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د.ن�ضـال ال�صـالح

قبل الرحيل� ..أبداً
لم تزد اللقاءات في اجتماعات المكتب التنفيذي مع الزميل الراحل
ّ
باسم عبدو على أكثر من عشرة في أقل من نحو شهرين ،لكن كل لقاء كان
وسع زمن ال حدود له.
في كل لقاء كان باسم ينضو عن روحه بعض أستارها ،فيكتفي باإلصغاء
أكثر مما كان يتكلم ،وكان يحرص على متابعة كل كلمة ،أو نظرة أو إيماءة
لكأنه كان يحاول قراءتنا جميعًا قبل أن يكتب نصه ،أعني قبل أن يقول
كلمته التي يرى أنها يجب أن تقال.
ّ
عيني باسم غير محاولة لقول شيء ،غير أن
وفي كل لقاء كنت أرى في
تلك المحاوالت سرعان ما كانت ترتطم بجدار الصمت ،ولكن ليس أي صمت،
بل الصمت الذي يتدفق بغير كالم من دون كالم ،وبغير رغبة في البوح من
دون بوح.
مرتين وقد تزيد ثالثة ،دخل باسم فيها إلى مكتبي في االتحاد طوال
األيام القليلة التي جمعتنا معًا في عضوية المكتب التنفيذي ،وشأنه في
االجتماعات كان ثمة ما يتثنى على شفتيه من القول ،ثم سرعان ما ّ
يتبدد،
لكأن نداء كان يصعد من أعماقه يدعوه إلى االكتفاء ببضع كلمات كانت
تبدو لي أشبه ّ
بنص محفوف بالقلق من أن أقرأه على غير النحو الذي يشاء،
أو يقصد .نص ال يحتاج المرء معه إلى تأويل ما يضمر في داخله من رغبة
فيما نصطلح عليه في منطوقنا اليومي بالفضفضة.
كنت أفهم ما الذي ترمي إليه عينا باسم وبعض كلماته ،وأعترف ،هنا
واآلن ،أنني كنت أنتظر أن يتجلى كما عرفت قبل أن تأخذنا االنتخابات إلى
ّ
شؤونها التي مضت به إلى خيارات يبدو أنه لم يكن مؤمنًا بها ،ولعل ذلك
ما كان يجعل عينيه تفيضان بتلك النظرات ،وما كان يتلعثم على شفتيه
من الكلمات.
في اللقاء الذي سبق رحيله عن عالمنا انهمر فيضًا من الشفافية ،لكأن
روحه كانت تحدس بالرحيل ،أو لكأن روحه لم تعد تطيق حبس ما يجب أن
يقال .ولم يكد يتدفق في انهماره ،حتى تمنيت عليه أن يتوقف عن فيض
بوحه ،فليس ثمة ما يستحق من الكالم في شأن لم يعد للكالم قيمة بعده،
والسيما أننا كنا تواضعنا جميعًا على كتابة نصنا المغاير ،نصنا الوطني
بامتياز ،نص سورية التي تسمو بنا فوق كل شأن ،أو قول ،أو كالم.
في ذلك اللقاء استعاد باسم إلى باسم باسمه ،كما عرفته قبل نحو ربع
قرن .بدا ذلك الطفل الذي عرفته ،والذي كأن لم يكن غادر قريته التي
ّ
منحته جل طيبة أهلها وصفائهم ،ونقائهم ،وصدقهم قبل ذلك وبعده،
القرية التي كان باسم غادرها مع أسرته ليستقر في دمشق فيتعرف إلى
عالم طائش على غير مستوى ،عالم تدنسه المفارقات الطبقية ،وتلوثه
القيم المضادة للحق والخير والجمال ،عالم وجد باسم نفسه في مواجهته
شيوعيًا مؤمنًا بقيمة العدالة ،ال مكتفيًا بالكالم عنها وفيها ،العدالة التي
ّ
ظل باسم يلهث وراءه��ا كما يفعل طفل يتشهى حليب أمه وقد دهم
ثدييها اليباس.
ّ
لباسم الذي يسمعني اآلن ،ال بد أنه يسمعني كما أراه بيننا وهو يرف
كطائر من نور ،لروحه التي لم تغادرنا ،ولن تغادرنا ،ليس ثمة ما يقال غير:
ْ
نم أيها الزميل واألديب مطمئنًا ،فلم يكن في القلب غير الحب لك ،وغير
ّ
ً
ً
أصيالْ .
نم هانئًا ،فسورية التي
اإليمان بك مثقفًا وطنيًا أصيال ،وشيوعيًا
َ
َ
أحببت ،وآمنت بها ،ودافعت عن الفقراء والكادحين فيها ،وكتبت عنهم
ولهم ،تنهض إلى الصباحات التي تليق بها ،تنتصر.
الكلمة التي ألقيت في تأبين الراحل أ .باسم عبدو.
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االنتفا�ضة الثالثة و ت�سليح
ال�ضفة الغربية

• د.غازي ح�سني

�أدى �صمود املقاومة والتفاف ال�شعب الفل�سطيني
حولها واحت�ضانه لها يف غزة �إ ّبان احلرب الإ�سرائيلية
ال�ساد�سة على القطاع عام � 2014إىل ف�شل العدوان
 ،وال��ق��ي��ام بعمليات نوعية على اجلي�ش ال�صهيوين
وراء خطوطه  ،وعلى مع�سكراته يف ناحال عوز �إىل
اال�ستنتاج بوجوب ت�سليح ال�ضفة الغربية وا�ستمرار
االنتفا�ضة الثالثة .
�أك��دّ ت احل��رب على غ��زة والإب���ادة اجلماعية التي
ارتكبها جي�ش العدو ال�صهيوين على �شعبنا الفل�سطيني
نهاية املفاو�ضات الكارثية  ،التي انحاز فيه الراعي
الأمريكي �إىل حليفه اال�سرتاتيجي الكيان ال�صهيوين ..
�إنّ ت�سليح ال�ضفة الغربية وتو�سيع ه��ذه اخلطة
الإ�سرتاتيجية الهامة لتمتد وت�شمل ك��ل فل�سطني
التاريخية  ،ومب�شاركة ال�شعب الفل�سطيني كافة بتياراته
الوطنية والقومية والي�سارية والإ�سالم املقاوم يف داخل
فل�سطني وخارجها لالنخراط يف املقاومة امل�سلحة يقود
�إىل اجتثاث االح��ت�لال م��ن فل�سطني العربية  ،وهي
الإ�سرتاتيجية ال�صحيحة لتحرير فل�سطني واجلوالن
ومزارع �شبعا وكفر �شوبا .
قامت �إ�سرتاتيجية العدو ال�صهيوين على ا�ستخدام
ال��ق��وة ب�إ�شعال احل���روب ال��ع��دوان��ي��ة خ���ارج �أرا�ضيه
يف ال�ضفة الغربية وقطاع غ��زة و�سيناء وال�سوي�س
واجل����والن وج��ن��وب لبنان حتى العا�صمة ب�ي�روت ،
و�أغار بطائراته و�أ�سلحته الأمريكية على العديد من
العوا�صم العربية يف �آ�سيا و�أفريقيا ومنها اخلرطوم
وتون�س واجلزائر  ،و�أ�شعل احل��روب العدوانية خارج
حدوده للتو�سع و�إقامة �إ�سرائيل العظمى االقت�صادية
وك�سر �إرادة بع�ض احل ّكام العرب و�إبعاد احل��روب عن
مواطنيه وم�ؤ�س�ساته .
غيرّ ت املقاومة اللبنانية يف حرب متوز  2006هذه
الإ�سرتاتيجية عندما ا�ستهدفت الداخل الإ�سرائيلي
يف حيفا وما بعد حيفا حتى تل �أبيب  ،وو�صلت �صواريخ
املقاومة الفل�سطينية من غزة �إىل القد�س وتل �أبيب
�أي�ض ًا .
لقد حان الوقت لتقوم الدول العربية بتقدمي ال�سالح
واملال للمقاومة الفل�سطينية وت�سليح ال�ضفة الغربية
بالأ�سلحة الفردية احلديثة  ،لأنه ثبت بجالء �أن ما
�أخذ بالقوة ال ُي�سرتد �إال بالقوة  ،وان العدو ال�صهيوين
ال يفهم �إال لغة القوة  ،ال�سيما و�أن العامل كله يعترب �أن
القد�س وبقية ال�ضفة الغربية �أرا�ض حمتلة با�ستثناء
الكيان ال�صهيوين  ،الذي يعتربها �أرا�ض حمررة ولي�ست
حمتلة لتربير اال�ستعمار اال�ستيطاين اليهودي  ،ورفعه
�إىل م�ستوى القدا�سة الدينية تكري�س ًا للخرافات
والأكاذيب والأطماع التي ر�سخها كتبة التوراة والتلمود
وامل�ؤ�س�سون ال�صهاينة ودهاقنة اال�ستعمار يف الكيان
ال�صهيوين .
�إن ق�ضية فل�سطني ه��ي الق�ضية امل��رك��زي��ة للأمة
العربية والإ�سالمية �أي ق�ضية عربية – �إ�سالمية
 ،تخ�ص جميع العرب من م�سلمني وم�سيحيني وجميع
امل�سلمني و االح���رار يف العامل  .فل�سطني هو املفتاح
الوحيد الذي يكمن فيه خال�ص الأمة من كل �أزماتها
وتقهقرها و�ضعفها وفقرها وتخلفها .
�إنّ ما جرى وما يجري يف القد�س ويف كل فل�سطني
التاريخية يعيد للق�ضية مركزيتها وخليار املقاومة
الأول��وي��ة الق�صوى  ،وي���ؤك��د خ��ط��ورة اال�ستمرار يف
املفاو�ضات الكارثية  ،ويج�سد ا�ستمرار اال�ستيطان
واالح��ت�لال وب��ن��اء امل�ستعمرات والقمع ف�شل قيادة
منظمة التحرير والعجز والهوان العربي  ،والتواط�ؤ
الر�سمي العربي و هزالة املوقف ال��دويل  ،وانحياز
الدول الغربية للعدو ال�صهيوين .

وت�أتي هجمات الطعن بال�سكاكني والر�شق باحلجارة
والهجمات على ال�شرطة واحلواجز والده�س بال�سيارات
يف الغالب من ال�شباب وال�شابات  ،من دون �أي روابط
�سيا�سية �أو تن�سيق من قوى حزبية منظمة  ،وعبرّ ت
طالبة الثانوية يف رام اهلل وهي تنقل احلجارة لل�شباب
يف ال�صف الأول قائلة � ”:أنا جيت هون بعد ما�شفت
بالتلفزيون �شو بي�صري يف الأق�����ص��ى وك��ي��ف يقتلون
ال�شباب” رويرتز يف  ، 2015/10/16وقال �أحد ال�شباب
لرويرتز “ :بدنا االحتالل ينتهي وبدنا االنتهاكات �ضد
الأق�صى تنتهي  ،و�إحنا بن�ضرب حجارة لأنو هذا ال�سالح
اللي ب�إيدنا “ .
وطالب يف الوقت نف�سه رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية
م��ن و���س��ائ��ل الإع��ل�ام التهدئة والإق��ل�اع ع��ن متجيد
الهجمات  ،وي��ب��دو �أن ال�شباب الفل�سطيني والأ���س��ر
الفل�سطينية �أ�صابها الي�أ�س لف�شل املفاو�ضات وم�ساعي
الت�سوية والع��ت��ق��اده��م �أن االح��ت�لال واال�ستيطان
والتهويد وبناء امل�ستعمرات اليهودية وتدمري املنازل
الفل�سطينية لن ينتهي  ،فاالتفاقات واملفاو�ضات مل
حتقق �إال التنازل تلو التنازل  ،والقيادات الفل�سطينية
فقدت ت�أييد واحرتام اجلماهري ال�شعبية الفل�سطينية .
ويعتقد ال�شباب الفل�سطيني ب�ضرورة وجود قيادة
موحدة لقيادة االنتفا�ضة وتوفري ال�سالح حلماية
الأطفال والن�ساء واملدنيني الع ّزل من امل�ستعمرين اليهود
ومن فرق امل�ستعربني الوح�شية يف اجلي�ش الإ�سرائيلي
،وم��ن ق��وات ال�شرطة واجلي�ش والأم���ن الإ�سرائيلية
 ،وانطالق ًا من درا���س��ة وحتليل الأ�سابيع الأوىل من
االنتفا�ضة الثالثة ميكن القول �أنه ال ي�ستطيع �أي ف�صيل
التح ّكم باحلراك ال�شعبي  ،و�إنّ قيادة منظمة التحرير
خدعت ال�شعب عندما قامت برتكيب قيادة لالنتفا�ضة
الأوىل وقامت ب�إجها�ضها بعد �أن ف�شلت �إ�سرائيل يف
الق�ضاء عليها مقابل اتفاق الإذعان يف �أو�سلو وال�سلطة
ال��ت��ي ابتكرها االح��ت�لال الإ���س��رائ��ي��ل��ي  ،و�أجه�ضت
االنتفا�ضة الثانية انتفا�ضة الأق�صى يف � 8شباط 2005
لقاء ر�ؤية الدولتني التي �أخذها بو�ش من م�شروع �شارون
للت�سوية و�ضمنها يف خارطة الطريق  ،وتوقيع الهدنة
يف �شرم ال�شيخ امل�ش�ؤومة التي رعاها الطاغية املخلوع
مبارك .
�إن عملية تطوير بواكري االنتفا�ضة الثالثة تتطلب
و�ضع �إ�سرتاتيجية وبرامج و�أطر لها وقيادة ميدانية
م��ن ال�شباب ت�ضم اجلميع  ،وذل��ك لتطوير فعاليتها
واالرتقاء بها وب�أدواتها وعملياتها و�صو ًال �إىل انفجار
الثورة ال�شعبية امل�سلحة  ،ويدعو ال�شعب والأم��ة �إىل
ا�ستمرارها ورف�ض حماوالت االحتواء ملقاي�ضتها وبيعها
لإ�سرائيل و�أمريكا كما فعلت قيادة منظمة التحرير
الفل�سطينية يف االنتفا�ضتني الأوىل والثانية .
�إنّ احل��ل الوطني والقومي والإ�سالمي والإن�ساين
ل��وق��ف االح���ت�ل�ال واال���س��ت��ي��ط��ان وال��ت��دم�ير والقتل
واحلروب العدوانية وبث الفنت الطائفية يتط ّلب ت�سليح
ال�ضفة الغربية  ،واملواجهة الع�سكرية امل�ستمرة مع
الكيان ال�صهيوين حتى زواله .
زال���ت جميع �أن��ظ��م��ة اال�ستعمار ب�شكليه القدمي
واجلديد واال�ستعمار اال�ستيطاين الفرن�سي من اجلزائر
 ،والنازية من �أملانيا والفا�شية من �إيطاليا والعن�صرية
من رودي�سبا والربتغال والأبارتايد من جنوب �إفريقيا
وم�صري الكيان ال�صهيوين ككيان ا�ستعمار ا�ستيطاين
ونظام عن�صري و�إره��اب��ي �إىل ال��زوال باالنتفا�ضات
واملقاومة امل�سلحة وحرب التحرير ال�شعبية  ،و�إقامة
ال��دول��ة الفل�سطينية لكل مواطنيها يف كل فل�سطني
التاريخية .

قضايا وآراء

ال�سوريون �سجل �شهادة

• ريا�ض طربة

لو �سئل �أي �سوري اليوم عن �آخر فعل قام به �أو حتدث عنه ،لكان �شهيد
�أو �شهادة �أول ما يطالعك به  ،و�إن حتدث اثنان عن �أمر ال بد �أن يكون ال�شهيد
ومعان �سامية
عطر حديثهما وحرارته وكل ما يحمل الكالم من مثل وقيم
ٍ
،وهل هذا باجلديد على ال�سوريني وعلى بلدهم وطارئ �إىل زوال وزوال �سريع
ب�إذن اهلل �أم هو تاريخ من ال�شهادة وال�شهداء قدمي قدم الإن�سان ال�سوري
ودم�شقه ,واليوم اذ ن�ستذكر بكثري من الفخر واعتزاز يوم ال�شهداء الأبرار
وهم ال�صفحة الأوىل يف �سجل اخللود ال�سوري يف الع�صر احلديث ال بد من
الرجوع ولو قليال �إىل املنابع الزاخرة باملعاين العظيمة حيث كان املخا�ض
القومي وكانت الوالدة الأوىل للفكرة التي انبثقت من حاجة ال�سوريني اىل
احلرية واالنعتاق من ربق ا�ستعمار بغي�ض رب�ض على �صدور الأمة �أربعة
قرون.
وميكن القول �إنه مع بزوغ فجر ال�ساد�س من �أيار عام  1916انتقلت حركة
التحرر القومية اىل مرحلة جديدة ومف�صلية من مراحل نهو�ضها ودميومتها
واقتحامها املخاطر لتحقيق الذات القومية عرب نهو�ض تعبوي �سابق مت ّثل
باحلركات واجلمعيات ال�سرية التي �أخذت على عاتقها مهمة تنوير وتثوير
قطاعات وا�سعة من املجتمع العربي كانت ترزح حتت نري اال�ستعمار البغي�ض.
�صحيح �أن احلركة خ�سرت كوكبة من خرية طالئعها الواعية امل�ستنرية
يف ذلك اليوم ،حيث علق ال�سفاح امل�شانق لأحرار �سورية يف دم�شق وعاليه
وبريوت يف حماولة لإدخال الرعب �إىل قلوب الطليعة �إ ّال �أن الدماء الزكية
الطاهرة �شكلت منطلقا للتحرر ودافعا حمر�ضا ملزيد من الت�ضحيات يف �سبل
نيل اال�ستقالل وحتقيق الهوية القومية .و�أ�ضاف الذين زجت بهم ال�سلطات
الغا�شمة يف ال�سجون حمر�ضا �إ�ضافيا ،ف�إن فلتت رقابهم من حبال امل�شانق �إال
�أنها عادت لتكمل م�سرية التحرر والكفاح م�ستندة �إىل �إرث ن�ضايل تراكم يف
املعتقالت بعامة وخان �أ�سعد با�شا بخا�صة ،هذا املعتقل الذي �شهد عذابات
الوطنيني الأحرار من �أبناء الأمة الذين وقعوا �ضحية اجلالدين وم�صا�صي
الدماء .ولقد �شكلت انطالقة ال�ساد�س من �أيار نقطة البداية لثورة �أنهت
الوجود اال�ستعماري الذي امتد لأربعة قرون مغيب ًا دور الأمة احل�ضاري
وعام ًال على تعميم القهر واال�ستالب القومي والطبقي .فلم يكن يوم العا�شر
من حزيران  1916ببعيد حيث انطلقت الثورة من احلجاز لت�شهد دم�شق
رحيل �آخر جندي عثماين  30ت�شرين االول  .1918ومل نكن (بعيد ذلك)
ب�أكرث من امل�ستجري من الرم�ضاء بالنار ،فاال�ستعمار �آخر من يفي بوعوده،
هذا �إن كان يعرف الوفاء بالعهود مع ال�شعوب .فاال�ستعمار الغربي وجد
فر�صته لالنق�ضا�ض على تركة الرجل املري�ض بهدف ا�ستالبها ونهب ثرواتها
التي �أخذت �أنباء �إنتاجها تتوارد من عمق اجلزيرة العربية .وبت�أثري مبا�شر
وفاعل وم�ؤثر من روح وثقافة ال�ساد�س من �أيار كانت الثورات الوطنية هي الرد
العفوي وال�سريع على اال�ستعمار اجلديد (القدمي) الذي �أخذ يوزع املناطق
على خرائط نفوذه ويهب اليهود وطنا قوميا على ح�ساب �شعب فل�سطني .ومل
يبق قطر عربي �إال وثار على امل�ستعمر خالل �سنوات قليلة؛ فعام � 1919شهد
ثورات عدة يف م�صر و�سورية وفل�سطني والعراق .وظلت الثورة و�سيلة وحيدة
لنيل اال�ستقالل واحلرية و�إن مل تغلق ال�سبل الأخرى لتحقيق هذه الغاية
وكما منح ال�ساد�س من �أيار الأمة حق موا�صلة الكفاح والن�ضال ف�إنه يف الوقت
ذاته فتح �أفق ثقافة املقاومة �أمام العرب لنيل حقوقهم بعدما تكالبت على
�أوطانهم قوى ال�شر الطامعة بكل �شيء .وال يختلف كثري ًا يومنا عن �أم�سنا
فمازالت املطامع ذاتها تنتهج و�سائل مهيمنة ال�ستمرار نهب الرثوات وطم�س
الهوية القومية �إما بو�ضع خطط �إعادة هيكلة املنطقة و�شرقها الأو�سطي
الكبري �أو و�صم كل حركة مقاومة بالإرهاب و�صو ًال �إىل �إدانة ثقافة املقاومة
التي ت�شهد اليوم انت�صار ًا حقيقي ًا يف معظم ال�ساحات بعدما ا�ستكرب امل�ستعمر
اجلديد ومت��ادت �إدارت��ه يف غيها وظنت �أنها �ستلقى ترحيب ًا ي�شجعها على
امل�ضي قدم ًا يف م�شاريعها اال�ستالبية.
وها هي ال�شهادة تفتح �أروع �صفحاتها اليوم دفاعا عن الوطن ال�سوري
ووح��دت��ه وا�ستقالله و�سيادته وح��ق �أب��ن��ائ��ه يف خياراتهم ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية والفكرية �شانهم يف ذلك �شان جميع
�أمم الأر�ض وفق �أ�س�س وقواعد ال�شرعية الدولية و�شرعة حقوق االن�سان .
وتزداد قيمة ال�شهادة علوا و�سموا يوما بعد يوم ورمبا �ساعة بعد �ساعة
الننا يف �أ�شر�س مواجهة عرفناها يف تاريخنا اذ يتحالف ع��دوا الداخل
واخلارج لهدم البنى الأ�سا�سية التي يقوم عليها الوطن ومبا يهدد حا�ضر
وم�ستقبل الأمة وجميع اجنازاتها التي اكت�سبت م�شروعيتها منذ ذلك اليوم
املجيد
�إن روح وثقافة ال�ساد�س من �أيار وقفت وتقف وراء كل جهد بناء لنيل
احلقوق الطبيعية لل�شعوب و�أول��ه��ا حق ه��ذه ال�شعوب يف تقرير م�صريها
واختياراتها احلرة ل�شكل وطبيعة نظامها ال�سيا�سي.
حتية ل�شهداء �أي��ار الذين �شقوا الطريق لأجيال �ستظل حمافظة على
العهد يف �أمة حية قلما �شهدت �أمة من �أمم الأر�ض ما �شهدت.

قراءات
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• علي املزعل

ح�سني ورور

-1زمن اخلرده”من �أوراق خياط”:

رواي��ة للكاتب ح�سني ورور� ،صادره عن دار البلد
للن�شر والطباعة والتوزيع عام  2015وتقع يف نحو
مئتني و�ستني �صفحة من القطع الو�سط.
يتناول فيها الكاتب تاريخ �أ�شرفية �صحنايا ،لكن
تاريخ هذه القرية ال يلبث �أن يتمدد حتى ي�صبح
تاريخ ًا لوطن بكل ما فيه من حت��والت اجتماعية
و�سيا�سية واقت�صادية وعادات وتقاليد وميثولوجيا،
وف�ضح حلاالت الف�ساد ال�سائدة يف تركيبة النظام
ال�سيا�سي العربي والبنى االجتماعية اله�شة التي
�أرهقها الظلم وال�صراع من �أجل لقمة العي�ش وذلك
من خالل مناذج ب�شرية تعي�ش على جممعات القمامة
بحث ًا عن اخلردة التي من �ش�أنها �سد الرمق اليومي
للفقراء الذين تال�شت �أرواحهم حتت وط�أة الفوارق
الطبقية القاتلة ،والهزائم املتالحقة على م�ستوى
الأف����راد واجل��م��اع��ات م��ن خ�لال انك�سار الأح�ل�ام
الكبرية التي ته�شمت عرب املمار�سة ال�سيا�سية القاتلة
لقوى الهيمنة وبع�ض القوى املحلية املتحالفة معها.
وال��رواي��ة مبجملها تعك�س وعي ًا عميق ًا للتاريخ
وجتلياته يف الأحداث املعا�صرة التي عا�شها الوطن
العربي ويف مقدمتها امتدادات امل�شروع ال�صهيوين
العن�صري واغت�صاب فل�سطني والت�آمر ال��دويل على
بالدنا حتى هذه اللحظة.
على �أن بنية ال�سرد ترتكز على يوميات خياط
يتفاعل ب�شكل يومي بحكم املمار�سة املهنية مع �شرائح
اجتماعية تعك�س الرتكيب العام لكل ما يجري يف
الوطن .ولعل حلظة ال�صدق تتجلى يف مذكرات �أفراد
حكم عليهم املجتمع باجلنون ولكنهم يف الواقع هم
الذين حملوا هموم النا�س وكانوا �ضمري ًا ح ّي ًا ملجتمعهم
و�أهلهم وهم الأكرث �صدق ًا يف ف�ضح مطالب املجتمع
ومظاهر الف�ساد والتعبريعن �أحالم النا�س الب�سطاء
الذين ي�شكلون الرافعة الأ�سا�سية لأية حركة نحو
الأمام ...ولعل �صدقهم وعفويتهم وطهارتهم هي التي
�أظهرتهم جمانني متردوا على كل العالقات والأفكار
ال�سائدة التي حكمت الت�شكيالت االجتماعية وبناها
الفكرية وااليديولوجية ...وه�ؤالء عندما يكونوا
يف قمة اجلنون تتجلى يف مدوناتهم ومذكراتهم قمة
احلكمة والعقالنية والفهم ملا يجري حولهم.
بقي �أن ن�شري �إىل �أن الرواية ذات بناء واقعي يقوم
على ح�ضور املكان ومالمح ال�شخو�ص وممار�ساتهم
ال��ي��وم��ي��ة ع�بر ك��ل ال��ف�����ض��اءات ال��ت��ي ا�ستوعبت
�أح��داث الرواية((الريف -املدينة -بيوت النا�س

عماد احلطبة

وعاداتهم -احلقول -الزراعة -ال�سواقي -جممعات
القمامة� ......إلخ)).
وق��د ج��اءت حلظة التنوير يف نهاية ال��رواي��ة،
حلظة واعية متام ًا لكل ما يجري حولنا من �أحداث
ت�ستهدف الهوية والدولة الوطنية وبنية املجتمع
بكل ما حتمل من عنا�صر الوحدة والتما�سك ...وذلك
حني �أ�شار �إىل حادثة البوعزيزي التون�سي الذي
�أحرق نف�سه ...وكانت تلك اللحظة بداية خلارطة
طريق �أعدت ف�صولها م�سبق ًا حتت �شعارات زائفة.
وقد جاء كل ذلك عرب لغة حملت دالالتها على
نحو الفت ،وعرب بناء فني منجز ،ي�ؤكد قدرة الكاتب،
ومتر�سه ،وح�سا�سيته ،والتقاطه لأدق التفا�صيل التي
�شكلت مبجملها عم ًال روائي ًا متميز ًا ،رمبا يحتاج �إىل
درا�سة �شاملة وحتليل �أعمق.
حتية �إىل ح�سني الورور وهنيئ ًا له هذا الإجناز.

 -2خماطر التمويل الأجنبي
((املنظمات واملراكز غري احلكومية)):

هذا الكتاب من الإ�صدارات الهامة جد ًا وهو نتاج
مل�ؤمتر رابطة الكتاب الأردنيني الذي عقد ملجابهة
التمويل الأجنبي ...وقد �صدر عام  2014بدعم
من وزارة الثقافة كما جاء على الغالف ويقع يف نحو
مئتني وخم�س وثالثني �صفحة من القطع الكبري وقد
�أعده للطباعة حممد فرج ...وقد ت�ضمن الأبحاث
واملحاور التالية:
-1ايديولوجية العوملة والفو�ضى الهدامة -د.
موفق حمادين
-2التمويل الأجنبي ومنظمات املجتمع املدين-
حممد فرج
-3التمويل الأجنبي والتطبيع -د .ابراهيم علو�ش
 -4التمويل الأجنبي والإ�سالم ال�سيا�سي -د .عماد
احلطبة
-5التمويل الأجنبي وال�سينما -رانية حداد.
-6التمويل الأجنبي -هدى فاخوري
-7ع�ل�اق���ة ال�����س��ي��ا���س��ة اخل��ارج��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة
بالتحوالت الدميقراطية يف الوطن العربي– وليد
عبد احلي.
وت�ضمن �أي�ض ًا �أبحاث ًا �أخرى �أهمها:
من يدفع للزمار ،العوملة واخ�تراق املجتمع املدين
العربي ،خماطر التمويل الأجنبي و�سبل مقاومته،

د� .إبراهيم علو�ش وموفق حمادين

ال��ت��م��وي��ل ال��ت��غ��ري��ب((ال��ت��م��وي��ل الإم�ب�ري���ايل
ال�صهيوين))
اح��ت�لال العقل((التطبيع -احل�����ص��ار – �صراع
ال��غ��د)) ،م��راك��ز الأب��ح��اث وامل�ؤ�س�سات العاملة يف
خدمة التطبيع واال�سرتاتيجية ال�صهيونية ،حقيقة
التمويل الأجنبي،
�سور�س ...الأب املنعم على اجلميع ،ال��دوالرات
الربتقالية متهد الطريق ل�سلطة االحتالل املدين،
اخ�ت�راق احل���راك ال�شبابي ،ال��ت��وط�ين وجماعات
التمويل الأجنبي�....إلخ.
وتكمن �أهمية هذا الكتاب يف الوثائق والأرق��ام
واملمار�سات التي تف�سر لنا الكثري من الأحداث التي
ن�شهدها الآن ويف مقدمتها حماوالت �إجها�ض الدولة
الوطنية وتفتيت الوطن العربي ،وا�ستثمار املطالب
ال�شعبية العادلة وم�صادرتها مل�صلحة ا�سرتاتيجيات
الغرب والكيان ال�صهيوين ،على �أن كل ذلك ي�أتي عرب
التمويل الأجنبي الذي يبدو بريئ ًا يف ظاهره ،حتت
�شعارات الدميقراطية ،وحقوق الإن�سان ))...لكنه
يف جوهره يعمل على اخ�تراق العقل عرب ما ي�سمى
مبنظمات املجتمع املدين -وحركات ال�شبان الباحثني
عن احلرية ....وي�أتي كل ذلك عرب الر�صد الدقيق
حل��رك��ة ر�أ����س امل���ال وت���أث�يره على النخب العاملة
يف الوطن العربي من خ�لال مراكز الأب��ح��اث التي
ي�شري �إليها الكتاب بكل و�ضوح ...متويلها و�أماكنها
وفاعلياتها ...وم��ن يقف خلفها ،...ولعل القارئ
العربي ي�شعر بالكثري من الرعب والتوج�س حني
يعرف هذا االنت�شار الوا�سع لهذه الظاهرة التي ُي�شكل
بع�ض العرب رافعتها الأ�سا�سية من خالل انخراطه
�ضمن حتالفات مالية و�سيا�سية من �ش�أنها �إح��داث
التحوالت التي تف�ضي بالنتيجة �إىل دم��ج الكيان
ال�صهيوين يف ن�سيج املنطقة ،و�إجها�ض عوامل الوجود
العربي التاريخية واجلغرافية والثقافية  .مرة
�أخ��رى �أق��ول �أن هذا الكتاب من الإ�صدارات الهامة
التي ينبغي لكل مواطن عربي االط�لاع عليها...
وحتية �إىل رابطة الكتاب الأردنيني التي �أجنزت هذا
العمل الهام.
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ثقافة
الأخذ

•عبد اهلل حممد الدروي�ش
ال���ك���ث�ي�ر مم����ن ي��ع��ي�����ش يف ع�����ص��ر
اال�ستهالك الذي نحن فيه ،قد تعلم يف
مدر�سة الأخذ ،وكان من املحرمات فيها
العطاء.
م��در���س��ة ال ت��ب��ايل ب��غ�ير امل�����ص��ال��ح
بالهم العام ،وال
ال�شخ�صية ،وال تكرتث
ّ
ً
ترى غري املنفعة معبودا تتوجه �إليه،
وتخ�ضع له وتذل.
و�إي��اك �إي��اك �أن تتجر�أ وتطلب من
�أحدهم �شيئ ًا ،ف�ستقابل مبا ال ت�شتهي،
وتفجع حيث ال فجيعة.
وعليك �أن تتعلم كيف تتعامل مع
ه���ؤالء� ،إن كنت راغب ًا يف �إي�صالهم ملا
فيه خريهم ،ولي�س من �أجل �أن ت�أخذ
�شيئ ًا من ِج َراياتهم.
وال����ذي ي��ع��ود �إىل ذاك����رة ال�ت�راث
ال�شعبي يتعرف على ق�صة طريفة،
فيها الطريق ال�سهل املي�سور للو�صول
�إىل امل�أمول.
ٌ
�شحيح ،مل يعط يف حياته �شيئ ًا
رجل
ٌ
ملحتاجه ،وال يقبل �أن يكون يف موقف
ي�سمح له ب�إجلائه �إىل العطاء ..يقع يف
بركة م��اء ،وال ق��درة له على اخلروج
منها �إال مبعونة الآخ��ري��ن ..وجتمهر
النا�سٌّ ،
وكل ميد له يداً ..ولكنهم جميع
يقولون له� :أعطنا يدك ..يت�س ّمر يف
ميد يده ،والنا�س يتعجبون،
مكانه ،وال ّ
ً
وال يعرفون �سبيال لإن��ق��اذه ..وي�أتي
عجوز قد حنّكته التجارب ،ويطلب
منهم االب��ت��ع��اد؛ ليف�سحوا ل��ه جم��ا ً
ال
ي�ستطيع من خالله امل�ساعدة ،وعندما
يراه يعرفه ،ويعرف طباعه و�سلوكه،
ويتفطن للحال ال��ذي هو فيه ،فيمد
يده ويقول له :خذ ..خذ ..يدي .فما
كان منه �إال �أن تلقّفها ،وبذلك ا�ستطاع
�إخراجه.
وه���ذا ي�شبه م��ا ق��ر�أت��ه يف الق�صة
الق�صرية لعزيز ني�سني ،التي �أ�سماها
��ص��ر
(جم��ن��ون على ال�سطح) حيث �أ� ّ
امل��ج��ن��ون �أال ي��ن��زل م��ن ال�سطح حتى
يعينّ خم��ت��اراً ،فلما واف��ق��وا مل ينزل
وط��ل��ب مرتبة �أع��ل��ى ،وكلما واف��ق��وا
طلب �أخ��رى �إىل �أن و�صل �إىل منزلة
الإمرباطور ،ف�أعطوه �إياها ،وهنا عا�ش
احلالة وقال� :إن الإمرباطور له حرية
قرر عدم النزول� ،إىل
االختيار ،ولذلك ّ
�أن جاء جمنون �آخر جاراه يف جنونه،
وطلب منه �أن ي�صعد �إىل �أ�سفل ،وهكذا
تدرج به �إىل �أن �أ�صبح بني النا�س.
هي م�س�ألة وا�ضحة فيها (ال�صعود
�إىل �أ�سفل) ،وه��ذا ال يحتاج �إال �إىل
(جمنون يفهم على جمنون) كما قال
ني�سني.

قضايا وآراء

َرب
ال�شُّ عراء الفُر�سان  ..و�شُ عَراءُ احل ِ
وب
و�أثرُ البِ ْيئَةِ اجلَاهِ ِليَّةِ يف قِ يَامِ احلُرُ ِ
• ح�سني حميي الدين �سباهي
ال�صالت القبلية بني العرب على
�أُ ِّ�س َ�ست ّ
العداءِ واحلروب املُتوالية �أو على املُحال َفةِ
والنّ�صرة  ،وقد اعتاد امل�ؤ ّرخون �أن ُي�س ّموا
���رب التي َ
وق��ع��ت ب�ين ال��ع��رب ب��ـ ( �أي��ام
احل َ
ُ
ُ
االجتماعية
البيئة
العرب ) وقد �ساعدت
��روب َ ،فهم يتنازعون َ على ما
على هذه احل ِ
ُي�سيمونَ فيه �أنعامهم وعلى املنهل يروون به
�ضنينة باملاءِ
بالد �شحيحةِ الكلأِ
ٍ
ظم�أهم يف ٍ
أحد .
ال ُملك َّية فيها ل ٍ
��رب تبد�أُ ب�ترا ٍع بني
حل
ا
وكثري ًا ما كانت
ُ
ُ
في�شرتك معهم
الرعا ِة على املاءِ �أو املرعى
ّ
احلرب
�ساداتهم و�أقربا�ؤهم  ..وقد ت�شتعل
ُ
�شرف �أو ريا�سة  ،وهم
على تناف�سهم على
ٍ
َ
َك ِلفُ ونَ على َّ
حدث مع
والريا�سة كما
ال�ش ِ
رف ِّ
عب�س وذبيان من
ها�شم و�أُم ّية يف مكّة  ،وبني ٍ
قي�س  ،وبكر وتغلب .
لقريب و�إن كان
ُ�صر ًة
ٍ
وقد تقع احل��رب ن َ
ظامل ًا و�شعارهم ( ان�صر �أخاك ظامل ًا �أو َمظلوماً
عاب ،
) والذي يتخلَّى عن نُ�صرة �أخيه ُيعَيرَّ و ُي ُ
وربمّ ا َعيرَّ َ َّ
اعر قبيلتهُ كلَّها ج َّراء تخلّيها
ال�ش ُ
ُ
عنه قال ُقريط بنُ �أنيف  ،وكان بع�ض بني
�شيبانَ �أغاروا على �إ ِبلِه فا�ستنجدَ قو َمهُ فلم
ُينجدوه فلج�أ �إىل بني َمازن ( مازن متيم )
ف�أجندوه :
نت من مازنٍ مل َت�س ًت ِب ْح �إ ِبلي
لو ُك ُ
َبنُو اللَّق َ
ِيطةِ م ِْن ُذ ْهلِ ْب ِن َ�ش ْيبانا
�إذن لقام بن�صري
مع�شر خ�شنٌ
ٌ
لوثة النا
عند احلفيظة �إن ذو ٍ
قوم �إذا َّ
ال�ش ُّر �أبدى ناجذيه لهم
ُ
زرافات و وحدانا
طاروا �إليه
ٍ
ال ي�س�ألون �أخاهم ح َ
ني يندبهم
يف النَّائبات على ما قال برهانا
عدد
َّ
لكن قومي و�إن كانوا ذوي ٍ
لي�سوا من ّ
ال�شر يف �شيء و� ْإن هانا
ك�أنَّ ربك مل يخلق خل�شيته
النا�س �إن�سانا
�سواهم من جميع
ِ
ظلم هل الظّ لم مغفر ًة
يجزون من ْ
ال�سوء �إح�سانا
ومن �إ�ساءة �أهل ّ
فليت يل بهم قوم ًا �إذا ركبوا
َ�شنّوا الإغارة  ،فر�سان ًا وركبانا
���رب م��ن العواملِ
وم��ن امل�سلَّ ِم ب��هِ �أنّ احل َ
تحُ���رك ال��وج��دان
��ف فهي
املُ��ث�ير ِة ل��ل��ع��واطِ ِ
ِّ
وتلهبه ب���أح��داث��ه��ا  ،ف�����إذا ك���ان ت���أث�يره��ا
َّ
بال�شخ�ص العادي هكذا فما ب ُ
��ال ُّ
ال�شعراء
وهم ذوو الإح�سا�س املُرهف .
ال�شعر يكثرُ
يقول ابنُ �سالّم  :و�إنمّ��ا كان ِّ
���روب التي تقوم بني الأح��ي��اءِ نح َو
يف احل ِ
واخلزرج � ،أو قوم ُيغريون و ُيغا ُر
أو�س
حرب ال ِ
ِ
ِ
َ
َّ
يكن
مل
َّه
ن
�
أ
قري�ش
عر
ل
ل
ق
والذي
،
عليهم
�شِ
ْ
َ
ثائر ومل يحاربوا  ،وذل��ك ال��ذي قلَّ َل
فيهم ٌ
عر َّ
الطائف .
عر ُعمان و�شِ َ
�شِ َ
��لِّ
قبيلة فر�سانُها الذين
ك
��
ل
ك��ان
وق��د
ٍ
يتد َّربون على رك��وب اخليلِ كثري ًا فكانوا
يقفزونَ عليها وي�شهرونَ �سيوفهم و ُيل ّوحون

وخا�ص ًة يف
برماحهم ،وتلقانا �أ�سما�ؤهم
ِ
ّ
ح��رو ِب��هِ��م الطويلة مثل ح��رب الب�سو�س
ّغلبي  ،وهو الذي � َ
أ�شعل
وفار�سها املُهلهل الت ّ
نريا َنه ث�أر ًا لأخيهِ ُكليب  ،ويقال ب�أنّه هو �أ ّول
ال�ش ْع َر ولذلك ُ�س ِّمي ُمهله ً
َم ْن هَ ْل َه َل ِّ
ال  ،وكان
كثري ًا ما يتغنَّى باالنت�صا ِر على َبك ٍْر قبيلةِ
ج�سا�س  ،يقول :
َّ
ات
َو�أَنيّ قد َت َر ُ
كت ِبوا ِر َد ٍ
ُب َجري ًا يف َد ٍم مِثلِ ال َعبري
َوهَ ّما َم بنَ ُم َّر َة قد َت َركنا
عليهِ القُ�ش ُعمانِ منَ النُ�سو ِر
و�ص َّبحنَا ال ُو ُخوم بيو ِم �سوءٍ
ُيدافعنَ الأ�سِ ن ََّة بالن ُُجو ِر
ومن فر�سانِهم امل�شهورين عامر بن الطّ فيل
فار�س بني عامِر بن �صع�صعة �أوىل ع�شائر
ُ
أ�شدها ب�أ�س ًا  ،ولعامر ديوانٌ َن َ�ش َر ُه (
هوازن و� ّ
اليل ) وهو فيه دائم احلديث عن فرو�س َّيتِه
حروب قومِهِ مع ذبيان يف
�سن بالئِهِ يف
وح ِ
ِ
ُ
يوم الّرقم ويوم �ساحوق  ،وغريها من �أ ّيام
ً
ً
فائقة يف يوم فيف
بطولة
أظهر
العرب  ،وقد � َ
َ ،ي ُ
قول :
َل َقد َع ِل َمت ُعليا هَ وا ِزنَ �أَنَّني
الفار�س احلامي َحقي َق َة َجع َف ِر
�أَنا
ُ
َو َقد َعل َِم املَزنوقُ �أَنيّ �أَ ُك ُّر ُه
يح َك َّر املُ َ�ش َّه ِر
َع�شِ َّي َة َف ِ
يف ِّ
الر ِ
ماح َز َجر ُتهُ
�إذا اِز َو َّر مِن َوق ِع ِ
الر ِ
ً
َ
ري ُمد ِب ِر
َو ُق ُ
لت لهُ ا ِ
ِرجع ُمق ِبال غ َ
و�أَن َب�أ ُتهُ َ�أنَّ الفِرا َر َخزا َي ٌة
َعلى املَرءِ ما لمَ ُيبلِ ُعذر ًا َف ُي َ
عذ ِر
رماح ُهم َّ
يف ُ�ش َّرع ًا
�أَ َل�ستَ َترى �أَ َ
ماجدُ الع ِ
َو�أَنتَ ِح�صانٌ ِ
ِرق َفا�صبرِ ِ
َو َقد َعلِموا �أَنيّ �أَ ُك ُّر َع َليه ِِم
الريح َك َّر املُدَ َّو ِر
يف
َع�شِ َّي َة َف ِ
ِ
حر ُه
وما ِر ُ
مت حتّى َب َّل َ�صدري و َن َ
اب الدِ َم ِ
ق�س املُ َ�سيرَّ ِ
نجَ ٌ
يع َك ُهدَّ ِ
َ
وكيف �أنَّه
احلروب ،
وي�ص ِّور لنا اقتحا َمه
َ
ال يتخلَّى عن ب�سالتِهِ احلرب َّية  ،حتى يحمي
ع�شريته و�ضعفا َئها ون�سا َئها  ،و�إنّه ال يزال
��رب كلّما َخ َ��ر َج
فر�سه املزنوق �إىل احل ِ
ي��ر ُّد َ
َ
منها و�إن َم َ
انحرف عنها َد َف�� َع��ه فيها
��ال �أو
دفع ًا � ،أ ّما الفرا ُر وعاره فدو َنه املوت  ،ويدعو
ُ
تنو�شهُ من
ماح
فالر ُ
َ
فر�سه �إىل الت� ّأ�سي به ِّ ،
كلِّ
جانب وهو يهجم على �أعدائِهِ غري ُمبالٍ
ٍ
رب َمعه  ،حتى يناال
 ،ويدعو َ
فر�سهُ �إىل ال�ص ِ
ً
َ
ويلمع �أمام عينيه يو َم
�شرف النَّ�صر جميعا ،
ُ
�شجاعة  ،فهو
أظهر بها مِن
ٍ
الريح و َما � َ
فيف ِّ
يربح موقعه مِنَ القتالِ  ،حتى َغ ِرقَ نحره
مل ْ
فر�سه بالدِّ ماءِ .
و�صد َر َ
َ
ُ
أهم فا ِر ٍ�س
�
�
قلنا
إن
�
ِغ
وال نُبال
احتفظتْ
إنّ
َّ
العرب للأجيالِ التّالية �إىل يومنا
به ذاكِر ُة
ِ
العب�سي � ،أ ّما
احلا�ض ِر هو عنرت ُة بن �شدَّ اد
ِ
ّ
ا�سمها زبيبة  ،وقد َو ِر َث
،
ة
ي
حب�ش
فهي
�أ ُّمه
ُ
ّ
العر ِب ،
منها �سوا َده لذلك ُي َع ُّد من �أغربةِ
َ
كما َ
ورث عنها ت�شقّق �شفتيه لذلك كان ُيلقَّب

بعنرتة الفلحاء  ،وكانت عاد ُة اجلاهليني �إن
ّ
أبنائهن وال
ي�سرتقوا �
ا�ستولدوا الإم��اء �أن
َّ
ً
ُيلحقونهم ب�أن�سابهم �إ ّ
�شجاعة
ال �إن �أظهروا
ً
ثم مل يعرتف �شدَّ اد بعنرتةَ
وجنابة  ،ومن ّ
ابن ًا َل��هُ �إ َّ
ال بعد ما �أب��دى من ال�شجاعة ما
حرب داح�س والغرباء  ،وقد َّ
ظل
�أب��دى يف
ِ
ال�صميم ،
يذكر هذا
َ
اجلرح الذي �أ�صابه يف َّ
ُ
ُ
لذل َِك يقول :
ن�صب ًا
ب�س َم ِ
ري َع ٍ
ِمر�ؤٌ من َخ ِ
�إنيّ ا ُ
َ
ن�صلِ
َ�ش ِ
طري و�أحمي �سائِري باملُ ُ
َ
الحظت
و�إذا ال َكتي َب ُة � َ
أحج َمت َو َت َ
�أُ
َ
مخُ
ً
و
م
ع
م
من
ا
ري
خ
لفيت
ُ
ُ ً ٍّ َ لِ
أبوي ،
َو
شري �إىل كر ِم �أ�صلِهِ ال ّ
ٌ
وا�ضح �أنّه ي� ُ
فتنوب عنه
�شطره الثاين من جهةِ �أ ِّمه
�أ ّما
ُ
ُ
�شجاعتُه وجنابتُه حتّى غ��دا يف القبيلةِ
خري ًا من الذي �أعمامه و�أخواله من �سادات
القبيلة  ،و ُي�ص ِّور لنا يف هذه الق�صيد ِة نف�سها
�شجاع َته ت�صوير ًا َبا ِرز ًا َ ،ف ُ
يقول :
احل َ
َب َك َرت ُت َخ ِّوفني ُ
توف ك�أنَّني
�ض ُ
عزلِ
احل ِ
توف بمِ َ ِ
�أ�ص َبحتُ عن َغ َر ِ
ف�أجبتُها �إنَّ املَن َّي َة َمن َه ٌل
ُ
ال بُدَّ �أن �أ�سقى بك� ِأ�س املَنهَلِ
ياء ِك ال �أَبا َل ِك ِواَع َلمي
َفاِقِ ني َح َ
ِمر�ؤٌ �س�أَ ُ
موت �إن لمَ �أُق َتلِ
�أَنيّ ا ُ
�إنّ املن ّي َة لو تمُ َ َّث ُل ُم ِّث َلت
نزلِ
مِثلي �إذا َن َزلوا ِب َ�ض ِ
نك املَ ِ
ُ
واخليل �ساهِ َم ُة ال ُوجو ِه ك�أَنمَّ ا
حل َ
ُت�سقى َفوا ِر ُ�سها نقي َع ا َ
نظلِ
ل�صاح َبته التي تخ ّوفه من
ي�ستمع
وهو ال
ِ
ُ
ي�صم �أذنيه عن كالمِها  ،فاملَن ّي ُة
املَن َّية  ،وهو ّ
حتمي ال بُدَّ �أن يالقيه ،
�شيء
بح�سب ر�أيِهِ
ِ
ٌ
ٌّ
�ساعة املالقاة ُم َ�ش ِّر ً
ُ
ينا�ض ُل
فة  ،وهو
ولتكن
ِ
لأج��لِ قومه ُمدافع ًا عن ن�سائهم و�أطفالهم
 ،وال يلبث �إح�سا�سه بالبطولة �أن يت�ضخّ َم
يف نف�سِ هِ فهو يت�ص ّو ُر املَن ّي َة لو ُخ ِل َقت يف
يقتحم
مثالٍ لكانت على مثلِ �صورتِهِ  ،وهو
ُ
ٌ
كاحلة وجوههم ك�أنمّ ا
�صفو َفهم والفر�سانُ
ي�شربون نقيع احلنظل .
َ
م
ع��ا
ب
ب��د �أن ن
��ة �أنّ
ُ�لاح��ظ �����ص��ورةٍ
وال ّ
ّ ٍ
الفرو�س َّي َة اجلاهلية بعثت يف نفو�س �أ�صحابها
�ضرب ًا من التّ�سامي والإح�سا�س باملروءة
مبجموعة من
الكاذبة ف�إذا هم يتغنّون دائِم ًا
ٍ
ُ
فيقول عنرتة
الف�ضائل واخلِ�صال احلميدة ،
يف ُمعلَّقته مخُ اطب ًا ً
ابنة ع ّمه عبلة :
�أَثني ع�ض َل َّي مبا َعلِمتِ َف�إنَّني
مح مخُ ا َل َقتي �إذا لمَ �أُظ َل ِم
َ�س ٌ
ِمت ف�إنَّ ُظلم َِي با�سِ ٌل
و�إذا ُظل ُ
ُم ٌّر َم َ
عم ال َعل َق ِم
ذاق َتهُ َك َط ِ
ف�إذا َ�ش ِربتُ ف�إنَّني ُم�س َتهلِكٌ
مايل وعِ ر�ضي واف ٌِر لمَ ُيك َل ِم
حد ُث �إليها عن بطولتهِ وفرو�س ّيته
و َي َت ّ
يف َّ
َ
وكيف
الطعن والنَّز ِع  ،و�صرا ِع الأق��رانِ
َ
كالق�ضاءِ النَّازِلِ .
ين�صب عليهم
ُّ
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حني يت�ض ّوع
العطر

• �سليمان ال�سلمان

حني يت�ض ّوع العطر على خوامت الورد ,تتف ّتح ال�شفاه لتقبيل مناقري الع�صافري املتنقّله بزهو
وفرح ,فتنت�شر الرئحة العطرة وهي تتمايل مع الزقزقات يف �أغنيات ال�صباح .
وحني تدور الهم�سة �صاعد ًة من منافذ الروح ت�أخذ معها حرارة الأنفا�س �إىل �أوردة ال�سمع
املنتظرة على �أبواب القلب ,لتخربها ع ّما خ ّب�أه الليل يف ر�صانة العتمة عند هدوء ال�صمت,
ولتن�شره بني �أوراق الع�شب تار ًة و�أغ�صان الأ�شجار تارة �أخرى ,فت�صل بالهم�سة �صعود ًا ي�صل
م�صابيح النور ,فت�شعل ب�أ�ضوائها ,وال يظل متخفّي ًا من �أ�شياء الوجود �إال ما مل َي ْع َتدْ على النور.
ومبا �أن احلياة مهرجان ,ف�إن �أ�صالة الكون يف تفت ُِّحه تظهر يف موجوداته من الب�شر �إىل
احلجر ,ويظل ُم َ�صان ًا يف الداللة ال�ساحرة للأ�شياء الظاهرة .لأن ما ال يظهر ي�ضيع ,كما �أن
ال�صمت املطبق ظاهرة موت� ,أما ال�صمت الهام�س يف ما ُّ
,ي�ستمر يف
يدل عليه ,ي�صبح نطق ًا خالد ًا
ُّ
ّ
�صاحبه ..ممِ ّ ا ُيعبرّ ُ عنه بل�سان احلقيقة
ويظل ال�صمت �أق�صر يف بالغة روح
مدلوله الأبدي ..
ِ
�صمت وكالم ,يف هدوء �أو �صخب ,وال عجب ,فنحن �أبناء
بذار احلياة التي تذيع �أ�سرارها بني ٍ
الأ�ضداد التي يعطي االنطالق الدائم �إىل الأمام .
وما حمطات الوقوف �إال ا�سرتاحة جتدّ د الأنفا�س املتعبة �أحيان ًا ,لتجمع ما قد تنافر من
خطوات ,لخِ َ ْط ٍو جديد .
�أما حني يتوقف النب�ض يف املوجودات احلية ..ف�إ ّنها تفارق ذاتها �أو ًال ,ويختفي وجودها �,أو
ُّ
فيظل يف اخلفاء تلك حال الكون يف بقائه� ,إ ّنه ال يزول لكنّهُ عندما َي ُحول ,يتبدّ ل منه
يحول,
ما قد ّ
حلال
مناء �إىل حدّ التح ّول من جديد ٍ
يظل م�ستم ّر ًا يف �سواه  .ومِنْ َح ْو ٍل �إىل َح ْو ٍل يزيد ً
جديدة .وعندما ي�سرتيح ,ي�أخذ املكان يف الوقوف معه ,ولكنّ الزمان ّ
يظل يف �سريورته ال
بقاء �أبدي ًا ال ي�أخذه قطار .
يعرف منتظر ًا يف الزمن ً
َف ُعدْ بي �إىل مكاين الذي �أري��ده بني النور وال�تراب ,يف لهفة العطر �إىل خدود ال��ورد ,يف
لهفة ال�شفاه ال�صارخة نحو الوجنات املل ّونة يف حدائق الأ�شواق ,لرنك�ض مع ًا فيها .فنعرف �أن
احلياة �أزمنة انت�شار العبق يف َ�س َفر الرحيق نحو ف�ضاء الفرح يف ده�شة الألوان التي تتوزّع بال
ح�ساب, ..لأنها كائنة يف حتم ّية �سطوعها.
خوف ,وال عجب يف كل ما تراه العيون ,دون
ٍ
تغالب يف ذاتها ما ينبع من ذاتها ,ليكون يف ما يجب �أن يكون .وهي ال ت�س�أل �سائ ًال .فالده�شة
ً
م�شرقة يف رق�صة عينيه ,ويف ابت�سامة �شفتيه ..حني يقف �أمام بوح الأ�شياء
وحدها جميبة
اجلميلة ..
َ
عذوبة احلياة .
ليتنفّ�س بالأمل العذب

تاريخ و�أعالم احل�ضارة ُ
الفراتية يف
العهدين الأموي والعبا�سي
�صدر للباحث املعروف
زب��ي��ر ���س��ل��ط��ان ق�����دوري
كتاب جديد ،وذلك �ضمن
من�شورات احت��اد الكتّاب
العرب ،وجاء حتت عنوان(
ت��اري��خ و�أع�ل�ام احل�ضارة
ال�� ُف��رات��ي��ة يف ال��ع��ه��دي��ن
الأم��������وي وال���ع���ب���ا����س���ي)
وه���و مي��ت��از بال�شمولية
ٌ
إحاطة ،وبالتاريخ تتبع ًا،
�
وبالأعالم �سري ًا وتق�صي ًا،
وب��امل���ؤل��ف��ات ا�ستبطان ًا،
وب����الأواب����د ال��ت��اري��خ��ي��ة
ت���ع���ري���ف��� ًا ،وب��ال��ق��ب��ائ��ل
العربية ال�ساكنة حو�ض
الفرات قراءة.
ويقف الكتاب على مياه
اجل��زي��رة ال ُفراتية م��ع��دد ًا �أن��ه��اره��ا :نهر
اخلابور ،ونهر الفرات ،ونهر البليخ ،ونهر
دورين ،وال�صراع الذي دار بني قي�س وتغلب
يف اجلزيرة الفراتية ،واملعارك التي خا�ضها
الطرفان ومنها :معركة احلري�ش ،ويوم
ماك�سني ،ويوم الرثثار الأول ،ويوم الرثثار
الثاين ،ويوم الفدين ،ويوم املعارك�....إلخ.
وي��ق��ف ال��ك��ت��اب ع��ن��د �أع��ل�ام اجل��زي��رة
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ال ُفراتية معرف ًا بهم،
ومنهم ج��ري��ر ب��ن عبد
اهلل البجلي ،وحنظلة
الكاتب ،وزفر بن احلارث
ال���ك�ل�اب���ي ،وال�����ش��اع��ر
ال��ق��ط��ام��ي ،وال�����ش��اع��ر
الأخ���ط���ل ،ث��م يتحدث
ال���ك���ت���اب ع����ن م��دي��ن��ة
ال���رح���ب���ة ،وم��وق��ع��ه��ا
اجل����غ����رايف ،والأدوار
التاريخية التي لعبتها،
و�أعالمها ،وه��ي مدينة
تقوم على �أنقا�ضها اليوم
مدينة امليادين ،و�سميت
رحبة لرحابتها ،وكرثة
خ��ي�رات����ه����ا ،وغ���ن���اه���ا
الثقايف ،وكرثة قالعها.
الكتاب مو�سوعة تاريخية م�صغرة تدور
حول حو�ض الفرات �سكان ًا ،ومكان ًا ،وتاريخ ًا،
و�أع�لام�� ًا ،وثقافة ،واق��ت�����ص��اد ًا ،و�سيا�سة،
واجتماع ًا.
ج���اء ال��ك��ت��اب يف ح���وايل � 260صفحة
من احلجم الكبري .وغالفه لل�سيد ماجد
خميرب.

د.ح�سن حميد

ع�سل امللكات

أتابع جادًا،
وبدراية شديدة تحوالت الكتابة اإلبداعية وتجلياتها لدى أصحاب التجارب األدبية
ً
الذين نهجوا نهجًا أدبيًا منذ مطالع حياتهم ومشوا فيه أشواطًا طواال ،ثم تحولوا إلى
نهج آخر طلبًا للحضور ،والمضايفة ،والغنى المنشود .كأن يكتب أديب الرواية طوال
حياته ،ثم يتحول فجأة إلى كتابة الشعر ،فيعطي من ذوب روحه شعرًا بديعًا يساوي
ما أنجزه في مجال الرواية وأزيد ،أو كأن يكتب شاعر دواوين شعرية عدة ثم يتحول
فجأة إلى عالم الرواية فيبدع فيها ما لم يبدعه في مجال القصيدة ،وكأن كتابة
الرواية عند الكاتب األول ،وكتابة الشعر عند الكاتب الثاني لم يكونا سوى التمهيد
الحقيقي للكتابة الجديدة المتفردة المفردة اللتين تحوال إليها.
صحيح أن أدباء كبارًا ،هم من أصحاب التجارب األدبية الخضيلة كالغابات ،كتبوا
معظم األجناس األدبية في وقت واحد ،وبصفاء أدبي رائق كالينابيع ،حتى ما كان
ّ
بقدرة النقاد أن يفضلوا جنسًا أدبيًا ،يكتبونه ،على آخره ..ألن السوية اإلبداعية كانت
عالية دائمًا ،وألن الحرص اإلبداعي كان متوافرًا في كل ما كتب ،ومن هؤالء الكبار
أستاذنا جبرا إبراهيم جبرا الذي كتب الرواية مناددة مع القصيدة ،والقصة القصيرة
مطاولة مع الشعر ،والترجمة موازاة مع النقد األدبي ،والمقالة تساوقًا مع النقد الموجه
إلى الفنون التشكيلية ،ال بل كان حديثه ال يقل أهمية ودفئًا عن كتاباته جميعًا،
ومن هؤالء األدباء الكبار أيضًا أستاذنا الدكتور عبد السالم العجيلي الذي كان
مبدعًا ال يلحق به إال أصحاب الحظوة األدبية في مجاالت الرواية ،والشعر ،والقصة
القصيرة ،وأدب الرحالت ،والمقالة ،أما أحاديثه فكانت أحاديث العجب ،والجمال،
والثقافة ّ
البهارة التي تصطفي كل حالل.
أقول ذلك ،وبين يدي رواية لشاعر أوقف حياته كلها ،أو تكاد ،على كتابة الشعر،
فأنجز ما يزيد على عشرة دواوين من الشعر الذي مشى في دروبنا الوطنية تأريخًا،
ً
ً
وعطاء ،لكنه ،وعبر تحويل أدبي نحو عالم
وتسجيال ،وتفنيدًا ،وتصويرًا ،ومساوقة،
الرواية ،ينجز ما فاق أهمية شعره ،وحضوره اإلبداعي ،وصوالته الثقافية في المشهد
الثقافي منذ ثالثة عقود وأزيد .هذا الشاعر هو ماجد أبو غوش الذي آخى الشعر
اإلسرائيلية وخارجها ،والذي جعل من قصائده مقياسًا لنبض الشارع
داخل السجون
ً
الفلسطيني ،ومدونة لما تهفو إليه النفوس والقلوب واألرواح من جمال ،ومفارقات،
وجرأة ،وحساسية شعرية ،واستبطان لألزمنة والواقع ،وجلو للمواجع واآلالم ،ووقوف
على التشوفات واألحالم.
العقاب تلو العقاب ،وأوذي في
فنال
الصهيوني،
العدو
قصائده
لقد أغضبت
ُ
جسده ،وماله ،وأسرتهَّ ،
وقيدت حريته ،وحددت حركته ،وأغلقت الجهات عليه ،فاعتل
ّ
وتحيده األصدقاء فكان الداعي لأللفة واالجتماع ،وانفض
الجسد ،ولم يعتلً الشعر،
َّ
عنه الخالن مخافة من األذى الصهيوني ،لكنه ظل ذاكرًا لهم ،مصورًا لوجوههم
الجميلة ،وراسمًا لخرائط نبلهم عبر قصائد محتشدة بالنداءات ،حتى لم يبق له من
صديق سوى الشعر الذي يجدله قصائد تأوي إليها المفارقات والثنائيات الجامعة
ما بين النداوة والعطش ،والجمال والقبح ،والرضا والسخط ،والحياة والموت ،والجهر
والصمت ،والحضور والغياب ،والطيبة والوغدنة ،والوحشية والمؤانسة ،والغيبوبة
والصحو.
فجأة ،يتحول ماجد أبو غوش عن الشعر ،صديق العذاب والهجر واللوعة واألسى
واألحالم واألسئلة ،ورفيق األزمنة الفاقعة في صفرتها وضحالتها ونحولتها أيضًا،
يتحول إلى الرواية ،فيكتب رواية عنوانها(عسل الملكات) تدور حول ما دار شعره
عليه من حب للمكان ،واألرض ،والبساتين ،والينابيع ،واألشجار ،وال��دروب ،والدور،
والبيارات ،والطيور ،والصباحات ،والندى ،واألح��ادي��ث ،والموسيقا ،والمساءات،
واللقاءات ،والرجاءات ،واالنتظار ،والغياب ،والفقد ،والفداء ،والتضحيات ،والحب الذي
يوقد نيرانه خفية في الحفر ،لكن شبوب النار يفضحه ،فتصير الحياة لوبانًا على
حبيب أخذه السجن ،أو حبيبة انتهك جمالها وأبيد في غفلة.
يكتب ماجد أبو غوش رواية(عسل الملكات) عن المكان الفلسطيني ّ
النداه ،عن
القدس ،وحيفا ،ويافا ،ورام الله ،والناصرة ،والسجون  ،والمقابر ،وغيابات الفلسطيني
ّ
جهارًا في وضح النهارات ،وموته غيلة وهو في عز الشباب ،وسل الجمال من أجساد
الصبايا باإلماتةّ ،
وكي النفوس بالحرمان ،وذلك عبر لغة الذعة موجعة ،وأسلوب أدبي
صاف كالضوء ،وحميم كالبهجة ،ووادع كالظالل ،رواية تجول مشاهدها في عالم من
ٍ
االنتظار المر لـ(غزالة) و(تمارا) ،وأوبة الحياة للقدس ،وبيت لحم ،وحيفا ،والناصرة،
وتشقق جدر السجون عن العشاق السمر ،وعودة الطيور إلى األعشاش ،والنداوة إلى
العشب ،ورحيل روائح القهوة في الشوارع محمولة على كف الهواء ،كما يتحدث عن
ُ
الشام وأهلها ،وأشواق أهل فلسطين إلى الشام بوصفها المرآة التي تبدي مباهج
الحياة ،وتطاول الروح واألعناق نحو األحالم المشتهاة.
موجع دفء هذه الرواية ،وقاتلة هي انتظارات شخوصها ،ومدماة هي حواراتها،
وآهات األرواح فيها أجراس لها صلصلة راعبة ،والهمهمات والتمتمات فيها ال تصير
كالمًا ألن األفواه خيطت ،والسياط تعبت من شقشقة األجساد.
(عسل الملكات) رواية أشبه بعش دبابير يسكن شعر صبية غاية في اللطف ،غاية
في الجمال ،إنها رواية العيون الرانية ،والقلوب التي تدق لزمن محلوم قادم ال محالة!

Hasanhamid55@yahoo.com
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قصة

هواج�س
()1

هج�س لنف�سه :
�سمعت �صوت �أنثى  ،ت�ستغيث  ،ف�أ�سد ْلتُ
لثامي على وجهي كعادتي يف غزوات الليل
 ،وه ّي�أت بارودتي  ،ودخلت الكوخ  ،فواجهته
�شاهراً �سالحي  ،وال�صبية ترجتف مذعورة.
مل يرتبك  ،كان قلبه من �صوان !.
�أراد �أن يجعل �سالحه امللقى على كتفه بيده
 ،فمنعته .
ا�ستحوذتْ عليه املفاج�أة  ،وقف كامل�أخوذ !.
فهمت الأمر ب�سرعة  ،الكوخ بعيد عن
البيوت امل�أهولة  ،والناطور يخرج يف هذا
الوقت لإبعاد احليوانات ال�سائبة عن
احلقول ،عرف اخل�سي�س هذا  ،وت�سلل �إىل
الكوخ  ،اقرتب من �شقوق الباب اخل�شبي ،
وبقوة عاجله  ،فا�ستجاب الباب لدفعه .
تو�سمتِ ال�صبية بعينيها الفزعتني ر�أفة
ونخوة  ،وبلوعة ا�ستجارت بي .
تخيلت � ّأن تلك ال�صبية ابنة يل �أو �شقيقة
�أو جارة  ،وقد ُو ِ�ض َعتْ يف هذا املوقف املت�أ ّزم
 ،فدفعت اخل�سي�س الذي اليفعل فعله
اللقيط الذي ال ُيعرف من هو والده :
�أتر�ضى هذا لأختك ؟ ! .
وهو اليجيب .
�س�ؤايل مل يحرك وجدانه اجلامد  ،و ُيبعد
وت�صميم �أعمى
هواه الأرعن  ،ونطق بتحدٍ
ٍ
� :إنها �صيدتي .
مت�سها
ف�صرختُ يف وجهه� :إنها دخيلتي ،لن ّ
ب�سوء .
اندفع اندفاعة ال�ضاري الأهوج مع �شتائم
وم�سبات �سوقية.
حاولت �إبعاده بيديّ  ،مل يتزحزح  ،فو�ضعتُ
�سبطانة البارودة �أمام �صدره  ،وتبادلنا
تهديدات دموية .
ركب ر�أ�سه  ،و�أبى  ،فقذفت بج�سدي �إليه ،
�أم�سكته بقوتي املعهودة من كتفيه  ،و�أبعدته
 :لن تلم�س ال�صبية  ،و�أنا حي .
و�سقط اللثام عن وجهه ،و بحرك ٍة �سريعة
وجهه �إ ّ
يل
خاطفة م ّد يده �إىل �سالحه ّ ،
 ،و�ضع يده على الزناد  ،واليف�صله عن
ح ّبة قلبي �سوى ذراع  ،وقبل �أن تنطلق
ر�صا�صته ،انطلقت ر�صا�صتي ،مرت بني
رجلي  ،وغا�صت يف اجلدار املقابل� :إن مل
ْ
تعقل �ستكون الر�صا�صة القادمة يف قلبك .
ح ّد من جموحه  ،جحظت عيناه ،عرف
قدرتي على �صرع عدد من �أمثاله  ،وفتح
فمه بذعر  ،وخرج .
ومن احلكمة �إ ّنه مل يعرفني لكي اليخ ّر
�أمامي يتو�سل ال�صفح.
ومل تعرفني ال�صبية ،ومل تتط ّرق �إىل
احلادثة لتظ ّل دفينة يف جوف الليل  ،وت�سلم
ال�صبية من القيل والقال والظنون ال�سيئة.
()2

ـ كم �أنت كرمي يارب .
انتبذت زاوية ق�صية ،وهج�ستْ لنف�سها حني
خطرت تلك الليلة يف بالها .
علي بفر ٍج عند ال�ضيق ،قهرت
تك ّرمت ّ
دينء النف�س الذي �أ�ص ّر على تدني�س
�شريف  ،و�أثبت �أنه عدمي النخوة واملروءة،

واليعرتف ب� ّأن املر�أة وديعة الطيبني �أهل
ال�شرف واحلمِ ّية ......
هج�ستْ مرة �أخرى بان�شراح ،وقلبها يزقزق
فرحاً بالنجاة  ،ونظرت �إىل الرجل الذي
�أنقذها نظرة �إكبار وعرفان باجلميل ،
ولو عرفت هويته التخذته �أخاً �أو �أباً  ،فهو
ي�ستحق االحرتام والإجالل  ،ففي ليل ٍة
ظلماء �ص ّماء  ،ال ُي�سمع فيها �ضجيج �أ�صوات
ونداء ا�ستغاثات ع ّر�ض حياته للخطر
ليهبها احلياة ال�شريفة .
مل�ست يف فعله خ�صلة من خ�صال الرجولة
وال�شهامة  ،ور�أت يف هدوئه �صفة من �صفات
احلكمة والرزانة  ،فقد تعامل مع املعتدي
برو ّية  ،وهو القادر على فقء عينيه وطحن
حنكيه  ،وحاول �إبعاده باحل�سنى  ،وحني
�أبى املعتدي �أعلمه بلغ ٍة يفهمها الكبري
وال�صغري � ّأن العر�ض ُي�صان  ،ولو م�شت
الأنثى وحيدة يف فالة .
كان هدية من ال�سماء �أو منحة من الأر�ض
 ،ح�ضر فج�أة يف ا�شتداد الأزمة كما حت�ضر
الأطياف اجلميلة � ،أو تنـزل املالئكة
ال�شفيفة يف قلب احلكايات الطريفة ،
و�أ ّمدها مبد ٍد الحتلم به.
ً
جميئه كان خال�صاً عاجال بعد �أن ظ ّنت
�أن الخال�ص �إال يف قتل نف�سها ،فنفرت من
الركون  ،واعتلت �شرفة التحدي  ،وبقلبٍ
من حديد اقرتبت من جدار الكوخ يف حلظ ٍة
ا�ستوت فيها احلياة واملوت  ،وزالت فيها
امل�سافات الفا�صلة بني ال�شجاعة واخلوف ،
مي�سها
قررت �ضرب ر�أ�سها باجلدار قبل �أن ّ
اخلبيث الطامع  ،خطرت لها تلك الطريقة
كطريق ٍة وحيدة للحفاظ على �شرفها،
وليفخر بها والدها ب�صوتٍ جملجل  :ابنتي
�أ�صيلة و�أخت رجال  ،اختارت املوت ليظ ّل
ر�أ�سي مرفوعاً،ابنتي لي�ست �أق ّل �ش�أناً من
عذارى النهر .
وعذارى النهر فتيات �أ�سطرت �أخبارهن
ركبان الأعراب ودواوين احل�ضر  ،و�سمعت
جنمة بهن من رواة ال�سرديات الذين �سردوا
واقعة العذارى  ،وانفعلوا مع �أحداثها
بطريق ٍة م�ش ّوقة  ،وجعلوا منها ملحمة
ب�أ�سلوبٍ خمتلف  :عذارى النهر و ّرادات
من املنطقة كمن لهنّ الغزاة عند ال�ضفة
 ،عرفن �أنهن وقعن يف الفخ بعيداً عن
م�سامع القرى  ،و�سيتخذهنّ الغزاة �سبايا،
ت�أرجحن على �سارية الفزع هنيهة ،متنني
�أن حتدث فجوة يف الأر�ض  ،وتبتلعهن ،
�أو تخطفهن ريح هائجة �إىل ركن �آمن ،
لكن الأر�ض �صلبة والريح وادعة  ،وقبل �أن
يع ّر�ش الرتدد يف قلوبهن  ،وتحُ بط ا َ
حلرية
عزميتهنّ  ،تقدّمت �إحداهن من جرف
النهر العايل � ،صارت على حافته  ،اتخذت
قراراً الرجعة فيه � ،أحرقت �آخر مراكب
العودة  ،نظرت �إىل النهر  ،والنهر قريب
من العني والروح  ،وي�ستحق العناق  ،قالت
النظرة  :ا�شه ْد يافرات ّ ،
نف�ضل املوت على
العار !.
�سرى �إىل النهر قول النظرة  ،اف ّ
رت عن ثغرٍ
مرحب � ،أوم�أت العذراء بكفها  ،فهمت عليها
ّ

•عمر احلمود
وكالم عبداهلل .
قال متحدياً  :ا�شتهيتك يابنت النا�س  ،ولن
مينعني عنك مانع .
مل تتغيرّ زرقة ال�سماء يف عينيها  ،ومل
امل�شجر ،
تنكم�ش عروق ثوبها ّ
قالت وفرات هائج يتالطم يف داخلها :
مينعك اهلل ياخبيث ياوجه ال�ش ّر .
قال هازئاً  :لن يبعث اهلل مالئكة حتميك .
فرك�ضت �إىل جرة الكاز � ،سكبتها على
ثيابها ،وتبعتها بالنار  ،فتقهقر م�صدوماً
 ،و ُكتِب لها الذكر احل�سن  ،و ُكتِب له النبذ
واملذلة .
هذا ما�أق ّر به الرجل يف �سكرات املوت لعلّ
اهلل يخفف ثقلها عليه .
()3

الأخريات  ،فلحقن بها  ،وتع ّلقت ك ّل واحدة
بالأخرى  ،ويف �ست ثوانٍ �ش ّكلن �صفاً واحداً
مرتا�صاً ،ويف �سابع ثانية قفزن �إىل الأعلى ،
بط متف ّر ٍد يريد و�صال املاء بعد
طرن كرف ٍ
ً
�شوق وفراق  ،فارتفع املوج م�صفقا ،وانب�سط
القاع ح�ضناً دافئاً ،وتلته ال�ضفتان به ّز ٍة
كادت �أن تط ّوح بالغزاة �إىل ال�سماء  ،و�أع�شب
ٌ
�سهول بال�سنابل !.
التل املجاور  ،وامتلأت
تراطن الغزاة ،م�شه ٌد داه�ش خليق �أن ُي�ص ّور
 ،ويخ ّلد !.
و�أ�سقط ذلك امل�شهد املتف ّرد ح�ساباتهم ،
وعادوا مدحورين !.
ولتقدّ�س الديرة ذكراها ،و ُيحيي الرواة
حادثة موتها حكاية جميدة كما جعلوا من
حادثة �شعلة .
وبني �سهرة و�أخرى حتفر الراوية يف
الذاكرة  ،وتعيد حادثة �شعلة ب�صوتٍ رخي
من ّغم  ،ويف ك ّل مرة ت�ضيف هالة جديدة
عليها �أو غاللة من غمو�ض  ،تبعد ال�س�أم
عن ال�سامعني  ،فتعجب بها جنمة :
�شعلة �إحدى جميالت القرية  ،تغ ّنى
بح�سنها �شعراء الربابة يف الأرياف ،وزعموا
رب  ،فتخ�ضر رماله
�أنها متر على قاحل ال ّ
 ،ويغبطها �أفق الربيع  ،وتغازلها النجوم ،
ودفع ّ
اخلطاب لرياتٍ من الذهب اخلال�ص
مهراً لها ،ومل حترك هواها ،كانت كطائر
( الع�شق ) الذي يلون ري�شه كل يوم لون
جديد يجعله �أحلى  ،ر�آها �أحد ذ�ؤبان الليل ،
نظر �إليها بانبها ٍر و�ضراوة  ،فجنّ بها ،ومل
يفرح بب�سم ٍة منها  ،فزاد جنونه  ،وحني
نام الط ّراق وعابرو ال�سبيل وهجع من يف
البيوت ت�سلل �إىل خيمتها خل�سة  ،اقرتب
منها بخنجره  ،مل تنفر دموعها خوفاً �أو
تطلق �صراخاً بال �سامع  ،انت�صبت نا�صحة
لت�صرف كيده  :ياويلك من غ�ضب اهلل

يتح�سر حني يرددون ا�سم جنمة �أمامه
ّ
ّ
بجف ريقه  ،ويهج�س :مل يخطىء َمنْ
ل ّقبني بالتايه  ،فقد �أم�ضيت ماراح من
عمري تائهاً �أتخبط بال مر�شد �أو دليل ،
وحني عرفت الطريق �إليها �ضاعت م ّني ،
تلك التي قدّمت لها ودّي  ،فقابلته بفتور
 ،جت ّر� ُأت  ،وحاولت �إقناعها ب�صدقي  ،دا�ست
على حماولتي بقدميها  ،و�أهانتني بر ٍد
قا�س مل �أ�سمعه من �أنثى قبلها  ،فكرهتها
ٍ
 ،حقدت عيها� ،أردت االنتقام منها بطريق ٍة
تذ ّلها  ،وت�ضع �سمعتها يف املزابل  ،وتهني
والدها ،ذلك الناطور احلقري الذي مل
ُيح�سن تربيتها  ،ويع ّلمها احرتام �أ�سيادها،
وبعد تفكري وجدت الطريقة وعند التنفيذ
حالفها احلظ  ،ووقف بجانبها القدر ،
وجنت ب�أعجوبة  ،لقد بزغ �أمامي ذلك املل ّثم
بقو ٍة ظاهرة و�سال ٍح ف ّتاك وعينني ناريتني
وطولٍ فارع ك�أ ّنه مارد قذفه باطن الأر�ض
املحموم  ،لقد �أرعبني  ،فحاورته  ،ا�ستهجن
قويل  ،و�أ�ص ّر على حمايتها ك�أنها �أخته �أو
ابنته  ....لو عرفته لد ّبرت له مكيدة مهلكة
� ،إ ّنه ي�ستحق �صاعقة � ،صحيح ا ّنه عاملني
بروية  ،وكان قادراً على �ش ّل حركتي ب�صفعة
وقتلي بر�صا�صة ،لكنه جعل تعبي طيلة
الأيام املا�ضية يذهب بال فائدة ........
مراقبة الكوخ و�إعداد اخلطة لتلويث
�شرفها  ،و ك�سر ر�أ�سها � ،إ ّنه ياب�س ي�ستحق
التك�سري  ،جعلها �صبية واعية تختلف عن
بائعات الهوى ،كانت طاهرة عنيدة وكنّ
مد ّن�سات مطيعات وفرق كبري بني الطهر
والعهر!.
�صدّقت ماقالوه عنها � :إنها حلوة احللوات
وزينة املزيونات .
�أ�صابها الغرور  ،ر�أت ال�ش ّبان حولها ذباباً
يحوم حول حالوتها ،لوال هبوط ذلك
الرجل املارد جلعلت حالوتها مرارة وال�أحد
يعلم بفعلتي  ،ولقالوا عنها � :إنها ذليلة
الذليالت و�ساقطة ال�ساقطات.
اللعنة عليها  ،تظن نف�سها �أح�سن بنات حواء
 ،اللعنة على والدها الناطور  ،اللعنة على
حظي  ،اللعنة على ذلك املارد  ،جعل قواي
هزيلة �أمام �أ�سوار ح�صينة  ،وحرمني من
فر�ص ٍة لن يجود بها الزمن مرة �أخرى!.

شعر

مرايا الرتاب احلزين
• فادية غيبور
تدثر ب�صوتي قلي ً
ال ف�إين
تدثرت عمراً ب�صوتكَ
كان ال�صدى ال ينام وكنت �أجو�س احلرائق
ك ّل ا�شتعالٍ
�أر ّتب بع�ض كالم جميلٍ ل�شاعرة �أوغلت يف
البالد البعيدة
حتى �أملل َم دمعاً ع�صياً
و�أور َق حزناً ب�صدر املط ْر
ُ
ملاذا
حتاول �أن تقر�أ العمر في�ض �شجونٍ
تعانق ظ ّل الق�صيدة؟!..
ووجهك يرحل بني املرايا
َ
وال�صوت
يحاول �أن يجمع ال�ضوء
والأغنيات ال�شريد َة
منذ ثالثني وعداً كئيباً
وناراً ُتبع ُ
رث ما كان يل من رماد ْ
الورق..
و�أذكر ..كنا هنا� ..أو هنالك جنمع �أحالمنا
الذابلة
توجع هذا الرتاب النديُّ
فمنذ ّ
ومنذ تفجر ورداً حنوناً على ك ّل �صد ٍر تب ّتلَ
كي ت�سرتي َح القلوب ..العيون ..رفيف
الطيو ِر
مي
مي ..القد ْ
م�سافر ًة نحو الأمان القد ِ
فيكتهل الورد وال�شجر امل�ستفيق على تربة
باركتها ال�سماء
ُّ
ي�ستحق جفاف الرباري
�أراقت من املاء ما
التي
عودتنا امليا َه العذوب َة
غ�صن
بو َح الع�صاف ِ
ري على ٍ
كا َد يهوي يف مهب الرياح!..
ت�أرجح هوناً ..تدىل
و�أغرق يف هال ٍة من �ضياء ْ
�إىل �أين مت�ضي؟!..
�إىل �أين �أم�ضي؟!...
ومل ُت�شعل اجلارة نار �أحطابها منذ يوم
ويومني ..لكنها بعد حني م�ضت
ق�صت حنني ال�شج ْر
ث ّم ّ
و�ألقتْ به يف حنايا الرتابِ احلزينْ ..
عجاف
ف�أورق بعد ثالث ليالٍ
ٍ
وملّا ميت..
فللورد �أيقونة ال متوت
وقد باركتها ال�سماء دموعاً وع�شباً وقبلة
عا�شق ٍة
على دفرت من حروف قدمية..
وه ّزت مرايا اجلدارِ...
فهذي ..وتلك ..وذاك
�أراحوا ر�ؤو�سهم املتعبة على �صدر من كان
فينا
ير ّتل �أيَ حنني يقول الوطن!..
�أراهم على البعد ينطلقون �إىل املاء
وال�صخر
والعا�صفات من الريح واملوج واخلوف...
رب يعودون� ..أو..
ّ
رمبا ..لن ..يعودوا.!..
و�أذكر قبل �إطالقهم ما تي�سر بني الأ�صابع
من د ٍم بار ٍد
كان �أنقى من العمر وهو يعانق لون وعط َر
«الرتاب احلزين ..الـ..
حـ..
ز..
ـني..
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ع�صا مو�سى
�شبعنا من النزيف على النزيفِ
ِ
طيات الرغيفِ
ت�س َّر َب بني
�سناب ُل ُه مِ ن القمح املُد َّمى
ِ
وال�سيوف
ومن �شبق املناجل
و�أ�شال ٌء مُم َّزق ٌة ُتوارى
ِ
وحول بخُ ْورها ورقُ
اخلريف
ٌ
بطون لي�س فيها من بقايا
ِ
حفيف
فما للدود فيها من
بال ر�شوى ترى الأبواب َح َّداً
ِ
ُ
بطيف
ي�سقط ُه
و�سح ُر املال
ُيحيل �سوا َد م�شكل ٍة بيا�ضاً
ويعك�سها فتظهر دون ِ
زيف
فللأم ِر الب�سيط له (قرو�ش)
وللأمر ا مل ُعقِّد با لألوفِ
على الأوراق كل النا�س ُ
�صنف
ِ
احلروف
�سوا�سية ك�أ�شكال
ري هذا
ولكنَّ احلقيقة غ ُ
ِ
منيف)
(ق�صرٍ
ف�صنفٌ جاء من ْ
ٌ
ٌ
كائنات من جدود
و�صنف
ِ
ال�سقوف
أ�سا�س ن�سيجها �صد�أ
� ُ
جريح،
غريب ،وهو يف وطن
ٌ
ٍ
ري جا َد بالروح اللطيفِ
فق ٌ
َ
ٌ
ٌ
ْ
وبع�ض همهم مال وق�ض ٌم
ولي�س هناك من �سوط مخُ ِ
يف
ل�صو�ص حتت قو�س فيه َم ْي ٌل
ٌ
فذو َعفَنٍ يفوز على النظيف
ع�صا مو�سى الكليم �أَلن تعودي؟!
�أ�ساطني الكرام على الرفوف
بغاث الطري �صار لهاَ �صواري
ف�أُجبرِ َ تِ الن�سور على الوقوف...
و�أقفرتِ القلوب فلي�س فيها
ِ
الكثيف
�سوى ق َِط ٍع من اجلهل
زمن بعيدٍ
وكان القوم من ٍ
َ
الظروف
لهم (فرعونهم) َحك ُم
ِ
خالئفهم هنا عبدوا �إلهاً
ِ
الكفيف
وحيداً �أ�صفراً �إرثَ
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• عدنان ا�سمندر

حي
فرتتفع الق�صور بكل ٍّ
ب�أعمدة امل ُ�شر ِد وال�ضعيفِ
وحتت ترابها � ُ
أ�صوات ُي ْت ٍم
ٍ
رفيق �أو �أليف
تنوح بال
ويف �صاالتها َه َر ٌج َو َم ْر ٌج
و�س ْك ٌر دونه نقر الدفوف
ُ
و�أج�سا ٌم تل ّوى كالأفاعي
فين�سكب ال�سرور على ال�ضيوف
ُ
ٌ
دخان يف الهواء ويف اخلاليا
و�أ�شبا ٌح على طرف الر�صيف
و�إ�سال ٌم بدا عنهم غريباً
فقد مرقوا من الدين احلنيف
هم احلدثاء لي�س لهم ٌ
�سبيل
�سوى ال�شيطان ي�أمرهم بحيف
�أعاريب م�شى التاريخ فيهم
لٍ
رج ح�صيف
بال نو ٍر وال ُ
عجاف
ف�صاروا بعد �أجيالٍ
ٍ
َ
وحو�ش القتل يف الإرث ال�سخيف
ُ
وح ٌّب
تراث حممدٍ َعد ٌْل ُ
لكل النا�س من ح�ضرٍ وريف
�سراب هاهنا وهناك َج ْم ٌع
ٌ
يمَ ُ ُّد يداً فتُملأُ :بالقطوفِ
و�ضمن البيت َمنْ مردوا و�شذوا
وكانوا مع النفاق ر�ضى احلليف
ُ
فبع�ض حماتنا �سرقوا وخانوا
وبع�ض يف العال �شُ ُّم الأنوف
ٌ
ُّ
طحلبي
وكل منافقٍ �أو
ٍ
له يف احلفل مكرمة ال�شريف
تواف َر كل �سحتٍ من متا ٍع
وقد خلتِ ال�صدور من العفيف
متى ومتى و� ُ
ألف متى تتالت
وكل متى تُراق مع النزيف؟!
ولكنْ � ْإن ع�صا مو�سى جت َّلتْ
َي ُع ْد لونُ ال�سنابل للرغيف
ا�سم
وتختزلِ ال�شهاد ُة ك َّل ٍ
لي�صنع فج َرها غ�سقُ احلروف
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اللغـة� ..أوىل دعائم الأمة

قضايا وآراء

• غالب خاليلي
لل�شيوخ الكبار ،الذين �أن�ضجتهم ال�سنون
ِّ
الطوال باملعرفة واحلكمة والعمل الد�ؤوب
ُ
يوجهونها �إىل النا�س،
املخل�ص،
ر�سائل مه ّمة ّ
ي�ست�صرخون ���ض��م��ائ َ��ره��م ،وي�ستنه�ضون
هم َمهم ،وين ّمون وعيهم� ،ساعني من وراء
ذلك �إىل تنبيههم على املخاطر التي ميكن
أهم دعائم
�أن حتدقَ بهم� ،إن هم تخلَّوا عن � ّ
�أمتهم� ،أال وهي :اللغة ،والأخالق ،والقوة.
والأ�ستاذ الطبيب �إبراهيم حقّي واحد
من �أكرب �شيوخ �سورية علم ًا و�أدب�� ًا ووعي ًا،
فهو ابن اخلام�سة والت�سعني ال��ذي ما زال
يعطي بال كلل ،بارك اهلل به وبعلمه ،وقد
�صدرت له م�ؤخر ًا (عن دار الفكر بدم�شق)
�سل�سلة (�أدرك����وا ال��دع��ائ��م) ،امل���ؤل��ف��ة من
ثالثة �أجزاء :اللغة ،الأخالق ،القوة .وقد
كان يل �شرف قبول هذه الهدية الثمينة من
الأ�ستاذ حقي يوم الإثنني � 24آب  2015يف
مقر املو�سوعة الطبية العربية بدم�شق.
ّ
هذا ونعر�ض يف هذا املقال اجلزء الأول
اخلا�ص بـ (اللغة) العربية ال�شريفة.
•••
الكتاب ال ُ
آي��ة الكرمية الدالّة
تت�صدر
ّ
َ
على ال�شرف الكبري الذي حظيت به اللغة
العربية حينما نزل القر�آن الكرمي بها:
( ِ�إ َّن��ا �أَ َنز ْلنَا ُه ُق ْر�آن ًا َع َر ِب ّي ًا َّل َعلَّك ُْم َت ْع ِق ُلونَ )
(يو�سف ،)2/12 :ليبني لنا الكاتب �أن
بد
الأم���ة كالبنيان تقوم على دع��ائ��م ال ّ
من العناية بها و�صيانتها للحفاظ عليها
�سليمة قوية .و�أول هذه الدعائم هي اللغة،
فيبني �أن «اللغة كالهواء ،من اخت�صا�ص
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي ال��ب��ح��ث يف ت��رك��ي��ب��ه ،وم��ن
اخت�صا�ص الفيزيائي البحث يف حركته
وتياراته ،ومن اخت�صا�ص البيئي البحث يف
ولكن من اخت�صا�ص النا�س
نقائه وف�ساده،
ّ
جميعِهم االهتما َم بكل هذا؛ لأنهم جميع ًا
ي�ستن�شقونه ،وعلى �صالحه يتوقف �صالح
�صحتهم وبقاء حياتهم».
ويت�ألف الكتاب من �أربعة �أبحاث:
يتحدث �أول��ه��ا ع��ن املظاهر املر�ضية يف
ا�ستعمال اللغة العربية ،مثل العامية يف
و���س��ائ��ل الإع��ل�ام ،و�ضعف لغة الكتابات
ال��ر���س��م��ي��ة ،و���ض��ع��ف ال�ترج��م��ة ،و�ضعف
ل��غ��ة ال�����ش��ع��ر وال���ن�ث�ر ،وك����ذا ���ض��ع��ف لغة
التالميذ والطالب ،و�أخطاء لغة الالفتات
والإعالنات ،ثم ا�ستعمال الكلمات الأجنبية
يف املحادثات والكتابات ،وكتابة العربية
ب�أحرف �أجنبية ،و�أخري ًا انت�شار الأمية عند
جمهور عري�ض من الأمة العربية.
يقول الكاتب� :إن اللغة وع��اء يحفظ
تراث الأمة الناطقة بها ،وانت�شارها دليل
قوة هذه الأمة ،واحرتامها .واللغة العربية

الدعوة �إىل العامية دعوة خطرية يقف وراءها
امل�ستعمرون وال�سائرون يف ركابهم �أو املخدوعون
بظواهرهم �أو املت�آمرون معهم.
�إحدى اللغات ال�ست املعرتف
ب��ا���س��ت��ع��م��ال��ه��ا يف امل��ح��اف��ل
ال���دول���ي���ة .وم����ع ك���ل ه��ذا
ي�لاح��ظ املتتبع يف �أيامنا
هذه ا�ستهتار ًا �شديد ًا بلغتنا،
ي�����ش��ارك يف �صنع ه��ذا كله
بع�ض العرب جه ً
ال �أو ت�آمراً،
و�أع����داء ال��ع��رب والإ���س�لام
حقد ًا �أو تع�صب ًا ،و�أن��ا �أرى
(واحلديث للم�ؤلف) يف كل
�إ�ساءة �إىل اللغة �إ�ساءة �إىل
ك��ل الناطقني بها ومنكر ًا
يجب تقوميه .وامل�ؤ�سف �أن كثري ًا من و�سائل
الإعالم يف بالدنا العربية متهم بالتق�صري
يف هذا ،ومبا هو �أكرث من التق�صري �أحيان ًا.
و�إن ما ين�شر با�سم حرية ال��ر�أي� ،أو با�سم
االنفتاح على الآخ��ر� ،أو با�سم التقدمية،
ال�سم املد�سو�س يف الد�سم...
فيه كثري من
ّ
والناطقون �أو الكاتبون يح�سبهم امل�شاهد
�أو القارئ �أمريكيني �أو �إ�سرائيليني مع �أن
�أ�سماءهم عربية.
يقول املفكر الأمل��اين ه��ردر�« :إن اللغة
ق��ل��ب الأم����ة وروح���ه���ا ،وع��ل��ى ك��ل �أم���ة �أن
مت�س َكها بحياتها ،ولي�س هذا
تتم�سك بلغتها ّ
�شعب
واجب ًا فح�سب بل هو حق ،وعلى راعي ٍ
ما �أ ّ
ال يحرمه هذا احل��ق .و�إن من يحاول
انتزاع لغة �شعب من ال�شعوب� ،أو يق�صر يف
احرتامها ،يحرمه من ثروته الوحيدة التي
ال تبلى بانتقالها من الآباء �إىل الأبناء على
مر الأجيال».
ولغتنا العربية الآن �أحوج ما تكون �إىل
توظيف الإع�ل�ام لرفع ���ش���أن اللغة ،وقد

تكالب عليها امل��ت���آم��رون من
اخل��ارج وال��داخ��ل لتهدميها
و�إب��ع��اد �أهلها عنها ب�شتى
ال��و���س��ائ��ل ال��دن��ي��ئ��ة ،وب��ث
الأفكار اخلاطئة الهدامة.
ي���روى �أن �أع��راب��ي�� ًا حلن
ب��ح�����ض��رة ال��ن��ب��ي ال��ك��رمي
(������ص) ،ف���ق���ال جل ّ
�لا���س��ه:
«�أر�����ش����دوا �صاحبكم فقد
�ضل» .وي��روى �أن اخلليفة
ع���م���ر ب����ن اخل����ط����اب (ر)
ا���س��ت��دع��ى �شخ�ص ًا ليوليه
�أحد الأعمال ،واتفق �أن حلن هذا يف كلمة
ال« :ال يلي لنا عم ً
قالها ،ف�صرفه عمر قائ ً
ال
من يقول كذا» .وحينما راح اللحن ينت�شر
بد�أ اخلليفة علي بن �أبي طالب (كرم اهلل
وجهه) بو�ضع بع�ض القواعد ،كما طلب �إىل
�أبي الأ�سود الد�ؤيل و�ضع القواعد حني بلغه
حلنُ �أحدهم يف �آية من �آيات القر�آن الكرمي.
واليوم نرى �ضعف ًا كبري ًا يف اللغة ،فاحلائز
�شهادة ثانوية ال ي�ستطيع ق��راءة �صفحة
واحدة يف مو�ضوع عام ،وال ي�ستطيع كتابة
�صفحة يف مو�ضوع ما دون �أخطاء (فاح�شة
�أحيان ًا) ،ولي�س لديه خمزون لغوي �أو �أدبي
ُ
وج��دت من َح َملة ال�شهادة
�إط�لاق�� ًا ،وق��د
الثانوية من ال يعرف ا�ستعمال املعجم.
كان طالب الثانوية وطالب اجلامعة يف
الزمن الغابر ،قبل ان�شغالهم باحلا�سوب
وكتابة الر�سائل على الهواتف اجلوالة
والرثثرة (ترجمة كلمة «�شات») يق�ضون
بع�ض الوقت يف �سهراتهم واجتماعاتهم
بلعبة كانوا ي�سمونها (مناف�سة الأرواح)،

وهي �أن يبد�أ �أحدهم بقول بيت من ال�شعر،
ويقول من يليه بيت ًا مبتدئ ًا باحلرف الذي
انتهى به البيت الأول .كانت ذخرية حامل
ال�شهادة الثانوية ال تقل عن مئات �أبيات
ال�شعر والأمثال العربية والأقوال امل�أثورة.
ومع انت�شار الأخطاء يف مناحي احلياة
املختلفة قد يقول �أحدهم� :إن االهتمام
بهذه املظاهر �أم��ر ال قيمة ل��ه ،والإن�سان
حر يف �أن ي�س ّمي ما ي�شاء ويكتب ما ي�شاء،
وب�أية لغة �شاء ،ما دام ال مي�س الأخالق وال
تتنافى كتابته مع ال�شرف (؟!).
لي�س هذا �صحيح ًا �أب��داً ،فهذه الظاهرة
هي جزء من ظاهرة �أكرث خطر ًا و�أ�شد فتك ًا،
وهي ظاهرة التنكر للغة العربية يف الكالم
يجر �إىل التنكر للوطن يف
والكتابة ،مما ّ
التفكري والعقيدة ،فاللغة رك��ن من �أرك��ان
القومية .ويف تبديل الأح��رف -كما حدث
يف تركيا -الق�ضاء على ال�ت�راث العربي
العظيم الذي ال ميكن تعوي�ضه لأنه ال يقدر
بثمن .وما �أظن �أحد ًا يدعو هذه الدعوة �إال
�أن يكون معتوه ًا �أو عمي ً
ال �سافر ًا من عمالء
اال�ستعمار.
الأ�سباب :من املعروف �أن الإن�سان عدو ما
يجهل ،ويعود ال�سبب يف جهل النا�س قواعد
لغتهم �إىل �أنهم اع��ت��ادوا منذ زم��ن طويل
ا�ستعمال العامية يف حياتهم اليومية،
ومل ي�سمعوا الف�صحى �إال ح�ين دخولهم
املدر�سة ،فتعلموها كما تعلموا كل امل��واد
الأخ��رى كاحل�ساب والتاريخ واجلغرافية،
وهم فوق ذلك تعلموها من معلمني �شرحوا
لهم قواعدها بالعامية .وال�صحيح هو �أن
يتعلمها الطفل وه��و ما زال يف املهد ،ميلأ
معدته بلنب �أمه ،وميلأ رئتيه بهواء بلده.
ومن الأ�سباب احلقيقية ل�ضعف اللغة:
نق�ص �إدراك �أهمية اللغة يف وحدة الأمة
وجمعها نحو �أهدافها ،وانعدام الوعي التام
بوظائف اللغة الكثرية ع��دا وظيفتها يف
التفاهم والتعبري عن الرغبات.
ُبعد اللغة الف�صحى عن �آذان الأطفال
منذ طفولتهم املبكرة ،وا�ستعمال العامية
يف ال��دار واملدر�سة و�أماكن العمل ،و�ضعف
تدري�س اللغة يف املدار�س.
رغبة طبقة من النا�س يف تعليم �أوالدهم
لغة �أجنبية منذ �صغرهم لتكون جماالت
العمل مفتوحة �أمامهم يف امل�ستقبل .و�أ�صبح
ه��ذا جم��ال تفاخر ،وال غبار على ذل��ك لو
تعلم ه���ؤالء الأوالد لغتهم الأ�صلية �أو ً
ال؛
فاملثل يقول :كل ل�سان ب�إن�سان ،واحلديث
ال�شريف يقول« :م��ن تعلّم لغة ق��وم �أمن
�شرهم».
انت�شار ا�ستقدام (املربيات) واخلادمات

قضايا وآراء
الأجنبيات الأندوني�سيات والفيلبينيات
واحلب�شيات...
حر�ص بع�ض الزوجات الأجنبيات على
�أ ّ
ال يتكلمن يف الدار �إال بلغتهن.
هجرة بع�ض الأ�سر العربية �إىل البلدان
الأجنبية وا�ستقرارهم فيها.
زيادة الطلب على عاريف اللغات الأجنبية
يف كثري من امل�صالح اخلا�صة ،وحتى بع�ض
امل�ؤ�س�سات الر�سمية.
ع����زوف امل��ت��ع��ل��م�ين ع���ن ال���ق���راءة حني
ح�صولهم على ال�شهادات ،وحتى الطالب ال
يقر�أ معظمهم �إال ما يو�صلهم �إىل النجاح.
�إن كثري ًا من �شبابنا ي�ضيعون �أوقاتهم يف
الت�سكع يف الطرقات� ،أو لعب الرند والورق
يف امل��ق��اه��ي� ،أو ق�ضاء ع�شرات ال�ساعات
�أمام �شا�شات ال�شبكات ،ال ملتابعة براجمها
الثقافية �أو �أخبارها العلمية �أو حما�ضراتها
املفيدة ،ولكن للرثثرة �أو للعب ب�ألعابها
التي ال يخرجون منها �إال بعيون حمتقنة
و�أع�صاب حمرتقة و�أدمغة خاوية!
و�إن الدعوة �إىل العامية دع��وة وقحة
خطرية حقرية يقف وراءه��ا امل�ستعمرون
الأم��ري��ك��ي��ون وال�صهاينة وال�����س��ائ��رون يف
رك��اب��ه��م �أو امل��خ��دوع��ون ب��ظ��واه��ره��م �أو
املت�آمرون معهم ،وال �أدل على ذلك مما قال
حاكم اجلزائر الفرن�سي بعد مئة عام من
احتاللها:
«ي��ج��ب �أن ن��زي��ل ال���ق���ر�آن ال��ع��رب��ي من
وجودهم ونقلع اللغة العربية من �أل�سنتهم
كي ننت�صر عليهم».
�إن العامية (�أو ال��ع��ام��ي��ات) يف اللغة
العربية دخيلة يف اال�ستعمال على نقي�ض
بقية اللغات؛ ففي فرن�سا مث ً
ال كانت هناك
لهجات عامية خمتلفة ملقاطعاتها املختلفة
توحدت يف زمن الثورة الفرن�سية� ،أي قبل
�أقل من � 250سنة ،وكذلك اللغة الأملانية
توحدت يف زمن ب�سمارك� ،أم��ا اللغة
التي ّ
العربية فقد كانت واح��دة ف�صحى �سليمة
ثم �أ�صبحت لغات ولهجات ،والدعوة هنا هي
العودة �إىل الأ�صل.
احللول واملقرتحات:
يتحدث ال��ك��ات��ب ع��ن ح��ل��ول تخريبية
اقرتحها بع�ضهم مثل تب�سيط اللغة ،و�إلغاء
القواعد ،والكتابة ب�أحرف التينية ..ثم
ع��ن حلول �إ�صالحية يف ال���دول العربية
املختلفة ،التي �شهدت وجامعتها العربية
�سي ً
ال من ال��ق��رارات والتو�صيات التي بقي
�أغلبها حرب ًا على ورق.
وتبقى مرحلة الطفولة ه��ي املرحلة
الأهم للبدء بتعليم اللغة� ،إذ يجب �أن ي�سمع
الطفل وهو ما زال يف املهد مفردات اللغة
وتراكيبها وتعابريها ،وي��ت��درج بعد ذلك
ليتعلم القواعد.
البـدء بالطفـولـة� :أجمعت الآراء على
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�أن تعلم اللغة يبد�أ منذ الطفولة الأوىل،
و�أن �أف�ضل خطة لالرتفاع مب�ستوى اللغة
الآن باكر ًا ما �أمكن ب�إ�سماع الأطفال الكالم
العربي الف�صيح ،واق�تراح �أك�ثر من مفكر
�إ�سماع الأطفال القر�آن الكرمي لأنه الق ّمة
يف الف�صاحة ،ويليه الأحاديث ال�شريفة،
ثم ما يف خمزون تراثنا من �أ�شعار و�أخبار
وق�ص�ص ،وفق املقرتحات التالية:
�إ�سماع القر�آن الكرمي لأطفال احل�ضانة
مدة  10دقائق  3-2مرات يومي ًا.
ان��ت��ق��اء ق�ص�ص وق��راءت��ه��ا ج��ه��ر ًا �أم��ام
الأطفال ،وقراءة املعلمني لن�صو�ص ب�سيطة
ل��ك��تّ��اب جيدين ق���راءة ج��ه��ري��ة ،وتعليم
الأطفال الأنا�شيد باللغة الف�صحى.
تطبيق الأم����ور ال�سابقة ع��ل��ى جميع
�صفوف الدرا�سة االبتدائية ،مع التدرج
يف الن�صو�ص وب��دء تعليم الإم�لاء وبع�ض
القواعد بالتدريج.
طلب ق���راءة بع�ض الن�صو�ص بح�سب
ال�صفوف ق��راءة جهرية بعد قراءتها من
قبل املعلم ،مع التنبيه �إىل �صحة احلركات
و�سالمة اللفظ وخمارج احلروف.
تعلم �أ�صول اخلط العربي بكتابة و�إتقان
قواعد الكتابة يف ال�صفني النهائيني من هذه
املرحلة.
الإك��ث��ار من طلب كتابة بع�ض املوا�ضيع
الب�سيطة يف ال�سنتني الأخريتني ومراقبة
�إمالئها وخطها.
تنظيم م�����س��اب��ق��ات ب�ين ط�ل�اب ال�صف
الواحد يف كل مدر�سة.
توجيه التالميذ لقراءة بع�ض الكتب-
بح�سب م�����س��ت��واه��م و���س��ن��ه��م -يف العطلة
ال�صيفية ،على �أن ي�س�ألوا عنها يف بداية
االلتحاق باملدر�سة.
تخ�صي�ص ب��رام��ج �إذاع���ي���ة وتلفازية
للأطفال باللغة العربية الف�صحى.
هناك مئات البحوث التي �أجريت وبينت
ب�شكل قاطع �أن للتعليم بغري اللغة الأم
م�شاكل خمتلفة علمية ونف�سية و�أخالقية
واجتماعية كثرية .ومناق�شة هذا املو�ضوع
عقيمة ،لأن كل الأمم كبريها و�صغريها،
غنيها وفقريها تعلّم بلغتها ،وال يرى ذلك

اللغة قلب الأمة وروحها ،وعلى كل �أمة
مت�سكَها بحياتها ،ولي�س هذا واجب ًا
�أن تتم�سك بلغتها ّ
فح�سب بل هو حق.
�أح��د منها جمافي ًا للمنطق �أو بعيد ًا عن
يتفرد العرب
جادة ال�صواب ،وال �أدري ملاذا ّ
يف خمالفة هذه القاعدة ،و�أنقل هنا مقطع ًا
من كتاب قر�أته يف هذا املو�ضوع:
«ال تكاد جتد بني دول العامل �صغريها
وكبريها �أمة تقدم العلم لأبنائها بغري لغتهم
ُ
�سوى يف عاملنا العربي ،فال
�صعوبة كتابةِ
�صغر حجم بع�ض
اليابانية وال�صينية ،وال ُ
�شح
فقر بع�ض دول �آ�سيا ،وال ُّ
دول �أوربا ،وال ُ
م�صطلحات اللغة الرتكية ،وال ُ
موت اللغة
العربية حالت دون �أن تكون اللغة القومية
هي لغة تدري�س العلوم يف تلك البالد».
ومهما يكن من �أمر ف�إن املنطق والكرامة
يق�ضيان ب�أن يكون التعليم باللغة الأم .وال
نن�س �أن تعليم الطب باللغة العربية بد�أ يف
م�صر يف القرن التا�سع ع�شر وا�ستمر �ستني
�سنة ،وحت��ق��ق يف لبنان ك��ذل��ك يف القرن
التا�سع ع�شر وا�ستمر نحو ع�شرين �سنة،
وكان ناجح ًا يف القطرين ،ثم توقف فيهما
لأ�سباب �سيا�سية بحتة ب�إرادة خارجية ،يف
حني �أنه ما زال م�ستمر ًا يف �سورية منذ بدئه
يف عام 1918م.

بطاقة
الأ�ستاذ الدكتور �إبراهيم حقي
من مواليد .1920
اخ��ت�����ص��ا���ص��ي ت��ول��ي��د و�أم�����را������ض ال��ن�����س��اء من
جامعتي دم�شق وباري�س.
ً
�أ���س��ت��اذ يف كلية ال��ط��ب وعميدها ���س��اب��ق��ا ،عمل
�أ�ستاذاً وطبيباً مولداً  60عاماً.
نقيب �أطباء دم�شق �سابقاً.
رئي�س الرابطة العربية جلمعيات اخت�صا�صي
التوليد و�أمرا�ض الن�ساء �سابقاً.
�أح��د م�ؤ�س�سي املجل�س العربي لالخت�صا�صات
الطبية (البورد العربي).
رئي�س املو�سوعة الطبية العربية ،دم�شق.
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من م�ؤلفـاتـه:
ت�شريح اجلهاز التنا�سلي وغريزته يف املر�أة.
ت�صوير الرحم.
�أمرا�ض الن�ساء (ثالثة �أجزاء).
فن التوليد (جز�آن).
معجم م�صطلحات التوليد و�أم��را���ض الن�ساء
(عربي -فرن�سي� -إنكليزي).
هذا هو الإ�سالم ف�أين امل�سلمون؟
هذا هو الإ�سالم ،وه�ؤالء هم امل�سلمون.
�أدرك����وا ال��دع��ائ��م (�سل�سلة م��ن ث�لاث��ة �أج���زاء:
اللغة ،الأخالق ،القوة).

ولنذكر �أن��ه حني قام احلكم العربي يف
�سورية ع��ام 1918م ،كانت كل املعامالت
باللغة الرتكية ،التي كانت اللغة الر�سمية
يف كل البالد التابعة لل�سلطة العثمانية ،ويف
�سنة واحدة فقط ُع ِّرب كل �شيء.
دور الإع��ـ��ـ�لام :الإع��ل�ام �أك�ث�ر الأم���ور
�ش�أن ًا يف مو�ضوع اللغة؛ لأن املطلوب منه
�أم��ران� :إ�صالح نف�سه و�إ�صالح غ�يره .ومن
املقرتحات:
الت�أكيد �أ ّ
ال ت�شغل العامية يف الإعالم �أكرث
من ربع حجم الإعالم الر�سمي واخلا�ص.
تدقيق كل الن�صو�ص املكتوبة يف ن�شرات
الأخبار والتعليقات.
ان��ت��ق��اء امل��ذي��ع�ين م��ن خ��ري��ج��ي كليات
الآداب.
يعتنى يف الربامج الرتفيهية (الأغ��اين
والتمثيليات وامل�سابقات) �أن تكون ن�صو�صها
ف�صيحة ،مما يخل�صنا من الأغاين الهابطة
والكالم املمجوج.
الإك��ث��ار من ال�برام��ج التي تبني ف�ضائل
اللغة العربية.
ق��راءة بع�ض الن�صو�ص الأدبية لكتّاب
معروفني قدماء وحديثني.
يجب �أن تكون برامج الأطفال كلها حتم ًا
باللغة العربية الف�صيحة لتالفها �أ�سماعهم.
العربية يف امل����ؤمت���رات واالج��ت��م��اع��ات
ال��ع��ام��ة :مل��ا كانت اللغة العربية �إح��دى
اللغات ال�ست املعرتف با�ستعمالها يف املحافل
ال��دول��ي��ة ،فيجب الت�أكيد على ا�ستعمال
اللغة العربية يف كل تلك املحافل .ويجب
�أن تكون اللغة العربية اللغة الر�سمية
لكل امل���ؤمت��رات وال��ن��دوات واللقاءات التي
تعقد داخ��ل ال��ب�لاد ،حتى ل��و �أل��ق��ى بع�ض
املحا�ضرين حما�ضراتهم �أو تعليقاتهم بلغة
�أجنبية.

10

"ال�سنة الثالثون" العدد2016/1/31 "1474" :م 21 -ربيع الثاين1437هـ

قراءات نقدية

البحث عن الذات والقطبة ال�ضائعة
قراءة يف رواية (رجل من�سي) للكاتب علي �أحمد العبد اهلل

• د .حممد يا�سني �صبيح

م��ن ال��رواي��ات التي حت��اول الدخول
�إىل عمق الذات الب�شرية ،تطلق مكنوناتها
املكبوتة ،وتفتح املجال �أمام خميلة البطل،
لريى ما قد فاته ،عندما مل ي�ستطع �إدراك
الزمن ،ولتخلق جو ًا من املناجاة الداخلية
التي تعري كينونة اللحظة ال�ضائعة ،دون
جديد ،هذه
�أن يكون مت�شوق ًا لر�ؤية �أف ٍ��ق
ٍ
بع�ض مدلوالت رواي��ة(رج��ل من�سي)(.)1
للكاتب على �أحمد العبد اهلل ..
فال�سرد كما نعلم ال ي�ستطيع �أن يجعلنا
نح�صل على حقائق ثابتة ،وال على ا�ستعادة
وقائع ما� ،إال �أنه ي�ستطيع �أن يب�سط �أمامنا
برونق اللغة ر�سائله لت�شخي�ص حاالتنا
امل���أزوم��ة ،والكت�شاف �أج���زاء من حقائقنا
ال��غ��ائ��ب��ة رمب����ا ،م��ن خ�ل�ال دم���ج اخل��ي��ايل
بالواقعي �أحيان ًا ،ليب�سط اخليايل كم�سرب
يتقرب منه من الواقعي وي�شكل �أفق ًا ت�أملي ًا
للخروج من احلالة ال�سكونية للأفعال ،من
خالل التغذية الثقافية املتعددة امل�شارب،
من هنا ن�ستطيع التعامل مع ال�سرد كحقيقة
ذات��ي��ة تخيلية ،يغلفها الأ���س��ل��وب ال�سل�س
الذي يحاول دفعنا مبرونة نحو مندرجات
�سالمله ،ليقنعنا ببع�ض وقائعه .فالإثارة
التي يحققها ال�سارد من خ�لال التقنيات
التي ي�ستخدمها ،مثل الت�شويق والتخيل
والإزاح��ة والغرائبية وغريها ،تقوم على
حماولة �شد املتلقي �إىل �أهدافه ،من خالل
تعطيل بع�ض امللكات ال��وج��دان��ي��ة لديه،
وحم��اول��ة اال�ستفراد باحلالة ال�شعورية
العاطفية له ،ملحاولة مترير �أفكاره �أو حتى
�إقناعه مبق�صده النهائي..
ي��ق��ول �أف�ل�اط���ون (الإق���ن���اع ه��و من
نظام املحتمل)� ،أي �أن��ه يف ه��ذه احلالة ال
ي���أت��ي م��ن نظم احل��ق��ائ��ق املو�ضوعية ،بل
من احتمال الت�أثر باال�ستثارة العاطفية.
من هنا ن�ستطيع �أن نبني حماولة الكاتب
الو�صول �إىل ذاتية البطل ،و�إخفاء اجلو
التخيلي ،غ�ير املحايد على �أفعاله وعلى
ردات فعله ،ليجعلنا نذهب نحو قناعاته
ليحاول �إدخالنا فيها ال �شعوري ًا .يقول �سعيد
ب��ن��ك��راد(( ،)2فال�سرية الذاتية وال�سرد
التخيلي حم��ددان بالزمان واملكان ،لأنهما
نتاج ذات معروفة وم�سيجة مبجموعة يف
الف�ضاء).
�إن ق�ضية التخيل الذاتي تبقى ملتب�سة
�أحيان ًا ،من حيث تطابق الذاتي والتخيلي
للكاتب ،لكن للكاتب كل احلق يف اخللط الذي
يريده يف �سرده الروائي ،ليخدم مو�ضوعه
وهدفه ،فالتخيل الذاتي ن�ستطيع �أن نحدده
من خ�لال ا�ستخدام الكاتب لتقنيات مثل

علي �أحمد العبد اهلل
اال�ستعارة ،واال�سرتجاع ،والت�صوير وغريها
الكثري ،وال نن�سى ا�ستخدام �ضمري الآن��ا يف
ال�سرد ..ما مييز هذه الرواية ،اخللط بني
ال�سرد الذاتي والتخيلي ،ملا عا�شه البطل
يف ال�سجن عندما اقتيد �إليه دون �أن يعلم
بال�سبب ،ولطيلة وجوده فيه..
�أرى �أن العنوان (رجل من�سي) مل يكن
موفق ًا ،هنا لأن��ه خل�ص م�ضمون ال��رواي��ة،
ومل ي�ترك للمتلقي الفر�صة ال�ستنباط
دالالته ،نظر ًا لأهمية العنوان الذي ميثل
عتبة مهمة يف العمل الأدب��ي ،ع��ادة يكون
مدخ ًال ت�شويقيا �إيحائيا ورمزي ًا ،ذو طبيعة
حذفية و�إ���ض��م��اري��ة ،لكنه ج��اء مبا�شر ًا
هنا ..يدخلنا الكاتب مبا�شرة �إىل �أجواء
ال�سجن دون مقدمات� ،أو حماولة لتهيئة
ذهننا ،حيث يبد�أ الرواية مبا�شرة (�أغلق
ال�شرطي باب الزنزانة وتركني مبفردي،
وقد طم�أنني ب�أن املدة التي �س�أق�ضيها فيها
ق�صرية ج��داً) (���ص� )7أراد �أن يعلمنا ب�أنه
من خالل ال�سجن� ،سريوي لنا جتربته ،ومن
خ�لال الزنزانة املنفردة� ،سرنى ذات��ه يف
تداعياتها وتخيالتها وذكرياتها ..مل يرتك
للقارئ فر�صة �أخذ �أية دالالت �أخرى ،حول
مالب�سات �سجنه ،فهو �أراده و�سيلة فقط
ليدخل �إىل عمق جتربته ال��ذات��ي��ة ،كما
كانت حماولة الدخول �إىل �أجزاء مقتطعة
من املا�ضي الذي عا�شه البطل ،ليكمل رمبا
�أجزاء اللوحة التي فاتته حينها ،لتعوي�ض
بع�ض احلرمان من ح�س املغامرة ،لكنه ين�سى
ما عليه فعله ،ليخفي هذه القطبة التي مل
جندها يف ال��رواي��ة ..العالقة بني ال�سبب
والنتيجة ،فالنتيجة ال تخلق �أفق ًا جديداُ،
�إن مل يعرف ال�سبب� ،إمنا قد حتدث ما�ضي
م��ا ..من هنا �سنحاول الدخول �إىل عوامل
الرواية ،التي ت�سرد رحلة رجل �إىل ذاته،

حني يدخل يف غفلة من احلياة �إىل ال�سجن
دون �أن نعرف ال�سبب على م��دار الرواية،
وقد يكون هذا ما بنى عليه الكاتب ن�صه،
يف حم��اول��ة لتعرية ال���ذات اخلال�صة يف
وحدتها ،والدخول �إىل تفا�صيل انك�ساراتها،
و�أح�لام��ه��ا ،فال�سجن مل يكن هو املق�صود،
لأن ال�سجان مل يكن ذلك ال�شخ�ص الظامل،
ال��ذي يعي�ش على تعذيب �سجينه ،بل كان
رحيما نوعا ما�( ،صباح ًا �أطل رجل�-شرطي-
من نافذة ب��اب ال��زن��زان��ة .مبت�سم ًا و�ألقى
حتية ال�صباح ب��اذ ًال جهد ًا وا�ضحا للظهور
بالدماثة واللباقة) (���ص .)50وه��ذا غري
م�ألوف يف ال�سجون عادة ،كما ر�أينا ذلك يف
رواي��ات عربية كثرية ،مثل رواي��ة (�شرف)
ل�صنع اهلل �إبراهيم ورواي��ة �شرق املتو�سط
لعبد ال��رح��م��ن منيف وغ�يره��ا ال��ك��ث�ير..
ف��ال��ك��ات��ب ع��ل��ي ال��ع��ب��د اهلل مل ي�ستخدم
ال�سجن لإدانة الفعل بحد ذاته –فهذا من
حق ال�سجان ليت�أكد من �صحة التهمة� -إمنا
لالنفراد بالذات وللغو�ص يف بع�ض تفا�صيل
حياتها ،ليبني مكامن امل�سارات التي تذهب
�إىل �أبواب قد ال تو�صل �إىل �شيء� ،أو تذهب
�إىل كثبان فارغة غارقة يف اجلبال� ..إذا
هي وقفة مع الذات لندرك حجم القطيعة
مع الأ�شياء ال�صغرية واجلميلة التي ال ن�شعر
بها عادة� ،إال عندما نكون يف موقف ال�ضعف
ون�شعر باحلاجة لكل م�ساعدة ،حلفنة هواء
رمبا ،كما فعل بطل الرواية يف �سجنه ،لكننا
ن�شعر ب�أن هذه املواقف تبقى معلقة بالفراغ،
ال متلك �أر�ضا �أجربتها على ال�ضمور مث ًال
�أو �ساعدتها على النهو�ض ..فح�سب تعبري
ال�سيميائيني ،فان كل ن�ص يجب �أن ينظر
�إليه باعتباره ذو بعد داليل ،ولي�س جتميعا
لعالمات متفرقة متباعدة فقط ،لذلك ال
ميكن �أن تكون املو�ضوعات املعزولة خارج
ال��دالالت والإ���ش��ارات منطلق ًا لفهم ال��ذات

الإن�سانية ،من هنا يجب �أن ننظر �إىل الفعل
خ��ارج جتلياته ومدلوله املبا�شر..لذلك
ميكننا القول ب�أن التداعيات الذاتية التي
�أعطت الإ�شارات املتباعدة يف الرواية ،مل
حتقق ال�سبب الذي �سي�ؤدي �إىل النتيجة..
فالذكريات القدمية التي ي�ستجلبها البطل
تتعدد م�شاربها ور�ؤاه���ا .كما يزهو ببع�ض
الذكريات عندما زفوا �شهداء حرب ت�شرين
مث ًال ،يف حماولة جلعل البطل ق��ادر ًا على
حتمل الوحدة الق�سرية يف ال�سجن حيث
ي��ق��ول (�أه����ايل ال��ق��ري��ة ينتظرون و�صول
جثمان ال�شهيد فا�ضل� -أق�سم باهلل ا�سمه
فا�ضل -الذي كان حمارب ًا ،يف حرب الأيام
ال�ستة:
ترى هل بذل الرجال ما بذله فا�ضل؟ه��ذه امل�شقة املوغلة يف الفرح ،تخت�ص
بال�شباب فقط) (���ص ،)57انه ينتقل �إىل
�أمكنة حمددة يف ذاكرته ،ي�ستخل�ص منها
بع�ض املالمح التي قد تبقيه مفكرا فاع ًال يف
ذاته .لي�س غريب ًا �أن يختار ذكرى ال�شهيد
ابن بلده يف حرب كانت نك�سة وف�شل ،لأنه
�أراد �أن يظهر بع�ض الأمل من خالل ال�شباب
الفرح .لكنه يقف عند ذلك دون �أن نرى �أبعاد
ذلك على الأر�ض ،ونرى �أن هذه الذكريات يف
الرواية مل تعط بعد ًا تربيريا للأحداث،
فنحن مل ن�شعر ب�أية معاناة عا�شها هو �أو �أي
من ال�شخو�ص التي تذكرها ،رمبا ذكريات
لقتل الوقت ولي�شعر ب�أنه يعي�ش حتى ولو يف
ال�سجن الذي ال ميار�س عليه التعذيب ..كما
يعي�ش بع�ض املغامرين عندما يبتعدون �إىل
ال�صحراء حب ًا يف املغامرات القا�سية مث ًال،
الفارق هنا �أن ال�سجان ودي��ع ،على غري ما
اعتدنا عليه يف الأعمال الأدبية امل�شابهة..
رمبا هذه النقطة ،كانت مفرتق اخللل الذي
بجثنا عنه ومل جند ارتباطه .. ،فهل تلوين
ال�سرية الذاتية يف ه��ذه الفرتة من حياة
البطل ،ببع�ض الذكريات� ،أنقذ العمل من
العموميات؟ لأننا مل ن�شعر ب�أنه دخل �صلب
املو�ضوع ،فنحن مل نعرف م�سببات ال�سجن،
كحالة حكائية ،فقط �أراد ال�سجن كحامل
لبع�ض الأحداث لي�ستطيع من خالله الغور
�إىل ذات البطل ،وبع�ض معاناته املتفرقة
زمني ًا ،والتي ال ترتبط بحاله هذه كم�سبب،
�أو كنتيجة� ،إذا ال�سجن مل يكن الهدف ،فهل
كانت لعبة للن�سيان ،من خالل طمر فتحته
ه��ذه بالكثري من ال��ذك��ري��ات ..لكن وجدنا
براعة يف الو�صف الدقيق ملجريات ال�سجن
وحلاالت البطل الدقيقة داخله ،وجمالية
ال�سرد ال�سل�س.

قراءات نقدية

• فريد حامت ال�شحف
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ل�صالح الليل يف جمموعة غداً
�أمتاثل �إىل ال�ضوء

"ال�سنة الثالثون" العدد2016/1/31 "1474" :م 21 -ربيع الثاين1437هـ

كتاب احلب

�ضمن �سل�سلة الكتاب ال�شهري الذي ت�صد ُره
وزارة الثقافة ودار البعث وحت��ت رق��م ()72
�صدرت جمموعة خمتارة من ق�صائد ال�شاعر
ثائر زي��ن الدين بعنوان « كتاب احل��ب « وقد
جاء هذا الإ�صدار ليتوج �إ�صدارات عام 2014
من ال�سل�سلة نف�سها ،وهو ي���ؤذن برفع ال�سوية
الفنية والفكرية لهذ ِه ال�سل�سلة ،والعودة بها
�إىل م�ستوياتها العالية التي ر�أيناها يف كتب
�سابقة مثل  « :وعل يف الغابة – لـريا�ض ال�صالح
احل�سني « و « �سنتان وحترتق الغابة – ل�سعيد
حورانية « و» �أخبار البلد -حل�سيب كيايل « و
« والبلبل الغريب – لبدوي اجلبل « و غريها،
بكتب
و�أقول هذا الكالم لأننا فيما م�ضى فوجئنا ٍ
�أ�صدرتها ال�سل�سلة لأ�سباب ت�أتي من خارج حقلِ
تقرتب من الرداءة .
الثقافة والإبداع فجاءت
ُ
ً
�ضم « كتاب احل��ب « �ستا وثالثني ق�صيدة،
ووقع يف مئة و�ست �صفحات ،و�سواء كان ال�شاعر
هو من �أطلق على هذ ِه املختارات عنوانها �أم �أنها
اجلهة التي �أ�صدرتهُ ف�أنه عنوانٌ
ناجح جد ًا
ٌ
كعتبة �أوىل للكتاب ،فالق�صائد جميعها تدور
ٍ
ب�صورة عامة فردي ًا و�شخ�صياً
يف ف�ضاء احلب
ٍ
و�إن�ساني ًا ،حتى تلك الق�صائد ذات الهواج�س
والهموم االجتماعية وال�سيا�سية مثل» �أن��ا ما
�أردت �سوى القليل « و « يف الطريق �إىل عملي»
و�أخط�أت املكان «  ،فهي م�سكونة بق�ص�ص احلب،
��ب� ،أو �أن ال�شاعر
�أو ت�أتي خلفيتها حكاية ح ٍ
��زج ال��ذات وال�شخ�ص بالعام ،
يعمدُ فيها �إىل م ِ
ففي ق�صيدة �أخط�أت املكان املكتوبة يف مو�سكو
ٌ
ق�صيدة م�شغولة
ع��ام  1991وه��ي يف النهاية
بالهم الوطني والقومي واخلوف على البالد من
الغزو اخلارجي ،مي�سك بنا ال�شاعر منذ الكلمة
الأوىل ويوجه م�شاعرنا واهتمامنا يف االجتاه
الذي يريد ُه؛ هاهيذي ٌ
فتاة جميلة ت�سلم على
ال�شاعر وه��و يدخل مع جمموعة من ال�شباب
وتغيب كما ظهرت:
مق�صف
العرب �إىل
ٍ
ُ
ال�صاخب َح ّيتْني،
باب املق�صف
َ
ِ
«قرب ِ
وغابت ثوانِ .
َّ
�سرب من قطا،
رف ٌ
فارتْ
ينابيع،
ٌ
ُ
النا�س،
ق�سمات
وغا َمتْ يف عيوين
ِ
واملرق�ص
غا َم البا ُر
ُ
هل ُ
ُ
فكرت.
تذك ُرين؟
ُ
ال ُ
خم�سة �أعوام َم�ضتْ � ”.ص .39
تذك ُرين؛
ويدخل ال�شبان ،ويختارونَ مكان ًا نائي ًا عن
ٌ
حديث
الآخرين ،وكعادة الطالب العرب يدور
يف ال�سيا�سة  ..يقدم لنا ال�شاعر نتف ًا منه،
نف�سه م�شغو ًال باملر�أة التي �سلمت
ويبقى يف الآن
ِ
واختفت ...كيف ال وقد كانت ذات يوم حبيبة ،
مما يخلق قطبية متعاك�سة يف الن�ص  ....ويخلقُ
ديناميكية ج��ذاب��ة ،يتو�سل ال�شاعر خللقها
�شيئ ًا من تقانات ال�سرد الق�ص�صي  ...وتبدل
الأ�صوات:
أرمني دا َر فوق الطاولةْ ،
ٌ
“خمر � ّ
ٌ
اخلليج،
وحديث عن جيو�ش رب�ضت فوق
ْ
عن مدينةْ ،
للغرب،
باعت الأ�صحاب
ِ
القلب ،مقطوع
ودهر – با َد َه الدنيا – غليظ
ٍ
ِ
الل�سانِ .
ليتها قالت « :وداع ًا « قبل �أن ترتكني
أربات “،
ذات م�ساء بارد يف �شارع “ ال ِ
“� َ
ألقاك “ .وغابت .وانتظرتْ “� .ص( -39
) 40
ً
واجل��م��ي��ل يف ه���ذ ِه امل��خ��ت��ارات ع��م��وم��ا �أن��ه��ا

ب�صورة من
حاولت �أن تقدم جتربة ال�شاعر
ٍ
ال�شمولية يف املكان والزمان؛ مبعنى �أن �أماكن
كتابة الق�صائد كانت متنوعة ال�سويداء – حلب
– دم�شق – مو�سكو – خاركوف – اخلرطوم –
العني  .وم��ا �إىل ذل��ك� ،أم��ا ال��زم��ان فكان ميتد
من عام  ، 2009 – 1989وهي ق�صائد منتقاة
�ست جمموعات �شعرية �سابقة
من خم�س �أو ِ
لل�شاعر .وتنتمي جميعها �إىل ق�صيدة التفعيلة،
ميزج �أحيان ًا بني نظامي
حتى ولو ر�أينا ال�شاعر ُ
التفعيلة والبيت كما فعل يف ق�صيدة “ مو�سى “
 ،وطاملا ذكرنا ق�صيدة “ مو�سى “ فال بد لنا من
الإ�شارة �إىل �أن جناح هذ ِه الق�صيدة وزميالتها
ق�صائد ف�صلٍ حمل عنوان “ �أنا�شيد ال�سفر
من
ِ
املن�سي “ جتلى يف قدرتها على تقدمي جوهر
هذ ِه ال�شخ�صية �أو تلك  ،بل اللحظة احلا�سمة
يف حياتها  ،واملقولة التي قدمتها للب�شر ّية،
بلغة �شعرية عالية عمادها ال�صورة
كل ذلك ٍ
ُ
كمثال على
�
أ
لنقر
املختلفة،
أ�شكالها
اخلالبة ب�
ٍ
ذلك ق�صيدة “ مو�سى “:
“ ليـــتني كنتُ �شـجـــاعــ ًا كـفــرا�شـــةْ
ليــتني �أ�سلمتُ روحي للحـــريقْ
كـانَ مـحبــوبي قـريبــ ًا كــارتعــا�شةْ
تتــهـــــادى ب َ
ني قلبي والعروقْ
كـانَ ـ ما �ضاقتْ عن الو�صف العبار ْة
كــانَ جــذّ اب ًا وعـــذب ًا كالرحــيقْ
و�أنا العـــا�شقْ ا�ستجــــدي الإ�شــار ْة
فــ�إذا �أب�صـــر ُتهــا �ضـــــا ًع الطريقْ
ُ
وقـد خّ لفتُ روحي
عـــدت مك�ســور ًا ْ
يف �شـعــاب الطو ِر تبكي وال�شقــوقْ
ُ
فمن ي�أ�سـو جـروحي
عدت مهزوم ًا ْ
ب َ
لي�س لـي فـيـهم �صــديقْ ! “ �ص .63
ني ٍ
قـوم َ
و�سنجد الأمر نف�سه يف ق�صائد “ �إغواء يو�سف
– زوجة لوط – اخلروج من �سدوم – �شم�شون
ودليلة”  ،ومم��ا يلفت االنتباه بقوة يف ه��ذ ِه
املختارات ب�ضع ق�صائد جاءت على ل�سان املر�أة،
ح َ
��اق هذا
��اول ال�شاعر فيها �أن يغو�ص يف �أع��م ِ
الكائن اجلميل و�أن يقدم م�شاعر ُه و�أحا�سي�سه يف
احلياة واحلب واالنك�سار والنجاح ،وبدا خالل
كل ذلك ق��ادر ًا على ق��راءة هذا الكائن ب�صورة
( انظر :ق�صائد اللوحة الغائبة
مده�شة
�ص � – 93أما زلت ت�شربها مر ًة �ص  – 97حرة ).
كما يلفت االنتباه �أي�ض ًا ذلك احل�س الإن�ساين
يخيم على الن�صو�ص جميعها
العميق ال��ذي
ُ
مقرتب ًا �أحيان ًا من الأج���واء ال�صوفية (دون
غيب ّياتها) وقادر ًا على قبول كل �شيء وكل �صورة
مهما كانت خمتلفة عن ال�شاعر ،و�سيكت�شف
العارف بالأدب العاملي عموم ًا والرو�سي بخا�صة
�أن جتربة ال�شاعر زين الدين هي �أ�شبه ببحرية
ت�صب فيها ع�شرات الروافد
جميلة و�صافية
ُ
النقية؛ فقد نرى فيها ظال ًال ل�سريغي ي�سينني ،
و�آنّا �أخماتوفا  ،ومارينا �سفيتايفا( وهي �أ�سماء
ك��ان ال�شاعر ق��د ترجم لها ولغريها)  ،وقبل
ه�ؤالء جميع ًا دو�ستويف�سكي وتول�ستوي.
جدير بالقراءة ،ونرجو من
كتاب جميل ،
هذا ٌ
ٌ
الهيئة ال�سورية العامة للكتاب �أن تطالعنا مبثله
كل �شهر و�أن تزيد من عدد الن�سخ املطبوعة،
وت�ضعها يف متناول القراء  ،وال�سيما �أنها طباعة
�شعبية من حيث الورق والغالف وال تكلف تلك
التكلفة الباهظة .

•فاحت كلثوم
غ��د ًا �أمت��اث��ل �إىل ال�ضوء :هو عتبة
ال��دخ��ول �إىل ع��دد م��ن الق�صائد التي
�شكلت املجموعة ال�شعرية الثالثة
لل�شاعر “ر�ضوان �أب��و غربة” ،و�صدرت
عن “دار بعل” بدم�شق2014/م ،بعوامل
مثالية حل��م��ل ه���ذا ال��ع��ن��وان امل���وارب
مبفردة ال�ضوء كبنية ن�ص ّية ال حتيل
– عند قراءة املنت� -إىل تلقيه بحرفية
ٍّ
ككل متما�سك لإعطاء التفا�ؤل �صفة
احل�ضور الّ��ذي �سيحدث “غداً” �ضمن
�صور �شعرية ا�ستثنائية توحي بتوقعات
م�ؤتلفة ،ت�شكّل م��ع النقي�ض ثنائية
يربز فيها الليل �أكرث ح�ضوراً ،ولتربير
ه��ذا احل�ضور مل��ف��ردة “الليل” ،داخ��ل
ق�صائد املجموعة لأك�ثر م��ن خم�سني
وبتداخالت
مرة ،با�ستعماالت متعددة
ٍ
�شتى مع النقي�ض الذي ي�أخذ – دائم ًا
 تعبري ًا مقت�ضب ًا ملح�صلة انفعالية التخلو من املالب�سات الإيحائية ،والّتي حتاول ا�ستدراج مفردات �أخ��رى �إىل
ج�سم الق�صيدة للتخل�ص من ذاك االرتباك الذي �شكلته الثنائية بكل تدفقها
النف�سي ،مبعنى �أن بحث ال�شاعر عن ثنائية تقليدية نق ّية للجوء �آمن �إىل �أحد
قطبيها قد باء بالف�شل ،لتماهي النقي�ض مع الليل ،وا ّل��ذي يخرج عن كونه
جمرد تقابل �أو جتاور �أو معاونة لدح�ض �صفة النقاء عن التناظر التقليدي
للثنائيات املفرت�ضة �ضمن املعنى العام ،وهذا ما مييز جممل ق�صائد املجموعة:
 /يف الليل،ال تكفي كمنجات انتظارك
كي يعر�ش ظلّ من تهوى عليك.
ُ
الظالل،
يف الليل ال تكفي
لكي تقول ب�أن نهر ًا ما �سيعرب
يف يديك� ..ص/9
فاحل�ضور ملفردات مثل (كمنجات –يعر�ش –تهوى –نهراً) مل ي�ستطع �أن
ي�شكل قطب ًا نقي ًا يوازي الليل لتنفي �صفة الت�شا�ؤم عن الق�صيدةَ ،ف َت َقدُّ م الـ
(ال) للجملتني املو�سومتني بالتفا�ؤل ،جتعل من الليل ذو ح�ضور طاغي بكل
تفا�صيلهالإيحائية ،بل جعلته حا�ضر ًا على ح�ساب املكان �أي�ض ًا الّذي بات ال
ي�ؤلّف �سوى الفراغ يف الق�صيدة بعنوان ر�سالة من حواء �أر�ضية:
/لن ت� َؤان�سك الألوهة يف م�شاعك
فالتم�س
ما �شئت من ليل اخلطى
ف�أنا فراغك يف املكان� ..ص/15
يف ق�صيدة “فلك” يغدو الي�أ�س املرتبك بالرجاء �سيد املركزية املنبعثة من
الليلك
أكتب� ،أن�سى
�
ال
-/ُ
�أمتلمل
يندلق ي�أ�سنا عميق ًا من حمربة الليل
�أ�ستيقظ ،ال �أم�شي
�أمتلمل م�شطور ًا من ذاكرة الليل.
يا فلك الليل متهلبي
يا فلك الليل� ..ص/20
و يف “ح�ضرة ال�شمعدان” ال يوحي ال�ضوء � اّإل بثالث ح�سرات لإ�ضاءة الغفلة
ٌ
حدث
الرطوبة
املرتب�صة يف ثنايا الهواج�س املنبعثة من ليل الأقبية حيث ّ
إغراء
عام� ..ص ،25حتى و�إن حاولت �شهرزاد -امل��ر�أة الأ�سطورية -الأكرث � ً
وذكاء ،ن�سله من نطفة الليل.
ً
يف ق�صيدة “ت� ّأ�صل هذا احلظ” فهو ال�سقوط لأنّ العطر ما هو � اّإل مومياء..
�ص..30-29
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ع�شرة �أعمال تلحينية �أدخلت
املو�سيقار فريد الأطر�ش العاملية

فنون

• معني حمد العماطوري
ق��دم املو�سيقار فريد الأط��ر���ش �أف�ضل ع�شرة �أحل��ان يف
م�سريته التلحينية الطويلة التي امتدت �أربعني �سنة� ،إ�ضافة
�إىل قائمة كبرية من الأحلان ال�شعبية .والأمانة العلمية
حتتم علينا االبتعاد عن امليول ال�شخ�صية والركون �إىل ما
�أكده كبار نقاد املو�سيقا العربية وما �أثبته املو�سيقار لنف�سه
باعرتاف زمالئه املو�سيقيني ،بحيث نعر�ض م�ساهماته يف
تطوير املو�سيقا ال�شرقية من خالل �أل��وان الفن املو�سيقي،
باعتبار النجاح ال�ساحق لأغنية ما وترديد اجلماهري لها غري
ما تتبع النقاد القيمة املو�سيقية للحن والنف�س التجديدي
�أو اجلمايل ال��ذي يحمله بع�ض الأغ���اين احلزينة وغري
ال�شائعة للمو�سيقار التي ا�ستقبلت برتحاب من طرف النقد
املو�سيقي العربي وهناك �أحلان ا�ستمدت قيمتها املو�سيقية
من �سياقها التاريخي ،ولكن ال�س�ؤال ما هي تلك الأحل��ان
ومل��اذا؟ رمبا �أول تلك الأحل��ان الربيع � 1947إذ �أجمع نقاد
املو�سيقا العربية دون ا�ستثناء على اعتباره قمة ما قدمه
من الناحية املو�سيقية ،رغم ارتباطه يف الوجدان اجلماعي
العربي مبقدم ف�صل �أثري هو الربيع لدرجة �أن فريد ظل
ي�شدو فيه مطلع كل ربيع ملدة ثالثني عام ًا ،واللحن حمل كل
مقومات النجاح من املتانة يف ال�صياغة اللحنية واالن�سيابية
والر�شاقة يف التعبري والنف�س ال�شرقي الأ�صيل البعيد عن
االقتبا�س والتهجني بجانب التنويع يف الأداء الذي غلف
به هذا اللحن الأ�سطوري ويف كل مرة ي�ؤديه �أمام اجلمهور،
يلخ�ص الأطر�ش القيمة املو�سيقية للحن بقوله« :ل�ست �أن�سى
ال�ضجة التي ثارت حول �أغنية الربيع ،وقد �أطلقت عليها
�أو�صاف �أعتز بها و�أ�ضعها بني الأو�سمة التي جتمعت يل يف
حياتي ،قالوا عنها �إنها �سيمفونية املو�سيقا العربية ،وقالوا
�إنها ملحمة النغم على �أ�سلوب مالحم ال�شعراء واملعلقات،
وقالوا �إن الأ�صالة ال�شرقية» ،طابعها التلون ،اللحن من
مقطع يف الأغنية �إىل مقطع طرح ما يعاب عليه من ماللة �أو
رتابة ،فالتوثب قائم والإمتاع متجدد ون�شاط العازفني �إىل
اجلمل اجلديدة م�ضمون من دقيقة لأخرى ،خا�صة الليايل
فقد كانت كليايل الربيع حقيقة ت�ستعاد كلما ترددت وميتد
الغناء للحن ليتجاوز ال�ساعة.
اللحن الثاين �أول هم�سة  ,1949ولو كانت القمة تت�سع
للحنني معا لو�ضعت �أول هم�سة مع الربيع يف املرتبة الأوىل
جنبا �إىل جنب ،لأنهما توءمني بالن�سبة لفريد الأطر�ش
فقد حلنهما على املقام املو�سيقي نف�سه ,والأ�سلوب التلحيني
والبناء املو�سيقي املتني الذي تعبق منه ال��روح ال�شرقية،
واق�ترن بالوجدان مبقدم ف�صل الربيع ،وارت��ب��ط اللحن
دوما ب�أول هم�سة يهم�س بها الع�شاق اجلدد لبع�ضهم ،و�أول
هم�سة على كونها قيمة مو�سيقية كبرية يف الطرب العربي
ف�إنها ظاهرة جماهريية ،فقد واظب املو�سيقار على غنائها
بجانب الربيع ،وحني �سئل مرة عن �أجمل �أغنية عاطفية يف
املو�سيقا ال�شرقية ؟ ف�أجاب�« :أول هم�سة بال غرور.
اللحن الثالث «بنادي عليك  »1952وهو عك�س الربيع
و�أول هم�سة ,مل يكن حلن اخللود �أغنية م�سرحية ت�ؤدى على
امل�سرح ،لكنه حلن �سينمائي مميز قدمه املو�سيقار لل�شا�شة
الكبرية ب�إجماع نقدي ،وح�شد لهذا العمل كل �إمكانياته
املو�سيقية من جتديد وتوزيع وفرقة �أورك�سرتالية �ضخمة،
بجانب ال�سبك العجيب واال�ستلهام من �أج���واء املو�سيقا
الكال�سيكية الغربية الد�سمة دون ال�سقوط يف فخ االقتبا�س
الفج .وج�سدت بنادي عليك حينها التطور الكبري الذي بلغه
فكره املو�سيقي لدرجة �أن الناقد املو�سيقي اللبناين �إليا�س
�سحاب «اعترب كل املحاوالت امل�شابهة بعد بنادي عليك �أقل
م�ستوى ،حتى من ناحية الإيحاء املو�سيقي الفطري» .ويقول
الباحث املو�سيقي ال�سوري د� .سعد اهلل �آغا القلعة �إن جناح
حلن بنادي عليك ق�ض م�ضجع املو�سيقار حممد عبد الوهاب
لدرجة �أننا جند �صداه يف املقدمات املو�سيقية لأغ��اين
�أوا�سط اخلم�سينيات ،بل �إن �آغا القلعة يعترب �أن �أغنية �أنا
والعذاب وهواك كانت هي الرد الوهابي على مغاالة فريد
الأطر�ش يف النزوع نحو التغريب يف حلن اخللود.
العمل الرابع حبيب العمر  1946املف�صلي يف م�سرية فريد
الأطر�ش الفنية لأنه ف�صل بني مرحلتني ،مرحلة الفراغ
التي �أعقبت رحيل �أ�سمهان ومرحلة النجاح ال�سينمائي
ال�ساحق مع الراق�صة �سامية جمال ،لكن قيمة اللحن تكمن
يف الإ�ضافات املو�سيقية التي حققها ،فهو حلن �إذاعي �سجل
لإذاع��ة ال�شرق الأدن��ى بفل�سطني يف ت�سجيل �أويل طويل

حلن «الربيع» حمل كل مقومات
النجاح من املتانة يف ال�صياغة
واالن�سيابية والر�شاقة يف التعبري,
والنف�س ال�شرقي الأ�صيل البعيد عن
االقتبا�س والتهجني.

�ضوابط هذا الفن الراق�ص “ك�إمتى تعود يا حبيب الروح
و�أنا واللي بحبه” ،لكن تانغو يا زهرة يف خيايل يبقى �أول
تانغو يف املو�سيقا العربية و�أحد الأعمال الكال�سيكية يف هذا
الفن على م�ستوى العامل كله� ،إذ ظل اللحن العربي الأكرث
�أداء على م�ستوى العامل وال يوازيه �أي حلن عربي �آخر
يف �شهرته وقدم ب�سبع لغات حية غري العربية وعزف يف
جميع مناطق العامل من قبل كربيات الفرق الأورك�سرتالية
العاملية ،لدرجة �أنه اعترب انه �أو�صل املو�سيقا العربية �إىل
العاملية وهو �أكرث �شهرة من جندول لعبد الوهاب والأطالل
لل�سنباطي �أو كلثوميات زكريا �أحمد .ي�صفه فريد ب�أنه
ال�سهل املمتنع ،ومل يعرف القيمة الكبرية لهذا اللحن �إال
حممد عبد الوهاب ،فقد روي عنه قوله“ :لو �أعطاين فريد
هذا اللحن لي�سجل با�سمي لأعطيته ع�شرة �أحلان من �أحلاين
يختار منها ما ي�شاء ولو طلب املزيد ملا ترددت يف العطاء”.
وال�ساد�س ليايل الأن�����س يف فيينا  1944ال ميكن �أن
تخلو الئحة توثق �أف�ضل �أعماله ،التي قدمها لغريه من
املطربني واملطربات ،و�أم��ام عدم توفق فريد الأطر�ش يف
التلحني لأم كلثوم ،يجمع النقاد على �أن �أ�سمهان هي ال�صوت
الأك�ثر �أهمية من حيث االق��ت��دار والقيمة ال�صوتية من
كل الأ�صوات التي حلن لها ،وو�ضع لأ�سمهان الع�شرات من
الأحلان اجلميلة ،غري �أن حلن ليايل الأن�س يف فيينا يبقى
الأهم ،بجانب كونه �أول حلن حقق لفريد النجاح واالنت�شار
للنجاحات التي كان يحققها عمالقة الطرب العربي �آنذاك،
�صاغه فريد حلنا ر�شيقا راق�صا وظف فيه �إيقاع الفال�س
و�س َّجلت
الراقي للإيحاء ب�أجواء فيينا عا�صمة النم�ساَ ،
ريادته للفال�س املغنّى ،وبجانب القيمة املو�سيقية للحن ف�إن
قيمته التاريخية تكمن �أنه قدم يف فيلم غرام وانتقام �آخر
�أفالم �أ�سمهان العام  ،1944ووقف به على قدم امل�ساواة مع
عمالقي التلحني الق�صبجي وال�سنباطي اللذين قدما يف
الفيلم نف�سه ن�شيد الأ�سرة العلوية� ،أيها النائم لل�سنباطي،
و�أنا اللي ا�ستاهل ،وامتى حتعرف للق�صبجي ،وكان حلن فريد
ب�شهادة كثريين �أجنح �أحلان الفيلم كلها.
ال�سابع �أوبريت انت�صار ال�شباب  1941ال ج��دال بني
م�ؤرخي املو�سيقا العربية �أنه رائد فن الأوبريت يف ال�سينما
اال�ستعرا�ضية بتقدميه �إ���ض��اف��ات نوعية يف ه��ذا اللون
املو�سيقي لدرجة �أن كثري ًا من �أوبريتاته الأوىل �أ�صبحت
عالمات مميزة يف تاريخ املو�سيقا ،لكن �أوبريت ليايل الأن�س
�أو انت�صار ال�شباب تبقى الأه��م يف م�ساره الفني ،رغم �أن
جمنون ليلى ملحمد عبد الوهاب يف فيلم يوم �سعيد �سنة
 1939ت�صنف �أنها �أول عمل عربي يف هذا القالب ،ف�إن نقاد
املو�سيقا ال�شرقية يعتربون انت�صار ال�شباب هو العمل العربي
الأول املتكامل ال��ذي راع��ى ب�صياغته جميع �ضوابط هذا
الفن كما هو متعارف عليه عامليا من مو�سيقا وغناء ورق�ص
وا�ستعرا�ض وذروة درامية وعقدة وح��ل ،وما خلد العمل
وق��وف �أ�سمهان �أمامه يف حلظة مل تكرر ،ومقطع اخلتام
ا�ستعمل تقنية البوليفوين حني عانق �صوته �صوت �أ�سمهان
يف نهاية الأوبريت ،ورمبا ما زال هذا الأوبريت مل يلق النقد
الالزم والر�أي الفني الثاقب يف ماهيته وعمقه وجماله �إىل
تاريخه.

تناف�ست فيه الآالت النفخية ال�شرقية مع الآالت الوترية
يف تقدمي توزيع �أبرز مكامن اجلمال يف هذا اللحن ال�شرقي
الأ�صيل ،وعندما عر�ض على املو�سيقار حتويل الأغنية
الناجحة �إىل فيلم اخت�صر اللحن و�أزال منه بع�ض املقاطع
التطريبية اجلميلة ووظفها يف بع�ض �أغانيه الالحقة
ك�أحبابنا ياعيني ،وح�ين ق��دم اللحن يف الفيلم احلامل
لال�سم نف�سه انتقل باللحن من الأغنية الإذاعية التعبريية
الطويلة �إىل الأغنية ال�سينمائية الق�صرية ،وحقق به �سبقا
�سجلته �سجالت املو�سيقا العربية ب�أنه �أول من قدم املقدمة
املو�سيقية الطويلة يف ال�سينما من خ�لال مقدمة حبيب
العمر التي جتاوزت ثالث دقائق دون �أن تك�سر �إيقاع الفيلم.
اخلام�س يا زهرة يف خيايل  1946الذي اعترب به فريد
الثامن منه مقدمة مو�سيقية جنوم الليل  ،1953عادة
الأطر�ش ملك التانغو يف املو�سيقا العربية ،وثمة تانغوهات
�أطر�شية بلغت م�ستوى الأعمال العاملية من حيث احرتام ما ال يظهر امللحن مبظهر امل�ؤلف املو�سيقي احلقيقي� ،إال �إذا
قدم �أعماال مو�سيقية بعيدة عن التلحني للغناء والطرب،
وفريد ق��دم �أع��م��اال مو�سيقية خالدة كمعزوفات توتة
ورق�صة اجل��م��ال؛ رق�صة اجل���واري؛ رق�صة ليلى؛ رق�صة
كهرمانة؛ رق�صة ل��ي��ايل؛ معزوفة زم���ردة؛ �سوق العبيد
وغريها .وعلى د�سامة هذه املقطوعات من اجلانب املو�سيقي
قيمة حلن «حبيب العمر» تكمن يف ف�إنها حلنت �أ�سا�سا ووظفت خلدمة الرق�ص ال�شرقي خا�صة
رق�صات �سامية جمال يف �أفالم الأربعينيات واخلم�سينيات
الإ�ضافات املو�سيقية ,وقد تناف�ست لذا قد يكون هذا التوظيف مدخال لبع�ض الطعن �إىل حد
ما يف قيمتها املو�سيقية الكبرية ،لكن فريد قدم بالتعبريية
فيه الآالت النفخية ال�شرقية مع
املو�سيقية �أعماال قوية كاملقدمات املو�سيقية ملجموعة
من الأغ��اين الكال�سيكية اخلالدة منها حلنني دخال هذه
الوترية مربزة مكامن اجلمال.
الالئحة هما بنادي عليك وحبيب العمر ،وخ��ارج هذين
العملني ق��دم عمال كال�سيكيا تعبرييا و�ضعه يف م�صاف
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فنون

• ديانا الر�ضا

"ال�سنة الثالثون" العدد2016/1/31 "1474" :م 21 -ربيع الثاين1437هـ

الفنان ر أ�فت ال�ساعاتي:
لنه يجمع بني الفنون
أ�حببت اخلزف أ

ي�شارك الفنان الت�شكيلي اخل��زاف ر�أفت
ال�ساعاتي  ،يف م��ع��ار���ض وزارة الثقافة،
وخا�صة املعر�ض ال�سنوي منذ �سنوات طويلة
 ،كما يعمل يف تدري�س مادة اخلزف يف مركز
�أحمد وليد عزت للفنون الت�شكيلية يف دم�شق
 .ويف �أعماله ميتلك ال��ق��درة على تطويع
عجينة ال�سرياميك  ،ويقدم �أ�شكا ًال فنية ،
ال �أعمال خزفية لال�ستعمال  ،وبالتايل فهو
يتجاوز ال�صياغة التزيينية والزخرفية
التي غالب ًا ما جندها يف الأعمال اخلزفية
التجارية.
وهو يثبت �ألوانه على قطع ال�سرياميك
بدرجة حرارة ترتاوح ما بني 1300 – 850
درج���ة م��ئ��وي��ة ،وي��ه��ت��م ك��ث�ير ًا بالتقنيات
اخلزفية احلديثة  .م�ؤكد ًا قدرة ال�سرياميك
على �صياغة اللم�سات التعبريية امل�ستمدة
من �إيقاعات اللم�سة امل�شحونة بالأحا�سي�س
وامل�شاعر الداخلية ،قبل �أن تتفاعل يف
حرارة الفرن املرتفعة .وميكننا �أن نكت�شف
مدى انفتاح �أعماله على الفنون احلديثة ،
امل�ستمدة �أ�ص ًال من حركة امل�شاعر الإن�سانية ،
حيث يقدم يف �أعماله جتربة جديدة ،يظهر
فيها �صوغ تلويني وتقني خا�ص  ،وت�صبح
التجربة اللونية �أ�سا�س ًا يف �صياغة القطعة
اخلزفية وقيمتها الت�شكيلية والفنية.
وهو يعتمد الر�شاقة واحليوية يف تنفيذ
القطعة التي تنتمي �إىل فن عريق “هو فن
اخلزف” وهكذا يتوا�صل مع اخلط اجلمايل
املتجدد لهذا الفن ب�إيقاظه من ثباته العميق
يف عمق التاريخ والأزمنة .
لإل���ق���اء �أ����ض���واء ح���ول جت��رب��ة ر�أف���ت
ال�ساعاتي  ،يف جمال ت�شكيل العمل الفني
اخلزيف ،وال�صعوبات التي يواجهها هذا الفن
 ،التقيته وكان احلوار التايل :
•متى ب��د�أت عالقتك مع اخل��زف ،وهل
ك��ان��ت ل���ك ق��ب��ل ذل���ك جت����ارب يف ال��ر���س��م
والنحت؟
••ولدت يف مدينة حم�ص ع��ام 1940
وم��ن��ذ ح��داث��ت��ي يف امل���دار����س االب��ت��دائ��ي��ة
والثانوية كنت متفوقا على �أقراين بالر�سم
والأ���ش��غ��ال  ،وبعدها تخ�ص�صت يف احلفر
على اخل�شب للموبيليا وبرعت فيه  .وبعد
الدرا�سة الثانوية نقلت عملي �إىل دم�شق
وح�صلت ع��ل��ى �إج����ازة يف ج��ام��ع��ة دم�شق

ثقافة اجلمهور اخلزفية
لي�ست عالية ،والنا�س
يف�ضلون �شراء القطع
امل�ستوردة الرخي�صة.
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يحتاج اخلزف �إىل جهود
كبرية يف التعامل مع الطني
ومعاجلته ،ويتطلب كثريا
من الوقت وال�صرب.

اخت�صا�ص لغة انكليزية عام  1975وبعدها
عملت �إ���ض��اف��ة �إىل وظيفتي يف ال�شركة
ال�سورية للنفط يف احلفر على اخل�شب يف
م�شغل جنارة موبيليا بعد الدوام الر�سمي.
وبامل�صادفة قابلت الفنان حممد احل�سامي
الذي عاد من ت�شيكو�سلوفاكيا باخت�صا�ص
اخلزف و�أقنعني باالنت�ساب �إىل مركز �أحمد
وليد عزت للفنون التطبيقية لأجمع بني
الر�سم والنحت واخلزف ،وفعال انت�سبت �إىل
فرع اخلزف يف املركز عام 1979
•ملاذا اجتهت نحو اخلزف ،رغم قلة وندرة
العاملني فيه ؟
••�أحببت اخل���زف ل��ك��ون��ه يجمع بني

الفنون الأخ��رى  ،وكانت �أول دورة خزف
يف املركز وجمعت نخبة من الطالب �أمثال
الفنانني م�صطفى علي وعماد الذقاين و�آمال
م��ري��ود و�شريين امل�لا وغ�يره��م .وتخرجت
كخزاف عام  1982وداوم��ت على العمل يف
املركز من دون انقطاع  .ويف عام  1983قامت
وزي��رة الثقافة يف حينها الدكتورة جناح
العطار ب�إيفاد جمموعة من اخلريجني هم
حممد احل�سامي وعبد ال���ر�ؤوف حمايري
ور�أفت �ساعاتي ون�سيبة طوبجي �إىل �أملانيا
ال�شرقية ،ب��دورة اطالعية خزفية ،حيث
اطلعنا على معهد اخلزف وم�شاغل اخلزافني
والنحاتني .
• ماذا عن زياراتك االطالعية الأخرى؟
••�سافرت �إىل رو�سيا ملدة ت�سعة �أ�شهر
وزرت م�شاغل اخلزافني واطلعت على تطور
ف��ن اخل���زف وبع�ض امل��ت��اح��ف املهمة منها
الأرم��ي��ت��اج .وق��د ا�ستخدم الإن�سان قدميا
الفخار ب�صنع �أدواته الأ�سا�سية ،وا�ستمرت
هذا الفن بالتطور مع تعاقب احل�ضارات التي
مرت على �سورية� ،إىل �أن ازدهر يف املرحلة
الإ���س�لام��ي��ة ،حيث ج�سد الفنانون عربه
�إ�شكاالت متنوعة واتخذ طابع الزخرفة
والأ�شكال الهند�سية ،وتوجد يف متحفنا
الوطني لقى �أثرية و�أوانٍ متنوعة  .ويف
ع�صرنا احل��ايل ارتبط �أك�ثر بفن الت�شكيل
والنحت ف�صنعت منه متاثيل وج��داري��ات
وخرج عن الإطار التطبيقي املتعارف عليه.
ويعود �سبب قلة الفنانني العاملني يف هذا
امل��ج��ال ،كونه يحتاج �إىل جهود كبرية يف
التعامل مع الطني ومعاجلته ،ويتطلب كثريا
من الوقت وال�صرب وبعدها ال�شي يف الفرن،
بعد �إجن���از امل��و���ض��وع وك��ذل��ك التعامل مع
التلوين بالأك�سيد املعدين وال�شي بالفرن
م��رة ثانية �أو �أك�ثر ،وخطورة التعامل مع
الأك�سيد على التنف�س� .إ�ضافة �إىل غالء
امل���واد والأف����ران ال��ت��ي ال تقل ع��ن ماليني
اللريات ،وكذلك عدم ح�صول مردود مادي
منا�سب لأعمالهم .و�أي�ضا ثقافة اجلمهور
اخلزفية لي�ست عالية ،والنا�س يف�ضلون
�شراء القطع امل�ستوردة الرخي�صة الثمن.
وهناك �أمور �أخرى ال �أجمال لذكرها الآن.

•ماذا ع���ن م�����ش��ارك��ات��ك يف امل��ع��ار���ض
اجلماعية الر�سمية ؟
••�شاركت يف املعار�ض ال�سنوية اخلا�صة،
مبركز �أحمد وليد ع��زت التي كانت تقام
يف املركز الثقايف العربي ب�أبو رمانة.كما
�شاركت يف بع�ض املعار�ض ال�سنوية لفناين
القطر منذ عام  1982وحتى الآن.
• مل���اذا ال ن�شاهدك يف معر�ض ف��ردي
خا�ص ب�أعمالك اخلزفية  ،وملاذا مل ت�شارك
يف معر�ض اخلريف ال�سنوي لعام 2015وما
العوائق وال�صعوبات التي تعرت�ض خطوات
تطوير فن اخلزف؟
••�أعمايل قليلة ولي�س لدي وقت لإقامة
معر�ض يحتوي على قطع كثرية ،ويف كل مرة
�أفكر يف �إجناز �إعمال تليق بالعر�ض  .ومل
�أ�شارك يف معر�ض اخلريف لهذا العام  ،لكون
املعر�ض خ�ص�ص للر�سم والنحت والغرافيك،
و�أ�صبح اخلزف واخلط والت�صوير ال�ضوئي
ل��ه معر�ض �آخ���ر ،ي��ق��ام يف �صالة ال�شعب،
يف �شارع الفردو�س بدم�شق.و�أ�شارك فيه
كالعادة بعمل خزيف.
وك��م��ا �أ�سلفت ت��واج��ه اخل���زف �صعوبة
�أ�سا�سية تكمن يف مدى القدرة على �إيجاد
امل���واد الأول���ي���ة ،م��ن ط�ين و�أل����وان خا�صة
باخلزف ،ويف حال �إيجادها تكلف �أ�سعارا
باهظة ،كما �أننا نعجز عن �إيجادها يف هذه
الظروف.كما توجد عوائق و�صعوبات كثرية
تعرت�ض خ��ط��وات تطوير اخل���زف� ،أهمها
مادية  ،وثانيا عدم االهتمام بهذا النوع من
الفنون كما يف ال�سابق .و�أنا �أقوم بتدري�س
م���ادة اخل���زف يف م��رك��ز �أح��م��د ول��ي��د عزت
للفنون التطبيقية  -ثالثة �أيام يف الأ�سبوع
مبجموع ت�سع �ساعات �أ�سبوعيا .
•ماذا ع��ن عملك يف مركز �أح��م��د وليد
عزت للفنون الت�شكيلية ،وكيف ترى الإقبال
على درا�سة فن اخلزف؟
••الإقبال ���ض��ع��ي��ف ب�����س��ب��ب احل��ال��ة
الراهنة ،و�إحجام الطالب عن االنغما�س يف
الطني والأل��وان خوفا على �صحتهم�،إ�ضافة
ل�شح املواد.
• هل من كلمة �أخرية ؟
• يف النهاية �أرج��و من وزارة الثقافة
االهتمام بهذا النوع من الفنون التطبيقية،
كونه من �أقدم الفنون يف العامل ويف �سوريا
خا�صة وتاريخنا ي�شهد على ذلك .
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حفل ت�أبني املرحوم الأديب
با�ســـم عبدو

�أق���ام احت���اد الكتاب ال��ع��رب ،يف مبنى االحت���اد يف امل��زة،
حفل ت�أبني ع�ضو املكتب التنفيذي يف االحتاد ،وع�ضو املكتب
املوحد ،ورئي�س حترير
ال�سيا�سي يف احلزب ال�شيوعي ال�سوري ّ
�صحيفة النور ،الأدي��ب الراحل الأ�ستاذ با�سم عبدو ،وذلك
بح�ضور �أ�سرة الفقيد ،ولفيف من الأدباء والك ّتاب واملثقفني.
ا�س ُت ِه ّل احلفل بق�صيدة لل�شاعر �سليمان ال�سلمان بعنوان
(العمر باكره الرحيل).
��د�أ احلفل بكلمة احت��اد الكتاب العرب التي �ألقاها
ثم ُب ِ
الدكتور ن�ضال ال�صالح رئي�س االحتاد ،جاء فيها:
«يف كل لقاء ،بل كل اجتماع ،كان با�سم عبدو ين�ضو عن
وجهه بع�ض الأ�ستار ،فتتجلى ال��روح مرتفة ب�صفاء ونقاء
وبيا�ض يغار منها مالئكة ال�صفاء والنقاء والبيا�ض ..يف كل
عيني با�سم غري حماولة لقول
لقاء ،كل اجتماع ،كنت �أرى يف
ّ
�شيء يخ�صني ،غري �أن تلك املحاوالت �سرعان ما كانت ترتطم
بجدار ال�صمت ...لك�أن نداء كان ي�صعد يف �أعماقه يدعوه
بن�ص حمفوف
�إىل ال�صمت ،و�إىل االكتفاء بب�ضع كلمات �أ�شبه ّ
بالقلق من �أن �أقر�أه على غري النحو الذي ي�شاء� ،أو يق�صد...
ن�ص يجهر مبكنوناته كما لو �أن ثمة طف ًال مل تدن�سه احلياة
بخرابها �أو مت�صوف ًا تطلقه احلكمة نحو �أبعد كوكب من املجاز،
�أو عا�شق ًا تنطق عيناه مبا تعجز عنه لغات.
كنت �أفهم ما الذي ترمي �إليه عينا با�سم وبع�ض كلماته،
و�أع�ترف ،هنا والآن� ،أنني كنت �أنتظر �أن يتجلى با�سم كما
عرفت قبل �أن ت�أخذنا االنتخابات �إىل �ش�ؤونها التي كان با�سم
يعرف ،و�أعرف ،ونعرف� ،ش�ؤون جعلت با�سم �أمام خيارات يبدو

�أنه وجد نف�سه يف �أتونها من دون �أن يكون م�ؤمن ًا ب�صوابهاّ .
ولعل
ذلك ما كان يجعل عينيه تفي�ضان بتلك النظرات ،وما يتلعثم
الق�صي من �أعماقه
على �شفتيه من الكلمات التي ظ ّلت �أ�سرية يف
ّ
ً
قبل �أن يطلقها من �أغاللها التي �صفّدها بها طويال.»...
و�أ�ضاف ال�صالح« :لبا�سم الذي ي�سمعني الآن ،لروحه التي
مل تغادرنا ،ول��ن تغادرنا ،لي�س ثمة ما يقال غ�يرْ :
من �أيها
الزميل والأدي��ب مطمئن ًا ،فلم يكن يف القلب غري احلب لك،
وغري الإميان بك �إن�سان ًا باذخ النقاء ،وال�صفاء ،والبيا�ض ،ولن
يكون»...
و�أ�شار �أمني عام احلزب ال�شيوعي ال�سوري املوحد الأ�ستاذ
حنني منر �إىل �أن فراق الأديب با�سم عبدو موجع ،و�أن الأربعني
يوم ًا التي م ّرت على رحيله مليئة باالنتظار و�أمل اللقاء �إ َّال �أن
الرحيل كان نهائي ًا هذه املرة.
�أما الدكتور عاطف بطر�س فقد �ألقى كلمة �أ�صدقاء الفقيد
�أ�شار فيها �إىل مكانة ال�شهادات التي قيلت يف الفقيد جاء فيها:
«ومن ذا الذي تر�ضى �سجاياه كلها
كفى باملرء نب ًال �أن تعدّ معايبه
�أيها البا�سم يف �أ�شد الأوق���ات قتامة ،ال�صامد يف �أق�سى
الظروف ،املتما�سك يف املحن وال�شدائد ،الواثق من الن�صر،
(هزمتْك يا ُ
موت الفنونُ جميعها )..لن تقوى يد املوت على
َ
طي �صفحة حياتك ،تلك ال�صفحة التي يجددها ك��ل يوم
�إنتاجك الأدبي ومقاال ُتك ال�صحفية ومواق ُفك ال�شجاعة..
أخم�صك اخل�شبي رمز ًا للتحدي واملواجهة ،وزهر ُتك
�سيبقى � ُ
ٌ
حي كيا�سمني دم�شق،
أقحوانك
�
و
الرمال،
يف
ولو
با�سقة حتى
ّ

تأبين

وعائ�شتك تقدم اعرتافاتها متمردة على الظلم مطالبة
بالعدالة واحلرية».
وبعدها اعتلى الأ�ستاذ حممد حديفي املنرب و�ألقى ق�صيدته
امل�ؤثرة با�ستبطانها جلماليات الروح ،وحتليقها يف عامل اخليال
ال�صاعد نحو ذرا ال�شعر .فالقيم النبيلة مت��وج بني �أ�سطر
القي�صدة مثلما متوج الطيور يف رحابة ال�سماء.
بعدها اختتم احلفل بكلمة �أ�سرة الفقيد قر�أها جنل الفقيد
�شفيع با�سم عبدو و�شكر فيها احتاد الكتاب العرب لرعايته
احلفل ،وملا �أبداه من ا�ستعداد للوقوف بجانب �أ�سرة الفقيد
وقال:
(�أب���ي ..لنا فيما قيل فيك وم��ا كتب عنك ،واف��ر العزاء
وال�����س��ل��وان ...با�سم �أف���راد �أ���س��رت��ي ،ووال��دت��ي �صخرة هذا
البيت� ،أتوجه بال�شكر اجلزيل �إىل كل من �شاركنا م�صابنا
الأل��ي��م :زمالئك يف احت��اد الكتاب العرب ،جمل�س االحت��اد،
املكتب التنفيذي ،ورئي�س االحتاد الدكتور ن�ضال ال�صالح ،على
ت�ضامنهم مع �أ�سرتنا ،وعلى �شهادتهم بك زمي ًال وفي ًا...
احل��زب ال�شيوعي ال�����س��وري امل��وح��د ،ومكتبه ال�سيا�سي،
و�أمينه العام الرفيق حنني منر ،وجميع الرفاق� ...شكر ًا لكل
كلمة قيلت فيك ،ولكل دمعة ُذرفت يف رحيلك ،ولكل ّ
كف ل ّوح
بالوداع).
ح�ضر احلفل وزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س ال�شعب الدكتور
ح�سيب �شما�س ،و�أع�ضاء املكتب التنفيذي يف االحتاد ،وعدد
من �أع�ضاء املكتب ال�سيا�سي للحزب ال�شيوعي ال�سوري املوحد،
ولفيف من نقابة املعلمني و�أ�صدقاء و�أقارب الفقيد.

شعر
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القد�س وال�شام!
• حممد �صالح الأ�صيل (التوءمان)

“قالت لي زميلة طبيبة :لماذا
تقحم القدس والشام في قصائدك
بسبب وغير سبب؟! فكانت هذه
القصيدة”!

ورب قائلة عن �شعري العجب
ّ
قالت:
�أحزناً تغ ّني؟!
�أم ُترى طرباً
مايل �أراك نداءات
ولي�س بها
�سوى فل�سطني
حتى خلتها ُخطباً
�أتقح ُم القد�س يف �شعر
بال �سبب
�إن كان مدحاً
و�إن ُ�صغت الر�ؤى غ�ضباً
مايل �أراك
ق�صيداً حاذقاً َل�سناً
�أما ُّ
متل؟
ويف ترويدك ال ُّلجبا
�أما ُّ
متل ق�صيداً
ميتطي ورقاً
وزناً وقافي ًة ُيبنى
�أما تعبا؟
يا ويح قلبي
هل الأوطار قد تعبت
ع�شقاً ،و�صباً ،و�أحلاناً
ولعب ِ�ص َبا
هل الهوى ن�ضجت �أنغا ُم ُه
ف�صبت عن دين �أهل الهوى
فاحتار
ثم �صبا
ال ذي وال تلك
بل قلبي ت�شاغ ُل ُه �صباب ٌة
بالتي �ضاعت
وما ا�ستلبا
طب
يا �أختُ ٍّ
ف�ؤادي لي�س يك ُتمني
ع�شقاً
ف�أمنعه الأوطار والأربا
لكن
لبابات قلبي
مل تعد غز ًال لذات ح�سن
وما عادت لها ن�سباً
وال مديحي ل�شخ�ص
�أرجتي �سبباً للع ّز
�أو كنت يوماً
ما�سحاً ذنباً
وال قحمت �ش�آماً قطُّ
�أو قد�ساً
بال�شعر
بل �سكنت ثنتاهما الع�صبا
ال�شام ما غادرت �شعري
وال �سكبت خمر الهوى
ري �شا ٍم
غ ُ
�أ ْولها ان�سكبا
ُحبى ال�ش�آم
بال �شر ٍح وال �سببٍ
هل ُي�س�أل الطري عن حب الهوا
�سبباً
ُ
ُ
�أم ت�س�أل اخلم�سة(الأوتار)

عن طرب
�أو ي�س�أل الع�شب
عن ع�شق الندى حببا
هذي ال�ش�آم
حنانيكم
لها �أر ٌج كامل�سك �ض َّوع
حتى �أ ّرج احلقبا
هذي معملق ٌة للعرب
باذخ ٌة
طالت ب�أ�سيافها ع ّزاً
وما غربا
مت�شي على �شرف الأزمان
�شاخم ٌة
جت ُّر يف ثوبها النجمات
ُّ
وال�شهبا
هذي ال�ش�آم!
فلو مرت بذاكرة للكرم
�أ�سكر � ٌ
أطياف لها
العنبا
وذي بالدي
�إذا الأورا�س ُر َّج بها
بكى العراق حزيناً
دمعه ال�صببا
والقد�س
خا�صرة للعرب �إن ُجرحت
فاجلرح ينزف
يف تطوان �أو حلبا
يا للخوا�صر
قد راحت ت�شاغلها

رما ُح”موجب”
ال ُحباً ،وال لعبا
راحت تطاعنها
حقداً ،ويف خيلٍ
والقد�س �صارخةٌ
ُ
يا �أهلي ال ُنجبا
و�أهلها الكرث
من باكٍ على طفل
قاذف ُتهماً
�أو ٍ
�أو حاملٍ ن�صبا
�أو �سادر يف الغوى
واحلكم مطمح ٌة
�أو ال ب�س برد ًة
رهّ اج ًة ق�صبا
�أو داخلٍ يف حوا ٍر
ح�سبه ٌ
جمل
كي باحلوار
ينال الن�صر والغلبا
�أو �شاعرٍ
�إن يقل
راحت له ٌ
مقل تدور خائفةً
ت�ستطلع ال ُّرقبا
�أو بائع النفط
للغرب الذي
نبتت �صهيون فيه ر�ؤىً
ب�صاقة لهباً
ّ
الغرب هذا
بنفط ال ُعرب يحرقهم
ِ
ويوم ما كان نفطٌ
�أ�شعل اخل�شبا
�أما �سمعتم
ومن لبنان� ،شاعرها
ذاك النجيب
أرب
�صدو َق القول ،وال َ
�أمل يقل
ك َّلهم كانوا �أبا لهبٍ
ُّ
وكل زوجاتهم
حمال ُة حطبا؟
هل �أغنت الكرثة العظمى
ُترى �أمماً
كانت ُغثا ًء على �سيلٍ
ف�صار هبا
ً
�أمل يقل ر ُبنا وحيا لأحمد
قل
�ألهاكم الكرثُ
حتى زرمت الرتبا
يا جارتان بقلبي
والهوى قد ُر
�شوقي �أجاد ق�صيداً
مل يقل كذباً
لو �ش َّفك الوجد
مل تعذل ،ومل ت ُلم
فال تلومي
وال ُتزجي يل العتبا
طب
هواي ،يا �أخت ٍّ
�ش ّفني �شجناً
والقد�س
ُ
قد �سكنت جفني والهدبا
وال�شام
قد بذرت ،يف �أعظمي ودمي
�س َّر القوايف
ف�أعلت يف الهوى ُرتباً
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ح�شرجةالأقالم

• فا�ضل �سفّان

كم رتلت على �أحلان املوج رغابي
()1
و�أنا �أزحم وجه الطلمة
وهج العمر ي�ضيع
�أرجم �سرب الطري الهاجع
و�أنا� ..أحلم يف �أ�سفار “الدّير”
ملء الدّوج على ّ
ال�شطني
ترحل يف �أحمال العيارين
حني ينام الورد وي�شتعل
وعلى “ الدّلة” �ألف غرابٍ
الن�سرين
ينعق خلف ذئابٍ
()3
جاءت من �أ�شتات الأر�ض
لتعبث بال ّر ّبان ..وخبز احل�صادين و�أنا بعد...
و�صدى �أ�شجار “ ّ
�صبي احلارة
الطرفة”
بني ّ
�أجمع “�صحبي”
ال�ش ّط وحاف ال�سدّة
كي جنتاح مرابع “دير الزور”
�آن يع ّج م�سا ًء بالزوار
جتنّ عطاء
وبالغاوين
وتهب ال ّن�سمة من �أغمار “الغرب” تر�سم درباً للآتني
***
ال�ساجي
ً
مل �أحلم يوما ...رغم �شقائي
عند مراح “ الك�سر”
� ّأن الأر�ض تعج حراباً
يجنّ بها ًء يف الأ�سحار
تبكي قهر اجلزارين
يل ّم ال�ص ّبية خلف تالل الرمل
مل �أعرف ذلك منذ �سنني
و�سرب املوج يداعب وجه املاء
***
يلمع طوق “ ال ّز ّل” بهاء
هذا وجه “الرقة” “ينزف”
يختزل امل ّوال ويهتف بالآتني
بال�ضالل”
()2
وهنالك كانت ك ّل �صنوف ّ
الطري ويبكي �سمت املا�ضي
حني تلوح بروق للما�ضني
ته ّل �صالة
ت�سرق فجر الف ّ
ُ
وعلى �أ�سفار الزفة يف “جرمانا”
الحني
�صرت “نزيال”
يرحل ركب ن�ساء
وال�س ّفان ّ
�ألعق زيت بالدي وقداً
�ض ّلت عند حفاف ال ّنهر
�ألهث خلف رغيف (اخلبز احلايف)
ترجع عرف حداء
ال�سيل ح�شود النا�س
مثل
أزحم
�
بهاء
يقرع وعد العي�ش
ّ
يختزل اال�شواق رطاباً
وال من يعرف عمق جراحي
والأغالل
ترمل �صوب حويجة “ كاطع”
()4
ال من وعدٍ للهاوين
كنت بقلب “الدير” �أمرياً
***
و�أنا �أح�سو بع�ض هديل الطري كيف توارت �أر�ض ال�شام
طالت ح�شرجة الأقالم
غناء
على الباكني
�أر�شف �ضوء البدر
فكيف تنام مع ال�ضاوين..؟
أرم بع�ض جراحي
� مّ
***
حني ي�شول ك ّل يقني
***

16

"ال�سنة الثالثون" العدد2016/1/31 "1474" :م 21 -ربيع الثاين1437هـ

ذبابة اجلمل

الوجه الغريب

• يون�س حممود يون�س

يف ذلك ال�صباح  ،والذي كان
ينذر بنهار حار  ..منفلت من
كل ال�ضوابط  .حملت قهوتي
لأ�شربها يف احلديقة املجاورة
مل�سكني  ،فقد كانت احلديقة وكل
احلي يف م�أمن م�ؤقت من غزوة
الوهابيني التكفرييني الذين
وجدوا من يحت�ضنهم يف مدينة
احل�ضارات � ..أيقونة احلب ،
واملو�سبقا  ،واجلمال  ..مدينتي .
و�إىل احلديقة حملت مذياعي
ال�صغري ل�سماع الأخبار  ،غري �أين
ول�سبب ما � .أخذت �أكتب ر�سالة
�إىل �صديقتي املهجرة � .أ�شجعها
و�أبث الأمل يف نف�سها  ،وقد كتبت
لها � ّأن احلرب ال ب ّد �ستنتهي ،
واملت�ضررون �سينه�ضون من حتت
ركام اخلراب ليتابعوا حياتهم
و�أعمالهم التي توقفت منذ
�سنوات  ،ولأين كنت �آمل مع كل
من مل ت�سقطهم حرب الوهابيني
هذه �إىل �سقوط احلرب وحراب
من �أ�شعلوها  .فقد �أكدت لها � ّأن
املعجزة قادمة ال حمالة ..
مل �أ�شرح لها �شيئا عن املعجزة .
ال كيف �ست�أتي  ،وال ومتى  ،وحتى
مل �أنتبه ملبالغتي هذه �إال بعد �أن
�أر�سلت الر�سالة بوا�سطة هاتفي
اجلوال  ،وعندها فقط رفعت
ر�أ�سي لأرى �أي �إ�شارة قد تظهر يل
من مكان ما  .فلمحت بدل الإ�شارة
املرجتاة وجها غريبا  .ظهر فج�أة
من خلف �سور احلديقة  ،ثم
اختفي بلمح الب�صر .
�أربك تفكريي ذلك الوجه
الغريب � ،أو لع ّل �صورته اختلطت
يف ذهني ب�صور �أخرى  .فلم
�أتبني حقيقته  .ك�أن يكون وجه
حيوان بدائي قدمي � ،أو وجه
�إن�سان �أ�سقطت احلرب من وجهه
مالحمه الآدمية !! ذلك � ّأن
الوجه الذي ر�أيته كان م�ستديرا .
دقيق املالمح  .خائفا وحذرا  ،وقد
خ ّيل يل بداية �أنني ر�أيت �شعرا
من�سدال بعذوبة فوق الكتفني
ال�ضيقتني  .ما يدل على �أنوثة
ذلك الوجه  ،ورمبا كان جاذبا
للقلب وامل�شاعر �أي�ضا  .حيث
�أح�س�ست فج�أة بانطباع �صورته يف
ذاكرتي كدليل على جمال �أحتاج
لأن �أراه �أكرث و�أكرث  .فانتظرت
على �أمل �أن يظهر الوجه ثانية
 .لكنه مل يظهر  ،و�أنا �ساورين
االعتقاد ب�أن ما ر�أيته قد يكون
قريب ال�شبه بوجه حيوان ق�صري
ال�شعر .
ولكي �أقطع ال�شك باليقني .
قررت الت�أكد مما ر�أيت  ..حتى
ذاكرتي كانت تلح لأجل ذلك

 .خا�صة بعد �أن جعلني ذلك
الوجه �أ�سريا جلمال اختلطت
فيه املعاين وامل�شاعر  .لكنّ الوجه
غاب �أو اختفى متاما  ،و�أنا مل �أ�ش�أ
التحرك كيال �أثري بحركتي ذلك
الوجه الذي بدا يل خائفا وحذرا
.
وب�صورة مل �أتوقعها � .أح�س�ست
فج�أة ب�أنني �أتبعرث مثل �ضحايا
االنفجارات  ،ثم �أعود و�أمللم
�أجزائي املبعرثة  ،وكلما طال
انتظاري  .تكررت البعرثة
واللملمة  .فقلت لنف�سي ب�شيء
من ال�سخط « ماذا يعني �أن �أبقى
يف مكاين بعد �أن عجزت عن ر�ؤية
وجه يفرت�ض بي �أن �أراه بكل
و�ضوح «
ذلك �أنني مل �أجد يف اخللط
بني وجهني ال يربط بينهما �أي
منطق ما ي�شري �إىل �صفاء ذهني
� .إال �إذا كان هناك منطق �آخر مل
�أطلع عليه .
ولكي �أكمل لعبة التفكري التي
وجدت نف�سي �أدخل يف متاهتها .
�أخذت �أفكر يف �صورة ذلك الوجه
الذي بدا يل مركبا من �صورتني
 .واحدة حيوانية موغلة يف
القدم  ،و�أخرى �آدمية حتمل
كل موا�صفات احلداثة  .علما � ّأن
القا�سم امل�شرتك بني ال�صورتني
كان مركبا �أي�ضا  .فهناك املالمح
الدقيقة اجلادة � .إ�ضافة �إىل
احلذر واخلوف من �أي طارئ .
قد تكون احلرب هي ال�سبب
 ،وقد تكون ذاكرتي املتخمة
ب�آالف ال�صور هي ال�سبب �أي�ضا
 .فالذاكرة ب�شكل عام تعمل
وفق نظام ال �أعرف عنه الكثري
 ،وذاكرتي حتديدا �أ�صبحت منذ
مدة �أ�شبه باخلالط الذي ال
يتوقف عن العمل  .كل ما يدخل
�إليها تطحنه لي�سهل عليها
�إ�سقاطه يف بحر املت�شابهات .
لكن هل كان مفيدا هذا
الت�صور لعمل ذاكرتي ؟ و�إال ملاذا
افرت�ضت � ّأن ما ر�أيته قد يكون
وجها حيوانيا � ،أو وجها �آدميا
؟ وملاذا هذا االفرتا�ض املدعم
بال�شك وبامل�شاعر �أي�ضا ؟ و�أين
ميكن �أن �أكون قد ر�أيت وجها
بهذه املوا�صفات ؟
�إال � ّأن الوجه مل يظهر ثانية
 ،و�أنا مل �أعد قادرا على انتظار
اليقني من امل�صادفة وحدها
 .فذهبت �إىل ال�سور لأت�أكد ،
وعندما مل �أجد �شيئا  .عدت �إىل
مقعدي لأكمل �أفكاري التي مل
تكتمل .
عدت  ،وتابعت التفكري مثل

قصة

• نبوغ �أ�سعد

مل يكرتث النا�س يف بادئ الأمر
وقالوا �إنها جمرد �إ�شاعات تطلق بني
احلني والآخر لقد تعودنا على ذلك
لكن عندما بد�أت الإذاعات وقنوات
التلفزيون تبث اخلرب بد�أ اخلوف
يت�سرب �إىل قلوب النا�س ودب الذعر
هنا وهناك وكرثت املنتديات العلمية
والطبية وتفاقمت الت�سا�ؤالت حول
كيفية اخلال�ص من هذه الذبابة ..
ذبابة اجلمل التي مل يتجاوز حجمها
حبة العد�س حتمل على ظهرها �إىل
حد ما جرة �صغرية ب�شكل بي�ضوي
وطويل قليال يف داخله مادة غريبة
لو ل�سعت هذه الذبابة �إن�سانا ف�أن
املادة تتغلغل عن طريق اجللد
فتخرتق الأع�صاب وتدمر اخلاليا
الع�صبية يف اجل�سم .احتاط النا�س
من هذه الذبابة و�صارت �شغلهم
ال�شاغل فراح كل واحد يرتدي
الثياب ذات الأكمام الطويلة مع
القفازات والن�ساء حتاول �إخفاء
وجهها بالنقاب مما �أثلج �صدور
الدواع�ش الأ�شرار الذين اعتقدوا
�أن النا�س بد�ؤوا ميتثلون لأوامرهم
ومعتقداتهم الرجعية املدمرة والتي
ال متت ب�صلة �إىل الدين الإ�سالمي.
كرثت على �صفحات املعار�ضة
الأكاذيب وبث الأخبار حول خ�ضوع
النا�س لهم وامتثالهم لرغباتهم
فقال �أبو احل�سن الزرقاوي ناف�شا
ري�شه هل ر�أيتم يا �شباب يبدوا �أننا
�سوف ننت�صر لعقيدتنا ف�ضحك
�آخرون ب�سخرية وا�ضحة وقال
�أحدهم ولكن يا �أمري ماذا ولو
و�صلت �إلينا هذه الذبابة وتغلغلت
يف ذقوننا الطويلة �سوف ن�ضطر
حللقها  ..ف�صرخ به الزرقاوي
اخر�س �أيها الو�ضيع نحن ال نخاف
�أحدا يف هذا العامل فهل �ستخيفنا
ذبابة هيا اغرب عن وجهي .
يف احلقيقة مل يعد النا�س يخافون
الدواع�ش وال يفكرون بتلك الطرق
التي ي�ستخدمونها لإرهاب النا�س.
اخلوف من املجهول هو �أكرب من
كل جربوتهم و�إرهابهم بل همهم
الوحيد هو ر�صد تلك الذبابة التي
ق�ضت م�ضاجعهم وحرمتهم النوم

�أي عجوز ن�سي ما ي�شغله دون �أن
ين�سى � ّأن هناك �أمرا ما ي�شغله .
لكني ما �إن �أح�س�ست بالتعب حتى
ان�صرفت �إىل �ش�ؤوين الأخرى .
�أما وقد م�ضى على تلك احلادثة
ما يقارب العام  .ف�إنني ما �أزال
�آمل يف ر�ؤية ذلك الوجه الغريب
 .لكن دون �أن يغيب عن خاطري
�أنه قد يكون �أ�صبح ذا �ش�أن كبري
� ،أو �أ�صبح من �ضحايا احلرب ،
�أو �أنه كان جمرد وهم �أجادت به
خميلتي املت�صلة �أ�صال مع ذاكرتي
املليئة ب�آالف ال�صور التي جادت
بها احلرب وما تزال .

ليال ف�أغلقت النوافذ والأبواب
وقلت حركة النا�س يف ال�شارع �إال
لأمر �ضروري وبحذر �شديد يتلفت
كل واحد ميينا وي�سارا خوفا من
املباغتة بل�سعة ذبابة متر ..وفج�أة
�أغلقت املحال واملطاعم وحمالت
احللويات وكرثت �سيارات ال�صحة
التي تر�ش املبيدات يف كل ركن
وزاوية من ال�شارع والبيوت وما زالت
هذه الذبابة حتري العلماء واخلرباء
من �أين جاءت وهل �سيجد العلماء
طريقة �أو م�ضاد  -فايرو�س  -لقتل
الذبابة وللحد من كارثة بيئية مل
تكن باحل�سبان.
يف حني �أ�صرت ابنتي �صبا بالرغم
من خوفها ال�شديد على ر�ؤية
�شكل الذبابة وهي فتاة حلوحة
حتاول دائما العبث باملجهول دون
االكرتاث بالنتائج وحقيقة �أنا
مل �أعرف �إىل تلك اللحظة كيف
ح�صلت على �أنبوب �صغري زجاجي
يف هذه الذبابة� ,إنه �أمر خطري
وحتت ال�ضغط والإحلاح قلت البنتي
انظري �إليها فنظرت ثم �أم�سكت
الأنبوب الزجاجي من يدي وبحركة
�سريعة رفعت الغطاء فطارت الذبابة
بلمح الب�صر يف �أنحاء املنزل وبد�أت
بجولتها العنيفة تالحق �أطفايل
ال�صغار وهم يدورون حول �أنف�سهم
وي�صرخون ب�شدة و�أنا �أ�صرخ مثلهم
واخلطر يهدد قلوبنا التي تكاد تقف
نب�ضاته حملت من�شفة ورحت �أه�ش
بها على الذبابة واجلميع يدور حول
نف�سه والذبابة كانت ترت�صد �صبا
بدورانها مما �أخافني �أكرث وجعل
احل�سني ي�ؤثر على نف�سه حماوال
لفت �أنظار الذبابة �إليه لكي تبتعد
عن �صبا ازداد �صراخنا والذبابة ذات
املنظر املخيف رغم �ض�آلة حجمها
كانت م�صدر رعب حقيقي لنا
وللنا�س جميعا ويف كل ثانية متر
علينا .
مازالت اللعينة تتابع �صبا و�صبا
ت�ستنجد بي وتقول يا �أمي �أبعديها
عني لقد متزق عقلي بينها وبني
�أخيها احل�سني فلم �أعد �أقوى على
التنف�س و�شعرت قلبي كاد يتوقف
حني كانت قريبة من وجه �صبا
التي راحت تلطم خديها بيديها وقد
تناثر �شعرها الأحمر حول وجهها!
اعتقدت �أن الذبابة قد متكنت منها
و�سرت باجتاهها لأحميها فتعرثت
ووقعت على وجهي ,وهنا �صحوت
من نومي لأجد نف�سي غرقت ببحر
من الدموع وعا�صفة اخلوف التي
هددت فلذة قلبي وحمدت اهلل كثريا
لأنه كان جمرد حلم ثم فتحت الباب
على �أطفايل ال�صغار فوجدت �صبا
تغط بنوم عميق وبجانبها احل�سني
بوجهه املالئكي �أحباب قلبي ب�أمان
و�سالم .
لكن متنيت لو �أنني عرفت ما
و�صل �إليه العلماء من �أبحاث ب�ش�أن
اخلال�ص من تلك الذبابة التي كانت
م�صدر رعب حقيقي جلميع الب�شر .

شعر
• كمال �سحيم
بي
َو َك ْم َالقيتَ فيِ َع َت ْ
َحديثاً ُح ُلو ُه ُم ُّر
َو َك ْم �آن�ستَ �سماري
و ليلي جاوز الأعذار ،
مرمرين
كمثلوب الهوى امل�سكون ِ
يف حِ َّناء ليلت ِه
ف� َ
أيقظ جمر َة الن�سيانْ
�أجربها على الذكرى
َو َّح َو َل خامتي َم َر�ساً ليخنقها
ففرت من دمي �أنثايْ
تطلب ح�ص ًة لل�صو ِم
ُ
قب َل بلو ِغ مثواها ..
***
ٌ
ُ
ُ
جميل �أيها احلل ُم الذي
� َ
ألقوك يف ال َي ِّم
�أما �آن�ستَ مر�ضع ًة
ت�ش ُم حليبها َع َك َراً
ُّ
ني �أثدا ٍء ُت َ
َف َت ْز ُر ُق ب َ
ناديك ..
تقدم ها هو ال�صد ُر
َي ِن ُّز رطوب ًة للطيفِ
كي ال ُت ْك َ�س َر الأروا ُح
عط�ش ..
من جو ٍع و من ٍ
ف�أنتَ الآ َن يف ُج ِّب الهوى امل�سكونِ
بالغفرانِ يا قمري ..
رت َفاً
و ل�ستُ اليو َم مع ِ
�إذا ما جئتَ من َط ْو ٍع
�صارحني
ُت ُ
ملاذا خانتِ ال ُ
أر�ض م�ساراتي
حليب الناق ِة احلمرا ْء
َو َي َّت َمني ُ
يف �صحرا ِء ذاكرتي
ً
�أكا َن اجلم ُر مَكنونا عن اللهبِ ؟
�أم �أ َّن قواف َل ا َ
حل َّجا ِج
بعثرَ َ ها �صدى ع ََط�شي؟
***
دخلتُ ا ُ
أ�شرب
جل َّب كي � ْ
ياب�س بال�شم ِع
وريقي ٌ
�شهو ُة �أحريف الأوىل
ُتباغِ ُتني
و عَ�شتا ُر التي ُد ِف َنتْ
فرحتِها
ته ُّز ثما َر َ
روحها يف الليلِ
لت�سري ُ
�سابح ًة على َوه ٍَج
مي ُّر �أمامنا ُ�س ُبحاً
َك�أَ َّنا في ِه �أ�سرج ٌة
ا�ص قا ِئ ُمها
لخِ يلٍ َغ َ
أر�ض ما لها َ�ض ْر ُع ..
ب� ٍ
***
أر�ض
جتاهلَنا هوا ُء ال ِ
و املط ُر
أ�صحاب
و َح ُّب بياد ِر ال
ْ
جتاهلنا حميم الدفء للكفن
و ربت فوق �سحنتنا
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م�ساء ال�صمت

ز�ؤام املوت يف املحن
***
�أريد اليوم �أن ت�صطك
�أحزاين بعار�ضها
فكم �شجر
�أثار غريزة الأمطار
فارتطمت
�ش�آبيب الف�ضا بالأر�ض
و انتعلت
رياح جنوبه غربه
ف�صار الطني مبخرة
لقدا�س و جناز
***
�أريد اليوم
�أن تهتز �أحزاين
بغ�ضبتها
فكم �سوط �سيجلد
�سيدي ال�سلطان قامته
و كم �ألف
�سيعلن �أنه غ�ضب
على �أفعال جارته
و�أنه لن يحاكيها
�إىل �أن ت�أتي تعتذر
و �أن هناك �شائعة
تليق بح�سن عينيه
�إذا ما هدها تعب
متيع ب�صحن خديه
***
فيا �أنت التي يف الأفق
تقر�أ وجهك النظرات
مت�شي خلفك الدنيا
�أما �آن�ست يل وطنا
على �أطراف مملكة الورد البي�ض
بني الفجر و النحر
�أما �آن�ست يل فلكا
يعاتب ظله احل�سن
على الناي الذي
ك�سروه يف �صوتي
�أما �آن�ست يل جمعا من الأحبا�ش
يهدر مثل طابور

على نع�شي الذي
رفعوه للموتى
�أما �آن�ست يل موتا
بغري �صفاقة يف القول
كي ال جتفل الأرواح
من كر العناقيد
***
�أريد اليوم �أن تهتز يا قمري
�أريدك �أن تقولني ملاذا
ناءت الأر�ض ب�أثقايل
وما عادت يل الدنيا
على طبق من الذهب
�أريدك �أن تغ�ضبني
�إذا ما مرت الأحزان
قافلة مواويلي على وجعي
ومرتعة مباء الغي�ض
مرتعة مباء الغيظ
�أيطفو وجهنا يف املاء؟
�أم من�ضي �إىل مدن خمربة؟
فال �أحد يريد الآن
�أن يلقي ع�صا �أملي مباء النهر
و هذي حرية الدنيا تغالبني
فكل ن�سائها اغت�سلت
لتفتنني
فال �أجد لدرب الروح لبانة
وال �أجد لدرب الروح تبانة
فعلي �أ�شرق الروح التي
�ضاقت بطني القلب
علي من مفاتنها
�أ�صري نبي ح�سادي
فتتبعني مواويلي التي
حجزت على �سد من الأعذار
و يرجع �صوت من�شدنا
ق�صائدنا
فيا ع�شتار لو تدرين ما �أدري
ملا عدت ب�سيقان من الورد
تلب الروح �إن قامت
و�إن قعدت  ...تدوخني
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• ه�شام عمران

�سقط املحال وعادت ّ
ال�شهبا ُء
حلب ّي ًة ي�شتاقها الأبنا ُء
عادت مك ّللة كيوم زفافها
و�ضا ُء
وال ّتاج فوق جبينها ّ
�أبطالها ك�سروا احل�صار ّ
وحطموا
�صنماً له يف املنكرات غطا ُء
حول املطار تو ّزعت خطواتهم
عز ٌم يواكب �سريهم و�إبا ُء
غر�سوا اجل�سوم بيارقاً فتلألأت
�شهباً ت�ضيء ونورها لأال ُء
وكوير�س ال ّن�شوان �أ�ضحى معلماً
رب وف�ضا ُء
له يف املحافل من ٌ
فوق الغمام ت�أ ّلقت �أنواره
ال�ضفاف ٌ
وعلى ّ
بيارق ولوا ُء
طوبى جلند اهلل من �إ�صرارهم
ُو ِل َد النّهار وغابت الظلما ُء
وعلى حدود ال ّريح ٌ
جي�ش �ساه ٌر
مرت ّب ٌع عر�ش الذّرا معطا ُء
�صان ال ّر�سالة خمل�صاً لعقيد ٍة
ال�سمحا ُء
َد َر َجتْ عليها ال ْأع ُ�ص ُر ّ
هذي الدّيار على الغزاة ع�ص ّي ٌة
ب�أدميها للمعتدين فنا ُء
هذي ديار اهلل يف عتباتها
زاهر وبها ُء
إرث
يختال � ٌ
ٌ
�أذن الإله ب�أن تعود كرمي ٌة
ويعي�ش فوق ترابها الكرما ُء
�أر�ض الن ّبوة ال يد ّن ُ�س طه َرها
وغد بفكره بدع ٌة وريا ُء
ٌ
ّ
ّ
وال�شام عنوان ال ّر�سالة والتقى
ودليلها املعراج والإ�سرا ُء
ْ
وبارك دوح ًة
فافخ ْر ب�سور ّيا
نبتتْ على �أطرافها الآال ُء
�شم ٌم مبا�ضيها وجم ٌد ٌ
عابق
بظالله تتف ّي�أ الفيحا ُء
�ألق اجلمال يفي�ض من �أبوابها
وبعطرها تتز ّين الغربا ُء
فلها القلوب احلانيات ونب�ضها
ولها الدّماء ال ّذاكيات فدا ُء
نقي طاه ٌر
و�صعيد �سور ّيا ٌّ
بنعيمه لن يظفر الأعدا ُء
فحماتها �أدّوا اليمني و�أق�سموا
ب�سمائها لن ينعم الغربا ُء

فلهم دعاء املخل�صني وح ّبهم
ولهم �سال ٌم ط ّي ٌب وثنا ُء
يا �شام يا �أ ّم الب�شائر واملنى
تاقت �إليكِ الأعني الكحال ُء
طول الغياب �أطال من عمر الأ�سى
فتزاحمت من ثقله الأعبا ُء
يا �شام جئتكِ واحلنني ي�شدّين
نحو اللّقاء وغرب ٌة �سودا ُء
ربوعك ورد ٌة جور ّي ٌة
يل يف
ِ
بني الورود فت ّي ٌة حمرا ُء
�شام ّي ٌة تهدي الن�سيم �صباب ًة
ّ
فرتق عند هبوبه الأجوا ُء
لليا�سمني حكاي ٌة عذر ّي ٌة
بف�صولها تتع ّدد الأجزا ُء
�شام ّي ٌة وال�سحر من �أو�صافها
أدب ي�سري مع اخلطى وحيا ُء
� ٌ
�سكبت على الأزمان �ضوع عبريها
فتبل�سمت من طيبه الأرجا ُء
ال�صباح لألتقي
كم كنتُ �أ�ستبق ّ
وجهاً بر�سمه ب�سم ٌة و ُروا ُء
فيط ّل من بني الوجوه من ّوراً
كالبدر فيه ن�ضار ٌة و�ضيا ُء
ال�صباح حالو ٌة
حلديثها عند ّ
ّ
كال�شهد فيه عذوب ٌة ونقا ُء
يف �صوتها نغ ٌم يدغدغ عا�شقاً
وال ّلحن مو�سيقا به وغنا ُء
�سيظ ّل ذكراها �أني�س خواطري
ول َِ�صوتها عرب املدى �أ�صدا ُء
ليت ال ّليايل لو تعود ونلتقي
ويل ّمنا بعد الفراق لقا ُء
�أترى يكافئنا ال ّزمان ونحتفي
بعد امل�شيب وتزهر البيدا ُء
لو ف ّرق ال ّزمن البغي�ض ج�سومنا
ٌ
تناو�ش وندا ُء
فلدى القلوب
�ستعود جتمعنا ّ
ال�ش�آم بح�ضنها
�شم�س بها و�سما ُء
وت�ض ّمنا ٌ
وكروم �سور ّيا ُت َز ِّه ُر �إلف ًة
ويطوف يف حمرابها الأبنا ُء
فال ّن�صر ل ّوح والقطاف مع ّ
ال�ضحى
ال�سنا �إهدا ُء
وثماره لبني ّ
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�إكليـل اجلــوز

تدفق فر�سان ال�ضيعةٌ ،
كل يحلم
ب�إكليل اجلوز .تعالت �أ�صوات الفرح
واخلوف ،وتداخلت مع �صهيل اخليل
ووقع احلوافر ،يف �سيمفونية جاءت
م�صادفة .حاول فار�س �أن يقتحم
غرفة العرو�س ،يف غفلة من ال�شباب.
ارتعبت الن�سوة وال�صبايا .تقدمت
جلي�سة العرو�س وكامتة �أ�سرارها
مرتبكة ،ولطمت اجلواد بنعلها،
وقدمت الإكليل للفار�س الذي ترجل
احرتاماً لها.
امتطى �صهوة احل�صان بلمح الب�صر.
انطلق ي�شق جبهة الريح ،تالحقه
ثلة من الفر�سان و�أنظار ال�صغار ،كل
يحاول �أن يفوز بالإكليل .وم�ضى عرب
الأزقة �إىل البطاح القريبة ،وثارت
زوابع الغبار ،وارتفعت حلزونياً ،ك�أنها
تهرب من امليدان.
جنح يف الإفالت .عاد �إىل دار خاله
مزهواً مبا فاز به .ا�ستقبلته اجلدة
بابت�سامة ،عربت عن فرحة الكبار
بالأحفاد .جل�س يف الغرفة حاملاً
بنظرات الإعجاب حتوم حوله،
وب�أخرى ال تخلو من العتب الرقيق.
ُطرق باب الدار� ،أ�سرع يفتحه:
ـ �أه ً
ال بك يا �إندار� :أر�أيت كيف عجز
فر�سانك عن اللحاق بي..؟! يا له من
جواد رائع.
ـ حقاً ،مل �أتوقع ما ر�أيت .انتابني �شعور
باخلوف ،لكنه �سرعان ما تبدد واطم�أن
قلبي� .سوف تكون جنم احلفل يف هذا
امل�ساء ،لكن �إياك والغرور .من يدري،
قد يكون هذا الإكليل فاحتة عهد
جديد.
دخال �إىل الغرفة .كل جل�س على
كر�سي خ�شبي .الفار�س ن�شوان ،يكاد
الكر�سي يرق�ص حتته ،و�إندار م�شغول
البال ،بدا ك�أنه ال ي�شارك ال�صديق
فرحته .و�ضوء امل�صباح خافت ،ال يكاد
ي�ضيء زوايا الغرفة.
ا�ستجمع �إندار قواه ،بعد �أن احت�سى
من ال�شاي ما يرطب احللق ،وقال:
ـ يدعوين الواجب �أن �أكون �صريحاً
معك� .أنت يا �صديقي باكري يف موقف
حرج للغاية.
ـ وهل ترى يف الفوز م�أزقاً..؟!
ـ ال يا �صديقي� ،إمنا �أق�صد غري ما
تذهب �إليه.
ـ ك�أنك تتحدث عن لغز ،ما الأمر..؟!
تردد �إندار ثانية .خوفاً من �أن يف�سد
على الفار�س فرحته .لكنه �أ�ص ّر على
مكا�شفته ،مبا ال يعلم .خ�شية �أن تكون
عواقب ال�صمت وخيمة .وبد�أ يتحدث
عن الأعراف والعادات والتقاليد،
متهيداً لطرح ما يرغب فيه ،وحتقيق
ما ي�صبو �إليه .وقال ما �أن وجد
الفر�صة �سانحة:
ـ تقدمت اجللي�سة مرمي ب�شكوى �إىل
جمل�س ال�شباب ،تتهمك فيها ب�إهانتها.
فوجئ الفار�س مبا ي�سمع ،حتى انعقد

ل�سانه ،فتابع �إندار يقول:
ـ تناولت الإكليل بيدك الي�سرى ،وهذه
�إهانة كربى .لن يغفر لك املجل�س
ولن يرحمك� .إن �أقانيمنا �أ�سمى من
�أي اعتبار .هذه هي قريتنا.
�أدرك الفار�س حجم اخلط�أ الذي
ارتكبه ،فاطرق الر�أ�س يتخيل نف�سه
يف حمكمة القرية ،متهماً ب�إهانة فتاة
بريئة� ،إىل �أن قاطعه �إندار:
ـ اعرف �أنك مل تق�صد الإهانة .لكن
هل لديك �أي دليل ميكن �أن يثبت
براءتك..؟!
ـ ال �أدري ،ف�أنا يف دوامة من �أمري ،ومل
�أواجه من قبل مثل هذا املوقف.
ت�أمل �إندار �صديقه جيداً ،ي�سرب
�أغواره .و�أيقن ب�صدق م�شاعره ،فتابع
يقول:
ـ �أنت الآن يف ورطة ،و�سوف �أقف �إىل
جانبك ،لعلك تخرج منها ظافراً.
ـ وكيف..؟!
ـ لكن �شريطة �أن تكتم �سري.
وك�أن الفار�س ال ي�صدق ما ي�سمع:
ـ ماذا قلت..؟!
ـ ال �شك يف �أنك �أخط�أت ،حني تناولت
الإكليل بيدك الي�سرى ،فال حتاول �أن
تنفي �أو تتهرب ،فمثل هذا لي�س من
�شيمنا� ،سوف تعرتف مبا فعلت من
دون خوف �أو وجل.
ـ �أهذا هو ال�س ّر الذي تطلب مني
كتمانه..؟!
ـ ال يا عزيزي ،ال تتعجل الأمر .دعني
�أكمل ما �أراه منا�سباً.
ـ ح�سناً� ،س�أمثل �أم املحكمة واعرتف،
ولن �أعرت�ض على �أي حكم ي�صدر
بحقي .لقد �أخط� ُأت ،وعلي �أن �أواجه
احلقيقة .وكل هذا وعد مني يا
�صديقي .ال تخف �س�أكون عند ح�سن
ظنك ،لكن الوقت يدركنا .فهات ما
لديك ،هيا ..ا�سرع...
�ضحك �إندار ملء ال�صوت ،تعبرياً
عن ال�شعور بال�سيطرة على املوقف،
وامتالك زمام الأمر .ثم �أخذ يذرع
�أر�ض الغرفة جيئة وذهاباً ا�ستعداداً
للمفاج�أة ،بينما الفار�س ينتابه
القلق ،ال يحرك �ساكناً يف انتظار ما
يرمي �إليه �صديقه .ثم عاد �إندار �إىل
الكر�سي وقال بنربة جادة:
ـ يا عزيزي� ،أال تعرف �أن اجللي�سة هي
التي بادرت �إىل اخلط�أ..؟!
دُه�ش الفار�س ،التمع الربيق يف عينيه
ير�سم �أم ً
ال� .صاح يف غمرة الن�شوة:
ـ باهلل عليك ..كيف..؟! اخربين
ح ً
اال ...ف�أنا..
ـ لطمتِ احل�صان بنعلها ،قبل �أن متد
يدها لتقدم لك الإكليل ،وهذا ال
يجوز يف �أي حال من الأحوال .ال �أدري
كيف �سمحتْ مرمي لنف�سها مبثل هذه
الإهانة..؟! كان من حقها �أن ت�ضع
�سبابة ي�سراها ،يف حلقة جلام اجلواد،
لتوقفه عن التقدم ،ثم تناولك الإكليل

بيمناها.
�أح�س الفار�س بالكابو�س ينـزاح عن
�صدره .كانت حلظات طويلة كالدهر،
�أرهقت �أع�صاب الفتى .طلب ال�شاي
ثانية .عاد �أدراجه والفرح يغمر كيانه،
بادره �إندار:
ـ ال�س ّر يا عزيزي هو ما دار بيننا الآن،
فحافظ عليه ،و�إال...
عادت ابت�سامة الفوز متلأ وجه
الفار�س باكري ،وتبث الدفء يف روحه
املرحة ،فقال مازحاً:
ـ �س�أف�ضحك...
انعقدت املحكمة .ا�ستجوب رئي�سها ك ً
ال
من اجللي�سة مرمي والفار�س باكري
وال�شهود ،اعرتف بالتهمة املوجهة
�إليه ،و�أبدى الطاعة العمياء لقرار
املحكمة .لكنه ا�ست�أذن �أن يك�شف ما
غاب عن املحكمة من خفايا الواقعة،
فوافق رئي�س املحكمة من دون �أي
حتفظ.
وبد�أ م�شهد درامي بالت�شكل� .أع�ضاء
املحكمة يتداولون يف م�ستجد الأمر
ويت�شاورون ،واجلمهور م�أخوذاً بوقع
املفاج�أة� ،أخذه الهم�س ما بني احلق
والباطل� .أما الفار�س فقد بدا �شاخماً
بعدالة ق�ضيته وقوة حجته ،بعد �أن
كان قاب قو�سني �أو �أدنى من ثبوت
اجلرم عليه .يف حني �أطرقت اجللي�سة
ر�أ�سها ،تذرف دمعة تلو �أخرى ،بعد �أن
كانت على �أبواب الن�صر ،لكن ب�صمت
جاء بالغة يف التعبري عن الندم .ثم
وقفت مع احل�ضور مرفوعة الر�أ�س،
لتواجه احلقيقة بكربياء الأحرار.
و�صدر قرار احلكم:
بعد االطالع على جميع الآراء،
وحيثيات الق�ضية ،وا�ستناداً �إىل
�أقانيمنا و�أعرافنا وقيمنا احل�ضارية،
التي حتمل �أرواح �أجدادنا ،وورثناها
عنهم �أمانة مقد�سة ،يرى املجل�س �أن
اجللي�سة مرمي �أخط�أت بحق الفار�س
باكري ،حني لطمت احل�صان بنعلها،
ويقرر ما يلي:
مادة أولى:
ـ تربئة الفار�س باكري من التهمة
املوجهة �إليه.
مادة ثانية:
ـ تعرب املحكمة عن بالغ تقديرها
للفار�س باكري على موقفه ممث ً
ال يف
الرتجل احرتاماً للجلي�سة ،ومد يده
ملن مدت نعلها عليه.
مادة ثالثة:
ـ �أن تعتذر اجللي�سة مرمي من الفار�س
باكري.
مادة رابعة:
ـ �أن تقيم اجللي�سة مرمي �سهرة على
�شرف الفار�س باكري ،ت�شارك فيها
بنات القربة و�شبابها ،وتقدم فيها
فطائر اجلبنة ال�شرك�سية مع ال�شاي.
مادة خامسة:
ـ يرتك �أمر حتديد موعد ال�سهرة
للجلي�سة مرمي ،على �أن تقام خالل
�شهر من تاريخه.
مل يعرت�ض �أحد على احلكم كما جرت
العادة ،تربع �أحد ال�شباب بتمويل
احلفل .تبادل الفار�س واجللي�سة
نظرات الإعجاب والتقدير .خرج
اجلميع �إىل حفلة الرق�ص .كل ي�سعى
ملا يحلم به من ال�صورة املثلى يف عيون
الآخرين.

بيت العنكبوت

قصة

• �آمال �شلهوب

و�صال �أخرياً �إىل ذلك املكان بعد
بحث دام ثالثة �أ�شهر م�شياً على
الأقدام .اجتازا الغابات متحدّين
الوحو�ش وهول الأدغال .
من و�سط الغيوم انبثق منزل قدمي
يحيطه �سور حديدي �صدئ ,وقف
�سرمد مبحاذاته يدعو �صديقه
للتقدم ب�سرعة ,و�صل “رفيق”
منهكاً.
“�سرمد”� :أظن �أننا على �أبواب
احلظ فال بد �أن نعرث عليه من
خالل املر�آة املوجودة هنا ,هيا يا
�صديقي �سنطرح التعب ونن�سى
عذاباتنا .
يقرتب “رفيق” الهثاً و�سط الفراغ
املوح�ش ,ينظر �إىل املكان املقفر حيث
ال �أ�صوات �إال نعيق الغربان التي
تتنقل بني �أغ�صان الأ�شجار العالية
,ينظر ب َِحيرّ َ ٍة �إىل املنزل املغطى
باحل�شائ�ش والأع�شاب املتدلية
على جدرانه حتت �سطح قرميدي
تكاثفت عليه طبقات �سميكة من
الغبار.
ً
هيا ادخل �أنت �أوال و�س�أنتظرك هنا
..قال “رفيق” وهو ي�سند ظهره
�إىل جذع �شجرة وقد هدّه ال�سري
الطويل ,بد�أت �أفكاره تنبج�س
من م�سامات اخلوف الذي ُيرع�ش
يديه ي�س�أل نف�سه :ملاذا �ألهث وراء
املغامرات هل �أنا حقاً بحاجة �إىل
ذلك الذي يدعونه حظاً ,وما فائدته
بعد �أن تركت ولديّ وزوجتي ؟هل
ي�ستطيع �أن يق ّرب يل امل�سافات
البعيدة لأرى �أغلى ما لديّ ؟
م�سح دموعه ب�أردانه املت�سخة ,بينما
قفز “�سرمد” فوق ال�سور ,دفع
الباب العتيق فت�ساقطت �أمامه قطع
رطبة من الإ�سمنت .حدّق يف بهو
املكان بوجهه ال�شاحب م ّتكئاً على
الباب ت�أكله الده�شة �.صائحاً �:أمل
يقولوا� :إنه بيت العنكبوت ؟ �إنه هو
تعال وانظر ..
اقرتب “رفيق” بائ�ساً ,وعندما
ولج بخطواته االوىل نحو الداخل

بد�أ بال�سعال و�ضع لثامه على �أنفه
وعيناه تتفح�صان املكان .
وقع نظره على �صور ٍة يظهر فيها
رجل �ضاحك ,تراءت له �صورة �أخيه
املخطوف منذ �سنتني على يد ع�صابة
جمهولة ,ت�ساءل يف �س ّره عن م�صري
�أخيه الذي مل يبحث يوماً عن احلظ
مت ّنى لو �أنه تعب مثله و�أرهق نف�سه
يف �سبيل ما يبحثان عنه اليوم فلو
فعل لمَا واجه ذلك امل�صري ,دغدغته
الذاكرة حني دارت يف خميلته تلك
ال�ضحكة املجلجلة التي �أر�سلها �أخوه
�ساخراً من �سعي و�إ�صرار “رفيق” يف
البحث عن تلك املر�آة .
ت�شجع رفيق وه ّم بالولوج �أكرث
ّ
يقطع
.اندفع �أمام “�سرمد”
خيوط العنكبوت املت�شابكة ,وقف
�أمام اللوحة التي جذبته �أزال عنها
الغبار املرتاكم فبدت ال�ضحكة �أكرث
انفراجاً فبانت الأ�سنان البي�ضاء
الكبرية على ب�شرة �سمراء داكنة
,فات�ضحت ال�صورة “لرفيق” على
حقيقتها .رجع خطوة �إىل الوراء
أح�س بطراوة حتت
كي يتم ّعن فيها ّ �,
قدميه ,وك�أن البقعة التي يقف
عليها قابلة للإنهيار .
تقدّم “�سرمد” نحوه وقبل �أن
يح�س جذبتهم الأر�ض
يخربه مبا ّ
نحو �سرداب �ضيق .
افرتقا يف ذلك النفق املظلم  ,وبد�أ
كل منهما يفت�ش عن املر�آة مبفرده
وك�أنهما دخال يف مباراة لل�سباق
,حيث ال �أثر ل�صوتيهما .تزحلقت
الكلمات و�ضاعت يف �سر الأنا ابتلعت
اجلدران �أحرفها التي حا�صرت
م�سريين متعاك�سني .
�أخذ �سرمد اجلهة اليمينية طريقاً
له ورفيق اجلهة الي�سارية فكانت
عبارة واحدة مكتوبة بخط عري�ض
على جدران اجلهتني وقد ُكرِرت عدة
مرات � :إذا مل جتدوين فال تتوقعوا
عودتي ..ابحثوا يف الأعلى حيث
الإرتقاء ..ابحثوا جيداً رمبا �أكون يف
املكان الذي انطلقتم منه .

أصوات

 -1عالقة
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ق�ص�ص ق�صرية جداً
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•يحيى �أبو فار�س حلي�س

 -6احلبل:

ر�سم ق�صرا منيفاً ،يف الق�صر خليفة� ،أول عهده �صادق دلوا ،و�سحب به ماء من
اخلليفة ي�أكل حلما طرياً ،بخرج بهدوء البئر ،وملّا ترعرع ،بد�أ باجل ّر ،ملحته اليوم
الر�سام ري�شته ملت ّفاً على الرقاب.
يتف ّقد رع ّيته ...يرتك
ّ
م�سرعاً يتف ّقد �أطفاله.
 -7شطرجن:

 -2منطق
�أ�صدر امللوك الأوامر ،حت ّرك اجلنود،
يف حوار بينهما ،قال ال�سجني :ما دليلك قتلوا وقتلوا ...تال�شت الف َيلَ ُة ،واخليل،
القاطع �أننا ال ن�ستحق احلياة؟
تهاوت القالع واحل�صون ،بات امللك وحيداً،
�أجاب اجل ّ
الد� :س�أعطيك دليال قاطعا� ...صرختُ  :مل �أر �شعبا على الرقعة.
و�أغمد �سيفه فيه.
 -8حشيش

ك ّل يوم حليب نعجة د�سم لهذا الكلب؟
-3تأويل:
و�أنا من يحملك طول الوقت  .كذلك قال
ً
ً
يرق�ص
ا
عنكبوت
أيت
ا�ستفاق مذعوراً� :إين ر�
حمتجاً على الراعي ،حمار القطيع.
ا
غا�ضب
ّ
يف�سروا ر�ؤياه� ،أمر
على اخليوط ،وقبل �أن ّ
بن�صب احلبال...
-9الزائر
دلفتُ �إىل بيتي مت�أخراً بثيابي الر ّثة،
ُ
 -4خالص:
بادرت �إىل �أطفايل النائمني ،فهم ما زالوا
كل يوم تكتنفني �أ�سراب من الأمنيات ،اليوم �أحياء وقد كربوا �أي�ضاً ،ق ّبلتهم ومل �آبه
ا�ستيقظت م�سروراً ،وقد تل ّم ُ
�ست ر�أ�سي ،لزوجتي املتمددة يف الفرا�ش مع رجل ال
ّ
الذي حت ّول �إىل حجر.
�أعرفه ،وبينما رحت �أتذكر �أ�صل احلكاية،
ّ
دق �صديقي الباب بعنف ،وحدي �سمعت
 -5املهاجر
ال�صوت :هيا بنا لنعود� ،أم ن�سيت �أننا �أموات.
ح�صلتُ ب�صعوبة على جواز ال�سفر...
متعنْتُ فيه جيداً ،و�ضعته يف جيبي ،وبكيت
 -10الصامت
ب�صمت...
قلعوا منه العيون وال�سمع والل�سان ،عاينه
الأمري ،ارتعد و�صاح بهم� :صادروا �صمته...

والدة قي�صرية

• عالء زريفة

النزيل الأخري يف فندق اجلحيم� .أتى عارياً من �أي عاطف ٍة ممكنة .ج�سده
م�صاب بحروق من الدرجة الرابعة ،قلبه وحيداً كان ينب�ض ،ولكن دمه كان
ٌ
متخرثاً ومعافى من �أي �أعرا�ض جانبية للحنني .جل�س على الكر�سي ،وازن خفته
ب�إ�سناد كفه على جدار الروح املائل �صوب عينني ر�آهما ،ومل يكونا .ما ا�سمك
(�س�أله مالك اال�ستقبال) :حلظة ،حلظتان ،وك�أنه ي�ستذكر كرا�سة الأ�سماء
حتى وجد لنف�سه واحداً .ي�شبه ا�سمك قال :ما �سبب دخولك �إىل هنا�:شاركت
ومت ي�أ�ساً من الن�صر ،ومن الأمل .تريد زاوية منفردة� ،أم...
يف حرب مقد�سة»ُ ،
ماذا(املالك وهو ي�ضج من تكرار عمله الرتيب)؟! .يل ق�ص ٌة �أرويها ،و�أريد �أرواحاً
�أقل كالماً ،و�أكرب �أذاناً .ما الذي تريد ا�ستعادته بال�ضبط? ي�شري ب�إبهامه �إىل
جهة علوية( �إنه غالبا مل ينم ،وي�سمعنا) �أريد مقدرتي على احلياة بال هواج�س،
بال �شعور مكهرب باللذة ،بال �أوعية زجاجية تعيد �صداي �إىل ر�أ�سي �إثر كل
�سقوط حر من �صخرة الفكرة ،بال وبال  ..و�أريد علبة مناديل ورقية �ألقحها
ف�ساد �أنفا�سي دون �أن تكرتث بي �صاحبة حزين� .أ�أنت تهذي?!� .أنت هنا ،و ال
تقنع مب�صري الدمى امللونة ،هذا لي�س ميالدك .وال �شجرة �ستلد نبوءات وهمك.
�صرخ النزيل من �صوت يقاتل �أح�شاء ما متنى� :..أريد �أن �أموت� ،أن �أموت ال
�أكرث ..وم�ضى ينتعل غ�صاته ،ويزفرها ،ويبلع طل عينيه بفم ملآن بال�صمت .ما
بقي مني ال يذكر ،جل ما �أمتناه ن�سيان ذاكرتي ،و�شرب
ِ
وجهك كع�صري من عنبٍ
خريفي ،وتركك ت�ضحكني .على ال�سرير �أحدنا يولد من نف�سه ثانية� .آهٍ… ..
كم �أرثي !..لأنك �ستعي�شني مرة واحدة.
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الدكتور عز الدين دياب:

حوار

كان ال�شارع العربي يقف باملر�صاد للم�ؤامرات
اال�ستعمارية التي حتاك �ضده

• حوار� :سالم مراد

يعد د.عز الدين دياب �أحد علماء االجتماع العرب .ولد
يف قرية ب�سريين التي تقع �إىل اجلهة ال�شمالية من مدينة
حماة عام  1938تعلّم على يد ال�شيخ طه اخلطيب ،ثم انتقل
�إىل مدر�سة م�صطفى عا�شور ،نال ال�شهادة الثانوية عام 1964
ودر���س علم االجتماع يف القاهرة ،لكنه �أبعد �إىل العراق
لأ�سباب �سيا�سية ،ف�أكمل تعليمه اجلامعي هناك ليح�صل على
�شهادة الدكتوراه من جامعة غرونوبل/فرن�سا.
ومعه كان لنا احلوار الآتي:
• بداية ً  ,ما ال��ذي تبقى يف ذاكرتك من �أي��ام �شبابك؟
وكيف تنظر �إىل تلك الأيام؟
••يف احلقيقة �أن هذا ال�س�ؤال البداية �أث��ار يف جوانحي
وبداخلي الكثري من ال�شجون ،و�أيقظ فيها بل ا�ستح�ضر الكثري
من امل�شاهد اجلميلة االجتماعية منها ،وال�سيا�سية ،والثقافية.
وكيف ال ونحن جيل الثالثينيات والأربعينيات من الألفية
الثانية انخرطنا يف العمل ال�سيا�سي منذ نعومة �أظفارنا،
و�شاركنا يف الأن�شطة االجتماعية والثقافية والريا�ضية يف
مرحلة مبكرة من عمرنا ،ورمبا كانت نهاية العقد الأول من
عمري ،وبداية العقد الثاين.
وقد تت�ساءل ،و�أن��ت الآن تعي�ش يف مرحلة مغايرة لتلك
املرحلة ال��ت��ي �أح��دث��ك عنها ،وال��ت��ي �سميتها �أن���ت مرحلة
ال�شباب وهي بالطبع خمتلفة املعطيات والوقائع والأحداث
االجتماعية وال�سيا�سية ،والثقافية� .أقول وقد تت�ساءل:
ما هي الأ�سباب املو�ضوعية والذاتية التي دفعتك �أنت و�أبناء
جيلك نحو ال�سيا�سة ،والن�ضال ال�سيا�سي ،والقراءة واحل�ضور
يف ال�ساحات املحلية ،والوطنية ،كجيل منا�ضل بكل ما تعنيه
هذه الكلمة ؟
و�س�أقول لك على الفور :فل�سطني� .أعني اغت�صابها من قبل
ال�صهيونية العاملية بتخطيط وتوجيه وتنفيذ من الغرب.
وعلى وجه التحديد الواليات املتحدة الأمريكية .و�أق��ول
لك �أي�ض ًا مناخ احلرية ال�سيا�سية التي انتزعت من الأنظمة
العربية �آنذاك بفعل قوة التاريخ العربي ،وح�ضوره يف احلدث
بكل �أبعاده املحلية ،والوطنية ،والعربية .وللإن�صاف ف�إنَّ تلك
الأنظمة كان لها تراثها يف العمل ال�سيا�سي وت�أثريها يف �إدارة
كفة الدولة بي�سر و�سالمة وطنية ،ال��ذي جعلها مبن�أى عن
املبالغة يف العنف ،زد على ذلك �أن �أي عنف ولو كان حمدود
الإجراءات كان �سيقابل بالعنف امل�ضاد من قبل ال�شارع العربي
لأن هذا ال�شارع كانت له هيبته ،وكان له �أبواب مفتوحة على
م�ؤ�س�سات الدولة و�أ�صحاب القرار ،واحرتام ال�سلطة للإرادة
ال�شعبية وجتلياتها يف ال�شارع العربي على وجه العموم.
تن�س �أبد ًا االنت�صارات التي كان يحققها ال�شارع العربي
وال َ
�ضد خمططات الغرب احلاكم مثل حلف بغداد ،وغ�يره ،لأن
هذا ال�شارع كان ي�سبق احلدث والوقائع ويراها قبل حدوثها
ووقوعها.
وكلمة ال�سر يف هذا ال�سبق ،كانت تتجلى يف قوة احلركات،
والأح���زاب ال�سيا�سية ،وخا�صة القومية منها ،والتحامها
بال�شارع ،االلتحام الذي ي�صغي �إىل مطالب اجلماهري ،ويرى
التحديات بعني م�ستقبلية ،م�شفوعة بقوة ح�ضور اجلماهري يف
ال�شوارع وال�ساحات.
هل تت�صور على �سبيل املثال ال احل�صر �أن مظاهرة انطلقت من
املدن ال�سورية ملنع وزير خارجية �أمريكا من العبور �إىل بغداد
من الأجواء ال�سورية �سنة  1956قبل �أو بعد مل �أعد �أذكر...؟
وهل تت�صور �أن �آالف ال�شباب ،ومن كل الأقطار العربية ذهبوا
�إىل ال�سفارات امل�صرية للتطوع يف القتال الدائر �ضد العدوان
الثالثي :الفرن�سي ،الربيطاين ،ال�صهيوين؟ وهل تت�صور� ،أن
ال�شوارع وال�ساحات العربية �شهدت ح�ضور ًا ن�ضالي ًا ت�ضامني ًا مع
الثورة اجلزائرية و�ضد العدوان الفرن�سي على تون�س؟
�أحداث ...ووقائع كانت حترك ال�شارع العربي وكان ال�شارع

العربي باملر�صاد للم�ؤامرات والأحالف لأنه كان ميلك حريته
يف التحرك ال�سيا�سي �ضد كل ما يحاك من عدوان ،وم�ؤامرات
على الأمة العربية ،لأنه كما �أ�سلفت؛ كان مالك ًا لزمام �أمره،
وهو �صاحب الأمر ،وامل�شورة ،و�صاحب القرار ،ومل تكن هناك
�أية و�صاية عليه.
ويف ه��ذه احلالة ي�ستح�ضرين م�شهد عنرتة بن �شداد مع
عمه مالك يوم قال العم لعنرتة ،يا عنرتة لقد غزتنا القبائل،
و�أخ��ذوا منا ال�سبايا واحلالل� ،أي املوا�شي واخليل والأغنام،
فكر يا عنرتة ،و�أعد لنا حاللنا ،قال له العبد ال يكر .ف�أجابه
ال��ع��م :ك��ر ي��ا عنرت ،ف���أن��ت ح��ر ،فكر عنرتة وح��رر ال�سبايا
واحلالل .وال�س�ؤال املطروح :متى يكر ال�شارع العربي ويفعل
فعله يف ا�سرتداد حالله يف فل�سطني ،ولواء ا�سكندرون
�أق��ول هذا و�أن��ا �أرى �أن الوطن العربي يعي�ش يف عبودية
جديدة ،عبودية املال والإع�لام ،واملجتمع العبد يعي�ش وراء
حتدياته وخماطره .وهمومه مدفونة يف �أعماقه ـ اللهم ـ ما
ع��دا هموم اجلن�س ،وامل��ال ،وال��رف��اه الكاذب واالن��خ��راط يف
ثقافة اال�ستهالك حتى العظم والتباهي يف ثقافة االحتقار
التي تنتجها القوى الغا�شمة واملت�سلطة ومبد�أ فرق ت�سد� ..إلخ،
وهذه �سمة من �سمات العبودية اجلديدة التي يعي�شها الوطن
العربي يف طوله وعر�ضه.
•عا�صرت ف�ترات حرجة و�أح��داث�� ًا هامة ما هي الدرو�س
امل�ستقاة؟..
••لقد �أ�شرت بعجالة �إىل الأحداث التي ع�شناها وعا�صرناها
والدرو�س امل�ستفادة هي �أو ًال و�أخري ًا �أن ميلك ال�شعب العربي
حريته ،وقراره بعيد ًا عن �أي و�صاية ،وت�سلط ،واحتكار ،و�أن
ي�ستعيد ال�شارع العربي وعيه ال�سيا�سي الذي تكونه الأحداث
امل�ستجدة يف احلياة العربية من خالل م�شاركته يف الأحداث
م�شاركة فعالة ،بحيث يعود لر�ؤية احلدث قبل وقوعه ،و�أن
ي�ستعد له اال�ستعداد الكامل ،و�أن ي�صاحب هذا اال�ستعداد
بكل ما يلزم من �آليات و�أن�شطة وفعاليات �سيا�سية ،وفكرية،
وثقافية ،و�أن يعود ال�شعب العربي ،ويف مقدمته �شريحة
املثقفني� ،إىل الق�ضية الفل�سطينية لتعود الق�ضية العربية
الأوىل ،لأنها بالأ�سا�س هي ق�ضية الق�ضايا العربية.
�إذاً ،الدر�س الرئي�س امل�ستفاد من الأح���داث التي مر بها
ال�شارع العربي ،هو �أن يكون هذا ال�شارع �صاحب القرار يف كل
�ش�ؤونه العامة ،وق�ضاياه امل�صريية ،ووقف م�صادرة هذا احلق
من قبل ال�سيا�سات التي جتاوزها التاريخ وروح الع�صر الذي
نعي�شه وثقافة املعرفة التي ت�صنع �إن�سانية الإن�سان.
•ما هو م�ستقبل الإيديولوجيات والأحزاب الإيديولوجية
العربية؟!
••ت�س�ألني ع��ن م�ستقبل الإي��دي��ول��وج��ي��ات والأح���زاب
الإيديولوجية العربية ،و�أق��ول لك بكل �صراحة� :إن واقع
الأح��زاب العربية الراهنة هو اجل��واب املو�ضوعي الواقعي
للحالة التي و�صلت �إليها ه��ذه الأح���زاب الإيديولوجية،
ب��ل ق��ل العقائد ال�سيا�سية والفكرية  ،وال��ق��ول ب���أن ع�صر
الإيديولوجيات انتهى وبات فيه م�ستوى عال من الالعقالنية.
ومي�ض الإيديولوجيات �ضعف ،وفقد الكثري م��ن �أ�سانيده
ودواعيه ،وهذا يعود بالدرجة الأوىل �إىل ب�ؤ�س الأحزاب التي
ا�ستقدمت مفاهيم �سيا�سية ،وتنظيمية وعقائدية من الفكر
املارك�سي الر�سمي ,فرتاجع ال�شارع العربي ،وتخلفت الأحزاب
عن مطالب اجلماهري ،وحتى عن وعيها ،ودخلت معظم الأنظمة
العربية يف لعبة التنازالت ل�صالح القوى املهيمنة على ال�ساحة
العاملية� ،أق�صد على وجه التحديد الغرب والواليات املتحدة
الأمريكية ،وال�صهيونية العاملية .ف�أ�صبح اال�ست�سالم هو ال�سلم.
•ملاذا ف�شل املثقف العربي يف �أن يكون مرجعية ثقافية
ومعرفية واجتماعية ملجتمعه وانزوى يف زاوية �ضيقة؟!
••لقد ف�شل املثقف العربي يف الكثري من مهامه بل قل

�أغلبها لأنه ا�ست�سلم وراح ي�ؤجر نف�سه من �أجل �أن يغنم بالرثوة
واملنا�صب واجلاه الكاذب.
وه���ذا اال�ست�سالم  -و�إن ك��ان ي��ع��ود خللفيات �سيا�سية،
وجهوية ،وعقدية -ف�إنه يعود بالدرجة الأوىل �إىل �أن املثقف
�صار االب��ن ال�شرعي ملعظم الأنظمة العربية .ي�شحذ ذهنه
ويوقظه وي�سلحه بكل اال�ستعدادات الالزمة لتربير الأخطاء
جتاه ال�شعب.
•العلوم الإن�سانية عالمة من عالمات رقي الأمم ،كيف
تنظر �إىل واقع العلوم الإن�سانية والتدري�س يف الدول العربية
بعامة و�سورية بخا�صة؟!..
••هذا ال�����س���ؤال ع��ن العلوم الإن�سانية �أي��ق��ظ همومي
ب�ش�أن واقع العلوم الإن�سانية ،و�أخ�ص بالذكر علم االجتماع،
والأنرثوبولوجي فهذه العلوم ما تزال �أ�سرية للنقل ال�شاق،
والتقليد الأعمى للعلوم الغربية ،وخا�صة مبا يخ�ص م�س�ألة
املفاهيم والأطروحات وامل�صطلحات التي ت�ستخدم يف العلوم
الإن�سانية الغربية ،ومن ثم تطبيقها على الواقع الوطني
والعربي.
ونحن نعرف �أن للمفهوم /تاريخه وجتربته االجتماعية،
ومعانيه التي حتددها احلياة االجتماعية للمجتمع الذي �أنتج
هذا املفهوم� /أو ذاك ،ف�إذا �أخذنا من العلوم الغربية مفاهيمها
ف�إن هذا يعني بداهة �أننا ن�أخذها بتجربتها االجتماعية،
ودالالتها البنائية ـ ن�سبة للبناء االجتماعي ،وهذا الأخذ
ال�شاق يوقعنا ب�أخطاء منهجية وحتليلية كثرية ،وخا�صة يف
النتائج ،وما نخل�ص �إليه من البحث!..؟
َ
و�أذكر بهذه املنا�سبة ،على �سبيل املثال ،ال احل�صر ،ا�ستعمال
غرام�شي مفهوم الكتلة التاريخية يف درا���س��ات��ه و�أبحاثه
عن املارك�سية واملجتمع الإيطايل� ..إل��خ .حيث �سارع الكثري
من املفكرين العرب ،وعلماء االجتماع ،والأنرثوبولوجيا،
لأخ��ذ ه��ذا املفهوم وتوظيفه يف تف�سري الكثري من الق�ضايا
والأح��داث التي حتدث يف الوطن العربي ،فبنوا على �أ�سا�سه
مهمات «للطليعة العربية» �أو للمثقفني العرب �إلخ ..و�أنا على
�سبيل املثال �أق��ول :لقد انتهت �شرعية الطليعة ،و�أ�صبحت
لدينا ال�شرعية ال�شعبية والإرادة ال�شعبية حيث ال �إرادة
فوقها .وكان بودي �أن �أقف طوي ًال �أمام الأبحاث والدرا�سات
الأنرثوبولوجية التي تقوم بها املراكز واجلامعات العربية.

حوار
وهذه الأبحاث احلقلية/امليدانية ما تزال تن�سج على غرار
الأب��ح��اث الغربية-ولكن ب�آليات خمتلفة -وهموم �ساذجة
وتطلعات تر�ضى البع�ض فيما الأبحاث والدرا�سات الأورو/
�أمريكية يف الوطن العربي تفعل فعلها يف تن�شيط الوالءات
املت�صارعة وتغيري االجتاهات امللتزمة بهموم الوطن والإن�سان
�إىل هموم امل��ال وال��ف��ن الفاح�ش واجلن�س وامل��و���ض��ة�..إل��خ،
و�أخ�برك على �سبيل املثال عن الدرا�سات الأورو�/أمريكية
والأبحاث التي �أجريت عن الوطن العربي -وقد خ�ص�صت لها
املاليني لدرا�سة االجت��اه الإ�سالمي خالل عقد ال�سبعينيات
وحتى عقد الت�سعينيات من الألفية الثانية ،ففعلت هذه
الدرا�سات يف هذا االجتاه كما فعلت العا�صفة الأمريكية يف
ال�صحراء العربية ،وانظر �أي�ض ًا �إىل ما فعلته وتفعله هذه
الدرا�سات يف حياتنا العربية ،وخا�صة ت�أجيج �صراع الوالءات
القبلية التي ن�شاهد مناذج منها يف �أكرث من قطر عربي.
هذا القول عن مراكز الأبحاث الأورو�/أمريكية ودرا�ساتها
يف الوطن العربي ال ي�أتي من (منطق امل�ؤامرة) ونظرية امل�ؤامرة
بل هي حقائق جتري على الأر�ض ،والحظت بل در�ست الكثري
من الأبحاث الأنرثوبولوجية التي متت لهذا الغر�ض ،وعليك
الرجوع �إىل كتابي( :العرب والغرب �صراع الدور احل�ضاري-
تن�س �أن هذه املراكز البحثية
املكتبة الوطنية اجلديدة) وال َ
ال�سو�سيو�/أنرثوبولوجية مت َّول من قبل جهات و�شركات عابرة
للقارات.
ولقد دعوت مرار ًا وتكرار ًا �إىل ت�أ�سي�س مراكز بحثية جادة
للجامعات العربية-م�صحوبة بالتفرغ للأبحاث والدرا�سات،
و�إي��ج��اد �إط���ارات فنية وبحثية متخ�ص�صة مت��ار���س دوره��ا
البحثي وفق �إمالءات وطنية ال غري .كما دعوت �إىل �أن متتلك
الأحزاب ال�سيا�سية مراكز بحث للدرا�سات الأنرثوبولوجية
واالجتماعية بحيث تغطي ه��ذه الدرا�سات الوطن العربي
كله ،والعمل مبوجب ما تقوله هذه الدرا�سات� ،ألي�س عيب ًا
على جامعاتنا ومراكز �أبحاثنا �أنها ت�ستقي املعلومة من مراكز
الأبحاث الأجنبية ،املعلومة اخلا�صة بحياتنا العربية ،خا�صة
ونحن نعي�ش ع�صر املعلومة الذي قلّ�ص الفروقات يف ع�صر ثورة
املعلومات.
• من هم رواد علم االجتماع يف �سورية والعامل العربي،
م��ن �أج���ل �إح��اط��ة ال��ق��ارئ يف ه��ذا امل��ج��ال امل��ه��م؟! وخا�صة
الأنرتوبولوجيا.
يف احلقيقة �إن ذكر ه���ؤالء ال��رواد يبد�أ من ابن خلدون
امل�ؤ�س�س احلقيقي لعلم االجتماع و�صاحب املدر�سة/النظرية
االنق�سامية القائمة على نظريته يف الع�صبية ،وكيف تقوم
الع�صبية بتق�سيم املجتمع العربي وفق جدل �صراع م�ستويات
القربى وع�صبياتها ،و���ص��راع ال���والءات التي تنتجها هذه
الع�صبيات.
وال �أود �أن �أذكر �أ�سماء �أخرى لأن هذا ي�ستدعي مني �أن �أذكر
الأ�سماء بخرباتها وحتى ال يقال عني �إين قد حتيزت �إىل هذا
العامل �أو ذاك ...ومع ذلك ف�إن كتب علم االجتماع ،والدرا�سات
االجتماعية التي حاولت �أن ت�ؤرخ لعلم االجتماع العربي فيها
الكثري الكثري من الأ�سماء والفعاليات الفكرية االجتماعية
وعلى القارئ العربي �أن يعود �إىل تلك الدرا�سات.
• انح�سرت الأحزاب الليربالية والوطنية ل�صالح الأحزاب
الإيديولوجية يف الأربعينيات هل �سن�شهد الآن ردة فعل
وحركة معاك�سة؟!
يف احلقيقة �إن ما يجري يف احلياة العربية من حراك
اجتماعي ،ووقائع �سيا�سية جتعلني �أرى بعني م�ستقبلية �أن زمن
ال�شعب ،والقوة ال�شعبية ،والإرادة ال�شعبية قد �أتى ،وم�صري
الأح���زاب الليربالية والعقائدية يتوقف على ا�ست�شراف
مطالب ال�شعب العربي وهمومه ،وتطلعاته ،واحل��زب الذي
ينجح يف هذه املهمة �سواء �أكان ليربالي ًا� ،أم عقائدي ًا هو الذي
�سيت�صدر املوقف الن�ضايل العربي ،ونحن بانتظار امل�ستقبل
لرنى �صدق هذه الر�ؤية �أو عدمها.
•العالقة بني املثقف العربي وال�سيا�سي يف وطننا العربي
عالقة مدّ وج��زر ..عالقة �شدّ وج��ذب وتنازل .كيف تراها
�أنت؟!
••هي �إذاً ،عالقة متغرية متبدلة .ال�شرط هو هيمنة
املثقف على هذه العالقة وتوجيهها وقيادتها.
البد بداية من العودة الن�ضالية �إىل الق�ضية الفل�سطينية
لأن��ه��ا ق�ضية ال��ع��رب الأوىل وامل�صريية ،وال��ع��ودة �إىل فكر
البدايات ال��ذي ق��ال ب�شرعية ال�شارع يف حراكه ،ومطالبه
وتوجهاته ،و�أه��داف��ه ،و�إذا تخلى املثقف العربي عن هذه
ال�شروط ،كما هو الآن ،ف�سيظل يف حالة تبعية بقواه الذهنية،
فتقوى ع�ضالت ل�سانه ،ويتثقف بفكر ال�شطارة وال�شطار ليزاود
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جيلنا دافع عن القيم النبيلة
وانحاز للمظلوم لأنه مل يقبل
ب�أي و�صاية عليه.

على ال�سيا�سي ،لي�س حب ًا فيه ،و�إمن��ا من �أجل املنفعة� ،أقول
لك يا �سالم لقد كانت �أغلبية جيلنا على اختالف �شرائحنا
وثقافاتنا وقومياتنا اجليل الذي يدافع عن القيم .ويقاوم
الظلم وينحاز للمظلوم.
•مو�ضوع ر�سالتك للدكتوراه مهم وح�سا�س ج��د ًا وهو
التعبئة ال�سيا�سية ،بر�أيك هل اختلفت الآليات والأدوات..
كيف وملاذا؟!
••عندما قمت بدرا�سة التعبئة ال�سيا�سية يف بع�ض الأقطار
العربية ،وخا�صة املحكومة من قبل الأح���زاب .وج��دت �أن
هذه التعبئة ت�صب ل�صاحلها فقط بكل �آلياتها ،و�أ�شخا�صها،
و�أفكارها ،وقلت ب�ش�أن هذه التعبئة �إنها تثري ثقافة الكراهية
لأنها ثقافة �إق�صائية بكل ما تعني الكلمة من �أبعاد ,والواقع
ال�سيا�سي الذي تهيمن فيه يعج بالف�ساد والو�ساطة ،والر�شوة،
وو�ضع الرجل املنا�سب يف املكان غري املنا�سب مبا يتنا�سب مع
تلك التعبئة ال�سيا�سية الوحيدة اجلانب واملنحازة بل املوظفة
ل�صالح الأحزاب.
�إذاً ،ه��ي تعد مبثابة املدجنة ،املفرخة امل��ول��دة لثقافة
الكراهية ،و�إث���ارة الأح��ق��اد والنزاعات ،و�صراع ال��والءات،
وتخلف االجتاهات وارتدادها �إىل الوراء.
وتبعت ه��ذه الأط��روح��ة ال��دك��ت��وراه ،ب��دك��ت��وراه دول��ة يف
الأنرثوبولوجيا ال�سيا�سية «علم االجتماع» ،عن االنق�سامات يف
الأحزاب العربية.
ووظفت نظرية ابن خلدون يف درا�سة االنق�سامات على �أ�سا�س
الع�صبية لأن الع�صبية عند ابن خلدون لها وازع االلتحام ووازع
االنق�سام ،ووازع االنق�سام يقوى على ح�ساب وازع االتهام عندما
ترتد ال��والءات �إىل املا�ضي املتخلف ،بحيث يو�ضع الإن�سان
مبوجب هذه الع�صبية يف معادلة تعدد م�ستويات العربي وبهذه
احلالة يكون الإن�سان ابن �أ�سرته قبل �أن يكون ابن عائلته،
وابن عائلته قبل �أن يكون ابن ع�شريته ،وابن ع�شريته قبل �أن
يكون ابن وطنه .وهذا النمط �أو امل�ستوى من تعدد م�ستويات
الع�صبية وفق تعدد م�ستويات القربى ينتج والءات تتنا�سب
وتواكب تلك امل�ستويات من القربى وع�صبياتها الأم��ر الذي
ينتج لنا والءات مت�صارعة ،مثل �صراع الوالء للأ�سرة مع الوالء
للعائلة ،والوالء للعائلة مع الوالء للع�شرية� ..إلخ ،وقل ذلك يف
الوالء للقبيلة على ح�ساب الوالء للوطن والوالء للحزب على

بطاقة

• من م�ؤلفات الدكتور عز الدين دياب:
 -1التحليل االجتماعي لظاهرة االنق�سام ال�سيا�سي يف الوطن العربي
حزب البعث �أمنوذجاً -مكتبة مدبويل عام  1993وي�شكل هذا الكتاب اجلزء
الأكرب من �أطروحة الدكتوراه.
� -2أكرم احلوراين كما �أعرفه -دار بي�سان -لبنان 1998
 -3مقاربة من مفهوم ال��دور احل�ضاري يف الفكر القومي-لبنان -دار
دياب 2001
-4درا�سات �أنرثوبولوجية تطبيقية -الدار الوطنية اجلديدة -دم�شق-
2006
 -5العرب والغرب حوار و�صراع على الدور احل�ضاري –الدار الوطنية
اجلديدة -دم�شق 2009
 -6توجهات نحو جامعة عربية للم�ستقبل -وزارة الثقافة� -سوريا-
دم�شق 2010
 -7ال��ت��ح��ل��ي��ل الأن�ث�روب���ول���وج���ي ل��ل���أدب ال��ع��رب��ي -ال���رواي���ة ال�����س��وري��ة
�أمنوذجاً -احتاد الكتاب العرب -دم�شق� -سل�سلة الدرا�سات...
 -8يف الدفاع عن العراق -حم�ص-
 -9التيار القومي وال�شارع العربي حم�ص
 -10التيار العربي الوحدوي وامل�س�ؤولية التاريخية
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ح�ساب الوالء للوطن ،والوالء للوطن على ح�ساب الوالء للأمة
وهكذا!..
•ما هي الر�سالة التي يحب الأ�ستاذ عز الدين دي��اب �أن
يرتكها للقراء والكتاب ال�سوريني والعرب؟
••�أطلب .من نف�سي �أو ًال ،ومن �أبناء الوطن العربي ثاني ًا،
ا�ستعمال العقل �إىل �أق�صى طاقاته ،والتح�صن يف الواقع
العربي بحث ًا ودرا�سة ،وحتلي ًال ،وخال�صة حتى ت�صبح الإرادة
العربية فاعلة يف الواقع العربي ولي�ست منفعلة فيه.
و�أدع��و �إىل �إغناء ثقافة احلب� ،أي �أن نحب بع�ضنا بغ�ض
النظر عن مكاننا ،وجهتنا ،وحزبنا ،و�أن يكون الوالء للوطن
�أو ًال و�أخرياً ،وهو �أ�سا�س الوالءات الأخرى وقائدها.
�أق��ول ذلك ،ويف ذهني ووعي وجتربتي �أن الغرب احلاكم،
ومعه ال��والي��ات املتحدة الأمريكية ،وال�صهيونية العاملية
�سيبقون يتحينون الفر�ص لتبقى الأم��ة العربية حمكومة
�إىل ثقافة الكراهية والو الءات الدونية حتى ال تقوم لهذه
الأمة قائمة وهذا معناه �أن نعيد االعتبار ل�ل�إرادة ال�شعبية
و�شرعيتها.
و�أدعو ال�شباب العربي للقراءة واملطالعة واحلوار ..واملحبة
وعندما �أقول ال�شباب العربي �أعني العروبة الثقافية التي هي
مرة �سورية ..ومرة �أخرى عربية ..و مرة ثالثة �إ�سالمية.
فالعروبة عندي ثقافية بامتياز ،حيث انتهى زم��ن العرق
ال�صايف والعرب ل�سان قبل كل �شيء ،وم��ا ع��دا ذل��ك ينتمي
�إىل العلل الفكرية والثقافية واالجتماعية التي تفعل فعلها
التخريبي واالنق�سامي يف احلياة العربية الراهنة.
وقد ت�س�ألني يا �سالم مل��اذا اهتممت مبو�ضوع االنق�سامات
ال�سيا�سية يف الوطن العربي،وجعلت منه مو�ضوع ًا لأطروحة
الدكتوراه؟
ال �أخفيك �أن ظاهرة االنق�سامات االجتماعية يف احلياة
العربية بداية من الأ�سرة ،فالعائلة،والع�شرية و�صو ًال �إىل
املجتمع يف كل �أبعاده املحلية والوطنية والقومية موجودة
وبقوة.وال تتعبك يف ر�ؤيتها،وم�شاهدتها لأنها �أمامك يف احلي،
والقرية ،واملدينة ،وم�ضارب البدو.
وظاهرة االنق�سامات ظاهرة متقلبة – كما يقول دوركامي-
وجتعل من املجتمعات املحلية والوطنية جمتمعات انق�سامية
تتغلب فيها نزعة االنق�سام على نزعة االلتحام.
وال�شك �أن ظاهرة االنق�سام ع��ادة تكون م�صحوبة �أو قل
م�سكونة بظاهرة العداوة من كل �أبعادها البنائية-ن�سبة �إىل
البناء االجتماعي،على اختالف م�ستوياته.
وهنا �أ�س�أل ما هو �سر العداوة بني الأحزاب العربية القومية
�أو الوحدوية؟؟!
هذا ال�س�ؤال دفعني لأدر�س ظاهرة العداوة بني البعث وعبد
النا�صر يف درا�سة عنوانها(التف�سري الأنرثوبولوجي للعداوة
بني الأح���زاب العربية-حزب البعث والنا�صري �أمن��وذج�� ًا-
ون�شرتها بكتابي(درا�سات �أنرثوبولوجية تطبيقية-الدار
الوطنية اجل��دي��دة-دم�����ش��ق-ع��ام  )2006خل�صت م��ن هذه
الدرا�سة �أن االنق�سامات تقاد بع�صبيات القربى ،حيث يق�سم
كل م�ستوى قرابي عن الآخر مثل قربى اجلهة .قربى العقيدة،
قربى املذهب ،قربى الوالء �أو االنتماء..الخ.
والع�صبيات على �أن���واع فهي امل�سرح احلقيقي �أو الأر���ض
اخل�صبة ل�صراع الوالءات ،وال �أن�سى على الإطالق �صراع الأنا،
فالأنا عند الإن�سان العربي دفاع عن ال��ذات جتعله نرج�سي
بامتياز والوالء للأنا على ح�ساب املجتمع من الوالءات املدمرة،
ولذا عرفت الثقافة ال�سيا�سية مفاهيم وم�صطلحات ال تعرفها
الثقافات ال�سيا�سية يف املجتمعات املتقدمة .وال �أخفيك �أن
درا�ستي لالنق�سامات بكتابي �سالف الذكر دفعني لدرا�سة
الوالءات و�صراعها يف احلياة العربية.
وعد �إىل كتابي هذا جتد �أنني �أ�سهبت يف �شرح �أطروحة
(���ص��راع ال��و الءات) كما �شاهدتها وعرفتها يف الأح���زاب
العربية.
واحلقيقة �أن ما �شدين �إىل هذا النمط من الدرا�سات ما
�شاهدته يف مدينة(غرونوبل)يف فرن�سا حيث الحظت �أن
جامعة (اك�س بروفان�س) القريبة من غرونوبل لها مركز بحث
متخ�ص�ص يف درا�سة ما ي�سمونه(ال�شرق الأو�سط) وهو مفهوم
�سيا�سي لتربير وجود(�إ�سرائيل).
كما الحظت هناك �أن اليمني الفرن�سي و�أق�صى الي�سار
الفرن�سي مبا فيه احل��زب ال�شيوعي يعملون مع ًا على تعزيز
النزعة(الرببرية واالنق�سامية) يف املغرب العربي وميولون
دعاة هذا االجت��اه ب�سخاء ،ويقدمون له فر�ص العمل واملنح
اجلامعية..الخ.
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ع�شرة �أعمال تلحينية �أدخلت
املو�سيقار فريد الأطر�ش العاملية

املو�سيقيني الأوروبيني الكبار هو املقدمة املو�سيقية لأغنية
جنوم الليل ف�أجواء املو�سيقا الكال�سيكية الغربية الد�سمة
حا�ضرة جانبا �إىل جنب مع روح وعبق املو�سيقا ال�شرقية
ومقاماتها الأ�صيلة وقد �أ�ضاف التوزيع املو�سيقي البديع
الذي �أجنزه املوزع بيبي �أملانزا رونقا للحن ،وملا �أراد بع�ض
مو�سيقيي الغرب توزيع مو�سيقا فريد للعامل ،كانت جنوم
الليل يف مقدمة الأحلان التي اختارها.
العمل التا�سع عدت يا يوم مولدي  ،1962مل يكن فريد
مياال لتلحني الق�صائد ،ف�أعماله يف ه��ذا اللون الغنائي
قليلة ،وات�سم �أ�سلوبه يف تلحني الق�صيدة بال�شكالنية
و�أق���رب �إىل �أ�سلوب ملحني نهاية ال��ق��رن التا�سع ع�شر
وبداية القرن الع�شرين �أمثال عبده احلامويل وحممد
عثمان و�أب��و العال حممد و�أبعد من ال�شكل املتطور الذي
ج�سده ريا�ض ال�سنباطي وحممد عبد الوهاب ،ففي ال�شكل
التقليدي الأول كانت اجلملة املو�سيقية موافقة ملو�سيقا
ال�شعر ومطابقة للمقطع ال�شعري �صدرا كان �أم عجزا �أم
االثنني ،خالفا لل�شكل املتطور حيث كان التقطيع املو�سيقي
يتم ح�سب املعنى والإح�سا�س املعرب عنه ،حماولة التوافق
مع بنية البيت ال�شعري العرو�ضي �أو �شعر التفعيلة ،ومع
ميوله لل�شكل التقليدي قدم �أعماال جميلة مثل ختم ال�صرب
بعدنا وع�ش �أنت و�أ�س�أل الفجر والغروب ويا ن�سمة ت�سري،
لكن �إ�ضافته النوعية يف تلحني الق�صيدة كانت مع عدت
يوم مولدي لل�شاعر كامل ال�شناوي ،فالأغنية وجهت ملحمد
عبد الوهاب الذي احتفظ بها �أربع �سنوات يف درج مكتبه
بعد �أن ف�شل يف �إعطائها اللحن املنا�سب ،فا�ست�أذن فريد
عبد الوهاب وال�شاعر �أن ي�سمحا له بتلحينها وعكف وفق
ما وثق ال�صحايف جليل البنداري ت�سعة �أ�شهر كاملة ينقح
وي�ضيف ويزيل حتى خرج اللحن ب�شكله النهائي ،ومن خالل
ت�صريح فريد يف �أكرث من منا�سبة �أن اللحن خل�ص حياته،
حمل التجديد على امل�ستوى املو�سيقي ،و�صاغه على �أ�سلوب

�أعماله الكال�سيكية القدمية مبتعدا �إىل حد ما عن ال�شكل
التقليدي يف تلحني الق�صيدة موظفا التكثيف والتوزيع
الهرموين خالفا للنهج ال�سائد عند ملحني الق�صيدة يف
االعتماد على املقامات ال�شرقية ال�شجية التي تربز مو�سيقا
ال�شعر حتى حار بع�ض النقاد يف الت�صنيف املو�سيقي ليوم
بال غد يف خانة الق�صائد ،ويف ختام العمل وظيف تقنية
البوليفوين حني تداخل �صوته مع �صوت الكورال ليذكر
جمهوره بتعانق �صوته مع �صوت �أ�سمهان يف ختام �أوبريت
انت�صار ال�شباب .والعمل االخري حكاية غرامي  1958اعترب
النقاد حكاية غرامي العمل الذي ختم به فريد الأطر�ش
مرحلة الأعمال الكال�سيكية الكربى و�أنهى بها مرحلة
الرثاء الفني يف م�سريته التي امتدت من � 1934إىل 1959
لأنه بعد ذلك دخل مرحلة الأغنية ال�شعبية الراق�صة
وا�ستقر فيها مع بع�ض اال�ستثناءات الطفيفة حتى وفاته،
وحلن حكاية غرامي يدخل يف خانة الأعمال الكربى التي
�سارت على نهج كال�سيكياته اخلالدة املذكورة ،وكان للحن
مكانة خا�صة عنده وحينما �سئل عن �أحب �أحلانه �إليه،
ف���أج��اب :حكاية غرامي ،والعمل �أ�شاد به النقاد �سواء
عند تقدميه يف الفيلم �أو يف احلفالت العامة على امل�سرح،
نثبته يف الالئحة رغم �أين من الذين يرون �أن اللحن على
متانته فقد �أهميته حني دخله االقتبا�س يف بع�ض �أجزائه
وال �سيما يف قفلة اخلتام التي �أنهاها املو�سيقار بال�ضربة
ال�شهرية للمو�سيقار اال�سباين �ألبنيز يف معزوفته ا�سرتاو�س،
وال الدخول بجانب احلوارية الذي عمد فريد على �إظهارها
بني الآالت ال�شرقية والغربية جاع ً
ال �آلة العود ال�شرقية
هي الآلة املحاورة والعائدة يف هذا العمل املميز.
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دح�ض الثنائيات التقليدية ل�صالح الليل يف جمموعة غداً �أمتاثل �إىل ال�ضوء
ويف ق�صيدة “رمبا �أق�صد الق�صيدة” تفتقد الثنائيات لأ�صلها املوحى به لغوي ًا ،لتعود �إىل
ال�صفة الأكرث �شيوع ًا داخل عدمية العمق املتوغل بني الأ�سطر على �شكل فراغ يفرت�ض
انبعاثه من وم�ضات انفعالية موغلة يف الليل لتثبت مواربة العتبة النّ�صية للمجموعة :
� /إنّه الليل..عنقي بني ليلني،
ليلك ومق�ص انتظارك.
ِ
مبجدك الغائب،
مري�ض
ِ
وغد ًا �أمتاثل �إىل ال�ضوء� ..ص/42
وليطالب الليل يف ال�صفحة  47بان يكون وحده ال�شاهد لكن �ضمن �شروط الإ�شراق ،لأنّه
هو الأر�شيف لغبار الطلع الذي �أ�سماه يف �ص( 49الفراغ) لأنّ ب�صي�ص الأمل يكون حمكوم ًا
لكن ّ
ال�شاعر يعود بذاته الت ّواقة �إىل تناظر الثنائيات بكل نقائها ليقول يف
بلعنة الليلّ ..
خامتة ق�صيدة “احلنني رقم : ”7
 .. /لكي �أوثر عادة الأنبياء،�أو حكمة احلكماء
احلب؛ دع املر�أة للمر�أة
يف
ّ
واترك الليل لليل� ..ص/71
لنف�س �أتعبها النقي�ض ،والّذي
الرغبة بالعودة �إىل نقاء الثنائيات املتقابلة كحلٍ
ٍ
لكن هذه ّ
يحاول �أن يتمرد عليه برف�ضه �إ�سدال ال�ستائر يف �ص 114دون جدوى:
 /الليل،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

الليل،
هذا هو الليل� ..ص/108
وبذلك يتم �إخفاء كلّ املفردات الّتي تتيح خروج ال�ضوء من ال�صفات امليتافيزيقية ،لي�ؤكد
حالة العدمية �-أي�ض ًا -على االجنازات العلمية في�ستح�ضر يف ق�صيدة “يعوزين هذا املوت”
طبيب ًا كان له جور ًا كبري ًا يف اكت�شاف التخدير العام ليذ ّكره ب�أنّه مل يخرج من احلمام كما
فعل �أرخميد�س ،بل خرج مقطوع الوريد لأنه كان بحاجة �إىل املوت �ص..90
وبذلك يكون ال�شاعر قد دح�ض التناظر الثنائي التقليدي حتى يف املجال العلمي ،لإحالل
مفردة املوت املوازية لـ “ الليل” يف املجموعة ..ويف ق�صيدة “الليل والليل �أي�ض ًا” يت�ضح �أن
لع�صر هو من �سرق النقاء من
املواربة الّتي جاءة مع العتبة الن�صية كانت تخفي ر�أي ًا اتهامي ًا
ٍ
منت الثنائيات:
 ../ليالن يتقا�سمان العامل،ليل العمولة ،وليل ّ
ال�شعر.
الأول ،يحاول جاهد ًا ال�سيطرة على الذعب الأ�سود،
والآخر ،يكتب بذهبه ال�سود عن ليل الأول� ..ص/160
وبقي �أن نذكر �أن املجموعة جاءت من القطع املتو�سط ب�صفحاتها الـ  /167/وقد جاء
الإهداء �/إىل �سارة ،وردة ال�سرية الذاتية/
وقام بت�صميم الغالف الفنان “رائد خليل” مث ّبت ًا يف لوحته ثنائية الرجل واملر�أة خارج ًا
الرمز �إىل معنى �أك�ثر معا�صرة ،ين�سجم مع املواربة التي جاء بها عنوان
عن تقليدية ّ
للمجموعة.

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

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

www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

للنشر في األسبوع األدبي
يراعى أن تكون المادة:
• غير منشورة ورقيًا أو عبر الشابكة.
• منضدة ومراجعة ومدققة مع مراعاة التشكيل حين اللزوم ،وعالمات الترقيم.
• أال تتجاوز المادة المرسلة  /800/ثمانمائة كلمة.
• يرفق مع المادة  CDأو ترسل عبر البريد االلكتروني aru@tarassul.sy
• يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا لزم األمر.
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ثقافة ا�سمها( :الهاتف البطائقي الدويل)
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• وجيه ح�سن
مبا �أن الهاتف البطائقي دويلّ  ،وعاملي� ،إذ ًا يحقّ يل
ــ كبق ّية خلق اهلل ــ �أن �أخاطب َم ْن �أ�شاء ،و�أن �أ�ستف�سر
عما �أ�شاء� ،شريطة �أن تكون الإجابات وا�ضحة ،و�ضوح
ّ
لف �أو تزوير �أو
ال�شم�س يف كبد ال�سماء ،بال �أدن��ى ّ
زوغان!
أحتدث �إىل � ّأي �شخ�ص ،و�أن
نعم ..با�ستطاعتي �أن � ّ
�أخاطب �أي دولة من خالل جهاز الهاتف هذا ،ومن
خالل بطاقة دول ّية ،مزرك�شة! فبمجرد �أن �أ�ضعها يف
املخ�ص�ص يف «كابينة» الهاتف� ،أطلب «مفتاح
مكانها
ّ
الدولة» التي �أريد ،فيكون الر ّد ،وتكون لفظة «نعم»
بالعرب ّية �أو بغري العرب ّية!
يف �إحدى “كبائن” االت�صال ،املنت�شرة هنا ،وهناك،
مزججة ،هي “دليل �أ�سماء
وهنالك ،ق��ر�أت لوحة
ّ
الدول” يف كلّ قارات العامل ودوله ،وعاودت القراءة
ثانية وثالثة وعا�شرة ،فوقعت عيناي على الأع ّ��م
الأغلب من دول العامل وعوا�صمها ،مع �أرقام مفاتيحها،
ما ع��دا “�إ�سرائيل” ،حيث ال وج��ود لها يف قلوبنا،
و�أدلتنا مع ًا ،لأنها ال تتمتع �أ�ص ً
ال مبق ّومات الدولة
ال�شرع ّية ،ذات ال�صفة االعتبار ّية ،والقانون ّية،
والر�سم ّية ،نظر ًا ملا هي عليه اليوم ،وقبل اليوم ،وكل
�ضد �أر�ضنا و�إن�ساننا و�أقد�س
يوم ،من حقد دفني �أ�سود ّ
و�ضد الب�شر ّية ب�شكل عام.
مقد�ساتنا ،بل ّ
بربيطانيا �س�أت�صل �أو ً
ال ورقم مفتاحها ()0044
لأ�س�ألها عن الدوافع الدفينة التي دفعتها كي تختار
�أر�ض فل�سطني العرب ّية بالذات لتكون “وطن ًا قوم ّي ًا”
لليهود ،الذين ج��ا�ؤوه��ا كاجلراد اجلائع من �أق�صى
املعمورة؟
�س�أ�س�ألها عن “وعد بلفور” امل�ش�ؤوم ،ماذا جنت هي
�شخ�ص ّي ًا من ورائه ،وهل حققت ما كانت ت�صبو �إليه؟
�س�أ�س�ألها عن املجازر الدامية التي ارتكبتها “وال تزال
ترتكبها” ربيبتها “�إ�سرائيل” بحق �إن�ساننا و�أر�ضنا
ومقد�ساتنا ،دون �أي رادع� ،أو وازع من �ضمري �أو �أخالق
�أو �شفقة؟
�س�أ�س�ألها عن معنى “الإرهاب” ،وع��ن تف�سريها
وال�سيا�سي له؟ ثم ماذا ت�سمي تلك
اخللقي والإن�ساينّ
ّ
ّ
املجازر الدمو ّية ،الال�إن�سان ّية التي نفذتها وتنفذها
“�إ�سرائيل” وع�صاباتها ال�صهيون ّية يف كفر قا�سم،
ودي���ر يا�سني ،وق��ب�� ّي��ة ،وج��ن�ين ، ،ورام اهلل ،وبيت
جاال ،وبيت �ساحور ،ويف �صربا و�شاتيال ،وال�ضاحية
اجلنوبية ل��ب�يروت ،وقانا احلزينة ،؟ ويف غزوهم
الأرا�ضي الفل�سطين ّية يف غالبيتها ،وجرائمهم التي
ارتكبوها بحق غزّ ة ال�صامدة املحت�سبة ،حيث فاقوا
يف نازيتهم ،نازية النازيني �أنف�سهم!
ً
ت�سمي �شعبا يدافع عن
ثم هل ميكن لربيطانيا �أن ّ
عر�ضه ،و�أر���ض��ه ،و�أر����ض �آب��ائ��ه و�أج���داده ،و�أقد�س
مقد�ساته� ،إرهاب ّي ًا؟
ت�سمون هذا “�إرهاب ًا” فما ت�سمية الدولة
و�إذا كنتم ّ
التي تعتدي جهار ًا نهاراً ،بكلّ �صلف ووقاحة على دولة
�آمنة �أخرى ،فت�صادر الأرا�ضي من �أ�صحابها ال�شرعيني
بقوة احلقد ،وجربوت ال�سالح ،وتد ّمر املنازل الآمنة،
وتهدم مدار�س العلم والنور ،وبيوت اهلل املحرمة،
بهمج ّية غري م�سبوقة“ ،وتقنبل” الأطفال الأبرياء،
وتزرع يف �ساحات مدار�سهم املوت والدمار واخلراب،
فتجعل حلم الطفولة يتطاير ،ودم احلروف يتقافز؟
والعطاء املت�صل ،املتوا�صل ،عن�صر ّية حاقدة،
وهمج ّية ناز ّية �سوداء ،وقذائف مدفع ّية ال ترحم،
و�صواريخ من طائرات “الأبات�شي” �أمريكية ال�صنع،

واعتقاالت ،ومداهمات ،وح�صار ،وجتويع ،وال يزال
م�ستمر ًا حتى تاريخه و�إىل �أجل
كل هذا “ال�سيناريو”
ّ
مفتوح ،من دون توقف!
يف االت�صال الثاين على املفتاح (� )001س�أ�س�أل
�أمريكا عن �سبب عدائها ال�سافر وال�ضامر للعرب؟ مع
�أن ه���ؤالء يف فتوحاتهم املجيدة الغابرة مل ي�صلوا
�إىل هناك؟ �س�أ�س�ألهم عن دعمهم الالحمدود للدويلة
ال�صهيون ّية املتغطر�سة ،وعن ا�ستخدامهم امل�ستمر
“الوقح” حلق النق�ض “الفيتو” يف كلّ قرار دويلّ
يدين “�إ�سرائيل”؟ نعم �س�أ�س�أل �سا�ستها “اجلهابذة”
عن عدائهم لأقطار عربية بعينها ،تلك التي تقف
من ق�ضايا احلق ،والكرامة ،والإب��اء ،وقفة عربية
قحطان ّية ،عدنان ّية� ،أ�صيلة ،ثابتة؟
�س�أ�س�ألهم عن معنى “ال�سالم” ،عن مفهومهم له ،ما
هويته ،ما �شكل جواز �سفره؟ ما تعريفه؟ ما �أبعاده؟ ما
مفرداته؟ وما جمله؟
و”املتفردة”
“الفريدة”
ة
ي
اللغو
وهل يف قوامي�سكم
ّ
ّ
�أن ال�سالم يعني اال�ست�سالم والر�ضوخ والذلّ ؟
جوهري ،عميق ،كالفرق متام ًا
�ألي�س بينهما فرق
ّ
بني “احلياة واملوت”؟ ال�سالم يف عقليتكم ،و�شرعتكم
��ي ع��ل��ى ك���لّ ح��رك��ات ال��ت��ح ّ��رر
ه��و ال��ق�����ض��اء احل��ت��م ّ
واالن��ط�لاق ،تلك التي �أرادت �شعوبها �أن تتنف�س
تعب من
ال�صعداء ،و�أن ت�شعر بوجودها وكرامتها ،و�أن ّ
النقي ما لذّ وطاب ،بعيد ًا عن رائحة البارود،
الهواء
ّ
و�أزي��ز الر�صا�ص ،وعوا�صف امل��وت ال���ز�ؤام! ولي�سعد
الأطفال بحيواتهم و�ألعابهم وب�سماتهم ،وليناموا
قرب �أحالمهم وحكاياتهم وبراءاتهم قريري الأعني!
ثم �ألي�س من التعقل �أن توظفوا ه��ذه الباليني
“املبلينة” من ال���دوالرات “اخل�ضراء ــ ال�سوداء”
مل�صلحة الب�شر ّية جمعاء؟ ويف خري الإن�سان �أنّى كان،
وحيثما وج��د ،ب��د ً
ال من تبديدها يف دروب الت�سلح،
ي�سمى بحرب النجوم ،وخزي
وع�سكرة الف�ضاء ،وما ّ
ثم �أال تكفي املنكوبني تلك الكوارث الطبيع ّية
العوملة؟ ّ
املوجعة ،من براكني ثائرة ،و�سيول طاغية ،جارفة،
و�أعا�صري مد ّمرة ،وزالزل قو ّية ال تبقي وال تذر؟
حب” �أق ّ��دم��ه��ا حلامية
ن��ع��م ..نعم �أي “بطاقة ّ
“ال�سالم والعدل” ال��دول��ي�ين� ،صاحبة متاثيل
“احلر ّية” املن�صوبة ،وامل��رف��وع��ة يف حدائقها،
عربي
و�ساحاتها العا ّمة واخلا�صة� ،أ�أقول لهم�“ :أنا
ّ
من ال�شرق ،جئتكم ببطاقتي ه��ذه طالب ًا منكم �أن
ت�صيخوا ال�سمع �إىل «هاتف» ال�ضمري �أو ً
ال ،وطالب ًا
منكم �أن يكون ا�ستخدامكم حلقّ النق�ض “الفيتو”
�صادر ًا عن حكمة وتعقل و�إن�صاف ،ولي�س �صادر ًا عن
حت ّيز ،وعن�صر ّية ،وارت��ب��اط؟ و�أطالبكم ثالث ًا �أن
بح�س “�إن�ساينّ ” عالٍ يف كلّ “البطاقات
متعنوا النظر
ّ
ال�صهيون ّية” امل�صطبغة ،وامللطخة ،ب��دم الأطفال
العرب ،و�أنهار دموع الأمهات ،وقهر الآباء املقهورين..
ويف ..ويف...
وهنا �أ�ستميحكم العذر �سلف ًا ،ف�أنا ال �أريد �أي �إجابة،
لأنني ال �أري��د �أن �أثقل عليكم يف ال��ر ّد ،ف�إجاباتكم
حمفوظة ،مفهومة ،م�ؤر�شفة“ ،وبطاقات حبكم
ودعمكم و�إن�صافكممر�سومة ،م�برجم��ة ،م�ؤبجدة
الدموي امل�شهود.
بتاريخها
ّ
ف�أطفال فل�سطني ،وجنوب لبنان وغري اجلنوب،
و�أطفال العراق ،و�أطفال كثريون وباملاليني يف هذه
البقعة من العامل �أو تلك عرفوا طعم احلنظل واملوت
فيها ،واكتووا بلظاها ،و�أتّون لهيبها ومواجعها يف �آنٍ

مع ًا.
العربي من �سباته املرير ،و�صحا
فهال ا�ستفاق العقل
ّ
من عرثاته وقيلولته و�ضياعه ،بعد �أن “بلغ ال�سيل
الزّ بى ،وجاوز احلزام الطُّ ْب َيني”!
وه�لا ك��ان��ت “االنتفا�ضة اجل�����س��ورة ،والت�ضامن
احلقيقي ،و”ثقافة اال�ست�شهاد الطهور”،
العربي”
ّ
ّ
ومواقف العزّ والكربياء ،هي “البطاقات” اجل��ا ّدة
واملجدية التي نتّ�صل من خاللها بكلّ �أعداء �أطفالنا،
و�أبجد ّيتنا ،و�أر�ضنا ،وعروبتنا ،وعلينا دائم ًا �أن جنري
واملقد�سات يف قلوب �أطفالنا ،كما
حب الوطن والأر�ض
ّ
ّ
لو �أنه دم �آخر!
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الرئي�س ب�شار الأ�سد /مواقف وكلمات
�صدر �ضمن من�شورات :دار �أبعاد ـــ بريوت /لبنان.
الكتاب املو�سوم بــــــ «الرئي�س ب�شار الأ�سد ــــ مواقف
وكلمات» مل�ؤلفه «ح�سني راغ��ب» ،وهو كتاب يقع يف
� /337/صفحة من القطع الو�سط موزعة على �إهداء
ومقدمة ،وخم�سة �أبواب جاءت حتت عناوين هامة:
 العروبة يف فكر الرئي�س ب�شار الأ�سد. الإ�سالم يف فكر الرئي�س ب�شار الأ�سد. �سورية كما قادها الرئي�س ب�شار الأ�سد. القيم الإن�سانية يف الكلمات واملواقف. �إ�ضاءات وحلظات مف�صلية.الكتاب وثيقة �سيا�سية ،ثقافية ،ووطنية ملرحلة
مهمة م��ن ت��اري��خ ���س��وري��ة يف عهد الرئي�س ب�شار
الأ���س��د ،تقف على التواريخ ،والثوابت ،واملواقف
القومية والإن�سانية التي تعرب عن �شخ�صية �سورية
احل�ضارية.

رواي���ة ج��دي��دة للكاتب ال��روائ��ي من�صور عيد
احل���امت ���ص��درت ع��ن دار ال��ت��ك��وي��ن ،حت��ت عنوان
(القحط يف زمن الطوفان)،
وه��ي جتلو ع��امل ال��ري��ف ب��ع��ادات��ه ،وتقاليده،
و�أع���راف���ه ال��ت��ي ت�شبه ال��ق��وان�ين ،ومنها مدونة
متعدد
و�شراء ورهان ًا ،ومنها الزواج
الأرا�ضي بيع ًا
ّ
ً
الأ�شكال وال�صور ،ومنها الريا�سة داخ��ل الأ�سر،
واجل���اه االج��ت��م��اع��ي ،والأب���ع���اد الثقافية التي
عملت عليها املدار�س يف الريف ،وحاالت االنفتاح
على املدينة مبا فيها من �صحف وجم�لات وكتب،
وجامعات ،وعالقات مدينية.
رواي���ة (القحط يف زم��ن ال��ط��وف��ان) ت���أت��ي بعد
�أعمال �أدبية للم�ؤلف ،عدة من عناوينها :املعامل
يف تاريخ �آل حامت ،ال�شعر النبطي ،الطبيب ال�شاعر
�سلمان احلامت ،اجلد ندرمة (ق�ص�ص) ،اجلو غائم
وال��ر�ؤي��ة ج��ي��دة (ق�ص�ص) ،امل��م��رات (رواي����ة)،
الدخول من الباب اخللفي (رواية)
جاءت الرواية اجلديدة يف حوايل � 130صفحة
م��ن احل��ج��م ال��و���س��ط ،وغ�لاف��ه��ا ل��ل��ف��ن��ان :يو�سف
الفريجات.

القحط يف زمن
الطوفان

دعوة �إىل الكتابة
• الرواية بني التحقيب والت�أريخ.

تدعو (الأ�سبوع الأدبي) الباحثني والنقاد
الأفا�ضل للكتابة يف املحاور الأتية ،والتي
• املقاومة يف الأدب �شعرـ رواية ـ ق�صة
�ست�صدر على �شكل ملفات م�ستقلة.
ـ م�سرح
حماور الكتابة
• الإيديولوجيا والأدب.
• البعد االجتماعي يف الأدب
• الأدب واحلرب على �سورية
• الأدب واحلرب
• الق�ضايا الوطنية والأدب
• الثقافة واملجتمع
• اجلوالن ،وال�صراع العربي  /ال�صهيوين
• الأدب وثقافة التنوير
• لواء ا�سكندرون :بني الثقايف وال�سيا�سي
• الت�سجيلية يف الأدب
• مفهوم البطولة يف الأدب
• البطل الإيجابي يف الرواية

املدي ــر امل�س ـ ـ ـ�ؤول :د.ن�ضـ ــال ال�ص ـ ــالح

آخر الكالم

•حممد حديفي

“ولل�شاعر حمرابه �أي�ضاً”
ي��روى أن الشاعر الفرنسي العظيم /ش��ارل بودلير /ال��ذي ولد في فرنسا
عام( ،)1821والذي امتاز بعذوبة شعره ،ورقته ،وصوفيته أيضًا أنه ،وبينما كان
يسير في أحد ش��وارع المدينة يومًا شاهد صديقًا ُله يقف مع ام��رأة جميلة،
غف بهذه المرأة ،وتعلق
ويتبادالن حديثًا لم يسمع منه شيئًا ،ولكن /بودلير /ش ِّ
بها من النظرة األولى ،حيث سكنت قلبه ،واستولت على كل مشاعره ًوأحاسيسه،
واستوطنت محرابه الشعري ،وكل ذلك حدث من ُ دون أن تبادله كلمة واحدة ،أو
تلتفت حتى إليه لترى وجهه ،أو تعرف أنه قد شغف بها ،وهام بطلعتها ،التي
شكلت في أعماقه هذه الهالة السحرية ،فراح يتخيلها بما ملك من خيال خصب
ْ
وعجيب...
وآسر
ساحر
قادر على إبداع كل ما هو
ٍ
ٍ
ٍ
قصيدة ،يوجهها إلى المرأة التي
يوم
كل
يكتب
/بودلير/
ّ في تلك الفترة ،شرع
ٍ
ً
شكلت عالمه السحري ،وتربعت فوق عرش اإلبداع إلهة توحي بالشعر الجميل،
وتستدرج الشاعر إلى عالمها اآلسر ،وكل ذلك من دون أن تدري المرأة بما يتفاعل
كون كان يستحضر وجودها ،وإنما كانت المفاجأة تأخذها في
في أعماقه ،وإلى أي ٍ
صبيحة كل يوم إلى قصيدة جديدة ُوضعت في صندوق بريدها ،تحمل الكثير
من الوجد والهيام والشغف ...كان بودلير سعيدًا بهذا العالم الساحر الجميل،
ّ
وكان شديد الحرص أال تعرف اسمه ،أو تسعى إلى أن تلتقيه وجهًا لوجه...
مر ٌ
عام على هذه الحكاية ،والمرأة مأخوذة بالذي يحصل لها ،وما تتعرض
إليه ،وحارت في أمرها من دون أن تفلح في معرفة اسم الشاعر المتيم بها ،والذي
يغرقها بهذا الوابل اآلسر الجميل من الشعر...
وحينما اضطربت نفسيًا ،وقاربت أن تصل إلى حد الجنون ،علم بأمرها الصديق
المشترك الذي كان يعلم حكاية الشاعر مع هذه المرأة ،فأفشى السر ،وأخبرها
بتفاصيل الحكاية كاملة ،وأبلغها اسم الشاعر وعنوان سكنه...
وفي فجر اليوم التالي سمع /بودلير /طرقة خفيفة على بابه ،وحين فتح الباب
وجدها بكامل حضورها وأناقتها قال لها ..لقد قتلتني،
ِ
وقتلت الشعرّ ....
ومن قصائده التي أرسلها إلى هذه المرأة قصيدة اخترت مقطعًا يوضح مدى
تعلق الشاعر بهذه المرأة ،وهيامه بها من دون أن يكون قد التقاها أو جالسها او
أطراف الحديث
تبادل معها ُ
ُ ْ
مالمحك
..
ك
نظرات
صوتك..
ِ
ٌِ
ْ
كمشهد جميل
جميلة
ٍ
وجهك
الضحك يرفرف في
ِ
ْ
األديم...
سماء صافية
صيف في
كسحابة
ٍ
ٍ
لو حاولنا إسقاط هذه الحكاية على الشعر والشاعر في العصر الحديث ،فهل
مشابهة كي
بحادثة
نستطيع أن نجد شبيهًا لها؟ ،وهل على الشعراء أن يمروا
ٍ
ٍ
ً
شاعر ميوله
ولكل
وتقاليده،
عصر سماته
يبدعوا شعرًا جميال؟ هنا أرى أن لكل
ٍ
ٍ
واهتمامه..
فإذا كان شعر العصر الجاهلي وما تاله من عصور قد اهتم بالغزل والوصف
والمديح والهجاء ،وغيرها من األغراض الشعرية التي فرضت حضورها في تلك
األزمنة ،فإن شعراء هذا العصر تشغلهم ،أو تشغل معظمهم ،قضايا الوطن
والمواطن وهمومه اليومية بما يواجه ويكابد ،فنراهم مشغولين بأمن الوطن،
والمواطن ،وهو يسعى طالبًا أمنه وقوته ،وللشعر فيما يملكه من حضور وتأثير
في وجدان المتلقي دور كبير في توجيه البوصلة ،وكشف ما يمكن أن يلتبس
على اآلخرين.
الشاعر الملتزم بقضايا الوطن
إلى
حاجة
نكون
ما
أشد
اليوم
سورية
نحن في
ُ
واألمة ،حتى نجابه هذه الحرب الضارية الظالمة التي تشن علينا لتنال من ثوابتنا،
بكثير من االعتداد بهويتنا الوطنية وموقفنا
وقرارنا الوطني الذي اتخذناه
ٍ
الملتزم ،الذي نأبى أن يكون مرتهنًا ألحد ،أو تابعًا يدور في فلك اآلخرين...
إذا ،أمام الشعراء مادة دسمة توحي لهم بالشعر الوطني ،والملتزم بقضايا
األمة والمجتمع..
من يكتب الشعر يعلم جيدًا أن القصيدة تفرض ذاتها ،وتظل تلح وتلح حتى
تكتمل عناصرها كلها ،وتختمر في وجدان الشاعر كي تخرج إلى النور بكامل
ألقها والتزامها وحضورها.
هجمة في
علينا أن نبين من خالل ما نكتب أن الوطن يتعرض ألعتى وأشرس
ٍ
التاريخ ،وأن الفكر الظالمي الذي تفشى كالوباء في بعض مفاصل مجتمعنا يجب
أن ُي ّ
عرى ،ويجب أن نتجه مخلصين إلى شرائح المجتمع كافة فيما نقول ،لكي
َّ
نستعيد هؤالء الذين استطاع هذا الفكر الهدام أن يأخذهم إلى أماكن أقل ما
يقال فيها إنها بؤر الخطر التي تناثرت هنا وهناك ،وراحت تبث سمومها القاتلة
التي تنخر جسد المجتمع ،وتدمر ما بنيناه ّ عبر أجيال وأجيال.
أهمية ما اتخذه اتحاد الكتاب العرب من قرارات متالحقة ،تحمل
من هنا تأتي ً
ثقافة التنوير راية ومسؤولية والتزامًا ،ألننا لو لم نفعل هذا ،نكون قد تخلينا عن
دورنا التاريخي الذي اخترناه ،والوطن يستحق هذا ،وأكثر!...
mouhammad.houdaifi@gmail.com
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