
املقد�س ً
لغريه ,وفيه من اجل�لال والإج�ل�ال ما ال يوجد يف غريه.
واملقد�س درجات ومراتب تبد�أ من املوجود املقد�س بغريه�,أي
العامل وما فيه� ,إىل املوجود بذاته �أي اهلل .وهو معنوي �أو
مادي يتمثل كقيمة يطلقها الإن�سان با�شرتاك كلي �أو جزئي
مع الآخر ,ويعليه فوقه كمثل �أعلى وكنموذج يحتذى .ويف
كل الأحوال ف�إن املقد�س مفهوم ن�سبي ولي�س مطلق ًا ب�إجماع
الرج�س والو�ضيع
الب�شر� .أم��ا املدنّ�س معنى ودالل��ة فهو
ِ
وامل��ل�� ّوث واملقزز والوقح وغ�ير الأم�ين ,ولكن لي�س بذاته,
و�إمن��ا اكت�ساب ًا من نوعه .ومع �أن الكتابة يف هذا املو�ضوع
فيها بع�ض احل��رج نظر ًا حل�سا�سيته الفقهية من جانب,
والختالف طرق النظر �إليه اعتقاديا وب�شري ًا من جانب
ثانٍ  ,غري �أنه �ضروري يف الظروف الراهنة لأن حاجته �إىل
العر�ض وال�شرح والتف�صيل تت�أكد كل حلظة .وبات ال بد
من الكتابة فيه لتمكني الآخر من معرفة معانيه ومغازيه,
وبخا�صة ,ب�سبب �أهميته الراهنة ,بل والدائمة .ونحن
�إذا عدنا �إىل �أ�س�س ومنطلقات �أي عقيدة دينية كاليهودية
املقد�س
وامل�سيحية والإ�سالم ,جند �أنها جميع ًا نظرت �إىل ّ
على �أنه �إما م�صدر للقدا�سة� ,أو هو بالتعبري الديني :قد�س
الأقدا�س� .أو قد يكون �صفات ثابتة لذاك امل�صدر الرتباطها
به ك�صفات يف ذاته .فاهلل مل ي�سم نف�سه باملقد�س� ,إال �أنه
جل �ش�أنه �أ�شار �إىل نف�سه ب�أنه القد�س حيث بني يف �أكرث من
مكان يف القر�آن الكرمي ب�أنه �أ ّيد الأنبياء بروح القد�س �أي
مبعوث ور�سول القد�س كما يف قوله جل �ش�أنه� :إِ ْذ َق َ
ال َر ُّب َك
ت َعلُ فِي َها َمن
�ض َخلِيف ًَة َقالُو ْا �أَ جَ ْ
ِل ْل َمال ِئ َكةِ �إ يِِّن َجاعِ ٌل فيِ الأَ ْر ِ
الد َماء َون َْح ُن ن َُ�س ِّب ُح ِب َح ْمدِ َك َو ُنق َِّد ُ�س َل َك
ُيفْ�سِ دُ فِي َها َو َي ْ�سف ُِك ِّ
ال �إ يِِّن �أَ ْع َل ُم َما َ
َق َ
ال َت ْع َل ُمونَ  )30/1-1(.فالقد�س هنا متعلق
باملقد�س الأول ,وما يقد�س بعد ذلك فمرتبط به ت�شبيه ًا
بفعل يقوم به كائن ما ويقا�س عليه ,و�أن��ه فيه من الأول
الأقد�س ٌ
بع�ض مما فيه كالروح� ,أو بع�ض �صفات ت�أخذ منها
معان �أخالقية كال�صدق والكرم والوفاء ,وحتى الأماكن فهي
مقد�سة بالن�سبة لهذا �أو كما يف الأوطان والأماكن الدينية
ّ
كمكة والقد�س وغريهما من املعابد واجلوامع وامل�ساجد
واملواقع الدينية وما �شابه .كما يف قوله تعاىل; َيا َق ْو ِم
�ض املُق ََّد َ�س َة ا َّلتِي َكت ََب هَّ ُ
الل َلك ُْم َو َ
ا ْد ُخلُوا الأَ ْر َ
ال َت ْر َت ُّدوا َع َلى
�أَ ْد َبا ِركُ ْم َفتَن َق ِل ُبوا َخا�سِ ِرينَ )21/5-2(.
وبناء على املعنيني املثبتني �أع�لاه واعتماد ًا عليهما,
التعرف �إىل دالالتهما وا�ستخداماتهما فهم ًا
�سنحاول
ّ
و�سلوك ًا لدى الإن�سان .وعليه ف�إن ك ً
املقد�س واملدنّ�س
ال من ّ

فاجلماعات الإرهابية امل�سلحة
عموم ًا ,ويف �سورية خ�صو�ص ًا,
جعلت من كثري من الأفعال
املدن�سة مقد�سة؛ وقلبت
القيم الدينية والأخالقية
ر�أ�س ًا على عقب

هما يبقيان م��ن الأ�سا�سيات ال��ت��ي يو�صف بهما ٌ
ك��ل من
ال�سلوكني الإن�سانيني :القويل والعملي ,من حيث �أن الإن�سان
هو من �أطلق ويطلِق �إحداهما كتو�صيف �أو ت�سمية لأقوال �أو
�أفعال ذاته وغريه �أ ّي ًا كان بالن�سبة له ,فيعتربه هذا الفعل
ورج َ�س ًا .واملتابع
�أو ذاك القول ّ
مقد�س ًا ومطهراً� ,أو مدنّ�س ًا ِ
املقد�س؛ و�إن كان تو�صيف ًا �إن�سانياً
للتفكري الب�شري يجد �أن ّ
لفعل �أو قول �أو �سلوك يبقى على هيئتني باعتبار الإن�سان
�إ ّما :فوقي ومطلق� ,أو مو�ضوعي ذاتي ون�سبي يف الإن�سان.
والعرب ا�ستخدمت املدنّ�س باملعنى الأخالقي كتعبري عن
ال�سوء والفح�ش الأخالقيني-3(.انظر مادة دن�س يف ل�سان
مقد�س عام نقي�ضه,
العرب) وهناك الكثري ممن يرون يف ّ
ويرى يف املدنّ�س وغري الأخالقي وحتى غري الإن�ساين من
مقد�س ًا.
وجهة النظر العامة اجتماع ّي ًا ّ
مما �سبق وبناء عليه ف�إن هناك ارتباطا بني القد�س ّيتني:
العِلوية/الإلهية /وال�سفلية /الإن�سانية ,/والثانية
املقد�س
مرتبطة بالأوىل من حيث �أنها تعبرّ عنها .و�إذا كان ّ
الإلهي الكلي املطلق ال يظهر بذاته و�إمنا من خالل من يعيه

املقد�س ال ِعلوي� ,أو الفوقي,
ّ
يظل خري ًا مطلق ًا� ,أو بالتعبري
الفل�سفي هو خري يف ذاته
وبذاته ولذاته ولغريه

املقد�س اجلزئي ال�سفلي/ ,الإن�سان /ف�إنه
ويدلّل عليه� ,أي ّ
من خ�لال ذل��ك تظهر قد�سية الأدن���ى من خ�لال قدا�سة
الأعلى ,عرب التعبري عن وجوب �أن تكون العالقات البينية
لل�سفلي جم�سدة للعالقة ب�ين الأدن���ى املخلوق والأع��ل��ى
اخلالق .وبني الأدنى والأدنى كنوع .ومن البحث يف الكيفية
املقد�س العلوي بها نف�سه ,وتلك التي ر�سمها
التي ر�سم بها ّ
املقد�س العِلوي,
له ال�سفلي ,ووفق ًا للفقه الديني عموم ًا ,ف�إن ّ
�أو الفوقي ,يظل خري ًا مطلق ًا� ,أو بالتعبري الفل�سفي هو خري
يف ذاته وبذاته ولذاته ولغريه ,حيث يفي�ض على الوجود
امل��ادي م�ضفي ًا عليه �صفة اخلريية الن�سبية بقدر قدرة
وبناء
الإن�سان على ا�ستيعابها ومدى �إمكانيته ممار�ستها,
ً
على ذلك ف�إن �صفة القدا�سة بالن�سبة للإن�سان مكت�سبة,
املقد�س بذاته ,ولكن تلك الهبة
بل ,موهوبة له هبة من ّ
لي�ست هبة الغاية منها �إزاحة ما لدى الإن�سان من �صفات
�سلوكية �أو بنيوية ج�سدية �أو فكرية بق�صد م�صادرة �إرادة
هذا الوجود� ,إمنا تعزيز ًا له ولقدرته على اخليار يف ما بني
�أمرين �أو �أك�ثر من خالل قدرته على التفكري واملوازنة.
وهنا نرى جت�سيد ذلك تكوين ًا يف الإن�سان الذي �أفعال:
اخل�ّي�رّ ة وال�شريرة باملفهوم الديني والأخ�لاق��ي ,فاخلري
وال�شر� ,أو ال�سيئ واحل�سن ,هما بالتعبري القر�آين طريقان
ترك اهلل للإن�سان احلر ّية يف �سلوك �أحدهما :وهديناه
النجدين(� )10/90-4أي �سبيل اخلري و�سبيل ال�شر.
و�إذا نظرنا النجدين جند �أن كل الأفعال الب�شرية
�سواء الأفعال والأعمال البينية,
فيها من كل منهما �صفات,
ً
�أو حتى تلك العامودية املتجهة �إىل �أعلى� ,أي �إىل اهلل.
وبناء على ذلك ف�إن كل فعل �إن�ساين فكري �أو عملي ,نظري
ً
�أو م��ادي ,له �أبعاد و�صفات دينية و�أخالقية و�سيا�سية,
والثالثة ترتبط بال�سابقتني ,مبعنى �أن كل ممار�سة �أو فعل
�إن�ساين �سواء كان ديني ًا �أو �أخالقي ًا يرتبط بال�سيا�سة� ,أي
بالنا�س ,مبعنى �أن املعامالت بني الب�شر تندرج حتت و�صف
ال�سيا�سة االجتماعية مهما كانت منطلقاتها ,وبالتايل ال
�سواء الدينية
بد من �أن تكون متداخلة مع القيم ب�أنواعها,
ّ
ً
منها� ,أو الأخ�لاق��ي��ة ,ليحدث تغيرّ وان��ق�لاب يف املعنى
وال��دالل��ة ,بحيث قد ي�صبح املقد�س ل��دى ه��ذا دن�س ًا لدى
ذاك .وهو الأمر الذي ينطبق على ما هو جار يف املنطقة
العربية من �أحداث ,فاجلماعات الإرهابية امل�سلحة عموم ًا,
ويف �سورية خ�صو�ص ًا ,جعلت من كثري من الأفعال املدن�سة
مقد�سة؛ كما يف ممار�ساتها للقتل واالغت�صاب والتمثيل
بالأج�ساد وحرقها والتخريب و ...وقلبت القيم الدينية
والأخالقية ر�أ�س ًا على عقب .وهذا ما يحتاج �إىل تف�صيل
�سنحاوله يف مقال الحق.

امل�صادر:
 -1القر�آن الكرمي� -سورة البقرة-الآية .30
 -2امل�صدر ال�سابق�-سورة الن�ساء -الآية 21
-3ل�سان العرب –دار �صادر-مادة دن�س
 -4القر�آن الكرمي� -سورة البلد -الآية 10

دراسات

• منى اليا�س
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الم التقوية

يف لغتنا ما ي�سمى «الم التقوية» فما هو �سر
ت�سميتها ؟ و كيف نتعرف عليها؟
الالم يف لغتنا نوعان  :عاملة و غري عاملة.
فالعاملة ما ك��ان لها �أث��ر يف الإع���راب ج��راً،
�أو ن�صب ًا � ،أو جزم ًا  .فمن اجل��ارة الم امللك ،
مثل هَّ
(لل ما يف ال�سموات و ما يف الأر����ض)،
وم��ن النا�صبة الم العافية ،مثل (فالتقطه
�آل فرعون ليكون لهم ع��دو ًا و ح��زن�� ًا) ،ومن
اجلازمة الم الأمر  ،مثل (لينفق ذو �سعة من
�سعته) و غري العاملة مثل الم التوكيد ،مثل
(وللآخرة خري لك من الأوىل).
ت�ؤدي الالم عدة معان �سواء كانت عاملة �أو
غري عاملة و يفهم الفرق بني كل معنى و غريه
من ال�سياق.
وم��ن ه��ذه ال�لام��ات الم التقوية  ،وعملها
اجلر ملا بعدها من ا�سم �أو �صفة  .وقد �سميت
كذلك لأنها – كما يقول النحاة – تقوي عام ً
ال
�إع��راب��ي�� ًا �ضعيف ًا  ،وذل��ك �أن الفعل املتعدي
عندهم هو العامل يف ن�صب املفعول به بعده،
و �أظهر ما تكون قوته �إذا تقدم عليه .مثل
«يرعى احل ُّ��ر عهده  ،ويحفظ ج��واره» .ف�إذا
ت�أخر الفعل فقد تلحقه الالم لتقوي عمله،
مثل «احل��ر لعهدِ ه يرعى ،وجل��واره يحفظ».
ويرى النحاة �أن الفعل املتعدي هو الأ�صل يف
التعدية و ن�صب املفعول ،و �أن ما ينوب عنه
كم�صدره فرع له يف عمله ،ف���إذا كان العامل
ف��رع�� ًا يف عمل الفعل حلقته الم التقوية،
كما �إذا كان م�صدر ًا �أ�صلي ًا �أو ميم ًا ،و كما �إذا
كان �صفة دالة على فاعل �سواء تقدمت على
املفعول �أو ت�أخرت عنه ،مثال امل�صدر الأ�صلي
متقدم ًا على املفعول قولنا« :من �شيم احلر
رع��اي��ت��ه للعهد ،وحفظه ل��ل��ج��وار» و مثاله
مت�أخر ًا عن املفعول قولنا« :للعهد الرعاية
واج��ب��ة  ،ول��ل��ج��وار احلفظ واج���ب» .ومثال
امل�صدر امليمي متقدم ًا على املفعول قولنا:
«حمبتك ل���ذوي رح��م��ك واج��ب��ة» .و مثاله
مت�أخر ًا عن املفعول قولنا«:لذي رحمنا املحبة
واجبة» ومثال ال�صفة الدالة على الفاعل

متقدمة على املفعول قولنا« :هو راع لعهده
حافظ جلواره» و مثالها مت�أخرة عن املفعول
قولنا« :احلر جل��واره راع و جلاره حافظ» و
قوله تعاىل( :الذين هم لأماناتهم و عهدهم
راعون) و�إذا كان الفعل ين�صب مفعولني لي�س
�أ�صلهما مبتد�أ �أو خ�بر ًا �أمكن �أن تدخل الم
التقوية على ما ينا�سب املعنى منها و هو الأول
غالب ًا كقولنا�« :أعطيت للطالب كتاب ًا» و كقول
ليلى الأخيلية:
�أحجاج ال تعط الع�صاة مناهم
و ال اهلل يعطي للع�صاة مناها
و �أ�صل اجلملتني قبل دخول الم التقوية:
«�أعطيت الطالب كتاب ًا» ثم «وال اهلل يعطي
الع�صاة مناها» .وهذا هو اال�ستعمال ال�شائع يف
لهجتنا الدارجة.
و ميكن �أن نعد «الم التقوية» ما ي�سميه
النحاة «الالم املقحمة» و هي التي تقحم �أو
تدخل بني املت�ضايفني :امل�ضاف و امل�ضاف �إليه
و �شبههما  ،لأنها تقوي اخت�صا�ص ما قبلها
(امل�ضاف) مبا بعدها (امل�ضاف �إليه) كقول
عنرتة:
ف��اق��ن��ي ح��ي��اءك – ال �أب��ال��ك – و اعلمي
�أين امر�ؤ �س�أموت �إن مل �أقتل
و قد حتذف هذه الالم كما يف قول �أبي حية
النمريي ل�صاحبته:
�أبا املوت الذي ال بد �أين
مالق – ال �أباك تخوفيني
ٍ
دعي ما قد عملت �س�أتقيه
ولكن باملغيب خربيني
ومثال الالم الداخلة بني �شبه املت�ضايفني
ق��ول��ه ت��ع��اىل (وي���ل للمطففني) و ق��ول��ه (
ف�سحق ًا ال�صحاب ال�سعري) و ميكن حذف هذه
ال�لام غالب ًا دون �ضعف الرتكيب �أو اختالل
املعنى كما يف الأثر«:حبك ال�شيء يعمي و
ي�صم»

ت�سا�ؤالت
• غ�سان اليف طعمة
قر�أت :الدمع �سالمل هذه الأج�ساد
الرب.
للقاء ّ
ت�ساءلت :ملاذا تكون الدموع وحدها
الرب؟!
�سالمل الأج�ساد للقاء ّ
وملاذا ال تكون الب�سمات �سالمل هذه
الرب؟! ملاذا كتب على
الأج�ساد للقاء ّ
الب�شري البائ�س بكلّ
ه��ذا املخلوق
ّ
املعايري �أن يغرق يف الب�ؤ�س والدموع
وي�سري على الأ�شواك مذ يفتح عينيه
جم�����س��د ًا ق��ول
ع��ل��ى ه���ذا ال���وج���ود،
ّ
ال�شّ اعر ابن الرومي ال�شاعر املتطيرّ
ال�شديد الت�شا�ؤم:
�أرى املرء مذ يلقى الرتاب بوجهه
�إىل �أن يوارى فيه رهن النوائب
وت�����س��اءل��ت :مل���اذا ك��ان��ت ال�شعوب
ال��ق��دمي��ة م���ن ���س��وم��ري�ين و�إغ���ري���ق
وفينيقيني ....يف ظالل ميثولوجياتها
(�أ�ساطريها) تقيم مهرجاناتها على
ال�سنة من �أج��ل ت�صنيع الفرح،
مدى ّ
لأن �أفراحها ومهرجاناتها هي ال�سالمل
احلقيقية التي ت�صعدها الأج�ساد
���رب؟! فكان مهرجان القمح،
للقاء ال ّ
��ب،
حل
ا
ومهرجان
الكرمة،
ومهرجان
ّ
ومهرجان الفنون� :شعر ًا ومو�سيقا
وغ��ن��اء ورق�����ص�� ًا ....وك��ان��ت ق�ص�ص:
�أب��ول��و ،و�أرف��ي��و���س ،وع�شتار ،و�إينانا،
وب��اخ��و���س ودمي���ت��ر ...ت��ف�����ص��ح عن
��ش��ري اجلميلة
م��غ��ام��رات العقل ال��ب��� ّ
واملوحية �إىل ذروة اجلمال والإيحاء.
وكانت احلياة التي ت�ستحق �أن تعا�ش
هي الهدف!
وت�����س��اءل��ت :مل���اذا ت��غ��رق ال�شعوب
املعا�صرة يف برك الدماء من �أجل �أن
تتلذّ ذ بدمائها ؟! وملاذا ت�صرع �أبناءها
لكي ت�شيد ب�سجاياهم ؟! وملاذا تركت
مهرجانات الفرح واجتهت �إىل غزوات
والدماء واعتداءات الدفاع عن
القتل ّ
احلقوق ؟! ملاذا تركت احلياة التي فيها

"كتاب دم�شق" للأديب الدكتور هزوان الوز
عن دار الفارابي يف بريوت �صدر العمل الروائي الثاين للأديب الدكتور هزوان الوز ،بعنوان" :كتاب دم�شق" ،ومما جاء يف
التقدمي لهذه الرواية..
هذه رواية �سورية بامتياز ،ال لأن كاتبها �سوري� ،أو لأن حمكيها �سوري� ،أول لكليهما مع ًا ،بل لأنها تهج�س ب�سورية ،الوطن والدولة
وامل�ؤ�س�سات واحل�ضارة والتاريخ وامل�ستقبل ،من �أول كلمة فيها �إىل نقطة النهاية منها.
هذه رواية �سورية بامتياز لأنها تدافع ،بالكلمة ،عن �سورية ،وتنت�صر لها ،وت�ؤكد قيامتها �إىل احلياة على الرغم من عا�صفات
الظالم التي تناهبت الب�شر واحلجر وال�شجر ـ فيها على امتداد نحو خم�س �سنوات ،ولأنها ،وبالكلمة �أي�ض ًا ،تثمن ،على نحو مبدع
وغري مبا�شر ،ثقافة احلب يف مواجهة ثقافة الكراهية ،وثقافة اجلمال يف مواجهة ثقافة القبح ،وثقافة احلياة يف مواجهة ثقافة
املوت.
هذه رواية �سورية بامتياز ،لأنها عالمة م�ضيئة يف الكتابة الروائية ال�سورية اجلديدة على م�ستويني يف �آن ،حكائي وجمايل،
بعامة ،ويف هذه الكتابة نف�سها التي عنيت باحلرب على �سورية بخا�صة.
الأ�سبوع الأدبي تبارك للأديب د .هزوان ،ع�ضو االحتاد � ،صدور الرواية التي تبدو �إ�ضافة جديرة بالتقدير �إىل املدونة
ال�سردية ال�سورية.
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ما ي�ستحقُّ �أن يعا�ش �إىل املوت الذي
الب�شري
ي�ضم كلَّ ما �أبدعه اخليال
ّ
ُّ
من ق�ص�ص اخللود وال�سعادة والهناء
من ملحمة جلجام�ش �إىل الكوميديا
الإله ّية �إىل الفردو�س املفقود ور�سالة
ال��غ��ف��ران وح��ت��ى -ي��ا �أم��ة �ضحكت –
للأديب املعا�صر يو�سف ال�سباعي.
�صعب
�صعب ه��و احل��دي��ث،
ق���ر�أت:
ٌ
ٌ
هو ال�سكوت ،كانت للأحجار ه�سه�سة
املا�شني وكان للطرقات �سكون املوتى.
ت��ذكّ��رت فل�سفة ال��ت��او وال���زن :من
يعرف ال يتكلّم ،ومن ال يتكلّم يعرف.
وت�����س��اءل��ت :ه��ل حتتفظ ح��ج��ارة
حم�ص ال�����س��وداء به�سه�سات املا�شني
فوقها؟!
اجلن احلم�صي
هل تذكر �أقدام ديك ّ
– عبد ال�سالم بن رغبان – و�صديقه
�أبي متّام :حبيب بن �أو�س الطائي؟
ه���ل حت��ت��ف��ظ به�سه�سات خافتة
لأقدام متعبة حتمل �أج�ساد :و�صفي
القرنفلي وعبد ال�سالم عيون ال�سود
ال�صويف وموري�س قبق؟
وعبد البا�سط ّ
هل انطبعت على مرايا هذه احلجارة
مالمح من حمي الدين الدروي�ش ور�ضا
رب عيون
�صايف ورفيق فاخوري وعبد ال ّ
ال�سود َ؟!
م�شيت وم�شيت كان للطرقات �سكون
املوتى ،رهب املوت.
ٌ
�صمت ال يهدي النفو�س �إىل
كان لها
احلقيقة وقد يهديها،
وح�����ده م��ق��ه��ى ال���رو����ض���ة ن����اداين
فاقرتبت من بوابته فلم �أملح واحد ًا �أو
ظ ً
ال لواحدٍ من الأ�صدقاء ،ف�أ�سرعت
حتّى �سرت يف الهواء !!
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أعالم

مونتني فيل�سوف فرن�سا يف القرن ال�ساد�س ع�شر يعود معا�صراً
• �إعداد :حامد فرزات

ك��ان الفيل�سوف الفرن�سي مونتني� Montaigneصيف
العام املن�صرم ال�شخ�صية الأدبية والفل�سفية الأكرث رواجا
لدى القراء يف فرن�سا خا�صة و يف العامل �أجمع  .و قد كتب
حوله م�ؤلفات عدة يف دور الن�شر الأكرث �شهرة يف عامل االدب
والفل�سفة و اكت�شف الفرن�سيون خا�صة فج�أة �أنه اول من تكلم
عن الذات يف �إرثهم الثقايف ب�شجاعة وفطنة بعيد ًا عن كل
معتقدات ع�صره.
�إنه ملك احلجة وغجري الذكاء ,ذهنه متقد وفطنته يف
حركة دائمة مما �ساهم يف عدم حتجر فكره و�أعطاه �شباب ًا
دائم ًا فكان الينفك عن البحث عن فكر يبقيه خارج معتقدات
ع�صره كما يهرب الإن�سان من الطاعون .فبنى لنف�سه ح�صن ًا
داخلي ًا منيع ًا كي ين�أى عن عنف احلروب الدينية التي �سادت
يف زمنه ,وك��ان من ال�صعب حينها الن�أي بالنف�س والوقوف
على احلياد بني املت�صارعني يف زمن القرن الدامي الذي ُعرف
باملذابح املخيفة و�أهمها مذبحة «بارتيلمي» بالرغم من �أنه
كان �صديق ًا للملك هرني الرابع .
ُجمعت م�ؤلفاته يف كتاب واحد حمل ا�سم «التجارب» Les
Essaisالذي تتخاطفه اليوم الأو�ساط الثقافية يف جميع
�أرجاء املعمورة و�أ�صبح النجم الأبرز (�سوبر �ستار) املكتبات
منذ �سنوات عدة لأنه ا�ستطاع ان يتفلت بذكاء من كل املعتقدات
الدينية الكن�سية مما �أثار حوله جدال �أكادمييا معا�صرا امتد
من جامعات �شيكاغو �إىل جامعات بكني .وجذبت �أفكاره عرب
الع�صور املتعاقبة كثري ًا من امل�شاهري من وليام �شك�سبري مرور ًا
ب�ستيفان زويك و�صو ً
ال اىل كلود ليفي �شرتاو�س.
ت�سلق مي�شيل مونتني مب��ه��ارة ط��رق الفل�سفة ال��وع��رة
وت��راق�����ص يف منحدراتها كالفرا�شة وغ��ال��ب�� ًا ك��ان يذكر
الفيل�سوف اليوناين بلوتاركو�س الأف�لاط��وين اال�صطفائي
الذي �أُعجب به كثري ًا ومل يرتدد ب�إعالن رف�ضه لفكر ار�سطو
الذي �ساد يف القرون الو�سطى و�أبهرها .كان مونتني هندو�سي�أ
حاذق ًا و�شكوك ًا فرح�أ ورواقي ًا راقي ًا و�سيا�سي ًا فا�ش ً
ال .كل هذه
ال�صفات جعلت منه لغز ًا طوال �أربعمائة عام بعد موته  ,يف
ال�صيف املا�ضي فوجىء الأ�ستاذ املخت�ص يف الكوليج ده فرون�س
بع�صر النه�ضة اذ �أنه ن�شر عنه كتاب ًا طبع منه يف البداية
3500ن�سخة وبعد �أ�شهر من ن�شره �أعاد طباعته مرات عدة
لي�صل �إىل �200ألف ن�سخة م�سج ً
ال بذلك الكتاب الأكرث مبيع ًا
خالل تلك الأ�شهر .وتت�ساءل دار الن�شر هل كان ذلك الإقبال
نتيجة لرغبة املثقفني الكت�شاف الع�صر الكال�سيكي و�إال
الميكننا �أن نف�سر هذا الت�سارع لقراءة كتاب يتوجه بالأ�صل
ل�شريحة متخ�ص�صة وفج�أة ي�صبح كتاب ًا عام ًا تتناوله بنهم كل
ال�شرائح التي رغبت �أن تقر�أ �أحد �أول الفال�سفة الذين نادوا
بحرية الوعي وجابهوا بكل عناد الأفكار املتع�صبة رغم �أنه
كان اليعتقد بالتقدم بل كان ي�صبو �إىل �أن يكون الإن�سان كائن ًا
�سعيد ًا يف خ�ضم �أحداث مبهمة.
الي��خ��دع مونتني �أح����د ًا ففي
ف��احت��ة ك��ت��اب��ه ي��ق��ول � »:أن����ا ال
�أه��ت��م ب����أداء خدمة لأح��د « ثم
ي��ه��ز�أ م��ن ك��ل ك��ات��ب يعتقد �أن��ه
يكتب ليكون مفيد ًا �أو لي�ساهم
ببناء العقول ,فكل ق��ارئ يبحث
يف كتابه»التجارب» عن ن�صائح
�صاحلة للعي�ش الرغيد �أو للو�صول
�إىل احلكمة فلن يجد �ضالته,
بل مونتني نف�سه ينتقد ه���ؤالء
الباحثني ع��ن احل��ي��اة ال�سعيدة
من خالل �أفكار الفال�سفة وك�أننا
يف ���س��وق ب��ي��ع و���ش��راء ف��ي��ق��ول :
«م���اذا ن�صنع ب��ه��ذه الن�صائح يف
الرتبية التي تطلقها الفل�سفة
والتي الميكن لأي كائن ب�شري �أن
يطبقها ,فالقواعد التي ي�ضعونها
ت��ت��ج��اوز ق��درات��ه��م وط��اق��ات��ه��م
بالتعامل معها ؟ وغلب ًا ما �أ�صادف
يف هذه الفل�سفة �صور ًا واقرتاحات
الميكن ملن يطلقها وال ملن ي�سمعها
�أم ً
ال باتباعها»

وحدها �سعادة القلم قادرة
على �إيهام املرء املتهرب واملتغري
وال�ضائع املعامل �,أنه موجود ح�سب
الظروف واحلقب الزمنية
وي�صف ذلك ب�ضرب من اجلنون « فبد ً
ال من �أن يتحولوا �إىل
مالئكة يتحولون �إىل بهائم».
وي��رى مونتني �أن العقل ال��ذي يتغنى به اجلميع وال��ذي
هو دليل للنف�س الميكن له �أن ي�صادف املعرفة ويت�أقلم معها
�إال �إذا وافقت هواه فيقول« :طريقتنا العادية هي �أن نتبع
رغباتنا ُي�سرة ويمُ نة ويف كل االجتاهات ح�سب ريح املنا�سبات
وامل�صادفات التي ت�أخذنا اليها � ,إننا النفكر مبا نريد �إال حلظة
مانريد  ,ون�شتهي �أن نتبدل مثل ذلك احليوان الذي يكت�سي
جلده لون املكان الذي يعي�ش فيه وينام فيه وكل ما يعرت�ضنا
يف وقتها نحاول �أن نبدله �أحيان ًا �أو نرتاجع عنه �أحيان ًا �أخرى:
فاحلياة لي�ست �إال ت�أرجح وتقلب ».
لي�س هناك �إذ ًا �أي م�صري يتنا�سب مع الطريق امل�ستقيم الذي
يختاره املرء عند االنطالق فيه .فالطبع واملبادىء وعادات
الإن�سان �إن كان ملك ًا �أو فالح ًا ,نبي ً
ال �أو برجوازي ًا ,تتوقف على
الرثوة وعلى الظروف املحيطة ,وتخ�ضع للخ�ضات والفو�ضى
الداخلية لعواطفه وم�شاعره كما حدث مع رجال كثريين.
وعندما يتكلم مونتني عن نف�سه يقول« :عندما �أدع��و
لالختالف ه��ذا م��رده �أنني �أرى نف�سي خمتلف ًا  ,وتوجد يف
داخلي كل التناق�ضات ح�سب الظرف الذي �أوجد فيه ؛ ف�أنا
ٌ
ٌ
خجول �سفيهٌ
م�ضمر ثرثا ٌر
فاجر
عفيف ولكنني
طاهر
وقح
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ن�شط ٌ بليدٌ �أحياناً
ك�سول خامل يف بع�ض الأحيان ,جمتهدٌ
ٌ
ٌ
وعامل
و�سمح
و�صادق
وكاذب
وح�سا�س
�أخرى
وذكي وحزينٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
وبخيل وجاحدٌ ع��اق�....إين �أرى كل ذلك
وليربايل
وجاهل
يف نف�سي ح�سب الإجت��اه ال��ذي ا�سري فيه وكل واح��د منا �إن
ملك املالحظة الدقيقة البد له و�أن يرى كل ذلك يف داخله
....لي�س لدي ما�أقوله عن بف�سي
ً
كلمة
دون �إبهام �أو مزج وال �أج��د
تخت�صرين ,فالتميز ه��و الأداة
الأك��ث�ر ���ش��ي��وع�� ًا للمنطق ال��ذي
�أ�ستخدمه و�أ�ؤمن به».
فاالنتظام واالن�سجام تفتقدهم
ال��ط��ب��ي��ع��ة الإن�������س���ان���ي���ة ل��ذل��ك
الن�ستطيع �أن نبني عامل ًا خا�ص ًا بنا
لأن منابعه توجد يف العدم �أو �أنه
يدور يف الفراغ حول نف�سه والزمن
ُيفجر و ُيبعد كل التوازنات اله�شة
وكذلك يفعل بالتوازنات القوية.
ف��ع��دم ال��ث��ب��ات يف م��ب��ادئ��ن��ا ويف
�أعمالنا هو على �شاكلة القفزات
الفجائية للحياة وللم�شهد املرتنح
ال���ذي يحيط ب��ن��ا�« .إن ك��ل مايف
العامل يت�أرجح ف�صخور القوقاز
تت�أرجح و�أهرامات م�صر تت�أرجح
وال��ث��ب��ات نف�سه لي�س �أك�ث�ر من
ت�أرجح �أنني» .والعي�ش بالن�سبة لنا
بني الب�شر يتوقف على املواظبة
والتم�سك باحلياة حتى نفادها

كان مونتني هندو�سي�أ حاذق ًا
و�شكوك ًا فرح�أ ورواقي ًا راقي ًا
و�سيا�سي ًا فا�ش ًال ت�سلق مبهارة
طرق الفل�سفة الوعرة
وتراق�ص يف منحدراتها
كالفرا�شة

غد غري م�ؤكد اذ
يف العدم ال��ذي نعي�شه ,ونتحرك من �أج��ل ٍ
النعرف نهاية م�ساره ولكننا نذهب �إىل نهايته  ,وكل منا ين�شط
مل ويعتقد �أنه «�سيد يومه» ,فهذا الذي يطلق لنف�سه العنان
يف �أ ٍ
ً
ليدخل يف �أالعيب ال�سلطة و�آخر يرك�ض وراء املال �سعيا للرثوة
وثالث يبحث عن املجد ,فالطموح والعمل والبطالة والت�سكع
وال�صيد وال�سفر كلها �أمو ٌر ت�شغلنا وتبهرنا لنن�سى من خاللها
�أننا �آيلون �إىل الزوال�« .إننا مثل ذلك املحارب الذي ميوت يف
خ�ضم املعركة حام ً
ال �سالحه يف يده لأنه مل يفكر باملوت ومل
ي�شعر به ,فحما�سة املعركة �أن�سته كل �شيء» .
وي��ه��ز�أ �صاحب «ال��ت��ج��ارب» من ق��ول الفيل�سوف اليوناين
�سي�سرون وبحكمته املعروفة عن املوت التي ي�ؤكد فيها ب�إن
«الفل�سفة هي �أن نتعلم كيف منوت « فيقول مونتني �أنها دعابة
لأننا «الجنرب املوت �إال مرة واحدة وكلنا مت�ساوون يف قلة
املهارة واخلربة عندما ن�أتي �إليه»  .فال ميكننا �أن نتعلم كيف
منوت بل الميكننا �إال �أن نخ�ضع للموت ,وال ت�ستطع الفل�سفة �أن
ت�ساعدنا �أمامه وبالكاد ي�ستطيع الكائن الب�شري �أن يرى اليوم
الذي يذهب فيه نحو قربه الذي فتح ب�إنتظاره ويعمل الزمن
على ت�سميم دمه و�إ�ضعاف قواه اجل�سدية «لأننا ال ن�شعر ب�أي
رع�شة عندما ميوت ال�شباب فينا» .
فحتى �سن الأربعني ي�سود ن�سبي ًا الوئام والتفاهم بني اجل�سد
وال��روح و�شيئ ًا ف�شيئ ًا يفر�ض الطالق نف�سه بينهما .ت�شمئز
الروح التي حت�سب نف�سها �أنها مبن�أى عن التجاعيد والعجز من
ر�ؤية �صاحبها يفقد �شبابه حتت وط�أة املوت امل�ستمر  .وعندما
يختلي املرء بنف�سه و�أمام املر�آة بعيد ًا عن �أعني الأخرين ,تعرب
الروح �سر ًا عن انزعاجها و�شعورها بال�شفقة ورقة القلب.
ويبدو �أن الطريقة املثلى لديه و�أالكرث طرافة �أن اليكون
لديه طريقة �« .إنها ت�سلية جديدة ورائعة تلك التي جتذبنا
من ان�شغاالتنا امل�شرتكة يف العامل ....ومنذ �سنوات عدة مل
يعد لدي �إال نف�سي لتكون هدف ًا لأفكاري ,ف�أنا ال �أ�ستطع �أن
�أ�ضبط �أو �أدر�س �إال هي ,و�إذا تفح�صت �شيئ ًا اخر عداها فذلك
كي ادخله فيها �أو افر�ضه عليها ...والغريب �أنه كلما زادت
معا�شرتها نق�ص فهم الذات لنف�سها » .لأن التجربة هي ت�صوير
�شعاعي للذات حيث تبني لنا وهنها .وحدها �سعادة القلم
قادرة على �إيهام املرء املتهرب واملتغري وال�ضائع املعامل �,أنه
موجود ح�سب الظروف واحلقب الزمنية .وكلما ا�سهب مونتني
يف كتابه وامتدت �صفحاته ,كلما �أ�صبح ال يعرف هل هو م�ؤلف
يبحث عن الأنا ام هو �أنا تبحث عن كاتب  ,فيقول «�أنا مل �أعد
�أبد ًا ا�صنع كتابي بقدر ماهو �صنعني ».
ي�شري م�ؤلف الكتاب حول مونتني �ستيفان زويك �إنه تولد
لديه ال�شعور �أنه يكتب عن رجل يفهمه وهو يفهمه,كل عرف
الآخر .وهذا مايتولد لدينا عندما نقر�أ «جتارب» مونتنتي.
�أنه �صديق يكتب عنا وعن �أحوالنا� ,إال �أن تهذيب �أ�سلوبه ال
ميكن �أن يخفي �أبد ًا ق�ساوة عباراته ,وخفة نربته التقلل من
�سموها  .لقد �آن الأوان لكي نعيد الثقة معه حلوا�سنا ,فكيف
لنا �أن النت�أثر ب�سحر هذا املعلم احلذق واجلريء.

قضايا وآراء

ال �شماتة ..ولكن للذكرى
• �صابر فلحوط
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بعد احل��رب الكونية الأوىل ،تقا�سمت فرن�سا،
وبريطانيا بالد ال�شام ،عرب ما ُ�سمي بـ اتفاق �سايك�س
بيكو ـــ كما مت �إطالق وعد ـــ بلفور ـــ الذي �أَ ْعطى
فل�سطني التي ال ميلكها �إىل الكيان ال�صهيوين الذي ال
ي�ستحقها ،حتت �شعار زائف وخمادع ـــ � ٌ
أر�ض بال �شعب
ل�شعب بال �أر�ض ـــ!! .وقد ق�سمت فرن�سا ـــ الوطن
ٍ
ال�سوري �إىل �أرب��ع دوي�لات يف ال�ساحل ،واجلبل،
ودم�����ش��ق ،وح��ل��ب ،ون�صبت عليها ن��واط�ير خلدمة
�سيا�ستها اال�ستعمارية ،وخمططاتها الإجرامية،
غري �أن ال�شعب العربي ال�سوري ،الذي كان خارج ًا
للتو من ربقة القيد العثماين الرهيب ،امت�شق َد َمهُ ،
وفج َر الثورة ال�سورية الكربى
و�إرادت���ه �سالح ًاّ ،
بقيادة املجاهد ـــ �سلطان با�شا الأطر�ش ـــ وذلك
بعدما كانت معركة مي�سلون بقيادة ـــ البطل يو�سف
العظمة ،ق��د و�ضعت
امل���ق���دم���ة الأ����س���ط���ع
لكفاح ال�شعب العربي
ال�����س��وري ال��ذي كانت
خامتته اجلالء الأغر
يف .../1946/4/17
وقد توهجت يف ليايل
االن����ت����داب �أ���س��م��اء
خ����ال����دة يف ت���اري���خ
ال��ب��ط��ول��ة وال���ف���داء
�إىل ج��ان��ب ال��ق��ائ��د
العام للثورة �أمثال ـــ
�صالح العلي ـــ ح�سن
اخل������راط ـ��ـ��ـ حممد
الأ����ش���م���ر ـ��ـ��ـ ف��ار���س
اخل������وري ـ��ـ��ـ �أح��م��د
م��ري��ود ـ��ـ��ـ �إب��راه��ي��م
ه����ن����ان����و وغ��ي�ره����م
م���ن رج�����ال ���س��وري��ة
الأ�شاو�س..
ويف الفرتة التي كانت فيها ـــ فرن�سا ـــ تدن�س
كل مقد�س يف �سورية با�سم ـــ �شرعية االنتداب ـــ،
وت�ستبيح كل حم��رم ونبيل يف تاريخها ب�شكواها
ً
مطالبة بحقوقها امل�شروعة يف
على املنابر الدولية
احلرية واال�ستقالل ،يف تلك الفرتة ،اكت�سحت ـــ يف
مطلع الأربعينيات ،جيو�ش النازية املجرمة باري�س،
وعاثت فيها تدمري ًا وتقتي ًال و�إرهاب ًا ،حيث تعاىل
�صراخ الفرن�سيني م�ستنجدين ب�أمريكا وحلفائها،
بعدما تفطرت قلوبهم هلع ًا ،وقلق ًا ،ورعب ًا ،ـــ وما
�أ�شبه الليلة بالبارحة ـــ! يومها قال ال�شاعر الكبري
ـــ بدوي اجلبل :ـــ
(علمتُ باري�س ت�شكو ظلم فاحتها
ه َّ
باري�س �شكوانا؟!
تذكرت يا
ال
ِ
ُ
ي�صرعهُ
�إين لأ�شمتُ باجل َّبا ِر
ُ
طا ٍغ و ُيرهُ قُه ظلم ًا وعدوانا
		
ويف الوقت الذي كانت فيه ـــ بريطانيا ـــ ت�سلم
مفاتيح الأر���ض وال�سماء الفل�سطينية لل�صهيونية
ال��غ��ازي��ة ك��ان��ت ـــ فرن�سا ت�سلم مفاتيح ـــ ل��واء
الإ�سكندرونة ـــ �إىل تركيا يف متثيلية ا�ستعمارية
غاية يف الظلم واخلداع واال�ستهانة بحقوق ال�شعوب
وكرامتها.
�إن �شعبنا ،وهو يوا�سي اليوم �أ�سر ال�ضحايا ،بعد
تفجري باري�س امل��دان ،ويتمنى للجرحى ال�شفاء،
أرعبتهم
ويتعاطف مع الفرن�سيني الأبرياء الذين � ْ
التفجريات ،لي�ؤكد �أن ال�شماتة لي�ست طبع العربي
الأ�صيل ،وخلقه ونهجه القيمي والإن�ساين ،غري �أن
التاريخ ،ال قيمة له �إن مل يكن خري معلم لل�شعوب

بعيد ًا عن املثابرة ،واحلقد ،والث�أرية اجلاهلية
واال�ستكبار املقيت ..والبد من الإ�شارة �إىل �سنوات
خم�س �سلفت ،و���س��وري��ة مل ت�ترك فيها �أذن���� ًا مل
ُت�سمعها ،وال عق ًال �إالَّ �أزعجت غفو َتهُ  ،حمذر ًة من ـــ
ت�سونامي ـــ الإرهاب التكفريي الوهابي الذي يكت�سح
الب�شر ،واحلجر ،وال�شجر يف البالد ،دون �أن يردعه
قانون� ،أو يخيفه دين ،وال خلق ،م�ستهدف ًا احل�ضارة
الإن�سانية ،و�إبداعات الع�صر ،مكر�س ًا دماء حماربيه،
و�أح�لام��ه��م ،وح��ي��ات��ه��م ،بعد حقنهم ب��امل��خ��درات
لتنفيذ خمططاته ال�صهيونية واجلهنمية عرب
�إي��دول��وج��ي��ات غبية طافحة ب��احل��ور العني على
بحر
ٍ
�ضفاف تفي�ض �أنهارها لبن ًا ،وع�س ًال ،وت�صب يف ٍ
من القلوب ال�ضعيفة ،والكبود الذبيحة ،والعيون
املطف�أة ،والأع��ن��اق املدقوقة ،والبطون املبقورة،
كما �شاهد العامل عرب
ال��ف�����ض��ائ��ي��ات خ�لال
�سنوات الفجيعة يف ـــ
الربيع ـــ امل�سموم!.
وال�������س����ؤال ،ال��ي��وم،
�أال يكفي م��ا ارتكبه
الإره���اب ـــ على تنوع
ف�صائله وق��واف��ل��ه ـــ
من جرائم يف �سورية،
وم�������ص���ر ،وال����ع����راق،
ولبنان ،وتركيا و�أخري ًا
يف فرن�سا ،ك��ي تت�ضح
ال�������ص���ورة مل��ك��اف��ت��ه؟!
وكيف ميكن �أن يفهم،
امل�����واط�����ن ال���ع���رب���ي
ال�سوري ال��ذي ُي�شوى
ب��ن��ار ه���ذا الإره�����اب،
قيام فرن�سا مبكافحة
داع�ش يف الرقة ودير
الزور و�سواهما دون التن�سيق مع الدولة ال�سورية
التي يعرتف العامل ب�شرعيتها والتي يكافح �أبنا�ؤها
هذا الوباء الإرهابي على مدار ال�ساعة القتالية
منذ خم�س �سنوات؟!
ُ
وح�ش الإرهاب من قبل �أمريكا و�أوروبا،
�أمل ُيدرب
ومي��ول م��ن نفط اخلليج وي��دخ��ل �إىل �سورية من
بوابات ـــ �أردوغان؟! .وهل ي�صدق عاقل �أن �أمريكا
عاجزة عن �إغ�لاق نوافذ االت�صال بني داع�ش ـــ
و�أعوانها ،وم�شغليها� ..أال ت�ستطيع ال�سعودية ـــ
و�شقيقاتها �إيقاف نهر التمويل الذي ال ينقطع عن
ف�صائل الإرهاب الوهابي ،من ـــ داع�ش ـــ حتى �أ�صغر
ف�صيل يقبع يف غرفة فندق من فنادق ا�سطنبول �أو
باري�س ،ولندن ،والريا�ض ،وعمان؟!
ولعله م��ن امل�ضحك املبكي� ،أن يت�صور الذين
ي�ستنجدون ب�أمريكا للق�ضاء على وح�ش الإره��اب
الذي ربته ودللته ،منذ زمن ـــ �أفغان�ستان ـــ حتى ـــ
الربيع امللعون ـــ �أنها �إذا �أجندتهم لن تقتلهم بحجة
قتل هذا الوح�ش!!
�إن �سورية ب�شعبها ال�صبور وال�صامد ،وقيادتها
ال�����ش��ج��اع��ة واحل��ك��ي��م��ة ،وج��ي�����ش��ه��ا الأ���س��ط��وري
الت�ضحيات �ستوا�صل م�سريتها يف املواجهة واملجابهة
ً
نيابة
اجل�سورة حتى الن�صر ،والق�ضاء على الإرهاب
عن الإن�سانية جمعاء ،م�ؤكد ًة �أن تاريخ ًا جديد ًا
�سيكتب للب�شرية يف نهاية هذه احلرب ال�ضرو�س،
والب��د �أن يكون عنوانه املتوهج ـــ �سورية معجزة
الع�صر ـــ وجبهة الن�ضال املنت�صر ..دف��اع�� ًا عن
كرامة ال�شعوب ،وحريتها ،و�سيادتها..

يف الوقت الذي كانت فيه ـــ بريطانيا
ـــ ت�سلم مفاتيح الأر�ض وال�سماء
الفل�سطينية لل�صهيونية الغازية
كانت ـــ فرن�سا ت�سلم مفاتيح ـــ لواء
الإ�سكندرونة ـــ �إىل تركيا يف متثيلية
ا�ستعمارية غاية يف الظلم واخلداع
واال�ستهانة بحقوق ال�شعوب وكرامتها

با�سم عبدو

“�أريج” تقر�أ يف �أوراق “مهيار”
منذ أيام أنهيت قراءة روايتين عن الشام ألهل الشام ..األولى لألديبة غادة
َّ
السمان بعنوان (يا دمشق ّوداعًا) في سرد جميل مميز ،تعلن فيه فرحتها
ّ
وحبها لدمشق التي أمضت فيها سنوات عديدة من طفولتها ودراستها.
وحاكت بصنارة الشوق والحب والموضوعية ،الجواب عن سؤال :كيف كان
وضع المرأة في الشام في منتصف القرن العشرين؟
ُ
الرواية الثانية لألديب الدكتور هزوان الوز بعنوان (كتاب دمشق) ،في
سرد مختلف ،شفاف ّ
يحرض الذاكرة للتنقل مع الحدث المعاصر المعاش
أال وهو :األزمة في سورية ..وما يجري على أرضها من صراع وتباينات في
المواقف واختالف في اآلراء ..وما جرى من اصطفافات اجتماعية  -سياسية،
وتحالفات داخلية بعضها ينحاز الى الدولة السورية وبعضها اآلخر ينحاز
إلى المعارضة.
القسم األول من الرواية عبارة عن قراءة في المعاجم القديمة التي تصف
دمشق من النواحي الطبيعية والحضارية والتاريخية وذكر سورها وكهوفها
وآثارها .وأن تعدد العناوين في الرواية له وجهان :األول يساعد على تواصل
السرد وتقطيعه ،والثاني ربما يؤثر على العمل السردي.
إن األمر الذي يمكن التوقف عنده هو أن “أري��ج” جمعت القصاصات،
وبدأت تقرأها بصوتها من جهةّ ،
وتبين موقف الشخصية الغائبة  -الحاضرة
بوساطة (المونولوج الداخلي) من جهة ثانية ..أي أنها كانت تستعيد مواقف
ّ
“مهيار” ذلك الصحفي الذي علمها كيفية نقل الخبر قد أصبح شخصية
مشاركة ،فاعلة في العملية السردية ومؤثرة ولها دور رئيس.
َ
وعن الشام تقول أريج(:شام ..شام ..أنت  ،هي ،وهي ،أعني الشام المدينة
والشام الطفلة امتدادك الوحيد ،أعني أنا أيضًا ،الروح الراعشة بأربعة قلوب
معًا في جسد واحد ،أنت ،وأنا ،وشام المدينة ،وشامك من جمانة) .ص . 18
وكانت شام الثمرة الوحيدة الباقية من زواج مهيار من جمانة .وكان مهيار
الورقة الساقطة التي حملتها رياح الخريف ..وكانت جمانة الجانحة في
متاهة ال تمثل الشام ،بل من يمثل الشام الحقيقية هي الطفلة “شام” تلك
الثمرة اليانعة التي كما تقول أريج(:أحبها كما أحبك ،وكما أحببت الشام
المدينة بعد أن عرفت شغفك بها على الرغم من أن كلينا من أبنائها).ص . 31
إن مهيار الصحفي شخصية معارضة يطالب باجتثاث الفساد باعتباره
الوباء المعشش في الجمعيات السكنية ..وهو ضد البيروقراطية ..ويملك
الوثائق التي تثبت عمليات التزوير عند المكتتبين في الشقق السكنية.
وبعد السرد الشفاف واللغة الشاعرية الوجدانية النابضة بحب الشام
وق��راءة تاريخها األصيل والمتأصل في أهلها وياسمينها وقاسيونها
وحاراتها ،الموزعة في جميع االتجاهات ،المحمية بسورها وأبوابها الحجرية،
الذي حقق لها عبر التاريخ الطويل الحماية من األعداء الواهمين باحتاللها.
وينتقل الحدث بعد هذا السرد الدافئ إلى أحداث درعا في الخامس عشر
من آذار عام  .. 2011وهنا تبدأ المأساة ويبدأ القتل والموت والمظاهرات
والشعارات ..وبكلمة أخرى ،لقد انقسمت الشام إلى(شامات) أو إلى مرحلتين
متباينتين مصبوغتين (باألبيض واألسود) ..وبعد األمان والسالم والمحبة
السائدة بين الناس والتسامح ،تبدأ مرحلة القتل والحرائق واإلبادة الجماعية.
تحكي الرواية أشياء كثيرة عن الفساد والتهجير والهجرة وترحيل
المواطنين من قراهم ومدنهم بقوة السيف والتهديد بالقتل وفرض
األتاوات والجزية وغيرها ..تقول أريج لمهيار(:اكتشفت أنك كنت متابعًا
حصيفًا لكل جزئية كانت تحدث ..وبأنك ُّ
تعد نفسك لكتابة رواية.)..ص . 57
وفي الرواية ثالثة خطوط متوازية ال تلتقي مع بعضها ..األول يسير
عليه مهيار  ..والثاني تسلكه جمانة ..وكل واحد يسير إلى جهة مخالفة
لآلخر ،فمهيار مع المعارضة الوطنية ،تتأرجح آراؤه وال يثبت على رأي واحد
في السياسة والحب ،بينما جمانة تسلك الطريق االنتهازي وقد شاركت
بالمظاهرات قبل هروبها من الشام ..أما الخط الثالث فتمثله ابنتهما “شام”
ً
التي تشق طريقًا مستقال ،بعيدًا عن طريق أبيها وطريق ّأمها ..لها شخصية
مستقلة ،أي أنها تمثل سورية الجديدة ..سورية المستقبل ..سورية
المزدهرة ..وتظل أريج تهجس بالشامين(دمشق وشام).
وعلى غالف الرواية جاء :هذه رواية سورية بامتياز ألنها تدافع ،بالكلمة،
عن سورية ،وتنتصر لها ،وتؤكد قيامتها إلى الحياة على الرغم من عاصفات
الظالم التي تناهبت البشر والحجر والشجر فيها على امتداد نحو خمس
سنوات ،وألنها ،وبالكلمة أيضًاّ ،
تثمن ،على نحو مبدع وغير مباشر ،ثقافة
الحب في مواجهة ثقافة الكراهية.
إنها رواي��ة تستحق القراءة ،لما تحمله من داللة واقعية في الحاضر
والمستقبل.

• �آخر مادة كتبها الراحل لل�صحيفة
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• �إبراهيم يحيى ال�شهابي

ال يعرف املرء با�سمه فقط ،بل بعمله ،وال يخلد ذكره مباله
وثرائه ،بل بعطائه ومواقفه� ،إن من يقر�أ ممدوح عدوان يراه
ن�سر ًا حملق ًا يف �أعايل اجلو يخفق بجناحني قويني تفور روحه
غ�ضب ًا من هذا الزمن ال��ذي طغى فيه القوي وجت�بر ،وخنق
العدالة وقلب املوازين وتكرب؛ وعيناه تذرفان دموع الأ�سى
واحلزن على �أمته التي كان ينبغي �أن تكون يف �صدارة الأمم،
ويف قمة الهرم ،ولكنها مدا�سة ب�أقدام املحتلني الغا�صبني،
ينه�شونها من كل جانب وال يكاد ي�سمع لها �صوت ،حتى وال
�صوت توجع ،في�ضرب بجناحيه حنق ًا ،وي�صرخ ب�أعلى �صوته
ع�سى تلتقي �صرخته ب�صرخة �أمثاله من الأدب��اء واملفكرين
الأح��رار الذين انطلقت �أقالمهم و�أل�سنتهم تقاتل املعتدين
والظلمة املتجربين من الأعداء قتا ً
ال �أحد و�أم�ضى من قتال
ال�سيوف .مم��دوح ال��ذي ذاق ملوحة البحر التي تخالطها
م��رارة؛ مم��دوح ابن اجلبل املطل على البحر ،فتنف�س ن�سيم
احلرية ،و�شم �أريج الطبيعة النقية الطاهرة .فجبلت نف�سه
على التحرر من القيود ،و�أ�شبعت روحه بالتحدي ،وات�سمت
�أحالمه باال�ستقامة وال�صراحة وات�صف �سلوكه باجلر�أة
والإق��دام ال يبايل باملخاطر وال ي�أبه باملتاعب والعقبات.
فكان كاتب ًا ملتزم ًا متعدد املواهب ،خا�ض جم��االت عديدة
بنجاح باهر .خا�ض ميدان امل�سرح فكانت له م�سرحيات على
م�ستوى عاملي بلغ عددها �ست ًا وع�شرين م�سرحية .واقتحم
ميدان ال�شعر ف�أبدع وحلق وولدت له �سبع ع�شرة جمموعة
�شعرية .وعجم عود الرواية فك�سره وفتح باب عاملها الوا�سع
فحقق �إجناز ًا ال ميكن �إنكاره يف روايتيه «الأبرت» و«�أعدائي»،
ومل يفلت من قلمه جن�س املقالة ،فكتب مقاالت كثرية ملتزمة
بالق�ضايا الوطنية واالجتماعية وال�سيا�سية ،جمعت يف
جملد حتت عنوان «دف��اع�� ًا عن اجل��ن��ون» يف العام 1986م،
وغزا ممدوح عدوان عامل التلفزيون ،فظهر له على �شا�شته
�أحد ع�شر م�سل�س ً
ال ،و�أكرث من خم�س ع�شرة �سهرة تلفزيونية،
ومن �أب��رز هذه امل�سل�سالت وال�سهرات «حرب الب�سو�س» التي
ا�ستغرقت �شهر ًا كام ً
ال تابعها امل�شاهدون ب�شغف يف جميع �أنحاء
الوطن العربي.
�أما ميدان الرتجمة فلم يكن ع�صي ًا عليه ،فهو خريج كلية
الآداب ،ق�سم اللغة الإنكليزية ،جامعة دم�شق يف العام .1966
ولكونه �شاعر ًا بالفطرة ف���إن لغته العربية �سليمة وقوية
بال�سليقة كذلك ،وزاده عمله يف ال�صحافة خربة يف اللغة
الإنكليزية و�إطالع ًا على �أ�ساليب الكتابة الأمر الذي مكنه
من خو�ض ميدان الرتجمة بنجاح مذهل .فقد ن�شر له �أربعة
وع�شرون عم ً
ال مرتجم ًا هي:
 1ـ ال�شاعر يف امل�سرح ـ رونالد بيكوك ـ نقد م�سرحي ـ وزارة
الثقافة ـ دم�شق.
 2ـ الرحلة �إىل ال�شرق ـ هريمن هي�سه ـ رواية ـ ابن ر�شد ـ
بريوت.
 3ـ دميان ـ هريمن هي�سه ـ رواية ـ منارات ـ عمان.
 4ـ �سد هارتا ـ هريمن هي�سه ـ رواية ـ منارات ـ عمان.
 5ـ التعذيب عرب الع�صور ـ برناديت ج هروود ـ بحث ـ احلوار
ـ الالذقية.
 6ـ تقرير �إىل غريكو ـ كازنتزاكي ـ �سرية ذاتية ـ ابن ر�شد ـ
بريوت.
 7ـ خيمة املعجزات (زوربا الربازيلي) ـ جورج �أمادو ـ رواية،
دار العودة ـ بريوت.
 8ـ عودة البحار ـ جورج �أمادو ـ رواية ـ دار العودة ـ بريوت.
 9ـ حول الإخراج امل�سرحي ـ هارولد كلريمان ـ بحث م�سرحي
ـ دار دم�شق ـ دم�شق.
 10ـ الكوميديا الإيطالية ـ بيري لوي دو�شاثر ـ بحث م�سرحي
ـ وزارة الثقافة (املعهد) ـ دم�شق (ا�شرتك يف الرتجمة مع
ال�شاعر علي كنعان).
 11ـ عا�صفة ـ �إمييه �سيزار ـ م�سرحية ـ الثقافة ـ دم�شق.
 12ـ ال�صرب املتحرق (�ساعي الربيد) ـ �أنطونيو �سكارمينا ـ
م�سرحية الثقافة ـ دم�شق.
 13ـ املهابهارتا ـ بيرت بروك ـ م�سرحية ـ الثقافة ـ دم�شق.
 14ـ �صالح الدين وع�صره ـ ب .هـ .نيوباي ـ بحث تاريخي ـ
اجلندي ـ دم�شق.
 15ـ ال�شيخ والو�سام ـ فريناند �أويونو ـ رواي��ة �إفريقية ـ
منارات ـ عمان.
 16ـ تاريخ ال�شيطان ـ ويليام وودز ـ اجلندي ـ دم�شق.
 17ـ الرق�ص يف دم�شق (ق�ص�ص) ـ نان�سي ليندي�سفرين ـ دار
املدى ـ دم�شق.
 18ـ تاريخ التمثيل ـ توبي كول ،وهيلني كري�ش �شينوي.
 19ـ ال�شعر يف نهايات القرن (ال�صوت الآخر) ـ �أوكتافيوباز
(نوبل  )1990ـ املدى ـ دم�شق1998 ،م.
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ممدوح
عدوان

أعالم

مرتجم ًا

 20ـ الأودي�سا (ع��ودة �أولي�س) ،ديريك والكوت (نوبل
 )1992ـ املدى ـ دم�شق ـ .1998
 21ـ تلفيق تاريخ �إ�سرائيل التوراتية وطم�س التاريخ
الفل�سطيني ،كيث وايتالم ـ دار قد�س ـ دم�شق2000 ،م.
 22ـ جورج �أورويل (�سرية حياة) ـ برنارد كريك ـ املجتمع
الثقايف.
 23ـ الإلياذة ـ هومريو�س ـ املجتمع الثقايف.
 24ـ زجاج مك�سور (م�سرحية) ـ �آرثر ميلر ـ وزارة الثقافة
ال�سورية.
ممدوح عدوان لي�س كاتب ًا م�سرحي ًا� ،أو �شاعراً� ،أو مرتجم ًا
فح�سب ،ب��ل ه��و مفكر ومنا�ضل حت��دى ال��ظ��روف وتخطى
ال�صعاب ومل يخ�ش عاقبة قول احلقيقة يف عامل ي�ضطهد
احلق ،ويبدو ذلك وا�ضح ًا من مو�ضوعات �شعره وم�سرحياته
ومقاالته ومن ترجماته التي �شملت ميادين النقد ،والبحوث،
والدرا�سات ،والق�صة والرواية ،وال�سري ،وامل�سرح ،واملالحم،
والتاريخ ،والق�ضايا الوطنية مثل «تلفيق تاريخ �إ�سرائيل
التوراتية وطم�س التاريخ الفل�سطيني» لكيت وايتالم؛ وكتاب
«تاريخ التعذيب» لبرينهاردت ج .هروود؛ الذي يعد اختياره
�أم��ر ًا مهم ًا لي�ضعه بني يدي القارئ العربي �صرخة يف وجه
الإن�سان لتخلي�صه من نزعة اال�ضطهاد وحثه على الدفاع عن
كرامته� .إذ ي�ستعر�ض الكتاب التعذيب الذي ميار�سه الإن�سان
�ضد �أخيه الإن�سان ،وو�سائله ،و�أ�ساليبه ،وغاياته ،و�أ�صوله،
و�أنواعه ،من تعذيب ذاتي �إىل تعذيب جن�سي� ،إىل تعذيب
ع�سكري ،وحكومي واق�ت�ران التعذيب مبفهوم اجلرمية.
والكتاب كله حماولة للإجابة عن �س�ؤال« :هل هناك �أمل يف �أن
يتغري الإن�سان؟» وك�أن املرتجم باختياره لهذا الكتاب يريد �أن
يذكر الب�شر كافة بقوله تعاىل{ :ال يغري اهلل ما بقوم حتى
يغريوا ما ب�أنف�سهم} ويريد �أن يحثهم على تغيري ما ب�أنف�سهم.
وتابع مم��دوح ع��دوان رحلة البحث عن حقيقة احلياة
يف اختياره لـ رواية «عودة البحار» جلورج �أمادو التي ت�صور
�ضياع الإن�سان بني احلقيقة والكذب وبني اال�ستقامة والغ�ش
واخلداع ،وبني الواقع واحللم «احلقيقة مرمية يف قرارة بئر؛
لي�س ذلك فقط ،بل هي موجودة هناك عارية» .فال�سعي �إىل
احلقيقة لي�س بالأمر الي�سري� .إذ يت�ساءل امل�ؤلف« :كيف ي�سمو
الإن�سان على رحلته يف احلياة؟ �أبالكيد والغ�ش يوم ًا بيوم؟ �أم
باحللم املحلق الذي ال يعرف قيد ًا وال حدوداً؟» وك�أن� ،أمادو
يود القول يف النهاية« :ال طعم للحياة بالواقع وحده ،بل ال
بد من م�سحة احللم»� ،إن يف �أعماق كل �إن�سان مهما كانت حياته
عظيمة �أم تافهة ،واقعية �أم خيالية ،حقيقية �أم كذب ًا وغ�ش ًا،
وم�ضة �أو �شرارة ميكن �أن تتحول �إىل لهيب �إذا �سنحت الفر�صة
لذلك .وهذا ما يجعل الإن�سان يهرب من الروتني والرتابة ولو
باخليال واحللم .وباخت�صار يدعو �أمادو (ويدعو معه املرتجم
ممدوح عدوان) �إىل حترير الإن�سان.
ومل يدع ممدوح عدوان يف خ�ضم هذه احلياة التي يبحث
عن حقيقتها م�ساره الوطني فاختار م�سرحية «زجاج مك�سور»
لآرث��ر ميلر لينقلها �إىل العربية �أم ً
�لا يف �أن تطلع الأجيال
العربية على حقيقة العدو ال�صهيوين الذي يغت�صب �أر�ض
الأمة العربية وحقوقها وي�شرد �أبناءها ،وما زال يعمل فيهم
القتل والإرهاب والتدمري� .إن كاتب امل�سرحية يهودي نافح عن
اليهودية و�أدان الال �سامية (معاداة اليهود) يف روايته «فوك�س»
التي ن�شرها يف العام 1945م؛ بيد �أن��ه ي�صل يف م�سرحيته
«زج��اج مك�سور» �إىل حد القول «�إين تعبت من اليهودية»

ويتابع عر�ضه لل�شخ�صية اليهودية املتعبة العمياء املتعالية
على الب�شر ،والتي تريد جعل اليهودية هوية بطريقة تثري
اال�شمئزاز الأمر الذي دفع ب�آرثر ميلر املدافع عن اليهودية يف
العام � 1945إىل ال�صراخ يف م�سرحيته «زجاج مك�سور»« :كفى.
انتهت الال �سامية ،وانتهى الهولوكو�ست .فكونوا ب�شر ًا �أ�سوياء»،
وين�صح اليهود ب�أن يتخلوا عن هذه ال�شخ�صية املري�ضة التي
جعلتهم يحفرون قبورهم ب�أيديهم ويحتقرون �أنف�سهم.
وك�أين مبمدوح عدوان برتجمته لهذه امل�سرحية �إىل العربية
ي�شجع �أبناء �أمته على فتح عيونهم على احلقيقة وو�ضع الأمور
يف ن�صابها وت�سمية الأ�شياء ب�أ�سمائها ،وت�صحيح املوازيني التي
قلبتها العقلية ال�صهيونية ـ الأمريكية وتقوميها.
�أما روح التحدي عند ممدوح ع��دوان فتتجلى يف ت�صديه
لرتجمة املالحم الإغريقية كملحمتي هومريو�س «الإلياذة،
والأدي�سا» اللتني �سبقه �إىل ترجمتها �آخرون كرث .منهم من
ترجم الإلياذة مث ً
ال عن اليونانية مبا�شرة وكان من املفرو�ض
�أن تكون هذه الرتجمة �أكرث دقة من �سواها و�أل�صق بخ�صائ�صها
الن�ص الأ�صلي من غريها .ولكن ممدوح ت�صدى لرتجمتها عن
الإنكليزية فجاءت ترجمته �أكرث الرتجمات دقة و�أ�صالة
و�أل�صقها ب�أ�سلوب الكاتب الأ�صلي وطبيعة الن�ص اليوناين.
الأمر الذي دفع بوزير الثقافة يف جمهورية م�صر العربية
و�أم�ين ع��ام املجل�س الأع��ل��ى للثقافة د .جابر ع�صفور �إىل
تكرمي ال�شاعر مم��دوح ع���دوان ال��ذي ق��دم ترجمة كاملة
للإلياذة عن الإنكليزية� ،صدرت عن املجمع الثقايف� ،أبو ظبي،
يف العام 2002م ،مل يكن يف البداية ا�سم مم��دوح ع��دوان
مدرج ًا بني املدعوين للتكرمي �إذ مل يكن املجل�س قد اطلع على
ترجمته عند �أعداد القائمة ،ولكنه لدى اطالعه على هذا
العمل الرائع ،العمالق قام ال�سيد وزير الثقافة و�أم�ين عام
املجل�س بتكرميه ،و�شارك يف احللقة البحثية حول الإلياذة
بعنوان «الإلياذة عرب الع�صور» التي �أقيمت على هام�ش ندوة
«الرتجمة وتفاعل الثقافات» يف القاهرة التي عقدت مبنا�سبة
م��رور مائة ع��ام على �صدور �أول ترجمة للإلياذة يف العام
1904م لل�شاعر �سليمان الب�ستاين و�صدور الرتجمة احلديثة
للإلياذة التي طبعها املجل�س.
ر�أى ممدوح ع��دوان �أن الرتجمة ،رغم �أنها �أ�صبحت علم ًا
ي��در���س يف معاهد متخ�ص�صة يف ال���دول املتقدمة ،م��ا زال��ت
متخلفة يف جمال الرتجمة �إىل اللغة العربية .وعزا ذلك �إىل
�أن الرتجمة �إىل العربية خا�ضعة للعر�ض والطلب ،ف�صاحب
دار الن�شر هو الذي يطلب ترجمة الكتب التي يراها مربحة
جت��اري�� ًا بغ�ض النظر عن الهدف الثقايف العام ال��ذي يلبي
حاجات املجتمع .لذلك دعا �إىل حترير الرتجمة من قيود
الربح والتجارة ،وذلك ب�إ�سهام امل�ؤ�س�سات والهيئات الر�سمية
يف حركة الرتجمة التي تهدف �إىل تعريفنا بالعامل وتعريف
العامل بنا.
�أفال يحق لنا بعد ذلك كله �أن نقول �إن ا�سم ممدوح عدوان
جاء ا�سم ًا على م�سمى؟ فهو ممدوح لأعماله الأدبية ،وممدوح
ملواقفه الوطنية ،وممدوح لإ�سهامه يف معركة حترير الإن�سان
والوطن ،ومم��دوح ل�سلوكه وخلقه ،وهو ع��دوان على ال�شر،
وع��دوان على اجلهل ،وع��دوان على خيانة الوطن ،وع��دوان
على الهزمية واال�ست�سالم ،وعدوان على ال�شوفينية العرقية
العن�صرية ،وعدوان على القيم الفا�سدة يف احلياة ،رحم اهلل
هذا العلم الأدبي العربي وجعله مث ً
ال ُيحتذى.

دراسات

ح�ســـن
• َعالء الدِّ ين َ
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� َأغـاين الأط َفـال

مي ِّثل الغناء قطّ اع ًا رئي�س ًا يف ح�ضارة الإن�سان  ،وهو يت�شكَّل
كل ع�صر وفكر  ،ووفق ًا ملالمح ِّ
وفق ًا ملالمح ِّ
كل بيئة ...
والغناء بالنِّ�سـبة للأطفال م�صدر م�س َّرة  ،مـ َّما ينبغي �أن
نختار لهم املنا�سب واملفيد  ،وجنعل مِن هذا املجال ومِن ما َّدة
ال�صف َّية واللاَّ �صـف َّية م�صدر ًا
املو�سيقى والغناء والأن�شـطة َّ
َّ
ن�ستغل
للترَّ فيه يجد الأطفال عربها ذاتهم  ،كما ينبغي �أن
الطفل َّ
ميل ِّ
بيعي للَّهو الربيء ؛ لنغر�س لديه ما هو جديد
الط ّ
ومنا�سب .
ولقد ع��دَّ �صاحب ( اجلمهور َّية املثال َّية )  ،ع��دَّ الفنَّ
املحركات ال َّرئي�سـة ال�سَّ امية للب�شر  ،وب�أنَّها
املو�سيقي �أحد
ّ
َّ
خدمت الب�شر َّية يف تهذيب الأحا�سي�س وجممل عنا�صر احليـاة
يف املجتمع الواحد  ،وبني املجتمعات املختلفة  ،ومتكَّنت مِن
التَّعبري عن الفرد وعن اجلماعة  ،يف تن�سيق ووحدة .
والغناء �أحد الو�سائل ا َّلتي �ست�ساهم يف بناء �شخ�ص َّية ِّ
الطفل
ال�ص ِّح َّية والنَّف�س َّية واخللق َّية واالجتماع َّية ،
مِن النَّاحية ِّ
الغناء ي�ضيء له َّ
الطريق يف ك�سـب املعارف والتَّعليم ؛ �إذا �أح�سنّا
بوي بعناية فائقـة .
أدب��ي وهدفها الترَّ ّ
اختيار م�ضمونها ال ّ
املخ�ص�صة للأطفال �شك ًال
��اين
غ
ل
أ
ا
ولكنَّنا يف الغـالب نفتقد
َّ
وم�ضمون ًا مِن النَّاحية الأدب َّية والف ِّن َّية و�أ�سلوبها العِلمي .
وكما ه��و الغناء فطرة ل��دى الإن�����س��ان منذ وج���وده  ،فهو
لعب يقوده �إىل فهم َّ
بالنّ�سبة ِّ
الطبيعة واكت�شاف
للطفل ٌ
مك ّوناتها  ،وميتلك مِن املقدرة التَّ�أثري َّية عليـه ما قد ال ميتلكه
� ُّأي نوع مِن �أنواع الفنون الأخرى ؛ لي�شـمل هذا التَّ�أثري حتَّى
الر�ضَّ ع ..
الأطفال ُّ
كما �أنَّ الغناء و�سيلة تربو َّية ها َّمة  ،ت�ؤ ِّثر يف �سلوك الطفل
 ،فتغر�س فيه قيم ًا ُخلق َّية جميلة  ،وتط ِّور ملكاته  ،و ُتعينه
على التَّعبري عما يجول يف �أعماقه  ،كما �أنَّه ُي�سهم يف االرتقـاء
وال�سم ّو بتذ ّوقه اجلمايل  ،وي�ساعده على التَّوا�صل
بانفعاالته ّ
مع املحيط  ،ويغر�س يف �أعماقه روح امل��ب��ادرة الإيجاب َّيـة ،
وي�سقي بذور املح َّبة  ،كما �أنَّ الغناء ير ِّبي يف ِّ
احل�س
الطفل
ِّ
الإن�ساين  ،ويو�سِّ ع ثقافته ومهاراته  ،ويزيـد مِن معارفه ،
ويحرك �أحا�سي�سه  ،ومينعها مِن ال َّتعثرّ مبثالب الكبت والتَّقوقع
ِّ
 ،ومينحهـا ال َّتجدُّ د واالنطالق  .فالغناء ميكِّن ِّ
الطفل مِن �إيجاد
توازن عاطفي ؛ فيجـد نف�سه هائم ًا يف �أجواء ترتاح فيها نف�سه
مل ي�سعى �إليه خياله � ،أ َّما االمتناع عن تغذية النَّف�س
 ،ويف عا ٍ
الطّ فل َّية بعذوبة الغنـاء  ،فمِن �ش�أنه �أن يزرع الفتور يف عالقة
ِّ
الطفل باحلياة .
َم َ�صادِر غِ َنـاءِ ِّ
الطفل:
�إنَّ ِّ
الطفل مرتبط مبحيطه  ،فهو ابن بيئته  ،ويبد�أ ال�سَّ ـماع
والر�ضـاعة  ،ث َّ��م مع الأ�سـرة وال�شَّ ارع
عنده منذ ال���والدة ّ
واحل�ضانة واملدر�سـة  ،وكلُّ هذه الأماكن يتلقَّـى فيهـا ِّ
الطفل
علومه وثقافتـه  ،ومنها ال َّثقافة الفنّيـَّة  ،فهو يحفظ مِن
وامل�سـجل داخل وخارج املنْزل  ،وعرب اختالطه
املذيـاع والتّلفـاز
ِّ
بالأقارب والأ�صـدقاء ورفاق املدر�سـة  ،ومِن الأنا�شـيد املدر�س َّية
واملحفوظات و�إذاع��ة املدر�سـة ا َّلتي تبثُّ �أغ��انٍ ذات م�ضامني
تربو َّية يف الأرجح ..
�إنَّ الأغنيـة عامل يدخله الأطفـال يعبرِّ ون مِن خالله عن
بع�ض ما يرغبون به  ،وخ�صو�صـ ًا احلركة والتَّعبري وتقليد

َّ
وال�شـك �أنَّ هذا
الكبـار واللّعب واللّهو ؛ وذلك لتحقيق ذاتهم ،
َّ�ص
ن
ال
حيث
ِن
م
االختيار
العـامل �إن مل يكن مدرو�سـ ًا ودقيق ًا يف
ّ
الطّ
واللَّحن � ،سـيح�صل ما ال يحمد عقباه يف دنيا فولة الربيء
...
اجلمـاعي للأطفال يحقِّق �أهدافــ ًا كبرية �أف�ضـل
الغناء
�
إنَّ
ّ
اجلماعي ُيح َفظ ب�سرعة  ،كما
مِن الغنـاء الإفرادي  ،فالغناء
ّ
تلعب و�سـائل الإعالم  -وخ�صو�ص ًا ال�صـَّـوت َّية واملرئيـَّـة – دور ًا
كبري ًا يف جمال تر�سـيخ مفهوم الأغنية ا َّلتي حتقِّق الفائدة
والترَّ فيـه والترَّ ويـح عن النَّف�س .
َخ َ�صائ�ص � َأغانـي الأط َفال :
�إنَّ �أهم َّية الغناء والترَّ ديد بالنّ�سبة ِّ
للطفل ال تقلّ عن
�أهم َّية ال�شِّ ـعر  ،و�سماع الق�ص�ص  ،و�أداء الأدوار التَّمثيل َّية .
ال�صغري مِن الترَّ ديد  ،يمُ يت قلبه
يقول « الغـزايل «  :حرمـان َّ
 ،ويخمد ذكاءه .
ولأغاين الأطفال خ�صائ�ص علينا مراعاتها حتَّى نحقِّق ما
ن�صبو �إليه ومنها :
 يجب �أن تعتمد الب�ساطة والعفو َّية منطلقة مِن عاملالطفولة  ،وقريبة مِن بيئته وواقعه �شك ًال وم�ضمون ًا  ،بلغته
ا َّلتي يفهمها .
 �أن تكون م�شوقة ت�شدّ انتباه ِّالطفل وجتعله ي�ستمع لها ،
وبالتَّايل �سيحفظها ب�سرعة .
 �أن تعبرِّ عن ميوله الفطر َّية  ،كاللّعب والتَّقليد  ،و�أن متتازعري ؛ وذلك با�ستخدام �أوزان �شعر َّية
ب�سهولة �إيقاعهـا ال�شِّ ّ
ب�سيطة وق�صرية فيها ر�شاقة وخفَّة .
 �أن تكون �ألفاظهـا وا�ضحـة و�سهلة  ،وفيها �صور �شعر َّيةجميلة تن ّمي ح��بَّ��ه للُّغة وال�����شِّ��ع��ر  ،بعيدة ع��ن الأل��ف��اظ
والترَّ كيبات املعقَّدة غري املفهومة .
حم�صـلته اللّغوية  ،وحتمل
 تكون مفرداتـها قريبـة مِنّ
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ت�شجعه
اجتماعي و�
وتوجه
�أفكار ًا �سامية ذات معنى
إن�سانـي ّ
ّ
ّ
ّ
على متثّل القيم العليا .
َ
بالنِّ�س َبة ِللأحلان :
 يجب �أن يكون اللَّحـن ب�شـكل عام �أق��رب �إىل العفو َّية ،ي�ستطيع ِّ
الطفل حفظه ب�سرعة ودون عناء .
 �أن تكون اجلمل اللَّحن َّية قريبة مِن م�ستوى عمره الزَّمني .يكون اللَّحن منا�سـب ًا لطبقة �أ�صوات الأطفال  ،وخالٍ مِنالتَّعقيدات والزَّخارف ا َّلتي جتهد احلنجرة  ،وتتطلَّب تدريبات
عالية امل�ستوى .
 تكون الأحل���ان بعيدة عن الآه��ـ��ات واحل��زن والتَّ�شتّتاملوجود يف �أغاين الكبار املتوارثة عرب الزَّمن  ,وهذا يفر�ض
علينـا ت�شجيع الأطفال اال�سـتماع �إىل الأغاين ال َّراقية ا َّلتي
فيها م�ضامني ودالالت تعبري َّية �إن�سانية ؛ لأنَّها �ستن ّمي فكرهم
وح�سهم  ،وتزيد مِن ملكة الإبداع واالبتكار لديهم ؛ لأنَّ الأغاين
ّ
اجل ّيدة ذات امل�ضامني الهادفة �ستجعل الأطفال متف ّوقني حتَّى
ببق َّية امل��وا ّد الدِّ را�س َّية � ,أمَّ��ا عدم االهتمام باختيار �أغاين
ال�صحيح ؛ ف�إنَّه يجعـل الأطفـال ي�ستمعون
الأطفال بال�شَّ ـكل َّ
لأغ��اين الكبار  ،وي�شاهدون �أغ��اين ( الفيديو كليب ) ا َّلتي
ت�سيء لهم ؛ وتل ّوث فكرهم وب�صرهم و�سمعهم .
و�إذا كان الغناء منفذ ًا للتَّعبـري عن مكنونات املفردة  ،فال بدَّ
�أن يجتهد ال�شَّ اعر يف �صياغة كلمات الأغنية مِن بيئة ِّ
الطفـل
ال�صادق ؛ ليغرف ِّ
الطفل
 ،ومينحها الإح�سا�س الدَّ افئ واملدلول َّ
وال�صورة وا�ضحة ؛
مِن ينابيعها ما ي�شـاء َّ ،
ثم �أن تكون الكلمة ُّ
لأنَّ الكلمة �ستُ�سهم يف �إثراء َّ
الذاكرة اللّغو َّية ِّ
وال�صورة
للطفل ُّ ،
�ستُ�سهم يف تكوين اخليال اخل�صب  ،كما �أنَّ الأغنية تد ِّربه على
�إج��ادة النّطق  ،وتعلُّم خمارج احلروف  ،و�إ�ضافة �إىل اللَّحن
والكلمة ميكن �أن نذكر مِن ُّ
ال�شروط :
الوزن املب�سَّ ط للق�صيدة املُغنَّاة  ،واجلملة املو�سيق َّية الق�صرية
 ،والإيقاع ال َّر�شيق � ،إ�ضافة �إىل �أنَّه يجب �أن يكون زمن الأغنية
ق�صري ًا  ،حتَّى ال ترهق �أنفا�س ِّ
الطفل  ،ومِن املفيد �أي�ض ًا �أن
َّ
ي�صاحب الغناء بع�ض احلركات الإميائ َّية املنظمة ؛ لأنَّها متنح
الطفل احلر َّية الدَّ اخل َّية  .وبهذه ُّ
ِّ
ال�شروط نكون قد �ضمنَّا
جناح الأغنية  ،و�ساهمنا يف �إعـداد ِّ
الطفل امل�ؤهَّ ل للقيام بدوره
يف جمتمعه م�ستقبال .
َو َبعــد :
والغنائي ا َّلذي يكت�سبه ِّ
الطفل يقوده
املو�سيقي
�إنَّ التَّذ ُّو َق
َّ
َّ
�إىل الإح�سا�س بجمال الأحلان ؛ لذلك ال بدَّ �أن يكون ِّ
الطفل
على دراية ب�أهم َّية ٍّ
كل مِن الغناء واملو�سيقى  ،وما يبعث ٌّ
كل
منهما على راحة وهد�أة ؛ مبا يت�ض َّمنان مِن �إيقاع و�أنغام ...
مَراجِ ع َذات ِ�صلَة
 �سيكولوجيا فنون الآداب  -ت�أليف  :جلني ويل�سون -ترجمة د� .شاكر عبد احلميد
 تنمية ثقافة ِّالطفل  -عبد ال َّتواب يو�سف
� -صحف ودور ّيات عرب َّية عديدة ...
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احلج احلزين

• رميي هي�س•
قلت يف نف�سي �إنّها لفكرة غريبة .فكرة غريبة بالت�أكيد
مفر منها .مع �أنّني كنت قد كرهت هذا
لكنّها تط ّورت وبات ال ّ
قررت قبل يومني ,بعد كلّ هذه ال�سنوات� ,أن
امل�صنع .لكنّي ّ
�أراه من جديد.
كنت ,وعلى مدى �أكرث من عام ون�صف بقليل ,قد عملت
بجد ع�شر �ساعات يومي ًا و�أكرث من ذلك �أحيان ًا يف فرتات
فيه ّ
“املكب�س” .كنت �أترك فيه ,مقابل �أجر بائ�س ,كل طاقتي
ك�شاب .و�أنا �أدفع بكامل قوتي الأثقال املوازنة ملكب�س �ضخم
لثني الأنابيب .يف امل�ساء ,كنت �أغادر الور�شة منهك ًا ب�آالم
يف الذراعني والكتفني والظهر .كان عملي يف م�صنع �أثاث
احلدائق �أحلك مراحل حياتي� .سنتان ف�سدتا من �سنوات
املراهقة.
ً
هذا ال�صيف ,وبعد �أربعني عاما على ذل��ك ,كنت �أته ّي�أ
لزيارته .ملاذا هذا احلج؟ ال �أ�ستطيع �شرح دوافعي.
كي �أ�سرتجع الظروف ال�سابقة ,ذهبت ذات �صباح على
ال��د ّراج��ة و�سلكت الطريق ال�صغري ال���ذي يتبع ال�سكة
احلديدية .كان اجل ّو حاراً ,وال�شم�س ت�ضربني على رقبتي.
أحرك الد ّوا�ستني مب�شقّة ,فمنذ خم�س ع�شرة �سنة مل
ُ
كنت � ّ
�أركب د ّراج��ة .راحت ذكرى امل�صنع حت�ضرين �أكرث ف�أكرث,
على طول الدرب الكئيب ,بني احلقول وال�سكة احلديدية.
كان ال يزال �أمامي قرابة الع�شرة كيلومرتات �أقطعها,
وكنت �أعي�ش ذهني ًا من جديد �سنوات عملي الأوىل .كنت
�أرى من جديد مبنى امل�صنع القدمي ال��رم��ادي والكئيب
والباحة املبقورة .ال�سيارات الثالث م�صفوفة �أمام املكتب:
لرب العمل� ,ألفريد ريفو,
�سيارة “بويك” رمادية مهيبة ّ
وهو نذل قلّ �أن تُ�صادف مثله يف احلياة .ويف ظلّ �سيارة
رب العمل ,تقف �سيارة “�أوبل كاديت” حمراء لزوجته,
ّ
ثم �سيارة �أبيه الـ “�أوبل” ال�ضخمة .كانت ال�سيارات الثالث
ّ
جديدة المعة ,ي�ستبدلونها كلّ �سنتني.
وكان املحا�سب يح�ضر ب�سيارته هو �أي�ض ًا .كان ع�سكري ًا
�سابق ًا حيوي امل�شية� ,شعره �أ�شيب يقف مثل فر�شاة ,ق�صري
جد ًا دوم ًا؛ رجل ي�صعب �إدراكه ,عالقته طيبة مع الطرفني.
ك�صغار املوظفني ,مل يكن له احلق يف الوقوف يف ال�ساحة
ي�صف �سيارته ال��ـ  4Lعلى طريق ترابية حتاذي
فكان
ّ
الور�شات .يف كل مكان تقريب ًا ,على طول ج��دران املباين
والأ�سوار ,كان ح�شد من الدراجات وبع�ض الد ّراجات النارية
ود ّراجة في�سبا ,هي د ّراجة دينو ,ينتظر �أ�صحابه يف فو�ضى
عمال فقط ي�أتون �إىل العمل بال�سيارة.
تامة .وكان ثالثة ّ
يف هذه امل�ؤ�س�سة ,كنا ما بني �ستني وثمانني ,تبع ًا للمو�سم.
كانت امر�أة واحدة بني العاملني� ,سيمون وهي �سمراء ق�صرية
مل تبلغ الثالثني كانت متوج دوم�� ًا يف بلوزات من النايلون
الأزرق الفاحت ,كبرية جد ًا عليها .كانت �سيمون تتنقّل بخفّة
بني وظائف ثالث :تنظّ ف املكتب يف �ساعات ال�صباح الأوىل
ثم تذهب �إىل ق�سم الرتكيب ومت�ضي فيه بقية نهارها وهي
ّ
ت�سحق باملطرقة م�سامري من الأملنيوم؛ ويف �أحيان �أخرى
كانت تعمل يف التغليف.
كنت �أدو�س با�ستمرار ,و�أم�سح جبيني بظاهر يدي و�أعي�ش
من جديد .و�صويل �إىل امل�صنع :كان يحدث يف الدقيقة
الأخ�ي�رة دوم��� ًا ,ف�أ�سر ُع بعد تقاطع اخل��ط احل��دي��دي كي
ال �أت� ّأخر و�أتبع ق�ضبان الفرع اخلا�ص التي كانت تدخل
الفناء ,كنت �أ�ضع د ّراجتي “ب�أح�سن ما �أ�ستطيع” .ومن بعيد,
أحترى الوقت من ال�ساعة الكبرية املعلّقة يف البهو و�أرك�ض
� ّ
نحو �آلة ت�سجيل احل�ضور .و�أدخ��ل البناء الوا�سع العايل
والعري�ض كمحطّ ة قطارات .كان طريق عري�ض طوله �أكرث
من مئة مرت ,مبلّط بالغرانيت ,يغو�ص يف البهو املظلم الذي
ت�ضي�ؤه فقط ب�ضع نوافذ ب�ألواح زجاجية كمدت بفعل عقود
من الأو�ساخ .وعلى اجلانبني ,امتلأ ر�صيفان عميقان مبواقع
العمل؛ ووراء مواقع العمل تلك كانت تُفتح ور�شات خا�صة
�صغرية ,يحتلّ �أغلبها حلّامون .على مييني ,بعد خمزون من
ال�صفائح املعدنية ,كانت طاوالت «املُبطّ نني» .كانوا هناك

من العالم

• ترجمة� :سالم عيد
يحملون مطارقهم يف �أيديهم م�ستعدين للبدء ,و�سينفقون
يومهم ب�أكمله يف تثبيت ال�صفائح يف الأط���ر املعدنية,
�سمى ذلك يف لغة �صنع ال�صفيح
برتقيقها باملطرقة (و ُي ّ
«بالتبطني») .كانوا ي�صنعون �أترا�س ط��اوالت احلدائق.
وليحتموا من ال�ضجيج اجلهنّمي ,كانوا ي�ضعون يف �آذانهم
كنت �أ�شري
�سِ دادات �صغرية م�صنوعة من ُق�صا�صات ِخرقُ .
أمر
�
كنت
لهم بيدي و�أنا �أحثّ اخلطا نحو ور�شة التقوي�س.
ّ
بروجيه وق ّبعته امل�سطّ حة املائلة على جبينه .و�سيجارته
امللفوفة ب�أوراق الذرة بني �شفتيه ,حتت �أنفه الكبري .كان
روجيه ينتظر ب�صرب م�ستند ًا �إىل خمرطته .منذ خم�س
�سنوات وه��و يك�شف بال كلل �أعناق الق�ضبان احلديدية
امل�ستديرة ,ويزيل ميليمرت ًا واح��د ًا من املعدن على طول
�سنتيمرت ,ويقلب قطعته ويقوم بالعملية ذاتها على الطرف
الآخ���ر ,ث ّ��م يبد�أ من جديد� .إىل جانبه ك��ان جيوفاين,
وله حدبة كبرية يف ظهره ,منثني ًا ي�ستعد للتثقيب .كان
للطي,
وكرا�س قابلة
يثقب ويثقب ,ويثقب �أرجل طاوالت
ٍ
ّ
�آالف الثقوب يومي ًا .ثقوب قطرها �ستة ميليمرتات .وكان
��ج��ارون يح�ضرون له �أحيان ًا �شرائح خ�شبية لتزيني
ال��ن ّ
فيبدل الأداة ويثقب اخل�شب
مقاعد الكرا�سي وظهورها.
ّ
يوم ًا �أو اثنني لكن «ب�ستّة» ميليمرتات دوم ًا .ومازلت �أت�ساءل
عما �إذا كان يوم ًا ما يف حياته قد ثقب ثقب ًا بقطر خمتلف.
ّ
مرة ,رغب جيوفاين يف تغيري ر�أ�س مثقبته ال�شعاعية
ذات
ّ
القدمية من غري غالف واق ,فغلبته رتابتها ون�سي �إيقاف
املحرك فا�ضطروا �إىل برت �إبهامه الأي�سر .كنت �أوا�صل
ّ
التقدم ,نظرة �إىل ي�ساري نحو �شريط الغ�سيل الناقل.
ّ
وهو نفق �ضخم �صدئ قريب من تلك الأنفاق التي تُ�ستخدم
حالي ًا لغ�سيل ال�سيارات .كانت املواقد تخرخر لرتفع حرارة
خزانات املياه �إىل  60درج��ة .وا�ضع ًا كي�س خي�ش مبثابة
الغ�سال يهمهم وهو مي�شي بجانب �آلته طو ً
ال
مريلة ,كان
ّ
رب العمل
وعر�ض ًا .كان ذاك �أ�سو�أ عمل يف املعمل ,وك��ان ّ
يل�صقه مبن يريد التخلّ�ص منه .يف ذاك العمل كان املرء
ينهي نهاره منهك ًا :كان عليه �أن يحمل الأحمال الثقيلة
با�ستمرار ,كان عم ً
ال ع�ضلي ًا جد ًا وفوق ذلك يظلّ العامل فيه
مب ّل ً
ال من ال�صباح �إىل امل�ساء .وحني تتوفّر يل ب�ضع دقائق,
كنت �أدخل ق�سم الدهان على ي�ساري لأحيي �أ�صدقائي دينو
ثم �أ�سرع �إىل ور�شة التقوي�س .و�أ�سلّم
والإخ��وة في�سنتّ .
احلداد العجوز الذي ,كما يف كلّ �صباح,
مرور ًا على فرناند,
ّ
مي�ضغ �شطرية يف فمه اخلايل من الأ�سنان .يف ور�شة التقوي�س
كنّا ثالثة ,رجل ق�صري ناحل طوله �أقل من مرت ون�صف املرت
نادر ًا ما يتكلّم .كان يعمل على �آلة تقوي�س يدوية وي�صنع
م�ساند املرافق .والرئي�س ,مل يكن رئي�س ًا �أكرث من الآخرين,
لكنّه بات ينظر �إىل زمالئه با�ستعالء منذ �أن ح�صل على �آلة
تقوي�س هيدروليكية جديدة؛ مبقود كهربائي ,من ف�ضلكم!
الآل��ة الوحيدة اجلديدة يف امل�صنع كلّه .ك��ان طوي ً
ال يف
الأربعني� ,أو اخلام�سة والأربعني من عمره ,يعتمر دوم ًا قبعة
كاكي كق ّبعة فيديل كا�سرتو .مل �أكن �أح ّبه ومل �أكن �أعرف
��ن �أنّ��ه كان يبادلني ذلك جيداً .كنت العامل
ال�سبب و�أظ ّ
الثالث يف الور�شة وكنت �أعمل على مكب�س ثني مت�أرجح� .آلة
مثرية للإعجاب ,من احلديد الأ�سود امل�صبوب تعود للقرن
التا�سع ع�شر وربمّ ا جرى تعديلها لتنمية ع�ضالت ر ّباع �أو
م�صارع حلبة.
يف تلك اللحظة كانت الأ�ضواء توم�ض م�ؤ�شّ رة بالبدء:
كانت الآالت كلها ت��ز�أر ,وتبد�أ الأحزمة امل�سطّ حة التي
جتتاز جميع ور���ش العمل يف كافة االجت��اه��ات ت�صفق �أو
تعوي حتى املوت مثل ذئب عجوز وحيد ,واملطارق ت�ضرب,
تئن ,و�آالت
وكتلة فرناند ّ
ترن على ال�سندان ,و�آالت ال�ضغط ّ
لنتحدث .وتبع ًا
ال�شحذ تزعج �آذاننا .كان علينا �أن «ن�صرخ»
ّ
الجتاه الريح يف البناء املليء بتيارات الهواء كانت ت�صلنا
روائ��ح اخل�شب �آتية من ق�سم النجارة� ,أو روائ��ح الزيوت
املحروقة تنبعث من ور�شة اللِحام� ,أو روائح الطالء .كانت

تلك الروائح املختلفة تُ�ضاف �إىل رائحة زيت الآالت الذي
تُدهن به الأنابيب التي ن�ستخدمها كي ال ت�صد�أ.
حجي.
مكان
كنت �أع��اين على د ّراجتي و�أن��ا �أق�ترب من
ّ
ح�ضرين م�شهد قريب من وقت رحيلي عن امل�صنع:
كان ذلك يف ربيع عام  ,1966كان لدينا عمل كثري وكنّا
رب العمل مي�ضي �أوقات طويلة
ن�شتغل �ساعات �إ�ضافية .كان ّ
«متج ّو ً
وعدة ّمرات
ال» يف امل�صنع ,كما كنّا نقول فيما بينناّ .
ً
ً
لي�سرع من
بالعمال �شامتا ومهينا �إ ّياهم
يف اليوم كان ي�صرخ
ّ
ّ
وترية العمل .ما كان �أحد ليجر�ؤ على الر ّد ,فالكلّ خائف
على مكانه ,مل يكن هناك م�صنع �آخر يف القطاع وكان هذا
املجنون قادر ًا على ت�سريح املرء فور ًا على نظرة �أو كلمة.
فلم يكن يقبل ,على �سبيل املثال� ,أن ي�أكل عامل خالل �ساعات
العمل حتّى و�إن مل يوقف العمل ,كي ال يهدر الوقت .ولذلك
كان يجوب امل�صنع يف ال�صباح الباكر .وحني ي�شتبه ب�أحدهم
ويحدق فيه ,وكان ي�ستطيع �أن
ي�أكل ,كان ينت�صب �أمامه
ّ
يبقى ع�شر دقائق على هذا النحو بال ح��راك .كان يجب
اال�ستمرار يف العمل بال م�ضغ ,بال بلع.
ك��ان اال�ستياء يت�صاعد .وكانت االجتماعات ال�سرية
تت�ضاعف �سواء يف ال�صباح لأولئك الذين ي�صلون يف وقت
مبكر ,ومل تكن تلك حالتي� ,أم يف ا�سرتاحة الظهرية �أو يف
امل�ساء �أحيان ًا .كان موراتيه عامل ال�صفائح رفيق ًا عجوزاً,
وكان الوحيد يف امل�ؤ�س�سة الذي يخاطب �صاحب العمل بال
كلفة ,فقد عرفه �صبي ًا .وقد اقرتح ,مثلما كان يفعل منذ
مدة طويلة ,ت�شكيل نقابة.
جرى جتاهله ل�سنوات ,وكان الأك�ثر �ضراوة يقرتحون
عليه �أن يذهب لريى كيف ت�سري الأم��ور عند احلمر .لكن
الآن ,فقد ح��ان الوقت و�أب��دى الكثريون اهتمامهم .بعد
للعمال وباع طوابع.
ب�ضعة �أيام وزّع بطاقات االحتاد العام ّ
كالآخرين ,ح�صلت على م�ستطيلي ال�صغري من الورق املق ّوى
الأزرق و�أل�صقت عليه طابعي ال�شهري .و�أثبت عامل �صفائح
�آخر ,ا�سمه دانيال ,وهو �شاب مل يبلغ الثالثني من العمر,
قدرته التامة على �أن ي�صبح مندوبنا .ومن غري �أن ُينتخبا
�أو ُيع ّينا ر�سمي ًا ,قابل ه��ذان االث��ن��ان رب العمل وطالبا
ب��زي��ادة �أج��ور عامة .فطردا بفظاظة .ا�ست�ؤنف القيل
والقال واالجتماعات ال�سرية ,وبزغت فكرة الإ�ضراب.
بعد ع ّ��دة �أي��ام ,ع��اود موراتيه ودان��ي��ال �إحلاحهما ,ذهبا
العمال مواقع عملهم
�إىل املكتب بعد الظهر .ترك معظم ّ
ووقفوا عند مدخل الور�ش يف �شارع امل�صنع الرئي�سي .كان
كلّ واحد يختبئ بقدر ما ي�ستطيع ,وحدها الر�ؤو�س كانت
تظهر .بعد ب�ضع دقائق خرج املندوبان .رفع دانيال يديه
فوق ر�أ�سه ,وقام ب�إ�شارات وا�ضحة :ت ّوقفوا .توقّ فت بع�ض
لكن غالبية
الأجهزةّ ,
تقدم بع�ض الرفاق ملالقاة املندوبنيّ .
متح�صنني يف زواياهم ,بدا وك� ّأن احلركة مل
العاملني بقوا
ّ
ت�ؤت .وهنت عزمية «الأوالد» ومل يجر�ؤوا على االنتقال
�إىل الفعل .اقرتبت �سيمون بخطى ثابتة ,قادمة من عمق
امل�صنع ,من ور�شة التغليف ,من �أبعد موقع عن املدخل.
جتاوزت املندوبني ووا�صلت حتّى جدار املكتب حيث كانت
�شدت املقب�ض.
اللوحة الكهربائية .وهناك وبال �أدنى تر ّددّ ,
توقّ فت كلّ الآالت .وانطف�أت كلّ الأ�ضواء .مل يكن هناك
�سوى امر�أة واحدة مقابل ثمانني رج ً
ال يف امل�صنع ,كان لديها
هي وحدها ر ّد الفعل احلا�سم هذا .وكانت لديها ال�شجاعة
لتظهر ك���أول من يعلن الإ���ض��راب .ح��لّ �صمت مطبق ,ويف
قليل من الوقت ترك اجلميع مواقع عملهم وتدفّقوا �إىل
العمال
املمر الرئي�سي ّ
ثم و�صل املوكب �إىل الباحة .اجتمع ّ
يف جمموعات �صغرية وهم يرقبون املكتب بطرف �أعينهم.
بعد ن�صف �ساعة من الرثثرة �أمام املبنى ,و�إذ مل ي�صدر عن
قررنا �أن نغادر.
الإدارة �أي دليل على احلياةّ ,
يف ال�ساعة ال�سابعة من �صباح اليوم التايل ,كان جميع
لكن �أح���د ًا مل يدخل البناء .يف ح��وايل
العمال ه��ن��اكّ ,
ّ
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�أ�سطورة اجلثة املرقعة يف رواية (فرنك�شتاين يف بغداد)
للكاتب� :أحمد �سعداوي

• عـر�ض :عبد الباقي �أحمد خلف
ت�شتمل الرواية على ت�سعة ع�شر ف�صال:
و�س َمها الكاتب بعناوين مثرية م�ستخل�صة
من واقع الأحداث مثل :املجنونة ـ الكذاب
ـ روح تائهة ـ ال�صحفي ـ اجلثة ـ احل��وادث
ال��غ��ري��ب��ة ـ �أوزو وب��ل��ودوم�يري ـ �أ����س���رارـ
ت�سجيالت ال�ش�سمه ـ حتقيق ـ يف زق��اق 7ـ
اخلرابة اليهودية ـ متابعة وتعقيب ـ دانيال
ـ االنفجار ـ امل�ؤلف ـ املجرم.
متثل ال��رواي��ة مرحلة ال��واق��ع املعا�صر
بكل متغرياته وتقلباته فالواقع ا�ستثنائي
وال بد �أن يكون الأدب ا�ستثنائيا م�ؤثر ًا يف
النتاج الأدبي لأبعد حدود وما بني �أيدينا
منوذج له �سماته امل�ستحدثة اخلا�صة به،
ا�ستطاع الكاتب �أن يط ّعمه باخليال يف لعبة
ال تخلو من الغرائبية وال�سخرية �إىل حد
م��ا ،ف��زاد يف �شخ�صياته :بطال �صاغه من
خياله ،حم��اوال �إ�سقاطه على ال��واق��ع بل
جت�سيد الواقع فيه.
ر�سم ال�سارد خلفية الرواية ب�صورة
قامتة ا�ستقاها من الواقع العراقي يقول يف
م�ستهل الن�ص:
(حدث انفجار بعد دقيقتني من مغادرة
با�ص الكيا الذي ركبت فيه العجوز �إيلي�شوا
�أم دان��ي��ال ،التفت اجلميع ب�سرعة داخل
البا�ص و�شاهدوا من خلف الزحام وبعيون
فزعة كتلة ال��دخ��ان املهيبة وه��ي ترتفع
�سوداء داكنة �إىل الأعلى)
بهذه املقدمة ا�ستهل ن�صه ك�أنه ينبهنا �إىل
امل�شاهد القامتة التي �سيلجنا فيها فيما بعد.
من �أن�شط �شخ�صيات ال��رواي��ة «ه��ادي
العتاك» �شخ�صية م�ضطربة ناق�صة ،غريب
الأط�����وار جعله ال��ك��ات��ب حم���ور �أح��داث��ه
اعتاد على ارتياد املقهى ليحكي للحا�ضرين
حكاياته و�أكاذيبه� ،صاحب الرثثرات التي
ال تنتهي يتكئ على ظهر تخت طويل لي�سرد
حكاية جديدة عن لقائه مع الرئي�س و�سط
زق��اق يف اجل��ادري��ة �أو ي�سرد حكاياته مع
ال�شحاذين والل�صو�ص �أو ي�صنع �شخ�صية
خيالية (غرائبية ) ليحيك على ل�سانه ما
ي�شاء من �أحاديث وق�ص�ص ال يكاد ي�صدقها
�أي عقل.
�إال �إن ال�صورة النمطية ل�شخ�صية هادي
تكمن يف الرثثرة وامللل وال�ضجر املقيت ال
غري ،وال �ش�أن له ب��ردود الأفعال فقد كان
يح ّول �أي �شيء مي ّ��ر به خ�لال اليوم �إىل
خمرية لق�صة جديدة ورمب��ا كانت حكاية
الرئي�س نابعة م��ن جم��رد م���روق �سيارة
م�صفحة �سوداء اللون مثرية للريبة بجواره.
ي�����ص��وغ ال��ك��ات��ب م��ن �شخ�صياته
�أبطاال من نوع خا�ص ال تظهر يف التاريخ
�إال يف حاالت خا�صة جدا ويف ظروف قلما
جت��ري يف ح��دث ن���ادر كمنعطف تاريخي
يف حياة ال�شعوب ،حيث ي�شكل من «هادي
ال��ع��ت��اك» ع��ي��ن��ة ف��ه��و ي��ج��ول يف الأزق����ة
وال�شوارع يبحث منذ انبالج الفجر وحتى
انكما�ش ال�ضوء عن العلب املعدنية يجمعها
ليبيعها لكنه �أثناء بحثه يعرث على قطع
غريبة ون��ادرة هي �أ�شالء ب�شرية بعرثتها
االنفجارات يف ال�شوارع والأزقة وفوق �أكوام

ي�صوغ الكاتب من �شخ�صياته
�أبطاال من نوع خا�ص ال تظهر
يف التاريخ �إال يف حاالت خا�صة
جدا ويف ظروف قلما جتري
القمامة ،فتتحرك النزعة الإن�سانية يف
هادي ليقوم بانت�شالها وجمعها لي�صنع منها
يف اخلرابة اليهودية التي ي�سكنها ج�سدا
ك��ام�لا يخيط �أ���ش�لاءه��ا ببع�ضها فيفتقد
الأنف الذي يبحث عنه �أياما ليجده �أخريا،
رمبا كان كل �شلو لرجل �أو ام��ر�أة حمددة
ينوي بذلك ت�سليمه للطب العديل ليتم
دفنه ح�سب الأ�صول.
وبعد غيابه �أياما عن خرابته يفاج�أ بفقد
اجلثة التي ي�سميها الكاتب (ال�ش�سمه) �أي
الذي يقال له( :ما ا�سمه) ح�سب العامية
الدارجة في�صاب بالهو�س وال يكاد يجد له
�أث��را .واملفاج�أة ال�صادمة �أن��ه �صار مي�شي
بعد �أن د ّبت فيه الروح،
ي�صنع ال��ك��ات��ب م��ن ه���ذه اجل��ث��ة بطال
غرائبيا ليجعله �أ���س��ط��ورة بفعل احل��رب
واخل����راب وال���دم���ار وت��ب��ل��غ ال�����ص��ورة عند
الكاتب حدا مبالغا فيه (هناك �إخباريات
عن جمرمني يتم اطالق النار عليهم ولكنهم
ال ميوتون ،يخرتق الر�صا�ص ر�أ���س املجرم
�أو ج�سده ولكنه ي�ستمر يف امل�سري ويوا�صل
هربه وال ت�سقط منه دماء)
ي�صيغ �شخ�صية «ال�ش�سمه» كبطل يجول
يف املدينة ليحيك منه هاج�سا للمدينة
ب�أ�سرها يقوم فيبحث عن قتلة �أع�ضاءه
وتارة يطالب بتعوي�ضات لأجزائه ال�ساقطة
وكلما قام بالق�صا�ص جلزء من �أجزاءه �سقط
ذلك اجلزء فاحتاج �إىل حلم جديد ل�ضحايا
ج���دد .وتعلم ال�سلطات ب��اخل�بر ويجري
تطويق املنطقة التي حتوي جثة ال�ش�سمه
من قبل احلر�س الوطني وامليليرتي بولي�س
ويتم ك�سر الأب��واب واقتحام البيوت لكن
دون جدوى� .إذ يتم البحث عنه حثيثا لكنه
حني يرى فريق املطاردة يختفي عن �أعني
املطاردين فهو ميتلك خا�صية االختفاء.
ي�صف �شخ�صية (ال�ش�سمه) ب�أنه املواطن
النموذجي الذي ف�شلت الدولة يف �إنتاجه
منذ �أيام امللك في�صل الأول وحتى االحتالل
احلديث فهو يعلن� « :إين مكون من جذاذات
ب�شرية تعود �إىل مكونات و�أع��راق وقبائل
و�أج��ن��ا���س وخلفيات اجتماعية متباينة
«يومئ من خالل ال�شخ�صية التي افرت�ضها
�أن الوطن يحتاج �أن يكون ج�سدا واح��دا
م�شكال من �سائر النا�س فهي املثال النموذجي
عنده وك���أن النزاعات واحل��روب �ستنتفي
عندها.
ك��م��ا ي��ظ��ه��ر ال��ك��ات��ب اه��ت��م��ام اجل��ه��ات
وق������راء ال��ط��ال��ع
امل�����س���ؤول��ة ب��ال�����س��ح��رة
ّ

وامل�شعوذين وكذلك بالكائنات اخلرافية
بدل االهتمام بالق�ضايا الوطنية الإن�سانية
الواقعية وذلك ما يدل على الفراغ الذي
يدور فيه ه�ؤالء ،فدورهم يف الأحداث �أ�شبه
مبن يدور يف خياالت و�أ�ساطري ال �أ�سا�س لها
�أو من يبحث عن جمهول حيث �سيتم �إلقاء
القب�ض على هادي وانتزاع االعرتافات منه
بالقوة �إن تطلب الأمر ليدلهم على املجرم
اخلطري (ال�ش�سمه) وي��ك��ون ه��ادي نف�سه
مثل /ك�لارك كينيت /يف �سوبرمان الذي
هو �صورة التخفي التي يعي�ش حتتها املجرم
الرهيب واخلطري يف حماولة من الكاتب
اال�ستقاء من الفيلم ال�شهري/فرانك�شتاين/
ملخرجه روب��رت دي نريو وعنوان الرواية
دال على ذلك.
يتم التحقيق م��ع ه���ادي يف ج��رائ��م مل
يرتكبها يف �شوارع بغداد و�أحيائها ويتم
ن�سبتها �إىل �شخ�ص خرايف خيايل جمهول
ويفاج�أ هادي بعد التحقيق معه �أن ال�ضابط
ومرافقيه قاموا ب�سرقة �أغرا�ضه وت�صرفوا
كالل�صو�ص.
رمبا كان هادي اختلق �شخ�صية خيالية
من �أجل املتعة مع من يجل�س �إىل جواره �أو
من �أجل �أن يغدو �أكرث �شعبية بني الأهايل
كي يحبوه ويعطفوا عليه.
يف ال�صور الأخرى يبالغ يف �إظهار املفارقات
والتناق�ضات التي خلقها الو�ضع اال�ستثنائي
حيث يفاجئنا الكاتب ب�صور �صادمة (بلد
تباع فيه العدة الطبية من �شا�ش وقطن على
الب�سطات املتجولة كما تباع �ألعاب الأطفال
واللوازم اليومية ،بلد يعرث فيه بني القمامة
وحاويات الزبالة على قطع و�أجزاء ب�شرية
كاليد والأذن.
ما يالحظ على الن�ص ال�سبك الناق�ص
ف���أح��داث ال��رواي��ة غ�ير مرتابطة ب��ل هي
�أق���رب �إىل وح���دة ال�����ص��ورة وامل�شهد فكل
م�شهد ير�سم مبعزل عن الآخ��ر وعالقته
به وبعبارة �أخرى لي�س هناك ثيمة مت�سك
بزمام القارئ وت�شده من �أول الرواية �إىل
�آخرها كما هو الأ�سلوب املتبع.
فالكاتب ال يكمل �صورة حتى يباغتنا
ب�صورة �أخرى قد تكون ناق�صة وقد يرجع
لل�صورة الأوىل وقد ال يعود ،فيما يعرف
بخا�صية التجزيء احلكائي لكنه مل يفلح
يف �سبكها ب�شكل متوافق.
يف ر�سالة �أخ��رى يوحي لنا الكاتب �أن
الأنظمة تبحث خلف املجهول بحثا م�ستميتا
ع��ن امل��ج��رم ال��ذي تن�سب �إل��ي��ه ك��ل �أعمال
القتل والإج���رام التي يرجعها يف الواقع
�إىل الكائن االفرتا�ضي اخليايل ،فالأجهزة
تر�صد جائزة كربى ملن يقدم �أية معلومات
ت�ساعد يف القب�ض على املجرم وا�صفا ذلك
(يقدمون ما ً
ال يعرفون جيدا �أنهم
بقوله:
ّ
لن يدفعوه �أبدا)
�شخ�صية ال�ضابط (النموذجي) يت�صل به
قادة املكاتب املتنفذون يف �أن�صاف الليايل
لي�س�ألوه عن تف�سري حلم ما �....أو ك�شف
الطالع �أو غري ذلك.
و�أخ�ي�را تعلن ال�سلطات القب�ض

على املجرم اخلطري (يف حركة متثيلية)
ه��ذا امل��ج��رم ال��ذي �أث���ار ال��رع��ب والهلع يف
نفو�س ال��ن��ا���س م��ن �سكان ح��ي البتاويني
يف ب��غ��داد م�سرح ال��رواي��ة يدعى (ه��ادي
العتاك) وحني تعر�ض �صورته وا�سمه يقع
�أ�صدقا�ؤه يف قلق كبري و�شك ال مثيل له فهو
ال ي�شبه �صديقهم ال ب�صورته وال �شخ�صيته
فهل من املعقول �أن تكون حكاياته اخلرافية
ً
حقيقة ،ال ميكن �أن
ال��ت��ي �أدم���ن �سردها
ي�صدق ذلك �أح��د فمن امل�ستحيل �أن يكون
الكائن اخلرايف (ال�ش�سمه) هو نف�سه هادي
العتاك ،ميتلأ �سماء املدينة باالطالقات
النارية على اثر �سماع اخلرب ويقوم النا�س
بتوزيع ال�سكاكر واحللوى على املارة من �شدة
الفرح.
ب��ل �إن �أق���رب �أ�صدقائه «ف��رج ال��دالل»
ال��ذي ب��دا �سعيدا فرحا ورغ��م ذل��ك فانه
يعتقد �أنه من امل�ستحيل �أن يكون هذا املجرم
اخلطري هو نف�سه ه��ادي العتاك وال ميكن
ت�صديق ذلك.
اللعبة التمثيلية ال��ت��ي متار�سها �أك�ثر
ال�سلطات والأنظمة خللط الأوراق وت�ضييع
احلقائق �أراد الكاتب �أن يف�ضحها ولي�صنع
بذلك ر�سالة �أدبية �إن�سانية.
قامو�س الكاتب اللغوي يزخر بالألفاظ
امل�شحونة بالإحباط وال�شقاء والت�شا�ؤم
�سواء من ال�صور الب�صرية( :تكب�س على
�صدرها -ال�سيارات التي احرتقت -االنفجار
املهول -البيوت املهجورة – الفانو�س النفطي
– الهدير املزعج لطائرات الأبات�شي)
�أو ال�����ص��ور التخيلية( :ال��ط��ع��م امل��ر –
�شعوره باخل�سران -غول مفرت�س – الأرواح
ال�شريرة – �أرواح القتلى املنتقمة)
ال�شخ�صيات م�شحونة بال�شقاء وع��دم
التوازن وتتميز بالفو�ضوية وهي جريئة
لكنها ناق�صة لأنها م�صبوغة بالواقع،
وختاما :تبقى الرواية �إ�سهاما يف �أدب ما
بعد املعا�صرة من الواقع العربي احلايل بكل
ما يحمله من تغريات وتقلبات وما ي�شتمل
عليه من غرائب ومفاج�آت ،يف الزمن امل�صبوغ
بالدم ،حيث طالت �إرها�صات الوالدة وحيث
كل حدث حامل باملفاجئ واال�ستثنائي.

10

"ال�سنة الثالثون" العدد2015/12/6 "1467" :م �24 -صفر 1437هـ

نقد أدبي

ال�شعراء العرب :ذاكرة ال�شعر ..ذاكرة الوطن
خل�سة عن الروح-يحيى حمي الدين
النزف الذي يبدع ال�شعر؟

• حممود حامد

 ...للكرثة الهائلة من الكالم العابر ,وحلجم الكارثة فيما
يحيط بنا ،ف�إننا� :أ�صبحنا ال نثق مبا ُيكتب ،ومبا يقال ،ومبا
َّ
ولعل ال�شعر
تعلله الأ�شياء عك�س ما ن�أمل ،ونرغب ونتمنى؟
�أ�صبح م��ن موبقات الع�صر ،لكرثة الأي���دي التي تداولته،
والأفكار املم�سوخة التي �سطت عليه ،والرتهات املارقة التي
مير به العابرون
�سلع من �سلع ال�شوارع والأر�صفةُّ ،
حولته �إىل ٍ
فيلقون عليه �سالم الأ�سى  ،ويرتحمون على :زمانٍ  ,كان فيه
ال�شعر دي���وان ال��ع��رب ،و���ص��وت امل�لاي�ين ال��ه��ادر يف وجدانها،
واملغناة اخلالدة يف نايات احلدا ِة وحناجر املغنني؟ ومع ذلك،
ٌ
أ�صوات �أ�صيلة :ما زالت تنزف نب�ض روحها ووجدانها
فثمة �
لتُ�سمع �صوتها للآخرين ،بقوة دفق النايات ،و�صدق �أحا�سي�سها،
وم�شاعرها ،ف�إذا بها تذهب يف مغناها �إىل ذلك البعيد النائي
والغياب املطلق ،ثم يرتد ال�صدى رائع ًا بعذوبة مغناه ُ املوجع،
ال�شجي ،ليعيد تثبيت ما يف ذاكرتنا :من �أنّ ال�شعر
وهم�سهُ
ّ
�سيبقى ديوان العرب اخلالد ،لأن ثمة �أ�صواتا جميلة حترتم
الكلمة ،وحترتم قراءها ،وحترتم امل�شاعر الذواقة ،فاجتهدت
�أن تبدع ق�صائدها امل�ستوحاة من عبق الأ�صالة ،وتقنيات
املعا�صرة ،ومتزج بني هذا وذاك لت�صوغ �شعرها احلقيقي ،الذي
يعرب عن ذائقة �شعرية مرهفة ما تزال حتمل عبق ال�شعر
يف ثناياها ،ودف��ق الوم�ضات الآ�سرة لقرائها ،ومن ه���ؤالء:
يحيى حمي الدين� ..أح��د �شعرائنا املعا�صرين ،وقد وقفت
على جتربته ال�شعرية مبا ي�ستحق من وق��وف و�أ�ضيفه �إىل
قائمة ال�شعراء العرب املعا�صرين ،والذين يحملون �سمة:
ذاكرة ال�شعر..ذاكرة الوطن ...ولعل �أجمل ما قر�أت من وفاء
ال�شعراء لأهليهم ،وذويهم ،ما قر�أته يف مقدمة ديوان ( خل�سة
عن الروح ) لزميلنا يحيى يف �إهدائه لوالده ,فيقول:
� ...إىل والدي،
وقد قر� ُأت احلياة على كفيه
�شرفة للتعب,...
و�أفق ًا لأحالم ال�صابرين،
ومناجا ًة ال تنتهي
�صدق ًا ،لقد �أح�س�ست يف داخلي ،و�أنا الذي �أتذوق مب�شاعري
جميعها ،عذوبة ما ينزف زمالئي ال�شعراء� ،أنّ �إهداء يحيى
�إمنا هو �إهداء لآباء العروبة �أجمعُ ...مذ كان �آباء رائعون
عرب الزمان ،و�أبناء بررة ...حملوا قد�سية الأبوة مع قد�سية
ربهم للآباء ولق�صائدهم �إىل ذلك الأفق
الكلمة ،وارتقوا ب ِّ
ال��ع��ايل ...حيث يجب �أن تكون الأب���وة هناك يف �أعاليها،
وكذلك ال�شعر ،يف مقامه� ،أي��ن يجب �أن يكون؟ ثم طفت يف
ق�صائد ال�شاعر ،فوجدته ميلك ذلك احل�س ال�شفيف للكتابة
والذائقة ال�شعرية املطلوبة يف ال�شعر ،و�صفاء اللغة ،و�صدق
البوح ،وجمال ال�شكل واملعنى والرتاكيب ،مبا ميتع قارئه مبا
ُيقدمه من ق�صائد يفوح ال�شعر منها ،كما تفوح رائحة الفل
واليا�سمني يف �شرفات البيوتات الدم�شقية العريقة ،ف�إذا بها
عبق التاريخ والغناء على امتداد الزمان الرحيب ،ولعلني
�أبد�أ بق�صيدة( :ربة الف�صول) ...ملا حتمله من دالالت ،ومعانٍ
حقيقية ملنطقة ـ الهالل اخل�صيب ـ يف طوقه املمتد على
م�ساحة جزء هام من �شرقنا العربي ي�شمل� :سورية ،والعراق،

والأردن ،وفل�سطني ،ولبنان ،ومتثل �سورية قلب (هذا الهالل)
حري به �أن يجيء خ�صب ًا �شفيف ًا،
وميثل ال�شعر قلب الهالل ،لذا ّ
عميق ًا كخ�صوبة هالله الذي يندر �أن يكون له �شبه� ،أو مماثل
عرب خارطة فلكنا الكوين ،املمتد بال نهايات:
 ...ب�إزميل رغبتها �أكملتني,
ني،
لت ّوي...متاثلتُ للط ِ
ٌ
إثر �صمتي:
ال
حجل � َ
ً
برية ,ال،
يهادن
ُ
مفردات املرايا:
وال
حتتويني
َل َ�س َ
دثرها ..ما ا�ستطعتُ :
وف �أُ ُ
ب�أ�سرا ِر موتي...
ُ
ا�ستمررت يف الذهاب بعيداً ،وعميق ًا ،يف في�ض هذا البوح
ولو
الوجداين الرهيف ،لأيقنتُ �أنّ تيار جوهر الق�صيدة �سيحملني
على فعل �أال �أقطع خيوط الق�صيدة ،و�أتركها يف �سرحانها �إىل
ـ ما ال نهاياتها ـ لأن قط َع حبلِ الو�صل يف املغنى ،يف�سد ذائقة
اال�ستجابة لكل املغنى ،ويجعل من ت�صاعد املغنى مف�صوال عن
بع�ضهِ  ،وعن مقاطعه ،وي�ضع غرف عتبات ال�شعر بني بع�ضها يف
غاية التباعد والتفكك.
ومع ذلك ،ف�إن البدايات ت�شي بقدرة ال�شاعر على ا�ستنباط
املوهبة من وجدان م�ؤهل للكتابة والإبداع ،و�إذا كانت املوهبة
ال تكفي ـ فع ً
ال ـ ل�صياغة ال�شعر احلقيقي ،ف���إن املوهبة �إذا
ا�ستكملت بثقافة املبدع ،عندها نرى يف خزان �إبداع ال�شاعر
ما ي�ستحق الوقوف عنده� ،إن مطالع الق�صائد حتمل �أهميتها
اخلا�صة ج���داً ،للوقوف على بقية الق�صيدة� ،إن فاحتة
الق�صيدة ،وكذلك قفلتها �إذا ا�ستطاعتا حياز َة عقل القارئ،
وملكاته ،وا�ستجابته احلادة للمتابعة ،فهذا يعني �أن ال�شاعر
ميلك (مقومات �شاعر) ،وميكن لنا �أن ن�ضع يف اعتبارنا ،بقوة
ما منلك من قدرة اال�ستجابة للجمال والفن ،ب�أن نقرر هذا
مرمر ،تلك عتبة
�شعر ...د ٌّر ..ياقوت تلك عتبة ،وهذا رخام،
ٌ
ٌ
عتبة ثالثة،
أمل�س و�صلد ،وعادي وتلك
ثانية ,,,وهذا
حجر � ٌ
ٌ
وللحقيقة ،فما ت�شاهده �ساحة ال�شعر اليوم يقع حتت وطء

العتبة الدنيا التي �أفرزت نوع ًا من الكتابات امليتة الهابطة ال
عالقة لها بال�شعر ،وال ب�أي نو ٍع من �أنواع الأدب ،لأن من وراء
من هم يف الدرجة الدنيا من الثقافة ،والدرجة
تلك الكتابةْ ..
من ميلك موهبة ال�شعر
الأدنى من ال�شعر ،لذا ،عندما نقف على ْ
املعقول واملقبول ،ومن يتمتع بقدرة ما على ـ حياكة الق�صيدة
ال/الن�ساج احلذق ،الذي يحرتم
اجليدة ـ ف�إننا نفرح بذلك الن ّو
ّ
مهنته �أي�� ًا كانت ليقدمها لع�شاقه ،وع�شاق حياكته بال�شكل
اجليد والبهي واملفرد يف �صياغته  ،ون�سجه ،وحياكته املتقنة
...
ُ
ويطلع من �شغف االنتظار ْ
ٌ
لنا
�شرفة كلما بزغتْ يف الدماءِ
ميوت الزمان،ويحيا
على دفرت ر�سم ال�صغا ْر
ونحن� ..شكل الغدير،
�إذا َّ
الرتاب،
جف وعدُ
ِ
وذاكرة اجللنا ْر
ف�أعلى ن�سيم املنازلِ ،
و�ش ًّي َع � ً
مهب الدما ْر
أغنية ...يف ّ
ي�شعر القارئ هنا برتابط وحدة الق�صيدة ،متام ًا على �شكل
وحدة الق�صيدة يف ق�صيدة البيت ،كما ي�شعر بروعة ال�صور
املحفورة يف �أمكنتها ،وك�أنها لوحات �أتقن الإزم��ي��ل ت�شكيل
�صحيح جد ًا �أنني �أق��ر�أ يحيى حمي الدين ـ
حروفها مبهارةٍ
ٌ
مبرات ومرات،
للمرة الأوىل ــ ولكن املرة الأوىل ا�ستتبعتها
ٍ
لكي �أقف على ُبعد وخلفيات الق�صائد عنده ،فوجدته ي�شتغل
باجتهاد احرتام ًا ال�سمه و�شعره ووجدته خمتلف ًا ومغاير ًا
ٍ
حرف �أخرى،
لع�شرات الأ�سماء التي غادرت حرفة ال�شعر �إىل
ٍ
لأن حرفة ال�شعر �إذا مل ُيتقن (احلرفيون) �إط�لاق ف�ضائها
ً
غاية يف القوة ،والإبداع وال�شفافية ،فليذهبوا
ف�ضاءات
�إىل
ٍ
ً
بعيد ًا �إىل �ش�ؤونهم احلياتية الأخرى فما �أجمل جملة تخت�صر
ديوان ًا كام ً
ال من كالم عابر ،ومي�ضي ،حيث يقول ال�شاعر:
ميوت ال�شاعر ويحيا
على دفرت ر�سم ال�صغا ِر
وه��ذه اجلملة ب��ال��ذات ..ذهبت ب��ي ف���ور ًا �إىل �أه��رام��ات
الفراعنة القدامى الذين يحيون املوتى �ضمن دائرة خلّدتْ
حياتي �آخر يف�صل
طقو�سهم بفعل التحنيط ،وك�أمنا هذا فعل
ٌ
بني حياة وموت  ،ليكون اخللود ال�صيغة النهائية للحياة ولكن
الأجمل هنا من ر�ؤي��ة الفراعنة ذاك املجاز املذهل ،والذي
يجعل من دفرت ر�سم ال�صغار هو املغزى الأ�سمى ملقاربة الأجيال
ً
قيمة ،فجعل الأج��ي��ال القادمة من امل�ستقبل هي امل�ستقبل
امل�شرق بذاته ،وب��ذا تنتفي فكرة �أن الإب��داع للكبار فقط،
وال�صغار تنتقل �إليهم الإبداعات بالتلقني لأن عامل احلا�سوب،
برهافة مذهلة ،بحيث و�ضعوا
وتقنيات الع�صر �أتقنها ال�صغار
ٍ
بطالقة وثبات .لقد م َّر
الكبار خلفهم ,وم�ضوا �إىل احلداثة
ٍ
من ميار�سون (لعبة التقاطعات يف ال�شعر)،
يف خميلتي �آالف ْ
مي�ضون ،والقلة املبدعة التي حافظت على نظافة وجمال
�شعرنا العربي الأ�صيل ،واحلقيقة الثانية التي �أُورده��ا هنا:
أتيت على
الكم...الهائل من املجموعات (املهداة �إيلّ)ُ � ،
�أنَّ �أمام ّ
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العر�ض امل�سرحي الأجدر والأكرث ت�أثرياً

• حممد احلفري
«مونودراما» �سكتة قلبية من متثيل جهاد عبيد
و�إخ��راج من�صور ن�صر وال��ذي قدم م�ؤخر ًا على
خ�شبة م�سرح القباين يبدو لي�س من العرو�ض
النا�ضجة وح�سب بل من العرو�ض التي ي�شار لها
بالبنان والتي قد ت�صل حد الكمال ن�ص ًا ومتثي ًال
و�إخراج ًا فالعر�ض مي�سك باملتفرج منذ اللحظة
الأوىل وحتى النهاية والتي يتمنى بع�ضهم لو مل
تكن لي�شاهد املزيد ويقول هل من مزيد ؟
يجعلنا العر�ض يف ح�يرة منذ البداية فهل
املمثل الذي ي�ؤدي دور «�أبو �إ�سماعيل» يف القرب
مث ًال ؟ هل دفن وهو فاقد للوعي ثم عاد للحياة
وهل نحن يف مكان مفرت�ض بني اجلنة والنار ؟..
ن�شاهد على ميني اخل�شبة ميزان ترجح كفة
من كفتيه على الأخ��رى وعلى الي�سار �شاهدة
كبرية لقرب غالب ًا ما ي�صدر منها الإر�سال الهاتفي
ويف العمق نرى كتاب ًا كبري ًا معلق ًا رمبا يكون �سجل
�أعمالنا وتلك رموز بحاجة للتفكيك والتفكري
طوي ًال ..
دخان ميلأ املكان وبندقية مرمية �إىل جانب
رجل ممدد على الأر�ض ك�أنه يف حالة نزع �أخري
لكنه ينه�ض وينادي على زوجه و�أوالده ويت�ضح
م��ن �أ�سئلته ب���أن��ه رج��ل فقد ذاك��رت��ه �أو جزء
منها على الأقل «مبارح �شو ؟ �شو اليوم ؟ قدي�ش
ال�ساعة ؟» ولعله حمق يف لعبته الذكية تلك فما
حدث فوق ترابنا و�أر�ضنا �أمر عجيب وغريب
ومده�ش .
ينجح املمثل والكاتب جهاد عبيد يف جت�سيد
دور بطله واملعاناة التي عا�شها ثم يعود �أحيان ًا
ويف ذروة الأح���داث وت�صاعدها ليكون راوي�� ًا
حيادي ًا يحكي عن بطله بطريقة الغائب وك�أنه
لي�س هو و�إمن��ا �شخ�ص �آخ��ر وهو مل يقم ب���أداء
ذل��ك ال��دور منذ حلظات وتلك لعمري م�س�ألة
على غاية من الأهمية خا�صة يف عمل املمثل
املبدع الذي ي�ستطيع �أن ي�ضبط انفعاالته ويكبح
م�شاعره هنا ويطلقها هناك �أو العك�س ليكون
�شخ�صية �أخ��رى غري التي كان عليها قبل قليل
كحال املمثل ال��ذي قام ب��دور البطولة يف هذه
امل�سرحية .
ما هي حكاية �أبو �إ�سماعيل:
رمبا من احلكاية ت�أتي �أهمية م�سرحية �سكتة
قلبية ذل��ك لأن امل�شكلة تطرح بكل �صراحة
وو�ضوح فالبطل حمل ال�سالح من دون �أ�سباب
مقنعة �أو لنقل هو من الذين وقعوا حتت فتنته
و�إغ��رائ��ه وه��و ال يعرف ما هو قانون الطوارئ
ال��ذي خ��رج من �أج��ل رفعه وتوقيف العمل به

جت�����س��ي��د دور ب��ائ��ع
وهكذا وج��د نف�سه
ال��ك��ع��ك ال���ذي زاول
ي���ح���م���ل ����س�ل�اح��� ًا
مهنته ثم ي�شرح لنا
ويتلقى الأوام��ر �أو
كيف تعرف على فتاة
ك��م��ا ي��ق��ول «وق���ف
ه��ون  ،روح ل��ه��ون » يجعلنا العر�ض يف حرية منذ البداية ظنها حتبه و�إذ بها
معاقة عقلي ًا حت�ضر
وكل ما يتذكره ب�أن
فهل املمثل الذي ي�ؤدي دور «�أبو
وال��ده��ا و�أ���ش��ق��اءه��ا
قلبه ق��د «ع�صه»
و����س���ق���ط �أث����ن����اء �إ�سماعيل» يف القرب مث ً
ال ؟ هل دفن وهو ل��ي�����ض��رب��وه ���ض��رب��اً
م�برح�� ًا �أو مم��ي��ت�� ًا ،
اال�شتباك ..املمثل �أو فاقد للوعي ثم عاد للحياة وهل نحن يف
و�أخ�ير ًا يتعرف على
يتعامل
«ج��وري��ة» وه��و يبيع
البطل مع امليزان ،مكان مفرت�ض بني اجلنة والنار ؟..
امل��ن��ا���ش��ف يف ���س��وق
يجل�س على كفته
احلميدية فيتزوجها
ال��راج��ح��ة ويطلب
وينجب منها الأوالد
منه �أن يعمل ويقوم
وم������ن خ���ل��ال ه���ذه
ب��������دوره ل���ك���ن���ه ال
الت�صاعدية يف �سرية
يفعل وال ي�ستجيب
بالرغم من كل التو�سالت والرجاءات ،يحاول �أن الرجل والتي يقطعها عن طريق ال��روي يبدو
يدق �أرقام جهاز ات�صاله لكن املوجة ال ت�أتي وحني العر�ض مده�ش ًا ومقنع ًا �إىل درجة كبرية فالبطل
تعود جمدد ًا تكون �ضعيفة حيث يحدثه �شخ�ص يف نهاية الأم��ر ابن جمتمعنا وهو منا و�إن �ضل
يدعى �أبو �صطيف فكيف حدث هذا وهو مت�أكد الطريق ويف جزء من حكايته �أو بع�ض منها على
�أن املت�صل قد �سقط �أثناء اال�شتباك ؟ ولذلك الأقل �شيء مي�سنا ويخ�ص كل واحد منا ..
يبكي الرجل وهو ي�ستند على �سالحه ويطلق
كان عليه �أن يت�أكد �أنه مازال على قيد احلياة ،
يفعل ذلك من خالل رفع �صوته وحماولته الغناء على نف�سه النار  ،ي�سقط ثم ينه�ض وهو يبكي
ثم من خالل خطواته الع�سكرية «واحد ،اثنني» جمدد ًا فهل تلك دموع الندم والعودة عن اخلط�أ
ثم يعود ليخاطب ال�شاهدة �أو ذل��ك ال�شخ�ص �أم ذلك ال�ضياع الذي و�صل �إليه ودخل دوامته
من دخل ؟ ..وبعد ذلك وكما يف حاالت م�شابهة
الذي كان يعطيهم �أوامر القتال .
مع مرور الوقت يفهم �أبو �إ�سماعيل ب�أنه قد لكنها جميلة ومتجددة وفيها الإبداع احلقيقي
غدا �شخ�ص ًا متورط ًا فيعود لي�سرد لنا تفا�صيل يعود املمثل للروي وك�أنه يعود للحياة لي�ستغرب
�صغرية عن حياته قبل �أن يحمل ال�سالح فقد غ�لاء الأ���س��ع��ار � ،سعر اخل�سة ال��واح��دة مئات
عا�ش يتيم الأم يف كنف زوج الأب الذي ال يح�ضر اللريات وكذلك امللفوف وغ�يره وب��اب اهلل قبل
�إىل البيت �إال مرة كل �أ�سبوع وكان عليه �أن يقوم احلرب خمتلف عن بابه بعدها ورحمته تعاىل
ب�أعمال ك��ث�يرة يف غيابه و�أن يتلقى العقاب ال تكون قبل �أن تعود املحبة كما كانت بيننا.
حيث ينجح جناح ًا باهر ًا يف ت�صوير عذاباته وقد يبقى مغلق ًا طاملا هناك ظلم و�سفك للدماء
و�آالمه وهو يتلقى �ضربات تلك الزوجة �إ�ضافة وهذا رمبا ما يدفع بالبطل ليوجه �س�ؤاله امل�ؤرق
لعقوبات املعلم الذي يتهمه بالتق�صري ويكون يف واملوجع «�أين بابك يا اهلل ؟» وكما حظه عاثر
تلك اللحظات ذلك املعلم ثم يكت�شف فيما بعد يف احلياة كان حظه عاثر ًا يف املوت فهو مل ينل
�أن زوج��ة الأب ه��ي م��ن كانت تخرب وظائفه ال�شهادة �أثناء القتال بل �أ�صيب ب�سكتة قلبية
املدر�سية عندها يقرر �أن ينتقم منها �شر انتقام ولذلك بقي و�ضعه ملتب�س ًا بينما رفاقه الذين
فيطلق عليها ف�أر ًا كبري ًا ويغلق عليها باب احلمام كانوا معه ي�أكلون وي�شربون ومعهم احلوريات
ليع�ضها ذل��ك ال�شر�س يف موا�ضع ع��دة وكانت وهذا ما يظهر من خالل الكتاب املوجود يف عمق
عقوبته احلتمية على تلك الفعلة هي الطرد من امل�سرح واملقرتن باملكاملات الهاتفية التي تختتم
باحلديث مع الزوجة جورية التي وع��دت �أن
املنزل .
املمثل يف م��ون��ودرام��ا �سكتة قلبية ينجح يف تعلق �صورته يف �صدر البيت �أو على �أي حائط
دوره بكل ت�ألق ثم ينجح يف �أداء �أدوار �شخ�صيات منه ولكن ال بيت وال حيطان يف ه��ذه احلرب
�أخرى منها زوج الأب واملعلم وقائده ال�سابق ويف الظاملة فهل �ستعلق �صورته على �شجرة كما

قالت ؟ تبدو الإجابة على هذا ال�س�ؤال عوي�صة
ومعلقة وملتب�سة �أي�ض ًا �إىل حني منحه ال�شهادة
وهذا مل ولن يح�صل قبل �أن تذهب زوجه جورية
ملقابلة « �أبو قريطة » ذاك املتخم بثورته والذي
ي�ستغل الن�ساء وحاجتها يف �أمور �أخرى لي�س ثمة
من داع للحديث عنها الآن ..
�أخ�ي�ر ًا يح�صل على ذل��ك اللقب ح�ين ت��زور
زوجه ذلك الرجل وي�أخذ منها ما يريد فتخفت
�صرخته وتقل حركته ك���أن امل��وت ق��د �أ�صابه
وحل بروحه من جديد لكن تلك ال�صرخة تعلو
وتتجدد لي�س لأنها تريد �أن تتزوج من بعده فهذا
حقها الطبيعي ولكن لأنها رددت ما قاله «�أبو
قريطة» وغريه من �شركاء القتال فهو يف نظرهم
جبان ولذلك �أ�صيب بال�سكتة القلبية ،عندها
�صرخ فبدت �أرواح��ن��ا ك�أنها ت�صرخ معه «ل�ست
جبان ًا ولكن كان يجب على �أحد ما �أن يتوقف عن
هذه احلرب » بعدها نراه يلوب وهو ال يعرف ملاذا
توقف قلبه  ،يوجه �س�ؤاله للميزان ويطلب منه
�أن ال يكون جبان ًا مثل قلبه وت�ضيع الأ�سئلة ما
بني وبني فكثريون ممن �أ�صابتهم املحنة يعرفون
ماذا يعني هدم البيت الذي ا�ستغرق عمر ًا من
البناء ووق��وف الأب �أم��ام من يحملون ال�سالح
طالبني منه �أن يختار �أحد �أبنائه للموت و�إال
�سيكون اجلميع وه��و �أولهم عر�ضة للموت و�آه
كم هي بليغة حد املوت تلك الطعنة حني يكون
ج�سد زوجة الرجل ثمن ًا للقبه الأخري � ،أ�سئلة
وتف�صيالت ومننمات ���س��ارت ب�ين ال��واق��ع على
�أر�ضنا احلبيبة وبني املتخيل حني وزع البطل
«�أبو �إ�سماعيل» �أو من قام بدوره ونق�صد املمثل
والكاتب املبدع جهاد عبيد خطابه بني امليزان
و�شاهدة القرب وال�سجل ولينرث ه��ذا اخلطاب
تباع ًا على جمموعة مقد�سات ورموز �أخرى قد
ال تقت�صر على الزوجة التي �ضاعت �ضمن هذا
ال�ضياع وال على البيت الذي هدم والأر�ض التي
دن�سها الأغراب وكل الأ�شياء التي �صارت عالقة
يف مهب الريح وه��ذا العر�ض هو خري ختام �أو
م�سك اخلتام لعرو�ض القومي للعام 2015م �أو
هكذا يجب �أن يح�سب وال نبالغ �إذ قلنا هو م�سك
امل�سك لعرو�ض كثرية قدمها القومي خالل �سنوات
خلت و�سواء كان العمل للقومي �أو ت�شاركي ًا كما
حال هذا العر�ض الذي قدم بالتعاون مع م�ؤ�س�سة
مواطنون فنانون فهو �سيرتك ب�صمته الوا�ضحة
على اجلمهور وما �سيقدم ال حق ًا من �أعمال �إذ
يعترب مدر�سة ومثا ًال جدير ًا ب�أن يقتدى ويقلد .
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ير�صد تقلبات اللون وال�ضوء يف تلويناته
الفنان الت�شكيلي عبد ال�سالم عبد اهلل:

فنون

لكل لوحة ا�سمها و�شكلها و�صوتها اللوين وتاريخها

• علي الراعي

أغلب ّ
الظن� ،إن الباعث لهذا الرثاء اللوين ،الذي ُي�ش ّكل الفعالية
� ُ
الت�شكيلية لدى الفنان ال�سوري عبد ال�سالم عبدا اهلل ،هو طبيعة
حلم ،وم�شتهاة ،كان افتقدها ذات مرحلة طفلية ،ال�سيما �إذا ما
عرفنا �إن الت�شكيلي عبد اهلل هو مواليد مدينة « رميالن « �سنة
 ،1961يف اجلزيرة ال�سورية ،وهي بيئة قد ال ُتقدم خيارات
ب�صرية� ،أو لونية كثرية ،و ..من ثم كانت هذه اللغة اللونية
الرثية التي ميزت �شغل هذا الفنان الذي �ش ّكل عالمة فارقة يف
امل�شهد الت�شكيلي ال�سوري ،بهذا النتاج الثرّ  ،و ..هذا الإخال�ص
للطبيعة باعتبارها م�صدر ك��ل �إب����داع ،ف���راح ُي��ن�� ّوع م�شاهده
الطبيعية ،حتى منح خمتلف امل�شاعر الإن�سانية ملفرداتها و..
�أعطياتها ،ليجعل منها معاد ًال �إن�ساني ًا مفعم ًا بامل�شاعر اجلميلة،
ومرو�ض ًا تلك الوحو�ش يف غابات الب�شر اجلوانية ،م�ستبد ًال بها
�أزاهري الطبيعة ،م�ؤكد ًا يف كل لوحة على �إ�صراره ليكون من �أهم
�سدنة اجلمال يف �سوريا العتيقة .

االن�شغال اللوين

و ..رغم كل هذا االن�شغال اللوين مبفردات الطبيعة ،ال�سيما
�أزه��اره��ا ،فال التبا�سات ل��دى عبد ال�سالم عبد اهلل يف م�س�ألة
الت�شخي�ص� ،أي �أن �أمر الذهاب �صوب الطبيعة و�أزهارها ،لي�س
هروب ًا لعجز عن التج�سيد� ،أو يكمن وراء ذلك «دافع عقائدي �أو
ديني « على �سبيل املثال ،فقد احتفت لوحات عبد اهلل بع�شرات
الن�ساء اجلميالت ،والفالحات ،غري �أن مو�ضوع الأزهار بقي الغالب
على كل ما قدمه هذا الفنان ،ل ُي�ش ّكل ب�صمته و�أ�سلوبه اخلا�ص
يف امل�شهد الت�شكيلي ال�سوري .و� ..أمن��ا كان الباعث خلف ذلك
االن�شغال اللوين؛ هو على ما يرى رينوار ،الذي عانى الفقر والأمل
يف بداية حياته ،ومن ثم كانت لوحاته ت�ضج باحلياة والتفا�ؤل،
قائ ًال« :يجب �أن تكون اللوحة معربة توحي بالفرح وال�سعادة
واجلمال ،فهناك ما يكفي من الأمور املزعجة يف هذه احلياة ».
يف حواري معه يقول عبد اهلل�« :أعي�ش حنني الطبيعة لكوين
جزء ًا منها ،فالورود والأ�شجار والزهور؛ لي�ست جمرد �أ�شكال يف
لوحاتي و�إمنا هي �شخو�صي و�أنا�سي ،و�سعيي ور�سالتي؛ �أن نكون
مثل الورود ولدينا عبق �إن�ساين .وفيما قبل كان عبد اهلل ر�سم
الإن�سان بحيثياته املختلفة ،كفالح وفالحة وابن الأر�ض ،طيب ًا
من طيب متاهيه مع الطبيعة الأم ..يقول� « :أنا �أداتي يف تعبرييتي
�سيكولوجي ًا الورود والطبيعة ،و� ..أحيان ًا �أقول �إذا �أردت �أن تبحث
عن �شيء ما ،فابحث عن نقي�ضه .بيئتي النف�سية �أينما ح ّلت
الوالئم اللونية �أكون �أ�سري ًا لها ،فكثري ًا ما يكون الفن تعبري ًا عن
الذات ،و ..ما ير�سي ب�سفينة فنه ،يف مر�سى �أحالم ويقظات غنية
أحب الغنى اللوين واملو�سيقا الب�صرية،
ب�أحالم لنا�سه وحميطهّ � ..
و ..من هنا �أعمل على �أن�سنة اللون� .ألواين ت�أتي كعالمات ورموز
مو�سيقية� ،أوزعها على اللوحة البي�ضاء ،راق�ص ًا و�ضاحك ًا وباكي ًا
و ..بكل النغمات الذهنية واحل�س ّية� ..أو ّزع �أل���واين كنوتة
مو�سيقية �أ�سمعها ،لكن بعيني  ..وهنا يكمن �شغلي الفني� ،أو تكمن
لعبتي الت�شكيلية .».

اجندال مع الطبيعة وحوار

ي�شعر املرء �أن عبد ال�سالم عبد اهلل يف �شغله « ال��وردي « �أنه
يف حوار دائم مع هذه الطبيعة ،ورمبا الأمر ي�صل حد االجندال،
منتظر ًا منها� ،أو هو يح ّثها �أن ُتف�ضي له ب�س ٍّر ما� ،أو تقول له �شيئ ًا
ال ّ
ميل انتظارهُ ،ي�ضيف « :من جهتي �أبحث دائم ًا يف ميتافيزيقيا
الطبيعة ،رغم �إدراكنا لكثري من م�آثرها اجللية ،و ..كلما �أر�سم
منها ،كلما �شعرت ب�أنني انهزم �أمامها ،فهي تر�سمني ،وجتددين ،و..
حتى الآن ،ال �أرى �أنني ر�سمت �سوى ورقة واحدة من طوق العظمة
من وريقاتها الكثرية »..
و ..رغم �أن الفنان ال ُيقدم لوحة توثيقية �أو ت�سجيلية ،و�أمنا
ُيزحزحها عن واقعيتها ،بتلك اللم�سة التعبريية التي ُي�ضفيها على
ُ
واقع جمايل ،و ..من ثم ،ف�إن للوحته لي�س
م�شاهده التي
تنبثق من ٍ
لها �صرختها �أو ابت�سامتها اجلميلة وح�سب ..بل هي تتقلب ما بني
متلق على �شاكلته ،وهنا كل زهرة �أو
ثم يراها كل ٍ
فرح وحزن ،ومن ّ
ِ
وردة لها مدلولها الف�سيولوجي ..كما الإن�سان متام ًا ،فمنها رمزها
الأناقة ،ومنها وجهها البهاء ،ومنها مالحمها البكاء ،ومنها يو�شحها
ال�شجن  ..اللوحة كوجه جميل دائ��م�� ًا ،رغ��م �أن��ه قد ال يكون
مبت�سم ًا .و ..على ما ُيطالب به « ماتي�س « بتكثيف امل�شاعر التي
�ست�صنع اللوحة ،وي�ؤكد « :يجب ر�ؤية اللوحة باملتعة الب�صرية ال
الفكرية ،وباملتعة اللونية ال ال�شكلية ،وبجمال احلركة والت�أليف
ال باملطابقة مع �أ�شياء عرفناها « .بهذه الر�ؤية – على ما يبدو
– ينطلق الفنان عبد ال�سالم عبد اهلل يف ت�شكيله هذه الغابات
اللونية كقم�صان وف�ساتني ُيلب�سها على �أج�ساد �أزاهريه .

الورود دائم ًا الورود

ال��ورود دائم ًا ال��ورود ،وال �شيء غري ال��ورود ،ذلك ما ُتفعم به
لوحة عبد ال�سالم عبد اهلل ،،وال�����س���ؤال� :أال ثمة خ�شية من

التكرار ،وع��دم التنوع ،والوقوع بتقليدية من نوع ما؟ ذلك ما
�س�ألته للفنان عبد اهلل ،ال��ذي �أج��اب « :كما تتك ّرر الكائنات،
وال �شبه يف ب�صماتها ،هنا �أي�ض ًا حيث ال��وردة ترتبع على عر�ش
اجلمال بنوعياتها وبهائها ،والعك�س �صحيح �أي�ض ًا ،و ..يف �أمر
التكرار ،فال�صعوبة يف امل��ادة ال��واح��دة يف العمل عليها ،ولكن
ال �شبه يف التكرار ،كل لوحة ق�صيدة �شكلية لونية وم�ساحتها
كنوتة مو�سيقية� ،إذ �أقوم بتوزيع عالمتها اللونية من لوحة �إىل
�أخرى ،حيث لكل لوحة �إطاللة حالية �آنية خمتلفة عن الأخرى،
ومبعثها من احلديقة اجلمعية الالمتناهية ..هنا لكل لوحة ،لها
ا�سمها و�شكلها و�صوتها اللوين وتاريخها ،و ..لي�س للتكرار هنا حيز
يف �آنية الت�شكيل ..الفاكهة مكررة ،ولكن لكل منها طعمها و�شكلها،
وال��وردة مكررة ،ولكل منها لونها وعبقها وغنجها وابت�سامتها،
و...اللوحة �أي�ض ًا كالعني ،والعيون مكررة ،ولكل كل عني ر�ؤيتها
و�شكلها ..ووالدة اللوحة لي�ست مكننة ت�أتي �آلية ،و�أمنا ملخا�ضها
�صرخته ،الب�صمة مكررة نعم ،لكن لكل منها هند�ستها »..
ُتذكرننا تنويعات عبد ال�سالم عبد اهلل الزهرية ،مبا ا�شتغل
عليه ذات حني �أحد الفنانني اليابانيني الذي بقي ير�سم حقول
القمح ل�سنوات طويلة بجماليات متعددة ،و ..هذا ما فعله �أي�ض ًا
الفنان الفرن�سي كلود مونيه يف ت�صويره « �أكدا�س « احل�صاد التي
�ش ّكل منها العديد من اللوحات ،هنا يلعب �ضوء اللوحة يف تنويع
ه��ذه احل��االت االنطباعية لتعدد ال��ر�ؤي��ة ،وم��ن ثم ال��ق��راءات
اجلمالية املختلفة �أحيان ًا ،فر�ؤية م�شهد عند ال�صباح ،يختلف
عنه عند الظهرية ،وهو بجماليات جديدة عند الأغ�ساق ،ومن
ت�أتي اللم�سة التعبريية ليكون الواقع مكثف ًا على م�ساحة البيا�ض،
وك�أنه واقع �آخر جرى تكثيف اجلمال فيها ،وهذا ما كانت تقوله
لوحة عبد ال�سالم عبد اهلل طول الوقت .

بحوث ودراسات
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حني يغيب قمرٌ
تبكي املجرّ ة ال�شّ م�سية ب�أكملها
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وقائع حفل ت�أبني ال�شاعر العربي العراقي الكبري عبد الرّ زاق عبد الواحد
• تغطية:طاهر مهدي الها�شمي
�أقام ملتقى قبائل وع�شائر العراق ب�إ�شراف مديره العا ّم
الدّ كتور نزار العبيدي و بالتعاون مع مديرية ثقافة ريف
دم�شق حف ًال ت�أبين ّي ًا ل�شاعر العروبة والعراق الكبري عبد
ال ّ��رزاق عبد الواحد يف املركز ال ّثقايف العربي يف جرمانا
بتاريخ .2015/11/24
.بد�أ االحتفال بالوقوف دقيقة �صمت وتالوة الفاحتة
على �أرواح �شهداء العراق و�سور ّية والأم��ة العربية  ,تلى
ذلك كلمة الأم�ين العام الدكتور ن��زار العبيدي التي قال
فيها:
الأخوات والأخوة الكرام :
با�سم ملتقى قبائل وع�شائر العراق  ,نرفع �إىل اهلل
روح
��اء من � ِ
أعماق قلو ِبنا �أن يتغ ّمد بالرحمة َ
تعاىل رج ً
ري عبد ال��رزّاق عبد الواحد .
الفقيد �شاع ِر
ِ
ِ
العراق الكب ِ
وقلعة �شع ِره ِالآبد ِة
امقة
نخلة
ِ
ال�س ِ
ِ
ِ
العراق ّ
ُ
تنفتح �صفحا ُتهُ
حيث
احلديث املتن ّقلِ ,
تاريخ ِه
و�س ْف ِر
ِ
ِ
ِ
ُ
امية  ,و�أهوا ِل ِه الّتي �أرهقتْ و�أزهقتْ فيه
على �أحدا ِث ِه الدّ ِ
أرواح  ,وفتحتْ للهجر ِة منهُ �أبواب ًا ت�ستع�صي على الإغالق.
ال َ
ُ
ُ
ري واجلمالِ  ,ف�إذا
يف �شع ِر هذا ال�شاع ِر
العظيم تلتقي الأ�صالة بالإبدا ِع  ,واحلر ّية باحلقِّ واخل ِ
ِ
الكلمة بجناحني من نو ٍر .
الر
ع
إيقا
�
ب
أر�ض
وح  ,ويح ّل ُق يف �سماءِ
ِ
به يخطو على ال ِ
ِ ّ ِ
ٌ
ٌ
ٌ
عبدُ الرزّاق عبد الواحد �شخ�صية �شعر ّية حافلة ّ باجلميلِ ّ
مل
والط ِ
ريف  ,ناب�ضة باحلزنِ والأ ِ
ٌ
كل ُ
عري تلتقي ال ُ
وطن ب�أكم ِل ِه  ,يف ُم ْن َت ِج ِه ّ
أجيال فهو خر ّي ُج ِّ
احل َق ِب
,
حاملة لهمو ِم وتط ّل ِ
ال�ش ّ
عات ٍ
الزّ من ّي ِة ُ ,
منذ فج ِر ّ
ّ
�سه املتعدّ د ِة .
املت�شظي ب�ألوا ِن ِه
ال�شع ِر �إىل �أ�صي ِل ِه
املتباينة ومدا ِر ِ
ِ
حتكمهُ َ
ُ
ال�صرخة ّ
ّ
ال�شعر ّي ُة التي �أطل َقها من ُع ْم ِق ّ
ات
تلك
,
االغرتاب
ال�شاعر
يتلظى
بنريانِ
الذ ِ
ِ
ُ
ُ
وقتل ُ
ري
وجتويع وت�شريد
املتالحقة من ح�صا ٍر
املفجوعة مب�آ�سي العراق ونكبا ِته
ٍ
ِ
ِ
وظ ٍلم وتدم ٍ
ٍ
و�سلب .
ونهب
وعمالة
وخيانة
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ُ
الط ُ
فكر و�شعو ٍر ّ
لغة ّ
تتفج ُر تلك ّ
لتب�ش َر
اقات
عبد الرزّاق ِ
ال�شاع ِر ِ
يف ِ
املخزونة من ٍ
عبد الواحد ّ
ٍّ
�سة  ,مم ّث ًال ق�ضايا الأ ّمة
ينتمي
أن
�
دون
قومي
وطني
يف
ثقا
مب�شرو ٍع
حلزب �أوطائفة ٍ �أو م� ّؤ�س ٍ
ٍ
ٍّ
ٍّ
والعدالة كما ُ
يليق
حيح للحر ّي ِة
حر ٍة
ِ
ٍ
كرمية  ,يف ج ٍّو من املفهو ِم ّ
 ,و�أهدا َفها يف بناءِ حياة ٍ ّ
ال�ص ِ
ُ
ّ
ّ
العراقي  ,ونالتْ من �سياد ِته
عب
بال�ش
ل
ح
التي
الكوارث
ْها
ت
�شوه
إن�سانية الإن�سانِ  ,بعد �أن
ب�
تْ
ِ
ِ
ِّ
وحر ّي ِته  ,ونحنُ اليو َم �إ ْذ ُ
احلزين
هلل تعاىل �أن يتغ ّمدَ الفقيدَ
نقف مع ًا يف هذا املحفلِ
نت�ضرع �إىل ا ِ
ِ
ّ
الواحد برحمته ذاكرينَ َ
بع�ض ف�ضائ ِل ِه فيما � َ
َ
أجنز
عبد
زاق
الر
عبد
�شاعر
العزيز
ِ
ري ِ ّ ِ ِ
ِ
العراق الكب ِ
َ
نفيه جزء ًا ولو ي�سري ًا من حقّه على �أبناءِ وط ِن ِه و�أ ّم ِت ِه .
من �إبدا ِع
�شعري  ,ع ّلنا ِ
ِّ
أكر ُر �شكري وتقديري لكم �أ ّيها الأخوة الأعزّ اء  ,راجي ًا
� ّ
ُ
خطاكم .
املوىل ج ّلت قدرته �أن يوف َّق ُكم  ,وي�سدّ َد
ُ
ورحمة اهلل وبركا ُته .
وال�سالم عليكم
ّ
الرزاق عبد الواحد حيث �أبان فيها
ّ
ثم �ألقى الدكتور ح�سن حميد كلمة يف ت�أبني ال�شاعر عبد ّ
تعاطفه مع �سرية حياة ّ
ال�شاعر وعالقته به من خالل م�شاهد وذكريات حميمية ملأى بالأ�شجان
ثم تقدّ مت مديرة ثقافة ريف دم�شق الأ�ستاذة ليلى �صعب ف�ألقت كلمتها التي عبرّ ت
واحلنني ّ .
امل�شرفة متعاطفة مع و�ضع العراق هذا ّ
ال�شعب الّذي
ّ�ضالية
ن
ال
ول�سريته
لل�شاعر
إجاللها
فيها عن �
ّ
ذاق الويالت والأهوال
بطي كلمته عن هذا ّ
غ�سان عبيد ّ
ال�شاعر
أ�ستاذ
ل
ا
املندائيني
جمعية
رئي�س
بعد ذلك �ألقى
ّ
مرتحم ًا على روحه ,ومعدّ د ًا مناقبه وم�آثره كما بينّ فيها عبقرية هذا ال�شاعر الأدبية
العظيم
ّ
غ�سان غنيم لت�ستجلي عظمة و�أنفة هذه ّ
ال�شخ�صية ّ
الفذة
الدكتور
كلمة
وجاءت
,
ّق
ل
�
أ
املت
وبيانه
ّ
التي غنّت للعراق ولن�صرة �شعبه وعدالة ق�ض ّيته  .وقد �ألقى الدكتور راتب �سكّر كلمة عبرّ فيها
عن ح ّبه و�إجالله لل�شاعر املرحوم با�سمه وبا�سم الأخوة امل�سيحيني يف مدينة حماة كما �أ�شاد
فيها مبجد هذا ّ
ال�شاعر الكبري ون�ضاله يف �سبيل ن�صرة العراق.
وجاءت ق�صيدة ال�شاعر الدكتور نزار بني املرجة ب�شجونها العميقة تبكي الفقيد العزيز من
ال�صادقة .لت�أتي بعدها ق�صيدة ّ
العراقي
العربي
ال�شاعر
خالل لغة فن ّية م�شحونة بالعاطفة ّ
ّ
ّ
الرزاق عبد الواحد
عبد
ال�شاعر
وطنه
وابن
�صديقه
فيه
الدّ كتور علي عزيز العبيدي التي رثى
ّ
فجاءت حم ّملة مبا �أ�شجى احلا�ضرين وهيج لوعتهم لرحيل ال�شاعر ومل�آ�سي العراق احلبيب  ,من
والت�صوير البديع ملا يعتمل يف �صدره و�صدر ّ
عراقي
كل
ال�صادقة
ّ
خالل �شعر ّية ناب�ضة بالعاطفة ّ
ّ
�شريف .
ّ
ّ
وقد �ألقى ال�شاعر حممد خالد خ�ضر ق�صيدة فريدة يف رثاء ال�شاعر املرحوم عبرّ فيها عن

�أحزان العرب والعراقيني حيث �أثار �شجون احلا�ضرين ب�إلقائه املعبرّ وعاطفته العميقة .
يف حني �ألقت ال�شاعرة وليدة عنتابي ق�صيدة يف رثاء هذا ّ
ال�شاعر العظيم م�شحونة بالأ�سى
واحلزن لرحيل �شاعر غنّى للعروبة والوطن ب�أ�شجى الأحلان و�أعمق العواطف .
ثم �ألقى الدّ كتور فهد �إبراهيم كلمة عبرّ فيها عن حزنه و�أ�سفه على رحيل �شاعر كبري ّ
كال�شاعر
ّ
ّ
العربي بجارة وا�ستحقاق .
الرزاق عبد الواحد �أمري ال�شعر
عبد ّ
ّ
ثم �أ ّدى الفنّان �شكري �سوباري معزوفة حزينة ر ّدد فيها �أبيات ًا �شعر ّية بعنوان« :بكى العراق»
ّ
من كلمات ّ
ال�شاعرة وليدة عنتابي ّ
بث من خاللها �أحزان العرب �أجمعني لرحيل �شاعر العراق
الكبري  :بكى العراق
َ
برقُ
�............ضاق الوجو ُد وكا َد الكونُ َي ْن َغ ِل ُق
غابتْ جنو ُم َك ال ٌ
�ضوء وال ْ
َ
ني قلبي �أبكي لوعتي ِح َرق ًا ..........بكى العراقُ وغامتْ يف املدى �أ ُف ُق
بع ِ
قاط َب ًة يف ذا ِتها ُف ِج َعتْ ...............يا �س ّيدَ ا َ
حل ْر ِف �سيف ًا َ�سلَّهُ �أ َل ُق
ب
ر
وال ُع ْ ُ ِ
قدُ َ
ي�س َت ِب ُق
ا�س ًا لمِ ُ ْل َتم ٍ
عر َك ِنبرْ َ َ
بات ِ�ش ُ
ِ�س ُ .............نو َر البيانِ  ,وما �أ�سديتَ ْ
ً
َ
ُ
ً
بنيتَ
ذكر َك ال َع َب ُق
ي
ي
ح
ي
العروبة
...........بك
ا
خالد
ا
ح
�صر
للمجد
و�سمتْ
ُ ْ ِ
َ
ِ ْ
َ
احلرف ْ
ولت�شهَدْ لها ُّ
الط ُرقُ
قاب مل َْح َم ٍة� .......أط ِلقْ لها
يا ْ
من تبارى ٍ
ملجد َ
ً
ّفتَ
وح ٍي �إذا �أبوا َبهُ طرقوا
خل �إِرثا على الأيا ِم يبقى
َ
لنا...............نربا�س ْ
البا�شق ا َ
ُ
حل ِدقُ
ال�صق َْر � اّإل
وفر ْد َت َجن َْح َك ِو ْ�س َع َ�س َما ِئ َك َ�صق َْر ًا......ال ُيطْ ِل ُق َّ
َ
ٌ
ترَ
وقلب ال ُع ْر ِب َي ْح ِ قُ
هذي العراقُ هتاف واحدٌ َو ِجدٌ
ِ
...........غ َّب الودا ِع ُ
تاله عر�ض فيلم وثائقي عن مراحل حياة ّ
الرزاق عبد الواحد من �إعداد الأ�ستاذة
ال�شاعر عبد ّ
املهند�سة لبنى من�صور .
:ال�سادة
يف ختام حفل ال ّت�أبني قدّ م الأ�ستاذ ناجي الزّ بيدي كلمة اختتم فيها احلفل قائ ًال ّ
احل�ضور الكرام :
العراق  ,نتقدّ ُم بجزيلِ ّ
مي
با�سم ملتقى قبائلِ وع�شائ ِر
ِ
ال�شك ِر مل�شارك ِت ُك ْم لنا يف هذا املَ ْح َفلِ الكر ِ
ِ
ُ
ٌ
ُ
الواحد ,
عبد
زاق
الر
عبد
ري
الكب
ر
ال�شاع
روح
هي
كرمية
طاهرة
روح
ه
ئ
أجوا
�
يف
ترفرف
الّذي
ِ
ِ ِ ّ ِ ِ
ِ
ِِ ٌ
ُ
ادقة  ,ووطن ّي ِت ِه
القمم
ا�سمه عالي ًا فوق
العراق وابنهِا ال ّبا ِر  ,الّذي
�شاع ِر
ال�ص ِ
ِ
ِ
ُ
يرتفع ُ
ِ
لعروبته ّ
ُ
ُ
ٍّ
ُ
�شعر و�أدب ٍ ,امتازَ
َ
ّ
ِ
ال�سمات القومية والوطنية �أ�صدق جتل مبا �أبدع َمن ٍ
املخل�صة  ,حيث جتلتْ هذه ّ
َ
ّ
ين�ساب
جلي الفكر ِة ,
,
ة
ور
ال�ص
ع
بدي
,
ة
العبار
�شفيف
فكان
,
ها
ت
وجزال
ها
ت
و
وق
غة
ل
ال
ب�سالمة
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ّ
ّ
ّ
َ
ب�سال�سة ٍو ُي ْ�س ٍر  ,فيمت ُّع القارئ
ُ
ويطرب ّ
ال�سامع َ
ُ
ته
نا
ر
�شاع
ني
نحتفل بت�أب
ونحن اليو َم �إ ْذ
العظيم  ,ذاكرينَ بع�ض ًا من ف�ضائ ِله ِوعروب ِته ووطن ِي ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
و�شجبه ّ
لكل �أ�شكالِ العدوان
للعمالة واال�ستغاللِ ,
بلد ِه ,وك ْر ِهه ِ و�إدان ِته
 ,وغيرْ َ ِت ِه على
ِ
ِ
م�صالح ِ
ِ
رب بذك ِر ِه
ومتجيده ِ
ِ
إرهاب والتدميرِ � .إنمّ ا نحقّق تالحم ًا وطني ًا وعروب ّي ًا �أك َ
ِوال ِ
كر كلُّ ّ
ّ
واحدة ِّ .
ال�شك ِر ّ
روحه
و�ساهم ولو
ح�ضر
لكل من
بكلمة عزاءٍ
ترح َم على ِ
ولكل ْ
ٍ
ِ
َ
َ
من ّ
فال�ش ُ
َ
َ
َّ
ُ
اّ
َّ
َ
هلل و�إنّا
م
ك
ع
يفج
أل
�
وجل
ز
ع
هلل
ا
من
ني
متمن
.
الفاحتة
ة
�سور
�
أ
وقر
ِالطاهرة
بعزيز  .و�إنّا �إىل ا ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ُ ْ
إليه راجعونَ .
� ِ
وقد ق��دّ م احلفل الأ�ستاذ علي ف��وزي حيث �ألقى مقتطفات من �شعر ّ
ال�شاعر املرحوم عبد
كل فقرة و�أخرى خمتتم ًا احلفل بالرتّحم على روح ّ
الرزاق عبد الواحد بني ّ
ال�شاعر الكبري و�شكر
ّ
احلا�ضرين وامل�شاركني .
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نشاطات

احل�ســـــكة

تكرّ ُم مبدعيها ال�شباب بجائزة الق�صة الق�صرية

• منري خلف

يف ظهرية ي��وم الثالثاء ال�سابع ع�شر من
�شهر ت�شرين الثاين وبرعاية املهند�س حممد
زعال العلي حمافظ احل�سكة �أقام فر ُع احتاد
ّ
الكتّاب العرب بالتعاون مع مديرية الثقافة
باملحافظة املذكورة حف ً
ال تكرميي ًا للفائزين
بجائزة الق�صة الق�صرية لعام  2015دورة
رح َب
القا�ص الراحل حممد العجيل ،وقد ّ
ّ
ال�شاعر خلدون �إبراهيم
يف بداية احلفلِ
ُ
بال�سادة ال�ضيوف واحل�ضور وامل�شاركني يف
هذه امل�سابقة وبالفائزين بها ،وكانت البداية
دقيقة �صمت على �أرواح �شهداء الوطن ،عقب
ذلك بثّ فيلم ق�صري عن الكاتب الراحل الذي
حملتِ اجلائز ُة ا�س َمه يف هذه الدورة ،وكانت
م�شاهد الفيلم م�صورة قبل وف��ات��ه ب���أي��ام
�شهادات عن جتربته
الفيلم
قليلة ،وعر�ض
ٍ
ُ
الق�ص�صية من قبل كتّاب ومبدعي مدينة
احل�سكة ،حيث ك��ان ال��راح ُ��ل ابنَها املبد َع
الذي حاز اجلائزة الثانية يف م�سابقة دبي
الثقافية بدولة الإم��ارات العربية املتحدة
الرماد)
عن جمموعته الق�ص�ص ّية ( �سلطة ّ
قبل رحيله ب�أيام قليلة ،ومل يكن ل�سانُ حال
��ب ،فجاءت
ُمك َّرمنا ال��راح��لِ
ُ
يلهج �إال ب��احل ِّ
ب��ادرة احتاد الكتاب العرب يف هذه اخلطوة
توحدُ َّ
مل �شمل
َ
لت�صبح اجلائزة با�سمه يد ًا ّ
�أ�سرة الكتّاب واملبدعني على مائدة الكلمة
ودم
ويف رح��اب الإب���داع حيث م��دا ُد القلب ُ
القلم.
كاتب هذه ال�سطور
رب
بعد ذلك اعتلى املن َ
ُ
رئي�س ف��رع احت��اد الكتاب العرب باحل�سكة
عي �أن ثما َر
م�شري ًا �إىل �أننا مهما حاولنا �أن ندّ َ
الفرح دانية من متناول �أي��دي م��رادن��ا ف���إنّ
ُ
مما تقو ُلهُ
الكلمات ،ومهما
َ
حجم اخل�سارة �أك ُ
رب ّ
تلح علينا �أن
كانت اخل�سار ُة كبري ًة ف�إنّ احلياة ُّ
ن�ستجيب لنداء قلبها ،و�أن نبقى متفائلني ب�أن
َ
َ
ثم �ألقى ق�صيدة
الغدَ �سيكونُ �أجمل ب�إذن اهللّ ،

تطر َق
�شعرية بعنوان�( :أوقفتُني يف ال�شعر) ّ
احلب
فيها ع ّما ينبغي �أن نكون عليه من حيث
ُّ
للإن�سانية جمعاء ،كما �أ���ش��ار �إىل �ضرورة
إ�سالمي
وامل�سيحي ال
الكردي العربي
التالحم
ّ
ّ
ّ
يف حمافظته ذات ال��ط��اب��ع الف�سيف�سائي
اجل��م��ي��ل ،ذل��ك ال��ط��اب��ع ال���ذي ح���اول ُ
بع�ض
امل���غ���ر����ض�ي�ن �أن
يعيثوا ف�ساد ًا يف
ت�����ش��وي��ه ج��م��ال
�ألوانه ،وتخريب
�صورته الفطرية
ال����ت����ي ت�������ش���ك ُ
ّ���ل
ح��دي��ق��ة ال��وط��ن
التي ال غنى عن
اختالف �أزاهريها
وت��ن�� ّوع �أجنا�سها
و�أل������وان لغاتها،
وم����ن ق�����ص��ي��دت��ه
ن�����خ�����ت�����ار ه�����ذه
الأبيات:

ً
على دمائي حملتُ
قاطبــة
النا�س
َ
من ِّ
كل لونٍ ومن طيف البدايــات
أندل�س
العراق �إىل
من
ِ
ٍ
م�صــــر و� ٍ
نخْ
إمـــارات
ومن �ش�آ ِم ْي �إىل ـــل ال
ِ
ومن �أنايَ  ..يدُ النورو ِز توقظهـــا
احلب يف �صفْو الإخـاءات
وتزر ُع َّ
من �أجل مو�سى وعي�سى �..آل �س ّي ِدنا
احل�ضارات
ري َم ْن �أحيــا
ِ
حم ّم ٍد  ..خ ِ
يده ْم
ر�شفتُ من هَ دْ يهم �ضوئي ،ومن ِ
الر�ؤى يف ّ
ظل �آيـــات
قطفْتُ َ
غيم ّ
ــــم لأرى
أ�سبـــح يف دنياهُ ُ
ورحتُ � ُ
بحر ًا من النور يف �أر�ض النبوءات
القا�ص الأ�ستاذ �إبراهيم
بعد ذل��ك ق��ر�أ
ّ
عواد خلف ع�ضو احتاد الكتّاب العرب وع�ضو
أو�ضح
جلنة التحكيم تقرير اللجنة ال��ذي � َ
ٌ
يدافع عن قيم اجلمال
مقاتل
الكاتب
فيه �أنّ
ُ
َ
واحل���قّ واخل�ي�ر ,وال ي��ق ّ��ل �أه��م�� ّي��ة ع��ن ال��ذي
ّ
ي�سط ُر بدمه بدائع الظفر و�أنا�شيد ال�سالم،
أع�ضاء اللجنة
و�أ�شار يف كلمته املقت�ضبة �أنّ �
َ
َ
ا�شتغل كلُّ واح ٍ��د منهم على حدة يف حتكيم

املواد الق�ص�ص ّية املقدّ مة لهذه امل�سابقة بكامل
ً
مغفلة من �أ�سماء
الق�ص�ص
النزاهة حيث كانت
ُ
ُ
ِّ
ق�ص ٍة العالمة
لكل
اللجنة
وو�ضعت
�أ�صحابها،
ِ
ّ
ُ
�سالمة اللغة وما يقو ُم
التي ت�ستحقّها من حيث
ري فن ّي ٍة
عليه ف ُّ��ن الق�صة الق�صرية من معاي َ
تكتب ل�صاحبها الت�ألق والتّف ّوق ،وكانت اللجنة
ُ
م�ؤلفة من الدكتور فريد �سعدون رئي�س ق�سم
اللغة العربية يف جامعة الفرات باحل�سكة،
والقا�ص �إبراهيم
والأ�ستاذ القا�ص حم ّمد ندمي
ّ
رئي�س فرع احتاد الكتاب
ع ّواد خلف ثم دعا
ُ
ال��ع��رب باحل�سكة ال�س ّيدَ حمافظ احل�سكة
املن�صة
وقائدَ �شرطتها ومدير الثقافة �إىل
ّ
و�شهادات التقدير للفائزين،
لتقدمي ال��درو ِع
ِ
ُ
وقد ح�صدتْ
ق�صة (خ��ارج نطاق التغطية)
للقا�ص عبد الغني حم ّمد
اجل��ائ��ز َة الأوىل
ّ
ً
َ
(منا�صفة)
الثانية
وقطفت اجلائز َة
املح ّمد،
ِ
ُ
للقا�صة
يذهب �إىل تركيا)
ق�صة ( جا�سم لن
َ
ّ
وق�ص ُة ( امل�صباح يف
أحمد
ل
ا
د
م
حم
أ�سماء
�
ّ
ّ
للقا�ص �إبراهيم حم ّمد الأحمد،
زجاجة )
ّ
�أ ّما اجلائزة الثالثة فكانت من ن�صيب ال�شاعر
ق�صته (القارورة)،
والقا�ص ي�سار احلبيب عن ّ
ُ
جلنة التحكيم عن ق�صتني ،الأوىل
كما ن ّوهت
( :مد ّونات رجل ي� ّؤج ُل موته) للقا�ص داوود
الفريح وال ّثانية( :غواية مدينة) للقا�ص
حممد ن�شمي كل�ش ،وق��د ق���دّ َم ف���ر ُع احت��اد
الكتاب العرب باحل�سكة �شهادة �شكر وتقدير
لرئي�س احتاد الطلبة باحل�سكة الزميل حمزة
املنوخ ملا بذل من جهود متم ّيزة لإجن��از هذا
االحتفاء وتقدميه الدرو َع للفائزين بجائزة
الق�صة الق�صرية لعام � 2015آم ً
�لا ب���أن تكون
االح��ت��ف ُ
��اءات ال��ق��ادم��ة �أك�ث�ر بهجة و�أن�ضر
جما ًال ويكون العامل ك ّله منعم ًا بالأمن والأمان
واال�ستقرار وال�سالم.

شعر

املنرية يف حلمها الثالث

•كمال �سحيم

ِهم ..
و�أزو ُر َ ..م ْن �أَخذوا َعلى َدم ْ
ربالء ..
َق�صيدَ ة َك
ْ
و�أزو ُر فيِ َوجعي ..
َ
ماء ..
املُ َ
خيم  ..واملَدينَة َ ..
وال�س ْ
داء ..
و�أزو ُر ظِ لي فيِ ِ
الر ْ
و�أزو ُر َي ُ
ني ..
خ�ضور ًا َعلى َ�شفتي ال َيم ْ
َ
ً
الي�سا ْر ..
ع�سو َبا َعلى �شفتي َ
و�أزو ُر َي ُ
ال ُبعدَ َب َ
ني َ�شهادتي ..
والدا ِر  ..واملِ�شوا ْر ..
•••
�أنا ال �أُحدث ُكم ل َت ْب ُكوين ..
يف املَوتِ َعا َمتْ ..
�ألوانُ َط ِ
وا�س َتعا َر �َ ..صديقُ َجار ِتنَا
َ
ر�صيف َل ْي َلتِهِ ،
ً
لري َف َعني �أ َماما فيِ ُ
احل�ضو ْر ..
َ
�ضاء ،
وال�ش ُ
م�س �أف َلتها ال َف ُ
ُ
زغردتْ �أمي
َو َ
َ
فن القُبو ْر ..
َعلى ك ِ
َم ُ
نخو َر ٌة فِينا الع َِظ ُام
َم َع ال�صدُ و ْر ..
•••
َ
الدرب ..
فيق
ر
يا
قِ ْف َ
ِ
اَمهِلني
َ
لأج َم َع ما تبقى
َ
َ
ني ..
ي
ال
وق
ف
م ِْن ُغبا ِر الطّ ل ِع
ا�سم ْ
َ
َ
لأزو َر ُد ْكن ََة َم ْن �أباحوا ..
للم�س َتعا ْر ..
نَخْ لتى ُ
لأزو َر َقاهِ َر َة ال ُغبا ْر ..
ف�أنا �أُ َ�سل ُّم ُعهدَ تي ..
لمِ لي َكةِ َ
يف التي ،
الط ِ
هَ دَ َرتْ دمي ..
و�أُحر ُر املَقهى م ِْن ُ
ال�شعراءِ ،
�أنثرُ ُ هُ ْم ..
على َط َر ِف َ
ال�شوا ِر ْع ،
�سحبوا..
كي ْي َ
م ِْن َدفترَ ِ ُ
اخل ُطواتِ ..
ذاك َِر ِة ُ
وب ..
ال�ش ُع ْ
•••
َعب َث ًا � ..أُ َح ُ
ألف الأَ َ
اول �أنْ � َّ
ر�ض
َح َ
ولك � ْإ�ص َبعي ..
َ
ُ
ني ..
غر َماءِ ال َع ْ
َف َل َع َّل �أجل ُم ث َ
ني ،
بهج َة الأُذن ِ
� َ
أوع ِّلي �أُ َق ِّر ُط َ
با َ
مي ..
حل َج ِر ال َكر ْ
ف�أنا َ ..م َ�سا َفةُ
َما َي ُ
قول َ
هر لل َنحلِ ..
الز ُ
َعلى َ�ش ْم ِع ا َ
خلليةِ
يح ..
� ْأ�سترَ ْ
•••
ال َف َ
رق َ ..ب َ
ني ال َغابةِ الأوىل ،
راب ..
وال َم َط ِر َ
ال�س ْ
اء
حرر ال َق َم ُر ال َف َ�ض َ
َ�س ُي ّ
اب ..
مِنَ
العباء ِة واحل َِج ْ
َ
�شيء فِيهِ ..
ال َ
َ
أطراف ..
ُي َح ِر ُك ال
باب ..
الر ّملِ ال َي ْ
يف َ
�سلم ُعهدَ تي ..
ف�أنا �أُ ُ
لمِ لي َكةِ َ
الط ْ
يف ،
َ
و�أُعا ِنقُ النرَ جي َلة ..
والبي�ضاء ..
وال�سمراء ..
الزرقاء ..
َ
َ
ْ
باح ...
ال�ص
ري
ف
�صا
َف َع َلى َع
ِ
ِ
َ
ِ
يُطِ لُّ َوجهُ َحبيبتي ..
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اء ..
م ِْن َغ ِ
ري َم ْ
ال ُح ٌ
رة َ
اء ..
تر�ضى ِ ..ر َث ً
اء يف ال َب َغ ْ
َ�س َتف ُِّر م ِْن َدمِها ..
�ضن وليدِ ها ..
لحِ ِ
�ساء ...
َحتى َتعو َد مِنَ املَ ْ
•••
الآنَ ،
كربالء ..
باح َو
ال�ص ُ
َي ْ�س َح ُرين َ
ْ
َ
مي�ص النَو ِم ..
ق
لى
ع
..
َو َد ُم ا ِ
ِ
خل َمار َ
ر�س ..
َوعجين َُة ال ُع ِ
حلن ُّة ا َ
اء ..
خل
وا ِ
�ضراء يف َط ِ
ُ
رف الإ َن ْ
ال َف َ
رق َب َ
ني الن َْج َمةِ ال َثكلّى ..
أنبياء !!!
َو َح ْ�شدِ ال ْ
•••
َ
أفاق فِيه ُ
ني � َ
ال�شرقُ ِح َ
اجلو ُع ..
..ح َ
ِري ..
ال�سام ّْ
َحدثني َ
ديث َ
�صر الذي ين�أى ..
ف� َأط َّل م ِْن َبوابَةِ ال َق ِ
َوناداين ..
َن ُ
ظرت  ..للأ�شْ جار  ..وال ْأ�س َحا ِر ..
َ
َ
ُ
َ
يب ..
وال َق ِ
مر املعل ِّق فوق َب ِ
اب الغ ْ
َحاولتُ َقفز ًا ..
يف َف�ضاءِ املَوتِ َكي �آتي ..
رب َفا ِر َغ ًة ..
َر�أيتُ الدَ َ
َي ُل ُّف َ�سوا َدها ن ُ
ُتف ال ُغبا ْر ..
وال َعا�شِ قُ املُم َتدُّ َ�شوق ًا ..
ليج ُ
احل ِّب ..
يف َخ ِ
ُمتك ٌِئ َعلى َح ْجم الوعودِ..
ري َ
وء َ ..
هر ..
و َي�ستع ُ
والز َ
ال�ض َ
َ
�ضيحة ال َعو ِد
و َف
�إىل َج�سدِ ال َب َ
عو�ضةِ م ِْن َجديدْ ..
ال ُبعدَ َب َ
ني َ�شها َدتي
والدَ ا ِر  ..واملِ�ش َوا ِر ،
وال َو َج ِع ال َعنيدْ
•••
َهر ِ ..ح َ
ني َيجو ُع ..
الن ُ
�سحب ..
َي ُ
َ
أر�ض �أ َ
خ�ض َر ُه ..
م ِْن ِب ِ
�ساط ال ِ
َويرمي
ً
َ
�سِ ْح َجة َ
ني ..
فوق اجلب ْ
وال َّر ُ
ُ
مل  ..والكثبانُ ..
يف َ�سقْط ِا َ
ريف ..
خل ِ
اء ..
َ�سحا َب ٌة م ِْن َغ ِ
ري َم ْ
رب ..
فال�ص ُ
َ
ج َّم َر َفوهَ َة البرُ َكانِ
الزلزالِ قِ َ�ص َتهُ ..
َد َّ�س يف ِ
ً
ً
َ
ُ
َ�س َنميدُ َ�شرقا  ..ث َم غربا ..
َكي َنعو ْد ...
فر�ص ٌة َ ..ب َ
ني ال َن�شيدِ ،
ال َ
وح�صةِ الإمالءِ ..
ِ
�ساب مقهانا ا َ
جلديدْ ..
ِ
وح ِ
رب َينْ�سِ ُج َطع َمهُ
فال�ص ُ
َ
َب َ
ني ال�شِ فا ْه ..
وال َقهو ُة املُ َّر ْة ..
اء ..
ِبال هَ يلٍ ُ ..ت َقدّ ُم يف ال َع َز ْ
وع ُ
ر�س
جينة ال ُع ِ
َهر َ ..
َوحبيبتي  ..والن ْ
إناء ..
َ
وح ُ
ناء ال ْ
ال ُبعدَ َب َ
ني َ�شهادتي  ..والدَ ا ِر
َ
اء ..
واملِ�ش َوا ِر  ..يف ُطولِ امل َ�س ْ

•هيالنة عطا اهلل

كنا �س َكينْ ِ يعربانِ
�إىل �ض َّفةِ ال�صمتِ
َ
ع�شق
ينتظرانِ
انبالجة ٍ
ت�ستوطنُ الذاكر َة
مطر
ينتظرانِ
مواكب ٍ
َ
على �أيكةِ الغا ِر يهمي
َ
ي�سكر النو ُر
هناك
ُ
ويتَّكي على املواج ِع دهر ًا
كنا �س َكينْ ِ يعربان
الهم�س
برزخ
ِ
من ِ
َ
الغابة وعد ًا
ي�شعالنِ
ال�شوق
من رئةِ
ِ
ً
فتغدو هيكال جديد ًا
للعبادة...
ينف�ضانِ غبا ِر الليلِ
وينطلقانِ
�شم�س �أخرى
�إىل ٍ
احللم
بلون
ِ
َ
ليهطل خمر ًا ونرج�ستني

ذكرى �أبي

ني
عندما يرهقُني احلن ُ
أخذين ُ
ي� ُ
جبل الذكرى
�إىل غرفةِ �أبي
�أقفزُ على �صمتِ اجلدران
في�ستبيح املدى َّ
كل ال�سنني
ُ
ُ
تنبعث من بني �أ�صابعي
ٌ
طفلة �شق ّي ٌة
تبع ُ
رث َّ
يقع
كل ما ُ
بني عينيها واليدين
متمرد ًة تقفزُ
ٌ
ُ
متعبة
واجلديلة
ٌ
ُ
الهثة
والدمية
أحمر
واخلدُّ
ُ
يفتح برع َمهُ ال َ
فتغفو على حداء الذكرى

وعد
ويدانِ تداعبانِ اجلب َ
ني
ٌ
وقبلة...
ينداح � ُ
ني
هنا
ألف حن ٍ
ُ
هنا فقط
ُ
أ�شواك الزمن
تنحني �
ُ
وي�ستحيل نهر ًا من �سكينة
أ�ستح�ضر
هنا �
ُ
َ
�صوت �أبي
�سرب النحلِ
مع ِ
يقطر �شهد ًا
ُ
أ�ستح�ضر عينيه
�
ُ
الفجر الهَتونِ
مع ان�سكابةِ
ِ
ُ
تعكف نظار ُتهُ
هنا
ً
نا�سكة
«الكتاب املقد�س»
على
ِ
هنا ال تغاد ُر احليا ُة
وال ُ
ميوت احلبور
ٌ
غفوة عرب الزمن
هي
�أ�صحو� ..أق ِّب ُل �أبي
الباب مفتوح ًا
و�أغاد ُر
َ
ُ
الروح
ن�سمة
لت�ستم َّر
ِ
تتنف�س يف غرفةِ �أبي
ُ
فتبقى
ً
م�سكونة باحلياة

(( الربيع العربي ))

ـ1ـ
القو ُم جنّوا
ّ
فتو�ضَ�أ ال�شيطان
بالدماء
ـ2ـ
عندما ا�ستيقظ املوج
�أز َبدَ ال�شيطانُ
بع�ضالتِ « الذكور »
ـ3ـ
وق الإعال ِم
يف ُ�س ِ
ع�صري:
بازا ٌر
ٌّ
ال ِّلحى والقلْن�سوات
ـ4ـ
«برنار ليفي»
مهند�س التابوتْ
ُ
ت ّب ًا للطاغوتْ
مولو ُد الفتنةِ
موتْ
ـ5ـ
�أتانا الربي ْع
جمي ًال بدي ْع
ٌ
و�شيخ �س ُيفتي
فهل من مطي ْع؟
ٌ
و�صوت
رعت ُْم
هُ ْ
« يكبرِّ ُ » فيكم
الغباء
ف ِن ْع َم
ُ
و ِن ْع َم القطي ْع
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•جرج�س حوراين
بعد ط��ول انتظار يف الكراج عرفت �أنه
لي�س هناك حافلة تو�صل �إىل قرية �أم
الورد.
قال يل بائع الفالفل الذي �ضحك عندما
�سمع ا�سم ال�ضيعة و �أ�شفق على حالتي:
 تلك احلافلة تو�صلك �إىل مفرق ال�ضيعةحيث �ستجد هنالك عربات تنقل الركاب
�إىلال�ضيعة.
ابتلعتني احلافلة العتيقة بعد ت��ردد
ا�ستمر ع�شر دقائق ،قررت بعدها موا�صلة
علي تذكري النا�س
الرحلة لعدة �أ�سبابّ :
�أنني خريج كلية الفنون اجلميلة .فبعد
م��رور �سنتني على ذل��ك مل �أق��م بر�سم �أية
لوحة .وتلبية رغبة تلك الفتاة (التي
�أعلنتْ نف�سها حبيبتي) ب���أن �أق���وم بهذه
التجربة .وال�سبب الأه��م نظرات وال��دي،
لأين عاطل عن العمل.
كانت احلافلة مت�ضي ببطء ،وكان الطريق
ممتع ًا ،ومع مرور الوقت ،كنت �أ�شعر برغبة
خلو�ض ه��ذه التجربة والنجاح بها مهما
كانت ال�صعوبات.
ع��ل��ى امل��ف��رق ان��ت��ظ��رت م��ع �آخ��ري��ن مل��دة
ن�صف �ساعة على الأقل حتى جاءت عربة
خ�شبية يجرها ح�صانان .رك�ضوا نحوها.
جاء �صوت ال�سائق� :أن��ت . . .تعال دبر
نف�سك بالقرب مني.
قبل �أن ن�صل �إىل قرية �أم ال��ورد مررنا
ب��ع��دة ق���رى ���ص��غ�يرة ���س�� ّم��وه��ا يل ت��ب��اع�� ًا،
و�أعلموين �أن �أم الورد هي �أكرب القرى و�إليها
يتجه اجلميع ،ومل ين�سوا �أن ي�س�ألوين
عن حياتي وعملي ومن �أق�صد يف قرية �أم
الورد .حتى �أن �أحدهم توىل �أمر �إر�شادي
�إىل البيت الكبري كما �سموه يل .وهنالك
قوبلت بحفاوة كبرية� .شعرت وقتها �أنني
رجل مهم .وبعد الغداء قال يل �أكربهم:
الرجل الذي بنى هذه ال�ضيعة كلها ،هو �أبو
الن�صر :والدي.
ثم �أخذين من يدي وخرجنا حيث ركبت
وراءه على ح�صان قال يل �إنه �أ�صيل .ورحنا
نتجول يف �أنحاء ال�ضيعة:
 انظر . . .ذلك اجل�سر .بناه والدي فوقالنهر ليغدو عقدة موا�صالت هامة ت�صل كل
القرى املجاورة بقريتنا التي تعترب مركز ًا
تعليمي ًا وط��ب��ي�� ًا� .إن �أع��م��ال ه��ذا الرجل
اخلريية متتد لت�شمل كل القرى املجاورة
و�سوف �أحدثك تباع ًا عما فعله يف تاريخه
الن�ضايل امل�شرف.
ك��ان��ت عيناه ت�برق��ان وه��و يتحدث عن
ال��رج��ل ال���ذي ���س���أق��وم بر�سم �صورته من
ج��دي��د بعد �أن تغي ّبت معاملها ،فلم تعد
ت�شبهه .قال يل :ال �أحد ي�صدق �أن هذه هي
�صورة ذلك الرجل العظيم .مل نعد نحتمل
�أن ن��راه��ا على ه��ذا ال�شكل امل��ه�ين ،لذلك
�أر�سلت يف طلبك ،لت�صنعها من �أغلى املواد،
قال يل والدك �إنك من املتفوقني.
 �ستكون �صورة رائعة ،تعرب عن بطولةالوالد.
�أم�ضيت ع�شرة �أيام ممتعة تعرفت خاللها
على هذه العائلة الغريبة .ن�صر هو الأكرب
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الطريق �إىل �أم الورد

وه��و من ت�سلم القيادة بعد وال��ده .نظرة
واح����دة م��ن��ه ك��ان��ت ك��اف��ي��ة لتهز �أخ��وت��ه
ال�سبعة املوجودين يف القرية التي �سميت
با�سم �أخيهم الأ�صغر ورد لأنه كان حمبب ًا
�إىل قلب والدهم .وهو الآن يدر�س الفن يف
�إيطاليا بناء على رغبة ن�صر كي ي�ستطيع
ر�سم �صورة ثابتة لوالدهم .عرفت وقتها
�أهمية ر�سم هذه ال�صورة � .شعرت �أن��ه من
الأف�ضل �أن �أح��زم حقائبي و�أع��ود .لكنني
قررت �أخ�ير ًا �أن ا�ستمر بهذه املعركة حتى
نهايتها� .أنهيت ر�سم ال�صورة وقمت بتعليقها
على عتبة البيت الكبري بناء على رغبتهم.
ثم غادرتهم بالطريقة نف�سها التي �أتيت
بها.لقد نقلتني عربة خ�شبية �إىل املفرق،
ومن هناك �أخذتني احلافلة �إىل املدينة،
لأج���د اجل��م��ي��ع ب��ان��ت��ظ��اري وك���أن��ن��ي كنت
خارج القطر .فرحت لأنني عدت وق�ضيت
وقت ًا ممتع ًا مع فتاتي “الفرا�شة امللونة”
كما �أخ��اط��ب��ه��ا .وق��د ب���د�أت تعلن فخرها
واعتزازها بي.
قالت� :أنت حق ًَا فنان عظيم ،كما و�صلتني
الأخبار عنك.
�ضحكت :لعلك متزحني� ،أو تهزئني بي.
����ش���دت ع��ل��ى ي�����دي :ب���ل �أق����ول
احلقيقة يا حبيبي الغايل.
مل مي�ض وق��ت ط��وي��ل حتى ج��اء ن�صر
مكتئب ًا وق���ال يل :ب�صراحة �أن���ا �أرى �أن
ال�صورة ت�شبه �أب��ي متام ًا ،ولكن النا�س ال
يرون فيها �شبه ًا بوالدي .يقولون �إنها �صورة
قبيحة.
لقد �أ�صابتني الده�شة .و�سرى اخلرب يف
احلارة التي �أعي�ش بها ،وب��د�أت الأقاويل.
البع�ض قال :ال زال حديث العهد يف جمال
الفن . . .البارحة تخرج .والبع�ض راح
ي�شكك بجدارتي .قالوا ير�سم �آدمي ًا على
هيئة وح�ش!
والدي قال يل :فت�ش على امل�شكلة هناك.
ال تي�أ�س� ،أنت فنان حقيقي  ،لذلك عاد ن�صر
�إليك ,ومل يق�صد فنان ًا �آخر ، .هل فهمت؟
ك�ل�ام وال����دي �أع����اد ال��ث��ق��ة �إيلّ ،لذلك
انطلقت �صباح ًا قا�صد ًا قرية �أم الورد ،و�أنا
�أقارع اخلوف الذي �صرت �أ�شعر به .ماذا لو
ف�شلت ثانية يف ر�سم اللوحة؟
�سلكت خط الرحلة ال�سابق نف�سه ،لكن
عقبة �صادفتني على مفرق ال�ضيعة هناك،

حيث ت�أخرت العربة ،لذلك كان علي �أن
�أم�ضي �إىل �ضيعة جماورة ,وانتظر فيها ملدة
�ساعة قبل �أن �أ�صل �إىل �أم الورد.
يف هذه ال�ضيعة �سمعت لأول مرة كالم ًا
خمتلف ًا عن �أبو الن�صر.
لقد �س�ألني �صاحب البيت الذي �أ�صر �أن
يقدم يل ك�أ�س ًا من ال�شاي بالقرفة:
 من تق�صد بقرية �أم الورد؟ بيت �أبو الن�صر. لوحتك تثري الرعب يف النفو�س. �إنها �صورته. رمبا �صورته عندما هجم على قريتنا،لأننا رف�ضنا بيعه الأرا�ضي املجاورة حلقوله.
عندما كنت يف الطريق �إىل �أم الورد كنت
�أفكر بكالم هذا الرجل ،و�سرعان ما ن�سيته
عندما رحب بي ن�صر و�أظهر حفاوة بالغة.
ك���ان وج���ه �أب���و الن�صر ك��م��ا و���ص��ف��ه يل
م�ضيفي يف ال��ق��ري��ة امل��ج��اورة� .أه���ذه هي
ال�صورة التي ر�سمتها بكل �إتقان؟ مل �أ�صدق.
قلت لن�صر:فع ً
ال� .إن ال�صورة تغيرّ ت ،على
الأقل يف نظري.
هه .بدت ال�صورة لك كما بدت لغريك.
قد يكون هذا اجلدار رطب ًا.
م�سح اجل��دار بكف ي��ده . . .ه��زّ ر�أ�سه:
لي�س هناك رطوبة .على كل حال� ،س�أقوم
بعملية ع��زل جيدة لهذا اجل��دار على كل
الأح��وال قبل �أن �أثبت ال�صورة اجلديدة
التي �ستقوم بر�سمها ب�ألوان �أ�صلية .وركز
على الكلمة الأخرية.
�أع��دت ر�سم ال�صورة بعناية تامة .قال
ن�صر�:إنها رائعة ،ت�شبه احلقيقة متام ًا.
ودعته �آم ً
ال �أ ّ
ال �أعود �إىل هنا مرة ثالثة.
و�شاء القدر �أن �أمر ب�ضيعة ثانية جماورة
وه��ن��اك التقيت م�صادفة ب��ام��ر�أة م�سنة
�أوقفتني ،وقالت يل :هل عدت لر�سم �صورة
جديدة؟ رمب��ا عليك �أن تغيرّ ذوق النا�س
و�أب�صارهم ،ولي�س ال�صورة.
 ما الأمر يا �أمي؟ يا �إلهي� . . .إنك ت�شبهه. من�. . .أ�شبه من؟ ابني� . . .أجمل �شاب يف هذه القرية.اختفى .قال �أبو الن�صر �إن اجلن خطفته.
 �أبو الن�صر! مالك قرية �أم الورد.�صدقتِ ؟
وهل ّ

قصة

احلي .كل �أ�سبوع
تركت الأمر ملار اليا�س
ّ
�أ�شعل ال�شمع و�أح��رق البخور له ،حتى ال
حي ،و�سيحميه
يقتل اجلان ابني .اعتقد �أنه ّ
احلي ،و�سوف يعيده قريب ًا.
مار اليا�س ّ
ج��م��دت ف��ج���أة .رم��ت رزم���ة احل��ط��ب من
ح�ضنها ومتتمت بكلمات �سريعة� :أوه،
ن�سيت� ،س�أعود �إىل املزار الآن ،فهذا موعد
ال�شمع والبخور.
هذا احلديث رافقني طوال رحلتي التي
�شعرت �أنها طويلة ه��ذه امل��رة .ويف املنزل
�س�ألت والدي عن �أبو الن�صر.
ق��ال يل :ال ت�شغل بالك .مثل كثريين
غ�ي�ره .اخ���دم ف��ن��ك ،واج��ع��ل��ه دليلك �إىل
احلقيقة.
�أيام وجاء ن�صر . . .قال وال��دي :يبدو
�أننا �سرناه كثرياً.
هذه املرة �أربكني الأم��ر .لقد ا�ستعملت
�أح�سن امل��واد يف �صنع ه��ذه اللوحة .ومن
جهته ق��ام ن�صر بعزل اجل���دران م�ستعين ًا
ب�أف�ضل املهند�سني� .إذن ماذا يحدث؟
انطلقت يف رح��ل��ة ج��دي��دة �إىل قرية
�أم ال���ورد و�أل���ف ���س���ؤال يطرق جمجمتي.
الف�شل يف ه��ذه اللوحة يعني نهايتي .يف
الطريق قمت بعملية مراجعة لك الدرو�س
املتعلقة باملواد وطريقة مزجها ،وتذكرت
كل اخلطوات التي �سرت مبوجبها يف ر�سم
اللوحة ،وفت�شت عن كل الأ�سباب املحتملة
للف�شل ،لكنني مل �أجد مربر ًا تقنيا �أو فني ًا
لذلك االنهيار الذي حدث يف هذه اللوحة
وال��ذي من �ش�أنه �أن يهدد م�ستقبلي .لكن
مروري بتلك القرية الأقرب �إىل �أم الورد،
جعلني �أ�شك يف الأم��ر ولي�س يف مقدرتي.
�س�ألتهم عن ا�سمها ،ق��ال��وا� :أ ّم ال�سنابل.
�أعجبني،وما �سبب الت�سمية؟ روى يل رجل
بعد �أن عرف وجهتي و�سببها ،حكايتها:
هذا اال�سم يا بني جاء رد ًا على ما فعله
�أبو الن�صر .الغريب يف الأمر �أنه كان يعترب
ك��ل م��ا يقوم ب��ه ن�����ص��راً ،لذلك �سمى ابنه
الأك�بر بهذا اال�سم لينادوه بابي الن�صر.
كان يخطب يف النا�س ويقول لهم� :س�أجعل
من هذه القرى ال�صغرية مملكة قوية تنعم
باال�ستقرار واخلري.
ي�ضحك الرجل ومي�سح دموعه :لكنه مل
�ضم �أرا���ض��ي قريتنا .ق��ال لنا �أبو
ي�ستطع ّ
الن�صر �إننا �إن مل نبع الأر�ض نكون قد �أعلنا
احلرب عليه.
وبعد مدة ر�أيناه مع رجاله و�سمعنا �صوته
اخل�شن� :أنتم من بد�أ احلرب ،ال تن�سوا ذلك.
حرق ود ّمر ،ومل نر�ضخ.
ا���س��ت��دار ال��رج��ل وه���م �أن مي�����ض��ي ،لكن
�صوته جاء واهن ًا:عد يا بني �إىل وطنك.
لن ي�ستطيع كل فناين الأر�ض جمتمعني �أن
يغريوا �صورته يف �أذهان النا�س.
انتظرت حلظة ،بعد ذلك قررت �أن �أ�سمع
ن�صيحة هذا الرجل لذلك عدت �أدراجي ويف
الطريق راح �س�ؤال يالحقني:
ماذا لو طلبت من ن�صر تعليق ال�صورة يف
داخل املنزل ولي�س على العتبة؟ �إنها �أف�ضل
طريقة� ،إذ لن يراها �أحد غريه.

شعر
•وليدة عنتابي
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انفجار ال�صمت
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ح ُل ُم �صباح

•عبد ال�سالم زريق

املالح
متتطي غ�سق الهواج�س ,
نهوي �إىل قاع احلوا�س ْ....
هذي �سالل املوت مرتعة
�إنَّهُ الوعـدُ يف العيــونِ
ِ
,
اخلطاب
فينا
ق
ر
�
ؤ
.وم
على الطرقات ,
فاك َت ِن ْفـنـي بنظرة ٍ يا �صباحـي!
حتت�سي نخب الأرقْ
ّ
ومرت ٌع حتى حوايف املع�ضلةْ ....
والوقت الطعني
ت��ن��ه��ال منها الأم��ن��ي��ات وم���ا ت��ن��اث��ر من و� ِأحطْ ِنــي بلم�ســة ٍ من حنانٍ
نهوي ونهوي ..مانزال نغو�ص ..
يوزّع الأوجاع يف كلّ امل َفارقْ .......
أ�شبـاح
طال يف ظلمتـي ر�ؤى ال
ِ
طيوب....
ُ
الليـل يف جفـو َ
طاعن
��ن
م
.
أ�سا�س
ل
ل
نهوي
..ث��م
نطفو
العمر
عبث ًا �أ���س��لّ هواج�سي م��ن مكمن
ين ملح ًا
يـزرع
ْ
تلقي على كتفيك برد ًا من ندى ال ُعنّاب
الأيام ي�أتي �صوتك امل�ستلّ
املُفارقْ ..........
املــزيد فوق جـراحي
وير�ش
ُّ
َ
عباب من غدقْ ,
ي�سري يف
ٍ
و�صديقايَ فيه ٌ
يطفر من غيابات ال�شعور ..
و�سدى �أد ّوم يف حقول ال�صمت
رهيــب
�صمت
ً
ٌ
ويغو�ص يف بحر امل�سافات ال�صهيل
ً
َّ
ٌّ
غ�ض
والهوى
بامل�سرة
يهمي
الوجد
م�ستثار
ه
ل
ظ
يطارد
ال
قندي
و�شـاح
من
لـه
ويا
وظـالم
ُ
ِ
ٌ
ً
أمنيات
�
من
ال
جحاف
ٍ
غرير _....
والظلّ يهوي يف ال�ضمري .......
ون�شيج
ٌ
ُ
ْ
يقطع ال�صمـتَ �أنَّــة ٌ
...
ألق
ل
ل
وارتعا�ش
ــباح َ
احلب العتيقْ ,....
 :هزّ ي ب�شدوك �ضامر
عبث ًا �أطارد طيفه العا�صي ,
خوف افت�ضاحي
ال�ص َ
ف� ُ
ّ
أهاب َّ
,
اخلمائل
هم�س
يف
الب�سمات
..وتربعم
ً
ُ
َ
ت�ساقط النجوى نُدافا من عقيقْ ....
و�أجثو قرب مثواه الأخري
لعنـة الدَّ هــر �أحكمتْ قب�ضتيها
ّ
ّهب ...
نخب يف نهج امل�سافة
أنت
�
و
أنا
�
و
عري
ال�س
يب
الر
من
زمن ي�صفّد بع�ضه مزق ًا
يف خناقـي فكم يطول �صياحي ؟
وال�صبابات امتداد لل ْ
ّ
ّ
ّ
•••
......
وهــم
.ي��ا طيفك املختال يرفل يف ان�سكابات �أيـُّهذا
ال�صبـاح هل �أنت ٌ
ُ
منتطي وهج احلدقْ ,.....
ري ...
ـاك تائهـ ًا مـالحـي!
�أم
تخط َ
َّ
اامل�ساء
هذا �أوانٌ م�ستط ْ
َ
الفة
ال�س
ي�ساقينا
أبهى
ل
ا
ي
وال�س
الهجر
ظالل
واجلرح يزكو يف
حداد ؟
�أم تـو�شَّ حتَ يف ثيــاب
دُ
ٍ
ّ
ُّ
ذهب ...
على ف�ضاء من ْ
ؤو�س من ِح َرقْ . ,......
وال�صليل ......
الرياح ؟
هزيع
ـرت مـن
و تع َّف َ
يف ك� ٍ
ِ
ِ
يقتات الرت ّيث والرت ّب�ص ّ
رب ....
.ياذا الطّ ْ
َ
..ما بال بوحك �شارد الهم�سات ,
و�صدى من الغيب املرجع يف زوايا القلب ,
�صبح
�سل�سبيـل بهـاءٍ
ً
كنـتَ يا ُ
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عالء

م��ن��ذ �أن حت��رك��ت ال�����س��ي��ارة مبجموعة
االقتحام الذين تطوعوا من تلقاء �أنف�سهم
للقيام مبهمة جديدة حتت �إم��رة قائدهم
املعروف بنبله و�شجاعته ،وعالء يرى �أمه
جتري خلف ال�سيارة و�سط الغبار املتطاير
من حتت عجالتها التي تدور .
�أبت�سم لهذه الر�ؤيا جريا وراء عادته
ح�ين يفاج�أ ب���أم��ر يعجز ع��ن تف�سريه �أو
الإج��اب��ة عليه  ،وح�ين حتولت ابت�سامته
�إىل �ضحكة مثرية لال�ستغراب  .لكزه زميله
حممد  ،ثم �أعقب لكزته ب�س�ؤال :ما بك يا
عالء  ..ما الذي ي�ضحكك ؟؟
مل يرد عالء على �س�ؤال رفيقه حممد ..
�إال �أن��ه عاد ليبت�سم لأم��ه التي ظل يراها
خلف ال�سيارة امل�سرعة  ،ولوال اقتناعه ب�أنّ
�أمه التي يراها لي�ست حقيقية  ..لأنها ميتة
منذ �سنوات عدة  ..ملا ا�ستطاع �أن يبت�سم
 ،ورمب���ا مل مينعه ال��واج��ب م��ن القفز من
ال�سيارة ليوقفها وي�ضمها  ..لأنّ الطريق كان
ترابيا موح�شا  ،والأر�ض قاحلة  .رمادية .
�صفراء  ،وكانت ال�سيارة املك�شوفة ترجت عند
كل انخفا�ض وارتفاع مثرية الغبار من حتت
عجالتها التي تدور وتدور ..
وبقيت ابت�سامته عالقة بوجهه  .حيث
حمله خياله �إىل البيت الذي عا�ش فيه ،
و�إىل حنان كان موجودا يف كل �أرجائه  ،يف
ال ّأ�سرة  .يف املقاعد  ،يف الزوايا  ،يف �أواين
املطبخ  ،يف وج��ه وال��ده  ،ووج��ه �شقيقه ،
ووجه �شقيقته � ..إىل �أن جاء ذلك اليوم
امل�ش�ؤوم ودفن جزء ًا غاليا من ذاك احلنني
يف مقربة العائلة �إىل الأب���د ،ومنذ ذلك
اليوم ر�أي بعينيه كيف ك�سر الدهر قلبه
الغ�ض  ،وما عاد ب�إمكانه �أن يعود كما كان ..
ابت�سم بحزن وهو يقول لنف�سه « القلب ال
لكن �شيئا ما ي�شبه الك�سر ي�صيبه
ينك�سر ّ .
دائم ًا».
ثم تابع قائال« :ليتها ذهبت لر�ؤية �أخي
و�أختي فهما بحاجة لها �أي�ضا».
كان الوقت ما يزال باكرا ،والفجر رطب ًا
ب���ارد ًا ك�أنه غيمة بي�ضاء مثلجة عجزت
ال�شم�س عن �إذابتها ،وحتى اجلبال والوديان
ك��ان��ت متداخلة مم��ت��دة مثل ك��ل متاهات
هذا الوجود� .أما امل�سلحون وما يحكى عن
ا�ستقدامهم من كل دول العامل فكان يدخل
�أي�ضا يف �سجل هذه املتاهات التي ال ي�ستطيع
املرء �أن يت�أخر عن التعامل معها باجلدية
ال�ضرورية .
�صوت �آخر فاج�أه بغتة  « ..كن حذرا يا
ع�لاء .ف�أنا �أع��رف توقك المتالك نا�صية
اخل��ل��ود ،و�أن����ت ت��ع��رف �أنّ ك���أ���س��ا واح���دة
توقظني من امل��وت لأرت�شف من �آالم هذه
احلياة ما يكفيني ليوم جديد  ،فال جتعلها
ك�أ�سني �أو ثالثة» ..
�ضحك عالء وهو يتذكر ك�أ�س عمه التي
ت�شبه غيمة الفجر الباردة املثلجة  ،لكنه
مل يقل �شيئا .بل عاد ينظر �إىل �أمه التي
ر�آها وقد ت�أخرت عن ال�سيارة م�سافة ال تقل
عن مائتي خطوة .
ف��اج���أه ت�أخرها كل ه��ذه امل�سافة ،ومل

يعجبه �أن يراها منهكة متعبة .ف�سقطت
ابت�سامته كما ت�سقط الورقة ال�صفراء من
�أعلى �شجرة احلور و�سط زوبعة من الغبار
الكثيف ،والأه��م �أنه تركها ت�سقط لت�ضيع
وت�ضيع .فقد كان هناك وعلى م�سافة لي�ست
بعيدة وحو�شا من نوع جديد ،وما جاء مع
رفاقه �إال لتنظيف الأر�ض التي هي وطنه
من رج�سهم ..
�إن��ه ال��ق��در بكل ات�ساعه وغمو�ضه ..
م�ضافا �إل��ي��ه �إرادت���ه احل��رة التي فر�ضت
عليه �أن يهب دمه خمتارا لرتاب وطنه بغية
احلفاظ عليه طاهرا  ..كرميا  ..عزيزا
 ..كما يحب �أن يراه  ،وكما يجب �أن يكون
 ..لي�س من �أجله فقط  ..بل من �أج��ل كل
العاجزين � ..أطفاال  ،ون�ساء ،وكبارا  ،وحتى
من �أجل كل العاجزين املتخاذلني  ..لأنّ اهلل
موجود  ،وهو من خلقهم  ،وهو الأوىل بهم .
ك��ان رف��اق��ه يفكرون ويتكلمون �أي�ضا.
(زّينة) كاملة من ال�شباب النخبة و�صلوا
قبل ���ش��روق ال�شم�س �إىل م��ك��ان ال ي�شبه
�أي مكان عرفوه قبل الآن  ،رمبا لأنه كان
م�سكونا باخلطر كما قال قائدهم  .فغادروا
ال�سيارة بحذر  ،ثم انت�شروا يف املكان وفق
توجيهات القائد الذي تقدمهم منذ البداية
�إىل �أن ب��د�أ الهجوم ،ومنذ �أن �ضج املكان
ب�أ�صوات القذائف ،والر�صا�ص الذي انهمر
غزيرا من فوهات البنادق� .أ�صبح لكل منهم
تقدير املوقف الذي هو فيه .
املهم ه��و متابعة القتال حتى �آخ��ر
ر�صا�صة  .ف�إما الن�صر  ،و�إما ال�شهادة  ،وما
ك��ان ع�لاء �إال واح��دا من �أولئك ال�شهداء
الأبطال .
عندما �أ���ص��ي��ب .و�سقط على الأر����ض.
كانت �أمه �أول الوا�صلني �إليه .فر�آها وهي
حتت�ضنه .ورغم �شدة وتعاظم لهفتها خالل
�سنوات الفراق .احت�ضنته برفق .حتى �أنه
�أح�س ب�أنفا�سها ،وامتلأت رئتاه برائحتها
ما �إن رفعت ر�أ�سه �إىل �صدرها  .و�إذ ذاك
�سقطت دمعتان من عينيه ..
ثم بد�أ ف�صل جديد  .فقد �سمعها تولول،
ويف حلظة �أخرى �سمعها تزغرد وتغني ..
(زفوا العري�س يا �أهله ..زفوا العري�س..
�شيلوا احلبيب لبيته � ..شيلوا احلبيب)
وف��ي��م��ا ب��ع��د ح�����ض��رت �أ����ص���وات ك��ث�يرة .
تداخلت وتناغمت يف م�شهد غريب  .فها
هم �أ�شبال الك�شافة بطبولهم و�أطباقهم
النحا�سية يتقدمون موكبا مهيبا  ،ومن
مكان م��ا كانت ت���أت��ي �إىل �سمعه مو�سيقى
جنائزية لطاملا �أح��ب �سماعها ،وه��ا هي
�أ�شجار ال�سنديان تظلل مئات الأ�شخا�ص
الذين اجتمعوا ليودعوا �أحدا منهم� ،إ�ضافة
�إىل �أ�صوات التكبري والزغاريد ،و�أ�صوات
الر�صا�ص املنطلق يف اجلو.
وها هي ال�شم�س ت�شرق فج�أة� ..أ�شرقت
ال�شم�س بخيوطها احل��م��راء اخلجولة،
ف�أ�سلمها روحه ،ثم انتهي كل �شيء .....
ال��وداع يا عالء و�إىل لقاء قريب �إن�شاء
اهلل....

�صرخة بكماء

قصة

•�أحمد جميل احل�سن

الكتلة الأنثوية املتلفعة بال�سواد تقف
�أم��ام جثة ال�صغري متام ًا  .قبل قليل كان
يجل�س بجانبها ،طلبت منه �أن يذهب �إىل
وال��ده ال��ذي يبيع ال��دخ��ان على نا�صية يف
ال�شارع ،من �أج��ل ربطة اخلبز التي �أق�سم
�أبو �سعيد �أن يجلبها ولو كانت ب�ألف لرية،
ناموا على جوع وا�ستفاقوا على معدات تلوب
وتلوب تطلب الطعام .قذيفة �ص ّماء عمياء
تناثر ���س��واده��ا ولهبها �أ���ش�لاء م��ن الب�شر
� ،سقط �أح��م��د  .وقفت �أم �سعيد م�شلولة
م�صعوقة وك�أن �أ�سى الأر�ض تل ّب�سها .
توقفت الكلمات على ال�شفاه  ،و�صار الكالم
�أبكم ،العيون تنطق مبا عجز عنه الل�سان ،
انحب�ست الدموع .
لو ت�سيل الدموع ولو قلي ًال حتّى تخفف
من مرارة الفاجعة .
طالت وقفتها وطال انتظارها علّه ينه�ض:
قم يا بني من الذي �س�أوقظه كل يوم كي
يذهب �إىل املدر�سة ،من الذي �س�أم�شط �شعره
و�ألب�سه القمي�ص الأحمر الذي يحب� ،أ ُل ُف له
عرو�سة الزيت والزعرت� ،أعطيه اخلرجية ،
�أو ّدعه عند الباب  ،و�أنتظر عودته بلهفة .
انه�ض يا بني مل نعد نريد خبز ًا  ،بني ملاذا ال
تتكلم ؟ ملاذا ج�سدك بارداً؟
عند ال��وداع �صرخت من �أعماقها دون �أن
ي�صدر عنها �أي �صوت  ،وت�ضاربت الأ�صوات
يف ال��ف��راغ �شكلت �صدى ل��ع��ب��ارات لعثمتها
الفاجعة و�شوهها احلرمان .
ً
لو ينطلق الل�سان ولو قليال حتّى يخفف
الراعفة .
من ثقل الآهات ّ
�سارت وراء النع�ش بال �أماين وال �أحالم.
تبعرثت �أوراق��ه��ا واختلطت �أن���ات احلنني
وهمهمات الأمل .
لو ت�سيل الدموع قلي ًال .
م�شت وال تعرف كيف حتملها قدماها ،
تغيب يف هذيانها دون �أن تعي �أي��ن وكيف
ت�سري ،تعبت ك��ث�يراً ،وم��وك��ب امل���وت ي�سري
�سريع ًا � ،أ�صبحت عيناها كتلتني متحجرتني
من بريق ودم��وع �أوقفها موت �أحمد  ،نادت
عليه ب�أعلى �صوتها مل يكن هناك �صوت ،
كانت �شفتان ترجتفان فقط  ،مالت �أغ�صان
الزيتون وجفّت مياه الأمطار وقلبه ما زال
فر
ب��ارد ًا متيب�س ًا ال يعرف م��دى عذابها ّ ،
�أحمد من حجرها لكنه بقي ي�ستوطن قلبها
ويدميه .

متهل يا حبيبي انتظرين كي �أمللم �ضياعي
و�شتات روحي التي مزّ قتها احلياة ب�سخط،
جب عميق،
وقذفتها رياحها و�أودعتها يف ِّ
انتظرين يا بني ولو قلي ًال لعلي �أ�ستح�ضر
ذاكرتي و�أع�بر �إليك ،ال تزد �أوج��اع قلبي
مت��ه��ل ي��ا ب��ن��ي يف امل�����س�ير ،ان��ت��ظ��رين وخ��ذ
قلبي اجلريح وال ترتكه لذكريات الأماين
والأح��ل�ام امل�����و�ؤودة .ال ترتكني وحيدة
هنا ا�صحبني مبوكبك كي �أ�سمع �ضجيجك
عتابك ،هم�ساتك � ،أنفا�سك � ،س�أق�ضي بقية
عمري �أح�صد �سنابل احل�سرات وحما�صيل
الأوجاع التي غر�سها رحيلك يف ثنايا روحي،
هكذا ت�أتي �سريع ًا وتذهب �سريع ًا.
لو ت�سيل الدموع قلي ًال َ
خل َّف َفتْ قلي ًال من
امل�آ�سي التي �أَ ْث َق َلتْها .
كانت �أم �سعيد تن�شف ثيابها وتغ�سل
كيانها من �أمطار الهموم و�أوح��ال امل�صائب
التي حملتها هذه احلرب املجنونة ،تناديه
وبينها وبينه ر�أف��ة ام��ر�أة وقلب �أم يخفق
باحلنان و�أحالم مل�ستقبل يغدو فيه �سعيداً،
و�أمنيات بر�ؤيته يكرب ويكرب ،ي�صبح �شاب ًا
يحمل �شهادة ،ويح�صل على وظيفة ،تزوجه
من جميلة بي�ضاء (املَ��ي ْمب ّيني من زورها)
وت���رى عرو�سه تت�أبطه ،ت�لاع��ب �صغاره،
ومت�شط �شعورهم متام ًا كما كانت تفعل معه.
وم�ضات �سريعة من الذكريات اخت�صرت
كل العمر  ،كانت �آالم املخا�ض تنك�ؤها عندما
م��رة  ،حملته وقتها «ال��داي��ة»
ر�أت���ه �أول ّ
من قدميه ووقفت قبالتها�« :صبي �شبيه
ال��ق��م��ر»� .شعرت ح�ين �ألقفته ثديها �أنها
تعرفه قبل �أن يولد  ،مل تت�ضايق عندما كان
يخطفها من ح�ضن وال��ده يف ليال حميم ّية
 ،يتنقل �أمامها يف بداية م�شيته كفرا�شة
تزهو ب���أزه��ار الربيع ،فطامه ك��ان قا�سي ًا،
�أ ّرقها بكا�ؤه حتّى اعتاد الطعام من يدها،
تنهره ح�ين ك��ان يعبث بزينتها ،وت�ؤنبه
عندما كان يعود من ال�شارع مت�سخ املالب�س .
مل ت�سعها الأر�ض حني ر�أته يرتدي مريولة
زرقاء ويذهب �إىل املدر�سة للمرة الأوىل .
جللج الل�سان ،وفلت من عقاله ،عندما دخل
النع�ش باب املقربة� ،صرخة مد ّوية انطلقت
م��ن قحف ر�أ���س��ه��ا �أب��ك��ت ك��ل م��ن يف املوكب
ال�صغري :وا ح�سرتاه عليك يا بني ،موتك
بدد �أمنياتي ومزقني.

أصوات جديدة
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بدايات ..واحتماالت
البداية إعالن والدة ,ووعد ببناء أعشاش القادم ..البداية محطة للتحليق ,وحقائب
ّ
آلت ودعوة لفتح أبواب اللحظة .في هذه الصفحة  -المحطة سنحاول أال نكتفي بلعن
ٍ
العتمة ..بل سنشعل شموعنا ونضيء أكبر مساحة ممكنة .ستفرد هذه المحطة
بياضها لحبر الكتابات األدبية الشابة ..الكتابات التي تجاوزت مراحل التدريب وبث
ال��ورق مشاعر الحزن واللوعة ,إنها لنصوص تجاوزت بداياتها وأشرعت أجنحتها
لرياح األدب الحقيقي.. هي لتجارب تحاول التحليق ,لكنها لم تحظ بمساحة كافية
من الضوء ,عسى تساهم في التأسيس لمرحلة أدبية جديدة تستخدم لغة عصرها
وآفاقه ,تغادر عباءة االعتياد وتكسر قوالب االتباع ..
هي خطوة أكثر جرأة ربما نحو كلمات تجرح برفق وتضمد بقوة ..وهي ربما باب آخر
نفتحه على اتساع اللغة الجميلة واألسلوب الجديد ومحاوالت التجريب الجادة في
وخارج عن السرب االعتيادي.
مغاير
اقتراف
ٍ
ٍ
مما الشك فيه أن الكتابة تحتاج لصاحب نفس طويل ,لتأتي وجبته متقنة الطهي,
متميزة المحتويات .نعم ال زال بعض من المثقفين يراهن على تغيير قادم ,وذلك عبر
إكسير قادر على تحويل الكم الهائل مما ينشر إلى كيف!

إن قيمة أي نص أدبي تتأتى من مقارنته بنصوص أخرى ,وبما هو قادر على تجاوز
السائد وطرح عالقات جديدة في تناول الفكرة ,ومعادالت في الصياغة ,واكتشاف
دروب للوصول إلى اإليقاع بقارئ متوجس كغزال يسلم ساقيه للريح عند أقل همسة!
هل أنت راض ّ
عما أنجزت؟
ٍ
مرة أخرى يبدو أن ال عالقة بين الرضا واإلبداع ,فأن ترضى ,يعني أن تركن إلى ما
ٌ
أنجزت ,وتستسيغ طعم ما صنعت ,أما اإلبداع فقلق مستمر يبحث دون ملل عن “مثال
مفقود” وال يكترث كثيرًا بعدد اإلصدارات!
الكتابة تدريب على الموت ,بل هي سلسلة من موت وحياة ,وفي كل عمل أدبي
ّ
تكون قد مت! وتتبع موتك قيامة جديدة! واالحتماالت هي قانون الوجود.
وألننا نؤمن بالمستقبل وبأحقية االحتماالت نفرد هذا البياض ألصواتكم التي نأمل
أنها ستفتح دروبًا جديدة وتطرح معادالت جديدة في األدب السوري الجديد.

•�سوزان ابراهيم

جل�سات �سحرية
•�سهري فليون

رن جر�س الباب لينداح ال�ضيوف يف الغرفة
املرتامية الأطراف .
اجتمع الأ���ص��دق��اء والأح��ب��اب رح��ب �أحمد
بال�ضيوف و بعد جل�سة رقيقة ���س��اد احلب
�أجواءها ,طلب �أحمد من �ضيوفه التحلّق حول
املن�ضدة يف ركن الغرفة ليلعبوا لعبة كعادتهم,
يقرتحها �صاحب البيت يف كل مرة يجتمعون
ببع�ضهم ,وال��ي��وم ك��ان لأحمد اخليار فاختار
(لعبة اخليال)
قال �أحمد :على كل منا �أن يحكي ق�صته مع
�إ�ضافة خيال ين�سجه ك�أنه واقع عاي�شه .
تنهد اجلميع نهدة دوت يف �أعماق روح كل
منهم ليلقي كل واحد بق�صة مدت اجلل�سة بروح
�ساحرة.
ب��د�أت �ساره :عندما بلغت من العمر العقد
الثاين كان ي�سكن �أمام بيتنا �شاب و�سيم ا�سمه
�سامي كلما ر�أته عيني يرجتف قلبي وترتع�ش
يدي �أهوي ك�أنني �شربت خمر ًا �أ�سكرين  ,عندما
يقول يل �صباح اخلري  ,م�ساء اخلري  ,كيف �أنت,
�أتنف�س كالمه ك�أنني مل �أ�سمع مثله من قبل ,و
يف مرة جاء �إىل بيتنا و معه �أهله خلتها زيارة
عادية  ,لكن والده �أخرب والدي �أنه يريد طلب
يدي �إىل ولدهم �سامي � ,سبحت هذه الكلمة �إىل
�أعماقي مل �أود لها �أن تخرج اخرتقت حدود
اجل��وف  ,و ���س��ارت الأم���ور كما �أه���وى و �أمتنى
كانت حقيقة ع�شتها �أق��وى و�أجمل من خيال
ر�سمته  ,فكل �صباح يقرع �سامي اجلر�س �أفتح
له يقدم يل الورود  ,لقد �أ�صبح لل�صبح طعم �آخر
� ,شجن يطرب كل ما بي � ,أ�صبح له عبري يفوح
يرع�شني و ينع�شني � ,أ�صبح له مذاق ي�سكرين,
�أ�صبح له ملم�س يداعبني ,مهما و�صفت هذا
ال�صباح اجلديد لن �أعطيه ق��دره ,حتى الليل
�أ�صبح له �أمواج كالبحر ت�أخذين بعيد ًا  ,بعيد ًا
جد ًا حيث كنت �أريد الذهاب  ,تزوجنا و�أجنبنا
ولد ًا وطفلتني ,ومل يتغري حب �سامي يل ك�أنني
�أعي�ش حلم ًا يلب�س بردة علم  ,كل يوم من �أيامي
معه يختلف عن غ�يره ,كل يوم هناك اجلديد
و الرائع �أحبه �أحبه �أحبه� ,أيقظتني �أمي ...
�ساره �ساره مابك من حتبني ....
�ضحك اجلميع و�صفقوا لها يالك يا�ساره كم
كنت رائعة .
و الآن جاء دور �شادي � :أيها الأحباب يف يوم
من الأي��ام كنت كالعادة �أمار�س ريا�ضة اجلري
ال�صباحية � ,أثناء اجلري تعرثت بحجر ووقعت
�أر�ض ًا ومل �أ�ستفق �إال و �أنا يف ق�صر كبري جدرانه
مر�شاة بالر�سوم و �أر�ضه مر�صوفة بالف�ضة وكل
ما ح��ويل ي�شع كالذهب واجل���واري اجلميالت
ميلأن املكان ,اقرتبت �إحداهن نحوي  ,و قالت
حمد ًا هلل على �سالمتك �أيها الأمري ده�شت من

قولها  ,و جاءت �أخرى و قالت �سيدي �إبراهيم
حمد ًا هلل على �سالمتك ده�شت �أك�ثر و هكذا
واح����دة ت��ل��و الأخ����رى ي��ن��ادون��ن��ي ب���الأم�ي�ر ,و
ب�سيدي  ,و ب�إبراهيم  ,مل �أفهم ما يدور حويل
بقيت �صامت ًا �أت��رق��ب م��ا ي��ح��دث ,ث��م ج���ا�ؤوا
يل ب�صندوق كبري و قالوا يل :لك ما طلبت,
�أ�صابتني الده�شة �أك�ثر و �أك�ثر اق�ترب��ت من
ال�صندوق و فتحته ف�إذا برجل ك�أنني �أنا  ,نعم
ك�أنني �أنظر �إىل املر�آة مكبل اليدين و القدمني
ي�سيل ال��دم منه  ,نظرت �إىل نف�سي ب��ردة فعل
�سريعة ف�إذا �أنا �أنا موجود !!!! من هذا �إذ ًا ؟؟؟
فهمت ن�صف ما يدور  ,هذا الرجل هو الأمري
�إبراهيم � ,شعرت باخلوف و االرتباك مل �أعلم
ما علي فعله  ,تلعثمت احلروف  ,جفت العروق
 ,ارجتفت اليدان  ,ب��ردت الأ���ض�لاع ,تال�صقت
الأ�ضرا�س ,حتجر القلب ,ت�ضخمت احلنجرة,
كلها �أحا�سي�س �أم حقيقة؟؟ �أرادت الدمعة �أن
تنهمر لكن كل هذه الأحا�سي�س �أوقفتها منعتها
�أمرتها بالعودة كي تروي اجلوف ,وتعيد م�سرية
ال��دم ال��ذي ولّ��د ما مل يتوقع ,و ها �أن��ا �أتطلع
للنجاة� ,أرتب الأفكار� ,أ�صب املوازين ,فارت�سمت
لوحة املنطق التي ن�شلت القلب ب�أفكار العقل
و�أ�شعلت الإمي��ان بق�ضاء اهلل و قدرة  ,وقررت
�أن �أعرتف باحلقيقة ,فتحت فمي لأبد�أ الكالم
ف���إذا بي �أ�شرب املاء من ق��ارورة ي�سقيني �إياها
�شاب �صغري على حافة الطريق يقول يل حمد ًا
هلل على �سالمتك�.أعجب اجلميع بق�صة �شادي
وقالوا له حمد ًا هلل على �سالمتك.
و الآن �أنت يا زهراء عن ماذا �سوف حتدثينا
؟؟
قالت زه��راء :يف زم��ن م�ضى كنت �أعي�ش يف
بلد جميل يغمره الأمن و الأمان ا�سمه �سوريا ,
و فج�أة حل به اخلراب والدمار  ,كنا نغني لها
(�سوريا يا حبيبتي �أع��دت يل كرامتي �أع��دت
يل هويتي) �سوريا يا حبيبتي كلمة كنا نقولها
و�أعماقنا ّ
جت�ش بالفخر واحلب  ,ومل يخطر لنا
يوم ًا �أو حتى حلظة ولو مرور الكرام �أنه �سي�أتي
تيار كهذا الوقت نقول فيه �سوريا يا حبيبتي ,
وتكون �أعماقنا جوارحنا حتى �أنفا�سنا ينبثق
منها �أمل ال بل �آالم على ترابها التي ت�سقيه دماء
�شهدائنا ,على هوائها الذي تفوح منه رائحة
الدمار و الدم بعدما كان حلم ًا ينتظر الغائب
عنه ليعود وي�ستن�شقه  ,ها هو اليوم يخنقنا
يع�صر �أكبادنا  ,و�أيدينا مغلولة ال ن�ستطيع فعل
�شيء �سوى الدعاء �إليك يا اهلل  ,نبكي �صوتها
الذي يرن بزغردة وفرح ب�أهل �شامنا  ,ف�سوريا
الآن تبكي وتبكي �أمل�� ًَا ,فال�صوت �أ�صبح وح�ش ًا
قات ًال ليل نهار ال ي�أبه هذا الوح�ش بطفل نائم
�أو خائف �أو مري�ض ,بل يعوي يهدم يدمر يخرج

النا�س من بيوتهم لي�س فقط مبالب�س نومهم
بل وملطخني بدمهم  ,هذا �إن خرجوا �أحياء
وعيونهم تبكي �شهداءهم م���أواه��م �سعادتهم
التي �سرقت و مل تعد و ال ندري �إن كانت �ستعود
بعدما خد�ش بل قطع من داخلهم و�سرق فلذة
كبدهم الذي كانوا يتوقون لر�ؤيته �شاب ًا كبري ًا
يرعاهم ويفرح بهم ويفرحون به ,لكنهم فقدوه
وفقدوا الكثري معه لكننا نتمنى و ن�أمل ونرجو
حجتنا هي حاجتنا
من اهلل عز وجل �أن تكون ّ
�إليه وو�سيلتنا هي انقطاع حيلتنا ,فلطاملا �أنعم
اهلل علينا وق��ل �شكرنا  ,وابتالنا وق��ل �صربنا
لكننا على ثقة �أنه رحيم بعباده و �أن ذرة من
تيار رحمته تكفينا وتفرج علينا و تعيد �سوريا
حبيبتنا �إىل عهدها ال�سابق مع وج��ود و�سام
علقته على �صدرها دفع ال�سوريون ثمنه  ,ف�صرب ًا
جمي ًال لفرج قريب ب�إذن اهلل .
�صرخ اجلميع ال ال ما هذا اخليال ا�ستفيقي
يا زهراء ف�سوريا بخري و �سوف تظل بخري ب�إذن
اهلل ,رغم �أن كلماتك فيها �أدب �أثلج م�شاعرنا �إال
�أن اخليال الذي احت�ضن ق�صتك بعيد ال نريد له
�أن يكون حقيقة .
و �أنت يا خالد ماذا �سوف تروي لنا:
وقف خالد وكان طويل القامة �شعره �أ�سود
و�سيم الوجه لكنه تظاهر ب�أنه كبري ال�سن و
ر�سم مالمح التعب و انحنى بج�سده وق��ال:
قطار ال�شباب مر هنا قبل قليل ح�سبته مل مير
ل�سرعته هاهو البيا�ض غلب على لون ال�شعر و
ها هي �آث��ار العمر الح��ت يف الوجه واجل�سد,
م�ضنية بج�سد �أفنته ال�سنون  ,لكنه مازال هناك
عقل يدرك  ,قلب يحب  ,ج�سم يتحرك ,اطم�أنت
النف�س �إىل ربها تنتظر ل��ق��اءه �أحبابي هنا
وهناك عمر انق�ضى دون �أن �أدرك كل حلظاته
انتبهوا ا�ستفيقوا ال ترتكوا الدنيا تلهو بكم

�ستفاجئون بلحظة �شيب كهذه مل �أدركها عرب
ال�سنني بل نظرت يف نف�سي يف حلظة ووجدتها
�أدرك��ت��ن��ي ال ت���ؤج��ل��وا �شيئ ًا م��ن احل��ب و لعمل
والإ�صالح لكي تنالوا النجاح ثم الفالح تعالوا
لنبكي نقف حيث �سنقف هناك ننظر ماذا قدمنا
لغدنا احلقيقي ترانا �سن�صل �إىل باب يفتح لنا
يف اجلنة �أم حفرة ننزل بها يف النار ؟ فلنع�ش
ه��ذه اللحظة قبل وقوعها لن�ستطيع النجاة
منها فاهلل و�سعت رحمته كل �شيء والإن�سان �إذا
�أذاق��ه اهلل رحمة وف�ض ًال �أعر�ض ,و�إذا نزعها
منه يئ�س لكن امل�ؤمن يغلب عليه التفا�ؤل والثقة
باهلل ونحن م�ؤمنون عاملون متفائلون فاحلون
ب�إذن اهلل .
�أع��ج��ب اجل��م��ي��ع ب�����أداء خ��ال��د و ك����ادوا �أن
ي�صدقوا �أنه يتحدث عن حلظات �شيب عا�شها .
و �أخري ًا اختتم �أحمد اجلل�سة بقوله:
كفاين هذا اليوم ر�أيتكم و �سمعتكم تتكلمون
كما �أح��ب �أن �أ�سمعكم تتكلمون ,كلماتكم و
م�شاعركم فا�ضت ب�أحا�سي�س و م�شاعر ن�سجت
ح��ول جل�ستنا هالة ت�شع ب�سحر خا�ص حتى
دق��ات ال�ساعة �أن�صتت لكلماتكم ال��رائ��ع��ة ,
وكانت الوجوه تلب�س حلتها املوائمة للمقام و
املقال ,ع�شنا دغدغات روح ّيه ,ملئت عقولنا
�أدب ًا جمي ًال و �أرواحنا حب ًا لطيف ًا و هاهي لعبتنا
انتهت .
عاد اجلميع �إىل ال�صالة و�أرواح��ه��م عامرة
باللهفة ,احت�سوا القهوة و ودعوا بع�ضهم �إىل
لقاء �آخر ,و كل يف جعبته كلمات تغازل الكلمات,
وقلوب ت�سبح يف الف�ضاء دون �أجنحة هي املحبة
و �أثريات اخليال الأدبي.

يف مهب املطر
•دياال الأحمدية
ً
أذكر � َ
�شمالية حزينة .تذكريني ...
و�سماء
أزقة عينيه،
�صافية تزينُ �أف َقهما بليالٍ
ٍ
ً
ما زلتُ � ُ
ً
أبوح
عليك
معطف ورمت
جاءتك بال
جمنونة
تذكريني ،ال تن�سي
ِ
ِ
ٍ
َ
و�شاح غربتِها احلرون� .أنا � ُ
ُ
أمكنة رحلت ،وتلك
وغيم ِك يبكيني .هذه الدمو ُع يل ،هذه الأمطا ُر يل
تغ�سل روحي من غبا ِر � ٍ
ُ
ُ
ٌ
ٌ
عابرة يف مهب
ظاهرة �أنا،
امل�ضيئة من بعيد كلُّها يل ،و�أنا ال �شيء  ...مل �أكن �شيئ ًا ...
القناديل
بروح ال�شتاء ،ورما ُد
حطب يف موقدةٍ
أذوب عما قليل� .أنا انك�سا ُر املطر قبل ارتواءِ احلن ِ
املطرُ � ،
ٍ
ني ِ
ٌ
ً
أختفي عن مرمى ب�صري و�أتال�شى مثل كل �شيء.
عتمة بارد ًة لكي �
رمادية حاقدة حتي ُلني
ريح
�أناٌ .
َ
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يوم عا�صف

اخل�ضراء

• عبري بدور
اخل�ضراء....
تلك العجوز ال�سبعينية...ذات العينني
اخل�ضراوين من �ضمتني بني ذراعيها حني
ول��دت ..ونطقت با�سمي ,فنطق الكون معها
بكل حروف احلزن والأمل والفرح واجلنون.
خلطة �سحرية جمعتها �أرب��ع��ة ح��روف
فكانت ...عبري
�أده�ش �أحيانا حني �أذكر اخل�ضراء يف كل
حكاياتي وال �أذك��ر �أم��ي ..رمب��ا لأن ال��روح
و�ضعت داخل ج�سدي مرتني...حني ولدت,
وم��رة �أخ��رى حني �أعادتها يل تلك العجوز
ب��خ�برة م��ت��وارث��ة م��ن��ذ �أج���ي���ال  ,و�أدرك����ت
بحد�سها الب�سيط �أن حياة جديدة �صاخبة
تزرع بني يديها .
هي �صنعتها ...امل�ساعدة يف زراعة احلياة
ب�����أرواح تهاجر �إىل ف�ضاء �آخ���ر بخطوات
مت�أرجحة ...تراقبنا فقط بنظرة خ�ضراء
متفح�صة ..فقد ت�شهد توقيعنا �أ�سفل خارطة
احلياة حني ن�صل �إىل ما نريد.
لكنني مل �أ�صل بعد...
م��ا زل��ت �أك��ت��ب ...م���ا زل��ت رهينة ال��ورق
...حبي�سة ال�سطور ..بني ق�ضبانها اخل�ضراء
�أتنهد �أحيانا فتفر قطرة ح�بر لتندي
ج��ب�ين ال�سطر ق��ب��ل �أن ت��ه��رب ال��ل��غ��ة مني
...وت��خ��ت��ب��ئ يف ق��ل��ب ال�شم�س ...ف��ت��غ��دو
احلروف �سهام ًا حارقة وما �أن تطل عيناها
حتى تعود لت�صحو كاملطر...كثغر القمر....
ومع ذلك �أنتعل ال�صمت من جديد و�أم�ضي.
قالت يل حني كربت:
ال ت�ستعجلي ...احل��ب كاحلرب..ي�شتعل
على مهل.
لكنهما ا�شتعال معا وب�أ�سرع مما تخيلت
على م�أدبة القدر كان كر�سيه فارغ ًا�...إال
من عوا�صف االنتظار والقلق والرتقب..لعل
ر�سالة ت�أتي به من �أعماق البحر �أو مع جنمة
ت�سقط من جبني ال�سماء
�صخب يف �صخب
�أغم�ض عيناي لعل جنون �صخبها يتوقف
...لكنها تقرتب كخطوات �شبح مير يف ظالل
ليلي الطويل �...أ�سمع تواترها...نب�ضها
مل �أك���ن يف و���ض��ع ي�سمح يل با�ستنباط
املواقف وبناء اال�ستنتاجات لعلها �صدفه...
�أو �سراب ًا� ,أو خيا ًال ي�تراءى يل بعد هو�س
ع�شته ل�����س��ن��وات �أ���ص��اب��ت روح����ي ب��اخل��در
واخلمول.
لكنها تقرتب...وتقرتب
�أ�سمعها جيد ًا  .فما ن�سمع يكون حقيقي ًا
�أك�ثر وم��ع ذل��ك �س�أدعها تقرتب �أك�ثر لأمل�س
ذل��ك ال��ق��ادم على ن�سماتها...و�أتفح�صه
ب�أ�صابعي ...لأقلبه بني الليل والنهار ...بني
النور والعتمة ف�أت�أكد من وجوده حني ينفخ
الروح يف كوين  .فيكتمل به .وي�صبح �سيده.
ب���د�أا م��ع�� ًا  ،احل��ب واحل���رب ...وات��خ��ذا
م�سارات ال�ضوء يف اخرتاقهما لروحي.
حملوا ال�سكاكني � ,شرحوا ج�سد الوطن...
ق�صوا وحرقوا �أ�شجاره وغاباته...قتلوا
و�سفكوا �أرواح �أبنائه ...وفا�ضت ر�ؤو�سهم
املتعط�شة للدماء بجينات فقدناها �أو اعتقدنا
�أننا فقدناها منذ قابيل وهابيل ...لكنها
طفت ك�أول مورثة وعند �أول حمر�ض.
رمبا اعتقدوا �أن للدماء ملم�س احلرير يف
وقت العط�ش ,ننعم بنعومته ولونه املثري ,
لكنهم مل يدركوا �أن الدماء التروي ....ما
يحدث �أنها تزيدنا عط�ش ًا وكلما غرقنا يف
حميطها �أردنا الغرق �أكرث.
غريب ذلك البحر الأحمر الهائج املنحدر
م���ن ����ش�ل�االت ال��ت��اري��خ امل��زع��وم��ة...ت��ل��ك
املنابع التي ت�سقي �أف��ك��اره��م ومعتقداتهم

أصوات جديدة

...والتربير دائما جاهز واحلجة متوفرة
...ي�ضعونها على مائدة الر�ضى ليناموا ملء
عيونهم ب�ضمري م�سرتيح ومطمئن� ,إن كانوا
ميلكونه فعال.
يف زمن احلرب ت�صبح �أقدامنا يف ال�سماء
 .ور�ؤو���س��ن��ا م��ن تط�أ الأر����ض ...يتقاطع يف
�أوردتنا الر�صا�ص والع�سل  ,ويخو�ض ال�ضوء
معارك الظلمة على �ساحات �شهقاتنا فنحا�صر
باخلبز والدموع.
تكبلنا �أ�سالك الليل ب�ألف كانون مثلج...
و�أبجدية ال�شم�س تبقى عاجزة عن فعل �أي
�شيء �إال حني زرعك الليل قمر ًا �أعلى جبني
انتظاري.
ذلك الذكاء الإلهي ال��ذي اختار الأحمر
للون دمائنا ومل يخرت الأخ�ضر �أو الأزرق ...
هل كان يعلم �أن ال�صد�أ لن ينال منه يوم ًا.
؟؟؟و�أن��ه �سيبقى طازج ًا يف وجباتنا اليوميه
..؟؟؟
وح��ده اجل�سد من ين�صب نف�سه ملك ًا بني
الر�صا�ص واملوت ليبقى كر�سي عر�شه فارغ ًا
ورمبا مقلوب ًا مغمور ًا بالرتاب ..عر�ش يف باطن
الأر���ض يف خمابئ رطبه باردة ومظلمة دون
مملكة �أو خدم وحرا�س
يف ذلك الطوفان الدموي اجلارف التقينا...
مل يكن وجهه �أحمر ًا مبا يكفي لأع�شقه
...وال تقاطيعه ك�سكاكني امل�����وت...وال
نظراته كربيق ال�سيوف
ف��م��ا ال���ذي �أث����ارين لأدخ����ل ت��اري��خ��ه...
ما�ضيه ,حا�ضره وم�ستقبله
مل يكن بحرا وال �صحراء
مل يكن حزام ًا نا�سف ًا ليفجر حبه يف ر�أ�سي
ف�أكف عن التفكري
مل يكن هواء وال �إع�صارا وال عا�صفة
وح��ده �شعره النحا�سي املمتلئ بالع�شب
الأخ�ضر من قادين كفرا�شة �إىل ربيعه
يقني الدم من قادين �إىل حقيقته
مل �أع��د بحاجة لأب��ح��ث ع��ن ال�شم�س يف
القمر وال عن القمر يف ال�شم�س ...اجتمعا
يف وج��ه��ه م��ع�� ًا وك��ن��ت �أن���ا جنمته التائهة
فاحت�ضنني بريقه عند خط الأف��ق وحجب
عني تلك الغيوم احلائرة والريح تتالعب بها
�أطبقت �أجفاين على نوره ....وا�ستغرقت
يف حلم عميق
ً
ً
ر�أيتك تهيئ يل البحر �سريرا ناعما لأمتدد
على �أم��واج��ه وق��ت الفجر قبل �أن تغادر
�أحالمنا خ��ط الليل  ,قبل �أن يتمكن ال��دم
من ج�سد ال�شم�س ,فيمنعها �أن ت�شرق بكامل
�أناقتها على خ�صالت �شعري املغطاة بورودك
ال�صباحية
كانت �أ�صابعك وامل��وج يهدر حتت �سريري
...يجريان كخيول بي�ضاء على ات�ساع ال�سماء
تتح�س�س ما يفعله احلمام وهو يحر�س الغيم
من عوا�صف احل��زن قبل �أن ت��ذرف دموعها
وترحل
ل��و علمت اخل�����ض��راء �أن احل���ب واحل���رب
�سيتقاطعان يف ط��ري��ق��ي لأخ�ب�رت���ن���ي....
وح�صنتني بهيكل ق��ا���س ك�سلحفاة هرمه
ي�صعب ك�سرها..
لكنها حرب خمتلفة ...لن تدركها اخل�ضراء
مهما حاولت ا�ستيعاب ما يح�صل  ...هي حرب
ديدان لكرثة الأنفاق والكهوف واخلنادق التي
حفرت على ام��ت��داد �أر���ض الوطن و �أنفاق ًا
و�أخاديد �أخ��رى حفرت يف العقول..توغلوا
فيها ليلتهموا �إمياننا� ,أخالقنا والإن�سانية
فينا ...جعلوا من �أج�سادنا ج�سر منل فوق نهر
دماء ال ي�سرتيح.....
مل يذكر ا�سم اهلل يف ح��رب كما ذك��رت
هنا ����...ص���وروا اهلل على مقا�س غاياتهم

ك�آلهة قري�ش القدمية ,فتحوا فروعا للجنة
يرتادها م�صا�صو الدماء من كل حدب و�صوب
ومل ي�����س��ل��م م��ن��ه��م ح���ت���ى الأن���ب���ي���اء
واملر�سلني....و�أماكن العبادة� ...شوهوا كل
�شيء ....حطموا وخربوا وانتهكوا .....
�أ�صبحنا �ساحة للعراك...العامل ميزق نف�سه
على �أج�سادنا ...وط��اق��ة احل��ب تهرب من
ثقوب الأوزون
لكنك �أت��ي��ت يف م��وع��دك...ت��ن��ب���أت يل
اخل�ضراء بذلك
فللع�شق �أي�ضا نبي...تر�سله لنا ال�سماء...
من �سماء عا�شرة ...ورمب��ا من جمرة تعتق
احل��ب يف ق���ارورة ال��زم��ن لي�صل �إلينا بعمر
برعم زهرة �آن ربيعها ...
�شهد نبوءتك جميع من وطئ هذه الأر�ض
منذ الأزل وحتى موعد لقائنا ...تب�صر
ب��ك ال��ع�� ّراف��ون...وب�����ش��ر ب��ك امل��ر���س��ل��ون ..
وحت��دث عنك الكتاب وجميع ال�شعراء...
كانوا يدركون �أنك �آت ال حمالة �إميان حتى
اليقني..
كانت تنتظرك الأر����ض و�أن��ت��ظ��رك معها
منذ �سبعني �أل��ف ع��ام ...ت���زرع ل��ك ال��ورود
...وتتزين بالألوان و العطور ..يهطل لأجلك
املطر فيتجمع يف بحار وحميطات ...ليتعاىل
امل��وج حني قدومك و�أت�أبط ذراع��ك ك�أ�ساور
موج على �شاطئ من حلم
ج��ئ��ت لتجعل م��ن احل����روف زه����ورا وم��ن
الكلمات �صخورا ومن الق�صائد ب�ساتينا
لأجلك فقط...رجوت احل��روف فجاءت
ندية خ�ضراء ...وارفة الظالل والعبري....
فغدا قلبي طف ًال راك�ض ًا يف ب��راري عينيك
...ينرث حربه عطر ًا�...أماين ..و�أغنيات...
ح�ين يهطل �شوقك �أح���اول الكتابة...
فتنطوي كلماتي خج ًال ث��م تغفو ..وح�ين
ي�أتي نداء عينيك من بعيد ...تنه�ض
كانت حرويف �شمو�سا ت�ضيء يف مدن عينيك
كقوافل املطر فتزهر حبا
مل �أكن �أدرك حني التقينا انك نبي احلب
القادم ...الآتي من زمن قدمي ...و�أن جميع
من �سبقوك كانوا يكتبون فقط تاريخ الورد
بني �صباح و�صباح ...بني �شاطئ وبحر...بني
موانئ و�أ�شرعه
جئت على ق��رع �أج��را���س ال����دوايل وهي
تعر�ش �إىل القمر �صعود ًا...على وقع خطوات
النجوم التائهة ب��دون قمر ي�ضيئها...على
ج�سر من قو�س قزح �شتائي ...
جئت لأتنف�سك ...لأرف���ع هم�سي غابات
...و�سحبا ...لأغ���زل احللم من ن��ور �صباح
ن�شرب فيه قهوتنا البحرية على نغم املوج...
جئت لتقر�أ ق�صائد �أ�صابعي ...ب�شغف مل
يدركه جدار روحك من قبل ...جئت لتلبي
نداء �شوقي لوجهك كرمل يبحث عن �شاطئه
.
كنت تخبئ يل الكثري من العبري يف قارورة
الكلمات تعتقها لزمن �آخر فا�سكر بها ومعها
وافقد �إح�سا�سي بالأ�شياء� ,أجترد عما يحيط
بي من موت ودمار وخراب و�إجرام...
اتهموين باخليانة ....وزادت نظراتهم
ازدراء ح�ين مل��ح��وا ب��ري��ق ح��ب��ك يف وجهي
...و�سمعوا �صدى نب�ضات ع�شقك يف قلبي
...ح��اول��وا منعي حني ر�أوا �شعري الطويل
تتقاذفه �أمواج غرقي يف بحرك
ل��ت���أت��ي اخل�������ض���راء ع��ل��ى ج��ن��اح ن��ور���س
...تبت�سم وتهتف يل بعينيها قبل �أن تهاجر
اجعلي عينيه وطنك ...
و�إىل الآن مل تتلطخ �أط���راف �أ�صابعي
بالدماء مازالت خ�ضراء من حروف كثرية مل
�أكتبها لك بعد.

•رقية �أحمد اخلالد
يف ي��وم عا�صف ممطر �أج�برت��ن��ي ق��وة �إلهية كمنت يف
�أعماقي ،و�أعانتني على م�صاعب احلياة يف تلك املدينة
الرباقة(دم�شق) عندما كنت يف �إح��دى �ضواحيها �أنتزع
�أرزاقي من بني �أنياب الدهر �ضاقت بي الدنيا فوجهت �أمواجها
ال�صعبة ب�شدة �إيل مل ترحمني ،لكنها حاولت اقتالعي من
�أر�ض املدينة ،فعند ال�ساعة العا�شرة قبل منت�صف الليل بد�أ
جر�س الهاتف ي�صدر رناته املزعجة التي كانت هي وقلبي
يتناوبان العمل فمرة قلبي يخفق ب�شدة ومرة يقرع اجلر�س،
فكلما يدق اجلر�س يزداد نب�ض قلبي ،مع العلم �إين ال �أعلم
من هو املت�صل ،لكن راودين �شعور ب�أنه خطري ومزعج ،خرب عن
�أرواح ت�سكن ه�ضبات القرى الفقرية يف ربى اجلوالن ،وقلت:
من املت�صل؟ فقال يل :مرحب ًا هل �أن ِ��ت حميدة تلك الفتاة
التي جتيد مهنة التمري�ض؟ ف�أجبت بكل خوف ولوعة ،نعم
فقال يل :عليك �أن ت�أتي ب�سرعة لأننا بحاجة �إىل من يجيد
هذه املهنة ،هناك مئات اجلرحى حتت الق�صف والدمار الذي
ارتكبته املجموعات الإرهابية امل�سلحة يف جوالننا احلبيب
هناك �أرواح بحاجة ما�سة للم�ساعدة و�أعداد املمر�ضني قليلة
جد ًا وامل�صابون باملئات ،ف�أجبت من دون تفكري :نعم �سوف �آتي
حا ًال ،يف طريقي �إىل اجلوالن �سمعت هذا اخلرب يف املذياع
لقد �سقطت عدة قذائف �صاروخية على �أهايل اجلوالن من
املجموعات الإرهابية امل�سلحة ،وهنالك الأطفال والن�ساء
والرجال حتت الأنقا�ض ،هل َّموا مل�ساعدة الأبرياء لقد �سقطت
من يدي هويتي ،وحقيبتي الإ�سعافية ،وانهمرت دموعي ك�أنها
�شالل يحرق وجنتي ،ف�شعرت �أن دم ًا حار ًا جد ًا دخل قلبي
و�أ�شعله وزاد لهيبه ،ومل �أعد �أرى �أمامي �سوى �صورة الأطفال
الذين �أ�شال�ؤهم قد تقطعت ،وامل�صيبة �أولئك الأطفال الذين
تقطعت �أيديهم وهم على قيد احلياة ،وتلك الرباعم التي
تبكي حرقة ولوعة ،ما َّ
حل ب�آبائهم و�أمهاتهم؟ وعند و�صويل
طفلة وهي ت�صرخ
�إىل ذاك املكان ،مل �أعد �أ�سمع �إال �صوت
ٍ
حتت اجلدار املنهار عليها ،يا اهلل ماذا �أفعل؟ �س�أ�ساعدها يف
احلال ،واحلمد هلل �أنقذت تلك الطفلة ،لكنَّ الفاجعة الكربى
عندما تقدمت و�إذا باجلميع ي�صرخ �ساعديني ،مل يكن هناك
فتيات من
قليل من الهالل الأحمر ال�سوري وثالث
�سوى فريق ٍ
ٍ
عمري ،لكن عندما ر�أيت الكم الكبري من اجلرحى وامل�صابني
مل �أعد �أرى �أمامي ،ومل �أعد �أ�سمع ،ثم �أطبق ال�صمت يف فمي،
لقد �صرت يف حرية من �أمري ،يا اهلل ماذا �أفعل؟ هل �أذهب
�إىل �أختي التي كانت بينهم� ،أم �أذهب �إىل الباقي ،فقررت
خطرية
حالة
ٍ
يف حلظة �أن �أذهب �إىل اجلرحى الذين هم يف ٍ
لأ�ساعدهم كي يبقوا على قيد احلياة ،ثم �أذهب �إىل �أختي،
فاحلمد هلل ثم احلمد ،حاولت �أنا وجميع الرفاق م�ساعدة
جميع اجلرحى و�إ�سعافهم و�إعطائهم الإ�سعافات الأولية
للبقاء على قيد احلياة ،و�أن يكونوا بخري للو�صول �إىل �أقرب
م�شفى ،لقد مت العمل الذي قمت به اليوم على خري �سوف
�أدون �أول تاريخ يف �أول جتربة �إن�سانية قمت بها يف حياتي
�إىل الآن ،عدت �إىل املنزل يف ال�ساعة الثالثة �صباح ًا ،ف�إذا
أيناك
بجميع �أ�سرتي ب�صوت واحد �أخربينا ماذا حدث؟ لقد ر� ِ
ب�سرعة وقدماك ت�سابق الريح ف�أجبت
تخرجني من املنزل
ٍ
َّ
وفرحة و�سرو ٍر :لقد قمت بعمل نبيل مل �أقم
وثقة
بكل ٍ
ٍ
قوة ٍ
به من قبل ،تقدَّ مت �أمي �إ َّ
يل خطو ًة ثم قالت :جزاك اهلل
خري ًا يا ابنتي عمل �إن�ساين ،يجب �أن تذهبي يف ال�صباح الباكر
�إىل اجلوالن ولن تعودي حتى ينتهي الأمر ،ب�إذن اهلل غيمة
�سوداء وتزول ،ب�ضع �شهور و�سوف تهد�أ تلك احلرب الدائرة
يف بلدنا� ،أجبتها� :أمي! وكيف �س�أكمل درا�ستي؟ اختطف �أبي
�أفكاري �إنه �أمر مهم لكن الأهم هو �أهلنا يف اجلوالن �إنَّ تلك
الأرواح الربيئة عليك �إنقاذها مهما يكن الأم��ر ،لقد خرج
�أخ��ي ال�صغري ليخرب �أح��د اجل�يران ،لكن كان اخلرب م�شاع ًا
فجاء �أحد اجل�يران منادي ًا حميدة! هل �أ�ستطيع �أن �أر�سل
ابنتي لكي تتعلم مهنة التمري�ض وت�ساعد اجلرحى مثلك؟
نعم يا ع َّماه بالت�أكيد ،فمن يبذل جهد ًا ي�صل �إىل ما يريد
�إذا توفرت لديه الرغبة والإرادة والعزمية ،قر�أت ابنته
جملة(املمر�ضات مالئكة الرحمة) فكاد التفا�ؤل ميلأ
ندى يف ٍ
قلبها ،وتغادرها العتمة �إىل الأبد ،وحني دخلت البيت وجدت
عدد ًا من ن�ساء ال�ضاحية متحلقات حول حقيبتي الإ�سعافية،
وينتظرن �أن �أعلمهنَّ تلك املهنة الإن�سانية ،فكاد الفرح يغمر
قلبي والأوجاع قد زالت من خاطري.

نقد أدبي
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• �أحمد زياد حمبك
ت�شهد ال���رواي���ة م��ن��ذ ال��رب��ع الأخ��ي�ر من
ال��ق��رن الع�شرين �إق��ب��ا ًال ك��ب�ير ًا م��ن الكتاب
والقراء والنقاد ،وللمر�أة م�شاركة كبرية يف
هذا الإقبال ،وال �سيما يف الكتابة ،وقد �شهد
مطلع القرن احلادي والع�شرين �أ�سماء كاتبات
كثريات قدَّ ْمنَ عدد ًا غري قليل من الروايات،
ولعل مرجع هذا الإقبال على الرواية �إىل
رغ��ب��ة امل��ث��ق��ف يف م��ع��اجل��ة ال��واق��ع وت��ن��اول
ق�ضاياه بر�ؤية مو�ضوعية تتعدد فيها وجهات
النظر ،وه��ذا م��ا ال ميلكه ال�شعر ،فقد َّ
مل
املثقفون من املعاجلة االنفعالية التي ميار�سها
ال�شعر لق�ضايا الواقع ،ولعل بروز ا�سم املر�أة يف
كتابة الرواية يرجع �أي�ض ًا �إىل تطور دورها
يف الواقع على خمتلف م�ستوياته و�إ�سهامها
ال��وا���ض��ح يف حتقيق ذات��ه��ا يف �شتى جم��االت
احلياة ،ومن هذه املجاالت كتابة الرواية ،وما
�أحوج القارئ العربي �إىل االطالع على ر�ؤية
املر�أة للواقع وطريقتها يف معاجلته.
ومن الأعمال الروائية اجلديدة لكاتبات
جديدات رواية عنوانها “جدِّ ي� ،إىل �أين؟”،
وقد �صدرت الرواية يف �شهر �شباط من عام
 2015عن دار بي�سان للن�شر يف بريوت ،وتقع
يف � 439صفحة م��ن القطع املتو�سط ،ولها
عنوان فرعي ،وهو“ :ق�صة امر�أة من حلب”،
والرواية للكاتبة منى تاجو ،والرواية �أول
عمل روائي لها ،وهي من مواليد مدينة حلب،
تخرجت يف كلية ال�صيدلة بجامعة دم�شق
عام  ،1975عملت يف حقل ال�صيدلة ،ولكنها يف
ال�سنوات القليلة الأخرية بدء ًا من عام 2011
انقطعت عن العمل يف ال�صيدلة ،وتفرغت
للكتابة والأعمال الثقافية.
وميتد زمن الرواية على نحو مئة عام ،هو
زمن القرن الع�شرين ،وت�شمل الرواية �أربعة
�أجيال ،فهي رواية جيلية� ،أو رواية �أجيال،
وحافلة ب�شخ�صيات كثرية ،ويغلب عليها الهم
االجتماعي� ،إذ تر�صد تغري العادات والتقاليد
االجتماعية خالل القرن الع�شرين ،وال �سيما
ما يتعلق بتعليم املر�أة وعملها ،وخروجها من
البيت �إىل احلياة العامة ،ولكنها ال تربط هذا
التطور االجتماعي بالواقع االقت�صادي �أو
ال�سيا�سي ،وال تتعر�ض �إىل املتغريات ال�سيا�سية
واالقت�صادية التي تقف يف احلقيقة وراء
�أ�شكال التغري االجتماعي والثقايف �أوترافق
هذه الأ�شكال على الأقل.
وم��ك��ان ال��رواي��ة ه��و مدينة ح��ل��ب ،ولكن
ال���رواي���ة ال ت�سمي احل���ي ال���ذي ت���دور فيه
ح��وادث الرواية� ،أو الأحياء التي تقع فيها
بع�ض احلوادث ،وتقع بع�ض احلوادث يف ريف
جماور ملدينة حلب ،ولكن الرواية ال ت�سمي
ه��ذا الريف ،على الرغم من تقدميها بع�ض
الو�صف له ،وتنتقل بع�ض ف�صول الرواية �إىل
القاهرة وال��دار البي�ضاء ،وال تعنى الرواية
ب�صورة عامة بو�صف املكان.

وتبد�أ الرواية بر�سائل تر�سلها الراوية
ملي�س �إىل �أ�شخا�ص �أح��ي��اء و�آخ��ري��ن موتى
تدعو يف هذا الر�سائل اجلميع �إىل احل�ضور،
ثم ت�سرتجع الرواية املتغريات االجتماعية
والثقافية منذ مطلع القرن الع�شرين �إىل
�أواخره ،ويف النهاية يجتمع الأ�شخا�ص كلهم،
م��ن �أح��ي��اء و�أم����وات ،ي���أت��ون م��ن املا�ضي ومن
احلا�ضر ،فتلتقي الأجيال الأربعة ،من �أجداد
و�آب��اء وحفدة وحفدة احلفدة ،ويف مقدمة
ه���ؤالء جميع ًا اجل��د ،ويده�ش اجل��د ملا يرى
من تطور اجتماعي ،وال �سيما حني يرى ابنة
�إحدى حفيداته وهي تدخن الأركيلة ،ولكنه
يقرهم يف النهاية على ما هم عليه ،ويعرتف
بواقع التغري ،ويدعوهم �إىل �أال يحا�سبوه على
مواقفه قبل قرن ،بل يدعوهم �إىل �أن يحكموا
على مواقفه وف��ق ظروفها ،فيقول�”:أنتم
تقعون يف خط�أ كبري ،ت�أخذون قوانني زمنكم،
وحتاكمونني على �أ�سا�سها ،وه��ذا غري �سليم،
�أنا فعلت كل ما كان جيد ًا ح�سب زمني” (�ص
.)429
وكانت ملي�س ،وهي حفيدة اجلد من ابنته
�آمنة ،قد انف�صلت عن زوجها حكمت لتعي�ش
مع ابنتها بعد �أن ت��زوج �أوالده���ا الآخ��رون،
وهي التي تر�سل يف بداية الرواية ر�سائل �إىل
كل ال�شخ�صيات تدعوهم فيها �إىل االجتماع،
مبن فيهم زوجها ال�سابق� ،أو طليقها ،ثم تبد�أ
الرواية بالكالم على اجلد جنيب الذي طلق
زوجته لأن��ه مل تنجب له ذك���راً ،وه��ي التي
�أجنبت له ابنتني ،ويتزوج من لطفية ،وهو
يكربها ب���أرب��ع�ين ع��ام�� ًا ،وتنجب ل��ه لطفية
ابنتني �أي�ض ًا ،هما �آمنة و�سميحة ،ثم تنجب
له ويل العهد ،وي�سميه طه ،وحني يبلغ طه
من العمر �سنتني ،ميوت �أبوه ،وزوجته لطفية
حامل يف ال�شهر الرابع ،ثم ت�ضع مولود ًا ذكراً،
ت�سميه جنيب على ا�سم �أبيه.
َ
وق��د م��ار���س ذل��ك اجل��د جنيب �أ���ش��ك��اال من
القمع التعليمي والثقايف واالجتماعي ،فقد
حرم �أختيه ا�سوم و�أم��ون من ال��زواج ،و�أطلق
لهما اليد يف الت�سلط على زوجته وبناته،
بدعوى الإ���ش��راف على تربيتهن ،وك��ان مينع
زوج��ت��ه لطفية م��ن اخل���روج م��ن البيت ،كما
منع بناته من التعلم .ولكن وفاة اجلد جنيب
فتحت الأب����واب �أم���ام الن�ساء ل��ل��دخ��ول يف
معرتك احلياة ،فقد �أر�سلت العمة �أمون ابنتي
�أخيها �آمنة و�سميحة �إىل املدر�سة ،ثم �أكملت
�سميحة درا�ستها يف دم�شق ،وعملت يف التعليم،
وتزوجت من �شاب ينتمي �إىل �أ�سرة مثقفة،
وتفوقت �آم��ن��ة ،ون��ال��ت ال�شهادة الثانوية،
وعملت يف التعليم ،و�أحبت زمي ًال لها ،وتزوجا،
و�أجنبا ابن ًا وبنت ًا ،هما حممد وملي�س ،ودر�س
حممد الطب و�سافر �إىل �أورب��ة للتخ�ص�ص،
وتفوقت ملي�س يف درا�ستها ،وانت�سبت �إىل كلية
ال�صيدلة ،وافتتحت �صيدلية يف ريف حلب،

ثم انتقلت �إىل املدينة ،وتزوجت من حكمت،
و���س��رع��ان م��ا تبني لها م��ا يحمل م��ن عقلية
متخلفة ،كما تبني لها طمعه يف �أموالها ،ومار�س
عليها �أ�شكا ًال خمتلفة �سوء املعاملة ،بالإ�ضافة
�إىل خيانتها ،وانتهى ال��زواج بالطالق ،وكان
عليها �أن تعنى برتبية �أوالده����ا الثالثة،
فت�صدت حلمل امل�س�ؤولية بقوة ،وميثل �أوالد
ملي�س ،وفيهم ليلى ،اجليل الرابع يف الرواية
وه��و اجليل الأك�ثر انفتاح ًا على العامل وال
�سيما الثقافة الغربية.
وت�صور الرواية �سيطرة اجلد على زوجته
الثانية لطفية ،وهو يكربها ب�أربعني �سنة،
فرت�سم �صورة للعالقة بينهما قوامها مثول
ال��زوج��ة بني ي��دي ال��زوج كمثول ال��ن��ادل يف
ال��ف��ن��دق عندما يحمل ال��ط��ع��ام �إىل غرفة
النزيل ،وت�صور ملي�س هذه العالقة فتقول:
“ثم حتملني �إفطار رب الأ�سرة ،جدّ ي ،زوجك،
ت��ق��رع�ين ب���اب ال��غ��رف��ة ،وع��ن��دم��ا ي�����ؤذن لك
بالدخول تلجني ،وتلقني حتية ال�صباح ب�صوت
مرجتف ،وتطرقني بر�أ�سك بعد �إر�سال نظرة
خجلى� ،أم �أنها نظرة خوف؟ ت�ضعني ال�صينية
النحا�سية مبا فيها وتفتحني م�صاريع النوافذ
اخل�شبية ،وت�سدلني ال�ستائر عندما متون
ال�شم�س مقبلة ،وت���ؤدي��ن عملك ب�آلية ،بعد
كم من الأي��ام جر�ؤت على اجللو�س �أمامه من
دون �أن يطلب منك ،البد و�أنك كنت جتل�سني
�صاغرة تنتظرين �أي طلب منه لتلبيته” (�ص
 ،)44وال�صورة متخيلة تر�سمها احلفيدة ملي�س
يف خيالها ع��ن طبيعة العالقة ب�ين جدها
وجدتها.
لكن م��وت اجل��د فتح الأب���واب �أم��ام امل��ر�أة
لالنطالق� ،إذ تر�سل �أم���ون ك ً
�لا م��ن �سميحة
و�آمنة �إىل املدر�سة ،وتقدم �أ�سوم على الزواج،
�إذ ك��ان لها �صديقة ت�تردد عليها يف زي��ارات
منتظمة ،ثم مر�ضت هذه ال�صديقة وماتت،
ولها من الأوالد ثالثة �صبيان (الرواية �ص
 )85وتتقدم عمة ه�ؤالء ال�صبيان �إىل �أ�سوم
تعر�ض عليها ال��زواج من والدهم رفق ًا بهم،
فتقبل كرمى للأطفال ،ولذلك يكون تعليق
ملي�س“ :رمبا �ساهم رحيل جدي املبكر بفتح
طريق العلم ،فعدم وجود رجل يف هذا املنزل
�أع��ط��ى �أع��ط��ى للن�ساء احل��ري��ة يف اختيار

موقعهن”(�ص .)82
وال���رواي���ة ت�شف يف بع�ض الف�صول عن
م�شاعر املر�أة وعواطفها ،وتك�شف عن طبيعة
تفكريها ونظرتها �إىل الرجل ،وتنم عن حتليل
لنف�سية امل��ر�أة ،وهذا ما تعاجله الرواية يف
ف�صل مطول ،عنوانه ”:خطوبة ثانية”�( ،ص
 239ـ  ،)258وفيه ت�صوير لرجل �صيدالين
يتعرف على ال�صيدالنية ملي�س ،وتنمو بينهما
عالقة ،ويلتقيان يف املقا�صف ليتناوال فنجان
قهوة ،ثم يتقدم �إىل خطبتها ،وي��زوره��ا يف
البيت ،وي�ستقبله والدها ،ثم يدعو الأ�سرة
�إىل املطعم ،ولكن يظهر لها من خالل مواقفه
وت�صرفاته �ضعفه وتردده وحريته ،ويت�أكد
لها ه��ذا يف ع��دة م��واق��ف ،تعر�ضها الرواية
بتف�صيل دقيق ،وهو ما ي�ضطر ملي�س يف النهاية
�إىل ف�سخ اخلطوبة ،وتعلن لأمها قائلة”:
�أري��د رج ً
�لا يحميني ال �أن يختربين� ،أري��ده
واثق ًا من نف�سه ،ال يح�س �أنه �أقل مني ،و�أنني
�أهم منه� ،سيكون من واجبي �أن �أثبت له دائم ًا
�أنه الوحيد يف حياتي �...أرى �أن هذا �سيكون
متعب ًا”�( ،ص  257ـ  ،)258ومن الغريب يف
�أم��ر ه��ذا اخلطيب �أن��ه مل ي��رد ا�سمه طوال
ال�صفحات الع�شرين الذي جرى فيها الكالم
عليه.
و�إذا كانت الرواية قد �صورت بالتف�صيل
ويف ع�شرين �صفحة م�شروع اخلطبة بني ملي�س
وال�صيدالين ،ف�إن الرواية تتحدث باختزال
���ش��دي��د ع��ن �سفر ملي�س م��ع زوج��ه��ا حكمت
�إىل ال���دار البي�ضاء ليعمل هناك م��ع �أح��د
�أ�صدقائه ،وعودته �إىل الوطن بعد ثالثة
�أ�شهر ،يف ف�صلني اثنني (���ص 312ـ  )318ال
يزيدان عن �ست �صفحات ،وتكتفي الرواية
بذكر الدار البي�ضاء على �أنها مدينة حديثة
ال يزيد عمرها عن مئة عام (�ص  )313و�أن
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تتمة � ............ص8

احلج احلزين
ال�سابعة وال��رب��ع دع��ا رب العمل امل��ن��دوب�ين .وبعد ع ّ��دة
دقائق من املناق�شات ,اقرتح زيادة فورية للجميع ع�شرين
�سنت ًا لل�ساعة ,ووعد بدرا�سة �أجر كلّ عامل ,حالة بحالة,
باالتفاق مع املندوبني (مل ّ
يوف بهذا الوعد) .ارتفع �أجري
احلد الأدنى
�إىل  1.60فرنك يف ال�ساعة .ال �أعرف ما كان
ّ
للأجور يف ذلك الوقت ,لكن ومن ناحية �أخ��رى� ,أذكر �أنّه
عدة �أ�سابيع على ذلك ,يف متوز � ,1966صار �أجري
وبعد ّ
احلد الأدنى لأنّني كنت يف
 2.01فرنك .كان �أجري �أقلّ من
ّ
إيلّ
بالغ.
�شخ�ص
عمل
ال�سابعة ع�شرة ,لكنّهم يوكلون �
ٍ
ا�ست�أنفنا العمل.
بعد ثالثة �أي��ام ,تغيرّ ت وظيفة �سيمون ووجدت نف�سها
الغ�سالة .فقد و�شى بها �أحدهم .كانت امل�سكينة تعاين
�أمام ّ
�أك�بر معاناة لتنجز ذاك العمل الع�ضلي ج��داً .ومنذ ذلك
اليوم ,رف�ضت تنظيف املكتب .وح��لّ يف ال�شركة ج�� ّو من
ّ
ال�شك ,بات كلّ واحد ي�شتبه بالآخر ,ويجتنب �إبداء ر�أيه
ق�سمنا الإ�ضراب الذي كان من �ش�أنه
�أمام الكثري من النا�سّ .
وا�ش.
يوحدنا ,ب�سبب ٍ
�أن ّ
حل�سن احلظ ,تركت تلك ال�شركة يف نهاية متوز.
كنت هنا من حلم يقظتي حني بدا يل التقاطع ,وفيما �أنا
�أرفع ناظري ر�أيت �أبنية امل�صنع الرمادية احلزينة ترت�سم.
تبعت الق�ضبان الغارقة يف اال�سمنت وو�صلت �إىل الباحة.

فر ّد ال�صدى :النافذة ,النافذة ,فذة ,فذة ...ملاذا قمت
بر ّد الفعل الغبي هذا؟ لل�سخرية ربمّ ا.
ا�ستدرت .وقبل �أن �أبلغ منت�صف البهو ,رحت �أرك�ض.
ارمتيت على د ّراجتي و�صرت �أدو�س بق ّوة .لأهرب ب�أ�سرع ما
ميكن من هذا املبنى املتهالك ومن �أ�شباحه ,من ر�ؤية املوت
تلك ,من باب اجلحيم ذاك.
أ�شد حزن ًا حني ميوت.
فامل�صنع � ّ

والقرا�ص هنا وهناك ,واجتاح العلّيق جدران
منا الع�شب
ّ
تك�سرت نوافذ املكتب .و�ضعت د ّراجتي
الأبنية امللحقةّ .
وم�شيت ببطء .مل يعد هناك باب وكان املدخل خالي ًا متام ًا.
كانت ال�ساعة ال تزال يف مكانها يف البهو الكبري ,لكنّها واقفة
– اخلام�سة � اّإل ع�شرون دقيقة -وبدت غري معقولة كراهبة
معلّقة يف �صحن كني�سة خ��رب��ة .على الأر����ض وب���أح��رف
�سدت كتابة ال�شارع الرئي�س :ريفو = وغد� .أوم�أت
كبرية ّ
بر�أ�سي و�أنا �أقر�أ العبارة و�أجته �إىل املبنى الفارغ ,اختفى
كلّ �شيء ,حتّى �آل��ة ت�سجيل احل�ضور اجل��داري��ة� .أ ّول ما
•رميي هي�س:
�أده�شني هو غياب الرائحة ,مل تعد � ّأي رائحة تفوح ,كانت
كاتب وعامل اجتماع فرن�سي من مواليد عام � .1947أ�ستاذ يف
امل�ضي ,تر ّدد وقع خطاي كما لو
رائحة املوت تفوح .وا�صلت
ّ
يف كاتدرائ ّية� .أح�س�ست باالختناق .فكّرت فج�أة ب�آلتي ,علوم الرتبية يف جامعة باري�س الثامنة.
من م�ؤلفاته:
فاجتهت نحو ور�شة التقوي�س.
املاويون الفرن�س ّيون :انحراف م� ّؤ�س�ساتي 1974
نحو مكب�سي ,كنت قد عانيت على هذه الآلة ,لكن يف تلك
الرتبية امل�ؤ�س�ساتية اليوم 1975
اللحظة �أردت �أن �أراها من جديد� ,أن �أمل�سها� ,أجعل املقب�ضني
التحليل االجتماعي 1975
يعمالن ,كنت لأق ّو�س �أنبوب ًا عن طيب خاطر .خرجت هالة
الثانوية يوماً بيوم :اثنوغرافيا م�ؤ�س�سة تعليمية 1989
من النور ال�ساطع من الور�شة .ال يب�شّ ر هذا الو�ضوح بخري.
على الطريق :رواية 1996
عربت العتبة ,وتوقّ فت م�صعوق ًا .مل تكن الور�شة خالية
ااتانغو 1999
مهدم ًا .عقدت الده�شة
وح�سب بل وك��ان اجل��دار اخللفي ّ
رحلة �إىل بوين�س �آير�س 2007
ل�ساين برهة .ورفع تيار هواء هالة ترابية.
�صرخت بغباء�« :أغلق النافذة!»

تتمة � ............ص10

ال�شعراء العرب :ذاكرة ال�شعر ..ذاكرة الوطن
خل�سة عن الروح-يحيى حمي الدين ..النزف الذي يبدع ال�شعر؟
ثم �شهوة االطالع دفعتني ملجموعة يحيى
غالبيتها،
ُ
وم�ضيتّ ،
ً
(خل�سة عن الروح) ل�ضراوة ما يحمل العنوان من
حمي الدين
قيمة تك�شف عن قيمة املجموعة الواقعة بني غالفني ...لقد
فا�ستمتعت
دلفت للداخل بني الغالفني،
�شدَّين العنوان ،ثم
ُ
ُ
ً
حقيقة ـ و�صدق ًاـ مبا ق��ر� ُأت ،و�شعرت �أنَّ يحيى ال يكتب من
ـ
ً
وحافظة
ف��راغ ...بل جمع يف وجدانه ( ذاكر ًة تقر�أ كثرياً،
تبدع �شعرها )
� ...إذا مررتِ ب�أم�سياتي،
فاقر�أيني
كلما ا�شتعلتْ �صبابتُنا،
نحاو ُر يف الدجى جمر ال�سنني
ؤادك الوا�شي
وارجعي لف� ِ

�إذا انتبهتْ �أ�صاب ُعنا،
�أو احتفلتْ ثيا ُبك بالظنونِ
�سو�سن الكلمات
َغيرّ ي من
ِ
ري جرح ًا يف ال�سكونِ
حني ن�ص ُ
ً
موهبة
�س�أعترب نف�سي يف جزئية العمل هذه� ،أنني اكت�شفتُ
ً
�شعرية ،بقيمة كتابات تلك املوهبة و�أن ق��درة ال�صياغة
ا�ستطاعت �أن تتل ّم�س طريقها �إىل وجداين ،لأنني (يف ركام
�شرفة عالية تطل على (
ح�صلت على بغيتي يف
الأر�صفة)
ُ
ٍ
مطلق ما متنيتْ ) ،وهذا الفعل بعث يف نف�سي املتعة والن�شوة ـ
كذلك ـ كما ا�شتهيت ـ
ً
(خل�سة عن ال��روح) �أن �أر���ض ال�شعر
كان �إح�سا�سي قبل
�أ�ضحتْ يباب ًا ،على م��ذه��ب ـ �إل��ي��وت ـ ولكن عندما فتحت

تعزية

رئي�س احتاد الكتاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي و�أ�سرة حترير "الأ�سبوع الأدبي" يتقدمون ب�أحر التعازي من الزميل
عبد الوهاب زيتون بوفاة ابنه.
راجني اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته ويلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان.

و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

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

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 :

alesboa2016@htomail.com

ُ
وجدت �أنَّ م�ساحة
العربي،
نوافذ الأمل ِ على قامو�س �شعرنا
ِّ
االخ�ضرار �أ�ضعاف م�ساحة ِ الأر�ض ( البور  /اخلراب ) ـ وهذا
ما ترك �أثره اجلميل يف نف�سي �أنَّ اللغة التي ا�ستنبطناها من
ً
�آيات اخللود ال ميكن �إال �أن َّ
وغبطة تتلب�سنا
تظل كتاب ًا ُيقر�أ ،
ً
ومتعة تباغتنا بن�شوةٍ جارحة.
ب�ضراوةٍ ،
جتربة ت�ستحق �أن تكون ك�أ�س �صبابة بني الندامى ،لأن
كبحةِ النايات احلزينة ،تبثُّ �صداها
�صوت الوجدان
احلي َّ
ّ
الريح ُ ال�صدى ،ومت�سي به،
ال�شجي يف الغياب البعيدَّ ،
ثم حتمل ّ
ّ
لي�صبح مغناة احلياة يف �أ�شياء احلياة كافةُ ...ت مّ
رن قدّ ا�سها
البهي بزرقتهِ الأخّ ��اذة لي�صبح فيما بعد ( �إلياذة
ال�سماوي
ّ
َّ
َ
الع�صر ,و�أيقونة اخللق  /الإبداع ،ون�شوة املوجعني �إىل الأبد
ِ
ال�شجية.
ب�ضراوة تلك الرتانيم
ّ

اعتذار

ورود ا�سم الكاتب خليل البيطار على مادة املعتدلون
ال��ظ��رف��اء يف ال��ع��دد � 1466سهو ًا وه��ي للكاتب غالب
خاليلي.

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.

نشاطات
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يوم
فل�سطيني
يف احتاد الك ّتاب العرب
الأحد الفائت كان يوم ًا فل�سطيني ًا بامتياز يف احتاد الكتّاب العرب ،فقد ا�ستقبل
رئي�س االحتاد د .ن�ضال ال�صالح وفد ًا من الأمانة لالحتاد العام للكتّاب وال�صحفيني
�ضم �أمني �سر االحتاد ال�شاعر الكبري خالد �أبو خالد بالإ�ضافة للإخوة:
الفل�سطينينيّ ،
عبد الفتاح �إدري�س ود .غازي ح�سني ورافع ال�ساعدي وحممد عادل.
وقد ا�ستُهل اللقاء مبباركة وفد الأمانة العامة للدكتور ال�صالح مبهمته اجلديدة
متت مناق�شة �سبل تعزيز �أطر
تر�ؤ�س املكتب التنفيذي الحتاد الكتّاب يف �سورية ،كما ّ
التعاون ما بني االحتادين وتفعيل الن�شاطات امل�شرتكة مبا يلبي احلاجة لثقافةٍ مقاومةٍ
تكون الق�ضية الفل�سطينية والدفاع عن �سورية مبواجهة احلرب الظاملة ال�شر�سة التي
تتعر�ض لها منذ خم�س �سنوات يف ذروة �أولوياتها.
ّ
حيث �أكد د .ال�صالح �أن فل�سطني �ستبقى –كما كانت دائماً -الق�ضية املركزية لل�شعب

ال�سوري مهما ا�شتدت ال�ضغوطات واملحن ،و�أن الدفاع عن عروبة فل�سطني هو دفاع عن
�سورية ،و�أن ال�شباب الفل�سطيني الذي يدافع اليوم عن �سورية جنب ًا �إىل جنب مع
اجلي�ش العربي ال�سوري والقوى احلليفة ،وي�ست�شهد ويبذل الدماء الزكية يف �سبيل
ذلك ،يدرك �أن معركة الدفاع عن �سورية ال تنف�صل �أبد ًا عن معركة الدفاع عن فل�سطني.
من جهتهم عبرّ �أع�ضاء وفد الأمانة العامة عن تقديرهم لت�ضحيات ال�شعب ال�سوري،
خ�ص�ص ج��زء ًا كبري ًا من
و�أثنوا على مواقف احتاد الكتّاب العرب يف �سورية الذي ّ
�أدبياته و�إ�صداراته لفل�سطني و�شعبها املقاوم ،واحت�ضن الكثري من مبدعيها ومثقفيها،
م�ؤكدين �أن املرحلة املقبلة ت�ستلزم االرتقاء بالوعي �أكرث لفهم طبيعة ما يجري
من ا�ستهداف ملنظوماتنا الفكرية والأخالقية والوطنية والقومية حتت عناوين
وادعاءات خمتلفة.

تتمة � ............ص21

مراجعة رواية ..جدِّ ي� ....إىل �إين؟
�أهلها يتكلمون الفرن�سية ب�أف�ضل مما يتكلمون
العربية ،و�أن ملي�س مل تعجب ب�أ�شكال العمارات
فيها ،وال ب�أ�شكال النا�س ،وال ب�أنواع الطعام،
حتى �إنها مل تذكر ا�سم �شارع �أو حي ومل ت�صف
ولو يف �سطرين �شك ًال من �أ�شكال البناء فيها،
ويف احلقيقة ترجع مدينة الدار البي�ضاء �إىل
القرن ال�سابع امليالدي ،وكان يكفي �أن ت�شري
الرواية �إىل مطار حممد اخلام�س� ،أو ت�صف
الأ�سوار احلمراء القدمية التي متيز املدينة
ومتنحها طابعها املغربي� ،أو ت�شري �إىل م�سجد
امللك احل�سن املطل على املحيط الأطل�سي� ،أو
تذكر القواقع والأ�صداف التي تباع يف ال�شارع
على ال��ع��رب��ات� ،أو ال�برن�����س الأب��ي�����ض ال��ذي
يرتديه �أكرث الرجال يف املغرب ،ولعل الرواية
�أرادت من هذا االختزال �أن تعرب عن العالقة
املتوترة بني ملي�س وزوجها حكمت ،و�أن ت�صور
مدى نفورها منه ،وهو الذي �أخذ ين�صرف عنها
يف املغرب �إىل ال�سهر مع زميله خارج البيت �إىل
وقت مت�أخر ،ولكن هذا ال يربر االبت�سار يف
ت�صوير تلك الرحلة ،كما ال ي�شفع للبطلة
ملي�س �أن تخدع زوجها� ،إذ ت�ؤكد له �أنها تريد
العودة �إىل �سورية لأن لديها �أعما ًال تريد
�إجن��ازه��ا وتعده بالعودة �إىل امل��غ��رب ،ولكن
ما �إن ت�صل �إىل حلب حتى تعلن عن رف�ضها
العودة.
ويف ف�صل ع��ن��وان��ه �أب���و ح�سن ميتد على
ثالثني �صفحة ( 205ـ  )235حتكي ملي�س عن
افتتاحها �صيدلية يف ريف حلب القريب ،وعن
ت��ردد رج��ل متقدم يف العمر على ال�صيدلية
و�صنعه القهوة لها ،هو �أبو ح�سن ،وما يلبث �أن
يحدثها الرجل يف �سبع ع�شرة �صفحة (218ـ
 )235عن حياته ،و�أبرز ما فيها �إقدامه على
قتل �أخ��ت��ه ،فقد ت��ويف �أب��وه وت��رك له ثالث

�أخوات ،ونزل هو �إىل حلب وانغم�س يف اخلمرة
واجلن�س واملخدرات ،ثم وافق على زوج �أخته
من رجل غني يف القرية ،ولكن ذات يوم ن�صح
له ابن عمه بالعودة �إىل القرية ،فرجع ليجد
�أخته يف الدار مع �أمه ،ومن غري �أن يعرف �سبب
تركها دار ال��زوج ،حملها على ظهر احل�صان
وم�ضى بها لي ًال وهو يوهمها �أنه �سيعود بها �إىل
زوجها ،ولكنه يف الطريق �أنزلها عن احل�صان
وقتلها بخنجره ،وهرب �إىل بريوت ،وبعد �أكرث
من ع�شرين �سنة رجع �إىل القرية ،وقد �أقلع
عن املعا�صي ،و�أدى فري�ضة احلج ،وهو ي�س�أل
اهلل املغفرة .والق�صة طويلة يرويها �أبو ح�سن
بنف�سه لل�صيدالنية ملي�س ،وتبدو �شخ�صية �أبي
ح�سن �صورة �أك�ثر ق�سوة من �شخ�صية اجلد
جنيب وم��ن �شخ�صية ال���زوج حكمت ،وك���أن
الرواية حري�صة على ت�صوير ق�سوة الرجل يف
الريف واملدينة.
وب�صورة عامة ا�ستطاعت الرواية �أن تتابع
تطور موقف امل���ر�أة االجتماعي والتعليمي
والثقايف والعملي يف احلياة ،و�أب��رزت ظهورها
�إىل املجتمع ،وم�شاركتها فيه ب���دور فعال،
وا�ستطاعت الرواية �أن تقدم �صورة عن �أ�سرة
حلبية ،كما قدمت نحو ًا من ع�شرين �شخ�صية
على مدى �أربعة �أجيال وطوال قرن من الزمن
وكان ملعظم هذه ال�شخ�صيات ح�ضورها الفني
املتميز ،وخ�صو�صيتها ال�شخ�صية ،و�أب��رز ما
ي�لاح��ظ يف ال�شخ�صيات الن�سائية ب�صورة
عامة هو تطورها وخروجها عن �سلطة اجلد
�أو الرجل.
وي��ب��دو ال��ع��ن��وان الفرعي ل��ل��رواي��ة ،وه��و:
“ق�صة ام��ر�أة من حلب” ،جمرد عنوان �شارح
ومو�ضح ،ومل يكن له من �ضرورة ،لأن��ه ربط
الرواية بامر�أة واحدة ،هي ملي�س ،يف حني �أن

الرواية تعبري عن و�ضع املر�أة احللبية ب�صورة
عامة ،ولي�س تعبري ًا عن امر�أة من حلب ب�صورة
خا�صة ،وكان من املمكن �أن يكون “ق�صة �أ�سرة
من حلب” ،ومن الأجدى فني ًا اال�ستغناء عنه،
ويف ال��رواي��ة ج��وان��ب وا�ضحة م��ن �شخ�صية
الكاتبة نف�سها ،و�إن كنا ال نعرف عنها �إال
القليل ،ويكفي ما ذكرته يف ال�صفحة الأخرية،
م��ن �أن��ه��ا �صيدالنية ،وق��د ي���ؤك��د ذل��ك كون
الرواية العمل الأول للكاتبة ،وغالب ًا ما ميتح
الكاتب يف عمله الأول من حياته ال�شخ�صية.
وي��ب��دو ع��ن��وان ال��رواي��ة الأ���س��ا���س��ي �أك�ثر
فنية ،وهو”:جدِّ ي� ،إىل �أين؟” ،وهو يت�ألف
من جملتني �إن�شائيتني ،الأوىل جملة النداء:
“جدي” ،والثانية جملة اال�ستفهام�“ :إىل
�أين؟” ،ويوحي هذا العنوان بال�س�ؤال �إىل �أين
مت�ضي بنا احلياة و�أ�شكال التطور التي نعي�شها،
ويف ال�س�ؤال قلق وخوف وحرية ،كما يدل نداء
اجلد على اال�ستغاثة به والرجوع �إليه ملعرفة
امل�صري ،فك�أنه هو املرجع ،على الرغم مما كان
من ظلمه وع�سفه وت�سلطه ،وي�شف هذا النداء
يف عمقه عن الرغبة يف االرتباط بالأ�صالة.
وتهدي الكاتبة الرواية يف ال�صفحة الأوىل
�إىل والديها و�أجدادها و�إىل �أوالدها و�أحفادها
كما تهديها �إىل لفيف من الأ�صدقاء والأقرباء
واملدر�سني ،ومثل هذا الإهداء الوا�سع الطيف
يفقد الإهداء قيمته ،لأن الإهداء يف حقيقته
دليل على خ�صو�صية ،وهذا التو�سع يف الإهداء
هو نتاج التجربة الأوىل يف الكتابة ،كما ت�ضع
الكاتبة مقدمة يف ثالث �صفحات (�ص  7ـ )9
عن ظروف كتابة الرواية وكيف تركت العمل
يف ال�صيدلية واعتزلت احلياة لتتفرغ للت�أليف،
مو�ضحة هدفها من الكتابة ،وق��د انتهت من
الرواية زمني ًا كما تقول “مع ا�شتداد الأحداث

يف حلب”(�ص  )9ثم تلحق الإهداء واملقدمة
بف�صل عنوانه“ :الأزمة تطل” (�ص  11ت )15
تتحدث فيه عن الوطن وتعرب عن حب كبري
له ،ثم تتحدث عما متر به �سورية من �أزمة،
وتقول يف ختام هذا الف�صل”:من باع نف�سه
لل�شيطان لقاء املال وال�سلطة اندحر وت�شرد يف
�أرجاء املعمورة يبحث عن م�أوى ،ومن مل يغادر
وطنه بقي ملك ًا متوج ًا بتاج العزة والكرامة”
(�ص  ،)15وهذا الكالم هو �صوت احلق ،وبه
يعتز به املرء ويفخر ،وهو �شاهد على مرحلة،
و�شهادة ت�سجل وحتفظ ،وي�صلح هذا الف�صل �أن
يكون مقالة م�ستقلة ،ولكن من ناحية فنية ال
�صلة له بالرواية ،وال يفيد الرواية يف �شيء،
ولكن هذا مما ي�أن�س به القارئ العادي ويفرح
لأن��ه ي�شبع ف�ضوله ،ويظنه �ضروري ًا ملعرفة
الروائي والرواية ،ولكنه ال يخدم الرواية من
الداخل فني ًا يف �شيء ،لأن هذه املداخل جتعل
الرواية �أقرب �إىل العمل الذاتي ،والرواية يف
حقيقتها فن مو�ضوعي.
�إن غاية ال��رواي��ة �أن ت�ؤكد حق امل��ر�أة يف
التعلم والعمل واحلياة احلرة الكرمية ،و�أن
تتخل�ص هي واملجتمع كله من �أ�شكال القمع
والقهر والنفي والتغريب ،وهي غاية نبيلة،
�سعت الرواية �إىل حتقيقها من خالل حياة
�أ�سرة على مدى قرن ومن خالل �أربعة �أجيال،
وقد مت �سرد �سريتها بعفوية وب�ساطة ،من غري
تعقيد ،وبقدر كبري من ال�سال�سة والو�ضوح
بعيد ًا عن تقانات الرواية احلديثة ،وبقدر
غري قليل من الت�شويق ،وبح�سب الرواية �أن
تكون قد امتلكت مربرات كتابتها فكري ًا وفني ًا،
وا�ستطاعت �أن متتلك �أي�ض ًا م��ا يدعو �إىل
قراءتها والتعليق عليها والنقد.
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رحيل الأديب
با�سم عبدو

نعى احت��اد الكتّاب ال��ع��رب رحيل الأدي��ب
با�سم عبدو يوم �أم�س الأحد 2015/11/29
�إثر نوبة قلبية مفاجئة.
الفقيد ع�ضو املكتب التنفيذي الحت��اد
ال��ك��تّ��اب ال���ع���رب ،وع�����ض��و ج��م��ع��ي��ة الق�صة
وال��رواي��ة ،ومدير حترير جريدة الأ�سبوع
الأدب����ي ،ورئ��ي�����س حت��ري��ر ج��ري��دة (ال��ن��ور)
التي ي�صدرها احلزب ال�شيوعي بدم�شق ،وهو
�صاحب �إنتاج �أدبي وفري يف الق�صة والرواية
والدرا�سات الأدبية ،و�صاحب عمود �صحفي يف
جريدة (النور) ،وجريدة (الأ�سبوع الأدبي)
ال�صادرة عن احتاد الكتّاب العرب ،وهو م�س�ؤول
اجلمعيات يف االحت��اد ،وقد عمل مدر�س ًا لعلم
اجلغرافية �سنوات عدة.
ولد املرحوم با�سم عبدو يف ال�سويداء عام
 1948وع��رف بهمته الأدبية ،وحر�صه على

آخر الكالم

�إعالء �ش�أن الثقافة والأدب والفن.
له م�ؤلفات عدة من �أهمها:
ــ الأخم�ص اخل�شبي.
ــ وجه وقمر.
ــ �ألوان قزحية.
ــ ج�سر املوت.
ــ تورق ذاكرتي.
تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته ،و�أ�سكنه
ف�سيح جناته ،و�ألهم �أهله و�أ�صدقاءه ال�صرب
وال�سلوان.
وكان الدكتور ن�ضال ال�صالح رئي�س االحتاد
وعدد من �أع�ضاء املكتب التنفيذي �شاركوا يف
ت�أبني الراحل يف كني�سة ن��ور العامل ،و�ألقى
�بر فيها ع��ن خ�سارة
رئي�س االحت���اد كلمة ع ّ
االحتاد لقامة ثقافية ووطنية عزيزة.

�إنّا هلل و�إنّا له راجعون

�أعلن احتاد الكتاب العرب عن اجتماع النتخاب مقرر و�أمني �سر لكل جمعية ،يحدد االجتماع
للجمعيات الأدبية يف االحتاد للعام  2016وفق اجلدول التايل:

تاريخ االجتماع
الثالثاء 2016/1/5
الأربعاء 2016/1/6
اخلمي�س 2016/1/7
الثالثاء 2016/1/12
الأربعاء 2016/1/13
اخلمي�س 2016/1/14
الثالثاء 2016/1/19

�ساعة االجتماع
احلادية ع�شرة
احلادية ع�شرة
احلادية ع�شرة
احلادية ع�شرة
الثانية ع�شر
احلادية ع�شرة
احلادية ع�شرة

مثقالت بهموم الناس
ابتسامة من يسار القلب ،وخلف حكايا
على مرمى
ٍ
ٍ
ُ
َّ
َّ
ارة لونت القصيدة أشجارها ،فحطت عليها طيور
وعذاباتهم ،وعند أول بي ٍ
َ
الصباح ...جلست مثلما باقة من ياسمين الشام ...أريجها يعبق عطرًا في المكان،
ولونها الشفيف يبعث الراحة في القلوب المتعبة ،ويكتب للغد اآلتي قصائد
عشق ترتديها الروح في معارجها وهي تبحث عن األجمل واألكمل في الزمان
ٍ
وفي المكان....
َّ
هناك يا أبا شفيع وعلى بعد همسة ودودة مني كنت تجلس ،كفاك تنثران
قمح المحبة فوق تراب الوطن ،وعيناك يجول في محجريهما الدمع ،وتداري....
أطفال ضاقت بهم األرصفة،
تداري أن أرى الدمع في عينيك ،وأنت تحدثني عن
ٍ
فاضالت في بيوتهن العامرة...
سيدات
وأرامل كن إلى األمس القريب
ٍ
ٍ
ولكي آخذك بعيدًا عن همومك التي هي هموم الشرفاء في هذا الوطن...
أسألك ...كيف حال شفيع اليوم؟ وهل زارك واألحفاد باألمس؟ عندها تشرق
أساريرك بالفرح ،وتعتدل في جلستك لتنقل لي نوادر األحفاد الذين ترى في
عيونهم كما تقول المستقبل المشرق لسورية...
يا أبا شفيع  ...ها أنا اآلن أجلس في الغرفة وحيدًا بانتظار أن توقظني من
ش��رودي ،وكل شيء ثابت في مكانه فوق طاولتك ...ال��ورق األبيض واألقالم
المرصوفة بعناية والهاتف الصامت ،وبعض من قصاصات كنت قد كتبتها
ً
لتصوغها فيما بعد حكاية تودعها كل ما في أعماقك من دموع...
في اليوم التالي لرحيلك لم أغير طريقي اليومي المعتاد ،وهو الطريق الذي
كنت أسلكه أللتقيك ،وتصعد بجانبي لنكمل مشوارنا اليومي إلى اإلتحاد ،لم
ٌ
ُ
أغير الطريق وكنت كمن يسير في الحلم وكلي أمل بأن تطل من الزاوية نفسها،
وعلى وجهك الصبوح تشرق ابتسامتك الودودة ،ورحت أذكر كيف أنك ولكي ال
ألومك على تأخرك في الوصول لدقائق قليلة ،كنت ترفع صوتك وتلومني ألنني
ّ
أنا من بكرت بالمجيء ،عندها أبتسم محتفيًا بقدومك ونكمل المشوار...
وعند وصولنا لمبنى االتحاد تبدأ رحلتك الصباحية لتلقي التحية على
باق بيننا ،وأن
الجميع ...فهل تعلم بأن الجميع بكاك
ٍ
بحرقة شعرت عندها بأنك ٍ
صباح لتلقي التحية وتشعل قناديل الفرح...
روحك ستأتي كل
ٍ
لكم يعز علي يا أبا شفيع أن أنتظرك فال تجيء ،وأزورك فال أجدك ،وأناديك
فال تجيب ،لماذا خبأت عني بأنك سترحل باكرًا؟ ولماذا لم تقل لي كلمة وداع
واحدة؟ لماذا حين كنت أسألك عما أنجزته باألمس تقول ...اسألني عما سأنجزه
آت
غدًا ،هل كنت تقول ذلك كي أطمئن عليك؟ أم أنك لم تكن تدري بأن الموت ٍ
وأنك ستواجهه واقفًا كما فعلت ،وكما كنت تقول ...لو قدر لي أن أموت فسأموت
واقفًا كما تفعل األشجار...
يا أبا شفيع ...يؤلمني أنك اآلن وحيد في ظلمة القبر ،وأنت من تكره الظالم،
ويؤلمني أكثر أنك توقفت عن نثر الدرر حكايا فوق مساحات الورق ...قل لي :هل
تراب القبر بارد ،وجدران القبر موحشة ،وهل الوحدة التي تعيشها اآلن ثقيلة
عليك ،وأنت الذي اعتدت أن تبحث عن اآلخر لتمد نحوه جسور المحبة والود؟ وقل
لي ....هل ما زلت تذكرني وأنا أصغي إليك وأنت تحدثني عن طفولتك المثقلة
بالهم والفقر؟ وعن تمنياتك بأن يتسع قلبك لكل عذابات الفقراء والمعوزين؟...
لقد أتعبت قلبك يا صديقي؟ َّ
وحملته ما عجز عن حمله طوال سنوات عمرك
المديدة ،فخذلك واستراح...
ُ
يا أبا شفيع ...إذا ما زرت قبرك يومًا وعيناي تذرفان دموع الحسرة والفراق...
ً
استمع قليال لتمتماتي فما زال لدي الكثير من الكالم كي أقوله لك.
وتذكر وعدك لي يومًا حين قلت لي ...بأنك سترتدي األمطار كي تهطل عطرًا
فوق تراب الوطن...

املدي ــر امل�س ـ ـ ـ�ؤول :د.ن�ضـ ــال ال�ص ـ ــالح
جريدة تعنى ب�ش�ؤون الأدب والفكر والفن رئي�س احتاد الكتاب العرب
ت�صدر عن احتاد الكتاب العرب بدم�شق
�أ�س�ست و�صدرت ابتدا ًء من عام 1986
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