www.awu.sy

"ال�سنة الثالثون" العدد2015/12/20 "1469" :م 9 -ربيع الأول1437هـ

� 24صفحة

 25ل�.س

الثقافـــة
ثــــــراء
و�سريورة
ال تنتهـي

جريــدة تعنـى ب�شـــــ�ؤون الأدب والفــكر والفـن ت�صـدر عن احتــــاد الكتـــــاب العـرب فــي �ســوريـــة

زمن
الب�شارات

«�إ�ســرائيل»

لي�ســـــت دولــة
3

2

نحن واجلدل واملنظوميات
4

غول الإعالم الذي ابتلع
الفيل�سوف وعلّم الأ ّم �أن
تخون �أبناءها

الهارمونيا
وال�سيمياء يف
�أدب احلروب

7

14

اخلطاب الثقايف ..بني ابن ر�شيق والكواكبي
13

لوحة للفنان الت�شكيلي د.يو�سف البو�شي

االفتتاحية

د.ن�ضـال ال�صـالح

�ستنت�صر ..تنت�صر

من «شوفة» طولكرم َ
كان أول الضوء ،ومن دمشق بعد سبعة وسبعين
َ
ّ
الفلسطيني
عامًا من ذلك األول كان آخر الضوء ،وما بين األول واآلخر كنت
الذي شاء مغتصبو فلسطين له أن يمضي حياته بعيدًا عن فلسطين ،حتى
ّ
والفلسطيني الذي شاء أن يمضي حياته وفلسطين فيه ،حتى
لو كان فيها،
لو لم يكن فيها.
ّ
إرادي��ًا أحيانًا قليلة
سبعة وسبعون عامًا؟ أم سبعة وسبعون منفى،
ّ
وقسريًا أحيانًا أكثر وأكثر؟! إراديًا حتى سنة سبع وستين وتسعمئة وألف
َ
عندما أنهيت دراستك في العلوم السياسية في «ميونيخ» ،وقسريًا منذ
من هذا اليوم ،وما بينهما،
تلك اللعنة «النكسة» حتى قبل أربعين غيابًا
ْ
ُ
َ ُ
ووحدهاّ ،
ثم وحدها ،كانت هذه الـ «دمشق» المالذ ،تساقط عليك من رطبها
الجني ما تشتهي من آالء الطمأنينة ،وتهدهدك أنْ
سالم عليك ،سالمٌ
ٌ
ّ
َ
ّ
لك ،شأن ياسمينها ،وتوتها ،وقلعتها ،وأبوابها ،وما تقدس من دمقسها
المأوى.
َ َ
سبعة وسبعون عامًا وأنت أنت ،من رئيس لالتحاد العام للطالب العرب
في ألمانيا االتحادية والنمسا ،فإلى عضو في الهيئة التنفيذية لالتحاد
العام لطلبة فلسطين ،فإلى باحث في مديرية الدراسات في رئاسة مجلس
الوزراء في سوريةّ ،
ثم إلى رئيس لقسم الشؤون االقتصادية في المديرية
نفسها ،فإلى مدير لمكتب التوثيق في الرئاسة أيضًا ،فإلى عضوية المجلس
الوطني الفلسطيني ،حتى أمانة ّ
السر في االتحاد العام للكتاب والصحفيين
الفلسطينيين في سورية ،ونائب لرئيس جمعية الصداقة الفلسطينية
البلغارية ،وعضوية الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين .من
ّ
َ َ
ذلك كله ،وسواه ،كنت أنت أنت ،والـ «شوفة» ال تبرحك ،وفلسطين كلها ال
تبرحك ،كأنكما منذوران لشغف ّ
مؤبد ،حتى عاجلك هذا «الربيع» الرجيم
ُ
«الربيع» الذي َ
ولد لتنسى ،وننسى ،فلسطينك ،فلسطيننا أيضًا،
بالموت،
ٌ
وكأن لم يكن بد أمام قلبك سوى الصمت قبل أن تنسى ،وننسى.
ّ
سبعة وسبعون عامًا وفلسطين في روحك وحبرك هي فلسطين ،كأنك
ذلك الـ «وديع» في بديعة جبرا« ،السفينة» ،الذي أرهقه التشرد في المنافي
َ َّ
ّ
ُ
كلها ّ
مصرًا على الزواج منها.
بعيدًا عن قدسه ،فرن َم« :قضيت هذه السنين
َ
ُ
أجمع الفلس إلى الفلس من أجل نور عينيها ..وسأتزوج حالما
أعني ،األرض.
أرجع ،لكي أجمع بين المرأة واألرض».
ُّ
بجواز
ال
الرأس،
مرفوع
الرجوع
ل
تؤم
وكنت
لم يرجع الـ «وديع» ،ولم ترجع،
ٍ
زيف ،وال عبر ْ
ّ
مسبي ،وال معابر ترطن بالعبرية ،بل فلسطينيًا كما شاء
جسر
ٍ
ّ
َ
ّ
فلسطيني لم
لك تراب فلسطين أن تولد ،وكما مضيت ،وكما سيمضي كل
ّ
ثوبه «شيكل» ،ولم ّ
ّ
يدنس َ
كوفيته نفط.
يلوث
ويا أبا ط��ارق ،المترف اآلن في األبدية ،فلتطمئن روح��ك ..لتطمئن..
السوريين الذين ندفع منذ خمس من السنين
فلسطينك فلسطيننا ..نحن
َ
َ
الشهيد تلو الشهيد ،واآلبدة تلو اآلبدة ،من أجلها ،كما من أجل
الجحيم
ِ
ّ ّ
سورية .وال عزاء لنا ،ال عزاء ،ومنذ أول دم سوري توضأت أرض فلسطين به،
منذ ّ
القسام ،ومنذ نحو الثالثمئة والخمسين الذين قضوا على تلك األرض
دفاعًا عنها سنة ثمان وأربعين ،إلى ابن مدينتي حلب ،خالد أكر ،وطائرته
ّ
ّ
الشراعية ،ال عزاء لنا غير أننا كنا ،وسنبقى ،األوفياء للحق ،والعروبة ،والدم
الواحد ،مهما كان من الطعنات ،ومن أمر «سوى الروم» ..مهما كان ..مهما
سيكون.
ّ
ّ
ّ
ّ
والقومي بامتياز..
الوطني
الفلسطيني بامتياز ..المثقف
ويا أبا طارق ..يا
نم هانئًاْ ،
المنتمي بامتيازْ ..
نم ،فها هي فلسطين تقاوم ..ها هم شبابها
وشاباتها يبدعون ثقافة جديدة في المقاومة ..ثقافة السكين ..ثقافة
نم إن فلسطين ستنتصرّ ..
مواجهة الموت بالموتْ .
إن سورية تنتصر..
تنتصر ..تنتصر.
الكلمة التي ألقيت في تأبين الراحل حمزة برقاوي ،أمين ّ
سر االتحاد العام للكتاب
والصحفيين الفلسطينيين.
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ؤمتر الريا�ض..
م� ِ
و�أد احللول..

• د .فايز ال�صايغ

�إذا جتردنا من الت�أثر والت�أثري الإع�لام��ي ال��ذي مت
جتنيده لتلميع �صورة ال�سعودية املهتمة مب�ساندة الإرهاب
العاملي ومتويله وتنفيذ عملياته على خلفيات احلقد
على احلداثة والتطور وعلى روا�سب املجتمع ال�سعودي
االنغالقي و�صورته �أمام العامل وغري ذلك من الأ�سباب..
�إذا جتردنا من كل ذلك ن�ستطيع القول �إن ال�سعودية
نظمت وجنحت يف تنظيم " م�ؤمتر للإرهاب" علني ًا وعلى
�أر�ضها ومبالها وحتت ت�أثريها على الإرهابيني عموم ًا
وعلى قياداتهم ورموزهم التي باتت معروفة للجميع و�إن
اختلفت الأ�سماء والت�سميات خ�صو�ص ًا..
لن �أدخل بالت�سميات والتنظيمات الإرهابية وارتكابها
املجازر بحق ال�سوريني،ـ ولن �أدخل يف الأدوات والو�سائل
الإرهابية التي ا�ستخدمت �ضد ال�سوريني ،ذلك �أ ،الغو�ص
يف الأ�سماء والت�سميات واجلماعات ي�شتت الفكرة وي�أخذ
من الهدف ن�صيب ًا على ح�ساب الفكرة �أ�سا�س ًا..
اجلماعات امل�ستدعاة �إىل الريا�ض كانت جمموعات
متباينة متناق�ضة يف فكرها و�أ�سلوبها يف التعبري ويف
براجمها الإرهابية ،متناق�ضة يف الأداء بني من يذبح
بال�سيف �أ ,بال�سكني ،بني من يهدم البنى التحتية ال�سورية
ومن ي�سرقها وبني يهدم تراكم احل�ضارات فيها..
�أرادت ال�سعودية ،واملهزوز عق ًال ال��ذي خلف املهزوز
ج�سد ًا �أن تقدم نف�سها للعامل ال�ساعي �إىل احللول
ال�سيا�سية �أنها قادرة على جمع املتناق�ضات كما هي جتمع
يف �سيا�ستها اخلارجية اجلمع بني التناق�ضات بهدف
ا�ستهالك الوقت ،و�إه��دار الفر�صة ،وت�ضيع �أو تبديد
اجلهود الدولية امل�ضنية التي بذلت للو�صول �إىل �إجماع
على �أن احلل ال�سيا�سي يف �سورية هو الأجنح والأجدى..
كما �أرادت ال�سعودية �أن تزرع الألغام على درب العملية
ال�سيا�سية لإرج��اء اجلدية ومتويه احلقائق ،و�إدخ��ال
هذه العملية يف متاهات بحث ًا عن خمرج لن جتده الدول
الراعية للحلول ال�سيا�سية.
ال�سعودية �أرادت يف " م�ؤمتر الإرهاب" �أن تن�سف
احللول املمكنة من خالل تبني امل�ستحيالت وبني املمكن
وامل�ستحيل ي�سيل املزيد من الدم ال�سوري وترتفع منهجية
تدمري �سورية مل�صلحة �إ�سرائيل �أو ًال و�أخرياً.
ال غ��رب��ة وال تناق�ض فيما �أ���ش�ير �إل��ي��ه فالتن�سيق
ال�صهيوين ال�سعودي اال�ستخباراتي قدمي وقد تك�شفت
وقائعه التي ت�شي باملخطط وتك�شف الكثري من احلقائق
التي مل تكن مك�شوفة م��ن قبل ،مل يكن معروف ًا على
امل�ستوى العلني �أن ال�سعودية تعاونت ا�ستخباراتي ًا مع

قضايا وآراء
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• �إ�سماعيل امللحم

�إ�سرائيل ل��وال �إع�لان �صحيفة " نيويورك تاميز" �أن
ال�سعودية �ست�سمح للطريان احلربي الإ�سرائيلي التحليق
يف يلأجوائها �إذا ما �أرادت �إ�سرائيل ق�صف �إيران..
�أك�ث�ر م��ن ذل��ك وه���ذا غي�ض م��ن في�ض ،فقد ك�شف
الإ�سرائيليون علن ًا وهم الذين يخفون الأ�سرار حر�ص ًا
على م�صاحلهم ،يف تقرير للجي�ش الإ�سرائيلي� ،أن جهاز
املو�ساد �أقام عالقات وطيدة ،مع اال�ستخبارات ال�سعودية
والبحرينية م��ع�� ًا ،وال��ب��ح��ري��ن ال ت��خ��رج ع��ن �سراط
ال�سعودية ،وك�شف التقرير �أن رئي�س املو�ساد الأ�سبق "
مائري داغان" قام مرار ًا بزيارة ال�سعودية ومنها زيارته
ع��ام  ،1982كما ا�ستجابت ال�سعودية لطلب �أمريكا
بال�سماح لبحرية الإ�سرائيلية القيام بعمليات يف املياه
الإقليمية يف الوقت الذي كانت فيه القوات ال�صهيونية
جت��ت��اح لبنان وت�شن ح��رب �إب���ادة �ضد الفل�سطينيني
واللبنانيني ،يومها �أوعزت �إ�سرائيل �إىل �أملانيا باملوافقة
ال�سعودية بـ /200 /دبابة من ط��راز " الوفر "2التي
ت�ستخدمها الآن يف حرها على اليمن وتدمري �شعب اليمن
"ال�شقيق".
حكاية التعاون اال�ستخباراتي ال�سعودي الإ�سرائيلي
حكاية قدمية ت�ستحق كتّابنا ت�سليط ال�ضوء على
تف�صيالتها ،املهم �أننا ندرك طبيعة الدور ال�سعودي يف
تدمري �سورية املقاومة والتي تعترب الوحيدة التي ال
ت��زال تقف يف وج��ه امل�شروع ال�صهيو�أمريكي املعروف،
وهذا ي�شي بالدور ال�سعودي بعقد م�ؤمتر "الإرهاب" يف
الريا�ض ال�ستكمال ا�ستهداف �سورية ومنظومة املقاومة
م�ضاف ًا �إليها ا�ستهداف الدور الرو�سي ال�سيا�سي والع�سكري
مع ًا ال��ذي من �أهدافه الرئي�سة الق�ضاء على الإره��اب
الذي بات يهدد العامل ب�أ�سره كما يهدد الأم��ن وال�سلم
الدوليني...
م�ؤمتر الريا�ض امل�سلوق على نار حامية ا�ستبق �إعالن
الالئحة التي يعكف الأردن على ت�سميتها بالأ�سماء
وحتديدها متهيد ًا التخاذ جمل�س الأمن الدويل قرار ًا
بخ�صو�ص التعامل �أ ,عدم التعامل معها من جهة ،وا�ستبق
االنت�صارات املنتظرة من ال�سوري الرو�سي واحتمال
ان�ضمام دول لها وزنها ودورها �إليه ،وا�ستبق �أي�ض ًا اجلهود
ال�سيا�سية والدبلوما�سية الرو�سية وغريها لو�أد احللول
و�إع��ادة تظهري �صورتها الإرهابية مبظهر جديد ممكيج
على نحو ي�شع �أكرث ب�شاعة من الواقع ولو �أنفقت املليارات
من جديد وقد تعاقدت مع م�ؤ�س�سات العالقات العامة
الإ�سرائيلية لهذا الغر�ض..

عرفت املرحلة من بدايات الن�صف الثاين من القرن الع�شرين
على مدى عقدين ونيف ن�شاط ًا �أدبي ًا وفكري ًا ملحوظ ًا� .شمل هذا
الن�شاط كم ًا متنامي ًا من ن�شر ال�شعر والق�صة الق�صرية والدرا�سات
الفكرية والنقدية� ،إىل جانب امل�ساجالت واملناق�شات بني العديد
من الكتّاب .وكان ذلك الن�شاط ُيقابل بالكثري من االهتمام و�سعة
ال�صدر يف تقبل املالحظات والت�صويبات �أحيان ًا ،ويف بع�ض التذمر
وعدم تقبل النقد �أحيان ًا �أخرى ،ويف بع�ض الأحيان كان يقابل
النقد بنقد النقد� ،أو بالرد على الرد .ومن املالحظات اجلديرة
باملالحظة �أن الأجيال الطالعة كانت ت�صغي �إىل �آراء املتقدمني
الذين مل يبخلوا بدورهم بالن�صح والأخذ بيد امل�ستجدين.
تطرق الأديب �أنور املعداوي املعروف �إىل مو�ضوعة التذوق
الفني الذي يقوم على دعامتني اثنتني هما التذوق ال�شعوري
والأداء النف�سي ين�صح فيها الكاتب واملتلقي،قائ ً
ال:
لي�س الفن يف جوهره فهم ًا للحياة يقف بنا عند حد الر�ؤية
املادية والإث��ارة العقلية ،و�إمن��ا هو �إىل جانب ذلك حركة يف
ال��وج��ود اخل��ارج��ي تعقبها ه��زة يف ال��وج��ود الداخلي يعقبها
انفعال .وهذه النقالت مع ًا تك ّون يف جمموعها عملية التذوق
التي متهد �إىل الأداء النف�سي .والفنان هو من ميتلك �إىل جانب
بد لنجاح الأداء النف�سي من
املوهبة القدرة على التعبري .وال ّ
دعامتي ال�صدق ال�شعوري وال�صدق الفني.
ه��ذا النموذج من الكتابة و�إب���داء ال���ر�أي ك��ان يتكرر على
�صفحات الدوريات الأدبية ويجد فيه امل�ستجدون على القراءات
الأدبية والفكرية والكتاب اجلدد زاد ًا يح�سن من �أدائهم.
يف بداية �ستينيات القرن الع�شرين ا�ستاء حمي الدين �صبحي
وكان يف بدايات ن�شاطه يف الن�شر من انتقادات وجهت �إىل بع�ض
امل��واد التي ن�شرها يف حينه على �صفحات بع�ض الدوريات يف
ب��اب ق��ر�أت العدد املا�ضي من جملة (الآداب) املعروفة ،مما
دعاه للكتابة يف عدد تالٍ �أن �أخذ على نف�سه عهد ًا ب�أال يعود
�إىل ممار�سة الكتابة والن�شر يف ال�صحف واملجالت و�أن �سيقاطع
الكتابة يف �أي من �أبواب الأدب  -بعد ذلك النقد املوجه �إليه-
و�أنه �سيكر�س ن�شاطه ملهنة التدري�س ولي�س �إىل �أية مهنة غريها،
وكان يومها مدر�س ًا للغة العربية و�أن ذلك يكفيه .يف عدد تال
ذلك العدد الذي ن�شر فيه تعهده املذكور ,كتب عزة الن�ص يف
باب قر�أت العدد املا�ضي ،تعليق ًا على ن�ص حمي الدين �صبحي،
متمني ًا على الكاتب �أال يقطع على نف�سه عهد ًا يف االبتعاد عن
الكتابة ،بل �شجعه على العودة �إىل ما حاول �أن ين�أى به عن
ذلك ،وخاطبه قائ ً
ال :عملك يف التدري�س وممار�ستك الكتابة ال
يتعار�ضان ،بل �أن ك ً
ال منهما يطلب من الآخر اجلديد واملفيد..
وجاء يف كلمة عزة الن�ص� ،أي�ض ًا:
قلت لك �أكرث من مرة يف حرم جامعة دم�شق �أنك �ستكون –
بل �أ�صبحت� -أديب ًا موفق ًا ،ولكنك لن تكون مدر�س ًا ناجح ًا ...؟
لقد �أقلقتني �صرخة “وداع ًا �أيها الأدب” لأنك قلبت املفاهيم
 ..ا�صرب يا �أخ��ي� ،إن مهمة التدري�س جتربة حياتية مفيدة
�ضر مطاع �صفدي الدائب يف ا َ
خللق الرائع
كتجربة الأنبياء .وما ّ
�أن يكون مدر�س ًا.
والأدب بعد يف النوع قبل كل �شيء .ولئن مل تتح لك متاعبك
املهنية �إال القليل القليل من الوقت لت�صرفه يف الأدب املح�ض،
فا�صرفه وتبد�أ يف �أثر �أو �أثرين يكتب لهما اخللود.
وحل�سن احلظ ا�ستجاب حمي الدين �صبحي لن�صيحة �أ�ستاذه
ومل يلبث �أن �أحرز موقع ًا متقدم ًا بني نقاد الأدب ،و�أ�صبح من
الكتاب ذوي النجاح يف النقد الفكري �أي�ض ًا ،وربحه الأدب
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تقنيات يف الإلقاء

جمالية احل�ضور َوالتو�صيل
• جمال العبا�س
ع����ل����ى وت���ي��رة
لي�س �سهال �أن
واح��دة بال�سرد
تر�صد ظاهرة
وال�������������ص������وت،
(ح���������دث���������ا)
وت����������زاح����������م
م�����ا ب���دق���ائ���ق
مكوناتها دونَ تقنيات الإلقاء ،ترتبط ال�����ك�����ل�����م�����ات
وتتابعها.
�أن ت�����س��ت��ح��وذ
الذي
املعنى
وجذر
بالكلمة
َ
�إن وق���وف���ات
اهتمامك،
على
�أو تكون �أ�سا�سا حتمله و�إيقاعها املو�سيقي ال�����ف�����وا������ص�����ل
وال������ن������ق������اط
م������ن ط��ب��ي��ع��ة
عملك �أو عمل  ..ومردود اجلملة فيها ب�������أزم������ان������ه������ا
َ
امل��������ح��������دودة،
ي���ه���م���ك
م�������ن
ُّ
بالإي�صال ال�صوتي
و�إت��ق��ان مدلول
�أمرهم.
عالمات التعجب
و���س��واء كنتَ
واال����س���ت���ف���ه���ام
حم���ا����ض���را �أو
وت������وظ������ي������ف
�أ������س�����ت�����اذا �أو
ال�����������������ص��������وت
خ��ط��ي��ب��ا ف���إن��ك
بطبائع الأم����ور وح��ق��ائ��ق��ه��ا قطب باالرتفاع واالنخفا�ض يعطي للمعنى
أ����س قيمته ُ ويحققُ للإلقاء جناعتهُ .
ال��رح��ى وم�����ص��د ُر احل���دث� ،أي ر� ُ
ولعل مكانة الكلمة يف اجلملة �أو
العمل ومن�شطه.
يعمل بالذي اجلملة برتتيب كلماتها و�ضوابطها
ُ
ولأن ه��ذا ال��دور ال
آخ���ر اللغوية وك��ذا م�ضمون التعبري فيها
مي��ل ُ
�
ط���رف
��ك �إال م��ن خ�ل�ال
ٍ
َ
تكتمل معهُ معادلة وو�ضوح معناها بالقطع دون غمغمة
ُ
متلق )
م�ستقبل ( ٍ
ُ احلدث ،بطرفيها (امللقي واملتلقي) � ،ٍ .أو تعدد احتماالت املعنى تعطي
يحدث �أن ينبثق منهما � ،أي�ضا لعملية الإلقاء نكهة جمالية مميزة
ُ
وقد
َ
وبطبائع الأمور ،بال�س�ؤال واملداخلة خا�صة عندما ت�ستند جمتمعة �إىل
ُ
ُ
مالمح طرف ٍ ثالث ٍُ :ي�سنِدُ و ُيرثي� ،أو م��ع��ط��ي��ات ع��ل��م ال��ن��ف�����س ال���ذي فيه
ُ
يحرك �ساكنا بخال�صة الت�أثري لل�شخ�صية وهيئتها العامة ( كارزما
ُ
قد ال
) مكانة ٌ هامة ٌ ت�ضفي على امل�شهد
�أو عدمه .
وقبل ال��دخ��ول يف املعنى ال��ذي جاذبية داع��م��ة با�ستثناء ح��االت
ق�صدت بتقنيات الإلقاء ،ال بد من ٍ طغت ْ فيها ال�شخ�صية و�إطاللتها
ُ
التعرف على احل��وام��ل ومفرداتها امل�ؤثرة ُ وتفر ُد �صوتها على اعتبارات
تنه�ض بهذه التقنيات حيث اللغة وقواعدها �سواء كان احل�ضور
ُ
التي
الكلمة وج��ذر املعنى ال��ذي يحمله مثقفا �أو م��ن ���ش��رائ��ح َ اجتماعية
و�إيقاعها املو�سيقي  ..ومردود اجلملة ع��ادي��ة والأم��ث��ل��ة على ذل��ك كثرية ٌ
فيها بالإي�صال ال�صوتي  ..مرتفعا (عبد النا�صر)  ..لكن من امل�ؤكد �أن
اكتمال ال�صورة بال�شخ�صية و�صوتها
وم��ن��خ��ف�����ض��ا ..
و�سالمة لغتها
ب��ق��رب امل�ستمع
وت��ق��ن��ي��ات��ه��ا
�أو ُب�������ع�������ده ،
ت�����ع�����ظ�����ي�����م
ٌ
وب��ح�����س��اب زم��ن
مل�����ؤث����رات����ه����ا
و���ص��ول��ه��ا مرفقة
�إن تو�صيل ما يرادُ
وارت��������ق��������اء ٌ
ب����ت����و�����ص����ي��ل�ات
مب�ستوياتها ..
ح�����رك�����ي�����ة م���ن
وبحرارة احل�ضور
ـ��ـ��ـ التقنية
ال��ر�أ���س
والعينني وجماليته ،كلٌ منهما
يف الإلقاء:
وال�������ي�������دي�������ن،
ٌ
ط����رق
ه����ي
يقابلهُ عند املتلقي
ب��ال��ت��م��اه��ي معها
عند اللفظ تخلق جمالية اكت�ساب املعلومة و�أ�����س����ال����ي����ب ٌ
وح������رك������ات ٌ
ُ حالة جتان�سية
والت�أثر مبعطياتها
و�إمي�����������اءات ٌ
ق���ادرة على بلوغ
ٌ
إي�����ح�����اءات
و�
امل�������راد امل�����ش��وق
ُ
ت�����ش��ك��ل ك����ل ٌّ
وال����ت�����أث��ي�ر ف��ي��ه
م��ن��ه��ا �صيغة
ب��ال��ق��ي��م��ة ال��ت��ي
م�������ا ل���ل���ف���ع���ل
ت�����ش��دُ امل�����س��ت��م��ع
ي��ح��م ُ��ل ا�سمهُ
وتربطهُ بحيثيات الوارد �إليه معززا وم�ؤثره ُ ُ ،ي ُ
وظف يف الإلقاء ويت�صف
ب��وق��ف��ات الفا�صلة ال��ق�����ص�يرة � ،أو ُ به  ،وعندما يكونُ التوجهُ لتح�سني
الطويلة ن�سبيا بالنقطةُ .يعمق من الأداء ـ بوعي الو�صول �إىل �أف�ضل
التوا�صل املريح وباللحمة املطلوبة
ب�صورة ال يتوه فيها امل�ستمع ـ املتلقي النتائج ـ ف���إن االخ��ت��ي��ارات متاحة ٌ
ـ �أو ي�����ش��ر ُد ع�� ُن��دم��ا ي��ك��ون الإل��ق��اء ـــــــــــــــــ البقية �ص22ـــــــــــــــــ

«�إ�ســرائيل»

3

لي�ســت دولــة!
• د .يو�سف جاد احلق
مل يعد خافي ًا على امل���ؤرخ واملتتبع ملا جرى من
ت�آمر يهودي ـــ دويل على فل�سطني و�شعبها ،على
م��دى عقود من ال��زم��ن� ،أف�ضى يف نهاية املطاف
�إىل �صدور قرار ظامل باطل ين�ص على تق�سيم
فل�سطني ،القطر العربي منذ فجر التاريخ بني
�أه��ل��ه��ا وب�ين ي��ه��ود ط��ارئ�ين ج��يء بهم م��ن �شتى
�أقطار املعمورة .من ثم ال حاجة بنا لإعادة �سرد
الوقائع الغريبة ،والتفا�صيل املثرية املريبة التي
�أ�سفرت عن كارثة ،غري م�سبوقة ،حلت ب�شعب
فل�سطني و�أر�ضها ،مهد امل�سيح وم�سرى الر�سول
حممد عليهما ال�سالم.
حدث ذلك بتواط�ؤ طغمة جمرمة من �سا�سة
�أمريكا وبريطانيا وفرن�سا و�آخرين مع اليهودية
العاملية ،بتجارها املرابني وع�صاباتها الإجرامية،
مكنت لأولئك الغرباء الدخالء من اال�ستيالء
على الأر����ض الفل�سطينية بالقوة الغ�شوم من
جهة ،ثم ب�إ�ضفاء ال�شرعية على ما حدث بقرار
ي�صدر ع��ن “هيئة �أمم متحدة” يهمني عليها،
وعلى قراراتها بالتداعي �أولئك (�صانعو �إ�سرائيل
مغت�صبو فل�سطني) �أنف�سهم ،فهل ميكن �أن ت�صنع
هذه اخللطة دولة طبيعية �سليمة ك�سائر الدول؟
كان اليهود �أقلية قليلة يف فل�سطني قبل وعد
بلفور واالنتداب الربيطاين ،يعي�شون بني �أهلها
العرب م�سيحيني وم�سلمني� ،آمنني ال يعتدي عليهم
�أحد ،لكن عددهم �أخذ يف التزايد بف�ضل الهجرة
اليهودية الطارئة التي ت��وىل �أم��ره��ا جانبان
�أحدهما االن��ت��داب الربيطاين ميثله املندوب
ال�سامي ال��ي��ه��ودي ه��رب��رت �صموئيل وثانيهما
زعماء يهود تواط�ؤوا مع الزعيم الأمل��اين هتلر
على دفع اليهود الأملان �إىل الهجرة �إىل فل�سطني
حتت عامل اخلوف من ممار�سات هتلر والنازية
نحوهم مبا عرف فيما بعد بالهولوكو�ست .ول�سنا
هنا ب�صدد م�س�ألة الهولوكو�ست ومدى �صحتها �أو
بطالنها �أو املبالغ يف ن�ش�أتها.
وم���ا �إن ���ص��در ق���رار التق�سيم رق���م  184يف
 29نوفمرب  1947حتى ان��دف��ع��ت الع�صابات
ال�صهيونية املعروفة باال�سم “�شترين” و”ت�سيفي
لي�ؤمي” و”الهاجاناه” وغريها للقيام باملذابح
والهجمات امل�سلحة على قرى فل�سطني ،ثم مدنها،
وه���ذه الع�صابات درب��ت��ه��ا و�سلحتها بريطانيا
نف�سها متهيد ًا لهذا اليوم الذي تقام فيه (دولة)
م�صطنعة بقرار من الهيئة ال�ضالعة يف امل�ؤامرة.
هب العرب الفل�سطينيون من جانبهم ليقاوموا
م�شروع التق�سيم ط��وال الفرتة الواقعة ما بني
ت��اري��خ ���ص��دوره وب�ين ت��اري��خ خ���روج بريطانيا
منهية انتدابها على فل�سطني يف � 15أيار ،1948
تاركة للع�صابات اليهودية الفر�صة ال�ستكمال
اخلطة ــــ امل�ؤامرة لال�ستيالء على فل�سطني كلها ــــ
ولي�س ح�صة اليهود مبوجب قرار التق�سيم فقط
وت�شريد �شعب فل�سطني و�إقامة الدولة حتت ا�سم
(�إ�سرائيل).
على هذا النحو وجدت هذه (الدولة) ،الع�صابة
املحتلة لفل�سطني �أي �أن فل�سطني منذ ذلك التاريخ
حمتلة من قبل ع�صابات يهود و�إ�سرائيل من ثم
لي�ست دولة.
من امل�ؤ�سف وامل�ؤمل حق ًا �أن نرى العامل يتعامل
مع ه��ذه الع�صابة التي ت�سمي نف�سها (دول��ة)

ب��ال��ف��ع��ل ،ب��ل ودول����ة دمي��ق��راط��ي��ة وح��ي��دة يف
املنطقة برغم كل ما ي�صدر عنها من ممار�سات
�إجرامية منذ قيامها حتى ال�ساعة بحق ال�شعب
الفل�سطيني ،وك�أنه هو من قام با�ضطهاد اليهود
ولي�س الأوروبيون .ك�أنهم يعاجلون عقدة ا�ضطهاد
�أولئك لهم ولكن على ح�ساب �شعب فل�سطني.
غري �أنه من امل�ؤ�سف �أكرث وامل�ؤمل واملبكي �أي�ض ًا
�أن العرب �أنف�سهم ،ومنهم الفل�سطينيون انطلت
عليهم اللعبة فتعاملوا معها ه��م �أي�����ض�� ًا على
�أنها (دول���ة) ،فاعرتفوا بها ،وبع�ضهم فاو�ضها
و�ساملها� !..إن مل نقل �أن بع�ضهم حالفها �ضد بني
جلدته !..والأده��ى من ذلك �أن العرب ،ومنهم
عدوا اجلزء املحتل من فل�سطني
فل�سطينيون مل ُي ّ
�سوى ال�ضفة والقطاع وك���أن ما �سبق حرب عام
 1967مل يكن حمت ً
ال ومغت�صب ًا وم�����س��روق�� ًا،..
ف�أخذوا يطالبون بالعودة �إىل الو�ضع الذي كان
قائم ًا قبل تلك احلرب حتت عنوان (�إزالة �آثار
ال��ع��دوان) !..فهل ما �سبق ذلك العدوان مل يكن
عدوان ًا.؟ وهم كذلك يطالبون بحما�سة وحمية
بتطبيق القرار  242والقرار  338اللذين دبج
�صياغتهما امللتب�سة اللورد الربيطاين (كارادون)
أرا�ض) عربية احتلت يف
التي تن�ص على �إعادة (� ٍ
حزيران عام � 1967إىل �أ�صحابها العرب ،وك�أن
م��ا احتل قبل ذل���ك ..يافا وحيفا وعكا واللد
والرملة و ..و� ..أ�صبحت باالحتالل القدمي حق ًا
م�شروع ًا ال ينازعهم فيه �أو عليه �أح��د..؟ كما
�أننا نطالب (بحق العودة) لبع�ض الفل�سطينيني
وك�أنه ا�ستجداء الغا�صب املحتل بد ً
ال من املطالبة
والعمل على (عودة احلق) بكامله من النهر �إىل
البحر ،ومبا فيه البحر �أي�ض ًا.
هل وجب على الفل�سطينيني قبول الأمر الواقع
الذي هو يف حقيقته احتالل وطننا الفل�سطيني.
وال�سكوت عن ذل��ك حتى بعد �أن تبني لكل ذي
عينني �أن هذه الع�صابات املحتلة (�أوهى من بيت
العنكبوت) .وبعد �أن تبني �أن (الكبار) مل ميوتوا
و�أن (ال�صغار) مل ين�سوا بل هم ثائرون كالربكان
على هذا الواقع الظامل البائ�س ،ي�ست�شهدون كل
يوم دفاع ًا عن حقهم وحقوق �آبائهم و�أجدادهم
يف فل�سطينهم املقد�سة ،يناجزون العدو اليوم،
ويف ذكرى التق�سيم الثامنة وال�ستني ب�صدورهم
العارية ..ب�سكاكينهم وحجارتهم ومقاليعهم
ونفو�سهم الأب��ي��ة الثائرة لي�س على ع�صابات
اليهود وحدهم بل على مفاو�ضيهم واملتعاملني
معهم ،وعلى املجتمع ال��دويل ال�صامت عما وقع
عليهم من حيف ال مثيل له منذ زهاء �سبعني �سنة
ومل يزل حتى يوم النا�س هذا.
على الفل�سطينيني وال�شرفاء العرب املقاومني
العاملني على حترير فل�سطني والأرا�ضي العربية
املحتلة ،على ه���ؤالء الكرماء املخل�صني تعريف
حمالت �إعالمية وا�سعة
العامل كله عن طريق
ٍ
النطاق للتعريف بهذه احلقيقة .كما �إن عليهم
�أال ير�ضخوا ملا �أ�صبح �أم��ر ًا واقع ًا بفعل القوة
الغا�شمة والت�آمر املاكر فاحلق يظل حق ًا ما دام
وراءه مطالب ،واحلق ال ميوت بتقادم الزمن ولكن
الباطل هو الذي ميوت تارك ًا وراءه لعنات من يف
الأر�ض ومن يف ال�سماء.
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نحن واجلدل واملنظوميات �أُ�شبِهُ هذه املدينة حدَّ التطرُّف!
• د .معن النقري

وتواجد تزامني ٍّ
لكل من املنظوم ّيات واجل��دل/
ـمنَ املعروف الآن تعا ُي�ش
ُ
الديالكتيك ،واملنطق املنظومي �إىل جانب املنطق اجلديل/الديالكتيكي ،فما
العالقة بينهما و�أ ُّيهما الأع ّ��م والأ�شمل والأعمق والأح��دث والأك�ثر ح�ضور ًا
وت�أثري ًا؟ و�أ ّيهما مه َّي�أ الحتواء الآخر فعلي ًا؟
هذه م�س�ألة ح�سا�سة حتى يف هذا الزمن ،فما بالك منذ ثالثة عقود يف زمن
�سطوة املنطق اجلديل وهيمنته على م�ساحة �شا�سعة من جغرافيا العالمَ �آنذاك،
بل ما بالك لو كانت م�س�ألة ح�سا�سة كهذه ُتط َرح حينها منذ ثالثة عقود (30
�سنة) لي�س يف �أيّ مكان ال على التعيني بل يف قلب املنظومة املارك�سية (ال�شرقية)
ذاتها ،بل يف قلب قل ِبها ـ يف مدينة مو�سكو؟؟ هنا �أنت �أمام ق�ضية �شديدة الداللة
وروح
وعميقة الأغوار يف �أبعادها ،ولكنَّ هذا ح�صل فع ًال وب�
ٍ
أريحية ومو�ضوعية ٍ
�أكادميية تكتم الأنفا�س وتثري الده�شة والذهول مثلما تثري الإعجاب مع ًا ،هذا
ما جتده يف العدد التا�سع لعام ( 1984ع )1984/9من جملة «ق�ضايا الفل�سفة»
الأك��ادمي��ي��ة حتت ب��اب «احل��ي��اة الع ْلمية»؛ حيث جتد عنوان ًا الف��ت�� ًا« :تطور
الدرا�سات املنظومية وم�سائل الديالكتيك/اجلدل»َ ،و َ�س ُت�شاركني الر�أي �أن البيئة
الع ْلمية الأكادميية كانتْ مه َّي�أة حق ًا و�شبه نا�ضجة ْ
مذ ذاك النقالب ثوريّ فكري
تب املاد َة «�آ .ف.
ولتبديل الر�ؤى واملنهجيات واملنطق واملنْطلقات/املقا َرباتَ ،ك َ
كا ْت�صورا» َو«ف .ف :كيللي» عن ندوة/لقاء (�سيمبوزْيوم  )cuмnoзuумدويل
حول «االديالكتيك/اجلدل والتحليل املنظومي» ح�صل ذلك يف  13ـــــ � 16أيلول
من عام  1983يف مدينة مو�سكو ِو ْفق الربنامج املديد للتعاون متعدد اجلوانب بني
الب ْلدان «اال�شرتاكية» يف جمال العلوم املجتمعية .وقد َّ
نظم هذا «ال�سي ْمبوزيوم»
املعهد االحت��ادي العام العلمي البحثي للدرا�سات «املنظومية» ،لدى اللجنة
احلكومية/جلنة الدولة للعلم والتقنية يف �أكادميية العلوم ال�سوفييتية ،وهو
املعهد امل�س َّمى اخت�صار ًا فنيئي�سي ـ  ،BHUUCUمب�شاركة املَعهد الدويل للبحث
وبدع ٍم ف َّعال من
الع ْلمي لمِ�شكالت الإدارة� ،أو ما اخت�صا ُره ْمنيئيبو ـ ْ ،MHuunу
جمل�س �أكادميية العلوم ال�سوفييتية للتعاون الدويل يف جمال العلوم املجتمعية.
جتا َوز عد ُد امل�شا ِركني خم�سني � /50/إن�سان ًا وكانت البحوث والأوراق الع ْلمية
وعرو�ض الأوراق كث ٌري ووف ٌري منها (من البحوث
كثرية ،وجاء يف هذه التغطية
ِ
م�ساحة �أربع � 4/صفحات مك َّثفة ومر َّكزة [���ص 139ـ  142ـ
والأوراق) على
ِ
ق�ضايا الفل�سفة ع.]1984/9
منوذج واحد منها لتكوين ت�ص ُّور عن مدى حرية الطروحات
باعتيان
و�س�أكتفي
ِ
ٍ
والنقا�شات الفكرية الفل�سفية الأك��ادمي��ي��ة يف م�سائل �شديدة احل�سا�سية
التح�س�س ،ويف قلب عا�صمتها،
عقائدي ًا�/إيديولوجي ًا ،ويف منظومة دولية �شديدة
ّ
التي َتزين ّ
وواردة عاد ًة ـ وح�سب ما هو �شائع ـ بالقرياط والأوزان
و�شاردة
رة
ٍ
ٍ
كل ف ْك ٍ
ُ
ف�سكي» االخت�صا�صي «ال�سوفييتي»
و
�ساد
ن.
«ف.
ورقة
من
نا
ل
مثا
الدقيقة.
فليكنْ
ِ
ْ ْ
َ
امل�شهور واملعروف ،والذي �أفرز �أربعة  /4/مواقف �أ�سا�سة متوافرة وذات مكان �أ ْو
مكانة يف الأدبيات املعا�صرة حول عالقة الديالكتيك باملنظوم ّيات:
 )1اجلدل/الديالكتيك واملقا َربة املنظومية (املدخل املنظومي) هما دائرتان
خمتلفتان /ومن �أنوا ٍع متباينة؛
 )2املقاربة املنظومية (املدخل املنظومي) ا�ستبدال للجدل /الديالكتيك؛
 )3املقاربة املنظومية (املدخل املنظومي) مبثابة ج�� ْزء من الديالكتيك/
اجلدل؛
وبعد �إخ�ضاع هذه املواقف الثالثة للنقْد ن َّوه �صاحب التقرير (املق ِّرر) ـوهو
�سادوف�سكي �إىل �أنَّ الديالكتيك/اجلدل هو مبثابة الأ�سا�س الفل�سفي للمقاربة
املنظومية (املدخل املنظومي) وللتحليل املنظومي ،وهذا هو الذي مبثابة املوقف
الرابع من بني املواقف الأربعة املذكورة بداية.
ويف خ�صو�ص البنْية العامة للدرا�سات املنظومية [و�أنا �أ�سم ِيها املنْظوم َّيات
اخت�صار ًا ومنذ عام  2002على الأق ّ��ل ـ م .ن] يقرتح «�سادو ْف�سكي» ت�صنيف ًا
(يف «� ْ��س��خ��ي��م��ا») ي�ستحق االه��ت��م��ام وه���و« :امل��ب��د�أ الفل�سفي للمنظومية/
 cuctemHoctbـ املقاربة املنظومية (املدخل املنظومي) ـ النظرية العامة
للمنظومات ـ النظرية اخلا�صة للمنظومات ـ التحليل املنظومي» ،كما �أنه اع َترب
(ال�سلو ،بولر) لمِا ُ�س ِّمي الفل�سفة
�أنَّ ما كان يجري
ُ
تطوير ُه حي َنها من بع�ض العلماء ْ
املنظومية لي�س �أمر ًا خ�صيباً.
درا�سات يف املنظومات واملنظوم َّيات اثنتان منها يف جملة
ِمن جهتي ن�ش ْر ُت �سل�سلة
ٍ
املعرفة) ع��ام 2002ثم يف كت ّيب/كرا�س �صدر عام  2004بعنوان :املنظومات
َ
وثمة كافة �أنواع
واملنظوم َّيات (املنظومات يف الواقع ويف الفكر) ،دم�شق...
و�أ�شكال املنظومات ـ من جهة ،و�سائر العلوم واملعارف الدا ِر�سة لها/املنظوم َّيات
َ
جهة �أخ��رى ،لكنني ـ �أن��ا ذات��ي ـ حتا�شيتُ
التحر�ش بق�ضايا عقائدية/
ـ من ٍ
ح�سا�سيات من قبيل امل�سائل املبحوثة يف هذا ال�س ْيمبوزيوم
�إيديولوجية قد تثري
ٍ
الع ْلمي املعقود يف مو�سكو عام  1983حول العالقة بني اجلدل واملنظوميات (ك ًال
وع َر ْ�ضنا هنا من ورق ٍ��ة واح��دة فقط عالقة هذا اجلدل باملقاربة
�أو ج�� ْزء ًا) َ
َّ
ملحنا للت ّو.
املنظومية وبالتحليل املنظومي ،والقائمة �أ ْو�سع من ذلك وتطول كما ْ

• وجيه ح�سن

أنا�س مي�شون �إىل �أعمالهم
أر�ض ما من مدن هذا العامل املتالطم ،ث ّمة �سيارات وقطارات ود ّراجات تتح ّركٌ � ،
يف � ٍ
ٌ
طائرات ذاهبة � -آيبة لنقل الركاب والب�ضائع وحموالت من العواطف ّ
ال�ضاغطة
وم�صاحلهم و�أرزاقهم؛
وامل�شاعر املختلطة؛ وث ّمة تالميذ وتلميذات وطالب وطالبات يف طريقهم لتلقي العلم ب�أبجد ّيته ونوران ّيته
ً
مدر�سة تغلقْ
«افتح
باملدار�س واملعاهد واجلامعات ،توق ًا لتحقيق م�ستقبل �أف�ضل لهم ولأوطانهم ب� ٍآن ،واملثل يقول ْ
أر�ض ما « ُم ْوالت» كثريات لبيع �أ�شرطة «الفيديو» ,و»ال�ستااليت» ,و»الكمبيوترات» ,و»الال ْبتوبات»,
�سجن ًا» ..يف � ٍ
ّ
حمال فخمة لبيع �أرقى الأحذية
والتلفزيونات والهواتف النقالة ,و�أدوات كهربائ ّية نعرفها وال نعرفها ،وفيها
واملالب�س امل�ستو َردة� ،أخرى لبيع الألب�سة الوطنية «عال العال» واجليدة والعادية ..وهناك �سيارات �أجرة
و�سياقته ،وبع�ضهم مته ّور �أرعن ال يقيم وزن ًا
ل�سائقني بع�ضهم عاقل يخاف اهلل
ون�صو�ص القانون يف �سلوكه ِ
َ
مدينة ما ث ّمة مطاعم رخي�صة� ،أخرى
ال�سري اجلديد» و�أبجدياته ..ويف
ٍ
لأيّ �شيء ،حتى لتعليمات «قانون ّ
غالية ،ومناطق �صناع ّية ال يحوي كثري من حما ّلها �أب�سط �شروط النظافة والتق ّيد بالت�سعرية واملواعيد و�ضبط
الأل�سنة وحت�سني املالفظ ،وث ّمة خمابز تقدّ م لك خبز ًا طازج ًا وحلويات بح�سب م�شتهيات البطون والنفو�س
ّ
وحمال لبيع «البالة» الرخي�صة التي تنا�سب �أ�صحاب الدخل املحدود ،و�أخ��رى لأدوات الزينة
واجليوب،
تاجر لبيع الأدوات الريا�ض ّية لقناعة �أ�صحابها� :أنّ «العقل ال�سليم يف اجل�سم ال�سليم»،
والتجميل واحلالقة ،و َم ِ
ل�سبب جتاريٍّ بحت!
�أو
ٍ
ٌ
نفر قليل من ال ّراغبني العقالء ،لأنهم ال يزالون ي�ؤمنون ب�أنّ «امل�سرح هو
بلد ما
يف ٍ
ُ
م�سارح ال يرتادها �إال ٌ
�أبو الفنون جميع ًا» ،وهناك �آخرون ال يزالون على قناعتهم ال ّرا�سخة ب�أنّ عهد امل�سرح قد ولىّ  ،لأنه �أ�ضحى
م�سرح ًا تقليد ّي ًا بارد ًا بائ�س ًا ،لي�س فيه نب�ض �أو دم �أو روح املواكبة ،وتدا ُفع املرتادين ،وعمق الت�شويق ،و�إثارة
ّ
مدينة ما ث ّمة مراكز ثقاف ّية كثرية ال يقتحمها اليوم �إال ُّ
كل فار�س هُ َمام ،يعرف عن قناعة
النظارة ..يف
ٍ
إفريقي «�أمليكار كامربال»« :تعلموا
ل
ا
الثائر
قولة
احلافظ
وهو
له،
مناف�س
وال
منه
بديل
ال
الكتاب
�
لة،
أ�ص
أنّ
مت� ّ
ّ
من جتاربكم؛ تعلموا من جتارب الآخرين؛ تعلموا من احلياة؛ تعلموا من الكتب؛ ال تكفّوا عن التعلم ،»..ثم �أ ْ
مل
مدينة ما حدائق ّيون
كتاب»! ويف
يقل املتنبي «مالئ الدنيا و�شاغل النا�س» يوم ًا ..« :وخ ُري
جلي�س يف ال ّز ِ
ٍ
مان ُ
ٍ
كل ثقافتهم يف تهذيب هذه ّ
جل اهتمامهم و�صربهم وعرقهم ،تنح�صر ّ
ُيو ُلون عملهم ّ
ال�شجريات �أو ت�شذيب تلك
الأزاهري �أو هند�سة هاتيك ّ
امل�سطحات اخل�ضراء ،وهم يعملون
ناطق ،و�صدق ّية عالية ،ه ّمهم الأول �أنْ
ٍ
ب�صمت ٍ
كل �شيء يف عيون الزائرين والناظرين جمي ًال زاهي ًا ،وعنوان ًا لتفا� ٍؤل �آ ٍّ
يكون ّ
ين و� ٍآت �أمثل ..وفيها كنّا�سو �شوارع
و�سكوت مهيب ونكران ذات حم ّبب..
جن ّلهم ونحرتمهم ،فهم يعملون بد� ٍأب منقطع النظري وبوطنية �صادقة
ٍ
وفيها بنّا�ؤون وبالطون وعمال من خمتلف املِهن يتحدَّ ون ّ
كل عوامل الطق�س حتى طق�س الت�أخر بتلقي �أجورهم
رب العمل وجربوته ،ومن كابو�س البطالة والآتي
ورواتبهم الأ�سبوع ّية �أو ال�شهر ّية ،خلوفهم من ع�صب ّية ّ
ُ
�سواحل الزورد ّية ممتدّ ة ،و�شواطئ جميلة �صافية كقلوب الأطفال ونقاوة �سرائرهم،
مدينة ما
املجهول! ..ويف
ٍ
وفيها م�ؤ�س�سات ودوائ��ر و�شركات يعمل فيها موظفون وعمال ،بينهم اجلاهل والعامل واملتعامل واملتعايل
كثريات لتكدي�س ما
�ساعات
بعيون ُزرق ــ كما ُيقال ــ وبينهم مَنْ يعمل
واملتو�سط يف العلم والفهم ،بينهم َح َ�سدَ ة
ٍ
ٍ
ٍ
ي�ستطيع تكدي�سه من دنانري ودراهم و َينّات وبيزات ودوالرات و» ُيو ُروات» وجنيهات ورياالت ولريات وروبالت،
حت�سب ًا للقابل من الأيامّ ،
وكل هذا على ح�ساب �صحتهم وعافيتهم و�أوقات �أطفالهم و�أ�سرهم ،نا�سني �أو متنا�سني
ّ
ً
ً
ّ
لنف�سك عليك حقا ،و�إنَّ جل�سمِك عليك حقا» ..وبينهم الأناين املتف ّرد،
ُم ْع َطى احلديث ال�شريف ومعناه« :و�إنَّ ِ
الن�صاب الفا�سد ،والتاجر املتحايل على
والرنج�سي الذي ال ُيطاق ،والرثثار الثقيل الذي ال ُيحتمل ،وبينهم ّ
ّ
َ
الل�سان حالو ًة  ،»..وبينهم تلك املجامالت ّ
اله�شة الرخي�صة ،وذاك
طرف
«يعطيك
الذي
بلده
ومواطني
نا�سه
منْ
ِ
ِ
ِ
االجتماعي الذي ال مطر وراءه وال حياة� ،إمنا هو من ف�صيلة «ال�ضحك على الذقون» ،وبينهم الكذوب
النفاق
ّ
أقل َ�س َم ً
الزئبقي الذي تبدو قامته � ّ
اكة من �شفرة
االنبطاحي
الرخي�ص وناقل الكالم ب�سخافة و�سقوط ،وبينهم
ّ
ّ
حالقة ّ
أجنبي
م�سطحة على � ٍ
أر�ض واطئة! وبينهم مَنْ باعوا �ضمائرهم وعروبتهم و�أ�شقاءهم ،وهم َي ْ�ست ْعدُ ون ال ّ
أنا�س مثال ّيون يعرفون
الغريب ظلم ًا وت�آمر ًا وخيانة على «نا�سهم» و»�أهليهم» و»�إخوتهم» و «وطنهم» ..وث ّمة � ٌ
اهلل بقلوبهم وعقولهم� ،أيديهم ُغف ٌْل من اخلطف والقتل والتقطيع والتمثيل والتنكيل ب�أج�ساد الأبرياء من
�أهل «الدِّ ْي َرة» والوطن! �أل�سنتهم طاهرة ك َن ِد ْيف الثلج ،نظيفة من فح�ش الكالم وبذاءات النّميمة والل�سان،
كيف �ض َر َب ُ
كلمة ط ّي ً
اهلل مث ًال ً
مل ت َر َ
بة �أ�ص ُلها ٌ
ال يقولون �إال الكلمة الط ّيبة } �أ ْ
ثابت وف ْر ُعها
بة
ٍ
ك�شجرة ط ّي ٍ
ال�سماء{�“ ،سورة �إبراهيم”  -الآية ( ..)24ويف م�ؤ�س�سات ودوائر و�شركات ،ن�ساء عظيمات ال يت�ص ّرفن �إال
يف ّ
ربيعي زاهر ،وقد انخرطن مبيادين
�صباح
برجولة رائعة ،وب�أنوثة بي�ضاء �ساطعة نق ّية كقطرات النّدى يف
ٍّ
ٍ
العمل �إىل جانب الرجل ،وهنّ ُمتي ِّقنات ب�أنّ �صنع الوطن و�إعالء �ش�أنه لي�سا من اخت�صا�ص ال ّرجل وحده ،ولي�سا
من م�س�ؤول ّيته مبفرده ،فهنّ اليوم – وبرغم ّ
من يف
كل الظروف القا�سية التي مت ّر بها �سورية الأ ّم  -ف�إنهنّ يقدّ ِ
حقول �شتى الكث َري من �أ�سباب العافية للوطن وللأبناء ولأفراد املجتمع وم�ؤ�س�ساته ،وللقابل من �أيام التنمية
ٍ
أطفال كبارٌ ،
مدينة �أخرى قريبة �إىل جهة القلبٌ � ،
رجال عظماء،
املُ�ستدامة والنهو�ض الوطني ال�شامل ...يف
ٍ
ٌ
ُ
�صواريخ وراجمات و�إرادات،
ر�صا�صات نافذات،
حجر كبري مقاتل،
�شجر كبري �صامد،
ٌ
ن�ساء كبريات عظيماتٌ ،
ٌ
ُ
ُ
ُ
مواقف كنب�ض �أغ�صان الزيتون
مبادئ عظيمة نا�صعة بلون الثلج،
ومواقف كبرية معجونة ِب َ�ش ْه ِد املح ّبة،
أمل منتظر ..وهنا يف �أر�ضنا اخل�ضراء الغاليةٌ � ،
أبطال لنا يدافعون عن حياتنا و�أمننا بالإنابة،
الدّ افق بخ�ضر ِة � ٍ
ي�سهرون لننام بطم�أنينة و�سكينة وراء �أغطية �أحالمنا ونرج�س ّياتنا ال�ض ّيقة وحياتنا اال�ستهالكية املمجوجة،
الطبي يف الأذنني جتنّب ًا لـجنون “ق ْرقعة ّ
وال�صحون” ،و”الدّ ق على �أ�سطوانات
وي�ضع بع�ضنا القطن
الطناجر ّ
ّ
يجد
مقنع ،ومن غري جدوى! وهناك على ال�ضفة الأخرى ثقافة جديدة با ِزغة مل ِ
الغاز الفارغة” ،بال هدف ٍ
العد ّو الغا�شم تف�سري ًا لأبجد ّيتها حتى اليوم ،ا�سمها“ :ثقافة التحدّ ي ّ
الط ُهور” بل “ثقافة اال�ست�شهاد الكبري”
يف �سبيل التاريخ واجلغرافيا والعروبة واملقد�سات و�صون تربة الوطن ووحدته ،وهو يتع ّر�ض اليوم – ومنذ
ُ
“اجلامعة
زمن بعيد – لأب�شع �أنواع ال�ضغوطات وامل�ؤامرات والأجنْدات ،ناهيك ع ّما تفعلهُ بـ “�سو ْريانا” الأم –
الت�آمر ّي ُة”ُ ،
ال�سعودن ّية” ،و َمن َّ
لف لفّهم،
وط ْغ َم ُة البيا ِدقة “ال َع ْر ُعو ِر ّية ،والغليون ّية ،والق ْردَاو ّية ،والق ِ
رت َّية ّ -
وم�شى يف ِ�سكك ت�آمرهم ،وحظرية خيانتهم و�سقوطهم.
و� َ
لحدة” بق�ضايا الأمم املظلومة وال�شعوب املقهورة :لقد �صار
أنت �أ ّيتها “الأمم املُ ِ
أنت �أ ّيها العالمَ ُ املُحابي ،و� ِ
ال�ساخن” يف فل�سطني ،ويف لبناننا ال�صامد كجبالنا ال�ش ّماء ،ويف
اخل
يف
هناك
أبطال
ل
ا
أهلنا
�
و
أطفالنا
ل
“الدّ
ّ
ال�صهيو � -أمريكي”،
عراقنا احلبيب الواقع �إىل جهة القلب ،ثقافة جديدة عنوانها“ :ثقافة حتدّ ي العدو ّ
و” ثقافة توازن ال ّرعب” ،و”ثقافة املقاومة البطلة” و”ثقافة �أنّ زمن الهزائم قد ول” ،وثقافة االعتماد
عربي ّ
و�ضاءٍ  ،وليتع ّلم مَنْ �أرا َد �أنْ يتعلم من ثقافة و�صمود ن�سور و�أبطال هذه الأر�ض
غد
على الذات” ،يف �سبيل ٍ
ٍّ
الطهور ،مقربة الغزاة على م ّر الأزمنة والأجيال والقرون.

نقد أدبي
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رواية العفن ...
لـــ ن�صر حم�سن

• علي �أحمد العبد اهلل

اعتمد الكاتب على
الغرائبية يف �سرده
وهي �أ�سلوب ال يلتزم
فيه الراوي بالعالقات
املنطقية
العفن رواي��ة تقع يف اثنني وع�شرين ف�ص ً
ال �صادرة عن احتاد الكتاب
العرب �ضمن �سل�سلة الرواية ( )3اخلا�صة بالكاتب نف�سه عام .2008
تعريف خمت�صر بالرواية:
تتحدث الرواية عن عبد القادر ال�سحل املعروف بقدرو والذي غادر
م�سقط ر�أ�سه» �أم املرجان» مطرود ًا بالركالت والأحذية ويعود �إليها �سيد ًا
�صاحب طريقة �صوفية بعينها بعد �أن قتل �سيده الذي احتواه وز ّوجه
بابنة �أخته حورية العرجاء الدميمة التي تركها خلفه .ع��اد وقد
خ�ضعت ل��ه القرية متخفيا خلف
�شهادة ال�سيد التي يحملها والتي
خولته ملتابعة نهجه الذي طرد من
�أجله وب�سببه وي�صبح �صاحب الكلمة
والقرار يف �أم املرجان.
مي��وت خمتار �أم امل��رج��ان فيقوم
بتعيني امل��در���س واحل����امل ب�إن�شاء
م�����س��رح م��در���س��ي الأ����س���ت���اذ ف��ك��ري
مبكيدة -تكت�شف الحق ًا -من مهدي.
يح�ضر قدور زوجته حورية وما لبث
�سريعا �أن يقتلها بالطريقة نف�سها
وباملنديل نف�سه ،ثم يتزوج مبيا�سة
�أخت هارون املجنون وتزداد قب�ضته
وحتكمه على النا�س .
عفيف ال�سامل ال��ذي ك��ان خادم ًا
مطيع ًا له يوكل �إليه �سيده قدرو متابعة �أمور التكية التي بنيت له بعد
�إ�صابته مبر�ض غريب يبد�أ بحكة وينتهي ببثور ذات قيح ننت الرائحة
وينتهي بانف�صال الع�ضو امل�صاب من ج�سد ال�سيد فكانت البداية بالي�سرى
وتبعتها اليمنى والغريب يف الأمر �أن يد ًا جديدة كيد طفل تبد�أ بالظهور
مكان اليد املنف�صلة وي�صر �أن تدفن الأع�ضاء املن�سلخة يف حديقة التكية.
الرقيب ع�ساف �صاحب ال�سلطة الأمنية هو الآخر كان منقادا من�صاعا
لأوامر قدرو  -ولعلها �إرادة ال�سلطات لأن ببقاء املجتمع طيعا بهذا ال�شكل
ي�صب يف م�صلحة النفعيني واملت�سلقني  -والذي كان �أكرب امل�ستفيدين حاول
م�ساعدة قدرو �أكرث من مرة ب�إح�ضار جلنة طبية ملعاينته وم�ساعدته
لكنه رف�ض �أن يذهب للعا�صمة ف��زودت التكية مبعدات طبية خا�صة
ملتابعة عالجه لكن دون فائدة  .يبد�أ دور عفيف بالو�ضوح �أكرث يف تفرده
بال�سلطة مع االحتفاظ بتقدي�سه لل�سيد رغم حماوالت فكري ومهدي
و�أيوب �إقناعه ب�أن ال�سيد لي�س على هذه الدرجة من القدا�سة.
تتدهور �صحة ال�سيد فت�سقط ب�ضاعته يف �سراويله الأمر الذي تبعه
اختفاء ال�سيد ب�شكل غام�ض من «�أم املرجان» بع�ضهم قال غاب و�صعد

تناق�ش الرواية
ا�ستغالل الدين من
بع�ض رجاالته لإبقاء
�سيطرتهم على النا�س
وا�ستغالل ب�ساطتهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البقية �ص23ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د.ح�سن حميد
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ق ّي�ضت يل املحبة!..
ها أنذا،
ّ
أعود إلى جريدة (األسبوع األدبي) بالمحبة الضافية التي قيضها لي زمالئي ،كي أسهم
ٌ
معهم في بلورة الحياة الثقافية وتوهجها أكثر فأكثر في ظل ظروف عمياء جهول فرضت
على سورية منذ سنوات خمس ،سنوات فيها من األذيات والدماء واالستباحة والتوحش
والتطرف الكثير ،ولكن فيها من الوطنية ،والشرف ،والكرامة ،والكبرياء ،والحب الكثير
الكثير مجسدة بالنبالء الشهداء ،والجرحى ،واألحياء!
أعود إلى جريدة (األسبوع األدبي) بكل ما في القلب من عاطفة وحب للصحافة األدبية،
واألصدقاء ،والنصوص البارقات ،والمواهب الطالعة ،واستبطان الخبرات والتجارب المرفوعة
على كف العزة والمجد والحضور اإلبداعي الوافي .أعود ،وفي البال ،بدايات (األسبوع
األدبي) في األعداد التجريبية ،والتخطيطات األولى للموضوعات التي ستنشرها ،وللزوايا
التي ستفتتحها ،وللقضايا الفكرية واألدبية التي ستناقشها ،والحوارات التي ستديرها،
واآلفاق الثقافية التي ستشتقها ،والغايات النبيلة التي تروم الوصول إليها ،فالثقافة
وطنية ،واإلبداع وطنية ،واألنشطة وطنية ،والتالقي بين األجيال وطنية ،وكل ذلك يشكل
هوية الثقافة السورية وروحها اليعربية ،وهذا ما كان هجس األسبوع األدبي دائمًا.
أذكر أن األعداد األولى من (األسبوع األدبي) كانت ملتقى ألصحاب القامات والتجارب
األدبية والفكرية الكبيرة التي استقبلت (األسبوع األدب��ي) بالمحبة الغامرة ،واألذرع
المفتوحة المرحبة .كان التالقي لهذه األسماء الكبيرة التي ّ
شيدت المشهد الثقافي
العربي السوري ،د .عبد السالم العجيلي ،كوليت خوري ،عادل أبو شنب ،ياسين رفاعية،
غادة السمان ،نصر الدين البحرة ،وعلي الجندي ،وفايز خضور ،وسعيد قندقجي ،ووجيه
البارودي ،وممدوح عدوان ،وعلي كنعان ،وفواز عيد ،ويوسف سامي اليوسف ،وحنا عبود،
وعبد الكريم اليافي ،وانطوان مقدسي ،وحسام الخطيب ،ومحمد عمران ،وعلي عقلة عرسان،
وعبد النبي حجازي ،وسلمى الحفار الكزبري ،وقمر كيالني ،واسكندر لوقا ،ويوسف عبد
األح��د ،ومفيد عرنوق ،وعبد الفتاح قلعه جي ،وفاضل السباعي ،وأحمد يوسف داوود،
وحامد حسن ،وأحمد علي حسن ،وإبراهيم منصور ،وزهير جبور ،ووليد معماري ،وشوقي
بغدادي ،وعفيف بهنسي ،ومحمد حرب فرزات ،وخالد محيي الدين البرادعي ،وسمر روحي
الفيصل ،ومحمد حيدر ،ومحمد منذر لطفي ،ومصطفى خضر ،وممدوح سكاف ،وعبد الكريم
الناعم ،والياس زحالوي ،وعبد الحفيظ السطلي ،وعبد النبي اصطيف ،ووهب رومية ،وشاكر
الغمام ،وشكيب الجابري ،وخالد أبو خالد ،وناجي علوش ،ويوسف جاد الحق ،ومحمود موعد،
ّ
وإبراهيم الشهابي ،وتوفيق البجيرمي ،ونايف بلوز ،وضياء قصبجي ،وبديع حقي ،وندرة
اليازجي ،وإبراهيم الخليل ،وخليل جاسم الحميدي ،وخليل الموسى ،ومحمد إبراهيم
العلي ،وعيسى عصفور ،ومحمود علي السعيد ،ونظيم أبو حسان ،عادل أديب أغا ،وآخرون،
اما األجيال األدبية الجديدة التي ّ
رحبت بها (األسبوع األدبي) فهي اليوم عماد الثقافة
السورية ،وحاملة لواءها ،واألسماء كثيرة وكبيرة في آن ،ومنهانضال الصالح ،وأنيسة عبود،
وعلي المزعل ،ومالك صقور ،وبديع صقور ،وباسم عبدو ،وإبراهيم صموئيل ،وصقر عليشي،
وناظم مهنا ،وجودت حسن ،وحسين عبد الكريم ،وعبد الرحمن سيدو ،ونزار خليلي ،وأحمد
زياد محبك ،وسمير عامودي ،وعدنان شاهين ،وبسام الحافظ ،وجابر سلمان ،وسليمان الحاج،
ومحمد حسن العلي ،ورياض دويعر ،وثائر زين الدين ،وليلى البحري ،وماهر سقا أميني،
وسامي حمزة ،ومحمد باقي محمد ،وأحمد الديري ،وعبد النور الهنداوي ،وإبراهيم عباس
ياسين ،وزهير هدلة ،وعبد الكريم محمد حسين ،وأحمد علي محمد  ،ونذير جعفر  ،ومحمد
أبو معتوق ،ومحمد جاسم الحميدي ،وأحمد الحسين ،ومحمود مفلح البكر ،وعبد الكريم
العمر ،وفيصل خرتش ،وغيرهم أيضًا.
كانت (األسبوع األدبي) واحة لألدب ،وملتقى لألجيال األدبية واإلبداعية كافة ،بل كانت
جهة استقطاب لألدب والثقافة من مختلف البالد العربية ،ومن جميع كتاب األدب العربي
في بالد المهاجر .وهاهي اليوم تحافظ على حضورها ومكانتها وقوتها األدبية بما لها من
حظوة ومكانة في صدور األدباء والكتاب .وهنا ّ
البد من القول إن صدور (األسبوع األدبي)
المعنية باألدب كان بادرة لصدور صحف ومالحق أدبية عدة في البالد العربية ،ومنها أخبار
األدب التي أرسلت مندوبًا ثقافيًا من مصر ،حين أزعمت الصدور ،لكي يأخذ المعلومات
الواجبة والمتوفرة عن صدور األسبوع األدب��ي ،وأن يعرف جهات استقبالها وأدواره��ا
ّ
والمهام تقوم بها .إنها المدونة ُ
الصحفية األدبية التي ستظل كرمة األدباء واألفياء التي
ّ
تحن إليهم!
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قضايا وآراء
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ُ
جرمية الع�صر

• ا�سكندر نعمة
ُ
احلديث عن الإ�سالم
لي�س
يا�سي �ضرب ًا من التّ�ص ُّور
ّ
ال�س ِّ
�أو الوهم �أو الفانتازيا .بل
ُ
ي�شمل
�أ���ص��ب َ��ح �أم����ر ًا واق��ع�� ًا
ً
وا�سعة من النّا�س
قطاعات
ٍ
وال��ف��ئ��اتِ والأح�������زاب ،بل
واحل���ك���وم���ات .و�أم�����ام ه��ذا
ابي
ّو�سع واالمتدا ِد
ّ
الت ُّ
الوه ِّ
ذي الأُ�صول احلنبل ّية� ،أجدُ
�أنّه من اجلدير بالباحثِ �أن
ري ب��� ّأن الإ�سالم
يعو َد للتّذك ِ
احلقيقي من وجهة النّظر
َّ
ال��دي��ن�� ّي��ة وال��ف��ك��ر ّي��ة ،هو
الإميانُ باللهّ
ور�سلِه واليوم
ُ
الآخر� .أ ّما من وجهة النّظر
ال�سلوك ّية واالجتماع ّية،
ّ
��ن �سل َِم
م
احلقيقي
فامل�سلم
ُّ َ ْ
ُ
ّا�س من يد ِه ول�سانه.
الن ُ
ُ
ُ
لقد ت��ك��اث��رتْ
املنتمية �إىل تنظيمات
املجموعات
ُ
وانت�شرتْ
ال�سرطان ّية،
َ
يا�سي ،كتكاثر اخلاليا ّ
الإ�سالم ّ
ال�س ِّ
وذئاب الغاباتُ ،مت�سل ً
ّيل
ل
كقطعان ال
ِّحة ب�أعلى درجاتِ
ِ
َّحج ِر والهمج ّية ،ن��اب��ذ ًة كلَّ
التّز ُّمت واالن
ِ
��غ�لاق والت ُّ
متحد ً
ية كلَّ
موقف
مفاهيم العلم واحل�ضارة والتّط ُّو ِر،
ٍ
ِّ
وفكر علماينّ  ،معتمد ًة على �سيلٍ من الفتاوى
�إن�ساينّ
ٍ
الزّ ائفة واملنحرفة الّتي ح َّولتهم �إىل طواغيتَ م�ش َّوهني
عقل ّي ًا وروح ّي ًا و�سلوك ّي ًا.
ٌ
ِّ
املتح�ض ُر
�صدق ،وقد بلغ الإن�سان
الي�ستطيع
عاقل �أن ُي ِّ
ُ
َ
مرحلة غزو الف�ضاء والإنرتنيت واجلي بي �إ�س والهواتف
متار�س احليا َة
فئات من بني الإن�سان
الذّ ك ّيةّ � ،أن هناك ٍ
ُ
ّا�س كما مل يتعاملوا يف ع�صور ما قبل التّاريخ.
وتُعامل الن َ
ُ
وت��ك ُ
�ثر املُ�س َّم ُ
اقطة ..القاعدة-
ال�س
يات والأ���س��م��اء ّ
طالبان -داع�ش -بوكوحرام -ال�شّ باب املجاهد ...وال
ّ
ُ
ال�سوداء عند هذه الأ�سماء ،بل تتف َّر ُع
تتوقف ال
ّالئحة ّ
�صدقُ � ّأن منظّ مة بوكو حرام ،ومعنى
وتتكاثر .ال �أحدَ ُي ّ
ُ
باختطاف
ّعليم حرام “ .تقوم
ِ
ا�سمها يف العرب ّية ”:الت ُ
عهن ك�سبايا ب�سعر 12
 200فتاةٍ من فتياتِ نيجرييا لب ْي َّ
دوالر ًا للبنت الواحدة ،وذلك حتت �شعار اجلهاد يف �سبيل
إ�سالمي .يجري هذا
الدين ال
�إِر���س��اءِ قواعدِ ومبادئِ ّ
ّ
ال�ش ُ
عارات والعا ُ
الفا�ضح وتُط َلقُ هذه ِّ
ميخر
مل
إعتداء
ال
ُ
ُ
ُ
عباب القرن احل��ادي والع�شرين وي�سعى لبناء حياةٍ
َ
َ
�أف�ضل وح�ضارة �أعمقَ .
زعيم ع�صابة بوكو
“،
�شيكو
بكر
�صر َح” �أب��و
ُ
لقد ّ
أبيع
حرامُ ،مدافِع ًا بل فخور ًا بفِعلة ع�صابتِه ،قال� ”:س� ُ
لهن من العمر ت�سع �سنوات ك�سبايا ِوفقَ �شرع اللهّ ،
اللّواتي ّ
هن ق�سر ًا “ُّ � .أي
أزوج َّ
واللّواتي ّ
لهن من العمر � 12سنة �س� ُ
امتهانٍ للهّ
إ�سالمي �أكرث من هذا االمتهان .مائتا
ل
ا
ين
والد
ّ
ّ
ذنب �إ ّ
ّهن �إناث .ترى ..هل كان ح ّق ًا
ال �أن ّ
فتاةٍ لي�س ّ
لهن من ٍ
و� ُأد البنات يف اجلاهل ّية �أمر ًا �سائداً� ،أم �أنّه يجري اليو َم
بكلِّ �أبعادِه على يد بوكو حرام وداع�ش وكلّ منظَّ مات
يذكر لنا التّاريخُ من دون �أن ي�ؤكِّد،
يا�سي.
ُ
الإ�سالم ّ
ال�س ّ
� ّأن َ
مار�ستْ و�أ َد البنات
بع�ض قبائل العرب يف اجلاهل ّية َ
ٌ
ٌ
واحدة فقط
حادثة
ب�سبب الفقر املُدق ِع واخلوف ،ولعلَّها
ْ
جرت ال ُ
احلقيقي
منلك ت�أكيد ًا لها� .أ ّما الآن ف� ّإن الو�أ َد
َ
َّ
ً
َ
وب�صوت عالٍ وفخو ٍر وخالٍ
يجري علنا و ِب�أعداد كبريةٍ
ٍ
من �أ ّية �سمةٍ من �سِ ماتِ الإن�سان ّية والآدم ّية .نعم يجري
الدين ّية
ذلك حتتَ �سم ِع العامل كلّه ،و�سمع املرجع ّيات ّ

واالج��ت��م��اع�� ّي��ة والقانون ّية
حرك
والفِقه ّية ،من دون �أن ُي ّ
�أح����دٌ ���س��اك��ن�� ًا .تُ�����رى ..هل
اجلاهل ّي ُة ما كان يجري َ
قبل
الإ����س�ل�ام� ،أم � ّأن اجلاهل ّية
ترت َّب ُع الآن على �صدر جمتمعنا
العربي بكلِّ ثِقلها؟!.
ِّ
ن�شر قائدُ قطيع ِّ
ال�ضباع”
َ
�أب����و ب��ك��ر ���ش��ي��ك��و “ ���ش��ري َ
��ط
�برر ًا فيه جرمي َتهُ يف
فيديو ُم ِّ
تبجح ًا“ :
خطف الفتيات ُم ِّ
أمر حرام،
ب� ّأن تعليم البنات � ٌ
وع��ل��ى ال��ف��ت��ي��ات �أن ي�ترك��نَ
امل��در���س َ��ة وي��ت��ز َّوج��نَ فقط”.
�أ ّي ُ
���ة كوميديا ���س��وداء ،و� ُّأي
ُ
ال�سام َع
فيديو م� ّ
أ�ساوي يجعل ّ
وامل�شاهدَ يف حالة من الذّ هول
الفكري ويدف ُعه للتّ�سا�ؤل ”:هل ه�ؤالء الّذين
والتّ�شتُّتِ
ّ
ب�شر �أم �أنّهم من ف�صيلة
يقرتفون مثل ه��ذه اجلرائم ٌ
الذّ ئاب ِّ
ديني �أتى لِهداية
اعتقاد
يقود
وال�ضباع؟ .كيف
ٌ
ُ
ٌّ
وتهذيب �إن�سان َّيتهم و�صقل �ضمائرهم� ،إىل مثل
النّا�س
ِ
ي�ستطيع
الوح�شي املُت�صلِّب؟ “ .كيف
ه��ذا اخل��ن��دق
ُ
ّ
للهّ
وكالء ح�صر ّيني
حد َد
�إن�سانُ اليوم �أن يقتنِع ب� ّأن ا
ّ
َ
تخريب التّط ُّور
يتكلّمون با�سمه ووح ِيه ،وكلُّ مه َّمتُهم
ُ
ُ
وقتل الإن�سان وو� ُأد الأنثى التي
والعلم و�إبادة احل�ضارة
تمُ ث ُِّل لهم و�سوا�س ًا �إ�ستفزاز ّي ًا� ،إنّهم يعتربون � ّأن كلَّ فتاةٍ
يحتاج �إىل حزام عفّة
هي م�شرو ُع فري�سةٍ  ،وهي كائنٌ
ُ
وو�أْ ِد ج�سد واغتيالِ �إن�سان ّية� .ألي�ست الفتاوى الزّ ائفة
ُ
لت�صرفاتهم .لقد �أ�شارت
العفنة
الركيزةُ الفكر ّي ُة
ّ
هي ّ
ال��ف��ت��اوى ال��ع��دي��دة �إىل
وج�����وب ت���زوي���ج ب��ن��ت 9
�سنوات ،و� ّأن فنون احلياكة
ٍ
ُ
وال��طّ ��ب��خ ه��و �أم����ل البنت
ومنتهاها ،و� ّأن املر�أة عموم ًا
ً
زانية �إذا تعطّ رت،
تُ�صن ُّف
جمتمع �ساكن
و�شيطان ًا يف
ٍ
راكد ،و� ّأن حجابها ونقا َبها
ٌ
�شرط حلياتها .كلُّ حركات
يا�سي مهما
الإ���س�لام ّ
ال�س ِّ
تعددتِ الأ�سماء واختلفتْ
َّ
ت�صب
��واج��ده��ا،
�
ُ
أم��اك��ن ت ُ
ُّ
يف م�ستنقع ب��وك��وح��رام
وداع�������ش وت��ت��ب��نَّ��ى ذل��ك
ال�سفَهَ واالنحطاط .نعم..
َّ
مفردات ومرتادفاتٌ
ٌ
كلُّهم
��وي .نعم..
م
د
د
أ�سو
�
قامو�س
من
لكلمة
�ساقطةٍ مقيتةٍ
ٍّ
َ
ٍ
ك ُلهم بوكو ح���رام ..كلّهم داع�����ش ..كلّهم طالبان..
وبيت املقد�س والنّور ..و.و.و..
باب
كل
ُ
ُ
ّهماجلهاد وال�شّ ُ
ٌ
يربط و ُيغذّ ي كلَّ َ
َ
ُ
تلك
نعم ..
�سر ٌّي واحدٌ
هناك حبل ّ
املخلوقاتِ واملنظّ مات الهجينة ،وي�ضخُّ يف عروقهم دم ًا
ُم�شْ َبع ًا بفريو�س احلقد وكراهية الآخر ،و�أنزميات اجلهل
والتّخلُّف.
هذه داع�ش يف العراق و�سورية .من �أين َ
هبطتْ على
ْ
تهبط ومل ت�أتِ من
�شعب �سوريا والعراق الآمنني� .إنّها مل
فراغ .هبطتْ من عامل اجلهل والظّ المَ .
هبطتْ من عالمَ
َ
اجلهادي الأرع��ن.
الفتاوى التّكفري ّية والزّ خم
هبطتْ
ِّ

� ّإن ما يجري يف بالد ّ
ال�شام وما
بني النّهرينُ ،يذ ّك ُرنا بالغزو
املغو ّ
الهمجي الذي مار�ستْهُ
يل
ِّ
قطعانُ ال ّليل بقيادة جنكيزخان
وهوالكو وتيمورلنك

الدين ّية الّتي ملأَت يف غفلةٍ من الوعي
من ف�ضاءِ املدار�س ّ
إ�سالمي وتخ�صي�ص ًا
العربي وال
��اب الوطن
والعقلِ ِ ،رح َ
ِّ
ِّ
َ
املدار�س
ر�س َخت تلك
ُ
يف �سورية والعراق .ف�إِذا بنا وقد َّ
َ
مفرزات ل َ
ِتلك املدار�س والفتاوى
امل�سمومة� ،أما َم
ثقاف َتها
ٍ
ال َ
ُ
تعرف �إ ّ
قتل الإن�سان وت�شريده وا�ستالبه وتدمري
ال
باح د ُمه
احل�ضارات .كلُّ َم ْن ال ي�ؤْمِن ب�أفكارهم الظّ الم ّية ُم ٌ
ال �أم امر�أ ًة ،طفالً
بدون ر�أفةٍ  ،م�سلم ًا كان �أم م�سيح ّي ًا ،رج ً
�أم �شيخ ًا .لقد �أرج َعت داع�ش املناطقَ التي �سيطرت عليها
يف العراق و�سورية �إىل ع�صور ما َ
َ
قبل التّاريخ،
وفر�ضتْ
ٌ
ً
ع�صابة
حالة من اجلهل وال��ظّ �لام والتّخلُّف.
عليها
َ
ُ
ُ
وتهتك الأع��را� َ��ض،
اجلزية و ُتعيدُ العبود ّي َة
تفر�ض
َ
ُ
��اء على ه��واه��ا .نعم..
وت��ذب ُ��ح وت��رج��م وت�سفك ال ّ��دم َ
ُ
ُ
داع�ش على م�سيح ّيي
وداء
هذا ما فر�ضتْهُ
ال�س ُ
الع�صابة ّ
امل�سيحي اب ُ��ن البلد
العراق وغ��رب �سورية .فالإن�سان
ُّ
الأَ�صيل وباين ح�ضار َتها منذ بدءِ التّاريخ ،مجُبرَ ٌ على
َ
�صاغر،
اجلزية وهو
يدفع
اعتناق �أفكارهم الظّ الم ّية� ،أو
ُ
ٌ
�أو ُي ُ
اال�ستيالء على بيته ومالِه
يتم
قتل �أو ُيهاجر بعد �أن َّ
ُ
�ساوي ،عندما
وممتلكاتِه .ويبقى امل�شهدُ
الكارثي وامل�أْ ُّ
ُّ
ُ
ُ
االجتماعي
�شا�شات التّلفز ِة ومواقع التّوا�صل
تنقل لنا
ّ
َ
بدم باردٍ
الرهيبة� .إنّهم يذبحون الإن�سانَ ٍ
تلك امل�شاهدَ ّ
وهم ي�صيحون ”:اللهّ �أكرب ..اللهّ �أكرب “ .و ُيعبرّ ون عن
الفرحة بقتلِ �إن�سانٍ � َ
أعزل.
ال�سوداءَ .م ْن
داع�ش وبوكو حرام وبق ّية القائمة ّ
�أر�س َلكم �إىل �أُ ّمتنا العرب ّية؟!� .أَاَنتم َم ْن تريدون �إقامةَ
إلهي �أن ُيق َت َل الإن�سان
عدلِ اللهّ يف الأر�ض؟ُّ � .أي عدلٍ � ٍّ
و ُي َ
ُ�سلب ال ُ
ُ
والديار ،و ُيح ّو َل الإن�سان
هتك
أموال ّ
العر�ض وت َ
عبد ًا يف زمن مل يبقَ فيه عبيدٌ �إ ّ
ال يف منطقتنا العرب ّية!!.
ال�س� ُ
يفتقر �إىل اجلواب:
ري الّذي
ؤال ال�شّ امخُ الكب ُ
ُ
ويبقى ّ
ُنظَّ
ُ
ُ
مل
ا
موقف
أين
�
ة؟.
ي
العرب
احلكومات
موقف
�أين
ماتِ
ّ
ال���دول��� ّي���ة؟.
وال���ه���ي���ئ���اتِ
ّ
ُ
موقف
أهم من ذلك �أين
وال ُّ
املرجع ّياتِ الدين ّية؟� .أال
ُي َ�ش َّو ُه الإ�سالم با�سم الإ�سالم
و�أدعيائه؟ْ � .إن كان يف ذلك
ت�شويهٌ للإ�سالم ،فلماذا �أنتم
���ص��ام��ت��ون؟! .مل ن�سمع �إ ّ
ال
ً
خجولة
إدانات
ت�صريحات و� ٍ
ٍ
باهتة حمن ً
ً
ّطة� .أحدٌ ما مل
موقف
ي��ج��ر�ؤْ على اتّ��خ��اذ
ٍ
���ص��ادق ف�� ّع��الٍ  ،وك��� ّأن
ج��رئٍ
ٍ
َ
أمم
العامل يخلو من هيئة � ٍ
مات حلقوق
متّحدة ،ومنظّ ٍ
وحكومات عرب ّية
الإن�سان،
ٍ
ت�صول وجت���ول بعطاءات
ال���ب�ت�رودوالر ،وم�ؤَ َّ�س�سات
ُ
ترف�ض ت�شويهَ الإ�سالم،
دين ّية ومرجع ّيات �إ�سالم ّيةٍ
ُ
ترف�ض ا�ضطّ ها َد �أبنائِها.
وم� ّؤ�س�سات دين ّية م�سيح ّية
ّام
�أ ّيها امل�س�ؤولون يف العامل� ..أ ّيها امل�س�ؤولون واحلك ُ
الدين ّية عل
��رب� ..أ ّيها امل�س�ؤولون يف املرجع ّيات ّ
ال��ع ُ
اختالف انتمائِهاّ � .إن ما يجري يف بالد ال�شّ ام وما بني
النّهرينُ ،يذك ُّرنا بالغزو املغو ّ
يل
الهمجي الذي مار�ستْهُ
ِّ
قطعانُ اللّيل بقيادة جنكيزخان وهوالكو وتيمورلنك.
�إليكم جميع ًا ،و�أنتم يف موقع امل�س�ؤول ّية االجتماع ّية
والثّقافيّة وال�سّيا�سيّة .ن��ت��وجّ��هُ ب��ال��� ّ��س���ؤال ال�شّ امخ
العري�ض ،ف�أجيبونا :ما هو دو ُركم يف احلياة؟؟.
نعلم ماهو دو ُركم ..فهلْ �أنتم تعلمون؟!...
ُ
نحن ُ

ديني �أتى
كيف يقو ُد
ٌ
اعتقاد ٌّ
وتهذيب �إن�سان َّيتهم
ِلهداية النّا�س
ِ
و�صقل �ضمائرهم� ،إىل مثل هذا
الوح�شي املُت�ص ِّلب؟
اخلندق
ّ

من العالم
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ق�صيدتان لل�شاعر ال�سوفييتي
فالدميري في�سوت�سكي

• �أحمد نا�صر
ي��ت��م��ي��ز ال�����ش��اع��ر ف�ل�ادمي�ي�ر في�سوت�سكي
باجلماهريية التي اكت�سبها من خالل م�شاركاته
يف املهرجانات ال�شعبية و بت�أليفه الأغ��اين
اخلا�صة بامل�سرحيات� ،إذ ك��ان ي�ؤلف �أ�شعاره،
ويغنّيها على �أنغام غيتاره  ،كمقدمة للم�سرحيات
�أو م�صاحبة لها .
باغته املوت (  1938ـ  ، ) 1980و مل يق ّي�ض
ل�شعره الن�شر� .أث��ار بعد وفاته  ،خا�صة �إبان
الربي�سرتويكا  ،الكثري من اجلدل ب�ش�أن تقدير
َ
ال�سلطة ال�سوفييتية
موهبته ،و اتهم البع�ض
بالغنب و التق�صري املتع ّمد جتاه ال�شاعر .
و عام (� )1988أي بعد وفاته بثمانية �أعوام
� ،أ�صدرت له دار ن�شر “ الكاتب ال�سوفييتي “
جمموعة خمتارة تقع يف ( � 510ص ) .و منها
اخرتت لكم ق�صيدتني� ،أوالهما قالها ال�شاعر
من وح��ي رواي��ة “ ع�شرة �أي��ام ه��زت العامل “
التي قدمت على خ�شبة امل�سرح عام  .1964و
معروف �أن تلك الرواية كتبها الكاتب الأمريكي
الليربايل جون ري��د ،و قد بالغ من خاللها يف
ت�صوير العنف و غياب احل�س الإن�ساين لدى
القائمني بالثورة البل�شفية .و وا�ضح من �سياق
الق�صيدة �أن �إخ���راج ال��رواي��ة امل��ذك��ورة على
امل�سرح  ،بعد وفاة �ستالني بفرتة زمنية ق�صرية
 ،ق��د �أث���ار �أم��واج�� ًا م��ن اجل��دل ب�ين الأو���س��اط
ال�شعبية �آنذاك ..
ـ 1ـ
أ�شالء ،
تطاير التاج � ً
فال ٌ
عر�ش و ال دولة .
حياة رو�سيا و القوانني ـ
ّ
كل �شيء ولىّ �إىل ال�شياطني !
و نحن غدونا
كمح�شورين يف اجلحور،
كل�صو�ص �ضبطوا يف اجلرم امل�شهود ،
م�شطورين بني اثنني ـ
الدم و العار .
بالن�سبة �إلينا
ً
مل نعد نعي �شيئا يف املطلق –
مع َمن نفرتق ،
و مع َمن نبقى ،
َمن معنا ،
ممن نخاف ،
�أين ال�سبل ،
�إىل �أين من�ضي -
ال ندري .
�أين العزمية ؟
�أين ال�شرف ؟
�أين احلياء ؟
�أين �أهلونا ؟
�أين الغرباء ؟
كيف و�صلنا �إىل ما نحن عليه ؟
�أحق ًا  ،علينا �أن نب�صق على رو�سيا؟
العار –
على َمن �آثر ال�سكينة ،

على َمن �أكله ال�شك ،
�سواء كان بو�سعه القتل �أم ال .
انطلقت الإ�شارة ! ..
بطريقة ذئبية ،
بطريقة ثريانية ،
كحد�أة وراء طريدة .
الغربانَ وحدها ندعو
للم�أدبة .
يا لكم !
�أين �صالبتكم املعهودة ،
�أين �إبا�ؤكم ال�سابق ؟
ُ
الراحة  ،اليو َم � ،سفالة !
يدٌ متينةٌ
تطبق على امل�سد�س .
النهاية ،
النهاية لكل �شيء .
كل �شيء انك�سر ،
حتطم ،
بقي لنا القليل – القليل :
�أن نطلق الر�صا�صة
يف ال�صدغ � ،أو
على العدو .

غول الإعالم الذي ابتلع
الفيل�سوف وعلّم الأ ّم �أن
تخون �أبناءها
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•توفيقة خ�ضور

1965-1964

ـ2ـ
الدخان ي�س ْو ُد ـ ال انعكا�س يف املرايا ،
و حتى يف اجلانب الآخر ال تتبينّ الوجوه ،
و الأزواج �أدركهم التعب جراء الدوران .
و مع ذلك �س�أكمل غنائي حتى النهاية .
زمن ُعزفتْ النوطات الالزمة  ،جميعها .
منذ ٍ
َ
ا�شتعل النبيذ و انطف�أ يف القدح .
َ
لدقائق تقول ـ قد �ضاع .
ال�سورة العا�صفة
و خ ٌري يل �أن �أرت�شف بقايا ك�أ�سي ب�صمت .
ُ
ال�شم�س .
ال�سنة مل يداعب ج ُّو ُه
ن�صف
ِ
َ
ْ
أرواح جمدت حتت ق�شرة اجلليد .
و ال ُ
يبدو �أنني �أنتظر عبث ًا جريانَ اجلليد .
و الذاكرة ال تقوى على ّ
بث الدفء يف الربودة .
زمن ُعزفتْ النوطات الالزمة كلها .
منذ ٍ
ا�شتعل و انطف�أ النبيذ يف القدح .
ال�سورة العا�صفة لدقائق تقول ـ قد �ضاع .
و خ ٌري يل �أن �أرت�شف بقايا ك�أ�سي ب�صمت .
�أم�ست الأورك�����س�ترا تعزف بكلل ّ ،
من�شزة عن
النوطة !
لدي على اخرتاقها !
احللقة تتال�صق  ،ال قدرة ّ
علي اخلروج  ،و �أنا �أبت�سم.
ً
هدوء ! ّ
و مع ذلك � ،س�أنتظر حتى النهاية .
النوط الالزمة كلها ُعزفتْ منذ زمن .
ا�شتعل النبيذ و انطف�أ يف الك�أ�س .
�أ�ضحت تك�شري ُة املرايا �أكرث غب�ش ًا و عدم مباالة
.
ال! خ ٌري يل �أن �أك�سر  ،بب�ساطة  ،الك�أ�س !
( ) 1971

فرن�سا� ..أم �أراغون ومبدعة احلب واحلرية� ،أدمنت خيانة �أبنائها من جان جاك
رو�سو �إىل متثال احلرية� ،إىل روجيه غارودي..
ً
فرن�سا التي �أجنبت الثورة الفرن�سية ،وتباهت طويال ب�شعارها الرباق (حق ال�شعوب
ً
متباهية به كماركة
يف تقرير م�صريها) ..تخون مبادئ ثورتها ،و ُت�صنّع الإره��اب
م�سجلة ..لت�ضرب به حق ال�شعوب يف تقرير م�صريها..
ّ
تنكيل بالدميقراطية واحلرية ،لي�س بذي بال ،ال لأنه
غري �أنّ كل ما تفعله من
ٍ
��ادي وغري م�ؤثر ،بل لأن العامل اعتاد نفاقها وتلونها ..غري �أن ما فعله �إعالمها
ع ّ
املت�صهني بابنها الفيل�سوف والناقد الكبري روجيه غارودي كان �أفظع ..فهذا الرجل
الذي �أ ّل��ف �أكرث من �ستني كتاب ًا يُقدّ م للمحاكمة ب�سبب �أحد كتبه ،وعندما ميوت
ً
�ضجة يف بلده فرن�سا
تتجاهله ال�صحافة الفرن�سية ب�شكل مهني ..فموته مل ُيحدث
�أكرث مما يفعله تبديل �إحدى ممثالت هوليود لنوع �سجائرها ..فقد �أجمعت �صحف
فرن�سا جميعها على ن�شر خرب واحد قالت فيه( :مات الرجل الذي �أنكر املحرقة).
وك�أنها تذكر و�صمة عا ٍر يف تاريخ الرجل..
فرن�سا التي ا�ستهلكت معم ًال من املناديل لتجفيف دموعها املذروفة على �شاعرها
�أراغون ـ ويحق لها ذلك ـ مل تذرف كلمة ت�أثر لوفاة فيل�سوفها غارودي ..وقد وقف
باك �أمام جثمان �أراغون وقيل �أنه كان يرى
رئي�سها الأ�سبق فران�سوا ميرتان بخ�شو ٍع ٍ
عيني ( �إلزا) حبيبة ال�شاعر وملهمته ..كما ُنقل عنه ..فكيف تعرف
فرن�سا من خالل
ّ
نّ
وتتفن يف
فرن�سا �أن ُت��ق��دّ ر �شاعرها،
�إهانة فيل�سوفها..؟!
�أال يحقّ لنا �أن نت�ساءل مل��اذا ُي ّ
لف
ج��ث��م��ان غ������ارودي ب�����رداء ال��ت��ج��اه��ل
واالزدراء..؟!
ٌ
�أل���ي�������س���ت ه�����ذه خ���ي���ان���ة م����ن الأم
لأبنائها..؟ ُترى من ع ّلم الأم �أن تغدر
بفلذة كبدها..؟!
والبد لنا �إن �أردنا الوقوف على ع ّلة
ذلك من امل��رور ولو �سريع ًا على �أعمال
املُحتفى ب��ازدرائ��ه (روج��ي��ه غ��ارودي)
ففي البداية نذكر �أن الرجل كتب عدة
كتب عن �سماحة الإ���س�لام ،فهل نربط
ٍ
الفر�س هنا� ،أم �أن هناك ما هو �أخطر..؟
إع�لام هجني تقوده ال�صهيونية العاملية..
ل
�أج��ل ..هناك ما هو �أخطر بالن�سبة
ٍ
فروجيه غ���ارودي ارتكب �أح��د �أفظع الكبائر بنظر اليهود ،فقد �أنكر املحرقة
(الهيلوكو�ست) ،مو�ضح ًا يف �أحد مقاالته �أن هتلر مل يقتل �أحد ًا ب�سبب انتمائه الديني،
بل ب�سبب عدم �إخال�صه ملبادئ هذا الأخري ،فالذين قتلوا على يد خمابرات هتلر كانوا
من اليهود وامل�سلمني ،والالدينيني ،والعلماء ..فالقتل كان ب�سبب رف�ض حرب هتلر
وخيانة مبادئه ،ال ب�سبب الدين والعقيدة كما ادعى اليهود ..ويتابع غارودي مو�ضح ًا
�أن ال�صهيونية ا�ستغلت الهيلوكو�ست ل ُتل�صق املحرقة باليهود ،ولتن�شر فكرة �أن اليهود
كانوا قربان ًا مقد�س ًا� ،أحرقوا ليدفعوا عن العامل �شرور احلرب ..وال يخفى على �أحد
كم وكيف ا�س ُت ّ
غل هذا الأمر من قبل ال�صهيونية العاملية ،وما زال ..وكم من الدول
لفعل مل يكن كما �صوروه..
تدفع �إىل اليوم (اجلزية) �أموا ًال ومواقف لليهود ثمن ًا ٍ
هذا بع�ض ما قاله غارودي عن ال�صهاينة ،لهذا عدّ ه اليهود عدوهم اللدود ،وت�آمروا
عليه ،حيث �أ�صدروا �أوامرهم �إىل خادمهم املطيع (الإعالم الفرن�سي) بت�شويه الرجل
حلرمانه من حقوقه ..وقد و�صل الأمر بهم �إىل معاداة كل من يتعاطف معه ُم�صرين
على عزله ،وك�أنهم يحجرون عليه..
روجيه غ��ارودي الفيل�سوف والناقد والباحث تغدر به �أمه فرن�سا وحتجر عليه
ك�أنه و�صمة عا ٍر يف تاريخها !..لأنه عدو الباطل و�صديق احلق ..ولأنه �أ�صاب برج
عابر للعقول ،محُ ّم ٍل بر� ٍأ�س من �ضياء..
الدعاية ال�صهيونية العاملية
ب�صاروخ ٍ
ٍ
وبعد هل يلقى هذا الكبري ال��ذي عوقب �أ�شنع عقاب ب�سبب دفاعه عن احلقوق
ً
خا�صة هل يلقى عناية �أو اهتمام الإعالم العربي..؟
العربية عامة والفل�سطينية
ً
�أم �أن �إعالمنا العربي يف معظمه �سيبقى على قيد اجلهل املقنّع علما ،والغدر
املت�سربل �إخال�ص ًا..؟!

روجيه غارودي
الفيل�سوف والناقد
والباحث تغدر به �أمه
فرن�سا وحتجر عليه ك�أنه
و�صمة عا ٍر يف تاريخها!..
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حوار

الأديب �أكرم �شرمي :الكاتب يعي�ش وميوت وهو يبحث عن القارئ

• حاوره� :سالم مراد

الأدي��ب �أك��رم �شرمي قا�ص وكاتب و�صحفي
حمظوظ ,فل�سطيني يعي�ش يف �سورية ,تفتحت
م��دارك��ه يف دم�شق الفيحاء ،ومنها حمل احلب
واجلمال معه يف كتاباته ور�ؤيته للحياة ،فكان
من املبدعني الكبار يف احلقل الثقايف .كتب الق�صة
واملقالة واخل��اط��رة وال�سيناريو� ،أح��ب البيئة
والثقافة الإن�سانية ,انحاز لإن�سانية الإن�سان �أوال
قبل كل �شيء لذلك عا�ش مع �شخ�صياته وكتاباته،
هو يكتب منذ �أكرث من خم�سة عقود ،عن حياته
وكتاباته ور�ؤاه كان لنا معه احلوار الآتي:
�س :1طفولتك ودرا�ستك ...ماذا تتذكر منهما؟!
ج� :1أول ما �أتذكره من طفولتي �أمي ! ..ولو
�أن اهلل ي�سمع مني �أنا العبد امل�ؤمن �أن ي�أخذ من
عمر االبن ويعطي �أمه ،لأعطيتها من عمري حتى
�أموت قبلها! .كانت �أمي تغلي يل ك�أ�س ًا من احلليب
�برده وت�ضع فيه بي�ضة نيئة ومت�سك
كل يوم وت ّ
وت�سقيني وكم كان ذلك ي�سرها! وهكذا وكل يوم
وقبل �أن �أذهب �إىل املدر�سة� .أما حني �أعود فكانت
تنتظرين على النافذة و�أراها وتراين عن بعد ،ويف
كل البيوت التي �سكنا فيها وكان �أبي يغري البيوت
كثري ًا� ،إذا انزعج من �أي جار �أو بقال ،وكانت �أمي
تتابع هذه الرعاية وهذا احلنان الدافئ الدافق
ولي�س معي وح�سب ،و�إمن��ا مع كل �أخوتي ،حتى
وهي نائمة كانت ت�ضع �إىل جانبها طرف احلبل
الذي تهز به �أختي ال�صغرية يف �سريرها ال�صغري
املع ّلق يف ال�سقف !.
�أم��ا عن طفولتي ف�أنا �أتذكر �أن ال�شام وقتها
وهذا كان وال يزال ا�سم العا�صمة دم�شق يف اللغة
الدارجة ،كانت حلوة وكبرية وا�سعة وال حدود لها
يف عاملي ال�صغري يف ذلك الزمان اجلميل .وكان �إىل
ذلك يظهر فيها هنا وهناك وبا�ستمرار �أع�شا�ش
من النحل التي تنت�شر يف كل املنطقة ،وغالب ًا
ما كان ال�سكان يتفاج�ؤون بظهور الع�ش ،فتغلق
الن�ساء النوافذ والأبواب ويهرب الأطفال وحتى
ال�شباب والرجال� ،إىل �أن ي�أتي ذلك البطل ال�شاب
�أو الرجل ،ويتقدم وقد غطى وجهه عدا عينيه
باملالب�س كما غطى يديه بالقفازات ومعه ع�صا ويف
ر�أ�سها خرقة مبللة بالكاز �أو البنزين وحمرتقة
وي�ضعها يف الع�ش مبا�شرة ويظل يحركها فيه
ونحن نتفرج خائفني وغالب ًا مقرو�صني و�أمهاتنا
تنادي علينا  ،وال نرد لأننا نتفرج حتى يحرتق
الع�ش ويختفي كل النحل!.
كما �أذك���ر يف طفولتي خ�لاف��ات وال��دت��ي مع
اجلارات على بئر املاء ،لأن البئر كان يوجد بني
ع��دة بيوت وال يقرتب منه الرجال �أو ال�شباب
وال الأوالد وفقط الن�ساء وهن مغطيات ماعدا
�أيديهن� ،إال يف النهار ،فكن بال �أغطية� .أما حني
حتدث امل�شاجرات ،ف�إن �أمي رحمها اهلل ومل تكن
قوية للم�شاجرة وال�صراخ مثل الأخريات فكانت
ترتك البئر وتذهب �إىل غرفتها وت�صري تبكي! �أما
عن ال�سباب الن�سائي فال �أ�ستطيع ذكره وال رمبا
�شفهي ًا لكرثة ما فيه �أحيان ًا من البذاءة والوقاحة
!.
كما �أذك��ر يف طفولتي �أن وال��دي قد �سجلني
يف (اخلجا) وهي ام��ر�أة متعلمة قلي ًال وتفتح يف
منزلها غرفة وا�سعة وت�ضع فيها الأطفال لكي
تعلمهم .وكان كل منا ي�أتي ومعه لوح وقلم لوح
و�إ�سفنجة و�أ ُنظر �إىل الب�صاق وكم كنا ن�ستخدمه
لتنظيف اللوح مما نكتب فيه ط��وال ال��درو���س.
وكان كل �شيء مراقب وممنوع خالل الدر�س عند
(خجاتي) �إال الب�صاق على ذلك اللوح وم�سحه
ومهما كان ذلك الب�صاق كثري ًا! .وما كانت �أحالها
خجاتي وهي حتمل تلك الع�صا الطويلة جد ًا ،نحو
ثالثة �أمتار لكي ت�صيب بها كل من ي�شاغب وكانت
مبثابة رو�ضة الأطفال يف �أيامنا هذه وكم كانت
ت�ضع علينا (العريف) ونحن نكتب �سطر احلروف
�أو الأرق��ام على اللوح وتذهب هي للقيام ب�شغل
البيت من طبخ على احلطب ،وجلي و�شطف وكم من
مرة دخلت علينا غا�ضبة من رفع ال�صوت يف ال�صف

وه��ي حتمل يف يدها ال�سطل �أو
املق�شة ،وكان الطبخ طوال الوقت
يحتاج �إىل التحريك و�إىل النفخ
وو���ض��ع احل��ط��ب فالرحمة على
روحك يا خجاتي العزيزة!.
وب���ع���د اخل���ج���ا وع���ل���ى ال��ف��ور
�أدخ��ل��ن��ي وال����دي �إىل امل��در���س��ة
االب���ت���دائ���ي���ة وك���ان���ت خ��ا���ص��ة
وللخا�صة وب�أ�سعار عالية وا�سمها
(دار العلوم) ولكن وكالة غوث
الالجئني الفل�سطينيني ه��ي التي كانت تدفع
عنا! .و�أ�ستغل الفر�صة هنا و�أنا �أقرع كل �أجرا�س
الكنائ�س يف العامل و�أ�صيح على كل م�آذن الدنيا،
بال�شكر اجلزيل والدائم �إىل كل من �سعى وعمل
وي�ساعد يف كل �أع��م��ال وخ��دم��ات ه��ذه الوكالة
الدولية الإن�سانية والأخالقية �أي�ض ًا ويف كل
مكان يف العامل..فلقد ح�صلتُ على �شهادة الدرا�سة
االبتدائية من مدر�سة (دار العلوم) وكانت �أ�سماء
الناجحني يف ال�شهادة االبتدائية يف ذلك الزمان
تظهر يف ال�صحف وكان ا�سم هذه ال�شهادة وقتها
(ال�سرتفيكا) وكانت قليلة بني النا�س وي�ستطيع
من يحملها �أن يح�صل على وظيفة مرموقة يف
الدولة  ،وعلى الرغم من �صغر �سني وقتها ولكن
قالئل ج��د ًا الذين كانوا يحملونها وب��ورك��ت يا
وكالة غوث الالجئني وبوركت خدماتك و�أ�سميك
اليوم وكالة الغوث الإن�ساين ! .خا�صة وقد تابعت
درا�ستي الإع��دادي��ة يف مدر�سة تابعة لوكالة
ال��غ��وث �أي�����ض�� ًا ،وه��ي �إع��دادي��ة (�صفد) وبعدها
الثانوية يف مدر�سة خا�صة ثم اجلامعية حيث
ح�صلت على (لي�سان�س) من ق�سم اللغة العربية يف
جامعة دم�شق .
�س :2بدايات قراءاتك وكتاباتك؟!
ج  :2كنت �أحب �أن �أقر�أ و�أن �أعرف �أي�ض ًا ! .ويف
(املكتبة الظاهرية) يف دم�شق وهي قريبة من
اجلامع الأم��وي وكانت مدر�ستنا يف نهاية (�سوق
�ساروجا) �أي �أنها قريبة من هذه املكتبة وخري ما
�أتذكره هنا تلك الأبوة احلنونة التي كان يتمتع
بها مدير املكتبة فهو ك��ان يالطفنا ويخاطبنا
مبحبة وح��ر���ص ح�ين كنا ن�صدر الأ���ص��وات �أو
نعبث ،وكانت غايتنا الدرا�سة يف املكتبة �إ�ضافة
�إىل املطالعة وقد برعت وقتها وبني �أقراين ويف
نظر م�س�ؤول املكتبة يف البحث عن الكتب املهمة يف
قوائم املكتبة حتى �إنني �أخرجت كتاب ًا �أو �أكرث
عن (حت�ضري الأرواح) وكيف يقومون بها وتعلمت
الطريقة و�صرت �أجمع زمالئي يف الغرفة عندي
يف امل��ن��زل و�أح���اول حت�ضري الأرواح ،ث��م عرفت
�أخ�ير ًا �أن الأرواح ال تظهر على اجلميع ويجب
�أن �أكون وحدي ،و�صرت �أح�ضر الأرواح وحدي،
ولكن مل تخرج يل وال روح واحدة حتدثني! .ثم
تعرفت على املركز الثقايف الفرن�سي ثم الأمريكي
والذي كان يعرينا الكتب �إىل املنازل ،وكان ي�شكو
من كرثة ال�سرقات وع��دم �إع��ادة الكتب ولكنني
كنت �أعيد الكتب و�أنزعج بل �أدخل يف م�شاجرات
مع من ي�سرق �أو ال يعيد الكتاب امل�ستعار !.
�أم���ا ب��داي��ات كتاباتي ،ف���أذك��ر �أن �أول مقال
ن�شرته فقد كنت يف ال�صف ال��ث��ام��ن وذل���ك يف
جريدة (العلم) ال�سورية التي كانت ت�صدر يف
دم�شق ومقرها كان خلف (مقهى احلجاز) حالي ًا!
فقد ذهبت �إىل رئي�س التحرير وقتها و�أعطيته
مو�ضوع ًا من الكتابات الوجدانية والذاتية ولكنه
رف�ض وقال يل �أري��د خرب ًا � ..أح�ضر يل �أخبار ًا
و�أن ن�شر لك ،و�س�ألته وقتها هل �ست�ضع ا�سمي يف
اجلريدة ،فقال يل :نعم �س�أ�ضع ا�سمك يف اجلريدة،
ورحت �أفكر و�أنا ال �أعرف ما هو اخلرب وال كيف
�أح�صل عليه .وكانت ثمة يف تلك الأيام ازدحامات
�شديدة على «البا�صات» وب�شكل ال نعرف له مثي ًال
هذه الأيام! ..وت�صورت �أن البا�ص يتقدم ويهجم
عليه النا�س في�سقط طفل حتت البا�ص وي�سري
فوقه البا�ص في�صرخ الركاب والنا�س ويهرب
ال�سائق على الفور راك�ض ًا ثم يتبني �أن هذا الطفل

قد زحف حتت البا�ص وخرج من
م�ؤخرة البا�ص �سليم ًا معافى!.
فيفرح النا�س وي�صرخون لل�سائق
ويعود كل �شيء طبيعي ًا وكما هي
العادة وهذا كان �أول ما ن�شرته:
خ�ب�ر ول���ك���ن يف ق�����ص��ة ق�����ص�يرة
وب�صراحة �أنني ال �أزال �أت�ساءل
 :مل��اذا مل تبق الق�صة الق�صرية
�سيدة الآداب واملعارف على وجه
الأر����ض خا�صة و�أن��ن��ي ع�شقتها
و�أ���ص��درت ث�لاث جمموعات ق�ص�صية والرابعة
قيد ال�صدور وال يزال هذا اخلرب يف حوزتي ومع
�أوراقي ال�صفراء القدمية!.
�أما �إذا �س�ألتني عن بدايات الن�شر الذي �أفخر
ب��ه و�أح��ب��ه فكانت الق�صة الق�صرية ويف جملة
(الأ�سبوع العربي) اللبنانية ،فقد بد�أت و�أنا ومل
�أ�صل �إىل الع�شرين من عمري بعد� ،أن�شر الق�صة
الق�صرية فيها ،لدرجة �أن رئا�سة حتريرها قد
ا���ش�ترك��ت ب���إح��دى ق�ص�صي يف م�سابقة كبرية
للق�صة الق�صرية يف (�ساحل العاج) وفازت ق�صتي
ب��اجل��ائ��زة الأوىل وقتها وك���ان �أ�سمها (وع��اد
البطل)!.
���س :3من هم الكتاب الذين ت�أثرت بهم وق��ر�أت لهم
بعمق؟!
ج :3ل�ست �أدري ملاذا كانت هناك �أ�سماء غري
قليلة م��ن الكتاب م��وج��ودة يف حياتنا العامة
وحياة الزمالء الكتاب وال�شعراء وال�صحفيني
يروج
وال يحتاج الأمر منك �أن تبحث ! ..فهل كان ّ
لهم وه�ؤالء هم املطلوب ن�شرهم وتوزيعهم وال غري
�أم ال و�أن الأم��ور طبيعية؟! .وحتى الآن �أ�شعر
وب�صراحة �أكرث �أنه توجد كتب وكتابات �أي�ض ًا
ويروج لها ومعظمها ا�سمها (كتب حمطة) وهذه
حقيقة ،وحتى لو كانت راقية الأ�سلوب الأفكار،
فهي �أقل من عادية الأهمية  ،الفكرية والأدبية،
وكتب املحطة هذه مع الأ�سف متلأ مكتباتنا ،بدليل
�أن املكتبة يف دم�شق ويف غريها من املدن والدول،
ال ت�سمح ب�أي �أدب �أو فكر �أو �شعر �أن يروج لنف�سه
و�أن ينت�شر كما يريد ،فهل ُكل املجالت وال�صحف
واملكتبات ودور الن�شر والتوزيع (�شلة) واحدة �أم
�أننا واهمون؟! ..هذا �س�ؤال نرتكه للريح !
وه��ك��ذا مي��ك��ن �أن ت��ع��د امل��ن��ف��ل��وط��ي وج�ب�ران
والرافعي وغريهم من هذه الفئة ،وجنيب حمفوظ
واملجموعة الأكرث �شهرة يف القاهرة وكذلك عادل
�أب��و �شنب وزكريا تامر وه��ذه املجموعة الأوىل
عندنا ،وقد ا�ستغرب اجلميع حني ذهبت �إىل بريوت
و�أنا يف �أقل من الع�شرين من العمر ،و(تهريب) عن
طريق اجلبال وال�سهول لكي �أعر�ض كتابي الأول
للطباعة و�أم�سكتني عنا�صر (الهجانة) وقتها
واقتادوين �إىل ال�شرطة الع�سكرية على احلدود
والتي اقتادتني بدورها �إىل ال�شرطة املدنية
عندنا وحني ت�أكدوا من الكتاب معي تركوين!.
ولكي �أكون �أكرث �صراحة فلم �أقر�أ لكاتب وبعمق
�إال وك��ان��ت يل عليه م�لاح��ظ��ات �أ�سا�سية ومل
يتحمل حنا مينه مالحظاتي كما مل يقبلها جنيب
حمفوظ حيث قابلته يف القاهرة وكنت وقتها يف
زي��ارة ر�سمية بناء على طلب من وزارة الثقافة
امل�صرية والتي طبعت يل م�شكورة �أول كتاب يل
وذل��ك عام  1967وك��ان جمموعة الق�ص�ص (مل
منت بعد) وذهبت ال�ستيفاء حقوقي املالية وكانت
نحو ع�شرين جنيه فقد كان الراتب ال�شهري يف
وقتها جمرد ت�سع جنيهات �أو �أقل ،وهكذا وجهت
لنجيب حمفوظ �س�ؤا ًال ب�أنني قر�أت له كل رواياته
وجمموعاته الق�ص�صية وكان عددها يربو على
الع�شرين و�أكرث ،و�س�ألته :ملاذا مل تكتب وال �سطرا
واحدا وال �أي �شيء عن هذا العدو املحتل اجلاثم
على الأر���ض العربية وعلى احل��دود امل�صرية؟!
وطلب مني وقتها �أن �أعود يف اليوم الثاين لأخذ
اجلواب وكان يعمل م�ست�شار ًا لوزير الثقافة مع �أنه
يداوم كل الوقت يف مقهى (الري�ش) وذهبت �إىل
املقهى و�أخ��ذت الإجابة والتي ن�شرتها كاملة يف

�أول ما �أتذكره
من طفولتي �أمي

جملة الطليعة الدم�شقية وقتها ،ومل يكن يف تلك
الإجابة �إجابة! .مع احرتامي الكبري ،و�إعجابي
ال�شديد بهذا الكاتب العربي البارز والذي ح�صل
فيما بعد على جائزة نوبل العاملية الكربى له
ولكل العرب! .
�س� :4أول كتاب لك و�أول جمموعة ق�ص�صية طبعتها؟!
ج :4كان �أول كتاب يل وهو نف�سه جمموعة
ق�ص�صية ك��ان جمموعتي الق�ص�صية (مل منت
بعد) والتي ذكرتها �سابق ًا وقد طبعتها يل وزارة
الثقافة امل�صرية!.
�س :5ماهي ال�صحف واملجالت والدوريات التي كتبت
فيها وت�أثرت بها؟!
ج :5كثرية �أي�ض ًا  ،فقد م�ضى علي حتى الآن
�أكرث من خم�سني �سنة و�أنا �أكتب و�أن�شر ،وقد كنا يف
البدايات نحاول ان نر�سل �إىل البعيد يف ال�صحف
واملجالت البعيدة ،ولكن حني �أ�ضاء الإع�لام يف
كل مكان يف الوطن العربي ،وحتديد ًا يف العوا�صم
العربية �أ�صبح اجلميع �أكرث اهتمام ًا يف الن�شر يف
ال�صحف واملجالت الأق��رب لأنها �أ�صبحت تقوم
تقريب ًا بالدور نف�سه يف التوزيع وكما ذكرت �أحب
الن�شر يف ال�صحف واملجالت املوجودة بني �أيدي
النا�س ولي�س يف ال�صحف واملجالت اخلا�صة �أو
التي تعترب نف�سها متخ�ص�صة يف الأدب �أو للخا�صة
والنخبة! فالكاتب يعي�ش وميوت وهو يبحث عن
القارئ ! .و�إذا قلت يل يوجد قراء �أو م�ستمعون
حري�صون يف �ساحة املرجة لذهبت ومن فوري �إىل
�ساحة املرجة و�صرت �أقر�أ الق�صة الق�صرية هناك
!� .أم��ا �أن تقول يل النخبة �أو اخلا�صة  ،فهذه
�أمرا�ض عقلية ين�شرها �أعدا�ؤنا و�أعداء ال�شعوب
لكي ال ينت�شر الأدب والفكر وال�شعر بني جموع
النا�س ..جموع املواطنني  ..جموع القراء ...
وبالتايل ال تنت�شر فوائده ! .و�أ�ضرب لك مث ًال عن
نتائج �إخال�صي املطلق واملفتوح للكتابة ال�صحفية
كمثال علم ًا ب�أنني ومنذ �أك�ثر من خم�سني �سنة
و�أن��ا �أكتب و�أن�شر يف ال�صحافة ال�سورية ،وعلى
الرغم من ذلك فقد �أنكر احتاد ال�صحفيني حقي
يف احل�صول على ال��رات��ب التقاعدي من احتاد
ال�صحفيني ،ورفعت دع��وى وح�صلت على حكم
ل�صاحلي لكي �أح�صل على راتبي التقاعدي ورف�ض
االحتاد �إعطائي هذا الراتب! .ثم رفعت دعوى
ثانية وح�صلت على حكم قطعي �آخ��ر ل�صاحلي
ورف�ض كذلك االحتاد �إعطائي حقي  ،ثم رفعت
دعوى ثالثة وح�صلت على حكم قطعي مكت�سب
ال��درج��ة القطعية وقدمته �أي�ض ًا �إىل االحت��اد
ومع ذلك رف�ض االحتاد �إعطائي راتبي التقاعدي
وال��ذي �أق�� َّرت��ه يل املحاكم ال�سورية وحتديد ًا
الق�ضاء ال�سوري ويف ثالثة �أح��ك��ام ق�ضائية!
وما يلفت وي�ؤمل يف الوقت نف�سه � ،أنني �أعلق يف
�صدارة منزيل (�شهادة تقدير) منحها يل احتاد
ال�صحفيني مع مكاف�أة مالية وهي �شهرية ودائمة،
ومع ذلك بقي مينع عني حقي يف راتبي التقاعدي
القانوين! .وقلما جتد زمي ًال �صحفي ًا يف كل هذه
ال��ب�لاد يحمل مثل �شهادة التقدير ه��ذه التي
�أحملها من احتاد ال�صحفيني بدم�شق ! .
�س :6فن الق�صة يف �سورية والدول العربية �أين و�صل
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ومن تر�شح من الروائيني العرب جلوائز عاملية؟!
ج : 6فن الق�صة يف �سورية وال��دول العربية
يعاين الآن مما تعاين منه كل الأجواء وامليادين
واملهن وامل�شاعر والنفو�س والقلوب مما نعاين منه
جميع ًا من �أعمال وجرائم وخ��داع��ات �أعدائنا
و�أع���داء ال�شعوب يف كل مكان فرنجو الو�صول
�إىل �شواطئ اال�ستقرار التي ه��ي �أر����ض احلب
والعمل والإبداع والتنمية لنا ولكل �شعوب الأر�ض
وحت��دي��د ًا �أر����ض اخل�لا���ص م��ن ج��رائ��م �أعدائنا
و�أعداء ال�شعوب والتي تنت�شر يف كل زمان ومكان
يف هذا العامل!� .أما من �أر�شح ؟! .ف�أقول لك �أن من
ال يريدونه فلن ي�ستطيع �أ�ص ًال الفوز وال ال�شروع
يف التقدمي للفوز! .
�س :7احلركة النقدية هل واكبت الكتابات الإبداعية
يف �سورية والدول العربية؟!
ج�   :7إن ت��راج��ع النقد وك��ل م��ا ه��و مثله يف
حياتنا مثل الرقابة ال�شعبية يف ال�صحافة �أي�ض ًا،
والنقد الفني يف خمتلف �أن��واع الفنون �إمن��ا قد
ح��دث كله ،لإف�ساح املجال �إىل كتب (املحطة)
وفنون (املحطة) والتي ال لزوم لها وال طعم وال
رائحة! .وذلك لأن النقد كان �سيك�شفها ويوقف
ن�شرها وانت�شارها منذ اللحظة الأوىل! .لهذا
كان البد لأع��داء احلب والأدب والإن�سانية من
�أن يبد�ؤوا وب�إيقاف النقد �أو ًال وحماربته وذلك
وحتديد ًا يف �إف�ساد �أغرا�ضه و�أهدافه وهويته
وبالتايل طرده من �ساحات الثقافة واملعرفة ! .
�س :8ذكرياتك مع ال�سيناريو والبيئة ال�شامية التي
�أحببتها؟!
ج :8هذا مثال جيد وحي على حماربة القيم
العليا يف كل الأعمال الأدبية والفنية يف حياتنا،
فمنذ �أن ظهر م�سل�سل (�أي���ام �شامية) و�أحبه
امل�شاهدون والإع�لام وانت�شر حمبوه وم�شجعوه
يف كل مكان توقف العمل بالن�سبة يل كما �صرت
�أ�شعر بوجود حماربة قا�سية يل وعلي وت�شمل كل
�شيء ح��ويل ،فقد �صرت �أج��وع ومل يعد ي�شغلني
�أح��د وق��د ا�ستمر ذل��ك نحو خم�س �سنوات مل
�أع��رف يف حياتي مثي ًال
لها من التجويع والقهر
والإب���ع���اد وامل��ح��ارب��ة،
حتى ات�صل بي ال�صديق
والزميل امل��رح��وم عبد
ال��ن��ب��ي ح��ج��ازي ،وك��ان
وق��ت��ه��ا امل���دي���ر ال��ع��ام
ل�ل�إذاع��ة والتلفزيون
ووظ���ف���ن���ي ك���م���راق���ب
درام���ي يف التلفزيون،
حتى ���ص��ار ي��دخ��ل �إىل
ج��ي��ب��ي وح���ي���ات���ي م��ا
يقيت وي�ستعيد الكرامة والقدرة على احلركة
والعمل! .وهكذا وعلى الرغم من �أنني �أحب �أن
�أكتب عن ال�شام ،وعندي ما �أقدمه وعلى الرغم
من حبي للبيئة ال�شامية ولكل البيئات وللعودة
�إىل امل�شاهدين الأع���زاء ،ولكن �أي��ن هو املخرج
الذي �س�أعتمد عليه هذه الأيام و�أين هم املمثلون
مل�سل�سل قد يحتاج �إىل �أك�ثر من ع�شرين ممث ًال
حقيقي ًا ومبدع ًا ولي�س �شكلي ًا وبالوا�سطة ،وجرب ًا
عن اجلميع يحتل ال�شخ�صية وال ُ
يخرج منها على
ال�شا�شة �سوى الغلظة التي يتمتع بها ،وال�ضعف
الذي ي�سيء �إىل درامانا احللوة العزيزة والتي
عرفناها ونعرف منذ ال�ستينات وحتى اليوم !
�أعطني خمرج ًا وممثلني لكي �أعطيك الن�ص الذي
تريد ويف احلال ! .
ّ
�س :9عالقتك مع القلم والكتاب والكتاب والقراء؟!
ج :9عالقتي مع القلم والكتاب عمرية ،وال
�أ�ستطيع �أن �أحذف منها �أكرث من �سنوات الطفولة
حتى ال�صف الرابع حيث �أب��رزين قلمي يف مادة
(الإن�شاء) و�صارت يل تلك املكانة يف املدر�سة،
ولكن وعن قناعة �أقول مل �أ�شعر يف يوم الأيام �أن
احل�صول على الكتاب �أمر �سهل ،فحتى يف املراكز
الثقافية ويف مكتبة الأ�سد التي داوم��ت فيها يف
ف�ترة من ال��ف�ترات ب�شكل متوا�صل ومل��دة �أ�شهر،
حتى ع�شقت �أدراجها وجدرانها و�أبوابها ومدخلها
وكيف ندخل �إليها وكنت �أت���أم��ل حبها يل ولنا
جميع ًا ولكل مرتاديها وكيف يهرع �إلينا ويعانقنا
وي�ستقبلنا بحب وحنو..وكنت �أت�أملها وكيف تبدو
كل مرة و�أن��ا ابتعد عنها ،و�أت�أمل نافذة الغرفة
التي كانوا يعطونني �إي��اه��ا ووح��دي حني كنت
�أدخلها لأق��ر�أ فيها �إنها مكتبة العطاء الثقايف

مكتبة احلنان الثقايف !.
�أما عن الكتاب والقراء فلقد حدثت تغيريات
جذرية  :فحني ظهرت هذه املوجات اجلديدة من
الكتاب والكتابات (طف�ش) القراء ! .نعم ! .وكان
ذلك هدف ًا وم�ستهدف ًا ومطلوب ًا اال�ستمرار فيه.
ووقتها �صار عدد القراء يتناق�ص حتى مل نعد
ن�شعر بوجودهم ،ال تقل يل ب�سبب �أزمة �أو �أزمات
�أو حدث �أو حوادث ،بل ب�سببهم هم �أنف�سهم ،مل
يعد ثمة ق���راء  ،وم��ع ذل��ك ت��اب��ع��وا �إ���ص��دارات
كتاباتهم ال�شخ�صية  ،كي ال يبقى ثمة �أمل وال
نظرة من عني بعيدة لأم��ل يف �أن يعود القراء
ويعود الأدب احلقيقي �إىل ال�ساحات الثقافية يف
حياتنا!.
�س� :10أنت والق�ضية الفل�سطينية �أين و�صلتما؟!.
ج� :10أنا ال �أك��ره �أح��د ًا وال �أ�ستطيع �أن �أكره
�أح���د ًا �أ� ً
��ص�لا ومهما ح��اول��ت فلن �أ�ستطيع كون
الإن�سان اب��ن ظروفه وق��د كتبتُ مقا ًال يف ذلك
و�أن املجرم وحتى املجرم هو �ضحية لظروفه
و�إهماالتنا له وق�سوتنا عليه وقد كتبت مقا ًال
�أي�ض ًا يف ذلك .
فما ب��ال��ك �أن��ن��ا ن��ع��رف �أن �أع��داءن��ا و�أع���داء
ال�شعوب �إمنا هم القيادات لكل ال�شرور واجلرائم
املنظمة يف العامل وذلك بدليل �أن رجال دينهم
ه��م ال��ذي��ن يوجهونهم وبا�ستمرار  ،وال يوجد
تخطيط لهم وتنفيذ وتوجيه دون ذلك وغري ذلك
و�إال ذل��ك! .فانظر �إليهم هذه الأي��ام كيف �أنهم
 ،وحتى دولة فل�سطينية وتبقى دولتهم قائمة
على الأر�ض الفل�سطينية ،فهم ال يريدون �إقامة
دولة فل�سطينية وعلى جزء من �أر�ضنا الطبيعية
وباعرتاف كل قوانني العامل !.
فكيف تف�سر ذلك� ،إنه �إذن التوجيه املطلق من
قبل رجال دينهم املعزولني عن الب�شر والب�شرية،
وعن كل حقوق الإن�سان والإن�سانية وانظروا كيف
يفتعلون وين�شرون هذه التمثيليات الدميقراطية
يف حياتهم ال�سيا�سية ،وهم �آخر من يعرف احلرية
�أو الدميقراطية �أو الإن�سانية
�أو الأخ��ل�اق يف ال��ع��امل! �أن��ه��م
يعي�شون على االحتالل واخلداع
واجلرائم املنظمة يف كل زمان
ومكان يف هذا العامل!
و�إ�ضافة �إىل ذلك هناك هذه
اخل��دع ال�شخ�صية :فقد تزوج
�أحدهم امر�أة وعلى �أ�سا�س �أنها
م��ن دينهم و�إذا بها م��ن دينهم
و�أجن��ب��ت منه و�إذا به يتفاج�أ
ب�أنها من دينهم هم  ,ثم انف�صل
عنها وت���زوج ب��ام��ر�أة �أخ���رى ,
و�إذا بها من دينهم هم �أي�ض ًا  ,وكذلك انف�صل عنها
وتزوج الثالثة فكانت من دينهم �أي�ض ًا وتدعي �أنها
م�سلمة وقد �أجنبت منه ول��د ًا �أي�ض ًا  ،وكل هذه
العقود �شرعية وكانت تتم عند القا�ضي ال�شرعي
يف دم�شق � ,أنظروا �إىل هذا النوع من اخلداع الذي
عا�شه وع�شته ونعي�شه يف كل �أنحاء العامل م�سلمني
�أو م�سيحيني وال ي���زال ي��ع��اين منه فهو م�سلم
و�أوالده الثالثة من دينه  ,هذا مع العلم ب�أن امل�سلم
يف الإ�سالم �سيظل م�سلم ًا �شاء �أم �أبى �إذا كان والده
م�سلم ًا وامل�سلم ال ي�ستطيع تغيري دينه ،خا�صة
و�أن الإ�سالم جاء �آخر الأديان وقد ك�شف وعرف
وجتنب كل �أحابيلهم .و�إذا ح��اول امل�سلم تغيري
دينه ،وه��ذا هو الأه��م ف�إنه يهدر دم��ه! .وعلى
الرغم من ذلك ف�إنهم ي�ستمرون يف هذا التهويد
وب�شتى الطرق للم�سلمني وامل�سيحيني يف وقت مع ًا
ليزيدوا من �أعدادهم وينق�صوا من �أعداد �شعبنا
العربي الفل�سطيني وال�شعوب الأخرى  ،ولكن اهلل
وال�شعوب العربية وكل ال�شعوب يف العامل ،وكل
احلكومات الكربى خا�صة ،وكذلك الأمم املتحدة
تعرف ماذا يفعلون وماذا يخططون ومن يخطط
لهم وبا�ستمرار الحتالل كل ال�شعوب ،فهذا هو
الهدف الأ�سا�سي لكل رجال دينهم وبالتايل احتالل
كل �شيء عند هذه ال�شعوب الأر�ض واملال والرتاث
والأخالق والأبناء للتهويد الدائم واحتالل كل
�شيء �آخر على الإط�لاق! وخا�صة بوا�سطة هذه
اخلدع الزواجية ك�أن يتزوج الإن�سان بامر�أة من
دينه و�إذا بها من دينهم هم وبالتايل تنجب له
�أطفا ًال من دينهم ،وت�صور �أنني ال �أزال �أقول بل
و�أ�ؤكد �أنه �إذا قامت دولة فل�سطينية على �أرا�ضينا
جنب ًا �إىل جنب مع دولتهم (حتى اخلام�س من

مل يحتمل حنا مينه
مالحظاتي ومل يتقبلها
جنيب حمفوظ �أي�ض ًا

حزيران  )1967ف�إنني �أتعهد �أن �أحمي حدود
دولتهم ببدين �إذا تعر�ضت لأي اعتداء! .وكل
الفل�سطينيني و�أن��ا مت�أكد من ذل��ك ،وب�إمكانكم
�إجراء اال�ستبيان للت�أكد من �صحة ذلك ،يقولون
م��ا �أق���ول؛ ف��م��اذا يعني ك��ل ه��ذا ؟!� ..أن��ه يعني
وبكل و���ض��وح �أن��ه��م ال ي��زال��ون يعي�شون بعقلية
االعتداء والإيذاء وطبع اجلرمية املنظمة عند
كل واحد منهم والذي �أو�صلهم يف يوم من الأيام
�إىل املحرقة ،و�أن��ه��م ال ي��ري��دون ال ال�سالم وال
�إعطاء الآخرين حقوقهم ،وال �أية حقوق وكل ما
يتحدثون به بل ويتبجحون به عن الدميقراطية
والعدالة وحقوق الإن�سان �إمنا هو �أكاذيب وخداع
ب��ل ووق��اح��ة يف الأك��اذي��ب
واخل������داع وخل�����داع الأمم
املتحدة �أو ًال والدول الكربى
�أو ًال �أي�����ض�� ًا وك���ل �شعوب
الأر���ض �أو ًال ثالث ًا ! .و�أكرر
�أخ��ي�ر ًا وم���ن ب���اب الت�أكيد
الألفي هذه املرة ب�أن ال�شعب
العربي الفل�سطيني وعدده
هذه الأيام اثنا ع�شر مليون
ن�سمة ال يريد �سوى �إقامة دولته الفل�سطينية
والتي �أقرها له املجتمع ال��دويل وب�أ�سرع وقت
ومع حماية دولية ودائمة و(ذكية) من ه�ؤالء
املخادعني وقتلة ال�شعوب واملجرمني !!.
�س -11الكلمة وال�صورة� ،أيهما بر�أيك يرتك الت�أثري
�أكرث يف خميلة الطرف املتلقي كونك عملت يف املجالني
الكلمة وال �� �ص��ورة ومل ��اذا ت��وج��ه ال�ك�ت��اب �إىل التلفزيون
وال�سينما؟! .
ج� -11صدقني و�أق���ول باخت�صار �أن ال�صدق
وال�����ص��ادق وال�����ص��دق��ي��ة والأ����ص���دق ه��ي الأه���م
والأف�ضل والأجمل وهي الأب��واب املفتوحة لكل
�إبداع ولكل املتلقني! .فحني تكون �صادق ًا ومنا�ض ًال
يف ال�صدق ويف �سبيل ال�صدق ف�ستجد احلب كل
احل��ب واالح��ت�رام ك��ل االح�ت�رام والتقدير كل
التقدير ! �إن من ال يعرف كلمة القارئ �أو امل�ستمع
�أو امل�شاهد� ،أو املتلقي م��اذا تعني ،فهو ال يعرف
�شيئ ًا� ،إن كل كلمة من هذه الكلمات �إمنا تعني كل
النا�س ،كل الفئات على اختالف �أنواعها و�أديانها
و�أع��راق��ه��ا وطوائفها ومكاناتها وم�س�ؤولياتها،
وقدراتها االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
وال�سيا�سية �أي�ض ًا !� .إن امل�شاهد �إمنا هو امل�شاهدون
� ،أي �أن��ه كل الدنيا! .فلقد كنت �أ�سمع بعد �أن
ُيعر�ض م�سل�سلي �آراء من خ��ارج الوطن العربي،
وقد حدث هذا كثري ًا معي ومع غريي� ،إن امل�شاهد
عادل �أي�ض ًا ،وحمايد حياد ًا مو�ضوعي ًا قل نظريه!.
وهو ناقد فذ ،وجريء كل اجلر�أة لقول احلقيقة
�سواء كان رج ًال �أو امر�أة� ،شاب ًا �أو فتاة ،متعلم ًا �أو
غري متعلم ،يعرف �أين ُي�سمعك ر�أيه �أو ال يعرف !.
فحني تقول :امل�شاهد  ،ف�أنت �إذن مراقب من كل
ه�ؤالء املحبني واللطفاء ويف الوقت نف�سه النقاد
املحليني والإقليميني والعامليني! .ب��ل و�أعظم
و�أج��م��ل ال��ن��ق��اد! وه��م وقبل ك��ل ���ش��يء� :أ�صدق
النقاد!
�أما ملاذا توجه الكتاب �إىل ال�سينما والتلفزيون
فلأن ال�سينما قامت على احلاجة �إليهم فتوجه
نحوها من �أحب ال�صورة و�صارت م�شاعره �صورة
مع الكلمة ،وباملنا�سبة ال �صورة بدون الكلمة!.
ولكن ميكن ج��د ًا �أن تكون الكلمة وحدها وبال
���ص��ورة !.و�أحت��ف��ظ هنا على (ال�سينما ) لأنها
رف�ضت �أن نكتب لها و�أ�صرت �أن تبقى لهم وحدهم
(هول – يود ) ولهذا تراجعت وانحدر م�ستواها
�إىل احل�ضي�ض لأنهم لي�س عندهم �سوى القتل
واجلرمية وال�سرقة كي ينت�شر ذلك يف املجتمعات
ولكنهم وال�سينما التي ينتجون قد ب��ا�ؤوا �أخري ًا
بالف�شل الذريع واخلزي �أي�ض ًا !.
�س :12هل ت�ستطيع �أن تروي للقارئ واملتابع امل�شهد
الثقايف يف �سوريا يف �أيام �شبابك والآن ،و�أين التقدم و�أين
التق�صري؟!
ج� :12إن امل�شهد الثقايف يف �أي��ام �شبابي كان
مثل �أيام �شبابي ومثل �شبابي وكل ال�شباب القوي
وال�صاعد بقوة �أم��ا الآن فهو �أي�ض ًا مثلي ومثل
كبار ال�سن ومثل ال�شيخوخة و�أنا مل �أ�صلها بعد،
فال�سبعون لي�ست دائم ًا �شيخوخة ،بل وقد تبد�أ
ال�شيخوخة �أحيان ًا من الأربعني ،ف�أنا الآن �شاب يف
ال�سبعني واكتب و�أن�شر با�ستمرار ،وعري�س �أبحث
عن عرو�س يف كل مكان ! .علم ًا ب�أنني مط ِّلق ثالث
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م��رات وفا�سخ عقد ملرتني وخاطب وت��ارك عدة
م��رات! .ولكن علينا �أن نعرتف �أخ�ير ًا �أن هناك
(�شهداء) يف هذا الواجب الأدبي والثقايف وهناك
�أبطال يخلدون فيه �أي�ض ًا! .
�س :13م��اذا تعني ل��ك الأ��س�م��اء التالية ,ويعني لك
ن�سيانهم ؟!
فار�س زرزور ,علي خلقي ,عبد اهلل عبد� ,سعيد
ح��وران��ي��ة  ,دالل حامت� ,ألفت الإدل��ب��ي ،كوليت
خوري ,عبد ال�سالم العجيلي,عادل �أبو �شنب.
ج :13كلهم ف��ار���س ،وكلهم علي وكلهم عبد
اهلل وكلهم �سعيد ،ولكن حني يعود القارئ ويعود
ال��ق��راء ،و�سيعودون و�أم��ل��ي ب��اهلل ك��ان وال يزال
دائما كبري ! �صحيح �أن الكالم
ال�سيا�سي ح��ول الكتّاب قد قام
بفرزهم �أحيان ًا ولكن احلياة مع
كتاباتهم كانت دائم ًا �شيئ ًا �آخر!.
و�صحيح �أن الأدب الن�سائي ظهر
رائع ًا و�أحببناه ولكن هذا الفرز
له كان ظلم ًا  ،فالأدب �أدب عام،
وهو �أعمال نقر�أها وتبني فينا
ونبني لها يف ه��ذه احل��ي��اة ،وكل
ما �أمتناه يف هذا املجال �أن تختفي هذه العبارة
 ،الأدب الن�سائي ،هذه املِ�لاءة على الفهم وهذا
احلجاب احلاجز بني الأدب والأدب ،فكله �أدبنا
وكله عطا�ؤنا وكله �إبداع �شعبنا العزيز والعظيم
دائم ًا ودائم ًا ودائ��م�� ًا! ...وكذلك هو يف العامل،
عطاء عام وعام!
���س :14ر�سالتك للمثقفني وال�ق��راء ال�سوريني ومن
جاورهم؟!
ج� :14أنا �إن�سان م�ؤمن  ،وا�ستغرب كيف مرت
يف مراهقتي تلك ال�سنون القليلة كنت فيها غري
م���ؤم��ن� ،أو م��راه��ق يف �إمي���اين! والإن�����س��ان امل�ؤمن
يت�أمل دائم ًا هذا الكون الهائل الإعجاز وال�ساحر
الإبداع ،فانظروا وكمثال ب�سيط لي�س �إىل القمر
وال�شم�س والليل والنهار وح�سب و�إمن��ا انظروا
�إىل عيني هاتني وكيف �أرى بهما؟! كيف حتدث
الر�ؤية فما بالك بع�شرات بل مبئات الوظائف
التي فينا ويف بقية املخلوقات بل ويف كل �أجزاء
هذا الكون الإلهي ،وباخت�صار �شديد �أقول �أي�ض ًا:
�إن ر�سالتي �إىل كل املثقفني وال��ق��راء ال�سوريني
ومن جاورهم وكل �إن�سان من امل�ؤكد �أنه قد تعلم
من احلياة حتى لو مل يكن متعلم ًا يف املدار�س وقد
تثقف من احلياة حتى لو مل يكن تثقف من الكتب
وال�صحف �أو من الأجهزة الرقمية هذه الأيام
�أي�ض ًا� ،أق��ول �إذن ويف النهاية� :إن ر�سالتي �إىل
املثقفني والقراء ال�سوريني والعرب وهي الرتجمة
ال�صحيحة لعبارة (ومن جاورهم) كما �أفهم هي
�أن القراءة وبكل �أنواعها :الأدبية والفل�سفية
والفكرية والفنية و�إىل �آخر القائمة �إمنا تعني
�إغناء النف�س والوجدان وامل�شاعر ،ب�أعمق و�أحر
و�أ���ص��دق و�أن�ضج ما حتتاجه النف�س الإن�سانية
وكم حتتاج وحتتاج من ذلك ؟! وكذلك الوجدان
والإن�سان وجدان� ،أما امل�شاعر فالإن�سان م�شاعر
�أي�ض ًا! و�إال فما هو الإن�سان وماهي الإن�سانية �أكرث
من النف�س والوجدان وامل�شاعر ،بقي �أن تعود لنا
الكتابات الإن�سانية وكذلك الرتجمات الإن�سانية
�أي�ض ًا و�أن ت�أخذ من عندنا و�إىل كل اللغات كل ما
تريد!.
� ��س� � :15س ��ؤال م�ف�ت��وح م��ا ال ��ذي تطلبه م��ن اجل�ه��ات
املعنية بال�ش�أن الثقايف ؟! .
ج :15و�أق��ول وباخت�صار هنا �أي�ض ًا� :إن كل ما
�أطلبه من اجلهات املعنية بال�ش�أن الثقايف �إمنا هو
العدل ولي�س التحلي بالعدل كما يف عاملنا الثالث
والثاين والربع بل الن�صف من العامل الأول و�أكرث
قلي ًال ،بل العدل احلقيقي ،الإلهي والب�شري! .و�أنا
�أقول لهم كيف ي�صلون �إىل هذا العدل احلقيقي:
�إن��ه��م ق����ادرون �أن ي�صلوا �إىل حتقيق ال��ع��دل
احلقيقي باحلياد احلقيقي حيال كل املو�ضوعات
والق�ضايا ،فال عدل بدون حياد ،وثاني ًا وهو الأهم
� :إذا كانوا (مو�ضوعني ) ولي�س مو�ضوعيني من
�أجلنا �أن يتغريوا جميع ًا� ،أي �أن ي�شملهم التغيري
جميعهم و�أن يبحثوا عن عمل �آخر ويرحمونا!.
�أن يرحموا �أنف�سهم ،ويرحمونا ،فريحموا بذلك
�شعبهم و�شعوبهم ودفعة واحدة وللمرة الأخرية
! .وي�صريون بذلك من املواطنني ال�صاحلني بل
وال�شرفاء  والأعزاء على قلوبنا �أي�ض ًا !.

كانت ال�شام ال حدود
لها يف عاملي ال�صغري
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�أدباء يف الذاكرة
�سليمان ع ّواد 1990-1922
ذاكرة القلب �أقوى من ذاكرة العقل..

أعالم

• نزار جنار
ها �أنذا يف �شارع الأرجنتني...
ها�أنذا يف دار الثقافة هناك يف دم�شق..
�أتو�سد �ضفة بردى ال�ساكن �سكون الليل
يف كانون..
ها �أنذا �أ�ستل خيط الكالم ،والرجل الذي
عرفته مطلع ال�سبعينيات ،لي�س بطلعة بني
الرجال وال �صاحب هيبة ولي�ست لديه
ع��ادي� ،صورته
عالمات فارقة �إن��ه رج��ل
ّ
املنطبعة يف ال��ذاك��رة تر�شح ب�ضبابية
حم��ّي�رّ ة ..غ�ير م��ن��ظ��ورة ..رج���ل مهموم
حمزون �أهمل الدنيا �أو �أنها �أهملته ،رمبا
�أدار لها ظهره� ..أو �أنها �أدارت له ظهرها..
رج���ل ال ي��ب��ه��رك م��ن��ظ��ره وال ي���أ���س��رك
حديثه� ...أطال �شعره حتى ت�شعت وغطى
قذاله ومل يجر عليه م�شط �أو ت�سريح..
بدا ّ
رث الثياب والهيئة ,ولفافته ال تغادر
�شفتيه وهو ميجها� ،شارد ًا وال ميل..
رجل بوهيمي ,ويف حدود تف�صيل �صغري
ودقيق ومنتقى من حركة احلياة والزمن
ك��ان خ���ارج الإط���ار ه��ن��اك بعيد ًا يعتمر
(الكا�سيت) ويت�سكع ,يحيا حياة الت�شر ّد
بعد �أن ف�صل من عمله ...كانت دار الثقافة
يف �شارع الأرجنتني م�ل�اذ ُه ..ق��ال مدحة
عكا�ش يل:
هذا �سليمان ع ّواد!!!
ورك�����ض��ت �أم��ام��ي الإ���ش��راق��ات ،رك�ضت
التنهدات ،رك�ض التعب والقلق رك�ضت
الأزق����ة امل��ب�� ّل��ل��ة ب��ن��دى ال�����ض��ب��اب رك�ضت
ال�����ش��وارع وال��ط��رق��ات رك�ضت اخل��ط��وات
�أخذت معها احلنني والأ�شواق ,رك�ض ج�سر
فيكتوريا والدروب اخللفية ل�شارع الن�صر
و�ساحة املرجة وبوابة ال�صاحلية...
* ع��ن��دم��ا حت�ت�رق احل����روف يف ال��ن��ار
املوقدة
لتدفئة الربد
ت�صبح عيناي تتفقّد املدى
وال�سماء �أوراق ًا ملطخة باحلرب
الغيوم ابت�سامات جافة
واملطر يدمع مبكر
* عندما تنطفئ ال�ضحكات يف الظلمة
�أعود لأهيئ جل�سدي مكان ًا �شاغر ًا
�أوقظ الغرفة حام ًال �شموعي ال�صغرية
فوق �أ�صابعي
حماو ًال النوم ب�سالم
�أق ّبل وجنة الوحدة
م�ؤكد ًا �أين �سعيد� ....سعيد
كان ع�� ّواد ب�سيط ًا يف كل �شيء ب�سيطاً
يف �سلوكه ,ب�سيط ًا يف حديثه �إىل درجة

اال�ستخفاف بكل �شيء ,لكنه مل يكن لغز ًا
حمري ًا ..كان له قلب مفتوح يحب �أن ي�صل
ب�إ�شراقاته �إىل النا�س ..وما الإ�شراقات
هذه �إال نفثات ت�صدر عن روح قلقة ,روح
متمردة روح غري من�سجمة مع من حولها
وما حولها...
ك��ان ل�سيلمان ابت�سامة ماكرة كمطر
الأطفال ال مكر الثعالب �أقرب �إىل القلب,
ال�صويف
كانت تتلب�سه حالة من ال�شرود ّ
حتى حت�سبه مالك ًا ..وهو مل يكن �سلطاناً
يف ال�شعر �أو يف النرث لكنه ك��ان �سلطان ًا
م��ع نف�سه على نف�سه� ..ضمري متحرك
و�إ�شراقاته تن�سفح واح��دة تلو الأخ��رى,
وجريدة الثقافة تتلقف كل �أ�سبوع زاويته
تغرد فيها ..والرجل ال�شاعر كان
التي ّ
ين�سجم م��ع الكلمة ..يكتب �أحا�سي�سه
ب�صدق ويغني لأح��زان��ه و�آالم���ه �أجمل
أحب �أن يكتب نرث ًا فني ًا رومان�سي ًا
الأ�شعار � ّ
حمق ًا ..فكان خفيف الظل على الرغم من
�أنه م�صاحب للهم والتعا�سة ,كان بطبعه
خمل�ص ًا لأحا�سي�سه الإن�سانية �صادق ًا يف
ت�صوير عواطفه وم�شاعره وق��د �أف�صح
ع��ن �سرائر روح��ه و�أ���س��رار قلبه ب�صدق
و�صراحة....
لقد �أراد �أن يغاير الواقع� ,أراد �أن يكتب
�إ�شراقاته بعيد ًا عن النفاق واخل��داع ,يف
حياته تعر�ض ملتاعب وم�ضايقات كثرية
يف العمل ،يف البيت ،مع اال�صدقاء مل يكن
مت�صاحل ًا م��ع ال��واق��ع وه��و �أي�ض ًا مل يكن
متخا�صم ًا معه ،لكنه بائ�س وحزين..
ثقافته الفرن�سية غ��زي��رة ،وه��و ابن
مدار�سها الأدبية ومذاهبها الإبداعية،
وجتهيز حماة �شهدت ذلك الفتى الغرير

ال��ذي ك��ان يح�ضر ببنطاله الق�صري عام
( ,)1947وقد بد�أت معاناته مع الغربة
والكلمات املوجعة والأح���رف ال�شاردة،
ك��ان��ت ت��ت�����ص��ارع يف داخ���ل���ه ال�����س��م��اوات
والأر�ضون ،وكان قد بد�أ يكتب بلغة احلب،
ولغة احل��ب ه��ي لغة الأدب ,لغة القلب
والعاطفة ،ولوال احلب ما كانت الكلمات
اجلميلة ،والإ�شراقات ال�صوفية املبدعة..
كان �سليمان ع ّواد على �سفر دائم� ،سفر
ج��زر ال تك�شف عن نف�سها �إ ّال للعارفني،
رحيل �إىل �أر���ض مل تط�أها قدم من قبل،
ك��ان يحيل يف الإ���ش��راق��ات نهر ال�سراب
�إىل في�ض م��ن حنان وخ�صب و�إب����داع..
والإ����ش���رق���ات ���ص��دره��ا م��ف��ت��وح للجرح
والوردة..
وهو يكتبها ب�براءة الأط��ف��ال ،وطموح
امل�لائ��ك��ة ..ك���أمن��ا يخو�ض معها معركة
احلياة ،تنطوي ب�سرعة مذهلة مثل �صحوة
م�شرقة يف يوم طويل مل ّبد بالغيوم..
يهز كتفيه وترتع�ش �شفتاه الرقيقتان،
وير ّدد هذا ر�أ�سمال ..اجلميلة ،ر�أ�سمايل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بطاقة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* ولد �سليمان عواد يف �سليمة
در�س يف الكلية الأرثوذك�سية والي�سوعية (اجلزويت) يف حم�ص ثم يف الالييك يف طرطو�س ثم يف
جتهيز حماة..
انت�سب بعدئذ �إىل اجلامعة الي�سوعية يف بريوت /ق�سم ال�سيا�سية!/
* من كتبه
ــ �سمرنار ــ نثائر /1957/
ــ �شتاء ــ نثائر 1957/
ــ �أغان بوهيمية ــ نثائر /1978/
ــ حقول الأبدية ـ ترجم ة عن الفرن�سية /1981/
ــ �شعراء من رومانيا ــ دم�شق /1982/
ــ �أغان �إىل زهرة اللوت�س  /ل�شعراء رومانيني /ترجمة عن الفرن�سية /1983/
ذئب البحر ــ ق�صائد /1983/
� ،شاعر يغني ــ نثائر /1983/

الكلمة ال�صادقة امل��ح�� ّب��ة ،املت�ساحمة،
ر�أ�سمايل طيارات من الورق ملونة� ،أطلقها
يف ف�ضاء العامل ،ت�صاعد ر�ؤى عذبة وتهيم
�أط��ي��اف ،تت�صافح �أك ّ
���ف ،وتغفو �أ�صابع،
تت�ألق عيون وتتدفق �أحالم ،تطري ع�صافري
وتتفتح �أزه��ار البابوجن يف الندى ،ومتتد
الأ�شرعة البي�ضاء..
�إ�شراقات �سليمان ع ّواد �أ�شرقت ,كان لها
وقع خا�ص عند قراء الثقافة ومطالعيها،
وكانوا بانتظارها كلّ �أ�سبوع..
ومن املفارقات التي �أذكرها �أن طاولتينا
يف تلك الأيام متجاورتان ..ومل �أ�ستطع �أن
�أخفي �إعجابي مبا يكتب فقال يل:
ـــ اذكر ذلك على الورق!!
فكانت هذه الر�سالة التي ن�شرتها على
�صفحات الأدي���ب اللبنانية ع��ام 1975
�أعلنت فيها �آنئذ احلب على كل الكلمات
ال�شفيفة التي ّ
�سطرها �سليمان ع ّواد!!
ثالثة �أي��ام مب�ساءاتها الطويلة وهو
يحب
من�شغل بكتابة ال��زاوي��ة� ،إن���ه ال
ّ
�أن يكتب ه��ك��ذا( ..م��ن ن��وع رف��ع العتب)
البدّ �أن يكون لها وقع خا�ص ،وهي لي�ست
زاوي��ة عادية على الرغم من �أن �صاحب
اجلريدة يلح ،لكنه مل يكن ي�ستجيب �إال
لنداء روحه وحتليق خياله وانطالق فكره
وحترر منطقه..
ّ
لقد �شهدت كتابة ه��ذه الإ���ش��راق��ات،
و�شهدت معها والدة �أجمل الكلمات..
ور�سالتي املتوا�ضعة ال�صادقة �أطرته,
ندي الطبع
جعلته يل �صديق ًا غري معاندّ ،
جميل النف�س..
ً
ويظلّ الكون خا�ضعا لتقلبات الف�صول
الأربعة ،وال�ضعفاء وحدهم ميوتون قبل
�أن يدركهم امل��وت �أل��ف م��رة ،لكن �سليمان
عواد عرف ماذا يرتك لنا:
ترى ماذا يف الأفق
ماذا يقول ذلك امل�ساء العا�صف
غري موت ال�ضحكات..
وتيه االرواح ال�شاردة يف الأعايل
بغري معطف �أو حذاء!!
ماذا تنتظر الغابات
من احلاملني حتت �أ�شجارها
غري القهقهات ال�سكرى!
الأ�صوات التي تلطف ال�صمت
وت�شغل ال�سكون!
�إننا نذهب وجنيء..
ن�سرج الأوقات..
ن�سابق الأمنة هام�سني
ال ب�أ�س ..الب�أ�س
فيما �أنفا�سنا ت�ضطرم
و�أرواحنا ت�صعد الدرج
ً
ً
كما لو �أنها لن تهبط ابدا� ..أبدا..

نشاطات

• قحطان بريقدار
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"الوطن العربي بني التق�سيم والتفتيت"

ندوة فكرية يف ثالثة حماور
يف فرع دم�شق الحتاد الكتاب العرب
�أقام فرع دم�شق الحتاد الكتاب
ال��ع��رب ،ي��وم الأرب��ع��اء-12-2 :
 ،2015يف مقره بدم�شق ،ن��دوة
ب��ع��ن��وان« :ال��وط��ن ال��ع��رب��ي بني
التق�سيم والتفتيت»� ،شارك فيها:
«�أ .علي ب��دوان ،د�.سليم بركات،
�أ .علي عزيز» ،و�أداره��ا و�شارك
فيها �أي�ض ًا «د� .إبراهيم زعرور».
وذلك ب�إ�شراف هيئة فرع دم�شق،
وح�����ض��ور ع����دد م���ن ال��ب��اح��ث�ين
والنقاد والأدباء واملهتمني.
اف��ت��ت��ح ال���ن���دوة د� .إب��راه��ي��م
زعرور ،الذي ربط تق�سيم الوطن
العربي وتفتيته بوجود الكيان
ال�����ص��ه��ي��وين ،ب����دء ًا م��ن م��ق��ررات
م���ؤمت��ر كامبل ع��ام  1905التي
ن�صت على �إقامة وطن �أو جدار
ّ
ع��ازل يف�صل ب�ين �شمال الوطن
ال��ع��رب��ي وج��ن��وب��ه �أي فل�سطني،
ال��ت��ي ه��ي الفي�صل يف ال�����ص��راع
ب�شري ًا واق��ت�����ص��ادي�� ًا وتاريخي ًا
وث��ق��اف��ي�� ًا وح�����ض��اري�� ًا .وم�� ّه��د د.
زعرور يف مداخلته للمحاور التي
�سيعاجلها الباحثون امل�شاركون يف
الندوة ،و�أ�ضاء ك ًّ
ال منها ب�إيجاز،
ثم ق��دَّ م �أول امل�شاركني ،وه��و �أ.
علي ب��دوان ،ال��ذي تناول حمور ًا
بعنوان« :الت�أ�سي�س للتق�سيم من
كامبل �إىل بلفور» ،ف�أ�شار �إىل �أن
م���ؤمت��ر كامبل ُعقد يف �سياقات
تاريخية ُم��ع�� ّي��ن��ة ،و�أن الهدف
الرئي�س له ،الرتكيز على العامل
العربي وال�سيما م�شرقه ،وقد
تبنّى امل�ؤمتر �إقامة دولة يهودية،
ومن ثم تق�سيم املنطقة ،و� ّأ�س�س

د� .إبراهيم زعرور

د .علي بدوان

ل��وع��د ب��ل��ف��ور وك���ل م��ا ت�ل�اه من
اتفاقات ومعاهدات .وحت ّ��دث �أ.
بدوان عن �سورية ،وعن حماوالت
تق�سيمها منذ مرحلة مبكرة،
وربط ما جرى بالأم�س مبا يجري
اليوم ،و�أن الهدف هو منع �إقامة
دول��ة حقيقية يف �سورية بهدف
�إ�ضعافها.
�أ ّم���ا د� .سليم ب��رك��ات ،فقد
عالج حم���ور ًا ب��ع��ن��وان« :ب��رن��ارد
���راب الفكر التق�سيمي
لوي�س ع ّ
والرغبة اال�ستعمارية» ،فتحدث
ع��ن ب��رن��ارد ل��وي�����س ،ال���ذي ُمنح
الدكتوراه الفخرية من جامعة
تل �أبيب.
ّ
وتوقف �أ .علي عزيز ،الأمني
ال��ع��ام امل�ساعد جلبهة التحرير
الفل�سطينية ،عند حمور بعنوان:
«م�ستقبل ال��وط��ن ال��ع��رب��ي بعد
(ث����ورات ال��رب��ي��ع) التفتيتية»،
ف�أ�شار �إىل � ّأن فل�سطني هي اجلملة
الع�صبية للأمة العربية ،و�ساق
�أمثلة عدة على اقتطاع �أج��زاء

م��ن ال��وط��ن ال��ع��رب��ي ،م��ن �سبتة
ومليلة �إىل لواء �إ�سكندرون �إىل
اح��ت�لال فل�سطني ،و�أن ك��ل ذلك
�أت���ى على دف��ع��ات متتالية وفق
خمطط تفتيتي �شامل ،ثم حتدث
ع��ن �سورية ودم�شق مركز بالد
ال�����ش��ام ،و�أن احل���رب ال��ت��ي ت�شن
�ضدها بهدف تق�سيمها و�إ�ضعافها
ال تنف�صل �إطالق ًا ع ّما يجري يف
فل�سطني مركز الق�ضية .و�أخرياً،
�شهدت الندوة مداخالت بنّاءة
ً
متقاطعة مع املحاور
عدة ،وكانت
ّ
التي ُعوجلت يف الندوة ،و ُمركِّز ًة
ل�ل�أف��ك��ار ال��ت��ي وردت ف��ي��ه��ا ،من
منطلق واحد ،هو الأمل بالن�صر
على كل املخططات التي ت�ستهدف
الوطن العربي ،و�سورية حتديداً،
و�أن امل��رح��ل��ة ال��راه��ن��ة تتطلب
مزيد ًا من الثبات والإميان بقدرة
�أب���ن���اء ال���وط���ن ال�����ش��رف��اء على
التكاتف والوحدة لدحر جميع
القوى التي تطمح �إىل تق�سيمنا
و�إ�ضعافنا.

"�أدب ونقد"

11

فعالية �أدبية جديدة
يف فرع دم�شق الحتاد
الكتاب العرب

هيالنة عطا اهلل

�أمية العبيد

�ضمن برنامج �أن�شطته الأدبية والثقافية ملا تبقّى من العام
احلايلّ� ،أقام فرع دم�شق الحتاد الكتاب العرب ،يف مقره بدم�شق،
ً
فعالية �أدبية جديدة بعنوان�« :أدب ونقد»� ،شارك فيها الأدباء:
«القا�صة �أمية جا�سم العبيد ،وال�شعراء :حممد معتوق ،وليدة
عنتابي ،فردو�س النجار� ،سمري املطرود ،هيالنة عطا اهلل» ،مع
ر�ؤية �أدبية لرثيا اليعقوبي ،وذلك يوم الأربعاء،2015-12-9 :
بح�ضور هيئة الفرع و�إ�شرافها برئا�سة الأ�ستاذ حممد احلوراين،
نوعي كبري من الأدباء وال�شعراء والنقّاد واملتابعني.
وح�ضور عدد
ّ
أدباءها ال�شاعر قحطان بريقدار ،كما �أدار
وقد �أدار الفعالية ّ
وقدم � َ
النقدي بعدها القا�ص �أمين احل�سن.
احلوار
ّ
افتُتحت الفعالية مع القا�صة �أمية جا�سم العبيد ،التي تلتْ على
ً
قدم ال�شاعر حممد
احل�ضور
ق�صة لها بعنوان�« :سنديانة» ،ثم ّ
معتوق عدد ًا من ق�صائده ،منها« :تعريف ،تعايل �أ�سميك ،تفاحة
فقدمت من ق�صائدها
النور ،طوفان»� ،أ ّما ال�شاعرة وليدة عنتابيّ ،
ق�صيدة مهداة �إىل مدينتها �إدل��ب ،وق�صيدة بعنوان« :القبالت
النجار عدد ًا
الأخرية لعا�شق
عربي» ،ثم �ألقت ال�شاعرة فردو�س ّ
ّ
الهم
من ق�صائدها الف�صيحة واملحكية ،تن ّوعت مو�ضوعاتها بني ّ
الوطني والإن�ساين والغزل ،و�ألقى ال�شاعر �سمري املطرود باقة من
الق�صائد ،منها« :كلمات زرقاء على �أوراق الربتقال ،حروف ترق�ص
على ال�ضوء ،مر�آة الأثري ،يف معبد ال�ضوء ،تراتيل للزمن العربي»،
«ح ّب،
و�أخ�ير ًا ّ
قدمت ال�شاعرة هيالنة عطا اهلل من ق�صائدهاُ :
قلبي مفتون ،خرائط من دمنا ،غياب� ،شوق».

ال�ضباب ..رواية الواقع واحللم
من الروايات املهمة التي �أ�صدرتها الهيئة العامة ال�سورية للكتاب عام  ،2015رواية الكاتب الإ�سباين املعروف دون ميغيل دي �أونا مونو
املعنونة ب(ال�ضباب) ،وقام برتجمتها جعفر العلوين.
ً
الرواية ت�سرد ق�صة حب ما بني �شابة مغرمة ب�آخر ،و�شاب ثري مل يفكر بالزواج يوميا� .سمع عنها �أنها جميلة وطيبة .وقد تكون
زوجة ناجحة يف تربية ولد �أو بنت ،ف�أراد الزواج منها ،وتبد�أ ثالثية املتاعب الع�شقية ،اثنان يع�شقان فتاة ،والفتاة تع�شق �أحدهما ،لكنها
ال تكره الآخر ،بل مل تفكر به �أ�ص ًال لأنه مل يفكر هو ب�أية فتاة من فتيات البلدة.
�أجمل ما يف الرواية احلوارات وهي كثرية ،على غري العادة ،وفيها تنافر �شديد على �أر�ضية احلب وال�سعي �إليه ،وعلى قناعة ب�أن احلب
هو من ي�ستحق التمجيد على الأر�ض.
ولد دون ميغيل دي �أونا مونو �سنة  ،1864وتويف �سنة  ،1936وكان �أ�ستاذ ًا للإغريقيات(�أ�سطورة ،وميثولوجيا ،و�أدب ًا) يف جامعة مدريد
بدء ًا من عام  1883وحتى وفاته.
الرواية حتاكي رواية دونكي�شوت حني تقارن ما بني الواقع واحللم ،فتعطي لكل منهما م�ساحات حياتية وا�سعة ،كما تعطي لكل منهما
امل�سوغات ليبدي جماله ،و�سموه ،وعافيته.
تقع الرواية يف حوايل � 225صفحة من احلجم الكبري .وغالفها للفنان عبد العزيز حممد.
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• �أمين �إبراهيم معروف
-1�صارت ُترع ُبهُ مع الأ ّيا ِم ُ
كلمة (معنى)  :معنى ّ
ْ
البيت ،
ريق  ،ومعنى
ِ
الط ِ
ّ�ص  ،ومعنى املعنى  .وكانَ
الوقوف على ما
يرتاب منْ ه�ؤالءِ دائمي
ن
ِ
ُ
ومعنى ال ِّ
َ
ُيخ َّي ُل لهم �( :ضفت ْيه) .
َ
وايات
يفهم هذا
حاول يف
البداية �أنْ
ّا�س وال ّر ِ
ِ
َ
َ
اجلانب الآخ َر  : ،يف الن ِ
ً
َ
ُ
تحُ
ِّ
ّ
ُّ
ال�صمت
إىل
�
ذلك
كل
ه
فقاد
،
لكل
ا
عنوان
ت�شحذ
�
اول
تي
ل
ا
واملعاجم
�شيءٍ
أنْ
ُ
ّ
ِ
لمَ
ُ
ّ�صو�ص يف العا ِ وهي
 .ويف �صم ِت ِه كانتْ تنتا ُبهُ نوبة ح ّمى وهو يرى �أكوا َم الن ِ
ُ
ُ
ُت َخ ّو ُ
في�صرخ : ،
و�شرف املعنى ومعنى املعنى ،
وتخو�ض يف املعنى
�ض يف املاءِ
ِ
َ
َ
َ
َ
( �أين �أنت � .أين �أنت � .أ ِرين وجهَك �أ ُّيها املعنى . ) .
ُث َّم يحتدُّ يف عن ِف ِه ّ
كوكي  ،حين ًا  ،وهو يرى كيف ُي ُ
�ساق املعنى �إىل
ال�ش ّ
املق�صلة وكيف ُ
َ
أ�شراك الكال ِم وينا ُم
�
على
تعليقه
ط
ر
ف
ل
ّا�س
ن
ال
أقوال
ميوت يف � ِ
ِ
ِ ْ ِ
في�صرخ ثانيةً:
ُ
طالة ،
على �شفاههم يف َع ٍ
اخرج منْ ثيا ِب َك كي � َ
أراك).
( �أنت � .أ ُّيها املعنى .
ْ
-2والهوام�ش
املتون
الة النّا ِر و�سالال ِتهم ،و ُيف ّت ُ�ش عنهم يف
ِ
كانَ ي�ؤمنُ َ
بح َّم ِ
ِ
َ
َّ
لاّ
ّ
ْ
عليه
تتقاطع
�صارت
ذي
ل
ا
إن�سان
ل
ا
يف
معنى
كل
معنى
ل
ا
ر
عا
بعد �أنْ
ِ
ُ ِ
انتهك ُ�س ُ
ُ
ُ
ال�س ُ
وتتدافع حوله فال�سفة ال ّل ْغ ِط ،وكانَ
يكتمل
ؤال( :ملاذا
يوف
ال�س� ِ
َ
ُ
دائم ّ
ّ
ف�صح املعنى عنْ جميئه ؟! ، ).وعلى �شف َت ْي ِه ك ّلما
اللاّ معنى ،دائم ًا  ،قبل �أنْ ُي َ
ٌ
مان ،وكان
�سافر معها يف
قليلة
أ�سماء
املكان وال ّز ِ
ِ
حدّ ث َتهُ كانتْ � ٌ
ت�سافر معه و ُي ُ
ُ
يقرتح يف ّ
كل �أ ّيا ِم ِه
ا�سم (�آرتو) وهو
الفينة
بني
ِ
ِ
والفينة يرت ّد ُد با�ستمرا ٍرُ :
ُ
أنهُ
لونَ
ّهاية  ،لونُ النّا ِر  ،ف ُيناديه:
ن
ال
يف
،
�
لو
كما
أ�سئلة
ل
ا
ه
م
أحال
ِ
ِ
و� ِ ِ
م�سرح الق�سو ِة � ،أين �أنت ؟! . ) .
( �آرتو  ،يا �صديقي يف
ِ
-3كل هذه ال ّت�أت�أ ِة ا ّلتي تتقدّ ُم َّ
�ساق من املعنى يف ِّ
ْ
يعنيه ما ُي ُ
كل �شيءٍ :
مل ي ُكنْ
ِ
والكلمات والعالمَ  .كان ُّ
ّ�صو�ص تلك
كل ما يعنيه منْ �
اريخ
ِ
ِ
إجنازات الن ِ
يف ال ّت ِ
ال ّل ُ
َ
ّ
وتنهب �أقدا َرها وهي تف ّت ُ�ش
)
�صراخ
(بال
:
مان
ز
ال
يف
ها
ت
أ�سئل
�
م
تي
غة ا ّل
تتقدّ
ِ
ُ
ُ
ٍ
َ
ُ
إن�سان)  ،لأنّهُ كانَ ميلك جر�أ َة
لعبة امل�صائ ِر يف
القول�( :أنَّ
املكان عن( :ال ِ
ِ
ِ
معنى وحيد ًا :هو معناه)  .و�أتذ ّك ُر �أنّهُ َ
قال يل  ،م ّر ًة ( :ك ّلما �أ�س ُري
للمعنى ً ،
ُ
َ
ِّ
أنظر يف �أ�سماءِ
املدينة و�أقر�أ
يف �شوار ِع
ِ
ِ
اليافطات العري�ضة لعناوين املحال و� ُ
املبثوثة على احلوائط
إعالنات
واملكاتب العقار ّي ِة و�أمت ّعنُ يف فحوى ال
املقاهي
ِ
ِ
ِ
ُ
فظيع ب�أنيّ ل�ستُ منْ هذا
ر
�شعو
ني
ب
وينتا
بالغثيان
�صاب
�
أ
الكهرباءِ
ة
ِ
ٌ
ُ
و�أعمد ِ
ٌ
ُ
ً
ُ
ُ
ري مكا ِن ِه( :مكتب
العالمَ ِ  .العناوين العري�ضة ا ّلتي
ت�سوق املعنى �سوقا �إىل غ ِ
ال�صراحة ،الوفاء ،املح ّبة .مقهى ال��وداد ..
الأمانة ،ال ّثقة ،العدل .مكتب ّ
ُ
ومكتبة احلقيقة  ..و�سوبر ماركت الإميان ،وغريها  ..وغريها . ).و�أتذك ُرّ
�أ ّنني يومها وقفتُ على معنى هذه
الكلمات ،وقلتُ يف نف�سي( :يف املعنى يكمنُ
ِ
اخلطر على املعنى عي ِن ِه).
ُ
-4لديهّ :
الط ُ
لديه �أنّ املعنى ا ّلذي هو( :عبار ُة
ريق ،ووا�ضح ًا ِ
كانَ وا�ضح ًا ِ
َ
يتحدث عنه �أحدٌ  ،لأنّهُ
املُدْ َر ِك
ّهاية �أنْ
ابن �سينا ،ال ُيريدُ يف الن ِ
بالوهم) عند ِ
ِ
ُ
بب�ساطة �شديد ٍة  ،كما ُ
و�ضوحه هذا
يكرتث للقائلني) .وكانَ يف
يقول( :ال
،
ِ
ٍ
ً
احلال يف ِّ
ِّ
ّ
ُّ
كل �شيءٍ  ،وكانَ ك ّلما ق�سا
ع
واق
يلف
ذي
ل
ا
الغمو�ض
هذا
بكل
ال
م�شغو
ِ
َ
ِ
رب �أو ق�ست ال ُ
أ�سئلة ُيك ّر ُر عبار َة (هاملت) يف تراجيديا (�شك�سبري)
عليه الدّ ُ
آبة ُتخ ّي ُم َ
ُ
فيقول:
عليك،).
عندما �س�أله امللك  -( :ملاذا تبدو غيو ُم الك� ِ
(  -عفو ًا �س ّيدي � .إ ّنني يف ّ
مما ينبغي).
ال�ش ِ
م�س �أكرث ّ
-5الوح�شة ا ّلتي ن�ضجتْ
مت وجل�س بني احل�ير ِة
بال�ص
اكتفى
�أم��ام ه��ذه
ّ ِ
ِ
َ
الكلمات وهو يرى كيف هي الآنَ العناوينُ اخلال�صةُ
راقب انعطافة
ِ
واالرتياب ُي ُ
ً
ُ
أبواب  :اللاّ معنى .
�
على
قتيلة
ت�سقط
لوجه  :املعنى
ِ
ِ
-6يهبط  .وكانتْ النّجو ُم ُ
يل ُ
كانَ ال ّل ُ
يل يف
تهبط �شيئ ًا ف�شيئ ًا مع
هبوط ال ّل ِ
ِ
ُ
ال�صغري �إىل
ر
املم
ويف
العتبات
وعند
ّوافذ
ن
ال
فوق
وترفرف
الغرفة
�سماءِ
ِ
ّ ّ
ُ
ُ
ُ
تلعب
�سريره.
ال�ص ِ
مت وتو�شو�ش يف لي ِلها الكلمات وت�ضحك وهي ُ
ُ
تهم�س يف ّ
العجيب
الكرنفال
كالفرا�شات من حولنا  ،حني تلف َّت نحوي و�أنا �شاردٌ يف هذا
ِ
ِ
ّ
�شاك�س �سكونَ
حواف
تلتمع على
القليلة ا ّلتي
الكلمات
الوقت وممعنٌ يف
ِ
ِ
ِ
ُ
ا ّلذي ُي ُ
متَ ،
وقال يل:
ال�س ِ
ال�ص ِ
كون بحث ًا عنْ معنى ّ
ّ
( وداع ًا  ،يا �صديقي � ،أريدُ الآنَ � ،أنْ �أنام).
-7قلتُ لهُ ( :وداع ًا) .وا ّتك� ُأت على ّ
املفتوحة على اللاّ �شيءِ �أت�أ ّم ُل
رفة
ِ
ال�ش ِ
ُ
ّ
ُّ
الكواكب .كانتْ
العتمة ،بينما النّجو ُم التي
قلب
ِد َع َة
ِ
جهجهة الفج ِر ت�شق َ
ِ
َ
ْ
الف�ض ِة و�شعا َع ّ
خيوط ّ
ال�ضوءِ
لملم
باح ُت ُ
�سهرت يف بي ِتنا تلك ال ّليلة ح ّتى ّ
ال�ص ِ
ُ
البعيد  ،ف�أنام هادئ ًا ومطمئ ّن ًا بعد �أنْ قر� ُأت مع �صديقي هذه
البعيد
وترحل يف
ِ
ِ
ال ّل َ
(كتاب النّجوم) .
يلة :
َ

آ را ء

اخلطاب الثقايف..
بني ابن ر�شيق والكواكبي
• غياث رمزي اجلرف
(( املثقف بح�سب مفهومي للكلمة لي�س عن�صر
تهدئة وال خالق �إج��م��اع ،و�إمن���ا ه��و �إن�سان يراهن
بكينونته كلها على ح�س نقدي ،وعلى الإح�سا�س ب�أنه
على غري ا�ستعداد للقبول بال�صيغ ال�سهلة� ،أو الأفكار
املبتذلة اجلاهزة� ،أو الت�أكيدات املتملقة والدائمة
للمجاملة ملا يريد الأق��وي��اء والتقليديون قوله �أو
فعله ..ويجب �أال يكون عدم اال�ستعداد هذا جمرد
رف�ض م�سترت هامد ،بل �أن يكون رغبة تلقائية ن�شطة
يف الإف�صاح عن ذلك علن ًا))...
�إدوارد �سعيد
َع�ْب�رْ َ الزمان واملكان هناك نوعان �أ�سا�سيان من
املثقفني:
الأول (مثقف احرتايف) يتخذ من الثقافة ح ْر َفة
و�ص ْن َعة ،ويرى فيها جتارة رابحة ت�سري عليها القوانني
َ
التجارية ..فالثقافة لديه من ُ
قبل ومن بعدُ مهنة
من املهن ينطبق عليها الت�سليع والتداول والتبادل،
وين�شد منها امل��زاي��ا وال��ر ْي��ع اقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا..
وا�ضع ًا م�صلحة البالد والعباد وراء ظهره .وفوق هذا
وذاك يقف هذا (املثقف) مواقف رمادية ،فال ُيعطي
ر�أي�� ًا وا�ضح ًا يف �أي م�شكلة �أو ق�ضية �أو مو�ضوع من
املو�ضوعات ،ويف �أح�سن الأحوال ي�سلك �سبيل التوليف
والتوفيق والتلفيق ،ويجمع املتناق�ضات يف كي�س واحد
الب�س ًا ثوب العارف اخلبري يف كل �شيء(..؟!) ولعل
�أهم �سمة من �سماته �أنه مثقف (امتثايل) ينحني �أمام
القوة ،وي�ست�سلم للديكتاتوريني ..وي�شيد بهم ،وي�س ّوغ
ممار�ساتهم اجلحيمية ...ويدعو �إىل عدم التعر�ض
لهم...
هذا النوع من (املثقفني االحرتافيني االمتثاليني)
وجد تاريخي ًا ،ولعل ابن ر�شيق القريواين (احل�سن بن
ر�شيق456 .ه��ـ) ي�أتي يف طليعتهم ،فقد كان يرى يف
ال�شعر (ويف غريه) مهنة من املهن ينطبق عليهاـ على
حد تعبري املفكر �إدوارد �سعيدـ الت�سليع والتداول
وال��ت��ف��او���ض وق��ان��ون ال��ع��ر���ض وال��ط��ل��ب ..وينتظر
�صاحبها منها ريع ًا وامتياز ًا وم�صلحة( )...وكان يدعو
ال�شعراء �إىل عدم (التعر�ض للحتوف) (؟) ففي كتابه
ال�شهري (العمدة) ،وهو كتاب يتحدث فيه ابن ر�شيق
عن ال�شعر وال�شعراء وطبقاتهم ،وعن �أغرا�ض ال�شعر
و�أوزانه والقوايف و�أنواعها ،وعن البيان والبديع ،وعن
نقد ال�شعر و�آداب ال�شاعر...
ـ قال ،فيما قال ،يف باب من �ض ّره ال�شعر(؟)..( :
و�أحمق ال�شعراء عندي من �أدخل نف�سه يف هذا الباب،
�أو تع ّر�ض له ،وما لل�شاعر والتعر�ض للحتوف؟ و�إمنا
هو طالب ف�ضلَ ،ف ِل َم ي�ض ّيع ر�أ�سماله؟ ال �سيما �إمنا هو
ر�أ�سه ،وكل �شيء يحتمل �إال الطعن يف ال��دول ،ف�إن
دعت �إىل ذلك �ضرورة جمحفة ،فتع�صب املرء ملن هو
يف ملكه وحتت �سلطانه �أ�صوب و�أعذر له من كل جهة
وعلى كل حال.)...
وال��ن��وع ال��ث��اين م��ن املثقفني ه��و (مثقف احلق
وامل��وق��ف) ال��ذي يقع على ط��ريف نقي�ض مع (مثقف
وال�ص ْن َعة) ،فهذا املثقف ال يمَ ْ َت ِهن الثقافة،
ا ِ
حل ْر َفة َ
وال ينتظر منها االمتيازات والعطايا والغنائم...
ويجعل امل�صلحة الوطنية العليا �أ ّو ًال و�آخ��ر ًا .و�إىل
جانب ذلك ي�ساهم م�ساهمة ف ّعالة يف تنمية الثقافة
الوطنية التقدمية املنفتحة ون�شرها وتر�سيخها
يف ج��ن��ب��ات امل��ج��ت��م��ع ك���اف���ة ..وي��ن��ح��از �إىل احل��ق
واخلري والعدالة واحلرية واجلمال وكرامة احلياة
والأوط����ان ،وي��داف��ع عنها بثبات وح��زم واق��ت��دار..
وا�ضع ًا (�إبداعاته) التنويرية امل�ضيئة حتت ت�ص ّرف
ال�شعب (وال �سيما الكادح منه �سواء �أكان هذا الكدح
عقلي ًا �أم ج�سدي ًا) الذي ينتظر منها �إ�ضاءة حقيقية،

غري مواربة ،لق�ضاياه وم�شكالته على كل �صعيد..
ومن ال�سمات اجلوهرية لهذا املثقف �أن �شعاره الأعلى
ــ ح�سب املرجعية الفكرية �إدوارد �سعيد(:احلق
يف مواجهة ال�سلطة) ،و�أن��ه �صوت( َي ْجهر باحلقيقة
يف وج��ه ال��ق��وة) كما ي��ق��ول ن��ع��وم ت�شوم�سكي التي
تثري كتاباته وحواراته ومواقفه املبدئية َح ِفيظة
الأو����س���اط الإم�بري��ال��ي��ة والعن�صرية وك��ل الذين
يغتالون احلياة� ...إن املفكر الرائد اجلريء ،املغتال
(( )1902عبد الرحمن الكواكبي) قدوتنا يف هذا
املقام ،ومثالنا الذي ُيحتذى به ...فبعد �أكرث من مئة
�سنة على رحيله ما زال حي ًا بيننا ،ينادينا ،ي�شدّ على
�أيادينا ،ويدلنا �إىل ال�صراط امل�ستقيم .فهذا (املثقف)
احلقيقي َم َن َح ،بجدارة مو�صوفة ،كالمه وكتاباته
�سمة ال�شمولية والدميومة يف �أكرث من مف�صل ،خا�صة
يف كتابه ّ
الفذ (طبائع اال�ستبداد وم�صارع اال�ستعباد)
املعا�صر والراهن على الرغم من مرور ع�شرات ال�سنني
عليه..وهذا (املثقف) َو َق َ
��ف حياته على مناه�ضة
الظلم ومقاومة اال�ستبداد ،ودفعها� ،أي حياته ،ثمن ًا
جلهره ب���آرائ��ه (ال��ث��وري��ة) وفكره التحرري ،فمات
م�سموم ًا(..؟) يف م�صر التي التج�أ �إليها بعد �أن تع ّر�ض
للم�ضايقات والأذى واال�ضطهاد وامل�صادرة وال�سجن
يف مرحلة �سلطة اال�ستبداد القاهرة .ولعل ال�سمة
الأب���رز لهذا املفكر النه�ضوي احليوي �أن��ه ا�ستطاع
باقتدار معريف اكت�شايف� ،إن جاز التعبري ،وبح�س نقدي
عال �أن يجيب عن الأ�سئلة الأ�سا�سية واجلوهرية
التي �أفرزها واقع عا�صره (الكواكبي) وعا�شه �أثناء
اال�ستبداد العثماين الذي هيمن على العرب يف مرحلة
مظلمة من تاريخهم ...كما ا�ستطاع ،بقراءته املعمقة
لواقعه املعي�ش وب�أ�سئلته و�إجاباته� ،أن ينتقل من
اخلا�ص (واقع ع�صره) �إىل العام (�أفق متطاول رحب
املدى) م�ستند ًا يف ذلك كله �إىل ثقافة عربية وا�سعة،
و�إىل ثقافات �أخ��رى ،وال �سيما الثقافة الفرن�سية
ممثلة ب�شكل خا�ص مببادئ الثورة الفرن�سية و�أفكارها
التحررية� ...إىل جانب معرفته العميقة بالعلوم
الدينية ..لنقر�أ هذه الكلمات/ال�صيحة التي كتبها
املفكر و (املثقف امللتزم) عبد الرحمن الكواكبي مذ
ما يزيد على قرن من الزمان ،وجاءت وفق ًا حلقبتنا
املعا�صرة وحالتنا الراهنة ..هذه ال�صيحة اجلريحة،
امل���ؤمل��ة ،الغا�ضبة ،املحتجة والراف�ضة ملا هو كائن،
والداعية يف طياتها �إىل �أن نفيق من �سباتنا الثقيل
الوجيع ال��ذي ط��ال وط��ال حتى ا�ستوطنت حلوقنا
املرارة ...وهي ال�صيحة نف�سها التي �أطلقها يف �سياق
�آخر ،منذ �أكرث من �ألف عام ،ترب الندى ورب القوايف،
�أبو الطيب املتنبي...(:وه�ؤالء الواهنة عقولهم يحق
لهم �أن ت�شق عليهم مفارقة حاالت �ألفوها عمرهم كما
قد ي�ألف اجل�سم ال�سقم ،فال تلذ له العافية ،ف�إنهم منذ
نعومة �أظفارهم تعلموا الأدب مع (الكبري) يقبلون
يده �أو ذيله �أو رجله ،و�ألفوا الثبات ،ثبات الأوت��اد
حتت املطارق ،و�ألفوا االنقياد �إىل املهالك, ،و�ألفوا �أن
تكون وظيفتهم يف احلياة دون النبات ،ذاك يتطاول
وهم يتقا�صرون...
وهكذا ف�إن طول الألفة على هذه اخل�صال قلب
يف فكرهم احلقائق ،وجعل عندهم املخازي مفاخر،
ف�صاروا ي�سمون الت�صاغر �أدب ًا ،والتذلل لطف ًا ،والتملق
ف�صاحة ،واللكنة رزان���ة ،وت��رك احلقوق �سماحة،
وقبول الإهانة توا�ضع ًا ،والر�ضا بالظلم طاعة ،كما
ي�سمون دعوى اال�ستحقاق غرور ًا ،واخلروج عن ال�ش�أن
الذاتي ف�ضو ًال ،ومدّ النظر �إىل الغد �أم ًال ،والإقدام
تهور ًا ،واحلم ّية حماقة ،وال�شهامة �شرا�سة ،وحرية
وحب الوطن جنون ًا (..؟!).
القول وقاحةّ ،

سينما

• جينا �سلطان
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الفيلم االرجنتيني “”Wild Tales
�أطياف ن�شـــوة الغ�ضب ..
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�صورة الإعالن عن الفيلم
حني ت�صطلي النفو�س ب�شهوة الغ�ضب ،تتزاحم �أمام �صفحة العقل �شتى غوايات العنف ،التي
تهدهد الكراهية والأحقاد لأوان ن�ضجها ..بينما ت�شتعل يف �سياق احلياة اليومية �أهواء الغ�ضب
الكامنة ،فتعيد ت�شكيل احلالة االن�سانية لتدمر يف حلظات قليلة ق�شورا �أنيقة تعب �صاحبها يف
جتميعها ،لتكون املح�صلة ارتدادا �إىل غريزة التوح�ش املغرقة يف القدم ..وبني �شهوة الغ�ضب
ون�شوته م�سافة �صغرية يخرتقها بذكاء املخرج الأرجنتيني  “ ”Damián Szifronيف
فيلمه “ ،”Wild Talesليعري �سيا�سة الف�ساد احلكومي عرب لوحات فنية متباينة تن�سج
حلمة العنف املت�سربل بالقنوط ال�شعبي العام .بحيث يتم الرتكيز على التقابل بني اال�ستفزاز
العدائي والغ�ضب الوديع امل�شذب �ضمن اطار الكوميديا ال�سوداء...
تدور اللوحة الأوىل حول رحلة طريان تابعة ل�شركة خا�صة ت�ضم جمموعة �صغرية من
امل�سافرين جتمعهم مواقف �شخ�صية �سيئة بقائد الطائرة غابرييل با�سرتناك .بحيث ت�شكل
عنا�صر اللوحة متاهات الغ�ضب الفردي الذي يتكاثف يف اطار �شهوة االنتقام .فحني تقلع
الطائرة تت�صفح عار�ضة الأزياء دليال �سياحيا ل�صور احليوانات الربية ،التي �ستكون مدخال
لتعرية اجلانب الربي او الوح�شي الكامن يف نفو�س املواطنني املن�ضوين حتت تهذيب املظلة
االجتماعية .فاملر�أة تخون غابرييل مع �صديقه الوحيد ،والناقد املو�سيقي يكرهه من الوهلة
الأوىل ويطرده بق�سوة غري مربرة من امل�سابقة الفنية ،ورفاق املدر�سة يتنمرون عليه ،والطبيب
النف�سي يرفع �أجور معاينته عند بلوغ العالج ذروته ...لذا يحطم غابرييل الطائرة بركابها
فوق منزل والديه بعد �أن ُيدخلهم حالة من الرهاب والهلع ،يف �إ�شارة �إىل معاناة الإن�سان اله�ش
الذي يفتقد احلنان والتفهم من �أبويه ،لتت�ضخم خماوفه مع توايل عجزه عن مواجهة �سقف
التوقعات الكبرية من حميطه..
تنتقل الكامريا مبا�شرة �إىل اللوحة التالية ،لرتافق رجال يدخل �إىل مطعم منعزل تديره
�سيدة كهلة ت�ساعدها نادلة �شابة .فتمتع�ض الفتاة حني تتعرف �إىل ابن مدينتها الغا�ضب ،ورجل
ال�سيا�سة املعروف بالف�ساد الذي يجل�س بهدوء ا�ستفزازي طلبا للع�شاء .فتنه�ض مبا�شرة دوافع
االنتقام يف نف�سها كونه ت�سبب يف انتحار والدها وبيع منزلها ومالحقة والدتها ،وبالتايل فقدانها
لألفة عاملها .وبينما تفكر يف طريقة لإهانة الرجل ،ت�صعد الكهلة غريزة االنتقام وحتولها
�إىل رد فعل على الظلم االجتماعي الذي يعانيه املهم�شون �أمثالهما .فتد�س �سم الفئران يف طعام
الرجل ثم تطعنه بعنف ب�سكني املطبخ حني يتهجم على ال�شابة حماوال قتلهاُ ،وتك�سب فعلها بعدا
بطوليا يجعل خيار ال�سجن معادال للحرية املفتقدة .فهناك على الأقل يتناول �أمثالها الطعام
ويتخل�صون من ا�ستعباد االيجارات املرتفعة .ويختزل امل�شهد الذي يجمع النادلة بقاتلها و�سط
بركة الدماء تيمة اجلالد/ال�ضحية ،فتتجدد بحزن ح�شرجة املذلني واملهانني عرب التاريخ.
ير�صد املخرج برباعة مده�شة ن�شوة الغ�ضب الهادئة املنعك�سة فوق وجوه �أبطاله العابرين،
والتي تتمظهر كمعادل مكافئ ل�شهوة القتل املت�أججة من عهد قابيل ..ويختزل االنتقال الآين

بني اللوحات �سرعة جريان النب�ضة العدائية وه�شا�شة االرتقاء الإن�ساين املتمدن ..فاللوحة
الثالثة جت�سد مكمن احل�سد بني الرجال يف جمال اال�ستعرا�ض املادي ،واملتمثل ب�سيارة جديدة
حديثة يقودها �شاب �أنيق تعرت�ضها �سيارة مهرتئة يقودها رجل �سوقي .في�ستفز الأخري ال�شاب
ب�سلوكه العدواين الواثق بغريزته احليوانية ،ويجره �إىل عراك متجدد ينتهي مبوت االثنني
حرقا وهما مت�شابكان بالأيدي ،لتبدو احلادثة كجرمية �شهوة! والتو�صيف يتوافق مع ن�شوة
الغ�ضب املرت�سمة على وجهيهما ،والذي رافقهما طوال م�شاهد العراك امل�شذبة ح�ضاريا� .أما يف
حالة مهند�س التفجري بطل اللوحة الرابعة ،فرتت�سم ن�شوة الغ�ضب فوق معامل وجوه املوظفني
البريوقراطيني الذين ي�سلبون ماله با�سم احلكومة ،ثم يت�سببون بطرده من عمله وينتهون �إىل
جتريده من حقه الطبيعي يف ح�ضانة طفلته الوحيدة .باملقابل يحتفظ وجهه بتفا�صيل النفور
والتقزز من �سطوة الف�ساد والل�صو�صية امل�ست�شري يف الدوائر احلكومية .مما يدفعه لتفخيخ
�سيارته وتفجريها يف موقع �شركة قطر ال�سيارات املخالفة ،لتغدو حادثة احتجاج عامة ُيحتفى
بها يف ال�سجن كرد فعل على ذوي الياقات البي�ضاء املنت�شني بذل مواطنيهم .وهي حادثة جتد
ابعادا لها يف اللوحة التالية مع ال�صبي املرتف الذي ي�صدم امر�أة يف ال�شارع فيت�سبب بقتلها
مع جنينها .ليجتمع يف منزل الأب الفخم ،حمامي ال�شركة واملدعي العام وممثل عن ال�شرطة
و�ضحية افرتا�ضية مت اختيارها لتحمل عبء احلادثة ق�ضائيا ،وبني ه�ؤالء تتدحرج رمزية
العدالة الإن�سانية �إىل ابتذال م�ساومات رخي�صة .مما يك�سب غ�ضب الأب املتزن �إزاء ج�شع
املبتزين ورف�ضه دفع املبالغ الفاح�شة� ،صفة االعرتا�ض امل�شروط على تداعيات الف�ساد ،لينتهي
ال�شركاء �إىل قبول ح�ص�صهم دومنا احتجاج.
ومثلما بد�أ الفيلم بلوحة تدين اال�ستالب املجتمعي والأ�سري ،انتهى �أي�ضا �ضمن نف�س التوجه،
ولكن يف نطاق احتفاالت الزواج وتد�شني امل�ؤ�س�سة الزوجية ،لي�صل �إىل منتهاه عند التقاط
ن�شوة الغ�ضب املدمرة لأر�سخ �أ�شكال العالقات الإن�سانية ..فبهجة الزوجة ت�صطدم مب�ؤ�شرات
اخليانة� ،إذ تكت�شف عالقة زوجها ب�إحدى ال�صديقات ،فتعلو �شهوة غ�ضبها العارمة وتتحول
�إىل رد فعل مماثل ومبتذل ،يتطور ب�سرعة �إىل نزعة تدمريية تطال نف�سية الزوج وطقو�س
االحتفال ،لتنت�شي بغ�ضب هادئ يحفز الزوج على التودد لها جمددا برق�صة �صاخبة تنتهي
بو�صال علني حتت �أنظار املقربني املنده�شني ..وك�أن هذا الدوران املتقن لن�شوة الغ�ضب ،يرينا
كيف تتلطى الوح�شية املتقدة حتت الأقنعة امل�شذبة ،لتن�سرب فوق الوجوه بهدوء ي�سخر من
قوانني التح�ضر.
�أدار املخرج ال�شاب “ “ ”Damián Szifronحركة الكامريا بهدوء مت�أن ٍ ،حر�ص فيه على
احتفاء مقد�س بالفرح واحلبور ،يف انعكا�س
�إبراز تفا�صيل الوجه الذي ينت�شي بالغ�ضب ،وك�أنه
ٌ
غريب لأ�س�س الفل�سفات وال��ر�ؤى اخلالقة ،ف�أعطى لتجربته ال�سينمائية ات�ساعا فنيا �أهله
للم�شاركة يف مناف�سات جوائز الأو�سكار الأخرية ك�أف�ضل فيلم �أجنبي.
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الهارمونيا وال�سيمياء يف �أدب احلروب

قضايا وآراء

• فائزة داود
غني ياربة ال�شعر غ�ضبة �آخيل .
يرى الروائي الرو�سي فيدور دو�ستويف�سكي �أنَّ �إلياذة
هومريو�س هي اول ن�ص �أدبي اعطى العامل القدمي كله
نظاما ومنهجا للحياة الأر�ضية والروحية .
قد يتبادر �إىل الذهن �س�ؤال يتعلق بهذا الر�أي الذي
�أطلقه �صاحب رواية اجلرمية والعقاب يف ر�سالة بعث
بها �إىل �أخيه .
���در �أن افتتاحية ( الأل��ي��اذة ) ت�ضم يف حروفها
�أُق ّ
اجل���واب ع��ن �أي ���س���ؤالٍ يتعلق ب���ر�أي �صاحب رواي��ة
(الأخوة كارامازوف) و�أرى �أن ا�ستح�ضار ربة ال�شعر من
قبل ال�شاعر امللحمي كي تغني غ�ضبة �أخيل املجنونة
��د االن��ف�لات حتمل يف طياتها الكثري م��ن ال��دالالت
ح َّ
 ,و�أولها وفق ما �أرى يتعلق بعلم اجلمال (ال�سيمياء)
ح���رب التهمت زه���رة �شباب
ذل���ك �أنَّ احل��دي��ث ع��ن
ٍ
الآخيني والأغارقة  ,و�أطاحت ب�أ�سوار مدينة طروادة
 ,و�أكلت الأخ�ضر والياب�س قد يبدو ب�شع ًا وخميف ًا ومثري ًا
لال�شمئزاز �إذا ما مت تناوله كحدثٍ تراجيدي ي�صف
حرب ًا �ضرو�سا مبفردات تقريرية تكون فيه ربة ال�شعر
الهومريية غائبة ال ميت �إىل علم اجلمال ب�أية �صلة ,
ذلك �أن الأذن ت�ست�سيغ فقط احلالة التي ت�ؤن�سها وحتقق
لها ان�سجام ًا مع احلالة ( اجلوانية ) الظم�أى للفرح
وال�ساعية دائم ًا �إىل حالة االنت�شاء  ,وهو ما يطلق عليه

علماء اجلمال م�صطلح (الهارموين).
�إذن  ,كان �شعراء املالحم يحاورون الأذن قبل كل �شيء
 ,لأنَّ ال�شعر امللحمي كما هو معروف مل يكن ليدون يف
العامل القدمي  ,بل يتم تداوله من قبل املهتمني بو�صفه
ن�شيد ًا يرتمنون به يف حياتهم العادية  ,ويحفظه �آخرون
لينقل بعد ذلك �إىل الأجيال الالحقة .
ال يختلف اثنان على �أنَّ اجلمال هو نقطة �ضعف
الإن�سان منذ ب��دء احلياة على الأر���ض حتى اللحظة
الراهنة وهو بالإ�ضافة �إىل ذلك �شكل من �أ�شكال اخللود
�إن كان جلهة حقيقته احل�سية �أو جلهة حتويله �إىل
حالة ابداعية خالدة  ,والأمثلة يف احلالة الأخ�يرة
�أكرث من �أن حت�صى �إن كان جلهة الفن الت�شكيلي والنحتي
�أو جلهة االبداع الأدبي على اختالف �أ�شكاله �أدب  ,ق�صة
� ,شعر رواية  ,م�سرح .
التقط ال�شاعر الإغريقي تلك احلاجة الب�شرية
لتذوق اجلمال كما �أدرك ح�سا�سية الأذن الب�شرية
مبا يخ�ص ( الهارموين ) وه��ذا ما دفعه لال�ستعانة
مبخيلته كي ت�ستدرج او ت�ستح�ضر له ربة ال�شعر الهائمة
يف ف�����ض��اءات روح��ه التائهة يف ع��امل اخل��ي��ال  ,وه��ذا
اال�ستح�ضار الذي تاله ا�ستجابة من الربة القادرة على
حتويل القبح �إىل جمال والوح�شة �إىل �أن�س واحلب �إىل
كره والقتل �إىل فعلٍ حممود ( فقط ) عندما ي�صل الأمر

معجم
�شخ�صيات
جنيب
حمفوظ
عن دار ال�شروق� ،صدر م�ؤخر ًا "معجم �شخ�صيات
جنيب حمفوظ" للكاتب ال�صحفي م�صطفى بيومي.
ج��اء املعجم يف �أربعة �أج���زاء ،تتناول يف درا�سة
متعمقة ال�شخ�صيات التى وردت فى العامل الروائي
والق�ص�صي
لأدي����ب ن��وب��ل ال���راح���ل ،ومعانيها وت�صنيفاتها
وانتماءاتها.
وت�شمل املادة التى ت�ضمها املو�سوعة � 1742شخ�صية
رواي��ة وق�ص�صية ،و�صفها الكاتب ب�أنها “احل�صيلة
ال�صافية” ب��ع��د ا���س��ت��ب��ع��اد م��ن مل ي��ذك��ر حمفوظ
�أ�سما�ؤهم �أو ظهروا فى ثنايا �أعماله “ب�شكل �أقل
من �أن يكون هام�ش ًيا �أو ثانوي ًا” ،وقد رتّ��ب م�صطفى
بيومي ال�شخ�صيات �أبجدي ًا؛ وتراوحت م�ساحة و�صف
ال�شخ�صيات بني مائة �إىل �ألف كلمة ،يف الوقت الذى
�أ���ش��ار فيه �إىل بع�ض ال�شخ�صيات ب�أنها حتتاج �إىل
درا�سة مط ّولة ،مثل �أحمد عبد اجلواد وولده كمال يف
“الثالثية” ،وعا�شور الناجي عميد «احلرافي�ش” ،و
قا�سم فى الرواية املثرية للجدل “�أوالد حارتنا».
والح���ظ م�صطفى بيومى ف��ى مو�سوعته فل�سفة
حمفوظ فى اختيار �أ�سماء �أبطاله ،مثل الأ�سماء التى
تنتمي �إىل منظومة احليوان والطري منها �إبراهيم الفار
فى “الثالثية» ،و�إبراهيم القرد فى “حكايات حارتنا”،

حد ًا يهدد جوهر الوجود االن�ساين القائم على الفرح
واحلب والنور والإبداع وذلك بو�صف املقتول عدو ًا لدود ًا
وفكر ظالمي ذلك اجلوهر
يقاتل بكل ماميلك من حقدٍ
ٍ
اخلالق ,ولذلك ف�إن ال�شاعر امللحمي قد قابل يف الياذته
بني الغناء والغ�ضب ليدخلنا بعد ذلك �إىل جنة ملحمته
اللطيفة مبو�سيقاها  ,الفيا�ضة مبعانيها ويف الوقت ذاته
املده�شة حتى الدرجة الكابو�سية ب�أحداثها الفانتازية
 .و�أقدر �أن هذا �أحد الأ�سباب التي جعلت �صاحب رواية
(بيت الأموات) ي�ضع ال�شاعر الأعمى يف مرتبة مل ي�صل
�إليها �أحد من عباقرة العامل القدمي .
يبقى �س�ؤال يطرح نف�سه عن عالقة �إلياذة هومريو�س
قدر �أنَّ اجلواب
بكل ما يحدث يف �شوارع العام العربي � .أُ ِّ
يخ�ص ناحيتني مهمتني �أواله��م��ا وف��ق م��ا �أرى تتعلق
ب�ضرورة مناه�ضة قتلة النور والفرح واحلب واجلمال
بكل م��ا ميلك ه��ذا ال�شرق املنكوب م��ن ق��وى متعددة,
�أما الناحية الأخ��رى فتتعلق بتحويل فعل القتل �إىل
مالحم ت�صبح فيه ربة االلهام رفيقة الروائيني ,وتكون
رب��ة ال�شعر حا�ضرة يف افتتاحية الق�صائد ويف املنت
واخلواتيم بعيد ًا عن التقريرية اجلافة  ,الثقيلة على
الأذن  ,املرهقة للروح .

الإمرباطورية
الأمريكية �إىل �أين؟

ونوح الغراب فى “ملحمة احلرافي�ش”؛ والأ�سماء التى
تنتمي �إىل البلدان والأقاليم مثل �إبراهيم الأ�سواين
فى “حديث ال�صباح وامل�ساء” ،وحمزة ال�سويفي فى
“ح�ضرة املحرتم” ،وعديل الطنطاوى فى «رحلة ابن
فطومة”؛ واملحور الثالث فى فل�سفة الأ�سماء هو املهن
واحلرف وهي الأكرث انت�شا ًرا فى الواقع امل�صري ح�سبما
ذك��ر الكاتب فع�شرات ال�شخ�صيات فى ع��امل جنيب
حمفوظ حتمل �ألقاب :العطار ،القربي ،املراكيبي،
القا�ضي ،البنان ،ال�شيخ ،احل��ل��واين» .تناول الكاتب
كذلك ظاهرتا التدليل وال�شهرة فى عامل حمفوظ،
الفت ًا �إىل �أن بع�ض �شخ�صيات جنيب حمفوظ ظهرت
ب�أ�سماء التدليل وحدها دون الأ�سماء احلقيقية،
وكذلك �أ�سماء ال�شهرة التي تختلف �أ�سبابها وتتباين
دوافعها ،تب ًعا لطبيعة ال�شخو�ص الذين تلت�صق بهم
الأ�سماء ،من حيث املالمح واملمار�سات وال�سلوك.
تُعد املو�سوعة مرجع ًا ها ًما للنقاد والباحثني الذين
يتناولون عامل جنيب حمفوظ ،حيث حتتوي الدرا�سة
التي �أوردها الكاتب فى مقدمته على �إح�صائيات قام
بها امل�ؤلف بناء على التق�سيم ال��ذى �أورده لأ�سماء
ومعاين ال�شخ�صيات التى تناولها حمفوظ فى كتاباته
ومغزاها  ،ما ُي�س ّهل عمليات البحث لدى املهتمني ب�أدب
جنيب حمفوظ.

درا����س���ة ج��دي��دة
ل��ل��ب��اح��ث امل��ع��روف
ال���دك���ت���ور ���س��ه��ي��ل
ال��ع��رو���س��ي� ،صدرت
ح����دي����ث���� ًا ���ض��م��ن
م��ن�����ش��ورات احت���اد
ال���ك���ت���اب ال���ع���رب،
حت��������ت ع������ن������وان
(الإم��ب�راط����وري����ة
الأم���ري���ك���ي���ة �إىل
�أين).
ج��اءت الدرا�سة
����ض���م���ن امل�����ح�����اور
الآتية:
الواليات املتحدة الأمريكية /البدايات وحتوالت
الهوية ،والأب��ع��اد الدميوغرافية ،والتحديات التي
ت��واج��ه ميثاقها ،و�صعوبة اال���س��ت��م��رار يف التما�سك
اال�سرتاتيجي مع حت��ول �أمريكا �إىل جمتمع متعدد،
ونهو�ض الهويات الفرعية ،و�ضرورة ارتكاز القوة على
الأخ�ل�اق .واالنق�سام ال�سيا�سي الأم��ري��ك��ي ،وتنامي
الفجوة بني الأغنياء والفقراء ،والبحث عن خريطة
كونية بعيد ًا عن �صدام احل�ضارات ،وال�س�ؤال الأهم هو:
�أين هي احلقيقة يف �أحداث � 11أيلول .2001
جاءت الرواية يف حوايل � 210صفحات من احلجم
الكبري ،والغالف للفنان حممود �شاهني.

شعر

احلرب
عندما تنتهي هذ ِه
ُ
وت َْ�س ُكتُ �أ�صواتُها
َ�س ْو َف ي�أتي نها ٌر
ٌ
دمي
ال�س ِ
خفيف كثوبِ َّ
ا�ستفاقت
�سيبدو ك�أنَّ البال َد
ْ
ال�سحرِ ُمن ُذ قليلٍ
منَ ِّ
ني
َفتح �أبوا َبنا واجل َ
وت ُ
َف َي ُ
�سقط ُع ْو ُد ِّ
ال�شتاء
ادي يف ال َع َت َباتِ ...
ال َّر ّم ُّ
احلرب
َغ َداً ..عندما تنتهي هذ ِه
ُ
َ�ستَغدو اجلهاتُ �أثري ّي ًة مِ ْث َل ُح ْل ٍم
غريب ورا َء اجلِ بالِ
و َي ْظ َه ُر �ضو ٌء
ٌ
�سيطفو نِثا ُر ال َب َي ِ
ا�ض
على َرجفَاتِ ال ُه ُبوبِ
َكزُغْ ِب َبنَاتِ ال�صنُّوبرِ
َبينْ َ البيوتِ ...
امل َِظ ّ
التُ َ ..ت ْهفُو املِظالتُ
ُدو َن َعنَا ٍء
ُم َع ّل َق ًة ُ
ب�ش ٍ
مو�س َحريري ٍة
َ
ني
�سوف نَخ ُر ُج ُمرتبك َ
�سنبكي
ُ
هدى
ونرك�ض دو َن ً
َ
كطيو ِر املَرافئِ
ُث ّم نعو ُد َم َ�سا ًء
ال�صبا ِح
ون َْ�سه ُر حتّى َّ
ّجم
َم َع النّا ِر والن ِ
والذكرياتِ الأخري ِة
......
َعا َدتْ ُر ُ
فوف ال ّلقَالقِ
َب ْع َد �شتا ٍء طويل
راكب َمنْ َع َّلقُوا
وعادتْ َم ُ
يف َي َب ِ
ا�س الفُرو ِع مفاتيحهم
ُث ّم �ساروا بال جه ٍة �أو َد ْ
ليل
مي
وعا َد ال ِغنَا ُء القد ُ
الذي ال َمكا َن لهُ ،مِ نْ بعيدٍ
َك�أَ ّولِ َه ْم ِ�س ال�شفّا ِء على خَ َد ٍر
ْ
العليل
يف عِ ظا ِم
وعا َد �أمانُ الغزال ِة
يف ال َو َكنَاتِ الق َِ�ص َّي ِة
أن�ساً بالغُربِ وبالأ�صفرِ
ُم�س ْت� َ
امل ُ َت َك ِّ�سرِ
يف ا َ
حل ْربِ مِ نْ غاب ِة الأُ ْق ُحوانْ
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يوم تنتهي احلرب
توي
وعا َد الهوا ُء مِ نَ املَخْ َب�أِ ال�شَّ ِّ
ُم�صاباً ،ولكنْ
الدخَ انْ
بال ذكرياتِ ُّ
الينابيع
و َعادتْ ميا ُه
ِ
ال�صخور
َت ْق ِف ُز يف َج َن َباتِ ُّ
ك� ِ
أ�سماك نهرٍ �صغ ٍ
ري
ا�س َنق ٌِي ُيالحقُ �ضوءاً..
و َث َّم َة َم ٌ
ُ
تالل الغيو ِم على الأفقِ عادتْ
الباري َ
هناك
لت َْم�شي َكخَ يلِ رَ َ
فقي
على َ
ال�ساكنِ ال�شَّ ِّ
مو�س ال�شتا ِء ال َك ُ�سول ِة
وعادتْ �شُ ُ
م�س َل ْوناً على املا ِء
َت ْل ُ
القزحي
حتى تَرى ال َّل ْو َن يف َق ْو�س ِه
ِّ
رب اجلِ را ِر التي َت َر َكتْها
و ُق َ
ال َأ�ساو ُر
َح َّل اخلريفُ كما كا َن َد ْوماً
ُيه ّد ُئ يف ال َو َرقِ املُتطاير
�آال َم َف ْ�صلٍ َم�ضى
ذئاب ال َبوادي
وعادتْ ُ
َريب
ب�صوتِ ال ُعوا ِء الق ِ
تُريقُ على َح َط َب ال ّليلِ َب ْرداً
خفيفاً
و ُت ْرب ُكنا بال�ص َّدى
ال�سها َرى �إىل ُّ
ال�شرفاتِ
وعا َد َّ
البهيج ِة
جري
ال َي ْ�س�أمو َن مِ نَ ال َق َمرِ ال�شَّ ِّ
القريب
ِ
وال َينْع�سونْ
أمان التي
َو َق ْد َرج َعتَ قافالتُ ال يْ
هاجرت
َف َر َم ْت َت َعباً ُم ْطف�أً يف ا ُ
جل ُرو ِد
ونامت ك� ْأم ِ�س على الطرقاتِ
ْ
بال َح ٍ
ار�س للحننيْ..
احلرب بع َد ُعبو ٍر
َ�ستَترْ ُ ُكنا
ُ
فرنج ُع نَحنُ كما نحنُ
هذا ال�صبا َح
�س ُن ْب�ص ُر يف ُ�سورِنا �أثراً
للبنف�سج
ِ
خَ لْفَ َمالئك ٍة يهبطو َن �إىل � ِ
أر�ضنا
وال�صلواتِ
ِ
ني هدايا
َحامل َ
النيازك َ
ال�سخي ِة
َّ
عادتْ طيو ٌر �إىل ال َفلَ َواتِ
ُتغيرّ ُ �أ�شكالها يف ال�ضبابِ

15
•ماهر رجا
وعادتْ �إىل ال َنّهرِ عادتُه ُ
ري بال َق َدم ِ
ني
َفت َذ َّك َر َك ْيفَ ي�س ُ
َك ِّ
ال�سهلِ
خط ال ُّر�سو ِم على َّ
ُد ْو َن انتباه لمِ َا يعرتي �شجراً
فاف َ�س َيترْ ُ ُك ُه ُم ْر َغماً
ال�ض ِ
يف ِّ
إياب
بانتظا ِر ال ْ
وعادتْ خَ واط ُر ز َْهرٍ
ٍ
غريب
ال�ص َبواتِ
ري ب�أجنح ِة َّ
تَط ُ
على ر ِْ�سل َها
َمواق ُد نا ِر النّواط ِ
ري عادت
مع الليلِ خَ لْفَ احلقولِ
ا�سيب خ�ضرا ُء يف القيظ
َي َع ُ
ُق ْر َب الغَدير
لل�ص ِ
البو َد ِة
مُت ِّونُ َّ
يف َلو َز رُ ُ
َق ْبل َجف ِ
َاف املياه
وعا َد �إىل ا َ
حل ِّي �ساعي الربيدِ
ِ
املكاتيب،
ِ
ببع�ض
لكنها َ
�سوف تكفي
لرنج َع ثاني ًة للحيا ْة
�سترت ُكنا ا َ
رب بعد ات�ساع
حل ُ
البحا ِر
وت�س�أَ ُم مما انتظرنا
َ�سنَ�س�أ ُم منها ْ
حلم �أحالمنا ذات
َ�ستَ�شْ َب ُع من ِ
يو ٍم
َفنرَ ج ُع نحنُ كما نحنُ
قب َل ُظهور َم ِ
الب�س �أطفالِنا
ني على املا ِء
النائم َ
راكب من ورقٍ ٍ
ذائب
مِ ث َل َم َ
عِ نْد َها َ�سنُلمل ُم �أ�شيا َءنا ونَعو ْد
....
عا َد املُح ّبو َن وا َ
خلائفو َن
وعا َد ا َ
حل َيارى /وعاد املُغنو َن
وعادتْ عيونٌ  /وعادتْ مواعي ُد
ٌ
ف�صول
عادت بيوتٌ  /وعادت
و�أ�شيا ُء� ..أ�شيا ُء
َ
�سوف ُ
تقول َر َج ْعتُ �أخرياً
و�أ�سما ُء َمنْ�س ّي ٌة �ستعو ْد
ولكننا َن ْعرِ ُف الآ َن
�أنَّ ُهنا َ
ِلك �شيئاً �سيبقى بعيداً
َ
هنالك ما َلنْ َي ُعو ْد.
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املهاجر رقم97

قصة

•د0بهية كحيل
الهواء بارد� ..صقيعي يعرب الفراغ بني
ظهري وال�سور الذي �أتكئ عليه..كل ما يف
ال�شارع يتجاهلني بازدراء ،الأبنية ،املحالت،
الأ�سفلت� ،أ�سند ظهري اىل �سور الفندق،
�أمدد رجلي� ،أرفع يدي و�أخف�ضها باحثا عن
تغطية للخلوي ..لأطمئن والدتي ،ميرون
قربي ،بع�ضهم يحمل طعام الع�شاء� ،آخرون
يغذون ال�سري م�سرعني ،عا�شقان ي�سريان
على مهل غري عابئني بهواء ت�شرين،
�أقرف�ص مرتعداً...هل الهواء البارد يخ ّلف
ق�شعريرة بج�سدي� ،أم الهواج�س؟حرارة
احللم� ،أم احلمى متكنت مني؟�...أجتاهل
احلرارة و�أمت�سك باحللم الذي راودين� ،ألتفّ
حول نف�سي ،حقيبة �صغرية هي كل ما �أحمله
�أ�ضعها حتت ر�أ�سي املثقل مبئات ال�صور،
�أنظر يف قمر يتوارى وراء غيمة ،ثم يتهادى
فوق موج مرتبك �أرقب �إطاللته وغيابه �أرى
دموع �أمي وجه �أختي ،قطتي املدللة� ,أ�شيح
ري
بوجهي عنهم� ،أنظر يف نور قوي مل�صبا ٍح كب ٍ
معلق على مدخل الفندق يعتليه رقم ،15
هناك رقم ال�شارع ،رقم احلافلة التي �أقلتني،
والرقم  97الذي �أعطي يل عندما �سجلت
ا�سمي يف قوائم املهاجرين.
قد �أكون الوحيد الذي مازال م�ستيقظا يف
مدينة هجعت منذ �ساعات ,امل�ؤذن يف اجلامع
القريب ي�س ّبح لل�صالة ،ال �أ�ستطيع النوم
فالهواء مازال يل�سعني.
قط عجوز مر بقربي متثاق ً
ال يف م�شيته نظر
يف عيني بثبات فتذكرت كالم جدتي :اجلن
يف الليل يتحولون اىل قطط وها �أنا �أمام
جني.حدقت يف عينيه كي �أك�سر خويف منه
لوحت له بيد غلفها ال�صقيع ثم خاطبته
قائ ً
ال :اذهب فلي�س لدي ما �آكله كي �أطعمك
�شيئا� ...أعرف �أنك جائع وكالنا يت�أمل من
معدة فارغة ...لتبحث لنا عن قطعة خبز،
عن لقمة �ساخنة ،بل لتدخل ذلك احلانوت
ولت�سرق لنا قطعة حلم �سنقت�سمها معا،
ال تخف �س�أكون عادال ف�أنا مثلك �أبحث
عن لقمة �أ�سد بها رمقي كي �أ�ستطيع �أن
�أنام ,لي�ست مهانة بل قمة النبل �أن تر ّد يل
اجلميل ,حدق يف عيني جيداً �سرتى يف قاع
الروح �أغنيات ميتة و�أ�سئلة حفرت يف ن�سيج
الذاكرة ثقوباً ودهاليز ال �أجوبة لها.
و�شوارع غرقت يف حر وبرد� ،أمل و جوع،
خيانة ووحل ودم!
�آه ..لو ت�ستطيع �أن ت�أتيني بقطعة احللوى
تلك� ...صحيح �أنني �أحب احللوى لكنني
مثلك� ....أجنبتني هرة كبرية متعبة متوء
مع بداية ونهاية كل يوم ...و�أبي قط كبري
�آذاها كثريا ثم تركها تربينا ،وان�صرف
لنزواته ...حزنت لأجلها ،بت �ألوذ بها� ,أ�سمع
ن�شيج �صدرها يف ليالٍ ت�شبه هذه الليلة
الباردة مع فارق ب�سيط �أنني حينها مل �أكن
جائعا ,فقد كانت تعد يل طعاما �ساخنا
وفرا�شا دافئا ..تهجع قربي ف�أ�سمع عويل

روحها مما يجعلني �أموء ب�أمل و�صمت ثم
�أدفن ر�أ�سي حتت ذيلي مبعداً �صورة ذلك
القط الذي �أدمى وجه �أمي...يف ليلة كانت
�أي�ضا باردة� ،ساحمني �أيها الرفيق فمنذ ذاك
الوقت قررت �أال �أكون قطا �أبدا و�أن �أن�سى
مواء القطط.
*** ***
متر الأيام ور�أ�سه كرة �أفكار ملتهبة يف مدينة
ال ميلك فيها اال ليايل انتظار ال يعرف كم
�ستدوم ورقم  97يف رحلة مل يكتمل عددها
بعد ،وعليه االنتظار لليال قادمة...هكذا
قال امله ّرب.
عرق ج�سده رغم الربد ال�شديد...فكر ماذا
لو طالت الليايل �أكرث فاللريات البائ�سة
املتبقية لديه ال تكفي ل�سد رمقه ،وقد يخ�سر
�أي�ضا الكعكة املتوا�ضعة التي �أ�صبحت وجبته
اليتيمة ،ر�أ�سه مملوء ب�ضجيج �أخته وزفري
�أمه ،ب�أغنيات هادئة كان يحبها ويرتمن بها.
ازدادت ل�سعة الربد حدة فو�ضع يدا فوق
يد� ...أحنى ر�أ�سه وراح ينفخ هوا ًء �ساخناً
فوق �أ�صابعه التي كادت �أن تتجمد وهو
متكور ي�ستجدي دفئا ما ،قرب جدار فندق
ي�ضج حياة يف مدينة تفور رفاهية وعافية...
مر�سني على البحر الأ�سود.
�إنه اليوم التا�سع ...هكذا فكر وهو يحاول
�أن يطمئن والدته...كل �شيء كاملعتاد ،برد,
جوع ,انتظار مريب ،وكلمات تطمني حم َد
اهلل �أنه يكتبها ب�شكل ر�سالة كي ت�صل �إىل �أمه
فال ت�ست�شف ما به من �شقاء� ،أغلق اجلاكيت
ال�سميك الذي يرتديه ...حت�س�س الدوالرات
جمدداً ..تلك التي �سيدفعها ثمن الرحيل...
و�ضع قدميه حتت فخذيه ،عب نف�سا طويال
متجاهال �أملاً �شديداً ينخر �أ�صابع قدميه،
ورغبة حارة لبكاء بال دموع ،القط مل يعد،
مل ينفذ االتفاق ،ومل ي�أت بقطعة احللوى
تلك ..لذا كان عليه �أن ينام وهو يحلم
بقليل من ال�سكر يجول يف دمه حتى ي�صل
�إىل خاليا ر�أ�سه املنهكة ...تلك اخلاليا التي
انتف�ضت و�أعلنت ع�صيانها ،فراحت تق�صي
املواء جانباً ،وتف�سح املجال لعواء بد�أ يتولد
يف �صدره معتلياً حنجرته ،ماراً بحباله
ال�صوتية التي �أثقلها الربد فبدت مرتع�شة،
مبحوحة ،متح�شرجة�....أجل عواء ذئب
جريح يف ليلة باردة مقمرة.
عندما غادرت تركت ورائي مدينة حترتق،
�شوارع تنازع يف الرمق الأخري ...ب�ضع
خطوات كانت كافية للبدء برحلة ال عودة
فيها..وها �أنذا وحيدا مع ب�ضع لريات يف قعر
جيبي ومفتاح منزل حر�صت �أن يرافقني..
نعم وحده مفتاح املنزل كان معي.
خم�سة ع�شر يوماً ،مير بي النا�س دون �أن
يلحظوا ذلك الثقل اجلاثم فوق �صدري،
وتلك الرعدة التي ملأت �أو�صايل...
ي�ضحكون ،ي�أكلون ،يهم�سون و�أنا �أذرف،
�أتقل�ص و�أكاد �أهوي ،هذا امل�ساء اقرتبت من

الفندق �أكرث� ..أنواره ت�شع دفئا ،رائحة �شواء
تنبعث من حديقته اخللفية ...نادل �شاب
يف مثل عمري يحمل �أطباقا ،رجل وامر�أة
يدلفان اىل املطعم دون �أن يلحظا وجودي...
�أتراجع يائ�ساً ت�شدين �أمواج البحر التي
ت�ضرب الفناء اخلارجي للفندق فيتناثر
رذاذها باجتاه ال�شبابيك امللونة امل�ضيئة ثم
تتك�سر فوق �صدري مرغية ،مزبدة غري
معنية بتلك ال�صرخات املوجعة التي تنوء
بها روحي.
******
مررت هذا امل�ساء على مكتب املهرب ,ع�شرون
يوما م�ضت وما زلت �أمر عليه ،تلفظني
ا�ستدارة عينيه ،نظرة الغمو�ض الوقحة على
حمياه ،وتلك العبارة التي �أدمنت كرهها
«مل يكتمل العدد بعد»� ،أ�شعلت لفافة تبغ
رخي�ص ،وطفت فوق الزبد العائم�...أ�شجار

خ�ضراء ،بيوت نظيفة،ابت�سامات دافئة،
طعام لذيذ ،.....لفافة �أخرى ورحت �أعوم
يف لوثة جنون يف مدينة تنزف بقايا حياة...
عبثاً �أحاول ا�ستعادة احلزن يف وجه �أمي،
الب�ؤ�س يف عيني �أختي � ،صراخ جارتنا الثكلى
وهي تنهار فوق ركام منزلها ،نظرة للأمام
و�أخرى للخلف...لن �أعود هراً �ألوذ ب�شجرة
ن�صف حمرتقة ..عند نا�صية �شارع قرب بناء
مهدم � ،أتوارى عن مرمى قنا�ص جبان يجثم
بعيدا وي�صنع �أقدارنا ،لن �أعمل �صاحلاً
و�أرميه بالبحر ..بل �س�أركب البحر و�أ�صارع
قدري ،ع�ض�ضت بنواجذي طوي ً
ال ،ربطت
معدتي بكنزتي ال�صوفية� ،أ�سندت ظهري
للجدار الأمل�س....عيناي قارتا جليد ،قلبي
بركان نار ،ور�أ�سي كرة �أفكار ملتهبة ...لن
�أكف عن احللم ،فجراً يرن جهاز الهاتف
الذي معي ...لقد �أزفت ال�ساعة وحان وقت
الرحيل« ،هيا....ال تت�أخر»..قالها على عجل
ثم �أغلق اخلط ،حملت حقيبتي التي كانت
و�سادتي ..غاب اجلوع الذي كان يعت�صر
معدتي ،واختفى االرتعا�ش الذي كان يالزم
�أطرايف ..كمارد من قمقم نه�ضت� ..أقطع
ال�شوارع التي بد�أت �أعتادها لأ�صل �إىل املكان
املحدد.
�شاطئ مهجور �أخر�س ،ناء ..ال �شيء
فيه �سوى ارتطام �أمواج �سوداء على رمل
مهمل يف بقعة من�سية ،وعدد اكتمل لي�صبح
مئتني..ن�ساء و�أطفال و�شباب وكهول،
يغ�سلون ب�أحداقهم الالمعة �صخوراً ناتئة
يتك�سر عند �أعتابها جربوت البحر الغا�ضب،
وهو يعاند �شفق هذا ال�شروق البكر.
�صعدنا املركب الذي �سيقلنا �إىل �أر�ض
الأحالم ..كان مركباً بائ�ساً متهالكاً ،وقف
املهرب بعينيه امل�ستديرتني ،و�شعره الأ�شعث
الأ�شيب الذي ملأ �ساعديه ،وراح يلقي
تعليماته ب�صوت � ّ
أج�ش م�سرعاً قدر الإمكان
خمافة �أن يفت�ضح �أمرنا فيقب�ض علينا
خفر ال�سواحل الرتكي ،مهاجرين غري
�شرعيني ..من بلد يغو�ص يف حرب يظنونها
�شرعية ،خمالفني للقوانني الدولية ...يف
بلد خالفوا فيه كل ال�شرائع املقد�سة ،انحنى
فوق حقائبنا يرميها يف املاء ...قائال حقيبة
واحدة فقط تكفي فاملركب ال يحتمل الوزن
الزائد� ،أ�صبحت طائراً عمالقاً ،ورحت �أحلق
فوق املوج الأ�سود بجناحني مرتبكني تارة،
واثقني �أخرى يف خالء جمنون ال �شيء فيه
�سوى ماء و�سماء ،رياح و�شراع و�صرخات ي�أ�س
يرتدد �صداها ع�ساها تتحول لن�شيد �أمل.
�أخرياً �سار املركب ،ور�أيناه من بعيد يحدق بنا
نظرته الأخرية...كانت خميفة ،غام�ضة....
وعرفت �أنه يجب �أن نواجه قدرنا وحيدين،
كان اجلو غائما بع�ض ال�شيء �إح�سا�س
الربودة مازال يطغى على حوا�سي
جل�سنا مبهورين �صامتني�....أهو الوعد
�أخرياً؟؟

قصة
بد�أ ال�شاطئ ي�ضمحل �شيئاً ف�شيئاً حتى بدا
يلوح من بعيد كخط �أ�سود يف نهاية �صفحة
زرقاء معتمة ....موج يعلو مع املد وينح�سر
مع اجلزر ...موجة �صاخبة ارتفعت بالقارب،
هزته بعنف ثم عاد ليتهادى على وجه املاء.
انعكا�س ال�شفق الوردي على �صفحة املياه
يعطي ذلك االنطباع بوالدة جديدة ،كان املاء
بارداً جداً يتطاير رذاذه ليغطي وجوه رفاق
ال�سفر.
رجل �أربعيني ،ق�صري ،نحيل ي�ضع نظارة
طبية ،امر�أة ملتحفة ب�سواد يخفي بدانة
وا�ضحة� ،شباب يف الع�شرين ،الثالثني
يت�شابهون بالأحالم يتكئ بع�ضهم على
بع�ض� ،صغري يف الرابعة يروح ويجيء و�سط
املركب فرحا ،تناديه �أخته فيهرول �سعيداً،
املر�أة مازالت تتمتم بت�سابيح ودعوات من
�شفاه مرجتفة ....خيل �إيل �أن القارب
املتوا�ضع غري قادر على حملنا �سبعة �أيام
بلياليها ...كانت الأفكار تتزاحم يف ر�أ�سي،
و�أنا �أحملق يف املدى املرتامي لزرقة البحر
والتي راحت تلتحم مع ال�سماء ،ومتتد
�إىل ما ال نهاية ،ولل�شاطئ الذي بات بعيداً
مهجوراً من جديد ،جلنا بدا وك�أنه مل ينم
منذ دهر ..مرتا�صني جل�سنا،حقائبنا حتت
�أقدامنا ،ع�صور تف�صلنا عن م�صائرنا،
ننتظر بزوغ قدر جديد ،يعلو املركب ،مييل،
ثم يعود ...ال�شم�س �أي�ضاً بد�أت متيل وراء
الأفق ..الليل يقرتب �شيئاً ف�شيئاً ،العتمة
تهبط ببطء فوقنا� ..سماء تدنو ،وتدنو تكاد
تلت�صق بي ...و�أفكر كيف �س�أق�ضي الليل
وحويل وفوقي كل هذا ال�سواد الدام�س...
�أغلقت �سرتتي� ،شددت قبعتي ال�صوفية فوق
�أذ ّ
ين ،ونظرت للأفق البعيد ،اجلميع مازال
يحدق يف الأ�سود القادم من بعيد ،يخيم على
املركب العائم ببطء قاتل ،جعلنا ن�صمت ذاك
ال�صمت املحري ......هل لأننا ودعنا حياة
و�أمكنة و�أحبة� ......أم لأننا �سن�ستقبل عاملاً
جديداً �أم للأمرين معاً؟
بادئ الأمر كان الظالم خميما بق�سوة ...ثم
بد�أت النجوم تلمع يف قبة ال�سماء ..جمموعة
الدب الأكرب ،الأ�صغر ،جنم القطب� ،أهرب
من خواطري� ،أرفع ر�أ�سي ف�أرى القمر
يتك�سر ثم يتدحرج على وجه موج راح يعلو
ويعلو...يبتلع ذكريات و�صوراً وما�ضياً
ان�سكب يف دمي وهجع خلف روحي ..يتمزق
�أ�شتاتاً ثم يتجمع يف حلظات فيبدو وجه �أمي
دامعاً حمت�سباً ،وهي ترمقني بانك�سار...
�أمد يدي يف فراغ ال�سماء لألتقط دمعتها،
لأالم�س وجهها فتتناثر قطرات ماحلة من
مياه املحيط تبلل يدي� ....آه ما �أ�شبهها
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بتلك التي �أوغلت عميقا يف �صدر �أمي.
مل �أمن يف الليلة الأوىل و�أكرثهم كذلك...
وعندما بد�أت ال�سماء تتك�شف عن نور
خجول ،كان عبق املاء املالح يت�سرب �إىل
�صدري املثقل ،ميل�ؤين غربة ووحدة
وخوفا ،املركب البائ�س مازال يتقدم ،يعلو
ويهبط ..الأمواج حتيط بنا...ال�صغري ابن
الرابعة يتناول طعامه ب�شغف وهو يلوذ
بقدمي �أمه� ...صفرة تعلو الوجوه ال�شاحبة
وال�سماء املكفهرة ،فقط �صوت ربان املركب
يلعلع مم ّلياً علينا املحظورات ،ال ت�سرفوا
با�ستخدام املاء والطعام ...ال تك�سروا توازن
املركب ،مير علينا واحداً تلو الآخر...رغيف
خبز �صغري وقطعة جنب هي ح�صتنا لهذا
اليوم ثم يغيب �أ�سفل القارب ،متر الليايل
والنهارات مت�شابهة ،فقط �سدمي �أ�سود
راح يتكاثف ويخفي ال�شم�س وراءه ،وبحر
مرتامي الأطراف ،كنت �أحبه كثرياً� ،أحب
�أمواجه العاتية ت�ضرب �أقدامنا العارية على
�شواطئه� ...أما الآن فقد بت �أرى بو�ضوح
وجهه الآخر حميرّ اً ك�أ�سطورة ،مرعباً
ككابو�س.
مطر..مطر..رذاذ يغ�سل وجوه الركاب،
يبلل مالب�سهم..القارب ي�شق طريقه مرتبكا
يقامر مع الريح والقدر يف اليوم اخلام�س...
يند�س يف �أح�شاء الظلمة تارة والنور طورا
 ،ي�صارع ليايل مرعبة ،ونهارات بائ�سة،
كنا نتظاهر بالالمباالة وبال�شجاعة..
الدفة ت�شري �أننا نتجه غربا ...التفت �إىل
ال�شرق..هناك وطني الذي تركت ،والنا�س
الذين ميوتون ..هناك وجه �أمي ال�صامت
ال�صاخب وهي تودعني على عجل ،تدفع بي
بعيدا عن اجلحيم كان وجه الفراق يتحدى
وجه �أمي ،يتحدى حلظات الرحيل ،يتحدى
�أ�صوات قذائف تدلنا �أن هناك معركة ما ،و�أن
ن�ساء �سيفقدن �أبناءهن ،و�أطفاال �سيفقدون
�آباءهم ....كنا نعتقد �أن الن�صر هو يف البقاء
�أحياء على قيد احلياة متجاهلني رائحة
الدم والوحل ........
تنتابني احلمى� ،أتال�شى يف الفراغ البارد
اللزج بني البحر وال�سماء� ،أت�صاعد حلما..
�أ�شعر �أنني بد�أت �أنبت بني غيمة وموجة..
و�أن جذوري راحت تنغر�س يف �صخر �شاطئ
ما.
الركاب م�ستكينون �أم �أنهم مثلي م�ست�سلمون
لهواج�سهم..عيونهم دامعة� ،أفواههم
فاغرة ...و�أنا ما زلت �أمتدد يف بحر
موح�ش تالحقني حيتان زرقاء�..أ�سماك
قر�ش �سوداء مت�شي على �أربعة تغطي كامل
الأفق ...املحيط ي�ستحيل �أر�ضاً متل�ؤه عمائم

بي�ضاء �سوداء حمراء مرقطة� ،صلوات
بكل اللغات ،منظمات �إن�سانية ،اجتماعات،
م�ؤمترات،فنادق فارهة ،ومئات املاليني من
الدوالرات ت�سفك على �أر�ض الوطن ..ونحن
مازلنا هنا ن�ستجدي ك�سرة حياة.
******
م�ساء اليوم ال�ساد�س� ..سماء مدلهمة �سحب
كثيفة ،وموج بد�أ يعلو ويعلو� ،صفرة لوحت
الوجوه املتعبة ،ورعب راح يفرت�س املالمح
املرهقة ...حتى ال�صغري ابن الرابعة الذ
بقدمي �أمه كف�أر مذعور ،املركب يجاهد يف
مغالبة املوج ،ينوء حتت �أثقالنا� ،أحالمنا
املح�شورة داخل حقيبة �صغرية هي كل ما
بقي لنا من وطن �أعطيناه كل �شيء فوهبنا
املوت...
متددت املر�أة يف جوف املركب �ضمت �صغريها
وهي ترتعد ..هل هي النهاية� ،أرتع�ش خوفاً،
�أخرج من ج�سدي� ،أعوم يف ف�ضاء موحل،
�أ�شعر حنينا غامرا ،لكتبي ،لقطتي ال�صغرية،
لغرفتي املرتبة �أعرف �أنها �أ�صبحت موح�شة،
و�أنها متطر غبارا �أ�سود ،و�أن �أمي ت�ستن�شق
عبريها �صباح م�ساء.
هل ما زلت �أجر�ؤ على احللم ...هل الوجود
�أ�صبح فناء ..هل �سنولد من جديد ،حتت �أي
�سماء ،فوق �أي �أر�ض ،داخل �أي حميط ،ها
�أنا ذا �أغو�ص يف كل الوجوه التي �أعرفها,
تبهت الألوان ,يغيب ال�صدى تبتلعني غيمة،
موجة� ،صخرة� ،أم رمل �شاطئ مهجور،
�أت�سلق الهواء اللزج الرطب �أبحث عن �شيء
�أت�شبث به....حقيبتي ال�صغرية �سبقتني �إىل
الأعماق وعلي �أن �أقاوم كي ال �أحلق بها...
�أنتف�ض كنور�س �أ�صابته طلقة طائ�شة ،وجه
�أمي يطالعني ما عرفت وجهها يوما �إال
حزينا يعت�صره الأ�سى� ...أين �أكتب �إليك
ر�سالتي الأخرية ..يا �أماه؟؟
�س�أكتبها على وجه ال�سماء ...على نور اهلل.
ابتلع املحيط الكثريين ،فرحنا نتعرث
بر�ؤو�س املوج ،بخطايا الب�شر ..ندور ،وندور
يف زوبعة الرياح العاتية الآتية غربا  ،نعرب
تخوم امل�ستحيل ،نهيم على وجوهنا باحثني
عن حياة بعد �أن �أ�صبح املوت يرافق رغيف
خبزنا ،ك�أ�س �شاينا ،تيننا ،زيتوننا،ال�ضحكات
الربيئة على �شفاه �صغارنا� ،أماه� ...أية لعنة
حلت بنا؟
�أماه� ...أين و�سادتي؟ حقيبتي� ،شطرية
الزيت والزعرت ،متائمك� ،صالتك� ،صوم
الع�شر ويوم عرفة ....ما عاد لنا بيت نحيي
فيه �أعيادنا� ،أفراحنا ....نخفي فيه �أ�سرارنا
ال�صغرية ،تذكاراتنا اجلميلة ،ر�سائل حبنا
الأوىل اخلجولة� ،أنا متعب يا �أمي ..كربت
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كثريا خالل �شهر� ،أ�صبحت كهال تبتلعني
قارات رحيل ،و�أغو�ص يف منايف الغيوم.
املركب بات �أ�شالء مبعرثة ،ومئتا �شخ�ص
م�سفوحون حتت �سماء غافية ،وموج
غا�ضب.....بطانيات ،حقائب ،بع�ض املالب�س
و�سرت النجاة....وجوه �شاخ�صة لل�سماء,
طفل الرابعة يطفو على بطنه...هل �أنا على
قيد اليقظة� ،أم يف جلة كابو�س ،ال �أ�ستطيع
�أن �أ�صف لك الرعب واخلوف يا �أماه ،رع�شة
الأمواج وهي حت�ضن ال�شهقات الأخرية،
وتنوء ب�أولئك التائهني العاجزين عن
ال�صمت ...ال �أقل من �صرخة قبل الرحيل،
قبل االنطفاء الأخري ...حيث مل يعد مكان
للدموع .فال �أقحوانة وجدت قربا تلوذ به...
وال قرب مللم حنايا الراحلني.
**** ****
خرب عاجل تناقلته وكاالت الأنباء عن “غرق
حوايل مئة وخم�سني �شخ�صا مل تعرف
هويات �أكرثهم على منت قارب يف املياه
الدولية”
فتحت عيني......كنت �أظن �أنني يف �أوروبا
و�أن املمر�ضة يجب �أن تكون �شقراء من
البحرية االيطالية ،لكن املمر�ضة العربية
ال�سمراء قالت بلكنة م�صرية حزينة :احلمد
هلل على �سالمتك ...حظك كبري �أن تكون
من الناجني� ،ضربتكم عا�صفة بحرية،
و�أنقذكم خفر ال�سواحل امل�صري�....أنت
بالإ�سكندرية� ،سالت دمعة حارقة من طرف
عيني� ،أدرت وجهي ..كنت مرهقا ،حت�س�ست
املفتاح بجيبي ..مازال معي ،نظرت �إليه،
�سرت روحي بعيدا ...رحت �أعرب بوابة
البيت� ،أ�شارك �أمي قهوتها ال�صباحية� ،أ�سقي
يا�سمينة الدار ،و�أ�سمع فريوز ال�صباحات “
�أنتم الآن يف ق�سم �شرطة كرموز “جملل
باحللم �أنا ....مل �أعر ال�ضابط امل�صري
ال�شاب الذي كان يتكلم �أدنى اهتمام.
كان كل همي �أن �أخربك �أمي� ..أ�صبحت
الجئا غري �شرعي ،يتداولون ق�ضيتنا يف
املحافل الدولية مثقلة بظلمة قراراتهم...
و�أنا �أتداٍول مع روحك ذكريات معبدة بنور،
مزدحمة ب�أجمل امل�ساءات التي بعرثوها على
طرق فنائنا ،على رمال باكية ل�شرق الهب
راح يغت�سل بدم الرباءة.
هام�ش (نحن الآن يف �سجن كرموز
بالإ�سكندرية ،ال ي�سمح لنا باملغادرة ،لأننا
دخلنا الأرا�ضي امل�صرية بطريقة غري
�شرعية......ننتظر املنظمات االن�سانية كي
حت�سم �أمرنا).
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ذَ واكــر

شعر

•�صالح �سلمان
فـي ذاكر ِة ال َّن َفـقِ امل ُ َتحـ ِّد ِر
أر�ض
مـن �أَ�صالبِ مماليكِ ال ِ
َظـال ٌم �أَ ْعتـى
َليك َي َت َق َّل ُـب
ني م ٍ
وف�ضا ٌء �أَ ْ�ض َي ُق من ع ِ
يف ُح َّمى �أَ ْبهـا ِء ال َق ْ�صـ ِر
وقـد َت َّو َجـ ُه ال ُبــو ُم
و�إفتـا ُء ال ُغربـانِ
وح ْم َحم ُة خيولٍ مُ�س َر َج ٍة دَومـاً
َ
هلل
و ُرغا ُء جِ مالٍ
تتقا�س ُم �أ�سما َء ا ِ
َ
ا ُ
حل ْ�سنى
َ
ُ
م ْع قِط ِـط الغ َر ِف احلمـرا ِء
وفيـ ِه مَوا�س ُم لل َم ْحـلِ
احل�ص َ
ادين
َبيـاد ُر مَتل�ؤها �أَ ْغمـا ُر َّ
ب ُكـ ِّل ُفنـونِ مَناجلهـا
ٌ
رح َـب
وعيون �أعطاها الع ْتـ ُم مَـدا ُه الأَ َ
ب�ص َر ما خ ْل َف ا ُ
جلدرانِ من الأَ�شواقِ
كي ُت ِ
و�أَوق ٌ
ـات َت َتمـ ْر�أى
ري الأَعمـا ُر
كي َت�شه َد كيف َت�ص ُ
ين َت َّ�س ُ
ثوا َ
اقط مث َل الأوراقِ
خريفاً ال مي�ضي �إ ّال ليعـو َد
وفـي ذاكـرتي
ٌ
لوحات َتتقاط ُع فيها ال ُ
أ�صوات مع الألوانِ
َته ُُّـم
احلر�س املُتق ِّلـ ُد َ
ني
ف ُي�س ِك ُتها
�سيف نيا�ش ِ
ُ

الأوها ِم
ال�سلطانِ
وبارك ُه اجل ِّن ُّي القاب ُع يف فل�سف ِة ُّ
تحُ ُ
كذاكر ٍة َتتف َّقـ ُد َم ْوجاتِ النهـ ِر
اول �أن َت ْنجـ َو من ح َّد ْيـ ِه
ُ
وخ�صالتِ َّ
ُ
ال�شعـ ِر
مل
فت�سقط فو َق
ِ
ب�ساط َّ
ال�صمتِ احلا ِ
ِّ
ُ
َ
َ
َ
بالري�ش
الريح
ِ
و�أ�صوات النحلِ املت�سلقِ جدران ِ
على عَتبـاتِ الأ�ضوا ْء
وداليـ َة الأ�صدا ْء
قـد َت ْت َع ُـب ذاكرتي
اَل ِّريـ ُح َته ُّـب وتحَ م ُل ما َت ِلـ ُد الأفكـا ُر
َ
مِ ـن َت ْعـدا ِد الأنفـاقِ
و�س ِع
�إىل الأنفـاقِ الأَ َ
فت�صحو يف َن َفـقٍ �أَعل َن ُه ا ُ
ُ
حلكما ُء امل َ ْمهورو َن
َّ�س فوق َرمـا ٍد
حيث َرمـا ٌد َيتكد ُ
ٌ
بخامت موالنا امل ُ َتح ِّد ِر من ُ�ص ْلبِ جدا ِر
َّ�س فو َق عُيونٍ كاجل ْمـ ِر
وعيون َتتكد ُ
النا�س هياك ُل من �أوراقٍ وفنونٍ
الوقتِ
ويف ذاكر ِة ِ
ِّ
الزمن املَ�صلوبِ على
وبقايـا �أ�صدا ٍء خافتـ ٍة
املُتكل ِ�س يف قاعاتِ
ِ
ُ
ُ
َ
ٌ
َت َتهاوى فيها كلمات َع َبـ َرت
َعتبـاتِ ق�صو ِر الأمَـرا ْء
ذات ل�سانٍ �أَنفاقـاً
َ
ني َ�سمـا ٍء
ذاكر ٌة زرقـا ُء كع ِ
ُ
َ
كي ُت َ
و�ض َع يف �أنفـاقٍ أ�خـرى
َت�ستجمِ ُع ما فيها من ُ�شهُبٍ وتجَ ي ْء
َ
ُقـم واف َت ْـح نافـذ ًة كي َتد ُْخـلَ
ُ
وهي تحُ اول ف َّـك ُرمُــو ِز
�أَفتـ ُح نافذتينْ ِ و�أَقـر�أ ُ:
ال َّت�أويـلِ ال�صاخبِ ل َّليـلِ
تلك ال ُ
على �شا�شاتِ ال�شج ِر الكابي
ري
أنفاق َهبـا ًء �ست�ص ُ
َ
وتلك ال َع ُ
تبات �س ُت�شر ُِق منها �أقمـا ٌر
حتتَ ظاللِ ال َق ْح ِـط
َذواكـ ُر �ش َّتـى
و ُت�ضي ْء
ُ
ُ
ُ
َ
ري ذواك َر نائمـةً
ياط الن�سيانِ املجدولـ ِة
َتتل َّوى حتتَ �سِ ِ
وفلـول الأمَرا ِء ت�ص ُ
قوف يف َق ْبـ ٍو َتتع َّت ُق في ِه ُ
عيون الأنبـا ْء
من ُح ّمى ذاكر ٍة نب َتت حتت ُ�س ٍ
غام�ض ٍة
َيرعاها �ش َب ٌح َيتبدّى كالعفريتِ احلائـلِ
�أَن َكـ َر ُه امل�صبا ُح

لو �أنها تتكلم
إلى روح الشهيد “يزن سبأ”

لو �أ ّنها تتك َّل ُم
لروتْ لنا
حِ َكماً
مالحِ َم عنك ُم
َ
ولفا�ض من �أنهارها
ال�سالف ِة
عط َر ّ
�أن ُت ُم
وحل ّومت �أطيا ُرهَا
فوق املدى
تتب�س ُم
ّ
فال ُ
أر�ض
م ْذ كان الكال ُم
على اخلليق ِة
يرخ ُم
با�سم ّ
ال�شهيدِ :
ِ
�شفاهُ هَا
تتلعث ُم
يوم ّ
ال�شهاد ِة
غيم ٌة يف �سِ فرهَا
�إن �أمطرتْ
فعلي ُك ُم
� ْإن �أحج َمتْ
فلغاي ٍة يف نف�سِ ها
لو تعلموا!!..
خمطوف ًة
تبكي على فلذاتها
وتهم ِه ُم
ال فر َق ب َ
ني �ضمائ ِر ال ّتكوين

يف �أعرافها
ه ْم �أنت ُم
�أنت ْم ه ُم
هو �آخر العنقود
قالتْ وارمتتْ
�أ ٌّم على �شهقاتها
تتك ّت ُم
“يزن” ّ
ُ
ال�شهي ُد
احلي
ّ
ما غاب الفتى
هو يحل ُم
زغرود ٌة
م ّدتْ والئ َم عطرها
ف�إذا ال ّزهو ُر
ُّ
ته�ش ُم
جن ٌم هوى
نحو العال
لتغيب فيه
َ
الأجن ُم
كال ّليث �ش ّد على ال ّردى
يرتنمّ ُ
املج ُد غايت ُه
ال ّزهو راي ُته
خ ّفاق ًة
وتحُ َ ْمحِ ُم
نرنو �إليه
كيف يقتح ُم الوغى
مي�ضي كح�شدٍ

•�أو�س �أحمد �أ�سعد
وحده
يتق ّد ُم
من ك ّل زاوي ٍة
تراءى هيث ٌم
متو ّثباً
نحو ّ
ال�شهاد ِة
�ضيغ ُم
من َ
خا�ض يف
جلج الغيوبِ
ِ
له الكالم
املرب ُم
�سط ُح احلياة
ميا ُه بحرٍ راكدٍ
وعمي ُقها
ٌ
�سحيق
قا ٌع
مبه ُم
يو ٌم م�ضى ب�سعاد ٍة
�سيلي ِه يو ٌم
م�ؤ ُ
مل
ال معنى للأقوالِ
رف الفتى
يف عِ ِ
ُ
فالقول
يف الفعلِ اجلليلِ
ُرتج ُم
م َ
قالوا:
احلياة مباه ٌج و�صدار ٌة
ْ
فاغرف �إذن
من زادِهاَ

وتن ّع ُم
َ
�ضحك ّ
ال�شهي ُد
فبا َن �سنُّ عذوب ٍة
“ب�سمالخ”
عدت يوماً
� ْإن ُ
خائباً
ال ترح ُم
من�ضي
ُ
الفرا�ش
كما مي�ضي
�إىل احلريقِ
ُ
نطوف
جنري
تار ًة
ونه ّو ُم
أر�ض �صامتةٌ
ال ُ
على �أوجاعها
لو ت�صر ُخ ال ُ
أر�ض احلبيب ُة
�آ ِه
لو تتك َّل ُم
لتناهى من جنباتِها
�صوت ٌ
ٌ
عتيق
محُ َك ُم
هلل
با ِ
يا وطن ّ
ال�شموخ
كفى دماً
با�سم احليا ِة
ِ
كفى
د ُم

أصوات
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قناديل َمقد�س ّية

• رنا قنرب

فل�سطني/القد�س

حي..
الطفل «�أحمد منا�صرة» �شهي ٌد ّ
البد
�صوت �أ�سنان َت�صطك منْ �شِ دة رَ
واخلوف ،عينانِ �صغريتانِ ذابِلتانِ
يت�ص َّيدهما النعا�س ،وج ّع ميتد يف الأفق،
َ
يبتعِد عنْ طفولت ِه َ�شي ًئا ف�شي ًئا و�سط ُغرفة
تفا�صيل،
ووجوه بِال عُيون �أو
ِ
�صغِريةُ ،
يحاول �أَ ْن يتذكر ،هو ال يتذكر حقا متى
كان طفال ..متى ودّع �أمه يف ال�ص َباح الباكِر
ذاهباً ملدر�ست ِه و�أ�صد َقائه ،ينك�سِ ر �صوت ُه يف
حنجرت ِه مراراً «�أَنا ..م�ش ..متذكر» ال �أحد
منهم يتذ ّكر ،دعو ُه ينام قليال َع َّل َذاكرة
تجَ يء لِهذا ال َعامل ُتعِيد ُه طِ فال!.
••
تعودت الطفلة ال�صغرية �أن تند�س داخل
فرا�شها باكية حني يباغتها احلزن ،كربت
تند�س حاملة يف بطن
الطفلة و�أ�صبحت
ّ
غيمة ت�سافر بها من فوق فوق تكاليف
احلياة..
••
ني حزينةٍ ..عن
و�أخذت َت�سر ُد احلكايات بع ٍ
الوطن واالغرتاب ومع كل حكاية تن�ش ُد
ِ
�أُغنية ت�سبقها دمعة مُفتاحها احلنني.
جدتي متلك يف جعبتها الكثري الكثري
من احلكايات املُ�ضحكة ،و�أُخرى م�ؤملة
َح َد البكاء ،و�أخرى ال �أج ُد لها تف�سرياً..
فما ع�ساي �أقول جلدتي التي �أورثتني
اخليبات.؟
كم ن�شبه بع�ضنا �أيتها اجلدة احلزينة،
ُ
لوطن
نتوارث االنك�سارات واحلكايات
ٍ
م�سلوب ال تنتهي ،ن�ستح�ضرها يف الذاكرة!.
••
ْ
اَل �أ ْدرِي َك ْي َف ا�ستطاعَت الأ ْب ّجدِ ية �أن َتكذِ ْب
ْا�س َتد ْر ُت َح ّتى اَل �أ ْق ّر�أ ال ْأ�س َما َء الع رِْبية َعلَى
اللَوائِح
َلكِنْ هَذِ ا الطِ ْف ُل الذي �أمامِ ي اَل َي ْكذِ ب
َوهَذا ا َ
حل َجر َي ْعر ُِف تارِيخ املَدِ ي َنة َو اَل َي ْكذِ ْب
ريوز الذِ ي َكا َن ي ْهت ُِف َب َ
ني ج ُمو ِع
�ص ْوت َف ُ
ال�سائحِ ني
َ
بال�شوارِع َ�شوارِع ال ُقد�س ال َعتيقة «لاَ
«مَريت َ
َي ْكذِ ْب ..
َوهذِ ه َ
ال�شوارِع اَل َت ْكذِ ْب !
ُ
َو�أ َنا ا ْبن ُة الأ ْر�ضْ ،ا�ست ْن َ�ش ْقت َرائ َِح َة �أمِ ي
ني َه�ؤال ِء ال ُغ َرباء
و�أمِ ي َع َر َف ْتنِي مِ نْ ب ِ
و�أمِ ي امل ُ ْتعبة اَل َت ْكذِ ْب!.
••
هو فقط من يعرف كيف يعتلي غيمة،
ُّ
وي�ستل جن ًما دون �أن يجرحه املطر ،ودون
�أن تقذفه الرياح خارج ال�ساحات ،وكيف
يعود مبت�س ًما ،وبني يديه قو�س قزح ،ولكنه
حلم ذهب اىل رحلته ال�سرمدية ...ومل
ذات ٍ
يعد.
اىل روح ذلك الفار�س الذي ترجل باك ًرا..
••

• حنان الزريعي

�أنفا�س

على عتبة القدر خلع «رويد» الفرح ليط أ�
بقدميه ال�صغريتني احلافيتني ب�ساط
اليتم  ،بحث بعينني هلعتني عنها  ،تاهت
خطواته املرتبكة بينهن  ،ومل يجدها ..
فجميعهن يلب�سن الأ�سود وقد ارمتت على
ر�ؤو�سهن مناديل بي�ضاء تك�سر ك�آبة املكان
 ،خطا بني ن�شيج مكتوم وت�أوهات ملتاعة
فخفق قلبه ال�صغري وجفل  ،فهو ال
يريد �سوى �صوتها حني كانت تالعبه �أو
تنهره � ،ضاقت الغرفة امللأى باحلزن به ؛
فبكى بحرقة  ،هرعت جدته �إليه و�ضمته
�إيل �صدرها وحملته  ،خرجت به حيث
ف�ضاء �آخر ال ي�شبه ذاك الذي بالداخل ،
نادت على جده فخرج من امل�ضافة والتي
اكتظت هي الأخرى ب�ضجيج �أج�ش ..
•�أطعميه رمبا جائع
•امل�سكني يريد �صدر �أمه
�ضرب كفيه ببع�ضهما � ،أخذ يدور يف
مكانه مم�سكا بر�أ�سه بني يديه  ،جل�س
على الأر�ض م ّد يديه حلفيده �أن ي�أتي
�إليه  ،فارمتى يف ح�ضنه وهو يبكي  ،وبكى
هو الآخر على يتمه وحفيده  ،رفع ر�أ�سه
والغ�صة �سرقت ما كان يريد
لزوجته
ّ
قوله � ،أ�شفقت عليه  ،اتك�أت على بع�ض قوة
و�أخذت «رويد» من ح�ضنه .
خرج زوج ابنتها هو الآخر من امل�ضافة
� ،س�أل عن ما يريده ابنه  ،لكنها مل جتبه
بل نظرت �إليه با�شمئزاز وتركته مُ�سدل
املالمح  ،ف�شخ�ص مثله ال ي�ستحق �أن
ُيجاب.
دخلت وحفيدها �إىل املطبخ  ،فتحت
رباد ونظرت �إىل عينيه ع ّله ي�شري لها
ال ّ
على �أي �صنف من الطعام ي�شتهيه  ،ف�أ�شاح
بعينيه حيث �أنفا�سها امللتاعة  ،ودفن ر�أ�سه
بني كتفيها و� ّ
أجه�ش بالبكاء لتمتد يديه
�إىل �صدرها وقد احت ّد بال�صراخ حماوالً
�إدخال يده �إىل �صدرها منادياً  « ..ماما
 ..ماما . « ..
جل�ست بي�أ�س على الأر�ضية الباردة
والذهول يجلد وجهها ب�سياطه  ،وال�صغري
بني يديها يريد �صدر �أمه  ..لكنه ال يعلم
�أنها رحلت قبل �أن تفطمه .
•�سافرت �أمك يا قلب جدتك ..
�سافرت بعيداً  ..بعيداً .
احت�ضنته بقوة  ،وا�صطاد البكاء مقلتيها
 ،والذعر �أ�صاب نب�ضات قلبه املت�سارعة ،
فجدته تبكي وهو بني ذراعيها  ،وما اعتاد
«رويد» �أن يحتويه ح�ضنها �إال و�ضحكاتها
تالم�س ف�ضائهما معاً .
م�سحت دموعها  ،وحملته بني ذراعيها
واجتهت �إىل الغرفة التي كانت ت�ضم �أنفا�س
ابنتها وزوجها  ،جل�ست على �سريرهما ،
�أبحرت بخيال ي�صطاد ذكريات مل تع�شها
مي التيه  ،نظرت �إيل عيني
 ،فغرقت يف ّ
ال�صغري والذي هد�أت نوبة بكاءه وبني
يديه ثوب لأمه ّ ،
رف نب�ض قلبها � ،س�ألته
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من �أين �أتى به � ،أ�شار حيث درج مفتوح يف
�أ�سفل اخلزانة  ،اجتهت �إليه و�أخذته منه
 ،لثمت الثوب ب�شفتيها ع ّلها تنت�شل عبق
ابنتها  ،لكن رائحة الدم الذي ّ
خ�ضب
ج�سد ابنتها ذاك اليوم طغى على كل
حوا�سها  ،مالت الأر�ض حتت قدميها
ا�ستندت �إىل اخلزانة و�أخذت نف�ساً عميقاً
 ،نزلت بنظرها �إىل الدرج الذي ما زال
حفيدها يت�سلى ب�إخراج حمتوياته  ،لفت
انتباهها �صندوق مغلف ومثبت عليه
بطاقة �صغرية  ،مل ت�أبه حلظتها ب�أنها
كانت تتطفل على ما ال يخ�صها  ،نزعت
البطاقة وفتحتها لتقر�أ �آخر ما خطته
ابنتها لها :
“ مل �أ�شعر يوماً كم �أنا قريبة منكِ �إال
بعد �أن �أجنبتُ رويد  ،فلقد �أهديتني
احلياة لأكون �أماً  ،و�أنا �س�أهديكِ يف عيد
الأم روايات �أحالم م�ستغامني لتعي�شي
لذة ما كتب هنا � ..أحبك �أمي . “ ..
بالغ�صة
بكت بحرقة وكلمات جمروحة
ّ
�سقطت على �سكون هذه الغرفة :
•يا حبيبة قلبي  ..لقد �أهديتني
ما هو �أثمن  ..لقد منحتني
لقب �أم ال�شهيدة ..
خرجت من الغرفة م�سرعة حمت�ضنة
«رويد» بيد وباليد الأخرى تلك العلبة ،
ا�صطدمت بزوج ابنتها والذي كان يبحث
عنهما  ،فاملع ّزون ي�س�ألون عنها  ،نظرت يف
عينيه بغ�ضب  ،جتاهلته و�أكملت طريقها
 ،حلق بها و�صرخ خلفها غري �آبه بنظرات
من خرج من امل�ضافة :
•ما الذي فعلته لكم � ،ألأجل
ب�ضعة ليرتات من الوقود
تعاملينني هكذا  ،كل من يف
البلدة امتهن بيع البنزين  ،ما
ال�ضري يف �أن �أك�سب بع�ض املال
 ..لقد اختلط اخلري بال�شر ومل
نعد نعرف من يريد لنا احلياة
�أو املوت ..
التفتت �إليه  ،الحظت جتمهر من كان
بالداخل ول�سان حالهم ين�سج �شباكاً من
التخمينات عما يح�صل الآن  ،ولأجل
ابنتها �أرادت الث�أر :
•لوال ذاك الوقود الذي بعته �أنت
وغريك لهم  ،ملا متكنوا من
الو�صول للبلدة  ،وملا ا�ستطاعوا
ق�صف منازلنا وال قن�ص ابنتي
 ..جرميتك لي�ست يف ب�ضعة
�شهداء �سقطوا  ..بل يف وطن
�أنت بعته
رمت منديلها الأبي�ض والذي
�أن�سدل على كتفيها  ..فوق ر�أ�سها ،
والتحفت ب�أنفا�س حفيدها  ،وخرجا
من البوابة الكبرية .
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مباذا �أ�صف زيارتي
للجمهورية الإ�سالمية الإيرانية

قضايا وآراء

• �صبحي �سعيد ق�ضيماتي
ُيط َل ُق على العديد من الزيارات �صفات
كثرية ،منها الزيارة التاريخية� ،أو الزيارة
الودية� ،أو غريها من ال�صفات..لكني ال �أجد
�صفة منا�سبة للزيارة التي حظيت بها �إىل
اجلمهورية الإيرانية الإ�سالمية� ،إال الزيارة
ال��ت��ي �شرحت نف�سي ب��ال��ت��ف��ا�ؤل والب�شائر،
والإمي��ان ال��ذي ي�ؤكد �إن �إرادة ال�شعوب هي
التي ت�صنع املعجزات ،وهي الإرادة التي ميكن
�أن ن�سميها �شم�س احل�ضارة ،وف�ضاء القوة
الالحمدود .ومهما �أ�ضفت من �صفات لزيارتي
ال�سريعة اخلاطفة لإيران ،ما �أعطيتها حقها
م��ن ال�صفات املحببة �إىل قلبي و�أح�لام��ي
وطموحي احل�ضاري..
كانت طهران العا�صمة العمالقة� ،أول املدن
التي ا�ستقبلتنا بطولها ال�شامخ الذي يتعدى
اخلم�سني كيلومرت ًا ،وعر�ض (خم�سني كيلو
مرت ًا)..وب�صدرها الأخ�ضر الرحب ،املزين
ب�أكرث من مائة حديقة كبرية ،وب���أك�ثر من
خم�سمائة حديقة �صغرية...وهذا ال�صدر
الأخ�ضر هو الذي يحد من الطغيان احلجري،
�أو اال�سمنتي لأبنية طهران الرائعة ،التي
تظهر كعرائ�س للفن املعماري البديع؛ الذي
يقدم طهران مدينة من �أبدع و�أجمل عوا�صف
َ
ونظافة ،وفن ًا ,وطيب ًا.
ونقاء
العامل :جماال،
ً
يف �شوارع طهران و�أ�صفهان العري�ضة التي
يبلغ طول بع�ضها الــ 25كم..ال جند فيها عقب
�سيجارة..ترى ال�شوارع مت�ألقة �أنيقة با�سمة،
وك�أنها ترحب بالنا�س ،وتزف لهم الب�شائر،
وتتنف�س عبري الأ�شجار ،وعبق الغيوم التي
حتلق يف ف�ضائها..ولو ت�أملنا الفنون املعمارية
يف ط��ه��ران و�أ���ص��ف��ه��ان ،وبحثنا يف ينابيع
هذا املعماري بروحه ،وب�ساطته ال�شرقية,
لأدرك��ن��ا املنطلقات ال��روح��ي��ة واجلمالية
للمجتمع الإيراين ،الذي ت�ؤكد طبيعته ب�أنه
من �أقرب املجتمعات للأمة العربية .حتى يف
اللغة ،تتطابق املعاين يف التعبري عن الهدف..
فن�سبة كبرية من الكلمات تعطي املعنى نف�سه.
والأغاين الإيرانية تطرب الأذن العربية يف
العديد من �أحل��ان الفن الغنائي الإي��راين..
ويف الفكر وال�شعر وامل��ب��ادئ ،ال تخفى عن
�أحد ينابيعها امل�شرتكة ...ف�سلمان الفار�سي
( ر����ض) ب��دالالت��ه التاريخية والدينية،
مل يغادر الروح العربية..ومن عا�شر القوم
�أرب��ع�ين ي��وم�� ًا� ،صار منهم وفيهم..و�سلمان
الفار�سي ،مل يع�ش عر�ض ًا� ،أو م�صادفة ،بني
ال��ع��رب ،ب��ل عا�ش ح��ب�� ًا ،و�إمي��ان�� ًا ،حتى غدا
�شخ�صية م�ؤثرة ،ورفيعة ال�شـ�أن بني العرب،
وو�صل حب الر�سول ل�سلمان (ر�ض) وتقديره
لهذه ال�شخ�صية الرفيعة ال�ش�أن� ،إىل حد
�ضمه �إىل �أل البيت ،للمكانة الرفيعة التي
احتلها �سلمان يف م�سرية الدعوة الإ�سالمية..
ولي�س ه��ديف الت�أكيد على �أهمية �سلمان
الفار�سي (ر�ض).فمكانته يف قلب كل م�سلم،
لكني �أحلم �أن �أحيي ه��ذه املكانة الرفيعة
ال��راق��ي��ة ،يف ال��ع�لاق��ات االج��ت��م��اع��ي��ة بني
املجتمع الإيراين واملجتمعات العربية ،بغ�ض
النظر عن الأنظمة ال�سيا�سية .فالأنظمة
ال�سيا�سية ،لي�ست ثابتة ،لكن الأ�صل والتطور
للمجتمعات التي �أحلم �أن يكون �سلمان الفار�سي
مثلنا الأعلى فيها..و�أنا �أع��رف اال�سالم يف

حب ر�سول هلل ل�سلمان الفار�سي (ر���ض) ويف
حب �سلمان الفار�سي للعرب وامل�سلمني ..وقد
عبرّ ُت عن هذا احللم يف ح�ضور الدكتور علي
�أكرب واليتي ــ وزير اخلارجية الأ�سبق ،الذي
تكرم با�ستقبالنا يف م�شفى من �أك�بر م�شايف
ّ
�إيران..و تقوم هذه امل�شفى باجنازات علمية
غاية يف الأهمية ،مبا يف ذلك زراعة الكلية،
والقلب والرئتني .وقد ا�ستمعنا يف هذا اللقاء
�إىل كلمة من الدكتور واليتي ،عبرّ فيها عن
ت�ضامن اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية
مع �سوريا ،لإيجاد حل �سلمي ي�شمل الأرا�ضي
ال�سورية كافة..
وق���د ع�ّب�رّ ت ع��ن حلمي يف ه���ذا اللقاء
ب�أهمية وحدة متكاملة بني �شعوب املنطقة
كافة ،ويف تعاون على �أرق��ى امل�ستويات ،ويف
احلقول كافة ،تعزز �أهمية منطقة ال�شرق
الأو���س��ط ،وترفع من مكانتها احل�ضارية يف
العامل .فلماذا ت�سبقنا الأمم الأوروبية �إىل
هذه الوحدة؟؟ وحتام تبقى �شعوب منطقة
ال�شرق الأو�سط �ساحة ل�صراعات داخلية
وخارجية دامية ميكن �أن تحُ ل ا�ستناد ًا �إىل
املبادئ ال�سامية التي تربط �شعوب املنطقة،
وت�ؤكد �أهمية وحدتها ،و�أهمية تعاونها ،الذي
يحقق لها �أحالمها احل�ضارية والإن�سانية..
و�أن��ا على يقني ب���أن تعاون �شعوب املنطقة،
�سيعود بفائدة ال ُتقدر ،لي�س فقط على �شعوب
املنطقة ،بل على العامل �أجمع..
املكتبة الوطنية:
الإجن���ازات التي �شاهدتها يف �إي���ران ،من
ال�صعب ح�����ص��ره��ا..ويف مقدمتها ( املكتبة
ال��وط��ن��ي��ة الإي��ران��ي��ة) وه���ي ذاك ال�صرح
احل�ضاري ــ الثقايف الذي �أراه يتقدم جميع
م��ا �أجن��زت��ه �إي����ران ع��ل��ى ال�صعيد التقني
والطبي واالج��ت��م��اع��ي�..إذ ال ح�ضارة �إ ّال
و تتقدمها الثقافة ن���ور ًا حل�ضارات العامل
جميع ًا..والثقافة حتتاج �إىل �إمي���ان ..وال
�أق�����ص��د الإمي����ان ب��اهلل ع��ز وج��ل ف��ق��ط ،بل
�أق�صد الإميان بالإن�سان وبقدرة ال�شعوب،على
�صنع املعجزات..لقد �أذه��ل��ت �إي���ران العامل
ب�إجنازاتها ،بدء ًا من فنون البناء العمراين
التي تقدم طهران من �أرق��ى امل��دن يف العامل
فن ًا ،ونظافة ،و�شوارع وج�سورا ،و�صو ًال �إىل
مكتبتها الوطنية ،املذهلة ببنائها العمراين
ال�ضخم ،و �أق�سامها العديدة التي تخدم
�شرائح املجتمع الإي��راين كافة ،مبا يف ذلك
ذوي االحتياجات اخلا�صة ،وانتهاء بالو�سائل
التي توفر التوا�صل املريح مب�صادر الثقافة
والأدب .فاملكتبة الوطنية يف اجلمهورية

ومن حقنا �أن نحلم بج�سور
فكرية و�أدبية متميزة ،بني
املجتمعات العربية ،وبني
املجتمعات الإيرانية

(املكتبة الوطنية الإيرانية)
هي ذاك ال�صرح احل�ضاري ـ
الثقايف الذي �أراه يتقدم جميع
ما �أجنزته �إيران ال�صعيد
التقني والطبي واالجتماعي
الإ�سالمية الإيرانية هي م�ؤ�س�سة تعليمية
علمية وبحثية وخدمية ،مت امل�صادقة على
قانون نظامها الأ�سا�سي ،يف تاريخ / 8 /2
 1363من قبل جمل�س الثورة..و ت�ؤدي املكتبة
فعالياتها ب�إ�شراف هيئة الأمناء ،ورئا�ستها
تتماثل يف رئي�س اجلمهورية .ويعود افتتاح
املكتبة الوطنية ،وبدء فعالياتها ب�شكل ر�سمي
�إىل ع��ام ،1316ه��ج��ري وبالتدريج مت دمج
املكتبة الوطنية مبكتبات ومراكز وم�ؤ�س�سات
ومنظمات خمتلفة .وت�����ؤدي ه��ذه املكتبة
فعالياتها من خالل �أرب��ع نيابات لرئا�ستها(
نيابة رئا�سة املنظمة للوثائق الوطنية،
ونيابة رئا�سة املنظمة للبحوث والتخطيط
والتقنية ،ونيابية رئا�سة املنظمة للدعم)
حيث تقوم بفعالياتها يف مبنيني م�ستقلني
هما ( :املكتبة الوطنية الإيرانية) و(خزينة
الوثائق الوطنية الإيرانية)...
�أم����ا وظ��ائ��ف ه���ذه امل��ك��ت��ب��ة ،ف��ع��دي��دة،
الهم الثقايف الوطني
وتعبرّ عن �أهم عنا�صر ِّ
لل�شعب ال��ف��ار���س��ي..وت��ب��د�أ ه��ذه الوظائف
بجمع ك��ل الآث����ار املكتوبة وغ�ير املكتوبة
املنت�شرة داخل �إيران ،وت�شمل �أي�ض ًا :الكتب،
وال���دوري���ات ،وامل��ل�ازم ،والن�شرات اجلوية،
والأ�شرطة ال�صوتية ،والت�صويرية ،والوثائق
االلكرتونية ،والديجاتالية ،و�أمثالها� ،سواء
عن ط��ري��ق ..الإي���داع� ،أو ال�شراء .وت�شمل
وظائفها �أي�ضا :جمع الآثار املنت�شرة يف جمال
الدرا�سات التي �أجريت حول �إيران ،والإ�سالم
بلغات غري اللغة الفار�سية ،وخ�صو�صا اللغة
الإجنليزية والعربية.
ومن الطبيعي �أن تكون هناك طرق لإجناز
هذه الوظائف ،ومنها الفهر�سة ،والت�صنيف،
وت��ن��ظ��ي��م ال��ف��ه��ار���س ،وع���م���ل اخل�لا���ص��ات
واملخت�صرات املطابقة للموا�صفات والنماذج
الدولية .وكذلك �إج��راء فهر�سة وت�صنيف
كل مراجع املكتبة� ،سواء كانت فار�سية� ،أو
غري فار�سية باللغة الفار�سية ،حيث �أن هذا
ي���ؤدي �إىل ت�سهيل وت�سريع وت�شميل عملية
البحث ،واحل�صول على املراجع.
وما �أمتناه �أن يكون هناك ق�سم �أو جناح
خم�ص�ص ،ومهتم بق�ضايا الرتجمة من الأدب
العربي �إىل اللغة الفار�سية ،وم��ن الأدب
الفار�سي �إىل اللغة العربية .فمازالت حركة
ترجمة الأدب العربي احل��دي��ث ،والأدب
الفار�سي ،دون الطموح..
لقد �أذهلتني اجل�سور التي �شاهدتها يف

طهران و�أ�صفهان بفنها املعماري و�أ�شكالها
الفنية ال��ف��ري��دة...وم��ن حقنا �أن نحلم
بج�سور فكرية و�أدبية متميزة ،بني املجتمعات
ال��ع��رب��ي��ة ،وب�ي�ن امل��ج��ت��م��ع��ات الإي��ران��ي��ة..
و�أي ج�سور �أم�ضى و�أ�شد ت�أثري وفاعلية من
اجل�سور ،يف حقول الثقافة والأدب وال�شعر
وال��ف��ن الت�شكيلي وال���درام���ا وامل��و���س��ي��ق��ا..
واجل�سور موجودة ،لكنها بحاجة �إىل تفعيل،
لن�صل �إىل �أعلى امل�ستويات يف تالقح الثقافات
والآداب ،والفنون الإبداعية الأخرى..
ويف زيارتي كنت �أحلم �أن �ألتقي ب�أدباء
الأط���ف���ال ،و���ش��ع��راء وف��ن��ان�ين يف امل��ج��االت
ك��اف��ة...ل��ك��ن حلمي ه��ذا مل يتحقق ..ومل
ألتق ب�أديب وال �شاعر �أو فنان ،بل زرنا معمل
� ِ
ال�سيارات ،الذي ُيعد من �أهم �إجنازات ال�شعب
الإي��راين� ،إىل جانب معمل احلديد ،ومعامل
�أخ���رى ،رفعت من مكانة �إي���ران ال�صناعية
واالقت�صادية وال��ت��ج��اري��ة..ل��ك��ن التقارب
والتعاون ،بني ال�شعوب ،ال ميكن �أن يكتمل،
وال ميكن �أن يكون فاعال� ،إ ّال بالتعاون الثقايف
والإب��داع��ي بني ال�شعوب الأك�ثر ا�ستعداد ًا،
وقابلية للتعاون اخلالق ،الذي يرفع من �ش�أن
ومكانة املنطقة ،التي تتعر�ض من �أمد طويل
�إىل حم��ن ووي�ل�ات وم���آ���س ،حت��ط م��ن مكانة
�شعوب املنطقة ،وتهدر طاقاتها ،باجتاهات
تقود منطقة ال�شرق الأو���س��ط �إىل الب�ؤ�س
واالنحطاط.
ل��ق��د �أج��ج��ت زي��ارت��ي لإي�����ران� ،أح�لام��ي
وطموحاتي ب���أن �أرى �شعوب املنطقة التي
�أعي�ش فيها ،ج�سم ًا واح����د ًا ،قلبا وقالبا،
وبنيان ًا مر�صو�ص ًا ،يف �سبيل منطقة ي�سودها
الأمن والأمان وال�سالم ،وتعمها املحبة واملودة
والوئام واخلريات ،يعي�ش فيها �أهلها ،م�ؤكدين
�أهمية قدراتهم وطاقاتهم يف اال�سهام يف
احل�ضارة الب�شرية ،التي تهتدي باملبادئ
ال�سامية ،التي دعتنا �إليها الأديان ال�سماوية
خ�ص ُ
اهلل منطقتنا بها!
التي ّ
و�أزهر احللم:
ال ميكن �أن نن�سى ا�سم ال�سيدة زه��راء
مو�سوي ،التي ا�ستطاعت �أن تفتح طريق ًا
�سياحيا طوله  700كم ،ي�صل �إىل بحر قزوين،
بعد �أن ا�ست�صعب العديد من امل�س�ؤولني ،تعبيد
مثل هذا الطريق ،ب�سبب التكاليف الباهظة
املرتتبة على ذلك ...لكن ال�سيدة زهراء ،مل
تي�أ�س ،بعد �أن ُ�سدت جميع الطرق يف وجهها،
ولكنها مل متل يف بذل العديد من املحاوالت
من �أج��ل فتح ه��ذا الطريق ،نظر ًا لأهميته
ال�سياحية واالقت�صادية .و�أخ�ي�ر ًا �أثمرت
حماوالتها ،لي�س فقط بفتح وتعبيد الطريق
ب�أرخ�ص الـتكاليف ،بل بفائدة �إ�ضافية للبالد،
يقدمه هذا الطريق لالقت�صاد الوطني..فقد
تبني ،من خالل البحوث� ،أن الطريق ممكن �أن
مير مبنطقة حتوي مواد مفيدة لالقت�صاد..
وبذلك مت فتح الطريق ،بفائدة م�ضاعفة
ع��ل��ى ال��وط��ن..وه��ك��ذا �أزه����ر ح��ل��م زه���راء
مو�سوي ،التي جاهدت يف �سبيل هدف �آمنت
به لأنها ت��رى بب�صريتها الثاقبة ،وت��درك
بقلبها وعقلها ،م�صلحة الوطن ،وتعرف �أهم
مرتكزاته الأ�سا�سية .هكذا ت�صعد ال�شعوب
قمم املجد!
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ً
حزنا على �سقوط بغداد
�شاعر �أوجد نظرية الفن للثورة – مات
• حممد عيد اخلربوطلي
كمال عبد احلليم �شاعر ك��ان م��لء ال�سمع والب�صر يف
ثالثينيات القرن املا�ضي حتى �أوائل ال�سبعينيات� ،إىل زمن
تنكرت فيه م�صر لال�شرتاكية وارمتت يف �أح�ضان الر�أ�سمالية
الغربية ،واالنفتاح االقت�صادي ،عند ذلك انزوى ال�شاعر
كما انزوى �أ�صحاب الكلمة يف الظل.
يعد ال�شاعر كمال عبد احلليم من �أوائ��ل من و�ضع بذرة
الفكر ال�سيا�سي الواعي يف ال�شعر العربي احلديث ،ع َّرفه
ال�شاعر حممد الفيتوري فقال�« :إن��ه هو املجدد احلقيقي
لل�شعر احلديث ولي�س نازك املالئكة وال�سياب»
لأن هذين ال�شاعرين جددا يف ال�شكل فقط� ،أما كمال عبد
احلليم فقد جدد يف املعاين والأفكار وامل�ضامني� ،إ�ضافة �إىل
اللغة املمعنة يف الب�ساطة ،والتي ال يقف اللفظ فيها �ساتر ًا
يحجب املعنى ،كما قال �أحمد عبا�س �صالح.
ويقول ح�سني عبد العظيم« :وبالفعل ف�إن ال�شاعر كمال
عبد احلليم مل يكن يف �شعره ال�سيا�سي يلعن املحتل� ،أو ميجد
احلاكم كما كان �سائداً ،و�إمن��ا دخل �إىل كهوف املنا�ضلني
ال�سيا�سيني و�أكواخ العمال والفالحني»
وقد عرب عن ه�ؤالء �أروع تعبري ،فهو القائل:
�أخي �أيها الإن�سان هل يف م�صر �إن�سان؟!
هل الفالح والفالح �أ�سمال و�أكفان
هل العمال والعمال �إجهاد وحرمان
هل املظلوم واملظلوم ال يجديه غفران
و�إن كنا �شرارات فنحن اليوم بركان
ح�صل ال�شاعر على لي�سان�س يف احلقوق �سنة  ،1947ولكنه
مل يعمل باملحاماة وال بالق�ضاء� ،إمنا زج نف�سه يف �صفوف
املنا�ضلني ال�سيا�سيني ملقاومة ما كان ي�سمى بالثالثي القذر
(االحتالل والق�صر والإقطاع) لذلك ق�ضى وقت ًا طوي ًال يف
املعتقالت التي كان يزين جدرانها ب�أ�شعاره ،و�إذا حمتها �أو
طم�ستها �إدارة املعتقل حفرها املعتقلون ب�أظافرهم مرات
ومرات ،كما يثبت ذلك م�صطفى �أمني يف كتابه (�سنة �أوىل
�سجن) حيث روى �أن ح�سين ًا دخل ال�سجن احلربي فوجد على
�أحد اجلدران �أبيات ًا لكمال عبد احلليم تقول:
هاتوا احلبال من الأ�شواك واجتمعوا
لدى احلبال وهاتوا من ت�شا�ؤونا
وعاجلوا ال�شنق يف �صمت ويف
حذر
من الرعاع فقد ال ي�سرتيحونا
�أت�شنقون �أمام ال�شعب قادته؟
وجتعلون من الإعدام قانونا
�أتعدلون؟ في�أتي عدلكم عجبا
من فاته احلبل يق�ضي العمر
م�سجونا
�أتعقلون؟ لقد �ضلت عقولكمو
معنى العقول فعدوا ال�شعب
جمنونا

والتي دعا فيها اجلماهري الكادحة �إىل
التحرك والثورة ،وهي الق�صيدة نف�سها
التي �أثارت حفيظة �صدقي با�شا رئي�س
ال��وزراء ،وكانت الق�صيدة قد �أودعته
ال�سجن لأول مرة ،ومنها قوله:

هذه الأبيات مقطع من ق�صيدته
(احل��ب��ال) التي �أه��داه��ا ال�شاعر
�إىل �شهداء العراق �سنة  ،1947وقد علق عليها ح�سني عبد
العظيم بقوله« :وما �أ�شبه الليلة بالبارحة»
ــــ ديوان (�إ�صرار):
�أ�صدر ال�شاعر يف حياته ديوان (�إ�صرار) وديوان (هذه
�أر�ضي �أنا) ،و�ست�صدر �أعماله كاملة وهي ت�سعة دواوين.
ب��د�أ ال�شاعر رحلته الن�ضالية وال�شعرية قبل �أن يبلغ
الع�شرين من عمره ،عندما كتب ق�صيدته ال�شهرية �إ�صرار،

ق�صائده تتميز بالب�ساطة
والعمق واالنحياز للفقراء
والكادحني واملعدمني ،وتب�شر
بالثورة القادمة

�أخي ما نحن بالأحرار
لكن نحن عبدان
لقد �ضاقت بنا الأوطان
ما للعبد �أوطان
ونار الظلم يف الق�ضبان
يف الأكواخ نريان
�أخي ما ال�سجن؟
هل يف ال�سجن تعذيب وحرمان
وهل يجدي مع الأحرار ق�ضبان و�سجان؟

عندما ���ص��درت الطبعة الأوىل ل��دي��وان (�إ����ص���رار) يف
�سنة � 1951صودرت يف اليوم التايل مبا�شرة ب�أمر النيابة
والق�ضاء ،و�ألقت املخابرات ال�سيا�سية القب�ض عليه بتهمة
التحري�ض على الثورة وقلب نظام احلكم امللكي يف م�صر،
وقال وقتها امل�ست�شار جمال العفيفي رئي�س النيابة التي
�صادرت الديوان�»:إننا �أم��ام �شاعر ال ي�ؤمن بنظرية الفن
للفن وال نظرية الفن للمجتمع ،و�إمنا نحن �أمام �شاعر ابتدع
لنف�سه نظرية خا�صة به ،هي نظرية الفن للثورة».
وبقي �سجين ًا �إىل �أن قامت ثورة متوز  1952ف�أخرجته،
ولكن �شاءت خمابرات عبد النا�صر �أن تزجه يف ال�سجن
ثانية بتهمة انتمائه �إىل تنظيم ي�ساري حمظور.
ــ �شهادات الأدباء يف ديوان �إ�صرار:
وقد قيلت �شهادات يف ديوانه �إ�صرار تعد كل �شهادة منها
و�سام ًا على �صدره ،وخلدته بعد وفاته ،فقد قال معا�صره
د� .أحمد زكي �أب��و �شادي�« :إن كمال عبد احلليم �صاحب
ديوان �إ�صرار �أبت وطنيته �إال �أن ين�شره يف �أحرج الظروف
التي تتطلب ال�شجاعة وح�سن القدوة،
فتعر�ض ديوانه للم�صادرة ،ولكنه نال
احرتامنا ك�شاعر حر».
وقالت ال�شاعرة ملك عبد العزيز:
«�إن كلمات �إ���ص��رار ال ت��دع��و للثورة
فح�سب ،بل تب�شر بها وتتنب�أ ،و�إنها
كانت �إحدى مقدمات ثورة  23متوز».
�أم��ا ال�شاعر حممد الفيتوري فقد
قال�« :إن هذا ال�شاعر كان �أول �شاعر
يقف ب��ج��ر�أة وفدائية �أم���ام ج�بروت
احلكم امللكي يف م�صر ،وو�ضع يده على
ج��وه��ر الأمل الإن�����س��اين عند الفالح
امل�صري».
وق���ال فيه �صديقه ال�شاعر عبد
الرحمن ال�شرقاوي�« :إن كمال عبد
احلليم �شاعر حر ومنا�ضل كبري يعرف دائم ًا كيف يتخذ
مادته يف التعبري ،و�أن ديوانه مل يكن ال��ورق �أو الكتابة
وحدهما ،بل امتد �إىل الطريق واجلبل واحلقل وال�صحراء،
وقد اختلط �شعره بحياته ليكونا مع ًا �ضربة واح��دة من
�ضربات التحرير لبناء وطن حر �سعيد»
مواقف م�ضيئة:
ك��ان ال�شاعر كمال عبد احلليم �شاعر ال�شعب �صاحب
املواقف امل�ضيئة ،وكان يف حياته مثار خالف و�صراع ،وبقي

بد�أ ال�شاعر رحلته الن�ضالية
وال�شعرية قبل �أن يبلغ
الع�شرين من عمره ،عندما كتب
ق�صيدته ال�شهرية «�إ�صرار»

كذلك بعد موته ،ففي االحتفالية
ال��ث��ان��ي��ة ل��وف��ات��ه �أث��ي�رت ق�ضايا
�ساخنة ،مثل اللقاءات التي كانت
جت��ري ب�ين الكاتب الكبري حممد
ح�����س��ن�ين ه��ي��ك��ل وع����دد م���ن ق���ادة
ال�شيوعيني يف �أوائل حكم ال�سادات
ب��ه��دف ا�ستقطابهم �إىل نظامه،
ومثل الوثيقة التي �أعدها ال�شاعر
لتطوير امل��ي��ث��اق ،وال�برق��ي��ة التي
�أر�سلها للراحل عبد النا�صر.
ذك��ر د� .أح��م��د الق�صري يف هذه
االحتفالية �أن كمال عبد احلليم
ق��دم دور ًا ك��ب�ير ًا يف خلق ثقافة
وطنية �صاغت ال��وج��دان ال��ع��ام،
و�ساهمت يف دعم الن�سيج االجتماعي و�شعور االنتماء رغم
وجود االحتالل والق�صر ،وذكر عدة مواقف لـه ومنها:
 كان كمال عبد احلليم امل�س�ؤول الأول عن مكتب الأدباءوالفنانني يف احل��رك��ة الدميقراطية للتحرير الوطني
(حدتو) ،ولعب دور ًا مهم ًا يف تنمية العديد من املواهب
ال�شابة حينذاك ،والتي احتلت م�سرح احلياة الثقافية منذ
ذلك الوقت ،ومنهم ف�ؤاد حداد و�صالح جاهني وح�سن ف�ؤاد
ومعني ب�سي�سو وعبد الرحمن ال�شرقاوي وجمال ال�سجيني
وغريهم كرث.
 �أ�س�س و�سائل لن�شر الثقافة اجلديدة ،مثل دار الفناحلديث ودار الفكر ودار الغد.
 ك��ان رج��ل تقريب ال�صفوف بني جمال عبد النا�صروال�شيوعيني ،وقد �أر�سل يف عام  1965برقية لعبد النا�صر
وفيها املوافقة على �إنهاء التكوين امل�ستقل لل�شيوعيني ،ولكن
مل يذكر �أحد من امل�ؤرخني �أنه ا�شرتط يف مقابل احلل �أن
تتوقف ال�سلطة متام ًا عن معاداة ال�شيوعية ،وعندما وجد
�أن �شرطه مل يتحقق جل�س مع �أربعة من رفاقه ليعيدوا
جتمعهم با�سم التيار الثوري.
 كان ال�سادات يريد ا�ستقطاب عدد من الرموز الي�سارية،فجرى لقاء بني هيكل وال�شاعر لكي يتعرف على مواقف
جماعته ،ويف هذا اللقاء �أثار املخاطر التي تهدد م�صر من
جراء �سيا�سات ال�سادات.
 ارتباطه باحلركة العمالية ،فقد ك�شف نبيل عبد الغنيالقائد العمايل عن وجه �آخر من وجوه كمال عبد احلليم،
وهو ارتباطه باحلركة العمالية يف حلوان ،وال��دور الذي
لعبه يف تربية عدد من الكوادر العمالية املهمة ،وكذلك
وقوفه �إىل جانبهم عندما تعر�ضوا لالعتقال عام ،1971
وات�صاله بهيكل لكي يتدخل لوقف تعذيبهم وهو ما جرى
فع ًال.
ــــــ كمال عبد احلليم املرتجم:
يقول عبد املنعم تليمة« :كان لل�شاعر دور كبري يف اجلانب
الأدب��ي من النه�ضة ،فهو من جيل ال��رواد الثاين ،ولذا كان
متعدد املواهب ،كنا ندر�س يف كلية الآداب بجامعة القاهرة
ترجمته ل�ل�أدي��ب الرو�سي (مايكوف�سكي) كذلك در�سنا
يف النقد الأدب��ي ترجمته الرائعة لكتاب ماوت�سي تونغ
(م�شكالت الأدب والفن)»..
ــــــ �أ�صدقاء كمال عبد احلليم:
دعا عبد العظيم املغربي النا�صري البارز �إىل ت�شكيل
جماعة �أ�صدقاء كمال عبد احلليم ،بهدف �سرب �أغوار هذه
اجلوهرة التي مل ت�أخذ حقها بعد ،فقد تعر�ض ال�شاعر
كمال عبد احلليم لتجاهل وتهمي�ش و�صل �إىل حد تزييف
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والفكر النقدي الذي متيزت فيه كتاباته� ،إىل �أن وافته
املنية وك��ان قد خالف وراءه م�ؤلفات ُيعتد بها وتتمتع
بالكثري من امل�صداقية.
وكان للن�ص �أي�ض ًا تعليق م�شابه ب�شكل ما مع مطاع �صفدي،
وكان لهذا الأخري ظهور ذو خ�صو�صية يف حينه.
كتب الن�ص يف زاوي���ة نقدية علق فيها على ق�صة
ق�صرية بعنوان (�سلمى) ن�شرتها جملة الآداب يف كانون
الثاين .1960جاء يف التعليق �أن «مطاع»:
ال يخرج فيما يكتبه عن الواقعية وعن كونه وجودي ًا،
فهو رمزي ومثايل مبعنى ما ،وهو فوق هذا �صاحب فل�سفة ال
يزهد يف التعميق وال تفوته اخللجات املختبئة حتت ال�ستار
ال�سابع� ..أ�صالة مطاع تلك هي �أثالمها العميقة.
ويتابع يف تناوله للق�صة الق�صرية:
�إين من املت�شوقني ل�شطحات م�ؤلف م�سرحية (الآكلون
حلومهم) .لكني� ،أ�شك �أنه يكتب للجماهري� ،سيظل ق�صا�ص
النخبة ال�صبورة على متاعب الفل�سفة� .إنه يحتفظ للأدب

زمن الب�شارات

بعر�شه الأر�ستقراطي� .أما (�سلمى) الأق�صو�صة تبقى –
و�ستبقى حتم ًا -يف تراثنا منوذج ًا لنوع من الأدب ،لي�س
هو �أدب املتعة ال�سهلة ولي�س هو �أدب ال�شعب ،و�إمنا هو �أدب
الفال�سفة من الأدب��اء ،والأدب��اء من الفال�سفة امللتزمني
مب�س�ؤوليات قومية واجتماعية .فعلى الذين يبتغون من
الأدب خدر التفكري �أن ين�صرفوا عن قراءة مطاع .كثري ًا
ما عار�ض بع�ض الكتاب كتابات مطاع �صفدي ملا ات�صفت به
كتاباته من عمق الفكرة ،واتهم ب�أنه يغرق يف الغمو�ض.
وجه مل�سرحيته (الآكلون حلومهم) �أنها ال ت�صلح للم�سرح
و�أنها ال متلك القدرة على �إفهام اجلمهور .لكن ذلك مل مينع
كتاب ًا �آخرين من الدفاع عن امل�سرحية وعن نهج كاتبها .من
ه�ؤالء القا�ص ال�شاب (حممد حيدر)  -مدر�س الفل�سفة
الذي خ�سره الأدب يف �سن مبكرة -الذي انربى معلق ًا على
ر�أي الن�ص وعدد �آخر ممن تعاملوا مع النقد الأدبي �آنذاك،
كتب:
� ْإن نخ�سر مئات القراء العاديني �أف�ضل بكثري من �أن نخ�سر

�أديب ًا موهوب ًا ،و�أن يرتفع القارئ �إىل م�ستوى الكاتب خري
من �أن يهبط الكاتب �إىل م�ستوى القارئ فنخ�سر الإثنني
مع ًا.
ك�أمنا عزة الن�ص قد تنب�أ ملطاع �صفدي مبا �أجن��زه يف
حقلي الأدب والفل�سفة ما جعله يف مقدمة املفكرين العرب،
بقوله:
ظل مطاع �صفدي �أديب ًا يتكلم بلغة الفيل�سوف وفيل�سوف ًا
مل يخرج من لغة الأدب .فك�أمنا تنب�أ الن�ص مبا �صار �إليه
مطاع من علو �ش�أن يف �إجنازاته الأدبية وتفوقه الفكري
مبا ي�سطره حتى الآن من �سجاالت فل�سفية مع كبار فال�سفة
الع�صر ومبا يعر�ضه من درا�سات يف هذا ال�ش�أن قلما و�صل �إىل
م�ستواها غريه من الفال�سفة والكتاب العرب.
ال نبالغ يف قولنا �أن العقود الثالثة الأوىل من الن�صف
الثاين من القرن الفائت كانت بحق تب�شر بنهو�ض �أدبي
وفكري متيز بطموح نقدي يواكب الأدب والفكر الإن�ساين
وينه�ض به.

تتمة � ............ص3

تقنيات يف الإلقاء جمالية احل�ضور َوالتو�صيل
لهذا الو�صول �إما بتلقائية املوهبة وح�سن
متثلها �أو باالجتهاد والت�صميم على بلوغ
امل��راد الأف�ضل ب�شروط الرغبة بالتطوير
مدفوعة بحبية خا�صة تتوخى املعرفة،
وم�����س��ت��ف��ي��دة م��ن جت����ارب ال��غ�ير ودرا���س��ة
املنظرين يف ه��ذا امل��ج��ال ،وه��ي ال ح�صر
ُ
تختلف من �شخ�ص ٍ �أو جمتمع ٍ لآخر،
لها
وال يخفى على املهتم واملتابع �أن احل�ضور
ال�شخ�صي يف حالتي االجتهاد والتمثل وما
فروقات بينة ٍ يك�شف لنا قيمة
بينهما من
ٍ
احل�ضور الإيجابي يف حتديد م�سارات احلدث
واملعامل التي ير�سمها  ..وا�ستنادا �إىل ذلك
ميكن لنا �أن ن�أتي على ذكر الكثري من النقاط
التي ت�ستنتج ُ من ح�ضور املتمثل �أو التي ميكن
التدرب عليها وتعلمها ..
للمجتهد
ُ
ري
وم��ن ب��اب التو�ضيح وتقدمي املثل ن�ش ُ
بالذكر �إىل بع�ض ما ميكن اال�ستفادة ُ منه
 1ـ ج��دي��دُ املو�ضوع بالعنوان والأف��ك��ار
واملغزى.
 2ـ ترتيبات ُ الأفكار.
 3ـ و�ضوح ُ املعنى واملراد.
 4ـ ال�شواهد ُ املرفقة ُ وقوة ُ االقتناع بها.
 5ـ دقة ُ التوقيت واحرتامه.
 6ـ �أريحية املكان والإنارة اجليدة.
�إن ما �سبق من تقنيات موظفة بالتمثل
والوعي فيه �أو االجتهاد وتدريباته ُتر�سي
قاعدة غنية حل�ضور ال�شخ�صية وما متلكه ُ
من مفردات �أو ا�ستعدادات ٍ لالجتهاد  ،لكن
َّ هذا ال ينفي حاالت ٍ ي�صعب فيها االجتهاد
ُ حيث �صا َر الإل��ق��اء ال��ع��ادي عندها طبعا
ي�صعب ُ تطبي ُعهُ  ،حت َ
���ول م��ع ال��زم��ن �إىل
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

�سيكولوجية �شخ�صية خا�صة ،والأمثلة
ك��ث�يرة ق��د ت��ت��ذك��رون بع�ضها م��ن خ�لال
متابعاتكم لن�شاطات مثل ذلك.
ــ جمالية احل�ضور:
وا�ستيعاب احلدث
هو اال�ستعدا ُد اجليدُ
ُ
وال�����س��ي��ط��رة ُ ع��ل��ى ال�����ض��واب��ط واملعطيات
والأدوات واملفردات والر�سم ال�سليم لهيكلة
هذا احلدث عند امللقي �أو �صاحب الإلقاء .
ري الذي
وهو االنطبا ُع
ُ
املريح والالفت ُ واملث ُ
ي�شعر فيه املتلقي بالراحة و�شغف املتابعة
ُ
 ..واحل�ضور هو امتالك ٌ لنا�صية املوقف
وح�سن التحكم ،ووعي الت�صرف باملعطيات
الداعمة ُ
مثل :ترتيب الأفكار والأولويات
والهام واملهم والربط بني الأ�صل والفرع
وبني الفرع وت�شعباته ب�إم�ساك ٍ حمكم على
ُ
بحيث ُيبعد التبعرث والتيه
خيوط الربط
والإرب�����اك ويف ذل��ك ارت��ق��اء ٌ يف احل�ضور
ُ
وتعزيز دوره بو�ضوح و�صدق املطروح .
و�إذا كان احل�ضو ُر �أ�سا�سيا يف �إدارة الإلقاء
بال�شكل والهيئة العامة ـ كما �سبق ـ وبكنف
املعلومة وطرق الإف�صاح عنها وحممولها �إىل
املتلقي ف�إن �صنيع ذلك مل يكن �إال من خالل
ذل��ك احل�ضور املميز ال��ذي ه��و بحد ذات��ه
اجلمال بعينه � ،أي �إن َّ اجلمال هنا ومن خالل
هذا احل�ضور وانعكا�س �أدوات��ه وم�ضامينها
على متلقيها بالإيجاب هو حم�صلة اخلروج
بفتح جديد للمعرفة املن�شورة وتلك طبيعة
ٌ ت��ف��ر���ض وج���وده���ا ول��ك��ن ه��ن��ا باحل�ضور
وجماليته.
وعلى ال�ضفة الأخ��رى من طريف معادلة
الإل��ق��اء (امل��ل��ق��ي وامل��ت��ل��ق��ي) ف����إن جمالية

احل�ضور ُ
ت�صل �إىل معرفة حالة املتلقي و�أثر
ما ي�صله ُ �سلبا �أم �إيجابا .
ويف هذه احلالة من احل�ضور وبعني مدركة
ويقظة ٍ وبتناوب الر�ؤية بني الن�ص املكتوب
�أو �شفويته املحفوظة واملتلقي (�أو جمهور
املتلقني  ،جمهور احل�ضور) ُ
يقف امللقي على
حالة متلقيه يف انعكا�س مطروحه ان�سجاما
�أو �إعرا�ضا �أو نفورا تظهر ُ معامله ُ يف تكرار
النظر �إىل ال�ساعة ،وحركات مت�شنجة يف
الأرجل وتعدد حاالت التثا�ؤب� ،أو اخلروج
بحجج واهية (موبايل)� ،أو حتى االن�شغال
ب���أي موجود ٍ �آخ��ر ثابت ٍ �أو معلق ٍ بنف�س
املكان دون ثبات ٍ �أو تركيز ٍ هروبا من حالة
مل ت�شده �أو ت�ؤثر فيه.
وباليقظة والفطنة ميكن للملقي وبزاد
احل�ضور لديه تدارك ذلك بالبدائل املنا�سبة
�أو التوقف واالعتذار لكن َّ ذلك من احلاالت
النادرة واخلارقة خا�صة عند من ال تتوفر ُ
فيه مقومات ُ جمالية احل�ضور التي َ
�سبق و�أن
�أف�ضنا ب�شرحها و�أكدنا عليها .
ويقينا ف���إن من م�ستلزمات هذا احل�ضور
وجماليته جناعة َ التو�صيل  ..تو�صيل
املحتوى �أو املعنى �إىل م��ن ج���ا�ؤوا بدافع
اال�ستفادة املعرفية والتمتع بحيثياتها
كمكت�سب ٍ تنهي�ضي ٍ م�ضاف ٍ  ..ل��ذا كانت
� ُ
أدوات التو�صيل مرتبطة بفاعلية احل�ضور
عند املتلقي وتطبيقاته ،مبعنى �أن التو�صيل
انعكا�س جلمالية احل�ضور بتناغم ٍ �سبق
ٌ
ذكر ُه مع الكلمة املنطوقة والتوقيت املنا�سب
ملحتويات الن�ص وم�ضمونه ك����أن ي��ك��ونُ :
�سيا�سيا  ،علميا  ،خطابيا � ...إل��خ بح�ساب

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

الكتاب العرب  700ل س  -لألفــــــراد2000ل.س اآلراء واألفكار التي تنشرها الصحيفة
وزارات وم���ؤس���س���ات2400ل.س  -ف��ي ال��وط��نتعبر عن وجة نظر كاتبها
ال��ع��رب��ي:ل�لأف��راد6000ل.س أو - $150ل��ل��وزارات
وال��م��ؤس��س��ات .8000س أو-$175خ�����ارج الوطن
ال���ع���رب���ي:ل�ل�أف���راد 20000ل.س أو - $360
للمؤسسات30000ل.س أو $420والقيمة تسدد
مقدمًا بشيك مصرفي ألمر اتحاد الكتاب العرب
-دمشق ويرجى عدم إرسال عمالت نقدية بالبريد.
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املكان والزمان..
�إن تو�صيل م��ا ي���را ُد وب��ح��رارة احل�ضور
وجماليته ،ك ٌ��ل منهما يقابلهُ عند املتلقي
جمالية اكت�ساب املعلومة والت�أثر مبعطياتها
ـ يف احلالة ال�سليمة ـ وبالتايل تناقلها ُ
حيث
ُ
ي�ساهم تكوين ر�أي عام بها فيما يخطط ُ
لتطور جمتمعي مفرت�ض لبلوغ املعنى و�آفاق
امل�ستقبل وذل��ك بتما�سك كل ما يتاح ُ من
الو�سائل املادية واملعنوية الداعمة مبناخ
ُ
منحى
ي�شكل
ٍ تعا�ضدي ٍ �أو رمب��ا تباديل ٍ
ً
معرفيا ال�ستقبال ال��ق��ادم وال��ت�لاق��ح مع
الراهن و�صوال جلديد ٍ مبدع ٍ.
تقنيات ٌ يف الإل��ق��اء ـ جمالية ُ احل�ضور
والتو�صيل عنوانُ م�شهد ٍ ثقايف ٍ قائم ٍ وقدمي
ٍ مبوا�صفات التعبري فيه  ،وم�شهد ٍ عطائي ٍ
تقت�ضيه دوافع التبليغ والتنوير التي غالبا
ُ
ميلك
ما يكونُ فيها الفر ُد ـ بخ�صائ�ص ما
ُ
ومثل هذا
ومتيزه ُمبلـّغا وموجها وم�ؤثرا ،
ُ
��ض��رورات التدبر احلياتي
ال��دور تقت�ضيه �
والتوا�صل االجتماعي �أو التعليمي بكافة
�ضروبه وب��دواف��ع ٍ متنوعة ٍ وخمتلفة ٍ يف
�أغرا�ضها .
ورغم طبيعة امل�شهد ومزاولته بامل�ألوف
َ
مواقف ف�إن
ري
كعادة ٍ ال ُت�شغل ُ باال وال تث ُ
القراءة فيه والتعرف على حيثياته كبحث
ٍ م�ستقل ٍ وج��اد وجهد ٍ �أك��ادمي��ي ومعريف
ُي�ستفاد منه لتعميق وحت�سني الأداء بالتعلم
وال��ت��درب خا�صة مل��ن ع��ز َم على االجتهاد
وامل��ق��ارب��ة م��ع التمثل الطبيعي وعفويته
ُ
ق�صدت .
ال�صائبة  ..وهذا ما
أو�صلتُ
أ�صبتُ
...
و�
�آمل ُ �أن �أكون َ قد �

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.

أخبار
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الأديب عبد العزيز دقماق ..وداع ًا
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نعى احتاد الكتاب العرب الأديب عبد العزيز دقماق يوم االثنني  ،2015 – 12 – 14عن عمر يناهز  89عام ًا ،من مواليد
عام  1936يف جزيرة �أرواد.
نظم �أوىل ق�صائده عام  ,1954وكان �أول ن�شر له عام  ,1958ثم تواىل الن�شر يف ال�صحف واملجالت العربية مثل جملة
احلوادث اللبنانية ,وجريدة املختار الدم�شقية ,والثورة ,وت�شرين ,و�أ�سامة ,والبعث� ،شغل من�صب رئي�س املركز الثقايف باملعرة
عام  ،1961ويف عام  1968مدير املركز الثقايف ب�إدلب ويف عام  1970مدير للمركز الثقايف يف �صافيتا لغاية عام .1984
من �أعماله ال�شعرية  :ق�صائد للوطن والثورة  - 1981الإبحار .1997

رحم اهلل الفقيد وتغمده بوا�سع رحمته.

تتمة � ............ص21

حممد كمال عبد احلليم ()2004 – 1926

كما ك��ان يف طليعة ال�شعراء امل�صريني ال��ذي��ن حدثوا
الق�صيدة العربية ،ودفعوا بها يف �أت��ون املعركة من �أجل
اال�ستقالل واحلرية والعدالة االجتماعية ،وكانت ق�صائده
تتميز بالب�ساطة والعمق واالنحياز للفقراء والكادحني
واملعدمني ،وتب�شر بالثورة القادمة.
قال عنه �شوكت عبد العزيز�« :إن �أ�شعار كمال عبد احلليم
تفاعلت مع الأح��داث الوطنية ،ولعبت دور ًا حتري�ضي ًا يف
�إثارة االحتجاج �ضد اال�ستغالل واال�ستعمار واال�ستبداد».
رح��م اهلل ال�شاعر كمال عبد احلليم.الذي �سيخلده
التاريخ ب�شعره الذي ما عرف النفاق وال الهوان وال الذل،
ومل يجعله و�سيلة للتك�سب ومل ي�ضعه عند �أق��دام من ال
ي�ستحقونه.

التاريخ حتى من �أق��رب �أ�صدقائه �إليه ،فعندما مزج بني ال�سبت 2004/2/21م
لقد ترك خلفه تاريخ ًا مليئ ًا بالن�ضال ،وتراث ًا مليئ ًا
ال�شيوعية وال�صوفية تعر�ض حلرب �شنت عليه باعتبار
بال�شعر ال�سيا�سي الثوري الذي يلهب الأحا�سي�س ،وكانت
�أنهما متناق�ضان.
�آخر ق�صيدة كتبها بعنوان (دع �سماء العرب) والتي قال يف
ــــــ مات ال�شاعر حزن ًا على �سقوط بغداد:
ا�ستمر ال�شاعر يف ثورته و�إ���ص��راره ط��وال حياته التي مطلعها:
امتدت ( )78عام ًا ( ،)2004 – 1926وال �سيما يف �أواخر
دع �سماء العرب
حياته حني ا�شتدت وح�شية ودموية العدو ال�صهيوين يف
دع كنوز العرب
كل من لبنان وفل�سطني ،حيث �أبدع ملحمتني �أ�سماهما لبنان
دع تراث العرب
الكارثة والأمل ،وهذه �أر�ضي �أنا ،والتي قال يف �إحداهما:
يا �أر�ض العر�س و�أفراح
وهي قريبة من ق�صيدته التي نظمها عام � 1956أيام
البها الطاغي كفانا
العدوان الثالثي على م�صر ،والتي ي�أمر الأعداء فيها ب�أن
�سنحرر نحن الإن�سانا
يدعوا �سماء م�صر (دع �سمائي ف�سمائي حمرقة )..والتي
ونعيد العر�س �إىل قانا
امل�صادر:
غنتها فايدة كامل  ،وقد غنت لـه عام  1973ن�شيد العبور،
�إنه ال�شاعر الذي �سيذكره التاريخ ب�أنه املواطن العربي
 -1كمال عبد احلليم �شاعر م��ات حزن ًا على بغداد –
ومنه قوله:
الوحيد الذي مات كمد ًا على �سقوط بغداد ب�أيدي تتار
ح�سني عبد العظيم – املثقف العربي.
قل للرمل �إننا ما ن�سينا
القرن الواحد والع�شرين ،حيث �أ�صيب بجلطة يف املخ يف
 -2ندوة �ساخنة حول كمال عبد احلليم �آخر ال�شعراء
كل ج�سر على القناة لينا
اليوم التايل لدخول قوات التحالف والغدر واخليانة �إىل
لقد كان كمال عبد احلليم من الرموز الوطنية الكبرية يف الثوريني العظام – ه�شام ف�ؤاد �صحيفة العربي النا�صري.
بغداد ،وبقي مت�أثر ًا باجللطة حتى دخل الغرفة رقم
 -3رحيل �شاعر املنا�ضلني – �شوكت عبد العزيز.
( )19مب�شفى الق�صر العيني اجلديد كما يذكر ح�سني عبد الي�سار امل�صري ،التي ازدهر كفاحها منذ �أربعينيات القرن
 -4مزاعم باطلة يف حديث هيكل – د� .أحمد القي�صر.
املا�ضي �ضد اال�ستعمار واحلكم امللكي الفا�سد و�ضد الإقطاع
العظيم ،ثم يخرج منها �إىل مثواه الأخري ليدفن مبقابر
العائلة بقرية كوم النورميت غمر مبحافظة الدقهلية يوم وهيمنة ر�أ�س املال على احلكم.

تتمة � ............ص5

رواية العفن  ...لـــ ن�صر حم�سن
�إىل اجلبل و�آخر قال حتول �إىل غيمة ،وميا�سة تكرر �أنه
يزورها كل ليلة وينام معها ب�سريرها وي�ضاجعها ك�شاب
بعمر الع�شرين ,وت�ستمر �صورة ال�سيد باالنح�سار وتفقد
هيبتها من �أغلبية �سكان �أم املرجان وينتهي الأم��ر عند
ه��ارون املجنون الذي �سحب �أخته ميا�سة بعد �أن افت�ضح
�أمرها بحبلها من الرقيب ع�ساف ليتبني �أن ع�ساف هو من
قام بقتل ال�سيد ليح�صل على الغنيمة الكربى الزوجة
وامل�ي�راث .ت�سري ال��رواي��ة بف�صلها الأخ�ي�ر حيث ي�شاهد
اجلميع ح�شود املتظاهرين تقتحم التكية وتبد�أ بتحطيم
املقام الذي تنام �أع�ضاء قدرو املن�سلخة فيه ثم حتطيم
التكية ذاتها.
تناق�ش الرواية ا�ستغالل الدين من بع�ض رجاالته
لإب��ق��اء �سيطرتهم ع��ل��ى ال��ن��ا���س وا���س��ت��غ�لال ب�ساطتهم
واحرتامهم وتقدي�سهم لهم ومترير كل م�صاحلهم عرب هذا
الن�سق من التعامل وغالبا ما ينجحون للفطرة الب�سيطة
التي جبل عليها النا�س يف جمتمعاتنا .ال يخفى على املتلقي
حالة اال�شمئزاز التي يريد الكاتب �أن يو�صلك �إليها و�أنت
تتابع هذا اجل�سد العفن الغرائبي.
و�أظن �أن الكاتب ا�شتغل على العنوان فكان داللة على
مادته التي �سيقدمها فهو ي�ضعك من البداية مبواجهة �شيء

ما لن يكون �إال عفن ًا .اعتمد الكاتب على الغرائبية يف �سرد
روايته وهي �أ�سلوب عرفه الق�ص العربي يف القرن الع�شرين
وفيه يلج�أ الكاتب �إىل عدم االلتزام بالعالقات املنطقية
ويبني على حياة مغايرة ملا نعي�ش بل �إن��ه يطري بنا �إىل
عامل غري وا�ضح املالمح وهي طريقة ناجحة للهروب من
الرقيب الذي ينام داخل كل كاتب فينا ،فا�ستطاع من خالل
ال�شخ�صية املحورية «قدور» الذي �صار فيما بعد ال�سيد وهو
ينتمي �إىل مذهب �صويف بعينه ما لبث �أن �أ�صيب مبر�ض نادر
جمهول حوله �إىل م�سخ ولي�س هذا فقط بل زج بالرقيب
«ع�ساف « الذي ميثل ال�سلطة يف م�سرح الرواية « ام املرجان
« في�صل �إليه العفن من خالل م�شاركته بتقدي�س ال�سيد
لال�ستفادة �أك�ثر والطمع فيما ميتلك من زوج��ة ومرياث
يتبعها جعله يقدم على القتل وبذلك ي��زاوج الكاتب بني
النظام العفن املت�سرت بالدين والنظام ال�سيا�سي النفعي .
ال ينكر �أحد �أن الراوي �أراد من ات ّباعه لهذا النوع من
الق�ص هو انتقاد وتعرية بع�ض رجاالت الدين ومن ورائهم
نظامهم الديني القائم على ا�ستغالل الطبيعة النقية
للنف�س الب�شرية والنظم ال�سيا�سية التي حتميه وتدافع
عنه و ت�صنعه �أحيانا �أخرى.
يبد�أ الكاتب روايته ب�سرد هو �أقرب للحكائية الب�سيطة

وفيها يبد�أ املتلقي بتلم�س هذه العفونة لكن �سرعان ما بد�أ
يظهر يف مواقع خمتلفة من الن�ص الولوج �إىل عوامل �أثرت
الن�ص بخليط اجتماعي يك�سر �سيطرة الغرائبية على
جممل الن�ص فمن مدر�س يحلم ب�إن�شاء م�سرح �إىل جمنون
�أ�شد رجاحة عقل من عاقل �إىل فالحني يتابعون حما�صيل
الأر���ض ورجال ون�سوة ي���ؤدون �أدواره��م يف م�سرح الرواية
وكلهم يدورون حول ج�سد رجل دين �أكلت الدمامل �ساعديه
نتيجة مر�ض نادر وراح على �أثرها تن�سلخ �أع�ضا�ؤه عنه من
�شدة عفونته و�إن كان بينهم من ال يقد�س هذا اجل�سد وال
يحرتمه.
لكن رغم كل هذا مل مينع الكاتب من الوقوع يف اال�سرت�سال
غري املفيد يف ال�سرد وذاك ما �أ�ضعف ال�سرد يف مواقع كثرية
وكذا احلوار الذي كان زائد ًا يف اعتقادي يف �أحايني كثرية
وك�أنه جاء ح�شو ًا لن ي�ضر الن�ص الرئي�س ب�شيء لو حذف
وكله باملجمل يجعل من الن�ص مرته ً
ال يف بع�ض جوانبه ما
يدخل املتلقي يف معاناة مبتابعة احلدث .
باملجمل الرواية و�إن كانت تندرج حتت الأدب الغرائبي،
لكنها تعالج مو�ضوعا يدعو املجتمع �إىل �آف��اق �سامية من
الرقي واالزدهار تعتمد على الإن�سان فقط و�أقول الإن�سان
املجرد عن كل �شيء عفن �أو نفعي.
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�أنثى الق�صيدة

ديوان �شعر للأديب ال�شاعر
الراحل الدكتور خليل املو�سى
ج���اء حت���ت ع���ن���وان (�أن��ث��ى
ال��ق�����ص��ي��دة) وه����و ال��ك��ت��اب
اخل��ام�����س وال���ع�������ش���رون من
ت�أليف الدكتور املو�سى الذي
ع��رف ن��اق��د ًا �أدي��ب�� ًا �صاحب
ح�ضور ومكانة بو�صفه �أ�ستاذ ًا
جامعي ًا ،و�أديب ًا يعرف �أ�سرار
الن�صو�ص.
من �أجواء الديوان:
ولدت على فجر الدماء
�صلت و�صامت يف �صفوف التائبني
و�أنا �أ�شد على �ضلوعي هائم ًا
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آخر الكالم
ك���ي �أ����س�ت�ري���ح من
الأنني
م����ازال يف ال�صمت
ال�شهي بقية من عنرب
مازلت يل
يف خ�����ض��رة ال��ل��ون
البهي
زي��ت��ون الأج��را���س
ت�صدح يف الرباري

زهرة العمر الفتي..
مازلت فاحتة الغناء..
جاء الديوان يف حوايل � 185صفحة من
احلجم املتو�سط.

جديد جملة (املعلم العربي) والرتبية الإعالمية
���ص��در ال���ع���دد اجل���دي���د من
جم���ل���ة (امل���ع���ل���م ال���ع���رب���ي)
الف�صلية التي ت�صدرها وزارة
الرتبية يف �سورية ،و�ضم املواد
الآتية:
يف �صدر العدد كلمة ال�سيد
الوزير الأديب د .هزوان الوز
وج��اءت حتت عنوان (�شجرة
التفوق) ومنها نختار:
ل��ق��د ق��ي��ل :اغ��ر���س ال��ي��وم
�شجرة تنم يف ظلها غ��د ًا ،وها
نحن يف وزارة ال�ترب��ي��ة ،منذ
�سنوات ،نغر�س �أ�شجار ًا ولكن
ال لننام يف ظلها ،بل لتغر�س هذه
نف�سها �أ�شجار ًا �أخرى فيكون جمد �سورية
الأ�شجار ُ
كما يليق ب�سورية ،بل كما كانت �سورية منذ كانت،
و�إذا كنا نحتفل باملتفوقني املتميزين ،فلأننا ن�ؤمن
�أن �أي جهد ال يكلل بالتقدير حني يظل حبي�س
الف�ضاء اخلا�ص به.
وم��ن م��واد ال��ع��دد ن��ق��ر�أ ال��درا���س��ات الرتبوية
والنف�سية الآت��ي��ة :م��ن امل�شكالت ال�سلوكية
لدى الطفل للدكتورة �سلوى مرت�ضى ،الوحدة
النف�سية وامل�شكالت التي يعانيها الإن�سان للدكتور
معمر الهوارنة ،والرتبية الإعالمية للدكتور
ن�ضال ح�سن ،والتعبري الفني املج�سم بال�صل�صال
للدكتورة رمي عبا�س ،والتعليم والتع ّلم يف �ضوء
مدخالت املفاهيم للأ�ستاذ �إبراهيم ال�صوالح.
ويف باب ق�ضايا معا�صرة نقر�أ :مواقع التوا�صل
االجتماعي وت���أث�يرات��ه��ا يف ال�شباب للدكتور
عي�سى ال�شما�س ،واال�ستخدام الأف�ضل لطاقات
الدماغ العقلية للأ�ستاذة فريا ل القحف ،ويف
حقل الدرو�س التطبيقية نقر�أ :تدري�س التاريخ
بطريقة حل امل�شكالت للدكتورة ناديا الغزويل.
�أم���ا م��ل��ف ال��ع��دد ف��ك��ان ح���ول االم��ت��ح��ان��ات،

أخبار

ن��ق��ر�أ :االمتحانات املدر�سية
التقليدية /مالحظات نقدية
للأ�ستاذ �أحمد عبد اهلل بدية،
وق��ل��ق االم��ت��ح��ان��ات مفهومه
ون��ظ��ري��ات��ه ل�ل�أ���س��ت��اذ عمر
عكاري) ،وقلق االمتحان ودور
املر�شد يف مواجهته للأ�ستاذ نور
الدين احل�سني.
�أم�����ا يف ب����اب �أدب ون��ق��د،
فنقر�أ� :أثر املناهج الل�سانية يف
تطور م�س�ألة (الن�ص املفتوح)
للأ�ستاذ ع�صام �شرحت ،ودم�شق
يف وج�����دان ب��ع�����ض ال�����ش��ع��راء
العرب املعا�صرين للأ�ستاذ �أحمد

�سعيد هوا�ش.
و�إبداعات (املعلم العربي) هي :ن�شيد للمعلم
العربي لـ منذر �شيحاوي ،ومنتجع الندى لـ �شال�ش
الظاهر ،والثلج يف حذائي ق�صة لـ وج��دان �أبو
حممود.
كتاب العدد دار حول مكتبات ال�شام يف ع�صر
ازدهارها قدمه الدكتور �سعيد اجلوماين.
ويف العدد املواد الآتية �أي�ض ًا :الليز للدكتور
ف��واز �سيوف ،ونظم م�ستعمرة النمل للمهند�س
طارق حامد ،ومنهج التحليل النقدي للخطاب لـ
ناديا النوري ،والكول�سرتول هل هو نتاج طبائع
ال�شعوب يف التغذية لـ ليلى ال�سلطان ،والفنان
الت�شكيلي �صبحي �شعيب لـ رمي احلم�ش ،وبني
النكتة وال�سخرية لـ عفاف لطف اهلل ،وذاكرة
مكان لـ جميل ح�سني الأحمد ،و�أخبار تربوية،
وتا�سع رئي�س حترير للمجلة لـ هاجر �صادق،
و�آخر الكلمات لـ رائد حامد.
العدد اجلديد من جملة (املعلم العربي) غني
مبادته الثقافية والرتبوية ،وهو �إ�ضافة معرفية
جديدة.

«الأ�سبوع الأدبي» حتتجب
مبنا�سبة الأعياد املباركة حتتجب «الأ�سبوع الأدبي» عن ال�صدور يوم الأحد القادم.

كل عام و�أنتم بخري
املدي ــر امل�س ـ ـ ـ�ؤول :د.ن�ضـ ــال ال�ص ـ ــالح

•حممد حديفي

العثماين الهارب �إىل الأمام
ً
لم يشهد التاريخ المعاصر رجال يكذب مع الشهيق والزفير كما يفعل
عصور بادت وانقرضت ،والذي أشبه ما يكون
هذا العثماني القادم من
ٍ
خشبة متآكلة...
بممثل هزلي فوق
ٍ
ٍ
ً
وروح
نفس
فوق
عصرية
بذلة
يرتدي
الذي
�ان)
�
أردوغ
طيب
(رجب
إنه
ٍ
ٍ
بنزعة تسلطية عثمانية الهوى والتوجه ،وتطمحان إلى
مسكونتين
ٍ
معاودة استعباد الشعوب ،واستالب خيراتها وثرواتها ،وذلك من أجل
إرضاء رغبة مشبوهة ورثها عن أجداده السالطين ،والذين كانوا السبب
الرئيس في تخلف المنطقة ،وإبقائها بعيدة عن التقدم والتطور طوال
قرون ،اتسمت بالجهل
فترة استعمارهم للعرب ،والتي استمرت ألربعة
ٍ
والتخلف واالنغالق...
ُ
ً
وأردوغان هذا كان فاعال ومؤثرًا في إذكاء النار التي أشعلت عمدًا في
كعقاب لها على رفضها للمشاريع الصهيونية ،وعدم رضوخها
سورية
ٍ
إلمالءات الغرب ،وتبديد أحالمه في أن تكون سورية بموقعها االستراتيجي
المهم البوابة الرئيسة لتنفيذ المشاريع االستعمارية الرامية إلى تهميش
العرب ،والقضاء على روح المقاومة والرفض حتى تغدو المنطقة ّ
برمتها
ً
ساحة مستباحة يدخلها الكيان الصهيوني آمنًا ،ويحضر الغرب ،وعلى
االقتصادية البعيدة
رأسه الواليات المتحدة األمريكية ،بكامل طموحاته ٌ
ّ
ُ
المدى ،ويستثمر في أرضنا ،يساعده في ذلك طغمة مشبوهة سميت
مجازًا عربية ،تنازلت عن ما يجب أن تمتلكه من كرامة لقاء إبقائها على
ّ
سدة الحكم ،وفوق رقاب الشعوب ،وسخرت ما تمتلكه من ثروات جادت بها
األرض العربية لخدمة المشاريع الصهيونية والغربية المشبوهة...
عمد «أردوغان» ومنذ بداية الحرب على سورية إلى فتح حدوده لعبور
القتلة والمأجورين إليها ،وأرسل تجار الحروب لسرقة مصانع حلب ،ونقلها
إلى تركيا وشرائها بأبخس األثمان ،وقام بإدخال السالح ,وأجهزة الحرب
المتطورة التي ابتاعتها السعودية وقطر من أموال الشعب العربي ،وكان
لهذا السالح المتطور أكبر األثر في إطالة أمد الحرب في سورية ،تلك
ٌ
واحد إال وتأثر جرائها بشكل أو بآخر حيث عانى
الحرب التي لم يبق سوري
وما يزال من أزمة اقتصادية خانقة ،وانعدام شبه كامل لألمن ،واستباحة
لألعراض ،وقتل للنساء واألطفال والشيوخ ،واستهداف للجيش العربي
السوري الذي قدم من الشهداء أعدادًا كانت سورية تدخرهم للمعركة
الفاصلة مع الكيان الصهيوني من أجل استعادة األرض ،وصيانة مستقبل
األجيال...
ولم يكتف أردوغان بذلك ،وإنما ذهب بعيدًا في التمادي حينما وضع
يده بيد اإلرهابيين من جبهة النصرة وداعش وجيش اإلسالم وأحرار الشام
ّ
فسهل تهريب البترول من سورية وقام
وغيرهم من المأجورين والقتلة،
حين أن الشعب السوري أحوج ما يكون له حيث
بشرائه بأثمان زهيدة في ً
دفع السوريون أثمانًا باهظة جراء هذا التحالف المعادي المشبوه بين
تركيا والسعودية وقطر والكيان الصهيوني.
وبطلب
السوري
الشعب
لمناصرة
وحينما قدمت دولة روسيا الصديقة
ٍ
مشروع وقانوني من الدولة السورية راح أردوغان وأعوانه في المنطقة
يتحرشون بروسيا ،وأسقطت طائراته الطائرة الروسية مرتكبًا بذلك غلطة
عمره ،ولجهل منه تناسى بأنه في حال اندالع الحرب الشاملة في المنطقة
سيكون وأعوانه أول من يدفعون الثمن..
المنطقة اآلن تغلي ،فأردوغان قفز في المجهول ،وقام بتصرفه األرعن،
بدولة عظمى يشهد لها التاريخ بأنها لن تسكت على إهانة ،ولم
وتحرش
ٍ
يفلت من قبضتها كل من ّ
سولت له نفسه فيما مضى من أزمان في أن ينال
من هيبتها وكرامتها.
أما سورية بشعبها وجيشها وقيادتها ،فقد اتخذت قرارها الوطني
ستكنس من أرضها كل القتلة والخونة والمأجورين،
المسؤول ،بأنها
ً
وستعود حدودها منيعة وأسوارها عالية.
mouhammad.houdaifi@gmail.com

رئيـ�س التحرير :حممد حديفـي

جريدة تعنى ب�ش�ؤون الأدب والفكر والفن
رئي�س الق�سم الفني :مهـ ــا ح�س ـ ـ ـ ــن
ت�صدر عن احتاد الكتاب العرب بدم�شق مدي ــر التحريـ ـ ـ ــر :د.ح�س ـ ــن حميــد
�أ�س�ست و�صدرت ابتدا ًء من عام 1986
الإ�شراف الفني :ن�ض ــال فهيـم عي ــ�سى

رئي�س احتاد الكتاب العرب

هيئة التحرير:

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

