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

• د.ن�ضـال ال�صـالح

االفتتاحية

يف التنوير و�إ�شكاليات النه�ضة

�ص ..متحفّزاً
تر ّب َ

ّ
ّ ُ
ُ
ً
ُ
ُ
ّ
ّ
المحتكر .وهو ،متواترًا ،المراقبة،
والمترب ُص:
والتلبث ،والترق ُب.
واالنتظار،
الترب ُص لغة المكث،
ّ
ّ
ّ
والتحي ُن .والتحفز :استجماع العاقل وغير العاقل نفسه للوثوب ،وقال الحريري« :التضام
والتتب ُع،
َ
ّ
ّ
ّ
وتهيأ
والتجمع للقيام» ،وفي المعجم الوسيط« :تحفز في جلسته :انتصب فيها غير مطمئن،
ّ
لألمر واستعد».
ّ
المصدران كالهما ،ومهما تعددت وجوههما ،يفيدان داللة واحدة هي المواجهة مع آخر
والشرّ ،
ّ
ّ
ألن فاعلهما يستهدف
حقيقي أو مفترض ،وغالبًا ما يحيل المصدران على األذى
مختلف،
غاية واحدة ،هي اإلجهاز على هذا اآلخر المختلف ،تقديرًا من الفاعل أن حياته مرهونة بموت
موضوع الفعلّ ،
وأن وجوده ال يتحقق إال بنفي وجود هذا الموضوع.
والمصدران كالهما فعالن يرتبطان بالثقافة بغير صلة نسبّ ،
وربما بصلة نسب من الدرجة
ّ
ّ
ّ
األولى أحيانًا ،ففي كثير من تاريخ هذه الثقافة الكثير من األمثلة الدالة على تربص «مثقف»
ّ
وتحفزه لالنقضاض عليه ما إن يجد ّ
أن «الفريسة» وقعت في الشراك ،ولذلك ينفق ليله
بآخر،
ّ
ّ
ونهاره في التلصص على شؤونه الشخصية ،وفي تتبع جهره ،ومعرفة سره إن أمكنه إلى ذلك
ً
سبيال ،وفي قراءة ما بين السطور في نصوصه التي يكتب ،وما خلفها ،وما تحتها ،وال يهدأ له
ٌ
ّ
ّ
بال ،وال ُيغمض له ٌ
جفن ،إال إذا جمع كل يوم من «غالل» المعرفة عن هذا اآلخر ما يعتقد بأنه صار
كافيًا لإلجهاز عليه في اليوم التالي ،بل ما يعتقد ّ
أن براثنه ،أو مخالبه ،أو أظالفه ،أو قرونه ،أو..
صار من الممكن لها معه أن ترديه ميتًا ال حراك به.
ثمة ِمن «المثقفين» َمن ال يستطيع أن ُيسند رأسه إلى وسادته آخر الليل ،وال ّ
ّ
تقر له عين ،إال
خيل إليه ومعه ّ
إذا كان «جنى» نهارًا من أفعال التلصص على اآلخر المختلف ما ُي ّ
أن األنشوطة
التي ّ
ّ
وتحول جسده إلى خرقة بالية يعبث بها
أعدها له ستفعل فعلها في عنقه ،فتزهق روحه،
ْ
الهواءّ .
وثمة منهم َمن ال يستطيع مقاومة شهوة الغيبة ،والنميمة ،والثلب ،والطعن ،والوشاية،
ّ
ّ
اليومي الذي
والسعاية ،والغمز ،وال يعرف معنى لحياته من دونها ،كأنها هواؤه وماؤه وزاده
ً
ّ
يعينه على هذه الحياة ،بدال من أن ينفق وقته وجهده في تثمير معرفته ،وتجويد نصه،
ّ
ّ
بالقوة ،وبالكتابة ال بالثرثرة ،وبالحق ال بالزيف.
وتحقيق حضوره بالفعل ال
ْ
ّ
و«من راقب الناس مات ّ
الخلق للخالق»َ ،
ّ
األخالقي والحياتي
ولكن النظام
همًا»،
«دع
لطالما قيلِ :
ْ
لغير قليل من «المثقفين» يعمل بنقيض هذين القولين ،فترى الخلق شاغله ،بل شواغله،
ّ
همه ّ
ومراقبة اآلخر ّ
وغمه ،وال يكلف نفسه عناء مراجعة هذا النظام مهما يكن من أمر أن ُينحله،
ّ
ّ
أو يهزله ،أو يأكله ،أو يرديه ذات هزيمة بعد تربص وتحفز طويلين ،ومريرين ،وال نفع في
خاتمتهما سوى الخيبة ،والخيبة وحدها.
ّ
ّ
ّ
للتعرف إلى المكتوب ال الكاتب ،وللحوار ال الترصد ،ولتفتيق
إن قراءة ما يكتبه اآلخر ضرورة
ُ
األسئلة ال التلفيقّ ،أما أن يكون فعل القراءة نبشًا بين السطور لتأويل ما في الصدور وما ليس
ّ
فيهاّ ،
َ
ابتغاء
و«دعش»
فإن هذا الفعل ليس سوى نبش استعدادًا لنهش ،ونكش تحفزًا لهبش،
ٍ
بطش.
ّ
ّ
ّ
إن القراءة الحق هي القراءة الخالقة والمبدعة لألسئلة ،والمخصبة للقصد والداللة ،والتي ال
ّ
ينتهي فاعل القراءة معها ،ومن خاللها ،إلى ّ
أي يقين بامتالكه وحده حق تقرير المعنى ،أو هذا
القصد أو تلك الداللة ،على حين أن نقيضها ال يعني سوى كونه ّ
تصيدًا ،وبالمعنى الذي تحيل
الكلمة عليه في معاجم اللغةّ ،
أي القنص بحيلة.
ُ
ُ
وبعد ،وقبل ،وأبدًا ،فما أبهى قول الشاعر:
ً
ُ
َ
الضرغام فيما ّ
الضرغام بازا لصيده ّ ...
تصيدا.
تصيده
ومن يجعل

رمب����ا ك���ان���ت اخل���ط���وة الأه����م
والأوىل الج�تراح الأج��وب��ة تعيد
ح�ضور ال�س�ؤال الذي واجه العرب
منذ نهايات ال��ق��رن التا�سع ع�شر
و�إىل يومنا "ملاذا تقدم الآخ��رون
وتخلفنا"؟

• �إ�سماعيل امللحم ــــــ ص 2

رحلة يف �أدب اخليال العلمي
ل��ف��ت ال��ك��ت��اب ال��ن��ظ��ر �إىل �أن
م�صطلح «�أدب اخليال العلمي» مل
يوجد قبل ال�سبعينيات ،وقد �صنّفه
(مدحت اجل ّيار) يف خانة احلداثة،
وعدّ لكل ع�صر منطا من الكتابة.

•د .ماجدة حمود • ــــــ ص 4

داخل العدد
ملف خا�ص حول ال�شهيد وال�شهادة
ويف ال�ساد�س من �أيار ت�ستنفر
ذاكرة الوطنية احلقة ،لتفي�ض
ع��ط��ر ًا ي��زك��م الأن����وف ب�أك�سري
ً
معلنة �شواهد احلق
الكرامة

نيكوالي ت�شريني�شيف�سكي()1889 - 1828
� َّإن الفكرة الأ�سا�سية لديه عن
اجل��م��ال ه��ي ن�سبية اجل��م��ال ،وهي
ن�سبية بالن�سبة للم�شاهد �أو املتلقي
وهي ن�سبية بالن�سبة للمبدع ،وهي
ن�سبية بالن�سبة للأمر اجلميل ذاته.

•ممدوح �أبو الوي ـــــــ ص 13

توقيع اتفاقية تعاون ثقايف بني احتاد الكتاب العرب يف اجلمهورية العربية
ال�سورية والأمانة العامة لالحتاد العام للأدباء والكتاب الفل�سطينيني

�شهد مبنى احتاد الكتاب العرب بدم�شق �صباح
الثالثاء  2016/5/3توقيع اتفاقية تعاون
ثقايف بني احتاد الكتاب العرب يف اجلمهورية
العربية ال�سورية والأمانة العامة لالحتاد العام
للأدباء والكتاب الفل�سطينيني.
ويف كلمة له يف هذه املنا�سبة رحب الأ�ستاذ

الدكتور ن�ضال ال�صالح رئي�س احتاد الكتاب العرب
بالوفد الفل�سطيني القادم �إىل دم�شق من قلب
وردة كنعان ،فهذه الزيارة ت�أتي لت�ؤكد وحدة
الدم الفل�سطيني ال�سوري ،ولتثبت �أن فل�سطني
ظهري حقيقي ل�سورية واملثقف الفل�سطيني جدار
ا�ستنادي كبري للمثقفني الوطنيني يف �سورية،

�شاكر ًا لأع�ضاء الوفد ت�ضامنهم مع �أ�شقائهم يف
الثقافة الوطنية ال�سورية .و�أ�شار �إىل �أن ما
ي�صدر من قيح عن بع�ض من يدعون انتماءهم
للثقافة الفل�سطينية يف بيانات م�شوهة ت�ستنكر
وجود الوفد الفل�سطيني يف �سورية لن يغري �شيئ ًا
من انت�صار �سورية وم��ن انت�صار فل�سطني ،بل
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يف التنوير و�إ�شكاليات النه�ضة

• �إ�سماعيل امللحم
���س��ت��ة ق����رون م��ن ال��غ��زو
حفلت املرحلة بال�شعارات
اخلارجي والداخلي ان�سحب
واملنابر التي رفعت يافطات
ال��ع��رب خاللها م��ن التاريخ
ال����ت����ح����رر واال����س���ت���ق�ل�ال
بعد �أن �أزه��ق��ه��م ال��ت��اري��خ .التنوير بداية فعل �سيا�سي
وال��وح��دة وغ�يره��ا و���ص��و ًال
بني القرنني العا�شر والتا�سع اجتماعي دون الهرب من الفعل �إىل اخلطط اخلم�سية منها
ع�����ش��ر ا���س��ت��ه��ل��ك��ت خ��ي��ارات الثقايف .والتنوير فعل ال ينطوي وال��ع�����ش��ري��ة واال���ش�تراك��ي��ة
العرب التاريخية ،ح�شر فيه
ومقوالت التنمية والعوملة
فح�سب،
التغيري
يف
الرغبة
على
املجتمع يف خانة القبلية.
واحل��داث��ة والتحديث وما
ً
ال�صراحة
إىل
�
ال
أو
�
يحتاج
بل
�أت���اه���م ال��غ��زو م��ن ال�شرق
�شابه ذل��ك �أو اق�ترب منه.
ت�����ارة وت�����ارة م���ن ال���غ���رب،
واجلر�أة.
وكاد االجتهاد املرافق لهذه
ا�ستقر الغزاة فيه حافظوا ،
املفاهيم �أن يبقى يف �إط��ار
بح�سب حميي الدين �صبحي
اللغة واللعب عليها ،ولعلنا يف
يف كتابه (الأم���ة امل�شلولة
مثال قريب ميكننا �أن نف�سر
 /ت�����ش��ري��ح االن���ح���ط���اط
تعرث طموحاتنا وا�ستهالكنا
دائرة
خارج
العرب
�ح
�
أزي
العربي) ،على ت�ضامنهم و�
للوقت واجل��ه��د ،وه��و �أن��ه منذ ف�ترة قريبة طرح
منوها
ت�ستكمل
مل
ح�ضارة
الفعل وحتول العرب من
م�شروع بقدر ما هو خطري فيه من الب�ساطة ال�شيء
�إىل ح�ضارة توقف منوها..
الكثري ملخ�صه ت��واري اللغة العربية �شيئ ًا ف�شيئ ًا
يف
ويقع
تخلفه،
يعاين
العربي
ما يزال املجتمع
ل�صالح مفردات و�آليات خطاب ب��د�أت ت�سيطر على
عن
والغياب
االنحطاط
قرون
فح�صيلة
�شر �أفعاله
ال�شارع وعلى العالقات االجتماعية ،وكان البحث
وظواهر
أمرا�ض
�
و
روا�سب
إبداعي
ل
ا
الفعل
�ساحة
عن و�سائل تعزيز اللغة القومية ب�إحداث م�شروع
جمتمعية تعيق النمو والتقدم احلقيقيني .حملت التمكني للغة العربية وك�أن هذا كان كفي ًال العتالء
الظروف التي طر�أت على املجتمع الكثري من الأ�سئلة فر�س التقدم ومناه�ضة التخلف .ا�ستنفرت للم�شروع
املوجعة ،وكما يف كل م�شكلة كانت كبرية �أم �صغرية،
�أج��ه��زة و�أن�شئت له هيئات يف عملية تفتقد �إىل
يبدو الوقوف عندها م�شروع ًا للمراجعة والفح�ص
الهدف الوا�ضح .ومل ي�ستطع هذا امل�شروع اخلروج
والت�أكد من الأ�سباب والنتائج التي تتحدى الذهن
من جل�ساته الكثرية على م�ساحة وا�سعة من مباريات
والتفكري وت�ستطلع طريق اخلال�ص.
�أ�شخا�صه الكالمية �إىل خطوة ميكن �أن تدرج يف باب
وقع العمل العربي على خمتلف ال�صعد ب�أدواته
و�آل���ي���ات ح��ام��ل��ي��ه يف م��ط��ب ال��ع��م��وم��ي��ات و�أغ��ف��ل التجديد� .أما م�سار اللغة فقد اتخذ جمرى خمالف ًا
اخل�صو�صيات فلم ينتج �سوى �أردية ف�ضفا�ضة حين ًا ،متام ًا ملا عقدت عليه الآمال لهذا امل�شروع الذي �أدخل
ودعوات �إىل الت�ضييق على الفكر والثقافة ومعاداة الثقافة التغيريية �إىل حيث ظل فعل التغيري املطلوب
عالق ًا على حبل التالعب باللغة.
التقدم �أحيان ًا �أخرى.
من امل�سوغ الآن �أن نعاود التفكري يف مفهومي النه�ضة
رمب��ا ك��ان��ت اخل��ط��وة الأه���م والأوىل الج�تراح
الأجوبة تعيد ح�ضور ال�س�ؤال ال��ذي واج��ه العرب والتنوير من نقاط وا�ضحة ومفهومة .النه�ضة تتبو�أ
منذ نهايات القرن التا�سع ع�شر و�إىل يومنا "ملاذا �أهمية البحث فيها (�شروطها � ،أدواتها ،دروبها) ،ال
نه�ضة بال تنوير� .أما �أيهما �أ�سبق؟ قد يبدو ال�س�ؤال
تقدم الآخرون وتخلفنا"؟
�أج��اب �شكيب �أر���س�لان بداية على ه��ذا ال�س�ؤال عبثي ُا.
التنوير ب��داي��ة فعل �سيا�سي اجتماعي دون
يف م�ؤلفه الب�سيط القليل ال�صفحات (مل��اذا تخلف
امل�سلمون ومل��اذا تقدم غريهم) ،قيا�س ًا على ما درج الهرب من الفعل الثقايف .والتنوير فعل ال ينطوي
عليه يف العديد من م�ؤلفاته الكثرية ال�صفحات التي على الرغبة يف التغيري فح�سب ،بل يحتاج �أو ًال �إىل
وزعها على جملدات �أغنت املكتبة العربية يف غري ال�صراحة واجلر�أة حيثهما ت�ؤهالن �إىل �إحداث نقل
جم��ال معريف .ر�أى �أر���س�لان يف غياب العلم يف تلك من الو�ضع الراكد املتخلف داخل �شرنقة الطوائفية
الفرتة �سبب ًا من �أهم الأ�سباب ،بل قد يكون ال�سبب والإق��ل��ي��م��ي��ة (اجل��ه��وي��ة) والقبلية وه��ي ح��االت
اجتماعية تعاك�س فعل التطوير والتقدم وتعاك�س
الرئي�س� ،إن مل يكن ال�سبب الوحيد.
اجتهت الأن��ظ��ار يف ب��داي��ات الع�صر ال��ذي �سمي كل رغبة يف جت��اوز التخلف والتبعية �إىل حراك
بع�صر النه�ضة وال��ذي انطلق من حلظات الوثوق على خمتلف جوانب احلياة.
يفرت�ض التنوير �أن يفتح �أفق ًا يف جدار التع�صب
العربي (الرواد العرب) باهرتاء �سلطنة �آل عثمان
وتنامي �شعور ا�ستقالل الواليات العربية ومتايزها واجلمود يف املمار�سات الثقافية القلقة لإنتاج حراك
عن غريها وخ�صو�صياتها ،تعلقت الأنظار با�ستعادة يتميز ب�إدراكه للحاجة املا�سة �إىل نقد املمار�سات
قراءة التاريخ والرتاث العربيني �إ�ضافة �إىل �أهمية التي طبعت االن��ف��ع��االت التي �أغفلت البحث عن
ال��وق��وف على �أ�سباب تقدم ال��غ��رب .وت��ردد �س�ؤال الطريق ال�سوي �إىل التطوير ونقده عند كل مرحلة
واحد تقريب ًا ما �أهمية اال�سرت�شاد بالرتاث ومدى منه ويف زمنها .ال ميكن القول �أن للتنوير مواقيت
الدور الذي ميكن للعقل العربي �أن ي�سرت�شد به من خالل مراحل �أو مرحلة تاريخية بعينها ،ولكنه -كما
�أ�سباب تقدم الغرب؟
يقول مطاع �صفدي -يجب �أن
(النه�ضة)
والدة ع�صر
ً
ُ
ميثل دوما .فالتنوير بداية
ه��ذا وق��ع يف ف��خ امل�صطلح،
يفرت�ض �أن يرد على الإظالم
بالأ�صح ُفهم امل�صطلح على
ال��ذي يعم احل��ي��اة العربية
غ�ير م��ا ان��ط��وى ع��ل��ي��ه ،ما ال ميكن القول �أن للتنوير مواقيت وعلى الإظالم الذي ال يزال
ب��دا على عمليات البحث خالل مراحل �أو مرحلة تاريخية يظهر يف كل خطوة قد حتمل
ورف��ع ال�شعارات من تغاير
معها ب��وادر تقدم وانطالقة
ُل
ث
أن
�
يجب
ولكنه
بعينها،
يمَ
م���ع م��رح��ل��ة االن��ح��ط��اط
�إىل �أمام فهو مبعنى ما منتج
ال��ت��ي راف��ق��ت املجتمع منذ
ً
إظالم
ل
ا
على
رد
فالتنوير
.
ا
دوم
ينتج كل ي��وم .يفرت�ض فعل
ال��ت��ن��وي��ر ج��ه��د ًا ي��ق��ود �إىل
تواط�ؤ املعت�صم مع �أخواله الذي يعم احلياة العربية.
الأتراك كان ميكن ت�سميته
حت���رر ال���ن���ور م���ن م�شكاته
ب��ي��ق��ظ��ة ول��ي�����س بنه�ضة.
ل��ي��ت��وج��ه �إىل م���ا مل ُي�ن�ره
للنه�ضة ���ش��روط��ه��ا ولي�س
ب��ع��د� ،أي �إىل م��ا مل يدخل
فيما كانت عليه احل��ال من
ـــــــــ البقية �ص 15ــــــــــ
�صلة له بالنه�ضة املطلوبة.

قضايا وآراء

فل�سطني الق�ضية الإ�سرتاتيجية
للأمن القومي العربي
• د .م�أمون اجلنان
ت�ست�أثر الق�ضية الفل�سطينية مبكانة
مميزة بني الق�ضايا العربية وال تزال
الق�ضية املركزية للأمة العربية جمعاء
وال تزال احلركة اليهودية ال�صهيونية
تعمل ع��ل��ى م�����ش��روع ي��ه��ودي��ة ال��دول��ة
ف��وق �أر����ض فل�سطني يف مواجهة احلق
الطبيعي والتاريخي لأ�صحاب الأر���ض
الأ�صليني العرب الفل�سطينيني الذين
�سكنوا تلك الأر���ض وعمروها بجهدهم
وكفاحهم ونا�ضلوا وال زالوا للت�شبث بها
والدفاع عنها �ضد نهب خرياتها من جهة
ولال�ستفادة من موقعها اجلغرايف املميز
من جهة ثانية ولف�صل م�شرق الوطن
العربي عن مغربه من جهة ثالثة.
ل���ذا ويف اج��ت��م��اع جمعية البحوث
وال�����درا������س�����ات ال���������دوري يف احت����اد
ال��ك��ت��اب ال���ع���رب وب��ح�����ض��ور ع����دد من
ال��ب��اح��ث�ين وال���زم�ل�اء الأع�������ض���اء ق��ام
ال��ب��اح��ث(:ال��دك��ت��ور �إب��راه��ي��م �أح��م��د
�سعيد) بتناول الق�ضية الفل�سطينية
الإ�سرتاتيجية من جانب �أهميتها للأمن
القومي العربي فقال :مهما حاول العرب
الرتاجع واالبتعاد عن جوهر الق�ضية
الفل�سطينية وتركها لأهلها �إال �أنها
بقيت و�ستبقى طاملا هي موجودة وهي
املركز للم�شروع النه�ضوي العربي وحمور
اهتماماتهم لي�س ب�سبب �أنهم يرغبون
بذلك بل الن الكيان الغا�صب قد و�ضع
اجلغرافيا والق�ضايا العربية �أ�سا�س
م�شروعه اال�ستعماري اال�ستيطاين؟
ف�أ�شار الباحث �إىل مدى تقاطع امل�صالح
ال�صهيونية م��ع امل�صالح اال�ستعمارية
االمربيالية :وب�ين �أن اخلطر على كل
الدول العربية يكمن يف الدرجة الأوىل
يف جتمعها واحتادها حول عقيدة واحدة
وهدف واحد.....
فكان املطلوب من القوى اال�ستعمارية
االمربيالية �أن تعمل على:
ف�صل اجل���زء الإف��ري��ق��ي ع��ن اجل��زء
الآ�سيوي..
م�شاريع تق�سيم �سورية يف الربع الأول
من القرن الع�شرين
اتفاقية �سايك�س بيكو عام 1916م
وعد بلفور عام 1917م
م�شروع اجلرنال غورو لتق�سيم �سورية
ل�ست دول
م�شروع �إقامة �إ�سرائيل دولة طائفية
م�شروع برنار لوي�س لإقامة ال�شرق
الأو�سط الكبري
م�شروع ال�شرق الأو���س��ط اجل��دي��د لـ
�شيمون برييز عام 1993م
م�شروع مائيري داغ��ان رئي�س املو�ساد
ال�سابق ب�إخراج �سورية من ال�صراع مع
�إ�سرائيل لإن��ه��اء ه��ذا ال�����ص��راع و�إن��ه��اء
امل�شروع القومي العربي وحتويل املنطقة
�إىل كيانات مفككة �ضعيفة تتقاتل فيما
بينها وت�صبح "�إ�سرائيل" هي امل�سيطرة
يف املنطقة ومن ثمة �إيجاد فراغ �سيا�سي
مت��ل��ؤه ال�سعودية وال��ق��وى الرجعية (
االعتدال العربي) املتحالفة معها.....
وعمد الباحث �إىل تعرية امل�شروع
ال�صهيو�أمريكي ال��ذي ك��ان قائما على
امل��ق��ول��ة الآت���ي���ة� :أ���س��ق��ط��وا ال��ن��ظ��ام
يف ال��ع��راق و�أ���ض��ع��ف��وا ���س��وري��ة و�إي���ران

فريكع الفل�سطينيون  ...ل��ذا ن�شهد �أن
البعد احلقيقي هو فل�سطني وال تزال
و�أم��ن �إ�سرائيل ف�ضال عن نهب وت�أمني
النفط؟......
التالحم الع�ضوي واال�سرتاتيجي بني
الإرهاب والفكر الوهابي التكفريي:
يهدف امل�شروع للق�ضاء على الق�ضية
الفل�سطينية م��ن خ�لال تدمري �سورية
وتفكيك حمور املقاومة وذلك باعتماد
�إ�سرتاتيجية:
تفتيت الدول العربية ال�سودان مثاال.
�إيجاد العدو البديل للعرب من الدول
امل���ج���اورة ك����إي���ران �أو ت��رك��ب��ا �أثيوبيا
وغريها لتحويل بو�صلة اهتمام الغرب
عن فل�سطني وال�صهاينة
جع ال�صراع بني العرب والغرب ولي�س
بني ال�صهاينة والعرب من �أج��ل �ضمان
انت�صار ال�صهيونية �أو تقليل خ�سائرها
اىل �أدنى ما ميكن......
يف �إ�سرتاتيجية عبقرية امل��وت لنب
غويون حيث تقوم على الآتي:
التزوير التاريخي
اغت�صاب اجلغرافيا
الرتحيل العربي
مل ال�شتات اليهودي
ومب��ا �أن �إ�سرائيل دول��ة �صغرية فال
ي�سمح بالآتي:
خو�ض احلروب على �أرا�ضيها
منو قوى جماورة لها تهدد �أمنها
من هنا كان املطلوب تغذية احلروب
ال��ب��ي��ن��ي��ة ب�ي�ن ال���ع���رب وج�ي�ران���ه���م �أو
ب�ين ال��ع��رب �أنف�سهم ب��ح��روب �شعارها
التناق�ضات ال��داخ��ل��ي��ة القائمة على
الطائفية واملذهبية والعرقية.....
فكان ال بد من ت�أ�سي�س و�إيجاد �أدوات
تدمري حملية حتقق �أهداف الغرب دون
حاجة لإر���س��ال جيو�ش �إىل منطقتنا
ال��ع��رب��ي��ة ل��ت��ق��وم ب��ذل��ك وحت���وي���ل �أو
ا�ستبدال �أو حرف بع�ض املفاهيم الكربى
عن معانيها :مثل الدين مقابل التوافق
ال�سيا�سي الأخ�لاق مقابل جهاد النكاح
ف�ضال ع��ن ا�ستخدام �أدوات تدمريية
بلبو�س �إن�ساين كحقوق الإن�سان واحلرية
والدميقراطية وغريها
وذل��ك بغية تدمري الدولة الوطنية
ومتييع كل ما هو قومي وتراثي وقيمي
ويخل�ص الباحث �إىل العمل على:
االنتماء للأمة العربية
العمل باجتاه الوحدة العربية
حت��ري��ر ال��ع��ق��ل ال��ع��رب��ي مم��ا يعيقه
ويثبطه يف انطالقه
���ض��م��ان احل��ق��وق امل��دن��ي��ة للمواطن
والأ�سرة
�إقامة بنية حتتية متقدمة
التنمية املتكاملة وال�شاملة
�إن حترير فل�سطني تبقى البو�صلة
والق�ضية الإ���س�تراجت��ي��ة للعرب وهي
�ضمان جناح م�شروعهم النه�ضوي وال�سري
ب��ه �إىل الأم����ام فتحرير فل�سطني هو
�أ�سا�س امل�شروع وعليه �ستبقى الق�ضية
الفل�سطينية ق�ضية جوهرية للعرب و�أن
ا�ستعادة احلقوق الفل�سطينية ال تتم
�إال باملقاومة والت�شبث بالأر�ض يف ح ّمى
التحوالت العربية والعاملية.
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امل�صدر يف العربية
•د .منى �إليا�س
امل�صدر ا�سم معنى و�س ّمي كذلك
لداللته على (معنى) �أو �شيء يدرك
ويعرف ب�أنه ما يدل
بالفعل املح�ض،
ّ
على (ح���دث) �أي ح��دث جم��رد ،فال
يدل على من �أوقع احلدث �أو ات�صف
به� ،أو وقع عليه ،وال على زمان احلدث
�أو مكانه وال على مرات وقوعه ،فهو
مطلق م��ن ك��ل قيد وم��ن ك��ل عالقة،
ول��ذل��ك ي�سمى يف ل��غ��ات �أخ���رى مبا
يدل على "املطلق" �أو " الالحمدود"
. Infinitive
وامل�����ص��در ث�لاث��ة �أن�����واع :امل�صدر
الأ���ص��ل��ي وامل�����ص��در امل��ي��م��ي وامل�����ص��در
ال�صناعي.
امل�صدر الأ�صلي :هذا النوع �أ�شيع
امل�صادر يف لغتنا ،و�إذا قيلت كلمة
"م�صدر" كان هو وحده املق�صود بها،
وعالمته �أن��ه يدل على معنى جمرد
دون زيادة ميم يف �أوله ،وال زيادة ياء
م�شددة وتاء ت�أنيث يف �آخره،
م��ن �أمثلته ل�ل�أف��ع��ال الثالثية:
جت��ارة� ،إب��اء ،زك��ام ،رحيل ،ف�صاحة،
عط�ش ،فهم� ،صعوبةُ ،خ�ضره ،هديل،
علم.
وم��ن �أمثلته للأفعال الرباعية:
�إك�����رام ،ت��ق��دي�����س ،ت��زك��ي��ة��ِ � ،ص��دام،
و�سوا�س.
وم��ن �أمثلته للأفعال اخلما�سية:
اجتهاد ،انتهاء ،تقدّ م ،اخ�ضرار.
ومن �أمثلته للأفعال ال�سدا�سية:
ا���س��ت��غ��ف��ار ،ا���س��ت��ي�لاء ،اط��م��ئ��ن��ان،
ا�ستقامة ،ا�شمئزاز.
امل�صدر امليمي� :أمثلته �أق��ل عدد ًا
و�صيغ ًا من �أمثلته امل�صدر الأ�صلي،
�سمي
وعالمته ميم يف �أول���ه ول��ه��ذا
ّ
ميمي ًا ،وه��و ي�صاغ من الثالثي على
وزن (مف َعل) بفتح العني �أو (مف َعلة)
�أو (مفعِلة) م��ث��ل :م��دخ��ل ،موعد،
جم��ب��ن��ه ،م���وعِ ���ده ،وه���و ي�����ص��اغ من
ال��رب��اع��ي واخل��م��ا���س��ي وال�����س��دا���س��ي
على �صورة الفعل امل�ضارع مع �إب��دال
حرف امل�ضارعة يف �أول��ه ميم ًا ،وفتح
احل����رف ال����ذي ق��ب��ل �آخ����ره �إذا مل
يكن مفتوح ًا وم��ن �أمثلة الرباعي:
�أكرمت �أبي ُمكرم ًا تام ًا ،وللخما�سي:
اجتمعت ب�أ�صدقائي جمتمع ًا مفيداً،
ولل�سدا�سي :ا�ستقبلت �ضيفي م�ستقب ًال
حاراً ،وهذه �صيغ قليلة اال�ستخدام.
امل�����ص��در ال�����ص��ن��اع��ي :ع�لام��ة ه��ذا
امل�صدر �أنه يدل على معنى جمرد مع
زيادة ياء م�شددة بعدها هاء ت�أنيث
يف �أخره.
�أمثلة ه��ذا النوع �أن��در امل�صادر يف
اللغة� -إذا قي�ست ب�أمثلة النوعني
الآخ���ري���ن ،وق��د وردت ع��ن ال��ع��رب،
�أم��ث��ل��ة م��ن ه���ذا ال��ن��وع ت��ب��ل��غ ب�ضع
ع�شرات منها :اجلاهلية ،الفرو�سية،
ال��ع��ب��ق��ري��ة ،الأمل��ع��ي��ة ،ال��ع��ب��ودي��ة،
الإل��وه��ي��ة ،ال��رب��وب��ي��ة ،الطفولية،
القبلية ،الرجولية.
ومل ي��ح��دث ت��ط��ور �أو جت��دي��د �أو
�أي ن���وع م��ن امل�����ص��ادر ك��م��ا ح���دث يف
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ه��ذا النوع يف الع�صر العبا�سي �إب��ان
النه�ضة العلمية ترجمة وت�أليف ًا،
وزاد �أم��ره �سعة يف نه�ضتنا العلمية
اليوم لتو�سعنا يف الرتجمة والت�أليف
جم��ارا ًة للنه�ضة احلديثة ،وال �سيما
�أن العلوم وال�صناعات ق��د ات�سعت
وتنوعت و�أ�صبحت ت�أتينا ك��ل يوم
بجديد م��ن امل��ع��اين امل��ج��ردة يحتاج
�إىل جديد من الأل��ف��اظ ،وال جمال
�أو�سع من امل�صدر ال�صناعي وال �أي�سر
منه وال �أدق للداللة على هذه املعاين
وال�صحف وامل��ج�لات والكتب متدنا
كل يوم ومن �أمثلتها التي اعتُمد فيها
على جامد ا�سم ذات :الإن�سانية،
الوح�شية.
وما اعتمد على جامد ا�سم معنى:
الن�ضالية ،االنهزامية ،الرجعية،
الو�صولية ،ال�شيوعية ،اال�شرتاكية،
ومن �أمثلتها معتمد ًا على امل�شتق (ا�سم
ال��ف��اع��ل) :ال�شاعرية ،الواقعية،
�أو (ا���س��م امل��ف��ع��ول) :املح�سوبية،
املفهومية� ،أو (�صفة م�شبهة) متل
حنيفية ،حرية� ،أو (ا�سم تف�ضيل):
مثل �أف�ضلية� ،أرجحيه ،وق��د يكون
�أ�صله كلمة �أعجمية مثل :امربيالية،
دمي���ق���راط���ي���ة ،ار����س���ت���ق���راط���ي���ة،
ب��رج��وازي��ة،روم��ان�����س��ي��ة ،ومم���ا ورد
يف ع�صر ال�صحابة كلمة هرقلية
وقي�صرية وك�سروية.
وق���د ي��ك��ون ال��ل��ف��ظ كلمة مبنية
(فع ًال �أو ا�سم ًا او حرف ًا) مثل حيثية،
عِ ندية ،قبلية ،ك ّمية ،كيفية� ،أنانية،
هوية ،يقال (ليتية) م�صدر ًا �صناعي ًا
مبعنى التمني ،فليت ح��رف للتمنّي
�صار ا�سم ًا ،ومنه قول ال�شاعر:
ليت وهل ينفع �شيئ ًا "ليت"
ليت �شبابنا بيع فا�شرتيت
وق��د ي��ك��ون اللفظ كلمة واح��دة
دالة على مفرد �أو مثنى �أو جمع مثل
ع�صامية� ،صبيانية ،مالئكية ،وقد
ت�أتي زيادة النون امل�شددة والتاء بعد
اللفظ كما هو مثل :فردية ،قومية،
���ش��ع��ب��ي��ة ،ج��م��ه��وري��ة ،جا�سو�سية،
وط��ن��ي��ة ،غ��وغ��ائ��ي��ة ،وق���د تقت�ضي
تغيري ًا يف حركات اللفظ �أو حروفه
مثل ( َملكية) والأ�صل ( َملِك) ومثل
(قبلية) م��ن (قبيلة) �أو ا�ستعادة
حرف حمذوف مثل (�أبوية – �أخوية)
من كلمتي ( �أب – �أخ) �أو زيادة بع�ض
احلروف مثل �أنانية وعلمانية ،وننهي
كالمنا بقرار جممع اللغة العربية
امللحة لهذا
بالقاهرة �إىل احلاجة ّ
امل�صدر (امل�صدر ال�صناعي) اليوم.
ن�����ص ال���ق���رار�( :إذا �أري����د �صنع
م�����ص��در م��ن ك��ل��م��ة ي����زاد عليها ي��اء
الن�سب والتاء) وهذا القرار هو ف�صل
اخلطاب.

نقطة
على
حرف

•�أ.مالك �صقور

ملن نكتب
من يقر�أ
ً
إني وإن كنت متفائال في حديثي السابق
بشأن الكتاب ،ونسبة القراء ،إال إن ذلك ال
يمنع م��ن ع��رض المشهد المقابل لذلك،
وسؤال آخر يطرح نفسه ،هل يصمد الكتاب
أمام الطغيان اإلعالمي؟
عصر ما ،كتب الروائي الشهير الروسي
في
ٍ
دوستويفسكي( :نحن في عصر البخار)؛
فهل يتخيل قارئ اليوم( ،عصر البخار)؟ ذاك
العصر الذي يبدو اليوم متخلفًا عن التطور
الالحق للتكنولوجيا ،وعن اإللكترونيات .ومن
عصر البخار إلى عصر اآللة الحديثة ،ثم عصر
ّ
الكهرباء ،ثم عصر الذرة والصواريخ العابرة
للقارات ،إلى عصر السرعة ..الخ .أما عصرنا
العجائبي هذا ،سبق كل العصور ،وهذا صار
من البدهي والمسلم به ،لمن يعرف ألف باء
تقانات التطور العلمي ،السيما ،كيف تطور
الهاتف السلكي ،إلى الالسلكي ،إلى االنفجار
الحاصل جراء ما أطلق عليه ثورة المعلوماتية.
ولكن من يستفيد من هذه الثورة؟!
من زار أوروبا ،وأميركا في العقدين األخيرين،
بعد انتشار أجهزة الهواتف النقالة ،لم َ
ير
مرة واح��دة في الشارع من يتكلم بوسطة
الهاتف المحمول ،بالمقابل ،انظروا إلى المارة
في شوارعنا ،فهل تستطيع أن تحصي من
يتكلم بوسطة هذه األداة أو اآللة السحرية.
ول��و اقتصر األم���ر ع��ن الحديث أو الكالم
الضروري وغير الضروري ،لهان األمر .إذ صار
ّ
استخدام الهاتف ّ
الملحة
الجوال ،من األمور
والضرورية .ولكن تطور األمر إلى ما يسمى
بوسائل االتصال االجتماعي :مثل( :الفيس
بوك ،تويتر ،واتس أب ،فايبر ،انستغرام)
باإلضافة إلى إغراءات الشابكة العنكبوتية..
ه��ذا على صعيد (اإلن��ت��رن��ت) ومشتقاته،
وملحقاته..
أما الفضائيات ،فإنها تسيطر على عقول
الكبار قبل الصغار ،س��واء بالحوارات التي
صارت أشبه بتكسير الجوز الفارغ ،وتعميم
التضليل اإلعالمي الذي له أول وليس له آخر.
إن من ينظر نظرة عجلى لبعض البرامج
االستعراضية ،أو الفكاهية ،التي تبدو
كملهاة سلبية ،أو تعرض التسلية ،مثل
(ذا فويس؛ أرب آيدل ،ستار أكاديمي؛ ديو
المشاهير ،ومذيع العرب) وينتبه إلى محتوى
هذه البرامج ،سيدرك كيف تتسطح العقول،
وكيف ّ
تفرغ البرامج الثقافية من المضمون،
ومنها يتم تغييب العقل ،ومن ثم احتالله،
وغسل األدمغة ،بما يسميه الراحل روجيه
غ��اردوي بـ “ثقافة الالمعنى” ،أو كما أطلق
عليه هربرت شللر“ :التالعب بالقلوب والعقول

والسيطرة عليها” .وكما يسميه الكاتب
الروسي سيرغي قره مورزا( :التالعب بالوعي).
نعم!
إن عصرنا هو عصر “المعلوماتية” بامتياز.
وعصر االتصاالت السريعة بامتياز ،وهذا
التطور العاصف ،الذي ّ
حول ـ ما شاء الله ـ
الكرة األرضية برمتها إلى (قرية كونية)؛
تستطيع أن تسمع أخبارها من الجهات األربع،
وتستطيع أن تشارك (برأيك)!! إن وجد!! ولكن
من يسمع؟!
ال أريد أن ُيفهم من كالمي ،أني ضد (العلم)،
ً
فإن عاقال واح��دًا ،أو واعيًا ،ال بل قل نصف
عاقل ،أو نصف واع ،لن يقف ضد ثورة العلم،
والتطور ..ولكن لمن ُيحسن استخدام هذا
العلم ويستفيد منه ،ال أن ينقلب بيد الذين
يتلهون ويتسلون إلى أداة للتسلية وقتل
الوقت .وهذا كله يبعد (الجيل الناشئ) عن
الكتاب.
لقد ذك��رت م��رة ،ما قاله لي صديق ابتلي
بلعنة العصر ،وال يضير أن أعيد ما قاله لي:
“ماذا يفيدني إن شاهدت الدنيا واآلخرة معًا،
وبوسعي أن أتصل اآلن بكبسة زر بأمريكا،
وأستراليا ،وكندا ،م��اذا يفيدني إن عرفت
أس��رار األرض وما في جوفها ،وأن��ا (مريض
وعريان وجوعان وطفران) :مريض ،ال أجد ثمن
ال��دواء ،عريان :ال أجد ثمن الكساء .جوعان:
ال أجد ثمن رغيف الخبز ،طفران :إني عاطل
عن العمل ،ماذا تفيدني كل هذه الحضارة،
والغني ي��زداد غنى ،والفقير ي��زداد فقرًا،
وغول رأس المال المتوحش يفتك بالناس،
وذوو النفوس المريضة ،والضعيفة ،والميتة،
ينتهزون هذه الحرب الظالمة ،فأرخوا العنان
لجشعهم”..
وبعد!
إذا كان جيلنا قد اكتسب شيئًا من المناعة
البدنية ،والتربوية ،وشيئًا م��ن المناعة
الثقافية ،فإن أطفالنا المنبهرين بوسائل
ه��ذه (ال��ح��ض��ارة) ع��رض��ة لنقص المناعة
البدنية ،والثقافية ،ومن المؤكد أن أطفالنا
بعد سنين ،سيصبحون مثل الضفادع ،أدمغة
منتفخة فارغة من اإلدم��ان على التحديق
(بالكمبيوتر ،والفيس بوك ،والـ فايبر وتويتر)
وعيون جاحظة ،وأطراف هزيلة نحيلة ،لعدم
العمل.
ّ
اللهم اشهد ،إني بلغت
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رحلة يف �أدب اخليال العلمي

قضايا وآراء

•د .ماجدة حمود
ا�ستطاع كتاب «�أدب اخليال العلمي» للدكتور حممد
الهادي عياد ود .كوثر عياد (الذي �صدر عن جامعة دم�شق
يف �أيار � )2015 ،أن ي�أخذنا يف رحلة ممتعة �إىل نوع �أدبي،
يكاد يكون مهمال يف ثقافتنا العربيةّ ،
فعرفنا على بداياته بد�أ هذا النوع من الأدب عند العرب مع
يف القرن التا�سع ع�شر يف �أوروب��ا� ،إث��ر الثورة ال�صناعية
الفارابي ،حني � ّأ�س�س مدينته الفا�ضلة
(الكهرباء وغريها).
يالحظ �أن م�صطلح «�أدب اخليال العلمي» قد جمع بني
على احلب والتخلي عن قوانني الغاب
متناق�ضني(الأدب والعلم) لكن كلمة خيال ،ا�ستطاعت �أن
تردم الهوة بينهما� ،إذ �إن كليهما يحتاجانه ،كما قد يخلط واال�ستعباد والتمييز بني الب�شر على �أ�سا�س
البع�ض بني رواية اخليال العلمي والفانتازيا ،فيخلط بني
العرق والدين.
ما يخ�ضع للمنطق العلمي وبني ما ينتمي �إىل عامل ما وراء
الطبيعة مثل (املوتى الأحياء �أو (م�صا�صي الدماء)
وق��د انق�سمت الآراء ح��ول رواي���ة اخل��ي��ال العلمي يف
القرن ( )19بني من ي�ؤمن بالإعجاز العلمي وبقدرته
�أدب اخليال العلمي واخليال ال�سيا�سي:
ال�لاحم��دودة على �إ�سعاد الب�شرية ،ومن ي�شكّك به ،لكن
لي�س اخل��ي��ال العلمي جم��رد و�سيط �أدب���ي ،ي�ستك�شف
ثمة من ي�ؤكد �أننا بالعلم نفهم قوانني الكون ،فن�ستطيع
اخ�تراع��ات تقنية تغذي الق�ص�ص اعتمادا على خيال
ال�سيطرة على بع�ض جوانبه ،و�أننا بالأدب نحميه.
يعد (جون فرين) الأب الفعلي لهذا الأدب نظرا لغزارة ترفيهي ،بل �إنه ي�سائل �أي�ضا الأ�شكال ال�سيا�سية الراهنة
ّ
وامتداداتها امل�ستقبلية؛ لذلك يبتكر و�سائط اجتماعية
�أعماله ،التي بلغت ثمانني عمال على مدى ع�شرين �سنة.
تقدم جمتمعات بديلة؛ يعيد اخليال ال�سيا�سي
جديدةّ ،
ت�شكيل �سماتها بطريقة جديدة ،وهكذا حت ّول �أو تتجاوز
�أهمية رواية اخليال العلمي:
تقدم على �أنها حدود طبيعية.
يتجلى فيها الطابع ال�سحري للأدب ،الذي يغذي العلم بع�ض احلدود ،التي ّ
�أدب اخليال العلمي عند العرب
بتخيل مبتكرات تدخل الرفاهة على الإن�سان ،كما �أنها
بد�أ هذا النوع من الأدب عند العرب مع الفارابي ،حني
�صدى لأزمات يت�سبب بها العلم ،فرت�صدها بعني ناقدة،مبينة
يعدل العلم م�ساره  ،على حد � ّأ�س�س مدينته الفا�ضلة على احلب والتخلي عن قوانني
�أي ب�ؤ�س ينتظر الإن�سان �إن مل ّ
الغاب واال�ستعباد والتمييز بني الب�شر على �أ�سا�س العرق
قول كري�ستان غرينيه�( .ص.)123-122
�إذ ًا يعالج هذا النوع من الأدب م�شاكل الإن�سان وق�ضايا والدين.
يف عام (� )1865أ�صدر فرن�سي�س مرا�ش «غابة احلق»
الكون؛ مما يدفع املتلقي �إىل ت�أمل م�صري اجلن�س الب�شري،
ويثري املخاوف من م�ستقبل قد يكون مرعبا  ،نتيجة انحراف وب��ع��ده �أ���ص��در ف��رح �أن��ط��ون «ال��دي��ن العلم امل���ال� ،أو امل��دن
العلم عن م�ساره وت�س ّببه لكثري من امل�آ�سي من هريو�شيما �إىل الثالث» (� )1903أما �سالمة مو�سى فقد كتب ()1924
ت�شرينوبيل� ،إنه يدقّ ناقو�س اخلطر ،كلما زاغ بع�ض العلماء «مقدمة لطوباوية م�صرية» فبينّ �أن «ا�ستعمال احللم يف
الن�صو�ص الطوباوية مكّن الكتّاب من االلتفاف على الواقع
عن القيم الإن�سانية فا�ضحا امل�سكوت عنه.
ال�سيا�سي واالجتماعي يف زمن قمع الفكر التحرري»...
يعد توفيق احلكيم رائ��دا يف �أق�صو�صته «�سنة املليون»
�أزمة اخليال العلمي يف الغرب
ا�ستمد بع�ض
ن ّبه كثري من الأدب��اء من الدمار الذي يحمله العلم� ،إذ ( )1953و»رحلة �إىل عامل الغد» ()1957
ّ
�إن علما بال وعي فناء للروح ،من هنا �أهمية عدم ف�صله �أفكاره من م�صادر غربية ،تتحدث عن التغذية ال�صناعية،
بالتوجه الإن�ساين،لهذا حذّ رت التي �ستق�ضي على املجاعة يف العامل.
عن الفن� ،أي عن الوعي
ّ
لفت الكتاب النظر �إىل �أن م�صطلح «�أدب اخليال العلمي»
رواية اخليال العلمي من ت�ش ّي�ؤ الإن�سان عن طريق التالعب
اجليني منذ الثالثينيات من القرن الع�شرين ،كما ا�ستطاعت مل يوجد قبل ال�سبعينيات ،وقد �صنّفه (مدحت اجل ّيار) يف
وعد لكل ع�صر منطا من الكتابة.
تقدم ظواهر من نقد املجتمع وال�سيا�سة والعالقات بني خانة احلداثةّ ،
�أن ّ
كما توقف عند �أبرز كتّابه (الهادي ثابت /تون�س ،نهاد
الب�شر و�سكان الكواكب الأخرى� ،أو بني الن�ساء والرجال.
وقد يوحي �أدب اخليال العلمي �أن التقنيات العلمية باتت �شريف� ،صالح معاطي /م�صر ،عبد ال�سالم البقايل ،خالد
�سجنا ،ميلي عليهم �أمناطا من احلياة تفقدهم �إن�سانيتهم اليعبودي /املغرب ،طالب عمران ،لينا الكيالين� /سوريا،
(�ص )25يقول (رميون ثرو�سون) يف روايته «العامل كما
�سيكون» «يج�سد ه��ذا العامل لوحة قبيحة مل�ستقبل ال
�إن�ساين» كما يرف�ض (�سوفي�سرت) امل�ساواة املذلة يف جمتمع
الت�صنيع والعلم الو�ضعي يف روايته «رحلة �إىل الالمكان»
يقدم ه��ذا النوع من الأدب للنا�س حب احلياة
فلم يعد ّ
والإقبال على ما فيها من جمال،كما كان يفعل ذلك من قبل،
كما �أننا مل نعد نرى �سوى تكرار خميف للموا�ضيع ،حتى �إن يعالج �أدب اخليال العلمي م�شاكل الإن�سان
كتّابه باتوا �أ�شبه ب�أع�ضاء جمل�س النواب ،الذين ي�صفقون وق�ضايا الكون؛ مما يدفع املتلقي �إىل ت�أمل
للقوانني ،يف ح�ين �أن��ه��م –دوما -متخلفني ع��ن التقدم
التكنولوجي وعن ا�ستعماالته ال�سيا�سية والتجارية؛ لهذا م�صري اجلن�س الب�شري ،ويثري املخاوف من
�أ�صبح هذا الأدب منذ هريو�شيما مت�شائما ،رغم �أنه ميلك كل
م�ستقبل قد يكون مرعبا.
�أ�سلحة ال�شاعرية ،و�أ�سلحة الهجاء.
ن�أمل �أن يكون ذلك �أزمة عابرة ،و�أن اخليال العلمي الذي
خبا جنمه يف الغرب �سيزدهر يف ثقافات �أخ��رى ،عندئذ
ميكنه – مبا يقرتحه من ابتعاد عن الواقع اليومي� -أن
يعمل على تفهم �أف�ضل للحا�ضر ،ق��د يقود �إىل نظرة
�إيجابية ناقدة� ،أفلتت منه يف الغرب (�ص.)27

خليل �سلمان/
الأردن) وتن ّوع
�إب����داع����ات����ه����م
ب��ي�ن ال����رواي����ة
ال���ط���وب���اوي���ة،
ورواي���ة اخليال
العلمي البحت،
ورواي����������������������ة
اخل��ي��ال العلمي
اال�ست�شرايف.
ي������ب������دو �أن
اخل��ي��ال العلمي
ي��ف��ت��ح �أب������واب
اال�ستك�شاف� ،إذ �إن حلم اليوم ،قد ي�صبح واقع الغد؛ لهذا
ينظر الغرب �إىل ه��ذا النوع من الأدب على ان��ه منجم
للأفكار الهامة ،التي يجب در�سها وجتريبها �سعيا للتجديد
والفاعلية ،ومبا �أن الدرا�سات العلمية الأكادميية العربية
تكاد تكون معدومة ،فال بد من طرح �س�ؤال� :أمل يحن الوقت
لت�شجيع �أدب اخليال العلمي ،لن�ؤ�س�س م�ستقبال �أف�ضل ووعيا
�أعمق بالعامل وبالإن�سان؟
لقد بات من ال�ضروري كما يقول د� .أحمد �أبو زيد �أن
تقوم ال�سيا�سات التعليمية العربية بتوجيه الطالب نحو
قراءة الأعمال الأدبية ذات اخليال العلمي لدفعهم �إىل
اخللق والإب��داع والتفكري اجلاد ،فقد �أثّرت بع�ض روايات
اخليال العلمي يف �أبحاث علمية غربية ا�ستقاها العلماء
منها ،حني فتحت �أبواب اال�ستك�شاف �أمامهم.
نقد «�أدب اخليال العلمي»
ي�سجل مل�ؤلفي ك��ت��اب «�أدب اخل��ي��ال العلمي» تعريف
املتلقي باجلانب التنظريي لهذا الأدب والتطبيقي معا ،كما
ي�سجل لهما االهتمام باللغة وامل�صطلح ،حتى �إنهما خ�ص�صا
فقرتني للحديث عن ترجمة املفاهيم الأوىل (�ص)97
اخليال العلمي والفانتازيا تق�صري معرتيف �أم �سوء فهم،
والفقرة الثانية :الألفاظ الدخيلة يف رواي��ات اخليال
العلمي(�ص)118-105
لكن ي�ؤخذ عليهما ا�ستخدام م�صطلح «�أدب اخليال العلمي»
يف حني الحظت �أن املق�صود هو رواية اخليال العلمي» �إذ من
املعروف �أن كلمة �أدب تت�سع لكل الأجنا�س الأدبية.
كما ا�ستخدما م�صطلح «الأدب الكوابي�سي» �أعتقد
�أن �صيغة املفرد (الأدب الكابو�سي) منه حتمل داللة
�ف نطقا ،وكذلك ا�ستخدما م�صطلح
تعميمية ،وه��ي �أخ� ّ
(تق�صري معرتيف) �أُ ِّ
ف�ضل (معريف) لأنه �أدق داللة.
كما يالحظ خمالفتهما مل��ا ه��و متعارف عليه يف نقل
بع�ض الأحرف الغربية �إىل العربية ،فيرتجمان م�صطلح
اليوتوبيا ال�شائع �إىل (الإيطوبيا) �ص� ،29أما بع�ض �أ�سماء
الأع�لام فتكتب ب�أحرف عربية بطريقة ت�صدم املتلقي،
تخالف امل�ألوفف�إنكلرتة ت�صبح �إنقلرتة�ص� ،30إدغار ي�صبح
�إدقار�ص ،42غوتة ي�صبح غوطة �ص120وقد يرتجم
اال�سم يف الكتاب ب�شكل خمتلف (ت��ارة جون فرين ،وتارة
�أخرى جون فارن)
يالحظ وجود بع�ض الأخطاء اللغوية خا�صة يف ا�سم
املو�صول املثنى (ال��ذي��ن �سيق�ضيان �ص،116 ،29 ،48
�إيحاء ًا �ص209
ي�سد
�أخريا لقد ا�ستطاع كتاب «�أدب اخليال العلمي»�أن ّ
فراغا مازالت تعانيه املكتبة العربية ،و�أن يلفت النظر �إىل
�أهمية �إبداع رواية ،تنت�سب �إليه،حني جال بنا يف رحلة مع
�أبرز مبدعيها الغربيني والعرب.

قضايا وآراء
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احللم  ..روح الإبداع...
•�سهيل ال�شعار

ك��ان��ت رغ��ب��ة الإن�������س���ان يف
الطريان والتّحليق حلم ًا بعيد
املنال ،كذلك �شهوته يف الغو�ص
ّ
تق��ل
الك��ت�����ش��اف �أع���م���اق ال��ب��ح��ار الأح�لام اجلميل��ة ال
وامل��ح��ي��ط��ات ،وال���نّ���زول �إىل
ال��ودي��ان العميقة وال��دخ��ول قيم��ة و ق��در ًا و�شرف�� ًا عن �أي
كن��ز حقيق��ي وث��روة طائلة،
�إىل الكهوف املظلمة ...
وك���ان ال�����ص��ع��ود �إىل �سطح فالأح�لام قد تع��ود بالنّجاح
القمر  ،و االقرتاب من النيازك واملجد و اخللود على َمن �صرب
وال��ك��واك��ب خ��ي��ا ًال و �أح�لام � ًا و حت ّمل وعم��ل بنوايا �سليمة
ور ّدية
الفرا�ش.ال تزورنا �إال و نحن يف و�إرادة قوية
�إنمّ ����ا �إمي����ان و ���ص�بر بع�ض
العظماء وال��ع��ل��م��اء وعملهم
امل�ستمر جعل احل��ل��م واق��ع � ًا،
واخليال حقيقة
�إن الأحالم لي�ست �سوى �صور موجودة على �شريط حياتنا الق�صري ،
و ال تظهر �إال بالعمل  ،فالعمل �شقيق احللم  ،مثلما الأمل توءم ال�صرب .
�أمل تكن ح ّبات البلوط و البلح  ،و �شتالت الزيتون و التفاح و التني و
العنب �أحالم ًا مربوطة بالأمل لدى الفالح الن�شيط ؟
�أمل تكن الكهرباء فكرة بعيدة التّحقق يف ر�أ�س �أحد املبدعني ؟!
و حتويل نور ال�شم�س و حرارتها �إىل طاقة وتدوير املراوح العمالقة
ال�ستخراج املاء و النفط من �أعماق الأر�ض من خالل ت�سخري قوة الرياح
و�أمواج البحار .
ً
كل تلك الأفكار كانت �أحالما ال ميكن حتقيقها لوال قلّة من العلماء
الذين رهنوا حياتهم و �شبابهم و ثرواتهم خلدمة الب�شر .
�إن كل حلم ال ّبد �أن يحيط به الكثري الكثري من احلقائق  ،فمثلما
يدلّنا العط�ش على املاء  ،هكذا تدلّنا �أحالمنا على احلقائق الغائبة عن
�أب�صارنا واحلا�ضرة دائم ًا يف ب�صائرنا .
و احللم هو الروح التي ت�سكن كل �إجناز عظيم ف�أحالم املبدعني من
ر�سامني و�شعراء هي �أرواحهم التي �أ�سكنوها رواياتهم
ُكتّاب و فنانني و ّ
يح�س بتلك الأرواح
ولوحاتهم و ق�صائدهم اخلالدة ،و ال ميكن �أن
ّ
العظيمة �إال �أرواح ت�شبهها يف العظمة و ت�شاركها يف الفرح و الأمل .
�إن املبدع احلقيقي ال يرى �أحالمه فح�سب  ،بل ي�شعر بها تنب�ض داخل
ر�أ�سه و يف وجدانه  ،فيم�سكها بقلمه �أو بري�شته � ،أو ب�صوته  ،فال يجعلها
تفر من يديه  ،في�سعى ب�سرعة لقن�صها و جت�سيدها
تهرب من عينيه  ،و ّ
فوق احلجر �أو على الورق  ،و من ثم ي�شذّ بها و يقلّمها و يهذّ بها  ،يرعاها
ويحميها ك�أي طري �صغري  ،ف�إذا َكبرُ فرخ الن�سر ونبت ري�شه �أطلقه نحو
الغابات الوا�سعة و قمم اجلبال العالية ..
و الأحالم اجلميلة ال تقلّ قيمة و قدر ًا و�شرف ًا عن �أي كنز حقيقي
وثروة طائلة  ،فالأحالم قد تعود بالنّجاح و املجد و اخللود على َمن
�صرب و حت ّمل وعمل بنوايا �سليمة و �إرادة قوية  ،يف حني �ستبقى حياة
الذين ال يحلمون م�ستنقع ًا �آ�سن ًا ال حراك فيه �إال لل�ضفادع و احل�شرات
الزاحفة .
ُيقال :
بال�صباح
َم��ن يحلم
ّ
ال ّبد �أن يرى نوره ..
و َمن ير�سم البحر
احلل��م ه��و ال��روح الت��ي ت�سك��ن كل
و الأ���ش��ج��ار �سي�سمع
�إجن��از عظيم ف�أح�لام املبدعني من �صوت العا�صفة ..
ر�سامني و�شعراء هي �أدع��وك��م �أن حتلموا
ُكتّاب و فنانني و ّ
�أرواحه��م الت��ي �أ�سكنوه��ا رواياتهم ..
فقد ت�ستطيع القوة
ولوحاتهم وق�صائدهم اخلالدة
�أن ت�����س��ل��ب��ن��ا ث��ي��اب��ن��ا
و�أرزاق�����ن�����ا ل��ك��ن��ه��ا -
مر الع�صور – مل
وعلى ّ
ت�ستطع �أن ت��ه��دم �أو
ت�سرق �أحالمنا.

د.ح�سن حميد

عربة التفاح

ّ
إنني ألحتار بهؤالء السياسيين العرب من جهة ،والكتاب العرب من جهة ثانية الذين يرون في الواليات
المتحدة األمريكية (حمامة سالم) العم بيكاسو ،وأنها بلد السالم ،وأنها العالم الحر ،وبالد الديمقراطية،
والباعثة لرياح المحبة في العالم!
أحتار ألن ما تقوله الواليات المتحدة األمريكية شيء ،وما تفعله شيء آخر ،وما تؤمن به داخليًا هو غير ما
يتموضع على المرآة األمريكية ،ومن يتتبع سيرة الواليات المتحدة ،وعلى غير صعيد (السياسي ،واالقتصادي،
ّ
والثقافي ،والعسكري) يجد أـن ما قلته آنفًا حقيقة جاثمة بكل كلكلها ،وعبر سيرورة زمنية وثقها التاريخ،
وحفظتها المدونات ،ونطقت بها الوقائع والمجريات!
والخوف من الواليات المتحدة األمريكية ،بوصفها تضمر شيئًا ،وتظهر شيئًا آخر ،أو تدعي شيئًا ،وتفعل
شيئًا آخر ،هو خوف عالمي في كليته الجغرافية ،والسياسية ،والعسكرية ،والثقافية ،ولعل أول الخائفين
من الواليات المتحدة األمريكية وأبداهم للعيان والتوصيف هم الذين أوجدوا كينونة الواليات المتحدة
األمريكية ،أعني أهل أوروبا!
صحيح أن المعارك ،واالتفاقيات الدولية ،والسياسات وما تحمله من تهديد ووعيد ،واألوامر ،واإلجراءات وما
تروم الوصول إليه من غايات هي بادية على أكثر من صعيد ،لكن ما قاله األدب يشكل وحشًا ضخمًا من
الخوف العالمي تجاه ما تفعله الواليات المتحدة األمريكية أو ما تتجاسر على فعله ،ولألدباء والمثقفين،
وأهل التعبير ،أن يعيدوا قراءة العم برناردشو ،االنكليزي المولود سنة(  ،)1856والمتوفى سنة (،)1950
وقد عاش قرنًا من الزمان تقريبًا وهو يقرأ العالم كله ،ويفكر بقضاياه ومخاوفه ،لكن نظرته المميزة كانت
موجهة نحو الواليات المتحدة األمريكية على وجه التحديد ،ليس من خالل أحاديثه ،والحوارات التي أجريت
معه ،أو األفكار التي دونها فحسب ،وإنما من خالل أدبه المبذول بين أيدي الناس كتبًا ومدونات أيضًا ،ومنها
مسرحيته الشهيرة(عربة التفاح) التي أوقفها على األحوال الدولية ومخاوفها التي كانت سائدة في زمن
ما بين الحربين العالميتين ،األولى والثانية ،تتحدث المسرحية (عربة التفاح) الصادرة سنة  ،1929أي بعد
ُ
عشر سنوات من إنهاء الحرب العالمية األولى ،وبعد أن ظفرت الواليات المتحدة بالحصة الكبيرة من غنمها،
تتحدث عن ما يدور داخل البيت السياسي البريطاني (القصر) ،والحوارات الجائلة فيه كالهواء المسموم ما بين
السفير األمريكي في بريطانيا والملك ،فتصور علو النبرة األمريكية على نبرة الملك ،وحال الصدود والالمباالة
ً
التي تمثلها زوجة الملك الحاضرة لمجلسهما ،والتي تطرز أحالمها التي ال تصير حقيقة ،وحال الملك الذي
يتحدث بخفوت واحترام شديدين في حضرة الكبير السفير األمريكي ،ألن الواليات المتحدة األمريكية صاحبة
قروض استدانتها بريطانيا ،وهو يخاف من أن تطالبه أمريكا بها ،ويشعر السفير األمريكي بخوف الملك لذلك
يمعن في إهانته حين يخبره ،على سبيل التذكير ،أن الواليات المتحدة األمريكية كانت في القرن الثامن
عشر مستعمرة من مستعمرات بريطانيا ،وأن اإلنكليز كانوا يتحدثون عن الوحدة اإلنكليزية األمريكية ،وهو
اآلن ،أي السفير ،يطلب من الملك أن يدعو إلى الوحدة بين البلدين مرة أخرى ،وهذا يعني سداد دين من
الناحية التاريخية ،فمثلما كانت بريطانيا تبتلع أمريكا في يوم ما ،تريد أمريكا اليوم (وسدادًا للدين) أن تبتلع
بريطانيا! ويختم السفير األمريكي دعوته وكالمه أمام الملك البريطاني مهددًا بأن أمريكا ستطالب بديونها،
وتقطع مساعداتها لـ بريطانيا ،إذا ما رفضت األخيرة طلب أمريكا ،أي الوحدة !،ويقول السفير األمريكي بوصفه
أحد شخصيات مسرحية (عربة التفاح) بأن الواقع الثقافي والسياسي يطالبان بمثل هذه الوحدة وبإلحاح
شديد!
أما الملك ،وقد أطاح به كالم السفير األمريكي ،فإنه يرفض ،ألن التقاليد البريطانية ،واألعراف ،والتصورات،
وكل السياسات البريطانية مرتكزة إلى معنى فحواه (القومية اإلنكليزية) ،وأن بريطانيا إذا ما تخلت عن
(قوميتها) ستصبح بلدًا آخر غير بريطانيا التي عرفها العالم ،والزوجة (الملكة) تناصر الملك ،حين ترفض
ً
مثل هذه الوحدة همهمة مرة ،وتصريحًا مرة أخرى ،ألنها تخاف من أمريكا ،أي تخاف من أن تصبح بريطانيا
العظمى والية من الواليات المتحدة األمريكية ،وتغدو (بريطانيا العظمى) رمزًا تشير إليه نجمة مرسومة على
العلم األمريكي .بل تجاهر (الملكة) ،في لحظة شجاعة نادرة ،بأن بريطانيا ،إن وافقت على مثل هذه الوحدة،
ستصير حالها مثلما صارت عليه حال (الهنود الحمر) ،أي االندثار ،والتبدد ،والضياع!
وبهذا ،فإن البريطانيين ،وعلى لسان برناردشو ،وفي الثلث األول من القرن العشرين المنصرف ،خافوا على
(قوميتهم) و(تقاليدهم) من أن تبتلع من قبل (وحش) جديد ،اسمه الواليات المتحدة األمريكية.
واليوم ،وبعد مرور ثلثي القرن العشرين المنصرف أيضًا ماذا عسى البريطانيون أن يقولوا عن عالقتهم
بالواليات المتحدة األمريكية من جهة ،وعن عالقة الواليات المتحدة األمريكية بدول العالم وشعوبه من جهة
أخرى ،وقد غدا خوفهم (أعني البريطانيين) خوفًا عالميًا من عولمة أمريكا وثقافتها ،وسياساتها االقتصادية
والعسكرية واالجتماعية! ويبدو أنه ليس أمام هذا الخوف ،لكي يزول ،سوى العقالنية ،وإعادة ضبط إيقاع
العالم وفق منظومة القيم اإلنسانية ،التي من أبداها :احترام اآلخر ،وتجسيد النبل ،وجعل المحبة سلوكًا!
فهل لهاتين العالنية والمجاهرة من ضرورة لكي تصير العقالنية ناموسًا للبشرية ..وهل لهما من حضور
وموجودية ،وهل لهما من طرق إلى السياسة األمريكية كي ترى نفسها في المرآة العالمية ،وعلى الصعد
جميعًا ،وهل لهذه المنظومة القيمية من حضور فعلي وموجودية أيضًا؟ ،بل ...هل من نداء عالمي حاشد لجعل
االحترام سمة إنسانية أولى تحظى بها الدول والشعوب واألمم ،ويحظى بها األفراد أيضًا بعيدًا عن أي خوف،
ّ
ّ
المعد للدنيا كلها!
أو إذعان ،أو تهديد! لتصير الدنيا ،كل الدنيا ،أشبه بعربة التفاح الشهي..

Hasanhamid55@yahoo.com
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عمر �أبو ري�شة
يف �ضيافة منتدى عكاظ الأدبي

• ب�شار منافيخي

ت��أ���س�����س م��ن��ت��دى عكاظ
الأدب����������ي يف ب���ان���ي���ا����س،
وق���د عُ ���رف م��ن الأع�����ض��اء
امل�ؤ�س�سني للمنتدى ال�شاعر
وال��ك��ات��ب امل�����س��رح��ي �أن���ور
الإم��ام ()2009 - 1913
�����ص����اح����ب امل���ج���م���وع���ات
ال�������ش���ع���ري���ة ((ح���ك���اي���ة
الربيع ،ومع الأي��ام ،وزورق
ب�لا ���ش��راع)) ،وك��ان ع�ضو ًا
يف جمعية ال�شعر باحتاد
ال���ك���ت���اب ال�����ع�����رب .وم���ن
الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني �أي�ض ًا
عُ ���رف ال�شاعر وال�صحفي
�أحمد علي ح�سن (- 1914
� )2010صاحب العديد من
املجموعات ال�شعرية التي
كان �أولها ((الزفرات)) والتي �صدرت عام  ،1939وديوان ((على
قبور الأح��ب��ة)) ،وك��ان ال�شاعر ح�سن ع�ضو ًا يف احت��اد الكتاب
العرب منذ ت�أ�سي�سه .ومن الأع�ضاء امل�ؤ�س�سي للمنتدى ال�شاعر حنا
الطباع ( )1979 - 1917وال��ذي �شغل رئا�سة املنتدى ،ومن�صب
املدير الثقايف يف �شركة نفط بانيا�س ،وكان ع�ضو ًا يف احتاد الكتاب
العرب ،وله ق�صائد طويلة مطبوعة منها (الفرح الكبري) وهي
رثاء الرئي�س امل�صري جمال عبدالنا�صر ( )1970 - 1918والتي
�صدرت يف دم�شق عام  ،1971ومن �أع�ضاء املنتدى �أي�ض ًا ال�شاعر
م�سعود جوين ( )1999 - 1938وك��ان ع�ضو ًا يف احت��اد الكتاب
العرب ،و�شغل �أي�ض ًا رئي�س فرع احتاد الكتاب العرب يف الالذقية
و�أ�صدر خالل م�سريته ال�شعرية جمموعة من الدواوين كان منها
(�أغنيات احلب وال�شعب ،اللهب والظل ،بيني وبينك كلوتان) .ومن
الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني للمنتدى عُ رف الأ�ستاذ �سري يا�سني الذي كان
ي�شغل �أمني �سر املنتدى ومدير دعاية و�أبنائه.
�ضيف املنتدى:
هو ال�شاعر عمر �أبو ري�شة �أحد �أعمدة ال�شعر العربي يف القرن
الع�شرين ،قر�ض ال�شعر وه��و على مقاعد الدرا�سة الثانوية يف
اجلامعة الأمريكية يف بريوت ( ،)1929 - 1924وبعد ح�صوله
على ال�شهادة الثانوية �سافر �إىل انكلرتا ملتابعة درا���س��ت��ه يف
الكيمياء الع�ضوية وعلم الن�سيج ،فا�ستهواه الأدب وال�شعر ومل يكمل
درا�سته وعاد �إىل حلب عام  1932وعُ ني يف وظيفة مدير دار الكتب
الوطنية يف حلب ،وبقي فيها حتى عام  ،1949حيث مت تعيينه
وزير ًا مفو�ض ًا يف الربازيل والأرجنتني ،ثم �أ�صبح �سفري ًا ل�سوريا يف
الهند والنم�سا والواليات املتحدة حتى تقاعده عام  ،1970عاد
بعدها �إىل مدينة بريوت التي اختارها مقر ًا لإقامته ،ومنها كان
ينتقل ما بني �سوريا وال�سعودية ،وخالل م�سريته ال�شعرية �أ�صدر
�شاعرنا عمر �أبو ري�شة خم�سة دواوين وهي (�شعر  ،1936يف عمر
�أبو ري�شة (�شعر)  ،1947خمتارات  ،1959غنت يف م�أمتي ،1971
�أم��رك يا رب  ،)1978و�أل��ف ع��دد ًا من امل�سرحيات ال�شعرية كان
�أولها م�سرحية (ذي قار).
�أبو ري�شة يف بانيا�س:
كان �شاعرنا عمر �أبو ري�شة املقيم يف العا�صمة اللبنانية بريوت
قد قبل دعوة منتدى عكاظ الأدبي والنادي الثقايف ل�شركة نفط
بانيا�س ،وقبل و�صول ال�شاعر �إىل بانيا�س �شكل املنتدى والنادي
الثقايف جلنة ال�ستقبال ال�شاعر عند �صوله �إىل مركز احل��دود
ال�سورية  -اللبنانية ،وقد ت�ألفت اللجنة من الأوان�س� :أ�سمهان
�صالح ،وغ��ادة الأع�سر ،ومن الأ�ساتذة :م�صطفى راج��ي ،وفي�صل
جرب ،و�صالح هارون ،و�سري يا�سني .ويف ظهرية يوم الثالثاء � 28أيار
 1974و�صل ال�شاعر عمر �أبو ري�شة �إىل مركز احلدود فا�ستقبل
من قبل اللجنة ووف��د من فرع حزب البعث العربي ي الالذقية،
وممثلي نعن احتادي العمال والفالحني يف املدينة وعدد كبري من
الأدباء وال�شعراء ،ودعا رئي�س املركز احلدودي ال�شاعر �أبو ري�شة
لال�سرتاحة وتناول القهوة مع م�ستقبليه ،والتقاط بع�ض ال�صور
التذكارية ،ثم انطلقت الوفود ب�صحبة ال�شاعر �أب��و ري�شة �إىل
مدينة بانيا�س من �أجل تناول طعام الغداء يف م�أدبة كربى �أقامها
املنتدى ل�ضيف بانيا�س وم�ستقبليه وذلك يف منتزه (( ر�أ�س النبع)).
ويف ال�ساعة الثامنة من م�ساء اليوم املذكور و�صل ال�شاعر عمر
�أبو ري�شة �إىل قاعة النادي الثقايف ل�شركة نفط بانيا�س ،وكان يف
ا�ستقباله رئي�س املنتدى و�أع�ضا�ؤه ومنظم احلفل الأ�ستاذ عبداملنعم
بيا�سي وجلنة اال�ستقبال ،ويف الوقت ذاته وفد �إىل مدينة بانيا�س
عدد ًا من الأدباء وال�شعراء من الالذقية وطرطو�س وجبلة عرف
منهم ال�شاعر ر�شاد علي �أدي��ب ( ،)1977 - 1909وعامل الآثار
جربائيل �سعادة ( ،)1997 - 1925وال�شاعرة الأديبة ال�سيدة

هند هارون ( ،)1995 - 1928والأديب جنيب
رويحة وال�شاعران العكاظيان �أحمد علي ح�سن
وم�سعود جوين ،والأ�ستاذ عبداهلل هو�شي مدير
املركز الثقايف الالذقية وجمهور غفري.
بد�أت الأم�سية بكلمة ترحيبية من رئي�س
املنتدى ال�شاعر حنا الطباع ،ثم �أعقبها ق�صيدة
�شعرية من نظمه جاء فيها:
�أيها ال�سائل (عم ُر)
قمر ال�شعر �أيخفى القم ُر ؟؟
		
كم مت َّنيت ً
قبلة يف خد ِه
ُ
ال�سابحات الفاتنات الزهر
�إيه (بانيا�س) افخري ثم افخري
ٌ
�إ َّن هذا َ
الليل ليل �أ�سم ُر
ف�أبو ري�شة هنا يف دا ِرنا
هاتها يا �صا ِح طاب ال�سه ُر
		
ق��ام ال�شاعر عمر �أب��و ري�شة واعتلى املنرب وق��دم جمموعة
من ق�صائده البديعة التي �شغفت احل�ضور وهزته طرب ًا قابله
بالت�صفيق ،وتوجه ال�شاعر �أبو ري�شة �ضيف بانيا�س بعد الأم�سية
مع عدد كبري من املدعوين �إىل قاعة نادي النفط لتلبية دعوة على
م�أدبة ع�شاء فخمة �أقامها النادي تكرمي ًا لل�شاعر الكبري عمر �أبو
ري�شة ،وبعد امل�أدبة قدم ال�ضيف �شكره وعبرّ عن �سعادته وتقديره
لكل من �ساهم يف تنظيم احلفل وال��دع��وات التي �أقيمت ل��ه ،ثم
ا�صطحبه الأ�ستاذ حنا الطباع رئي�س املنتدى ليكون �ضيف ًا عزيز ًا يف
دارته ال�شاعرية اجلميلة ،ويف �صباح اليوم الثاين ح�ضر �إىل املنزل
�شاعر جبلة ر�شاد علي �أديب ومعه ق�صيدة نظمها يف الليلة املا�ضية
حيا بها ال�شاعر "�أبو ري�شة" ومنها هذه الأبيات:
فجُ دْ وج ّود ب�أحلى ال�شعر يا عم ُر
هذي اجلنان وهذا احل�سن والزه ُر
ال الناي يحكي ِه �إيقاع ًا وال الوت ُر
َ
�سحرتنا بقري�ض ِمنك ُتن�شده
وال�سك ُر
بال�سالف فل َّذ ال�صفو ّ
ال ُّ
أم�س يف طرب
به �سكرنا وملنا � ِ
ملا َ
حللت بها وا�ستب�شر النه ُر
تخايلت (بانيا�س) وازدهت فرحاً
ت ْر حْت لأنغامه الأرواح والفك ُر
ري�شة) بال�شعر من�سجماً
فاهتف (�أبا ٍ
وبيننا (عمرٌ ) لل�شعر يبتك ُر
ليت الليايل جميع ًا مثلها �أبداً
ُ�س ّر ال�شاعر �أبو ري�شة بق�صيدة الأ�ستاذ ر�شاد علي �أديب و�أثنى
عليه ،ثم توجه بال�شكر للأ�ستاذ حنا الطباع رئي�س املنتدى على
ح�سن كرمه و�ضيافته يف منزله ،وبعدها غ��ادر ال�شاعر ال�ضيف
بانيا�س متوجه ًا غلى مقر �إقامته يف ب�يروت ،وعند و�صوله �إىل
مدينة طرطو�س تذكر �صديقه ال��ق��دمي ال�شاعر ن��دمي حممـد
( )1994 - 1908الذي اقعده املر�ض عن ح�ضور الأم�سية وزاره
يف داره يف �أحد الأحياء ال�شعبية يف مدينة طرطو�س ،ورحب به
ال�شاعر ندمي حممـد وزوجته �أجمل ترحيب ثم غادر �أبو ري�شة
منزل �صديقه وتوجه �إىل مركز احل��دود ال�سوية ،وانتهت بذلك
وقائع ذلك احلدث الثقايف الرائع ،وال ريب �أن ال�شعر العربي مدين
معان �سامية ومقدرة على
لعمر �أبو ري�شة ب�أ�سمى ما يف التجديد من ٍ
التحليق يف �أجواء رحيبة تن�صهر فيها ال�صور البديعة مع الأخيلة
ال�ساحرة لترتمن القلوب ب�سحر اللفظ وروعة املعاين ويبقى ال�شعر
العربي مر�آة �صافية للبالغة العربية والبيان امل�شرق امل�ص ّفى.
املراجع :
ها�شم عثمان :عمر �أبو ري�شة و�آث��ار جمهولة ،وزارة الثقافة،
. 2003
�سري يا�سني :عمر �أبو ري�شة يف بانيا�س ،جملة ال�ضاد ،حلب،
العددان � 4 - 3آذار ني�سان . 1974
ر�شاد علي �أديب� :أم�سية �شعرية يف بانيا�س (ق�صيدة) ،جملة
ال�ضاد ،امل�صدر ال�سابق.
�أدي��ب ع��زت و�آخ���رون :تراجم �أع�ضاء احت��اد الكتاب العرب،
دم�شق. 2000 ،
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نزعة اخلري
عند الأديب د .نبيل طعمة
• حممد خالد اخل�ضر

�إن كل ما كتبه نبيل طعمه يف الفل�سفة وعلم النف�س ويف الر�ؤى ال�شعرية,
�أو يف البحث والدرا�سة واال�ستقراء ,يدل على �أن هذا الرجل ال يقف يف
جغرافيا معينة وال ت�ؤثر به عواملها عندما مي�سك بالقلم في�سخّ ر ما ميتلكه
من ثقافة وخيال ح�ضرت فيه طبيعة احلياة امل�ستمدة من �إح�سا�ساته
وجتاربه ليك ِّون ر�ؤاه النقدية يف جمتمعات حكمت على حتوالتها وحتركاتها
الغريزة ب�أنواعها ,ف�ضلّوا طريق التعامل مع الإن�سان واختلت موازين
عالقتهم باخلالق.
�إن الأج��زاء كافة التي كتبها يف فل�سفة التكوين الفكري يتقارب فيها
املح�سو�س واحل��دث ,عرب ارتباط مكونات القراءات والدرا�سات املوجودة
بالأجواء النف�سية التي دفعت الكاتب لتكون ذات��ه املبدعة ق��ادرة على
ت�شخي�ص ما كان وما يجب �أن يكون .وهنا جتتمع املوهبة واخليال واحلدث
يف نقل التجربة ال�شعورية التي عا�شت �أحداثا خمتلفة ومتباينة وهذا
يظهر يف البناء العام بكل الكتابات عند نبيل طعمه يف جممل م�ضامينها
ومعانيها.
ولعل �أهم ما مييز موا�ضيعه هو �صفاء احلالة النف�سية التي جمعت بني
املا�ضي واحلا�ضر من خالل وظيفتها القائمة يف املح�صالت اخلربية املوجودة
يف الن�صو�ص والدرا�سات والبحوث واجلمل والعبارات و�إن كان قد قدم �أنواعا
و�أجنا�سا يف الكتابة فهو يف النتيجة مير ب�شعاب خمتلفة ,لكن كل هذه
ال�شعاب ت�صل �إىل م�صب واحد ومهما تباعدت ال بد لها من املرور عرب ذاكرة
مهي�أة لتكون حا�ضنة تاريخ عريق وذاهبة �إىل م�ستقبل �أكرث عراقة وهذا
ما جنده يف كتبه (بني احلب والآه) (,املدائن والغزل )�( ..أ�شرب نخبك),
(فل�سفة التكوين الفكري) وغري ذلك من م�ؤلفات حتت م�سميات متنوعة
وخمتلفة .
ومن �أبرز ما مييز كتابات طعمه هو توظيفه للإيحاءات والدالالت التي
ي�ستعريها بانتقاءات حذره وبتعامل يرتقي �إىل م�ستوى ال�صوفية احلقيقي
لي�صل بتلك اال�ستعارات �إىل هدف �أ�سمى ي�صنف ما كتبه يف تاريخ الفل�سفة
وما ي�ؤدي �إليه هذا العلم من ارتقاء للحياة الب�شرية يقول يف ق�صيدته بني
احلب والآه:
فنفخنا فيه من روحنا
بعد �أن �صغناه �صل�صاال
�أو حم�أ م�سنونا � ..أو طينا الزبا
�سادا احلياة
و�إن اعتماده على تلك اال�ستدالالت وتوحدها مع اخل�صائ�ص الرتاثية
الأ�صيلة �أو ال�سماوية املقد�سة يربطها بالذاكرة االجتماعية ومب�شاعره
الداخلية من خ�لال جت�سيده ملنطوق النف�س الإن�سانية والو�صول �إىل
الإدراك الرمزي �إىل تلك احلقائق ثم خلق االن�سجام بني ما يكتبه وبني
القارئ وبني تلك املكونات التي ي�ستعريها لتكون يف منظومته االجتماعية
والإن�سانية كما فعل يف ق�صيدته املدائن والغزل حيث مير على املدائن
العربية ويجمع بني تاريخها املقد�س وحا�ضرها املجروح من �أجل �إقناع
الإن�سان ب�أن احلب هو �سائد وهو املطلق الذي يطور العي�ش واحلياة .
كما تتج�سد تلك املنظومة الفل�سفية والنف�سية يف كتابه (�أ�شرب نخبك)
الذي يقوم �أ�سا�سا على التذكر والتداعيات املبنية على الإبحار يف �شعاب
الكون ويف املجهول و�إطالق التخيالت لت�سبح بني احلقيقة واحللم لتحقيق
رغبة مكبوتة يف منطقة الال�شعور يريد من خاللها �أن يكون الإن�سان
بجوهره راعيا ملنظومة الكرامة واملروءة واملحبة  ..لذلك ا�ستخدم الإيحاء
والرمز الأ�سطوريني �أو يف مواطن �أخرى املقد�سني من خالل اعتماده على
ر�صيده احل�ضاري والثقايف وم��ا ت�شي ب��ه نزعاته اخلفية الظاهرة يف
انفعاالته الإن�سانية والقادمة بفعل قلمه و�إرادت��ه الثقافية التي دفعته
للمجازفة واملخاطرة يف ت�أليف كتب ال يجر�ؤ �أحد �سواه على كتابتها فمنها
ما ر�صد الأزم��ة ومنها ما ت�صدى للحرب على �سورية ومنها ما ر�صد تاريخ
املت�آمرين وكل هذه الأ�شياء تبدو وا�ضحة يف كثري من كتبه ويف كثري من
زواياه ال�صحافية والفكرية التي كتبها يف جملة الأزمنة ويف جريدة الوطن
ال�سورية ويف من�شوراته التي �صدرت يف الآون��ة الأخ�يرة عن دار ال�شرق
للطباعة والن�شر والتوزيع .
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فعل الكتابة ...الوالدة التي ال تكتمل

• د .رحيم هادي ال�شمخي

يف حلظة غائرة يف العمر بد�أت �أبحث عن
ا�سمي وعن املوت الذي يج�سد اال�سم ،وبد�أ
يل �آن��ذاك �أن ذلك اال�سم لي�س هو املعطى
يل �سلف ًا ،ولي�س ال�صوت هو احل�سبة التي
تفر�ضها الأع��راف واملوا�صفات امل�ألوفة� ،أو
قوالب القول اجلاهز ،املبذول يف ي�سر ،وما
ك��ان يف ي��دي غري(قلم و���س ��ؤال) ،ي��دوي يف
�ضمريي :كيف تكون الكتابة اجلديدة؟،
و�أ�ضع �أن�شوطة ال�س�ؤال حول عنقي وت�ضيق
الأن�شوطة فينفلت ال�س�ؤال من جديد ،كيف
ت��ك��ون ده�شة بحر احل���روف طفلة دوم�� ًا
ومعلقة دوم� ًا بني برق و�أل��ق؟ ..و�أرى مداد
القلم ن��ور ًا �أخ�ضر ،مهي�أ بال�صوت الواهي
ال���ذي ي��ري��د �أن ينطلق ،و�أن ي�سمع ،و�أن
يتج�سد ،فيخط نقطة ،تنظر �إىل نف�سها،
فتتمايل هيابة وجلة يف ح�ضور الكالم،
وتت�ضاءل حتى التال�شي ،لكنها م��ع ذلك
ت��ك��ون �أل��ق�� ًا ،و�أج���د ب�ين احل���رف واحل��رف
وب�ين الكلمة والكلمة وب�ين العبارة فجوة
تت�سع لرحيل عمر ف�أرحل ،ومعي يف رحيلي
زاد من ن�صو�ص قدمية وحكاية و�أ�ساطري،
تتحول يف خمترب الع�صر ور�ؤاه ،وجتتذب
�إليها من الأدب احلديث و�صفوف الفنون
ال�شعبية والت�شكيلية ما تي�سر ،وه��و زاد
يرمي �أال ينغلق يف غياهب املا�ضي ،بل �إن
�ألف اال�سم الذي �أبحث عنه تنزرع دوم ًا يف

�أدمي بالدي العبق املعذب ،تنوء بخفق القلب
واخفاقه ،ومبحنة التاريخ والوطن الكبري،
واالحتالالت الأجنبية وبهموم جيل ممزق
باحلرف والنفط و�صراعات القوى ،جيل
مبدد يف �أزمنة مد احللم وج��ذر االنك�سار
والفجيعة.
تعرف �أن الفجوة بني �ألف ما اكتبه وبقية
احل����روف ،بغري ق���اع ،رمب��ا تغيبني ،ورمب��ا
�أع��رف ،لكنني �أتعلق بها وقد �صارت ق�شة،
وم��ا من م��رة كتبتُ فيها �إال و�شعرت بذلك
اخلوف يغمر عقلي وحوا�سي ،يجذبني �إليه
كالندامة� ،أو كالوعد ،ويرعبني منه وك�أنه
تهاويل بل وحو�ش خرافية ،كتبت مرة:
�أخاف �إن ع�شقت و�أخاف �إن مل �أع�شق و�أخاف
�أال �أخاف ،و�أم�ضي من وراء اخلوف ،واخلوف
من �أمامي وخلفي ،و�أنا فيه� ،أطلع بني �أ�سنانه
و�أم�ضي ومن خل�ص من ال�صحاب ،وي�صاحبني
دائ��م � ًا ذل��ك التوتر الطاغي ب�ين اخل��وف،
مبعناه الفيزيقي وامليتافيزيقي ،ودافع �آخر
ال يقل طغيان ًا يتمثل يف فعل الكتابة.
�أفكر �أحيان ًا يف �أ�سباب اخلوف ،وللحظة
يبدو يل �أنني �أ�شيح بالقلم عن امل�ألوف ،ويف
امل��أل��وف �ضمان و�أم���ان ويبدو يل يف حلظة
�أخرى �أن يف معرفة اال�سم �صوت �آخر ،و�إذ
�أختار احلياة القلقة ،حياة الن�ص الورقية،
ف�لاب��د �أن �أق��ب��ل ذل��ك التوتر ال��دائ��م بني

خوف النهاية وفعل الكتابة الذي هو بداية
جديدة يف كل ن�ص ،ال �أبد�أ الكتابة بفكرة
ج��اه��زة مكتملة و�إمن���ا ت����رادوين �أط��ي��اف
الأقدار ،وتلح علي وي�صبح الذهن هو الرحم
املحت�شد بذاكرة احلوا�س وامل�شاعر والر�ؤى
والأح�لام والأح��داث ،تتفاعل فيها جينات
الوراثة املحددة بطبيعة اللغة والن�صو�ص
القدمية ،وع��ادات وتقاليد وت��راث �شعبي،
وتتخذ ه��ذه العنا�صر بجينات احلداثة
املكيفة باالنتماء االجتماعي وبو�ضعية
الثقافة العربية الراهنة ،وتعرتي الذهن
تقل�صات ال �إرادي����ة وت�صبح الكتابة هي
الوالدة التي ال تكتمل بعد �شحنة االندفاع
الأوىل� ،إال بالتلقيح واحل��ذف والإ�ضافة
و�إع��ادة الكتابة م��رات ع��دة ،ت�صل �أحيان ًا
�إىل ثالث حماوالت �أو خم�س ،عندئذ يخرج
اجلنني وي�صبح كائن ًا مرئي ًا ه��و اجل�سد-
الن�ص وه��و لي�س �إال املعنى ال��ذي يلتب�س
�شكله وال�شكل املتحقق يف معناه ،هكذا تنتهي
امل��ع��ان��اة ب��ب��داي��ة ،ه��ي الكتابة ،ت��رى م��اذا
�سيخط القلم يف �سماء الورق؟ ،وهل عرفت
اال�سم �أم �أنه مل يزل بعد يف طي املجهول؟.
�أكادميي وكاتب عراقي

امللتقى الأدبي الثقايف
يف فرع دم�شق الحتاد الكتَّاب العرب
• قحطان بريقدار
ع��ق��دت اجلل�سة الثالثة
أدب�����ي ال��ث��ق��ا ّ
يف
للملتقى ال
ّ
�دوري لفرع دم�شق التحّ اد
ال� ّ
الكتاب ال��ع��رب ،يف موعدها
يوم االثنني الأخري من �شهر
ني�سان (،)2016/4/25
ال�����س��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن بعد
��ر ال���ف���رع
ال���ظ���ه���ر ،يف م���ق� ّ
بدم�شق ،بح�ضور هيئة الفرع
و�إ�شرافها برئا�سة الأ�ستاذ
حم ّمد احل���وراين ،وق��د �أدار
اللقاء ،وقدّ م امل�شاركني فيه
ال�شاعر قحطان ب�يرق��دار،
النقدي بعده
و�أدار احل��وار
ّ
القا�ص �أمين احل�سن.
مت � ّي��ز امل��ل��ت��ق��ى باحل�ضور
امل���م��� ّي���ز وال����ف����اع����ل ،وم���ن
احلا�ضرين�“ :سارة تلم�ساين،
�أيهم احلوري ،فار�س دعدو�ش ،هيالنة عطا هلل ،ب�سام احلالق ،عبد
اهلل عي�سى ،فاطمة �أبو �شقرة ،يحيى حمي الدين ،نور املو�صلي ،هناء
داوودي ،رنا حممد الإبراهيم ،نور الدين املوعد ،فاطمة �إبراهيم
حممد ،نائل عرنو�س ،رائدة اخل�ضري� ،سوزان ال�شوا ،حممود حامد،
د� .إبراهيم زعرور ،حممد عيد اخلربوطلي ،دمية داوودي� ،سوزان
ال�صعبي ،فاتن دعبول ،هدى احلكيم ،زهري ناجي ،مفيد بريدي،
�أ�سرار جغ�صي� ،أ�سامه خرما� ،سو�سن ر�ضوان ،رح��اب عبد القادر،
والأطفال :جودي البلعة ،وحنان الروح ،و�ش�آم بريقدار”.
و�شهد امللتقى اثنتي ع�شرة م�شاركة �أدبية يف ال�شعر والق�صة� ،إذ
�ألفت ال�شاعرة رنا حممد الإبراهيمي ق�صيدة نرثية بعنوان“ :احللم
ال�ضائع” ،و�ألقى ال�شاعر فار�س دعدو�ش ق�صيدة من نظام ال�شطرين
بعنوان“ :حمام املوت” ،ثم ق��ر�أت القا�صة ه��دى احلكيم ق�صة
بعنوان“ :وي�س�ألونك عن الأحمر” ،تلتها ال�شاعرة هناء داوودي،

ال���ت���ي �أل����ف����ت ق�����ص��ي��دة
بعنوان“ :وتبقى دم�شق”،
وقدّ م القا�ص �أمين احل�سن
مب�سط ًا وموجز ًا
تعريف ًا
ّ
ل��ع��دد م���ن امل�����ص��ط��ل��ح��ات،
منها“ :التنوير ،الروائي،
ال����������راوي” ،ث����م ق�����ر�أت
ال��ق��ا���ص��ة ف��اط��م��ة حممد
ق�صة بعنوان“ :نهايات”،
�أ ّم�����ا ال��ط��ف��ل��ة امل��وه��وب��ة
ج��ودي البلعة من ال�صف
اخلام�س االبتدائي ،فقد
�ألفت ثالث ق�صائد نرثية،
هي“ :من حبيبتي؟ “ التي
ن�شرتها لها جملة �أ�سامة
يف ع��دد م��ن �آذار ،2016
و”قرار خاطئ” ،و”ب�سمة
حياتي” ،وق���ر�أ ال�شاعر
والقا�ص يحيى حمي الدين ق�صتني ق�صريتني ،هما“ :حا�شية،
ال�شرفة” ،ثم �ألقت ال�شاعرة رحاب عبد القادر بعنوان“ :الوداع،
و�ألقى ال�شاعر نائل عرنو�س ق�صيدة بعنوان“ :ال�شاهد الوحيد”،
وق��دّ م عبد اهلل عي�سى ق�صة بعنوان“ :خريف ال�ستني” ،و�ألفت
ال�شاعرة هيالنة عطا اهلل �شيئ ًا من ق�صائدها حتت عنوان“ :وم�ضات
ق�صرية جداً” ،و�أخري ًا �ألفت الطفلة حنان الروح بريقدار ن�ص ًا نرثي ًا
بعنوان “وحدي”.
ثم فتح باب التعليق النقدّ ي على امل�شاركات ،الذي تولىّ �إدارته
القا�ص �أمين احل�سن ،فكنّا مع مداخالت عدّ ة غنية وبنّاءة  ،لكل من
ال�سادة“ :هيالنة عطا هلل  ،نور الدين املوعد ،حبيب عي�سى ،زهري
ناجي� ،أمين احل�سن ،وغريهم”.
و�إىل اللقاء يف يوم االثنني الأخري من �شهر �أ ّيار .2016
و�شكر ًا جزي ًال لكل من ح�ضر ،و�شارك ،وتفاعل مع امللتقى.

دم�شق
فكرة الأبديّة
•�أمين �إبراهيم معروف
-1-

و�إذاً.
دم�شقُ
تظلُّ
ن�ص ًا
:،
�
ي
�د
�
أب
ل
ا
خاطر
يف
ّ �ةِ
ِ
ّ
�صوف ّي ًا �أ ّو َل را�سخ ًا يف دف��ات� ِ�ر املت�ص ّوفةِ
�اق و�إ����ش���اراتِ ال��ع��ارف� َ
ين
وم���د ّون���اتِ ال��ع��� ّ��ش� ِ
و�سرد ّياتِ �أنبياءِ املدن.
علم ما ال يعلم املتعلّمونَ ُ � :،
آية
�إنّها ،يف ِ
إدراك ما ال يدرك املدركونَ :،
�اق .ويف � ِ
الآف� ِ
ُ
أعماق.
دولة ال ِ
هي :،بال ُد ّ
احلب..
ال�ضوءِ  ..وبال ُد ِّ
هكذاَ ،
القلب..
وبال ُد
ِ
ُ
ُ
املفتوحة على ال
القيامات
�أرج��ا�ؤُه��ا
ن��ه��ائ� ِّ�ي الأرج�����اء .وم��ق��ا ُم��ه��ا ب�ين الإ���ش��ار ِة
الروح.
والإ�شار ِة مقا ُم ّ
ُ
من
مز ْ
لها ْ
للر ِ
من �أبوابها ال�سبعةِ في�ض ما ّ
ال�سبعةِ .
وح
الر
�إ�شار ِة
منازلِ
ّ ِ ّ
خاطر الأبد ّيةِ ويف
هكذا ،هي دم�شقُ  ،يف
ِ
خاطر الأ ّي��ام واللّيايل :،املكانُ – الكيانُ ،
ِ
وال��زّ م��انُ – ال� ّ�ره��انُ  ،وال َغدُ ا ّل��ذي يُفل�سِ ُف
م�ضار َع الأزم��ن��ةِ وما�ضيها و�آتيها .وه� َ�ي:،
ال�س ُ
وامليناء ..واملنارة.
فينة ..واملر�سى..
ُ
ّ
حا�ضرَ .
وغ���دُ ك� ِّ�ل َغ� ٍ�د.
��ي :،ح�ضو ُر ك� ِّ�ل
ٍ
ه� َ
وما�ضي ِّ
ما�ض ،لأنّها ،يف ال َبدْ ءِ واخلتا ِم،
كل ٍ
هيِ - :،ر ْع َ�ش ُة الأبد ّية.
َ
-2َ
دم�شق ،ومل يفهموا
ك��لُّ ا ّل��ذي��نَ �أح� ّب��وا
�إ�شارتها� ،أح ّبوها - :،كمهنة.
احلب.
با�سم
ِّ
�صلبوها على �أعوادِهِ م ِ
�أ ّما �أنا ،لهذا َ
َ
وذاك ،فلقد �أحببتُ
دم�شق:،
كجندي عا�شق.
ّ
-3َ
كلُّ �شيءٍ يخفقُ
دم�شق:،
با�سم
ِ
والهواء ..وكر ّي ُ
ات الدّ م..
الق�صائدُ ..
ُ
ال��� َغ���دُ  ..والأم�������س ..والآن ..وم�سا ُم
الأزمنة..
ُ
العوا�صم
وتعويذات
والترّاب..
املكانُ ..
ُ
ِ
واملدن..
َ
يخفقُ
كلُّ
دم�شق:،
با�سم
�شيءٍ
ِ
ال ُ
رّاب ..ود ُم
أزمنة ..والق�صائدُ  ..وال�ّتر ُ
ّ
الع�شاق ..والأفئدة.
-4ُ
هي دم�شقُ
تنه�ض:،
ها َ
تنه�ض مثل ق��م� ٍ�ر �أرج����وا ٍّ
ُ
ين يف ال ّليلِ
الطّ ويل.
ً
َ
من جلّنا ٍر ولو ٍز.
عيناها :،تلِدانِ م�ستقبال ْ
وقل ُبها ،ب َ
ني
املجراتِ  ،يخفقُ بجاللِ �آلهةِ
ّ
ّ
ال�ضوء.
-5ٌ
من ع ْم ِر
هي دم�شقُ :،
تنهيدة دهر ّي ٌة ْ
ها َ
الزّ مان.
ٌ
ق�صيدة �صوف ّي ٌة على �أل�سنةِ ّ
اق ويف
الع�ش ِ
�أفئد ِة املت�ص ِّوفة.
اّ
من
ك
ر
د
م
الل
يف
ك
�سران ّيةِ
ِ
�إ�شار ُة املُد َر ِ
ْ
ُ َ
ّ
ا�سم ّ
ُ
تنه�ض يف مد ّونةِ الإ�شارات.
م�س
ال�ش ِ
ِ
هي دم�شقُ ُ :،
مل�سة اخللو ِد الّتي تطب ُعها
ها
َ
على جبينِها :الأبد ّية.
هي دم�شقُ  - :،فكر ُة الأبد ّية.
ها َ
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ال�شهيــد

�صدى الوهاد

• جودي ال َعربيد

•علي معروف

الفجر �أ�سيانا
ميمتُ جفني بدم ِع
ِ
ّ
احات َنا واز َد ْد َتها �أَ َلق ًا
�أَ َن ْرت َ�س َ
�أُ ُ
و�أنت ترفع يف �أَجوا ِئ َنا ال َعلما
غالب الظنَّ يف الأوطانِ حريانا 		
فهذه الدا ُر كم قد بُدّ لتْ َرهق ًا !.
وت�ستحثُّ اخلطا فيما �صبوت له
ُ
� ُ
أر�ض الأ�ضاحي عالها
وجئتَ
منفرج الأَ�سرار ُمق َتحما
ال�شوك �ألوانا 		
َ
فال عيونُ املها عادتْ
تقا�سمنا
ُ
الوجه ُم ْب َتهِج ًا
القاك ُر�ضوانُ �ضاحي
ِ
عرتيه هَ َمى
وطر ُفه من �شجا ما َي
ال�صحارى  ،فيغدو الكونُ ريحانا 		
ِ
َ
�سحر ّ
َو َربو ُة ال�شا ِم تزهو وهي َباكيةٌ
الرتاب كما كانت ح�شا�ش ُته
وال
ُ
ال�صيدَ من �أَقرا ِن ِه َو َ�س َما
وال الطيو ُر ُتعيدُ الوجدَ �أحلانا 		
من َو َّدع ِ
ٌ
قوافل َّ
هب
اج َها ُ�ش ٌ
غ�ضة �أَ ْف َو ُ
تناءوا يف رواحلهم
�أين الن�سو ُر ..؟ َ
َ
�ض ُح َّر ٍة َو�س َما
هم يف الفرادي�س � ،ضوء الكونِ حتنانا 		
فداء لأ ْر ٍ
تخبو ً
ُ
تاقت �إىل َما َج َبتْهُ يف انطالقتها
َ
ال�سنا مدد ًا
م�شتْ ر�ؤاهم على مدِّ ّ
�إىل ُ
ال�صفوة الت�أَ َما
		
اخللو ِد َو�ش ْم ُل ُ
احلب قربانا
�صليب
للرافعني
َ
ِّ
ديا ُر �أَهليك َر َّياهَ ا محُ َّر ٌ
مة
هودج الذكرى فيحم ُلني
�أم�ضي على
ِ
ِل َغيرْ �أَحبابها ما �أَوط�أَتْ َقدَ ما
		
ُ
املجد لهفانا
لأ
غنيات نخيلِ
ِ
ِ
ٌ
�صب بها َك ِل ٌف
ي�ؤ ُّمها
عا�شق ٌّ
�أُ ُ
الريح هل تدرين ما وطني ؟
�سائل
َ
�أو َخ ٌ
حاكم ظ َلما
ائف ِم ْن جت ِن ِّي
		
ٍ
وهب ال َ
�أَفدي ا َ
آفاق �أجفانا ؟
حلبيب الذي �أَهدَ ى حبيب َته
ذاك الذي َ
م�سرتخ�ص َو َدما
فتى
مما �أُ�سائلها
ٍ
		الأغلى حيا َة ً
ع ّيتْ على َخ َجلٍ ّ
َ
ت�ستطيع َيدٌ
الكرامة فيما
َفدَ ى
ُ
الت�سبيح كفرانا
ل ْه َف الأيامى ترى
َ
مل َي َ
اقت�سما
		
بق يف يده ٌ
�شيء ،فما َ
و�ش ّمرتْ تختفي عنّا ب�أيكتها
َ
الرتاب له
الفدائي �إن �أوما
�إنَّ
ُ
َّ
خلف الغ�صونِ انتهى الت� ُ
َ
أويل بهتانا
عهد ِه َق َ�س َما
		
َل َّباه� ،إنَّ َلهُ يف ِ
م ّو ُ
ال ُع ْم ٍر �أغنّيه فيرُ جعني
ما حار �إن �ضاق َح ْو ٌل �أو �أبى َز َمنٌ
القفر ر ّيانا
�إىل اجلذور  ،فيزهو
ُ
فاحلر ال يعدَ ُم الإقدا َم �إن َع َزما
		
ُّ
•••
الدهر ال تنبو �أَ ِ�س َّنتُهُ
َم ْن َقار َع
َ
من �أين �أبد�أ �أحزاين  ،و�أوردتي
ف�س �إِذا هَ ِر َما
		
وال تهون به َن ٌ
�أ�ضحتْ على الدرب �أوتار ًا وغدرانا؟
ً
دندنة :
أر�ض
رجع ًا يف
بطاح ال ِ
ُم ّ
ِ
عر ْج نحونا الآنا
يا حاديَ
ِ
العي�س ّ
ع�صماء قلّدها
قلعة
ُح ّي ِ
يت من ٍ
َ
•د .فايز عز الدين
اح ِعرفانا
�أبو الفداءِ جنو َم ّ
ال�س ِ
ف�إنْ رحلنا ف�إنَّ ّ
ال�ش َ
وق يبع ُثنا
ووجهك
قلبي
و�سف ِْر ِك
ِ
قلبي ِ
ال�صبح مزدانا؟
و َم ْن �سواه ُيعيدُ
َ
عا�شقان
زورقان
ن�سمع هطْ َل اخليلِ ُمنهمِر ًا
ل�سوف
ُ
وقد �أب ْي ِت على الذين تغطر�سوا
غارقان
ُ
ال�صهيل احلل ُو �آذانا !.
كم كان ذاك
التطرف
يف عهر جلباب
الوقت
بظلمة
ّ
ِ
والغليل
حما ُة � ُ
أحمل من تلك الربو ِع هوىً
وذاكرة اليباب
�شاهرين بقاءهم
عنك
ما الذي نرويه ِ
ُ
خيول العزِّ �أزمانا
طرزتْه
قد ّ
من ُدفقة الطيف
بعد هذا الأ�سود املمهور
من خفقة اجلبلِ الر ّيانِ � ً
أغنية
�إىل ِ�س ِّر الأبد
باملوت
ِ
ن�شدو بها حامل َ
اجلمر فر�سانا
ني
َ
ال...
التوح ِ�ش
وزندقة
ِ
ُّ
عت�صم ًا
�أمل ي�صونوا ذما َم
مل َن َر فيهم حيا ًة
اجلرح ُم َ
ِ
يف ت�سابيح احلراب؟
�أو بقايا
الدرب ما كانا .؟
حب ًال  ،لنغدو َ�سرا َة
ِ
•••
ُ
تغني منهم
الن�صر موعدَ هم
ه ّبوا �سيوف ًا  ،وكان
أتك
ُ
�إين قر� ِ
ري ًح ْبلٍ من َم َ�سد.
غ َ
يف لغات الآخرين
ُ
ال�سيف ُعريانا
الن�صر �إال
ي�صنع
ال
ُ
َ
ُع ْد بي �إىل �صف�صافة الروح
و�سف ِْرهم
ِ
هم واثبوا النا َر �إذ ُم ّ�ستْ مراب ُعهم
وبوح الأقحوان
أ�صداء
ل
ا
يف
أت
�
وقر
ني ُ
اخلل ِْد عنوانا
هذا الزمان زماننا
و�سطّ روا يف جب ِ
ً
ا
غيب
�أبد ًا
ونحن مننا  ،مننّي
النف�س يف جملٍ
َ
حتت َج ْمر الغيظ
ونكره ما ا�ستظلوا
�سقمانَ َّ
أر�ض تر�ضانا
عل رعا َع ال ِ
ُ
يوغل بالطغاة ال�سادرين
من زمان.
يح ُ
لكنَّ َّ
تنه�شنا
كل ِ
ذئاب ّ
الر ِ
�إذ البداية من هنا
اليوم نرجم بالر�ؤى
من ر�أ�س �شمرا
مت �أكفانا !.
ال�ص ِ
ونحن نر�ضى برو َد ّ
كي منتطي ُب ْر َج الهواج�س
أبجدية
ل
ا
واحلروف
أحالم لذي َو َج ٍع
باقي ًا متمددا
حما ُة رفق ًا ب� ٍ
والثرّ ى
�أم
احلب �أدمانا
هبوب
و�ساحميه ،
ُ
ِّ
كذا والثرُّ ّيا
فاني ًا متبددا؟
أر�ض يجم ُعنا
�إذا انت�سبنا
فروح ال ِ
ٌ
أنت من �شط�آن �أوغاريت
� ِ
�أ�شعلتُ حد�سي كي �أرى
اقر�أ �صداه فتلقى ال َ
أر�ض قر�آنا
َ
عتيق الدهر
زلت
ما ِ
ما كنت َقب ًال ال �أراه
يف ِّ
�شم�س ت�ؤ ُّم بنا
ع�ص ٍف لنا ٌ
كل ْ
�أُ َّم العبقرية؟
وجدتني
ال�شعب �سلطانا
النائبات  ،في�سمو
يف
•••
�صحوة �أحيا
يف
ِ
ٍ
ُ

فكلَّما َخمدَ ت َنا ٌر ُي�ؤَ ِّج ُج َها
َ
َ
َ
وكلَّما انطف�أت �أو �أو�شكت َ�ضرما
		
�ستح�ض ُر ُ
الليث ب�أْ�س ًا من َخليقته
َي
ِ
ت�ضاء َل فيه ب�أْ ُ�سهُ َح َزما
		
ف�إِنْ
َ
ال ُ
منابعه
النهر �إال من
ين�ضب
ِ
ُ
وما�ؤه ُي�ستقى َعذْ ب ًا و�إن َقدُ َما
		
َ
بردى فال�سابقونَ هُ ُم
ال
تخ�ش يا َ
وكلنا ِفدية منذورة لحِ ِ َمى
		
َ
َل َّب َ
يك يا وطن ًا �أبنا�ؤه َع َر ٌب
من زار ُه م َّر ًة َثنَّى و�إن َع ُج َما
		
َ
�أَنت ال�سال ُم َو�أنتَ
�شر َع ٌة
احلب ُم َ
ُّ
�أبوا ُبهُ
حلبيب زا ِئ ٍر َق ِد َما
		
ٍ
ما �ضاق ٌ
بيت ب�أهليه و�إن كَثرُ وا
َّ
ا�ستخف به �أَهلو ُه �إن َع ُظ َما
وما
		
أطراف �ساحله
كالبحر يبقى على �
ِ
مواجهُ َر َط َما
		
حتى �إذا ارتفعت �أَ ُ
ليت الأَماين على ِمقْدا ِر حاجتها
ما كان ُي نَ
مكفي مبا غنما
فت
		
ٌّ
َ
�ساح ال ِفدا يا مفتدي �أم ًال
َملأَ َت َ
وبتَّ ترقد يف �أَجفانها ُح ُلم ًا
		
� َ
آثرت ُح ْ�ضنَ ثرىً كم كنتَ ت�س�أ ُلهُ
و� ً
مبت�س َم ًا
		
صال فعا َن ْق َتهُ ظم�آنَ
ِ
َ
َز َر ْعتَ
نف�سك يف �أَعماقه َن َ�صب ًا
ال�سالح ويف �أَجوائه َن َغ َما
َيحدُ و
		
َ

مملكة القمر

ولو زرعوا ال َبدَ د.
•••
وقلبك
قلبي...
ِ
برعمان
جتاذبا ِ�س َّر ال�شعاع
على ال�ضفاف
وكنت �أدفع زفرة الفو�ضى
�إىل نهر اللهب
وال�ضوء يرفع ك�أ�سه
�شوق ًا �إىل القمر املعلّق
يف العال
فيح من غ�ضب
والنف�س ٌ
•••
ما بال زنبقة الهوى
�ضجرتْ بح ّبات املطر؟
والغيم �أحرق دمعه
ُ
آناء هذا الليل
� َ
من ظم�أٍ
ّ
وو�شحه الكدر
م�ضر ٌج
َو ْجهُ ال�سماء ّ
ُ
واحل ُّب ين�أى
والب�شر
خذين �إىل الفيحاء
خذين
خذين
لأدفن غربتي
يف طهر مملكة القمر.
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من حكايا املاء وامللح
•ح�سن �إبراهيم النا�صر
تتع�شق قلب ًا تخبئه يف ولع احلنني� .أمطرت ال�سماء يف ليل
بارد وريح جمنونة  .يف تلك ال�سماء كنا ن�شرب القهوة املرة
.الهموم واقفة على جدار ال�صمت والدموع عالقة يف زوايا
الأمنكنة � .أحزاين خب�أتها يف عينيك .ف�ضاء ي�ضيق ،ال�شرفة
مفتوحة على الليل ،وراءك يخرج الطريق وتبد�أ الأ�سئلة،
ال تن�سى روحي معلقة بك ،بعدك ال طعم للقهوة يف الفنجان
ويغفو احلبق على كتف البحر .قالت �:أال تعرف �شوقي �إليك
 ..جئت �أخريا مللت هذا الليل الذي ّ
مل م�صابيحه ال�شحيحة
� ،شا�سعة امل�سافات بيننا ،م�ضى من الأزمنة الكثري ومل نزل
بك يا فاطمة ما كل هذا القلق!
على انتظار �أزمنة ت�أتي  ،ما ِ
ً
ال �أ�ستطيع اخلروج من حالة الرتقب .دائما م�سكونة بظم�أ
الت�شوق ،نظر يف وجهها حمدث ًا نف�سه :يا لها من ام��ر�أة
على الرغم من معاناتها ووجعها �أن ت�ترك ف��وق �شفتيها
املر�سومتني بلون ماء الكرز ابت�سامة ك�أنها الندى الهاطل يف
الفجر على �أ�صي�ص احلبق .تخفي بتلك التجاعيد البهية
التي تزيد وجهها �ألقا � ،شيء من ذاكرتي ،قالت وقد انحنت
على حافة ال�شرفة  :وداع ًا للفرح � .أقلقني تعبريها املقت�ضب
�،ش�أنها حني تريد اخت�صار ما يوجعها  ،تعايل لنحكي ،هي
دائم ّا تنتظر �أي �شيء يجيء ،اقرتبت منها ،ابت�سمت ..حني
تطل تعتق روحي اقرتب مني �أكرث�،س�ألت متلهفة وهي تقدم
فنجان قهوة امل�ساء� ،أتعرف ..دون تردد �أعرف ماذا يا عطر
الهيل �.أح�ست بخدر لذيذ ي�سري يف �أنحاء ج�سدها ،و�أ�شارت
بيدها ،انتبه كيف يلمع الربق من ال�شمال ثم ينفجر الرعد
يف كل اجلهات  ،الريح ال�شمالية توجعني� .أخ��ذت ر�شفة
من القهوة� ،أ�شعلت لفافة تبغ  .حدقت يف الف�ضاءاتّ ،
كل
االجتاهات تنفجر ،الريح العا�صفة هذه امل��رة ج��اءت من
اجلنوب .تركت الفنجان مت�سائلة ..من اجلنوب؟ يبدو �أن
طقو�س املتغريات فعلت كما تفعل الغواية بالذين ت�سيطر
على �أنف�سهم ال�شهوة  ،توهموا �أن «الغولة « ..تتحول حلورية
! ت�ساقطت القناعات الزائفة ،مل تكن وجوه حقيقة ،تك�شف
ال�صد�أ عن وجوه كاحلة ترتدي لبو�س ًا ب�شرية .ت�ساقطت
الأقنعة  ..كما ي�سقط بقايا الروث من بعري �أجرب مرتوك
يف �صحراء مقفلة على املا�ضي .ان�شغل النا�س عن العلوم
والآداب والق�صائد والغزل ،كما ان�شغلوا عن النجوم والقمر،
منزلقني يف م���وروث حمالة احل��ط��ب ،ت��وق��ف َم��ن حمالة
احلطب هذه ؟ تلك التي يف جيدها حبل من م�سد و�سل�سلة
من نار تنتهي يف رقاب حوريات «�شيوخ الفتة « ؟..ال عمل لها
�إال ممار�سة العهر مع عبيد اجلاهلية ؟! �صنعوا من الوهم «
�صنم ًا « و�أمنوا ب�أن طريق «اجلنة «مفرو�ش بالدم ..بدمنا .؟
ك�أنك تكتب و�أن��ت غا�ضب،احلزن يدمي داخلك املتورم
بالتعب ،تابعت  ..تريد �أن تخرجني من هذا ال�ضيق � ،صوت
املطر ي�سكر لهفة الروح� ،أترى حني يالقي املاء وجه الأر�ض
ي�صبح بلون الدم� .أرعبتني الفكرة ،تخيلي الفرق بني ما كان
وما ح�صل .كنا نتحدث عن املطر وفريوز وعبد احلليم وعبق
اليا�سمني � ،أ�صبحنا نحكي عن ال��دم واحل��رائ��ق واخل��راب
والذبح وفتاوى العار واردة ؟!،
وبيع الن�ساء والأط��ف��ال يف �سوق ال��رق عالنية ،دون �أي
خجل .
هل هذه متغريات �أم �سقوط � .صمت �أطبق على ال�شرفة،
كما قلت �سقوط .جمعت ق��ط��رات امل��ط��ر يف كفها ،تعال
انظر  ..املطر بلون ال��دم ! �أن��ا مل �أق��ل املطر  ،قلت حني
حري
يالقي ماء ال�سماء وجه الأر���ض ي�صبح بلون ال��دم.
ّ
بالنا�س �أن يت�أقلموا مع الطقو�س اجلديدة للطبيعة ،اترك
�أوراق��ك  .تعال لت�صري معي ك��أين �أحيا فيك ،خذين �إليك
توح�شت الأمكنة  ،توح�شت الطرقات و�أ�صبح الليل م�سكون ًا
بال�سواطري والر�صا�ص واخلونة ،ال تكوين مت�شائمة لهذا
احل��د ،مل يزل هناك وم�ضات ت�شق العتم لينهمر ال�ضوء.
مل �أعد �أجيء البحر � ،صار البحر ي�أتي �إىل �شرفة  ،متعبة
هذه املتغريات ُتخيفني  ،ل�ست وحدك ت�سكنهُ االنتظارات،
ذات ليل «تبعرثت «جحور الأر���ض عن وحو�ش ..وع��ن ..
ذئاب ..و�..أفا ِع ..و�..ضباع ؟! .مل يعد حلكاياتنا ليل وقمر
وجن��وم وف��رح  ،م��رت بكفها على احلبق � ،شعرت بلزوجة
اكت�شفت
�صرخت يا �إلهي ظننته ندى� ،أ�سرعت نحوها وماذا
ِ
 .ت�أكدت �أن ماء ال�سماء حني يالم�س الأ�شياء على الأر�ض
ي�صبح دم ! �صمت .كنا يف ال�شرفة نر�شف القهوة ،نتبادل
النظرات من غري كالم  ،نرقب غروب ال�شم�س ،وانعكا�س
�أ�شعتها على البحر  ،الالزورد ي�شكل لوحة �شفيفة على املاء
 ،ثمة ف�سحة لل�ضوء  ،ك�أين �أقر�أ ما يف عيون النا�س � ،أدخل

ما مل يكن باحل�سبان
• ريا�ض طربة

حمراب الليل �أقيم طقو�س كتاباتي بعيد ًا عن العيون ،ليل
مي�ضي ونهار ي�شرق ،ال �شيء يحرك �سكون الأ�شياء � ،أنت لي�س
غريك ي�سكن تفا�صيل الزمن  ،يف الظهرية تتجلى ويف الع�صر
تخد�ش وجه الغيم ،ي�صبح الربق �أكرث ملعان ًا ،يف املغرب يكتمل
ال�ضوء حكايا الرحيل موجعة �أتعرفني كم �أوجعنا الفقد،
كيف ن�ستعيد �ألفة البيت القدمي و ب��راري القمح وليايل
قربك يدفئ ه�شا�شة
يدك
ِ
احل�صاد  .ليل البادية بارد ،هات ِ
عظامي� ،أ�شعلت لفافة تبغ جديدة  ،وتابعت ،كنا نحكي عن
غابات الزيتون والأقحوان� .أوقف الكتابة .اترك �أحالمنا
الكبرية يف «كينونتها» تتعتق  .ن�ستعيدها كلما كوانا الع�شق .
الريح تدفع بالغيوم املحملة باملطر �إىل ك� ّ�ل اجلهات
..و�أنا جهات ع�شقي �شرقي ،ناديتك ا�سمع دقات قلبي ،هل
و�شى لك امل�ساء ب�أين وحيد .جاء طيفك خمبوء بال�ضوء.
مر على ال�شرفة يف ليل كان القمر يو�شو�ش للنجوم من خلف
ّ
�سواد الغيم .كنت �أظن ب�أن البعد يقتل لهفة الع�شق ،كلما
طال غيابنا ت�أججت النار الكامنة يف اجلوف �أكرث .مع كل
�شم�س ي�ؤكد اليا�سمني انه ي�سكنني  ،ي�سكن حمربتي دفاتري
�..أقالمي � ..أحالمي � .أنت تكتب بنب�ض ال�شرايني �أال تخاف
�أن يوجعني ال�صرب ،و�أتوه يف االجتاهات بعيد ًا عنك  .ن�سمة
من �شرق ب��راري القمح تطوف كالغمام� ،أح��وا���ض احلبق
تنتظر وجهك ،الدالية املتعرب�شة على النافذة ال�شرقية،
تيب�س وقد باغتها اخلريف مبكر ًا .منذ زمن توهمت �أين
�أغلقت نوافذ الكالم وا�سرتحت .كيف ت�سرتيح .هل ي�سرتيح
املحب؟ كن كما �أنت تالقي الريح وال تنحني  .هناك ذكرياتي
معلقة على �أر�صفة البيوت العتيقة .بعد �أربعني من الع�شق
وما ارتويت ...وما ارتوى ظم�أ التلهف ..وت�س�أل �ألي�س يف هذا
ّ
...كل ما يف الكون جمال َ »..من يحب ال يرى يف
الكون جمال
وجه احلبيب �إال اجلمال « ...خذيني �إليك مازلت ريحانة
احلب �...أتذكر الورد اجلوري بلونه اخلمري الذي تبادلنا
عطره يف لقاءاتنا الأوىل  ،مل يزل يف الذاكرة .وت�س�ألنا
الأيام ملاذا �أجج جنون الريح  ،جاءت العا�صفة بكل �أو�ساخ
الدنيا لرتميها على �أر�ضنا � ،صارت الأر�ض تنزف و ..الزمن
ينزف ،و..الكلمات تنزف  ،و..هذا املطر النازل على الزيتون
ينزف ..الأق��ح��وان ينزف ! يا بحر جئتك يكوي احلزن
كفي كي يرتمد
جمرى مدامعي  .هات موجة من ملح تنام يف ّ
امللح على اجلرح � ،أيها ال�ساكن يف �شق�شقة ال�ضوء  ،هي�أت َ
لك
«التني والزبيب والتمر والقهوة املرة ..و�..أ�شعلت جممرة
البخور ».
مد يدك خذين �إىل حمراب التعبد،ال �شيء يف الأر�ض
يبقى �إال احلب �..إال احلب � .أم�سك بيدي  ..لعلنا ن�سرتجع
�صباحات خبز التنور  ..و ..تلك اللهفة ووجوه الأحبة  .كم
ي�شبه وجهك �سنابل القمح قبيل احل�صاد  .كيف ن�ستعيد طعم
القهوة املرة ،كي يكفكف النهار دموع املوجوعني واملحبني
والطيبني .ا���ش��رب م���رارة خ��واب��ي الع�سل والنبيذ املعتق
وق�صائد �أبي النوا�س ،كم مررت على م�ضارب بني حمدان
واملتنبي وع�برت جبال �سنجار وب�لاد الرافدين وتو�ض�أت
يف ماء الفرات و�أكلت من حبات �أ�شجار النخيل �شهي ًا كان،
وطاف احللم على �ضفاف دجلة ،حيث �أ�شرقت �أ�شعة ال�شم�س
من جذوة التوحيد .و �س�ألني النهار هل مررت على �شجرة
التوت يف ب�ساتني العا�صي والنعريية؟ توقف عن الكتابة ما
ّ
كل هذا احلزن يف عينيك؟ حني �أكون والبحر �أتخيل ب�أن
ال�سماء تكاد تالم�س املاء في�شتعل امللح .في�شرق وجهه من
خلف جبال فاران و�ألقي ال�سالم على تلك الديار .مل يزل
يف الذاكرة مل يزل عالبال� .أناديه وهو الذي ي�سكنني،كم
�أحتاج �إليك .متي يجيء ال�ضوء �أوجعني ليل االنتظار ،ما
�أزال مع كل فجر يف غيابك املوجع � ..أبادل البحر حكايات
امللح قالت ...وال��دم��وع تنهمر من عينيها الع�سليتني� ،أنت
تكتب �أم تعزف على قيثارة البوح �أوجاعك ،لي�س غريك
يرمم جرحي النازف  .تعال ن�شرب قهوة امل�ساء يف الداخل،
لن ن�سمح للمتغريات �أخذنا من واقعنا ،البد من االحتفاظ
بثوابت الوطن  ،مهما كان الوجع ط��ا ٍغ� .س�أبقى �أكتب عن
حكايا املاء وامللح و�أنت.
كانت ت��غ��ن��ي؟«ال ..كانت حتكي..و..تراق�صت حبات
الرمان على ال�شفاه»
يا لربيق العينني امل�سكونتني بال�شوق ..قبل �أن يبد�أ الكالم
..غفا احلبق
ً
على خدين من حرير .مل يكن «حلما»...
ثمة طيف ت�شتاقهُ حتى لو كان معك ؟!.
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التقينا ،هي و�أنا ،يف املكان الذي �سبق و�ضمنا يف جل�سة حميمة،
ا�ستكملنا فيها تعارفنا على �صفحات الف�ضاء الرحبة ،ثم كان
�أن تواعدنا وتعاهدنا �أن يظل هذا املكان لنا وحدنا ،منار�س فيه
طقو�س التخفي عن �أعني كثرية �إال عيون يحركها التطفل وحب
امل�شاهدة � ،صحيح �أنها غري ذات �أهمية لكنها مزعجة بكل ت�أكيد.
هي على حافة االنحدار �إىل املجهول ،بعدما طلبت الطالق
من زوجها ،فقد �ألقت القب�ض عليه متلب�سا جنحة الغزل مع
واحدة من �صديقاتها ،ثم راحت تقنع نف�سها ب�أن هذه اجلنحة
نزوة� ،صمتت ،تالعبت مبفرداتها ،تكلفت �ضحكة مع عبارات
�إعجاب مهارته يف انتقاء مفرداته ،بقدراته على ممار�سة
الغزل مع غريها ،غمزت من �صمته وتلعثمه ،حني حتتاجه يعيد
على م�سامعها تلك الكلمات الندية ،حبيبتي ،مناي ،ملهمتي،
�سيدتي...
مل يلتقط فحوى ر�سائلها  ،متادى  ،ان�صرف كلية �إىل طريدته
اجلديدة ،مل تتمالك مل يعد ل�صربها معنى� ،صارحته  ،وهرعت
�إىل املحكمة.
�أما حايل مع �شريكة حياتي و�أم �أوالدي فلم تكن غري �صورة
من �صور احلياة الزوجية الرتيبة اململة ،فقد �صربت وحتملت
نكدها ،و�شكها ،وات�ساع دائرة ظنونها ،ولأن حياتي كانت خالية
من �أي امر�أة ،فقد كنت �سعيدا جدا بخيالها الوا�سع وهي تتوهم
�أين كلما خرجت من املنزل البد �أن امر�أة يف انتظاري  .وتزداد
�سعادتي عندما تق�سم بكل ما لديها من مقد�سات �أين يف حالة
زواج من جمهولة ،وال تن�سى �أبدا �أن تتوعدها بالويل والقبور.
-2ك��ان الوقت خريفا ،لكنه عندي وعند �صديقتي ربيع وال
�أجمل ،بل حياة بكل معنى الكلمة �،أ�سعفتنا ن�سمات احلب ،بل�سما
هبط من العلياء ،ا�ست�شفينا من �أمرا�ض عدة� ،صار حلياتنا معنى
وطعم خمتلف.
�صحيح �أننا منار�س خيانة نراها م�شروعة ،لكننا كم متنينا لو
مل تت�أخر كل هذه ال�سنوات ،ثم نعود لن�ضحك �سوية� :إنه احلب
يف زمن احلرب..
تزداد ال�ضحكة علوا بفعل قذيفة ع�شوائية ا�ستهدفت احلي
القريب ،تقول:
وهذه �شهادة ولو من جمرم ال يعرف اهلل ....
ثم نعود ملمار�سة احلب  ،نتنبه لقدوم رجل ال نتبني مالحمه ،
نعتدل  ،ن�سوي �أو�ضاعنا  ،تت�سارع دقات القلب  ،تزداد خماوفها
من �أن يكون من الع�س�س� ,أطمئنها،
مير الوجل واحلياء ب�سرعة الربق ك�أن �شيئا مل يكن .
نخطف ما نظنه �سعادتنا من فم الوقت ،ن�سبح من جديد يف
اللذة ،ورمبا تكرر خوفنا �أكرث من مرة ،لكن ال�شارع الراقي جدا
جدا يبعث االطمئنان يف نف�سينا ،نتجاهل كل ما حولنا ،الهم لنا
�سوى �أن مت�ضي هذه ال�ساعة كما مرت �ساعات من قبل.
-3ال �أدري كيف �سارعت �إىل �إقفال نوافذ ال�سيارة و�أبوابها من
الداخل ،مع �أنني ال �أجيد احلذر وال �أظن �أنه ينجي من القدر،
لكن هذا اخلاطر رمبا جاء ب�إيعاز نوراين ،لطاملا ظننته حقيقة
بعد جتارب كثرية مررت بها .
كانت يدي قد ا�سرتاحت تلملم الليل عن �شعرها وهي �صامتة
رمبا تتفكر بلحظات لها مرت وظل عبريه فواحا يف ذاكرتها.
جفلت كغزال باغته �صياد �ضمتني بقوة :
انف�ضحنا ...
�سارعت �إىل فتح الباب اخللفي ،فقد تيقنت �أن �أحدا ما يحاول
فتح الباب املخ�ص�ص لل�سائق ،ووقفت بكل عني قوية و�صحت به:
ماذا تفعل هنا ؟؟
فوجيء متاما بال�صوت� ،سارع يف رمي ما بيده باجتاهي لذت
ب�شكل تلقائي نحو الأ�سفل ثم انت�صبت لأ�سمع �صوت ارتطام
جثته على الأر�ض  ،بعدما قذف بج�سده من �إىل �أعلى ال�سور.
تابعت حركته يف احلديقة خمافة �أن يعود ليقت�ص مني ب�سبب
ما حل به ،لكنني مل �أر �سوى ظل �أ�سود يرتطم ب�شجرة ويقع ...
�سارعت �إىل مقعدي� ،أدرت حمرك �سيارتي ،وانطلقت ب�سرعة،
تزايدت ال�سرعة بفعل قذيفة جديدة لكنها مل تخرجنا من
حالة ال�صمت والذهول ،و�أن��ا �أتو�سل النور لعلي ال �أك��ون قد
حتولت من عا�شق ميار�س اخليانة امل�شروعة �إىل قاتل �أو م�سبب
للقتل .
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•حممد رجب رجب
�أفق بي جناح الن�سر كيف يكون
وقف بي �شموخ ًا ال ت�شيه جفون
�أنخ بي على اجلوزاء ،كيف تفلّتت
وكانت يل اجلوزاء كن فيكون
وكانت بي العلياء بع�ض مناقبي
وكانت يل الب�أ�ساء حيث �أكون
�أنا ابن ارتكا�س املجد يف كلكل ال�صدى
وكهفي ن�ؤوم ،وال�صباح طعني
غيب مغ ّي ٍب
رهنت اقتداري بني ٍ
بالرياء يرين
،
فجر
و�صل�صال ٍ
ِّ
�صفيقة
و�أظلفت عمري يف ديا ٍر
ٍ
كفر ،والوفاء جنون
احلب ٌ
بها ُّ
�أعوم على الأم�س الوريف ،وبيننا
قال ًع من الليل الرجيم ُرعون
أقيم على رغد ارتدادي ،فمهجتي
� ُ
مالهن ظعون
وجد
ّ
عقابيل ٍ
أمرغ زهو الكربياء ،ف�أ�ضلعي
� ِّ
خميم ا�شتهاء ،والك�ؤو�س �شجون
ُ
و�أم�شي على ر�أ�سي ،ف�أ�ضحك منّي
وذو اّ
اللحجي بامل�ضحكات قمني
مغرب
ف�صام ،فبع�ض من ف�ؤادي
ٌ
ٌ
ٌ
ب�صمت القبلتني مكني
وبع�ض
ِ
الرحمن جلّ جال ُله
وبع�ض �إىل ّ
ٌ
وبع�ض هو ال�شيطان حني يبني
و�أحمل جلباب ابتزازي من ّمق ًا
�صدق ،والكتاب �ضمني
ب�أميان
ٍ
و�أرفع يف وجه ّ
ال�ضالل عقريتي
ودربي �إىل جنوى ّ
ال�ضالل مبني
�أُ�سفّه �أيامي ،ف�أجلد �سعيها
و�أن�سى ب�أين بعلها ،فتخون
ولي�ست هي الأيام تزري و�إمنا
ٌّ
فكل ،مبا �أ�سدت بيداه رهني
و�أغدو بخيل الفكر ال الكفر كافر ًا
ومن حمكمات الذكر �ضلّ يقني

•د� .إح�سان قنديل
-1حديث اال�صابع
�ضوء ي�سيل على ج�سدين
ٌ
�أتقرتبني قليال ...؟
أهم�س ِ�شعر ًا
ل َ
ينق ُ
ّط فوق الو�سادة
جمر
ْ
-2ليايل ال�شتاء
تز ّرر قم�صانها يف امل�ساء
لتح�ضن قلبي ...
�صباحا
تباعد �أجنحة ال�ضفتني
لأحمل حلمي
البحر
�إىل �آخر
ْ
--3
أحب الف�صول
� ّ
من الربد
حتّى اندالع احلرائق
بني ر�صيفني
جئت .....
لو ِ
ُ
خطاك
�إنيّ انتظرت
ِ

شعر
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بيان �إىل عرب املهباج
�أقيم حدود اهلل يف خيمة القلى
�أدين و�أُبري ،وال�ضمري ظنني
ومن �شبه الآيات �أزجى قيامة
دمع ،واملالك حزين
بها اهلل ٌ
قطعت �شرايني انتمائي ،ف�أ�ضلعي
�سراب ،وبحري بالأجاج ثخني
ٌ
و�أ�سلمت �سيفي الزدراء مروءتي
ٌ
�شتات ،واملروءة جون
وملئي
ف�إين زمان احليف والكيف والدُّ عا
�أحوقل ب�ؤ�سي ،واملالم ر�صني
حلكمة
و�أ�ستذكر اهلل ا�ستقاء
ٍ
�أخيط بها ثوب الرياء� ،أ�صون
�أقلّب نف�سي يف وجو ٍه كثرية
فدربي لآالف الدّ روب خدين
و�أقعد �أليف ًا مغبط العني �شاكر ًا
ف�إين ب�أقدام الطغاة ح�صني؟
�أتوئم بني ّ
ال�شاة والذئب مهطع ًا
وبني املدى واجلرح ل�ست �أبني
والغرو �أين ال �أقيم عدالتي
فمن �أين للّيل الكفيف عيون
وبيني وبني اجلاهلية �ألفة
�سراها على درب الب�سو�س فتون
و (داح�س) و (الغرباء) نبل مفاخري
ويزهو ب�شلو الكربياء جبني
وظلي على (احلمراء) ي�أكله ال�صدى
و(م�ستع�صمي) يف الرافدين بطني
�أر ّوع �إرث ًا فوق دجلة نع�شه
وبي �ألف (نريون) يدب خ�ؤون
تقي�أت نف�سي �أربعني غد ّية
�أالعن حظي واللعان هتون
غدوت �إله النّفط والقات والهوى
قطيع ن�سائي يف اخلباء مون
ت�شرذمت بني ال�شرق والغرب والأنا
فبع�ضي لبع�ضي ٌ
قاتل وطحون

الريح يف حومة الغوى
�أهزّ خيول ّ
ويف الوغي علج ،والرياح �سكون
يوحدين املهباج ما طال ليله
ّ
ويفرقني عند ال�صباح جمون
�أحرر نف�سي من بقايا �شكيمتي
خرافات كربي دا�ؤهن قرون
�أخو�ض على التّلفاز �ألف وقيعة
ف�صهيون نع�ش والربوع حلون
و�أبكي �ضياع (الفاجرات) فمهجتي
عليهن وجد حا�صب ومنون
وكيف �أداري �سوءتي ،ال �أعي�شها
وتدمى كوجه ال�صبح ،تذبح عني؟
و(�أو�سلو) ك�سيف القاد�سية �س�ؤدد ًا
و�ضيء ،وال�سبيل معني؟
ف�سلم
ٌ
ً
و�ضعة
كفى لعبة املقالع تيه ًا
فمو�سى لنا ،هارون كيف يهون؟
هو الرب �أعطى ،والهبات م�صونة
(من النهر للنهر العظيم تكون)؟؟
�ألي�سوا بني عم فنقري جوارهم
وعار علينا �أن ي�ضار بنون؟
�أل�سنا �ضيوف ال�ضيف نو�سع دارنا
فحل ثرانا ،وامل�ضاف �أمني؟
فما بالها بي�سان ت�شكو عقالها
ونحن بها ،وامل�ستباح ،قيون؟
وما باله (الأردن) يبكي وقاره
ومن عطره الليمون كيف يبني؟
ومن قال� :أنّا يوم (قانا) � ٌ
أذلة
ومن قال� :ضاقت بالغزاة �سنون؟
نطبعهم باحلقد ،حيث غبا�ؤنا
ويقتادنا تطبيعهم فندين
�أفق بي نيوب املوت كيف تكون
ف�إين بدين القادرين �أدين
فلي�س عدا ال�س ّياف يق�ضي لبانة
الرماح بزّ فطني
ولي�س عدا ّ

ولي�س عدا الرئبال يحمي عرينه
ولي�س بغري الكرب عزّ عرين
�أال فليطف بالدارعني مطهم
فكل طغاة الأر�ض �سوف تهون
�أال فليقم بال�سيف (بكر) و (تغلب)
بال�صغار بطون
كفى ما ا�ستطالت ّ

لوحات لهيلني
بفارغ
رب
�ص ْ
-4أحب ...
� ّ
و�أُ ُ
احلكاية
�سدل َ�شعر
ِ
فوق التمنّي
و�أرجع دوما
�إىل نقطة ال�صفر
-5لعينك �أ�سرار قلبي
ِ
مل
العوا
بني
ر
للتب�ص
ونافذتي
ِ
ّ
حتّى � َ
أعانق يوم ًا
احلب
من
ِّ
والزهر
ْ
-6كتنهيدة يف ال�صباح
ٍ
ا�ستفاقتْ
طيور النوار�س
يف غابة الروح
ً
واقفة
ليتك
ِ
فوق تلك ال�سواحل
العمر
حتّى مي َّر
ْ
-7-

أحب العيون
� ّ
أحب انغما�سي بها
� ّ
يف الطريق
الروح
�إىل زرقة
ِ
�ألوا َنها يف عبور امل�سافة ِ
ني
بني �س�ؤال ِ
ينتميان
�إىل وردة
الدهر
يف �صفحة
ْ
-8�أكان لهذي الورود ؟
بني حبيبني يحرتقانِ
�شفة الهبةْ
على ٍ
بعد ِت
�إذا ما ْ
ومل حتملي للف�صولِ
ربيع ًا يعيدُ تفا�صيلنا
حر
يف لغة ِ
ال�س ْ
-10لعمريَ
هروب الزمان
اخ�شى
َ
ً
و ْ
فر�صة
مل يعطني
إليك
للعبو ِر � ِ
َ
يدي
و�أخ�شى
احرتاق َّ

على �أملٍ يف الو�صولِ
وعيني �إن جدّ فت
َّ
النهر
خارج
ْ
-11�س�أحمل ح ّبك بني ال�ضلوع
ري
كزوادة القروي الفق ِ
الوجد
قليل من
ِ
بع�ض العتاب اللذيذ
على حافة الذكريات
خطاك
انتظار
ِ
على الدرب
وهي ت�سار ُع نحويَ
يف زحمة العابرين
ظبي
�س�أحمله مثل ٍ
جنمة
و�أرك�ض من
ٍ
لنجمةْ
-12�س�أحمل ح ّب ِك
املطر
مثل �أغاين ْ
َ
ومثل
انزالق ال�ضياءِ
ِ
الفجر
ل
و
ا
على
جبلٍ
ّ
ْ
-13-

ل ِو ا�سطعتُ
أخر ُت ّ
ات قلبي
دق ِ
� ّ
رب وقتي
ليك َ
بهذا الهطولْ
تركتُ �سماتي
ً
زاوية
على كل
يف الف�ضاء العليلْ
ُ
يديك
عبدت
وكنت
ِ
ِّ
ك�صويف هذا الزمانِ
عينيك
يقود �إىل هدب
ِ
� َ
أ�سئلة امل�ستحيلْ
َ
ّ
وال�شط
البحر
فيا فرحة
ِ
�إن الم�سا قدميك
لينهمرا
�سكّرا وهديلْ
انا �سارق النار
يا جمرتي
�سر ما خ ّب�أ العا�شقون
ُّ
وفينيقُ هذا الزمانٍ
القتيلْ
الرتاب عن الروح
�أزيح
َ
أفتح نافذ ًة لل�صهيل
� ُ

قصة

•عدنان كنفاين
م�ل�أت ر�أ�سه روائ��ح الأدوي���ة املر�صو�صة على الرفوف ويف
اخل��زن التي متلأ ج��دران املكان الرطب ،خمتلطة مع �صوت
�صرير الباب اخل�شبي الثقيل الذي ما يزال يئن هو الآخر.
�ألف مرة قال لهم �أن ي�ضعوا قلي ًال من الزيت على مفا�صله
ال�صدئة ،ويوقفوا �صريره الطاحن الذي يدّ ق يف ر�أ�سه دون
ت ّوقف.
تناول قر�ص ًا مهدئ ًا قذفه يف حلقة وابتلع معه دفعة واحدة
كم ّية كبرية من املاء ،ثم تهالك على الكر�سي القريب يحاول
�أن يرخي �أع�صابه امل�شدودة.
فقد �أم�ضى الوقت منذ ال�صباح ينتقل من مكان �إىل مكان حتت
� ّأ�شعة �شم�س �آب الالهبة ،ينجز بع�ض الأعمال ال�ضرورية التي
أ�صرت على �أن ينجزها اليوم!.
�أدرجتها والدته على قائمة � ّ
لو �أنها مل تبد�أ طرح الأمر..؟
ً
�ألف مرة حت ّم�س ليقول لها �أنه لي�س م�ؤهّ ال وال يقف على
�أدنى درجة من اال�ستعداد لولوج الدنيا اجلديدة التي بدت
�أمامه م�س�ؤولية مرعبة وثقيلة ومك ّبلة.
مل يكن يخطر على باله جم��رد خاطر �أن يتزوج يف �سنّه
املبكّرة هذه.
ومل يجر�ؤ على مواجهتها باحلقيقة التي ي�ؤمن بها .فهو
يدرك �أنها من �أجله و�شقيقيه كافحت ونا�ضلت وحت ّملت �أق�سى
ما ميكن �أن تتح ّمله امر�أة حملت عاهة م�ستدمية رافقتها منذ
�أ�صيبت يف طفولتها مبر�ض �شلل الأطفال وترك �أثر ًا له على
�صورة عرج وا�ضح يف �ساقها الي�سرى التي تنق�ص �سنتيمرتات
عن طول ال�ساق ال�سليمة الأخ��رى ،الأمر الذي يجعلها وهي
مت�شي تقفز قفز ًا ويتثنى ج�سدها �أمل ًا ،وتبدو مع كل خطوة
تخطوها ك�أنها تلتقط �شيئ ًا عن الأر�ض.
كانت جميلة� ،شقراء ،بي�ضاء الب�شرة ،حتمل تفا�صيل وجه
مالئكي وعينني زرقاوين ،وكانت �شا ّبة مل تتجاوز الثالثني
عندما �أ�صبحت �أرملة!.
ويدرك �أن هاج�سها الدائم باالنتقام يتقدّ م على كل �أمر �آخر
يت�صور يف �أي
مهما كان مهم ًا ،ويدرك ال�سبب يف ذلك ،لكنّه مل ّ
يوم �أن يكون هو نف�سه و�سيلة من و�سائل انتقامها.
�أن يتزوج !.يف هذا الوقت وهذه الظروف !.ال بد �أنه اجلنون
بعينه.
�إنه يف �أف�ضل الأحوال موظف ًا ب�سيط ًا يعمل حديث ًا يف م�ستودع
للأدوية ،يق�ضي فيه �أكرث من ع�شرة �ساعات يومي ًا ،وراتبه
املتوا�ضع الذي ي�ساهم ب�أكرث من ثلثه مل�صروف البيت وتدري�س
�شقيقيه يكاد يكفيه.
حرك ر�أ�سه بح�سرة� ،شعر بقليل من الهدوء،
�أن يتزوجّ ..
متتم:
ـ ليتها مل تطرح الأمر منذ البداية.؟
ً
مل يكن مو�ضوع ًا يطرح ،بل كان قرارا اتخذ ووجب تنفيذه.
هي كذلك ال تنتظر الر�أي من �أحد ،وال ترتك �أدنى فر�صة
للمناق�شة ،ما دامت تت�صور �أن يف تنفيذ ما تقرره انتقام ًا على
�صورة ما من والده الذي تركهم وهجرهم منذ �سنوات عديدة.
مل تكن لها حيلة فيما ح�صل فقد خرجوا مع من خرج من
البالد �أيام النكبة ،وب�سبب الفقر واحلاجة �سافر زوجها بعد
وقت ق�صري للعمل يف العراق ،ومل تلبث هي املقيمة مع �أوالدها
يف بيت �أخيها الوحيد يف مدينة بعيدة عن العا�صمة ،لي�س لهم
من معيل �إال اهلل� ،أن ا�ستلمت عن طريق �شقيق زوجها الرثي
ورقة �صفراء تقول بعد مقدمات طويلة �أنها طالق!..
علمت فيما بعد �أنه التقى هناك مع امر�أة غنية و�سمينة..
�أح ّبها وتز ّوجها!..
ً
لقد ارتكب والده ما ال يحتمل من الآثام ،دفعوا جميعا الثمن
الغايل من طفولتهم و�شبابهم بل وحياتهم ك ّلها ،ملاذا عليه �أن
يدفع الفاتورة الآن ،وبهذه الطريقة.؟
ما ذنبه �أن يتزوج� !.أمر مل يخطر له على بال ،كيف يفعل
وهو يدرك واقع فقرهم وفاقتهم ،لقد ا�ستطاعوا بالكاد بعد
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كعك الفقراء
جهاد طويل ت�أمني �سكن م�ستقل لهم� ،صحيح �أنه متوا�ضع وال
يعدو عن غرفتني� ،إال �أنه بيت م�ستقل على كل حال �إىل جانب
بيت خاله الطيب الذي قدّ م لهم ما ا�ستطاع من م�ساعدة رغم
فقره هو الآخر ،عندما وجد نف�سه بني ع�شية و�ضحى م�س�ؤو ًال
عن �أخته و�أوالدها.
يف ذلك الوقت ال�سهل �أراد والدها الرثي �أن يربهن� ،أنها رغم
العاهة ال�شديدة التي ت�شكو منها تبقى قادرة على حتقيق
وج��ود مت�ألق لذاتها ،يجعلها جديرة على دخ��ول معرتك
ان�صب
احلياة بالتح�صيل العلمي من �أو�سع الأبواب ،وهكذا كاّ ،
اهتمامه على تدري�سها اللغة الفرن�سية يف �أف�ضل املدار�س،
وحتت �إ�شراف خرية املد ّر�سني.
تقدم خلطبتها ابن عمتّها ال�شاب الو�سيم ،وافقت ووافق
ً
�سوية يف خري عميم ورفاه،
والدها ومت لهما الأم��ر ،وعا�شا
�أثمر ثالثة من البنني الذكور.
وجاء اليوم الذي �أفيدت فيه من اللغة التي �أتقنت تع ّلمها يف
اخلا�صة و�أهّ لتها حني دعت احلاجة للتدري�س
مدار�س حيفا
ّ
خا�صة �أي�ض ًا.
يف مدر�سة ّ
ً
و�أ�ضافت �إىل جانبها عمال �أخر يف تطريز اجلالبيب الن�سائية
باخليوط ّ
الف�ضية والذهبية يدوي ًا ،مهنة �أخرى � ّأ�شد تعقيد ًا
و�أكرث جهد ًا ،وا�ستطاعت �أن حتمل بجدارة عبء امل�س�ؤولية
وتر ّبي �أوالده���ا ،تطعمهم وتك�سوهم وتعلمهم� ،صحيح �أن
ذلك جاء بحدود الكفاية الدنيا ،لكنها ا�ستطاعت �أن حتقق
املعجزة.
وحني تقدم ال�سن بها و�أنهكها التعب وتفاقمت �آالم �ساقها
املعطوبة ّ
ا�ضطرت لرتك التدري�س الذي يك ّلفها عناء امل�سري
كل يوم بني البيت �إىل املدر�سة التي تعمل فيها ،والتي تبعد
م�سافة لي�ست ق�صرية.
كرب �صالح ،و�صار لزام ًا �أن ي�شغل مكانه الطبيعي ويح ّمل �شيئ ًا
من امل�س�ؤولية ،عمل يف م�ستودع للأدوية ،مل ي�شكو �أو ميتع�ض،
بل ر�أى فيه فر�صة طيبة ومنا�سبة يقدّ م فيها واجب التعبري
املا ّدي عن امتنانه وعرفانه لوالدته ،املر�أة التي ر�آها يف كل
الظروف عظيمة .و�شغلت يف مراحل حياته كلها موقع الق ّمة.
لو �أنها مل تبد�أ هذا الأمر.؟
�إنه قرار ال رجوع وال تراجع عنه ،ولن يجد فيه ثغرة يلج
من خاللها ي ّبدل ال�صيغ واملعايري .حتى �أنها ا�ستكملت ترتيب
التفا�صيل ،كما يف كل قرار تتّخذه ،فقد اختارت العرو�س،
ومكان �إقامتهما ،حدّ دت مواعيد اخلطوبة وحفلة الزفاف
وما يلزم للمنا�سبتني ،ور�سمت �أ�شكال الهدايا التي تقدّ م �إىل
العرو�س يف مثل هذه املنا�سبات.
�أح�س وهي حتدّ ثه يف جملة التفا�صيل �أن الأم��ر غاية يف
ال�سهولة ما دامت العرو�س بنت حالل وتر�ضى بكل �شيء وب�أي
�شيء يف �سبيل �سرت احلال وبناء بيت زوجية حامل.
العرو�س املختارة "ربيعة" ابنة خاله ..م�شكلته بد�أت من
هنا ..ربيعة!.
مل يت�صور �أن تكون له زوجة يف يوم من الأيام ،ال�صورة التي
ر�سمها لها على الدوام �أنها مثل �أخته ،فقد تربيا مع ًا ،لعبا وناما
�صغار ًا يف بيت واحد وعلى فرا�ش واحد ،در�سا مع ًا ،ور�سما مع ًا
كل منهما .هي بالن�سبة �إليه �صديقة
�صور ًا خمتلفة مل�ستقبل ٍ
�أو قريبة لي�س �أكرث.
لكنه عندما فكّر فيها بطريقة خمتلفة� ،أن تكون زوجته،
كما �أرادت �أمه اكت�شف �أنها �إن �صارت له زوجة فقد �أوتي خري ًا
كثري ًا.
ت�صري زوجة له.؟
ـ �آه كم هي جميلة وب�سيطة وهادئة..
ابت�سم ب�سعادة غامرة ..ومل يعرت�ض.
انتف�ض فج�أة..
حتى ه��ذه النتيجة التي جاهد على �إق��ن��اع نف�سه بها مل
تكف لإقناع عقله بفكرة الزواج من �أ�صلها .امل�شكلة �أكرب..
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�إن��ه الفقر واحلاجة ،وال��زواج م�س�ؤولية وم�صاريف كثرية
وم�ست ّمرة.
كان حلمه الأهم �أن يحيل �أمه على التقاعد ،كافح من �أجل
ذلك ،ويعمل امل�ستحيل لي�صل �إىل حتقيق حلمه ،وها هي ذي
تطرح �أمامه بداية جديدة ،تفر�ش م�سالكها ال�صعبة بالورود،
وترتك الأحداث تن�ساب �أمامه ب�سال�سة ودفء.
ـ الغرفة الثانية جاهزة وحتتاج �إىل قليل من الرتو�ش
والتنظيف ،غرفة واحدة تكفي وتزيد يل ولأخويك ال�سرير
واخلزانة والأ�شياء الأخرى �أمر ب�سيط للغاية ،نتعامل مثلما
حم�لات املفرو�شات ون�سدّ د
يتعامل النا�س ونتفّق مع �أح��د ّ
القيمة �أق�ساط ًا� ،أ ّما جهاز العرو�س والذهب� ،أقول لك:
ـ ال �شيء يذكر ..خ��امت وحلق ومالب�س �شخ�صية عندها
منها ال�شيء الكثري� ،أ ّما ما ت ّبقى من �أمور �ضرورية ن�ستطيع
توفري ثمنها من راتبك منذ اليوم وحتى موعد العر�س ،وال
تن�سى �أن خالك تع ّهد تقدمي �ستائر النوافذ هدية البنته.
بقيت تكاليف حفلة العر�س ،علينا �أن ن�س�أل �أحد جرياننا
لت�سليفنا مبلغ ًا من املال ملدّ ة ق�صرية بينما جنمع ما ي�أتيك
من هدايا نقدية تقدّ مها النا�س ع��ادة يف ه��ذه املنا�سبات.
و�إياك �أن تن�سى ع ّمك الرثي ،عليك �أن ت�سافر �إىل العا�صمة
خ�صي�ص ًا تدعوه وعائلته ب�إحلاح �إىل احل�ضور ،وال بد �أن يقدّ م
امل�ساعدة الكبرية والرئي�سة التي �ستغطي بال �شك التكاليف
كلها وتزيد ،ف�أنت يف كل الأحوال ،ابن �أخيه..
ثم هم�ست حتدث نف�سها :وال بد �أن يعلم وال��دك �أنني �أنا
املر�أة العاجزة� ،صنعت رجا ًال.
حرك ر�أ�سه با�ستياء ،فقد عاد منذ قليل من العا�صمة ،ونفّذ
ّ
بالتمام ما طلبته �أمه ،وحني زار عمه الرثي القى منه ومن
�أ�سرته الكثري من الرتحيب والتمنيات الطيبة ،عاد على الإثر
م�ستب�شر ًا خري ًا.
وقبل �أن يبا�شر عمله اليومي يف امل�ستودع� ،أجنز �سري ًا على
قدميه حتت �شم�س �آب الالهبة بع�ض الأمور الأخرى� ،أهمها
توجيه الدعوة �إىل �أ�صدقاء الأ�سرة املقيمني يف املدينة خارج
حرم املخيم.
ا�ستقبلته �أمه ظهرية يوم الزفافّ ،
تطري له اخلرب ال�سعيد
املنتظر:
ـ �أر�سل ع ّمك الأمانة ،عليك الذهاب فور ًا ال�ستالمها من مكتب
�سفريات "املدينة"..
�سبقته خطواته ،كان فقرهم �أ�شدّ وط�أة عليه من ظلم الدنيا
أح�س يف حلظة �أن �أثقا ًال كثرية بد�أت تنزاح عن كتفيه
ك ّلهاّ � ،
املنهكني بالديون والأح�لام ال�سوداء والقهر وعلب الأدوية
أح�س �شحنة كبرية من الهواء النقي
املبعرثة يف كل مكانّ � ،
تدخل رئتيه للمرة الأوىل.
تنتظره ربيعة يف ثوبها الأبي�ض ال��ذي ا�ستعارته �أم��ه من
مكان ما ،جتل�س على كر�سي مرتفع تفتح ذراعيها لت�ستقبله
وت�ستقبل معه حياة جديدة.
وقف ببالهة �أمام املوظف املبت�سم ،تناول منه بحذر علبة
ملفوفة ب�أناقة وعناية ،فتحها على عجل ،مل ي�صدّ ق ما ر�أت
عيناه.
�أقرا�ص ًا كثرية من حلوى الربازق ،والعجوة الطازجة..
نظر قلق ًا �إىل املوظف مرة �أخرى.
�س ّلمه مظروف ًا �أنيق ًا �أي�ض ًاّ ،
ف�ضه بيد مرجتفة� ،أخرج منه
ورقة بي�ضاء ،قر�أ منها على عجل:
ـ �ألف مربوك ..بالرفاه والبنني!..
ق ّلب الر�سالة بني يديه مرات كثرية ..ثم ابت�سم بخيبة..
ومل يلبث �أن انفجر ي�ضحك ملء �شدقيه.
عندما عاد �إىل البيت ،توجه على الفور �إىل املطبخ� ،أح�ضر
�صحن الزيتّ ،
ر�ش القليل منه على مفا�صل الباب ال�صدئة..
و�أ�سكت �صريره احلاد!..
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قراءات نقدية
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عندما غنى القمر
لل�شاعر حممد ح�سن العلي

•جميب ال�سو�سي
لي�ست �أنثى متخيلة من طني الق�صيدة
لإلهام ال�شاعر ولكنها �أنثى من حلم ودم
وتاء الت�أنيث العطرة ت�سيل يف كل مقطع
يف الق�صائد لتنبت م�ساكب غزل وع�شق يف
بنيتها الهادئة.
 ..يتعامل " حم��م��د ح�سن العلي" مع
ال�شعر ..واجلملة ال�شعرية الأنيقة يف
مو�سيقا متنا�سقة مع لطف املعنى واندفاق
ال�صبابة الع�شقية املت�أتية من ال�شفافية
وال�صدق ولي�س متثي ً
ال على الأنثى التي
�أح��ب ،ليتمكن من �صدها فهو ال�صادق يف
هيامه ،وكذلك التي �أحب �أنثى ذات ذكاء،
وعواطف نبيلة ،وتفرد بالفهم والتلقي
احل��اد الذكاء واجللي بالثقة واحلوا�س
العالية..
م��ن ي��ق��ر�أ ديوان" عندما غنى القمر"
�سيكت�شف روح ال�شاعر الغنية املعب�أة
بالب�ساطة وامل�سكونة بال�سهل املمتنع الذي
ت��ر ّب��ى عليه ال�شاعر متم�سك ًا ب�سال�سة
امل��ف��ردة ووظيفتها البالغية ،م�شغوف ًا
باجلملة ال�شعرية ذات الظالل اخلفيفة
التي تو�صل املتلقي �إىل العذوبة وال�سحر
البالغي ,تتلم�س يف الكثري م��ن ق�صائد
املجموعة اللهفة املتدفقة للمحبوبة،
م���ن خ��ل�ال ����ص���دق امل���ح���ب ،وم����ن خ�لال
التكثيف الأنيق جلمله ال�شعرية ،التي
ت�شعرك ب��دفء املعنى وقربه من ذاتك
كمتلق ،ورمب��ا �شاركك يف معاناة حدثت
ٍ
معك ،ف�أو�صلها �إليك دون منة ليلتقطها
�أي عا�شق �أو حمب يف هناءة وان�سجام،
وهذا جزء من مهام ال�شعر وقدرته على
حتريك م�شاعر الآخ��ري��ن� .أن��ا ال �أدع��ي
ه��ن��ا� ،أن ك��ل ق�صائد امل��ج��م��وع��ة كانت
كذلك ولكني �أزع���م �أن ال�شاعر امتلك
�أدوات��ه الفنية و�أتقن جتربته ال�شعرية
يف التقاط اخلفي من الرتاكيب املبهجة،
وامل�ؤثرة عند القارئ فرائحة الق�صيدة
تدخل �إىل حوا�سك من مطلعها وتنفذ يف
م�ساحات وا�سعة فيك ،حتى لت�شعر �أنك
�أنت العا�شق� ،أو املفتون يف رنة البداوة �أو
ال�سمفونية البدوية يف �صوت حبيبته� ،إن
ال�شاعر يو�صل �إىل حوا�سك غنى املو�سيقا
وحركتيها املغمورة بالب�ساطة الهينة
وه��و يف الوقت ذات��ه يتقا�سم مع �شعراء
احلداثة لعبة االختباء يف بهر اجلملة
ال�شعرية ،وامل��ف��ردة املحملة بال�صدى
الذي يحتل موقعه يف املعنى دون �صعوبة
يف التفا�سري �أو �ضياع يف جماهيل اجلنون
ال�شعري ال�ضبابي� ،أنا كقارئ متمر�س يف
الق�صيدة احلديثة �أع�شق جنونها و�أتلهى
يف مغاورها الفاتنة ورمبا �أن�سى نف�سي يف
�أجنحتها الهائمة ،ولكني �أح�ترم رزان��ة
الق�صيدة العمودية ال��ت��ي تلب�س ثوب
احلداثة مبعايري االتزان واالكتمال ،ثم

�إنني ال �أميل �إىل �أي طرف من خندقات
ال�شكل ..فما ي�أتيك جمي ً
ال يظل ت�أثريه
يف �شرايينك من هذا ال�شكل �أو ذاك ..املهم
�أن ينزل فيك مبت ً
ال بعطر ال�شعر وحالوته
بعد هذه املقدمة الطويلة �أراين مطالب ًا
بفتح نوافذ ق�صائد املجموعة وتثبيت
ف�ضائياتها.
 ..يقدم ال�شاعر طبق ًا مذخر ًا بالر�ضى
يف رده ر�سالة احلبيبة والتي �أ�شعرته �أنه
مكتظ باملطر والغيوم فالغمامة القادمة
م��ن م��دي��ن��ة ال�سحر م�شفوعة بالعطر
واخلمر ،وك��أن يف �شجرها �أغ�صان دانية
القطوف ملونة وعابقة وباعثة يف الوقت
ذات��ه �أفانني الهوى لدى ال�شعر ومفجرة
الكمون املتو�ضع يف زوايا الإح�سا�س ،ك�أمنا
كان ينتظر عود ال�سواك ال��ذي �أ�شاع يف
�شرايينه عطر الوعود بالتالقي ،وندى
احللم وان�سكاب ال��دفء امل��رجت��ى ..فهو
�أم��ام �أنوثة تتدفق منها الفطنة وتعلم
بهذه الفطنة كيف حترك ذاك الكمون
عند ال�شاعر وال �شك �أنها هي الأخ��رى
غارقة بالع�شق ال�سامي ومولهة ب�شاعرها.
الر�سالة املثبتة يف مطلع املجموعة �أو
الر�سالتان اللتان �أ�شعلتا عاطفة ال�شاعر
كانتا ن�ص ًا منها كما يلي :يا �شاعري معلق
ثالث...
عود الثقاب الذي �أ�شعل �أث��واب العا�شق
واملع�شوق مع ًا و�أيقظ كل �شياطني ال�شعر
وجنّه ..هما الر�سالتان اللتان كانتا القدح
املعلى يف �سبائك الف�ضة ال��ت��ي �أ�سالت
�سواقي الق�صائد كلها يف املجموعة فجاءت
املجموعة تدفق ًا غزلي ًا ،و�إلهام ًا حمموم ًا،
ونب�ض ًا مت�سارع ًا ،على �شاطئ االفتتان كل
طرف بالآخر ...ل�ست �أبرئ كل �ساحات
امل��ج��م��وع��ة ب��ال��ن��ف��اذ وال��ت���أث�ير فبع�ض
ق�صائدها جاء عادي ًا لي�س كاتقاد �أوالها،
�إن كان من حيث ال�شكل �أو امل�ضمون ،حيث
ك��ان��ت رت��اب��ة املعنى وا���ض��ح��ة �إىل حد،
وما �أدري �ألأنها كتبت يف عجالة �أو تعب

�أو على الأق���ل لي�ست يف ت�صاعد بنية
الق�صائد الأخ��رى وق��د يوافقني ال��ر�أي
قارئ �آخر �أو يجد لها عذر ًا لهذا االنكما�ش
الذي �أح�س�سته �أنا يف قراءتي.
 ..مهما يكن من �أمر ف�إن ال�شاعر �أو�صل
جمالية الكلمة �إل��ي��ن��ا و�أب����رز دالالت
املعاين التي �أراد وهنا البد من الإ�شارة
�إىل الق�صائد ال��ث�لاث ال��ت��ي عنيتها يف
الرتابة �أو الق�صور يف الأل��ق �إىل حد ما
/ق�صيدة :قلبي تهافت والثانية :ذات
اجلمال ال�سرمدي والق�صيدة الثالثة:
يا �شال /هذه الق�صائد ليتها لو مل تكن
يف ثنايا املجموعة �أو هكذا �أق�ترح .نعود
�إىل جماليات الق�صائد ورهافتها يف ال�شكل
وامل�ضمون ذلك �أن اقتدر ال�شاعر ومتكنه
من �أدوات���ه �أ�سبغ على املجموعة في�ض ًا
م��ن العذوبة وال�سال�سة وجعلنا ننتبه
�إىل براعة اجلملة عنده و�إىل ا�صطياد
املفردة الغنية بالهدوء البالغي ،ومن هنا
�أمتنى من ذواقة ال�شعر قراءة تالوين هذه
املجموعة ال�شعرية ونكهتنها اللطيفة.
يقول ال�شاعر يف ق�صيدته على الر�سالة:
اهلل ما �أحالك من ع�صفورة
طارت بقلبي واختبت بجناحي
لك�أن حبك مثل حبي ظامل
حق ًا كع�شق فرا�شة امل�صباح
 ..ما دام خمرك يف الك�ؤو�س موله ًا
ف�أنا –وحقك -لن �أكون ال�صاحي
تفاح وجنتيك ي�شدين
اهلل ..ما �أحلى جنى التفاح
يتلم�س القارئ يف جل ق�صائد املجموعة
خيط ًا دافئ ًا من اللغة الثالثة التي ت�شد
املتلقي وتقربه من م�ساكبها �إ�ضافة �إىل
ال�����ص��ورة ال��ت��ي ت ��أت��ي ه��ادئ��ة ف��اع��ل��ة يف
تراكيب اجلملة ال�شعرية ،و�إذا دقق فيها
القارئ يلمح فيها ال�سجية الغارقة مبياه
الدربة والتمكن النابعة من ذاتية ال�شاعر
والتي ت�سعفه يف التقاط ال�صورة وبهائها:
فت�شي عني �أنا يف هم�سة
واقرئي خارطتي بني الظالل
 ..والح�����ظ م��ع��ي يف ق�����ص��ي��دة :عند
الطبيب" كيف يتوه املولّه بها يف �سراديب
ال�شعر ونفحاته:
قالت �أنا عند الطبيب فقلت ال
�إن الطبيب بحاجة ليديك
�سريوح من هم�س العبري خمدر ًا
و�أظنه �صار املري�ض لديك

التعبريية واللغة التي تقرتب ج��د ًا من
تعابرينا ولكن بوجد �شعري يحمل عبق
امل�شاعر ورهافته.
� ..إن احل�����س املختبئ وراء الكلمات
واجل��م��ل لعمق م��ت��أ���ص��ل وج��م��ال طافح
ا�ست�أثرت يف وجدانياته ولهفة بوحه
ونزاهة تدفق حميميته التي نبتت من
زم��ن بعيد يف روح��ه الهادئة وم��ا �أظنني
ظامل ًا �أو مبالغ ًا على الأق��ل – يف �سريرة
ه��ذا ال�شاعر امل�ضمخ ب��ال��غ��زل ،واملتيم
مدت ب�ساطها
ب�إي�صال بوحه �إىل تلك التي ّ
الأخ�ضر �إىل �أر���ض الوجد عنده فنالت
منه دون �أن تدري مكامن ع�شقه ،وتالفيف
ذكرياته حا�ضرها وما�ضيها وم�ستقبلها
و�أراين هنا �أغ��و���ص يف امل��دى ال�شخ�صي
لديه -وال عيب يف ذل��ك لأين �أح�سن يف
تنف�س الق�صيدة لديه هذا الدفء العامر،
وان�سكاب امل�شاعر ،وم��رة �أخ���رى �أطلب
من املتلقي قراءة الديوان بتمعن وت�ؤدة
ليكت�شف ذلك بنف�سه.
بدرب
يخفق القلب �إن مررت
ٍ
كنت فيه ال�صباح قبل ال�شروق
كنت ظ ً
ال على مفارق قلبي
وندى الغوث يف ابتهال الغريق
•••
يا �آخر احلب يف عمري و�أجمله
من �أين جئت بهذا القاهر العاتي
فهل تظنني �شعري فكرة عربت؟
�أما علمت ب�أن ال�شعر مر�آتي؟

هكذا يطل عليك املفتون بوقد احلبيبة
هذا الظن الذي عند �شاعرنا غد ًا يقين ًا ،وامل��ت��ل��ظ��ي ب��ا���ش��ت��ع��االت ال��وج��د وحمى
ففي بهجة روح ال�شاعر ما يعمم الطبيب ،املتلهف باللقاءات املوعودة ممدودة �إىل
وين�شر العطر ال��زك��ي ب��ه��ذه الب�ساطة ال نهائي امدى وق�صي �سماوات احلب.

نافذة على العالم

•ممدوح �أبو الوي
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نيكوالي ت�شريني�شيف�سكي ()1889 -1828

ولد يف مدينة �ساراتوف يف �أ�سرة رجل دين ,الطبقي ،فاملر�أة اجلميلة بنظر الفالح لي�ست
كان والده يتقن اللغات الفرن�سية والالتينية بال�ضرورة جميلة بنظر الربجوازي الغني،
والإغريقية ,وعندما بلغ الكاتب الثالثة يقول ت�شريني�شيف�سكي �إنَّ اجلمال هو احلياة،
ع�شرة من عمره �,أي يف عام  1842انت�سب وباال�ستناد �إىل ه��ذا التعريف يحاول �أن
نحب ،على �سبيل املثال نبتة مزهرة
�إىل مدر�سة دينية .در�س فيها �أربع �سنوات يف�سر ملاذا ُّ
,ول��ك��ن��ه مل يح�صل على ���ش��ه��ادة التخرج( : ,م��ا يعجبنا يف النباتات ن�ضارة الأل��وان
فانتقل �إىل العا�صمة بطر�سربج عام  1846وغنى الأ�شكال وغزارتها ملا تك�شفه عن حياة
وانت�سب �إىل كلية الآداب يف جامعتها.
مفعمة باحليوية والن�سغ� ،إنَّ نبتة تذبل
ق���ر�أ يف �أث��ن��اء درا���س��ت��ه اجلامعية بع�ض لقبيحة و�إنَّ نبتة ال ي�سري فيها ن�سغ كثري
م�ؤلفات الفيل�سوف الأملاين هيجل ( -1770لتثري النفور) ،ويرى الناقد املذكور �أنه لي�ست
حتب الأزهار ،فمث ًال اال�سرتاليون
 )1831وكذلك تعرف على فل�سفة فيل�سوف كلُّ ال�شعوب ُّ
�أمل����اين �آخ����ر وه��و
ال����ق����دام����ى ال
ف����وي����رب����اخ ,ك��م��ا
ي���ت���ج���م���ل���ون
تعرف على �أفكار
ب��ال��زه��ور ،و�أنَّ
اجلمال
عن
لديه
أ�سا�سية
ل
ا
الفكرة
إن
�
َ
ّ
ال��ن��اق��د ال��رو���س��ي
مفهوم اجلمال
ب��ي��ل�����س��ي��ن�����س��ك��ي هي ن�سبية اجلمال ،وهي ن�سبية بالن�سبة ي���خ���ت���ل���ف م��ن
(  )1848 -1811للم�شاهد �أو املتلقي وهي ن�سبية بالن�سبة �����ش����ع����ب �إىل
���ش��ع��ب �آخ����ر ،
�إذ كان بيلين�سكي للمبدع ،وهي ن�سبية بالن�سبة للأمر
�أك���ب��ر ����س���ن��� ًا م��ن
وقد يتغري لدى
اجلميل ذاته.
ت�شري ني�شيف�سكي
ال�شعب الواحد
ب�سبعة ع�شر عام ًا,
م�����ن م���رح���ل���ة
وتعرف على �أفكار
اج���ت���م���اع���ي���ة
غريت�سن.
وت����اري����خ����ي����ة
در�س يف جامعة العا�صمة بطر�سربج خم�س �إىل مرحلة �أخ��رى ،وقد يختلف من طبقة
�سنوات  ,وتخرج فيها عام  ,1851وعاد بعد اجتماعية معينة �إىل طبقة اجتماعية
التخرج �إىل م�سقط ر�أ�سه مدينة �ساراتوف� ,أخرى يف املرحلة التاريخية الواحدة ولدى
وعمل فيها مدر�س ًا للغة والأدب ,وتزوج عام ال�شعب الواحد.
 ,1853وع��اد �إىل بطر�سربج فكتب ر�سالة ويقول ت�شريني�شيف�سكي � ( :إنَّ مفهوم احلياة
املاج�ستري عام  1855بعنوان “عالقة الفن مرتبط على ال���دوام ل��دى ال��ف�لاح مبفهوم
اجلمالية بالواقع” ون�شر الر�سالة� ,إال �أنَّه العمل .فهو ال ي�ستطيع �أن يحيا من دون �أن
مل يح�صل على ال�شهادة �إال بعد م�ضي ثالث يعمل ،واحلياة بال عمل مملة  ، )1() ..ويرى
�سنوات على املناق�شة وذلك ب�سبب املماطلة ت�شريني�شيف�سكي �أنَّ القدرة على العمل �شرط
وامل�ضايقات� ,أي ع��ام  1858وقامت وزارة من �شروط اجلمال لدى الفالح ،يقول مث ًال:
الثقافة بدم�شق برتجمتها ع��ام  ( ،1983تكون بنية الفالحة التي تعمل يف احلقل
و���ص��درت ا لطبعة ال��ث��ال��ث��ة منها باللغة كثري ًا قوية وال �سيما �إذا كانت تتلقى تغذية
الرو�سية قبل وفاة ت�شريني�شيف�سكي بعام معقولة ،ف�إنها �ستكون ذات ب��أ���س وق��وة )
واح���د� ،أي ع��ام  ،1888فهو عا�ش واح��د ًا ( )2وهذا �شرط من �شروط مفهوم اجلمال
و�ستني عام ًا� ،أم�ضى منها �أك�ثر من ع�شرين لدى الفالح� ،أ َّم��ا امل��ر�أة اجلميلة يف املجتمع
عام ًا منفي ًا يف �سيبرييا ،ونفذ حكم ًا بالأعمال الربجوازي املدين فتكون عادة نحيفة نحيلة
ال�شاقة يف �سيبرييا م���دة �سبع �سنوات ،ال تقوى على العمل �شاحبة اللون ،مثل هذه
ويناق�ش ت�شريني�شيف�سكي ( )1889-1828امل��ر�أة قد تكون جميلة بنظر الغني وتكون
يف كتابه “عالقات الفن اجلمالية بالواقع” ،غري جميلة بنظر الفالح الفقري ،ولقد عربت
الفيل�سوف الأملاين هيجل ( ،)1831-1770الأغاين ال�شعبية التي نظمها الفالحون عن
ال��ذي كان لفل�سفته �أتباع يف ك� ٍّ�ل من �أملانيا مفهومهم عن اجلمال وهو مفهوم يتناق�ض
ورو�سيا .و�أعتقد �أنَّ ت�شريني�شيف�سكي ركز تناق�ض ًا تام ًا مع مفهوم الطبقات الغنية،
اهتمامه يف كتابه الآن���ف ال��ذك��ر على �أنَّ وي�ستنتج الناقد ال��رو���س� ُّ�ي �أنَّ الفن ي�صور
مفهوم اجلمال مفهوم ن�سبي.
احل��ي��اة و�أنَّ مفهوم اجل��م��ال مفهوم طبقي
كان ت�شريني�شيف�سكي يتقن لغات �أجنبية ون�سبي ،وي��ع��ود �سبب االخ��ت�لاف يف مفهوم
عدة منها الإنكليزية والأملانية والالتينية اجلمال بني الفالح الفقري وابن املدينة الغني
واليونانية ،ي��رى � َّأن ال��ه��دف الأول للفن �إىل وج��ود خالف يف و�ضعهما االقت�صادي،
عك�س احل��ي��اة� ،أي �أن��ه ك��ان يتبنى نظرية ولكن ميكن ال��رد على ت�شريني�شيف�سكي �أنَّ
االنعكا�س ،و�أنَّ الفنان ال ميكن �أن يكون ر�أي �أب��ن��اء الطبقة ال��واح��دة ���س��واء كانوا
حيادي ًا جتاه الواقع الذي يعي�ش فيه .ور�أى فالحني �أم كانوا من الطبقات الغنية لي�س
�أنَّ معنى اجلمال هو احلياة ،فاحلياة رائعة دائم ًا متجان�س ًا ،فقد يفهم فالح معني اجلمال
وجميلة ،ف��اجل��م��ال ينبع م��ن الأر�����ض وال ب�شكل يختلف عن فهم فالح �آخ��ر ،ومن ثم
الرو�سي م�صيب �إىل حد ما فقط
ي�أتي من ال�سماء  ،ولذلك يجب البحث عنه ف�إنَّ الناقد
َّ
يف احلياة نف�سها ،وهو يتجلى يف الطبيعة وخمطئ �إىل حد م��ا .مفهوم اجلمال عادة
ويف �أفكار الإن�سان وعواطفه وت�صرفاته ،يف معظم املجتمعات الإن�سانية هو مفهوم
ويوجد اجلمال يف احلياة جنب ًا �إىل جنب الطبقات الغنية للجمال ،لأنها ع��ادة هي
القبح والعفونة والت�شويه ،وعلى الإن�سان �أن الطبقات احلاكمة� ،أ َّم��ا الطبقات الفقرية
ينا�ضل من �أجل تر�سيخ اجلمال و�ضد ِّ
كل ما فهي تكون حمكومة عادة وهي عادة ال ت�صنع
هو قذر وم�شوه.
الفن ،فالفن ت�صنعه الطبقات الغنية �أو على
يرتبط مفهوم اجلمال عند النا�س بو�ضعهم الأقل املتو�سطة وغالب ًا ت�صنعه وفق رغبات
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“ناظر املحطة” ( )1831لبو�شكني (-1799
 .)1837وق�صيدة “اليتيم” لل�شاعر العراقي
معروف الر�صايف(� )1945-1875إىل �آخره.
الن�سبي للجمال على
وقد ين�سحب املفهوم
ُّ
القومي �أعتقد �أنَّ الأثر الذي ترتكه
الأدب
ّ
يف نفو�سنا الق�صائد القومية والوطنية حول
ق�ضية فل�سطني �أقوى من الأثر الذي ترتكه
يف نف�س ق��ارئ �أج��ن��ب��ي ،مل يحرتق بنريان
النكبة .وكذلك الأمر بالن�سبة لقراءة رواية
مثل رواي��ة “احلرب وال�سالم” وه��ي رواي��ة
ت�صور اعتداء نابليون بونابرت على رو�سيا،
فالفرن�سي يقر�ؤها بطريقة تختلف عن
ُّ
الطريقة التي يقر�ؤها بها الرو�سي .تول�ستوي
�أدان نابليون بهذه ال��رواي��ة �إدان���ة كبرية
وو�صفه ب�أ َنّه جمرم وكذاب و�أناين� ،أ َّما بع�ض
ومفهوم الطبقة احلاكمة.
يرى ت�شريني�شيف�سكي �أنَّ اجلمال هو احلياة الفرن�سيني فقد يعتزون بنابليون بونابرت
كما ينبغي �أن تكون ،وهو بذلك يتابع �أفكار ( )1821-1769ويرى الدكتور عدنان ر�شيد
فيورباخ الذي نا�ضل �ضد الفكر املثايل ولكن يف كتابه “درا�سات يف علم اجلمال” �“ :إنَّ
نظرية فيورباخ نف�سها تفتقر �إىل الأ�س�س امل�س�ألة املهمة يف ر�أي ت�شريني�شيف�سكي حول
الرو�سي ي�شبه الفن الفن ال تتناول فقط �إع���ادة خلق الواقع،
العلمية ،فكان الناقد
ُّ
بالن�سخة ،واحلياة باللوحة الأ�صلية ولكن ذلك االجتاه الذي يدل على �أنَّ عملية �إعادة
هذه الفكرة �أي�ض ًا غري دقيقة لأنَّ الن�سخة اخللق هي ا�سرتجاع اخل�صائ�ص الأ�سا�سية.
تكون �أق��ل جما ًال من اللوحة الأ�صلية� ،أي وط��ور ت�شريني�شيف�سكي با�ستمرار مفهومه
من احلياة �أ َّما الأدب والفن فقد ي�صور �أمر ًا الذي يتلخ�ص ب��أنَّ الفن ال يعمل فقط على
معين ًا �أو ظاهرة معينة �أكرث جما ًال مما عليه �إع��ادة الواقع املو�ضوعي وعامل النا�س ،بل
يف ال��واق��ع� ،أو �أك�ثر قبح ًا مما هي عليه يف يعمل على �إي�ضاحه وتف�سريه واحلكم عليه،
الواقع ،لأنَّ الأديب ال ي�صور الأمور ت�صوير ًا ويبدو ت�شريني�شيف�سكي هنا �أحد رواد املادية
فوتوغرافي ًا و�إمنا يعطي �شيئ ًا من ذاته ،وهذا الديالكتيكية عندما ي�ؤكد على �أهمية مفهوم
هو موقف الأديب من الأمور �أو الظواهر التي �إعادة اخللق الفني الذي يعتمد على م�ضمون
ي�صورها ،هو ي�صور ذاته جتاه هذه الأ�شياء املو�ضوع “ ()3
�أو موقفه منها ،ي�صور م�شاعره وعواطفه � َّإن الفكرة الأ�سا�سية لدى ت�شريني�شيف�سكي
ع�������ن اجل�����م�����ال
وان��ف��ع��االت��ه منها،
ه�������ي ن�������س���ب���ي���ة
وم�������ن ث�����م ف��������إنَّ
اجل����م����ال ،وه���ي
ال���������ص����ورة ال���ت���ي
ن�سبية بالن�سبة
ير�سمها الأدي��ب �أو
ال��ف��ن��ان ل���ن ت��ك��ون يرى �أن اللغة يف الأعمال ال�شعرية ل��ل��م�����ش��اه��د �أو
امل���ت���ل���ق���ي وه����ي
�صورة طبق الأ�صل
ع������ن احل����������وادث �سرعان ما ت�شيخ ،والأهم كثري ًا من هذا ،ن�سبية بالن�سبة
ال����ت����ي حت������دث يف � َّأن �أ�شياء كثرية يف الأعمال ال�شعرية ،ل���ل���م���ب���دع ،وه���ي
ال�����واق�����ع ،ي�����ص��ور ت�صبح غري مفهومة مع مرور الزمن .ن�سبية بالن�سبة
ل�ل��أم���ر اجل��م��ي��ل
الأدي�������ب �أ���ش��ي��اء
ذات���ه .فما ي��راه
مل حت�����دث ول��ك��ن
����ش���خ�������ص م��ع�ين
مم��ك��ن �أن حت��دث،
جمي ًال قد ال يراه
ل���ك���ي ي�����ص��ل �إىل
فكرة معينة ولذلك فهو يحتاج �إىل اخليال �شخ�ص �آخر ،وما يراه قارئ معني جمي ًال يف
على عك�س امل�ؤرخ الذي يروي الأ�شياء التي ف�ترة معينة من عمره قد ال يجده جمي ًال
حدثت بالفعل ،وال يحق له �أن يروي �أ�شياء دائ��م � ًا ،فنظرات امل��رء للجمال ق��د تتغري،
مل حت��دث� ،أ َّم��ا الأدي��ب فيختلف عن امل ��ؤرخ ويرى ت�شريني�شيف�سكي �أنَّ اجلميل نف�سه قد
بخ�صوبة خياله ،ولكن الأدي��ب وامل����ؤرخ ال ال يبقى جمي ًال مع مرور الزمن ،ولكن هل ر�أي
يكتفيان بت�صوير الأ���ش��ي��اء و�إمن���ا يقومان ت�شريني�شيف�سكي هذا �سليم؟.
هذا الر�أي �صحيح بالن�سبة جلمال الإن�سان،
بتف�سريها واحلكم عليها.
وب��ذل��ك يكون ت�شريني�شيف�سكي ق��د طرح فقد يكون الإن�سان جمي ًال يف �شبابه وغري
مفهوم ن�سبية اجلمال من الناحية الطبقية ،جميل يف كربه� .أ َّما بالن�سبة للن�ص الأدبي
ولكن هل هذا الر�أي �صحيح؟ هو �صحيح �إىل فال �أعتقد �أنَّ��ه ي�شيخ مع م��رور ال��زم��ن ،بل
حد ما .ال �أعتقد �أن الغني والفقري يقر�أان العك�س هو ال�صحيح ،قد يكون مرور الزمن
رواي���ة م��ث��ل رواي���ة “الب�ؤ�ساء” ( )1862ل�صالح العمل الأدبي و�صاحبه .هذا ما حدث
لفيكتور هيجو بالطريقة ذاتها .هذا بوجه على �سبيل امل��ث��ال م��ع ت�شيخوف (-1860
عام� .سيتعاطف الفقري مع بطل الرواية جان  )1904الذي �أعجب القراء بعد وفاته ،ومل
فاجلان و�سيقول الغني � :أنا ل�ست �أرحم من يعجبهم يف حياته.
الذي خلقه .وكذلك ين�سحب املفهوم الن�سبي �أ َّم���ا ت�شريني�شيف�سكي ف�يرى �أنَّ الأع��م��ال
الطبقي بالن�سبة لالجتاه االجتماعي يف الأدبية لها عمر معني وت�شيخ مع مرور الزمن
الآداب العاملية مثل “الفقراء” ( )1846فيقول “ :فاللغة يف الأع��م��ال ال�شعرية
ـــــــــ البقية �ص 15ــــــــــ
لدو�ستويف�سكي ( )1881-1821وق�صة
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بني الأدب والكرتونيات

يف ف�سحة وقت جمعتني ب�أدوني�س يف بريوت ذات يوم ,علمت �أنه قام بت�سجيل � 70ساعة ملختارات من
�أ�شعاره بطريقة الفيديو ,وهو كما قال :م�شروع فني بحت �أ�شرفت عليه ابنته نينار املتخ�ص�صة يف جمال
كهذا.
ومن خالل متابعاتي ال�سابقة علمت �أي�ض ًا �أن ال�شاعر هرني زغيب� ,أجنز منذ �سنوات قليلة �أول ديوان
�شعري له ب�شكل ( كومبيوتري) �إن �صحت الت�سمية ,فثمة �صوت ال�شاعر يلقي الق�صائد بينما ترتاق�ص
ال�سطور والكلمات .بالإ�ضافة �إىل هذا وذاك قر�أت خرب ًا �أي�ض ًا عن ت�سجيل �صوتي ملختارات �شعرية ب�صوت
ن�سائي رخيم ( � ) cdصدر يف حلب ,وم�ؤخر ًا قام �شاعر �سوري �شاب بتجربة مماثلة بت�سجيل �أ�شعار
خمتارة لعدد من ال�شعراء ب�صوته لي�صار �إىل ت�سويقها ب�شكل جديد.

�إنه البحث – كما �أعتقد – عن خلود من نوع �آخر ,خلود بال�صوت وال�صورة ,كما هو بحث عن ت�سويق
بلغة الع�صر ل�سلعة راقية (ال�شعر) تفتح �أبعاد املكان ,بعد كل الك�ساد الذي يتزعم ال�ساحة .
يف �سورية ثمة حماوالت عديدة للجيل اجلديد من الأدباء ,لت�سنم ظهر الع�صر االلكرتوين ,واال�ستفادة
من عطاياه وميزاته ,ما جعل زاوية االنت�شار �أكرث ات�ساع ًا ,فن�شر ق�صيدة على موقع �أدبي مرموق ,قد
يخت�صر م�سافات زمنية ومكانية يف التعريف بالأديب ,بعيد ًا عن مافيات املنابر ,لكنهم مل ي�ستثمروا بعد
كل الإمكانات املتاحة وال�سبب ,بر�أيي ,هو غياب الدعم املادي املوجه مل�شروعات ال�شباب الثقافية .

�• Suzan_ib@yahoo.comسوزان ابراهيم

هجرة......

ق�صيدتان

•منار �شلهوب

•" �إميان �شربا
احلبيبات
تتح�س�سن مواطن الهجرة
يد بالأم�س كانت
تداعب برفق �شعورهن
ق�صائد تورق
عناق ًا وقبل
احلبيبات
الأرامل جماز ًا
يغر�سن �شجريات بعمر
الرحيل
بعمر �أمنيات
مل تورق
يخرتعن �أ�سباب ًا للبقاء
احلبيبات
 املت�شحات باالنتظار
يق�ضمن �أظافر اللهفة
يهرمن حتت �شجرة الوقت
يتفي�أن وعود ًا
و�سحابة قد ال متطر
و�أنا

�أية عرافة �ستقر�أ حزن
فنجاين
بغيابك
ال ترحل
ابق معي
فالقهوة بنكهة �أر�ض
ابق معي
نكمل كوخ الق�صب
نزينه بال�شعر والغناء
ال ترحل
ابق معي
فالرق�ص على بعد م�سافة
ال حتتمل الهجرة
و�سنونوة و�شت يل
ال�ضوء...الرق�ص
على مقربة
مثلما الغناء

كما لو كنت الوحيد

باخلفّة ذاتها
التي يتطاير بها دخانُ
�سجائرك
يتناثر قلبي
ُ
وب�سرعة ت�آكلها ذاتها
ِ
...يحرتق

بال مباالة “نعم “و “ال”
متجيد التفاحة
يف
ِ
�أتذكر �أنيّ كنتُ �أُ ّم ًا الليلة
املا�ضية
ٌ
عميق بي
جرح
ة
لكن ث ّم
ٌ
مل ت�ستطع يداك تغطيته
ومنهُ َ
رحل �أطفايل
جريحة جائعه
وكذئبة
ٍ
ٍ
� ُ
ألعق جرحي
و �أعوي بعني القمر عوي ًال
طوي ًال

بق�سوة �سائق احلافلة
يكذب ّ
كل �صباح
الذي
ُ
في�شقّ الطرقات بال�ضوء
وال يو�صلني �إليك
بخ�شونة �أ�صابعه التي جترح
الأغنيات
التي تذكرين بك
حني يُبدّ لها
مي�سح
الذي
احلرب
بحنان
ُ
جب َ
ني البالد
ً
ُ
ملهوفة
أ�ستيقظ
�
و�أُق ّبل جبينك
كما لو كنت الوحيد
الذي

(�أحببت املو�سيقى)

يف العا�شرة ِ..
�أحببتُ املو�سيقى
يف الع�شرين ..كن ُتها
أتل�ص�ص على �سائلي
�أنا �أي�ض ًا � ّ
احلب
عن �أجمل ق�ص�صه
أجيب عنهُ :هي حتم ًا �أنا..
ل َ
قدمي ًا..
كانت �أوتربي عرو�س املو�سيقى
تدير �أعناق اليونان نحوها
جلمالها
وحني �سمعتني �أغني لك
�ألب�ستني الطرحة والتاج
فكّت عن خ�صري زمن

يف العا�شرة
�صلبة ورتيبةً
ً
كنت
نقرة من �أ�صابعك على
حنجرتي يف الع�شرين
جعلتني كثيفة وحا ّره
حلظية
يف العقد الأول كنت
ً
ٌ
حالة
يف العقد الثاين �أنا
متذبذبة
زئبق �شاردة
�أو رمبا قطر ُة ٍ
َ
تكرتث �أنها فقدت الده�شة
لن
من الدوران
�إال حني تخرج من راحة يدك

�آيات دم�شقية "

• فار�س دعدو�ش
-1يجول بخاطري
وجد و ع�شق
ف�إن �أذنبت ت�شفع يل دم�شق
و �إن مر�ض الهوى
فالطب يبقى
كما قال الرحيم -لنا دم�شقف�صوت اهلل فوق العر�ش
يدوي  :مباركة الروابي يا دم�شق
و قر�آن ال�سماء له ل�سان
يقول  :الأر�ض حمورها دم�شق
و �أطرب حينما الوردات تبكي
�إذا فريوز ما غنت دم�شق
فرد من ال�سما ملك ينادي :
هنا الفردو�س ..
ه�أنذا دم�شق !
-2ق�صيدتي
قد قلتها
و لي�س عندي ما �أقول بعد !
عطرتها باليا�سمني
و ال �أرى من اخل�سران بد !
و كم �س�ألت خاطري :
�أما يف القلب جد ؟!
فلم يزل يجيبني
�أهوى �ش�آم املجد !

و�صمت ًا طوي ًال
ُ
هكذا ,هكذا حال القلب الآيل
لل�سقوط
قبل �أن يرتطم

يجب
�أن يبقى

الفراغات
ّ
الذي كان يلفني بغيابك ..
امتلأت بك
والآه التي ت�سافر لي ًال بطول
�سوناتا القمر
هي حتم ًا �أنا...

حتية
و قبلة
و بعد ...
-3دم�شق حني �أقولها
�أعني الورود اليانعة
�أعني احلمام ب�أر�ضها
�أو فوق �شم�س �ساطعة
�أعني امل�آذن ترتقي
عر�ش ال�سماء النا�صعة
�أعني فتاة ا�سمها
بنت النبي الرائعة
�أعني امل�سيح
مقدم ًا �شرف ال�سالم لأحمد
�أعني الكنائ�س يف الدجى
ثوب امل�آذن ترتدي
�أعني ال�صحابة
قد �أتوا جمع�آ و �آل حممد
�أعني احل�سني و كربال
يا جلالل امل�شهد !
-4يا �شام
يا �شام
يا روح الأغاين و الق�صيدة
وفجر �أجماد العروبة
يا ثرى الطهر الفريدة

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

التقية و النقية
و الرقيبة و العتيدة
و املباركة اجلليلة
و امل�شفعة الوحيدة
و الهوى
و اليا�سمني
و فوج �أديان جميدة
فيك ( بدر )
قد �أطلت تن�شد الن�صر ال�سعيدا
من ن�شيد الن�صر
غارت ( �أحد ) فا�ستلقت بعيدا
�شاهدتها ( مي�سلون )
فيممت �شطر�آ
و قالت :
يا ( حنني ) و يا ( تبوك )
�أن ا�صنعوا يف ال�شام عيدا
موعد (ال�سبع العجاف)
�سريتدي ثوب�آ جديد�آ
�إن بدا ( حاميم ) يف �سحر ال�ش�آم
�أتى �شهيدا
يا ( عرو�س املجد ) قومي
و احرقي ذيل الهزمية
غردي يا (طري)
و ارمي ( الفيل ) بال�صحف الكرمية
جاء ( ن�صر اهلل )
و ( الفتح املبني )

ف�سبحي اهلل العظيما
و ا�ضممي يا ( طري ) قلب ًا �أ�سو َد
يخرج �سليما
من �سيوف ال�شام
يبقى ( خالد )
نهج ًا قوميا
من ( �صالح الدين ) عدنا فيك
نلتم�س العزمية
من�شق الرمح
ون�سحق كل �آثار الهزمية
نلعن البغي
ندمر م�سكن الذل الأثيما
با�سمك يا �شام عدنا
با�سمك الدنيا عظيمة
�أ�سمك يا �شام يحلو
يف ال�شفاه على املنابر
لفظه ( �سبع مثان )
و ( الربوج ) له قناطر
يومنا املوعود �آت �ساطعا
كال�صقر ناظر
( �آل عمران ) لهم يف ال�شام
تاريخ معا�صر
�أيقنوا �أن الفراعنة الأ�شاو�س
و الأكابر
و ( الرقيم )
و قوم ( عاد )

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.

�أو ( ثمود )
لهم �أوا�صر
فيك يا بنت ( الوليد )
و �أم �أن�صار املهاجر
(مي�سلون) و (قا�سيون)
كنازعات نا�شطات
�سابحات �سابقات
مقبالت مدبرات
مم�سكات باملعايل
حمييات للحياة
عاديات
فوق ريح الن�صر
�سبق�آ عاديات
قد�سنا يف ال�شام يبقى
يف احلياة و يف املمات
تلك �أعني �إن لفظت دم�شق
و انتظم الكالم
من يجيء مبثلها ؟
�أو بع�ضها ؟
من يا �أنام ؟
تبارك اهلل العلي
و جل جمدك يا �ش�آم
•••

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.

www.awu.sy

E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

أخبار
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رحيل الأديب د .ح�سن البا�ش
رئي�س احتاد الكتاب العرب �أ.د .ن�ضال ال�صالح
و�أع�ضاء املكتب التنفيذي و�أع�ضاء االحتاد
ينعون مبزيد من الأ�سى واللوعة ع�ضو احتاد
الكتاب العرب الزميل الأديب الأ�ستاذ

د .ح�سن البا�ش

وي��ت��ق��دم��ون ب���أح��ر ال��ت��ع��ازي م��ن �أ���س��رت��ه
وزم�ل�ائ���ه و�أ����ص���دق���ائ���ه ،راج��ي��ن اهلل عز
وج���ل �أن يتغمد ال��ف��ق��ي��د ب��وا���س��ع رحمته
وي��ل��ه��م �أه���ل���ه وذوي�����ه ال�����ص�بر وال�����س��ل��وان.
ولد الراحل د .ح�سن البا�ش يف طرية حيفا
عام .1946
م��ن �أب���رز كتاب فل�سطني وم��ن �أع�ل�ام الفكر
والثقافة العربية.
عمل يف التعليم فرتة طويلة ليتفرغ فيما بعد
للكتابة والبحث والدرا�سة.
�شغله العمل اخلريي والوطني الفل�سطيني،
وتر�أ�س جمعية القد�س اخلريية.
ع�ضو احتاد الكتاب العرب -جمعية البحوث
والدرا�سات.
ن��ال "جائزة القد�س" املقدمة من االحت��اد
العام للأدباء والكتاب العرب.

من م�ؤلفاته:

الأغنية ال�شعبية الفل�سطينية.
الفكرة ال�صهيونية.
م�سافر وزادي معي.
�أغاين الأطفال يف الرتاث العربي .
عبدة ال�شيطان وحركات انحرافية �أخرى.
علم مقارنة الأديان.
�صدام احل�ضارات.
الإن�سان يف ميزان القر�آن.

حفل ت�أبني للأديب
عز الدين �سطا�س
دع��ا احت��اد الكتاب ال��ع��رب واجلمعية
اخل�يري��ة ال�شرك�سية �إىل ح�ضور حفل
ت�أبني املرحوم الباحث الأ�ستاذ عز الدين
�سطا�س يف قاعة احتاد الكتّاب العرب –
�أوتو�سرتاد امل��زة وذل��ك يف متام ال�ساعة
احلادية ع�شرة من �صباح يوم الأربعاء
الواقع يف  2016/5/18وذلك مبنا�سبة
مرور �أربعني يوم ًا على وفاته.
برنامج احلفل:
• تالوة �آيات من الذكر احلكيم.
• كلمة رئي�س احتاد الكتّاب العرب.
• كلمة رئي�س ف��رع القنيطرة الحتاد
الكتّاب العرب.
• ك��ل��م��ة رئ��ي�����س اجل��م��ع��ي��ة اخل�يري��ة
ال�شرك�سية.
•كلمة �أ�صدقاء الفقيد.
• كلمة �آل الفقيد.

مكتب �إعالمي
يف احتاد الكتاب العرب

ات����خ����ذ امل���ك���ت���ب
التنفيذي الحتاد
ال���ك��� ّت���اب ال��ع��رب
ق�����رار ًا ب����إح���داث
م��ك��ت��ب �إع�ل�ام���ي
يف احت���اد الكتّاب
ال����ع����رب ،ي�����ش��رف
عليه الدكتور ن�ضال ال�صالح رئي�س احتاد الكتّاب
العرب ،وقوامه كوارد �إعالمية من االحتاد وخارج
االحتاد .ويقوم املكتب باملهام الإعالمية املتعددة،
ومنها تقارير �صحفية حول ال�سيا�سة ،والثقافة،
والأن�شطة والفعاليات التي يقوم بها احتاد الكتّاب
ال��ع��رب ،ومتابعة امل��واق��ع االلكرتونية لالحتاد
وف��روع��ه ،وكذلك متابعة امل��واق��ع االلكرتونية
لالحتادات والروابط والأ�سر العربية ،والتن�سيق
مع الو�سائل الإعالمية الر�سمية يف وزارة الإعالم،
ومتابعة الربنامج التلفزيوين �/أدب وفكر،/
والإعداد لربنامج �إذاعي خا�ص باالحتاد.

يف التنوير و�إ�شكاليات النه�ضة...تتمة �ص2
حلقة النور بعد ،لكنه ،النور ،ال يزال هو ذاته يف دائرة الظالم،
يف ذلك ال�شق الآخر من العامل الذي مل ترنه �شم�س وال قمر بعد.
والتنوير من جهة �أخرى ال ينري الظالم فقط ولكنه يقطع معه،
بوقع القطيعة .و�إذا مل تتحقق القطيعة جاء التنوير وك�أنه �شكل
�آخر من �أ�شكال الظالم ،تطوير ًا له ،ولي�س تغيري ًا.
وما �سرى يف ال�سلوك العام واخلا�ص كان ي�شبه احلمى يف املناداة
ب�ضرورة حرق املراحل والتباري يف �إطالق ال�شعارات فجاء ذلك
خالي ًا من �أ�سباب النمو ال�ضروري واملطلوب.
مل تكن م�سارات ما �أطلق عليه النه�ضة الأوىل �إال برهة من
التنوير ال��ذي ق��اده �أ�شخا�ص �أدرك��وا حاجة العرب �إىل التغيري
بعد تاريخ من التجهيل مل يكن ق�صري ًا .لكنه مل يتجاوز حاجز ًا
ما حتى يعود �إليه .وااللتبا�س مل يقع فقط يف تلك املرحلة على
م�صطلح النه�ضة التي افرت�ضها طموح �أولئك املتنورين واملنورين بل
تخطاها �إىل م�ضمونها الذي كان يجب �أن يتجلى فيما يحدثه من
تنوير حقيقي .جتاورت يف تلك الفرتة مفاهيم النه�ضة واليقظة
والتنوير متاهي ًا مع �إجنازات الغرب �إما تقليد ُا �أو القفز فوق ذلك
بنعت مدنية الغرب باملادية ومعاداة الروح والعقائد وت�شويهها،
والدعوة �إىل فتح باب الدعوات القدمية وتوهم جتديدها بق�سر
اللغة على تف�سري مقوالت وتقنيات ح�ضارية متجددة على وهم
�أن ما �أجن��زه الآخ��ر لي�س �إال تقليد ًا ل�سائد موجود يف حوزتنا،
وا�ستمرت هذه التكهنات والإ�شارات ت�صرف العقل عن م�ساره فتنكب
امل�ؤدجلون ظهر اللغة ومت�سكوا بها لتكون مفتاح باب �إىل ما ُع ّد
تنوير ًا �أو �إعادة ت�أهيل �أو نه�ضة.

فماذا حدث؟ يجيب حميي الدين �صبحي:
ينعدم معنى التاريخ عندما ي�ستقبل امل��رء العامل بعقل خلق
مت�صلب وجامد وراف�ض للجديد باعتباره بدعة ،وبتقدي�س ال�سلف
باعتباره ق��دوة فتتوجه ق��درات النا�س �إىل تكرار حريف ملا ر�أوا
و�سمعوا من ال�سلف ،بهذه الآلية يتم �إلغاء الزمان فيفقد املا�ضي
ما�ضيته وينعدم معنى التاريخ� ،أي يفقد التاريخ تاريخيته فتكت�سب
احلياة معنى �سرمدي ًا وتعا�ش بح�س �سرمدي ما كان �سوف يبقى على
ال�شاكلة نف�سها وت�ؤدى الأدوار ذاتها ومت�ضي ب�صمت و�سكون.
يكاد الفكر العربي ،على الرغم من انت�شار التعليم و�إح��داث
اجلامعات �أن يكون قد توقف على الأقل يف �سنوات الن�صف الثاين
من القرن الع�شرين عن �إنتاج ما فيه اجلدّ ة .حمكومون يف الدوران
حول الكائن نزخرفه م�ستهلكني للتكنولوجيا احلديثة ننتج حمللني
�سيا�سيني يحتاجون فيما يحتاجون� ،إ�ضافة �إىل الأ�صوات املنربية،
�أن يراجعوا �أقوالهم بني فرتة و�أخ��رى فيق ِّومون ما فعلوا �أو ًال.
البحث �ضروري اليوم وحا ًال �أن نتوجه �إىل معرفة �أنف�سنا بعقل
نقدي نتجاوز من خالله روا�سب قرون تع�ش�ش يف تفكرينا و�أمناط
�سلوكنا ول��و تزيت بقما�ش الع�صر ،روا�سب طغى عليها التزوير
والتحريف وا�ستنها�ض الغرائز.
م�شروع التنوير ال ي�ستطيع الإف�لات من حالة ال�سكون �إذا مل
يرتافق مع م�شروع نه�ضوي ،وامل�شروع النه�ضوي يحتاج �إىل �سراج
التنوير .ولأن واحل��ال��ة على ما هي عليه ف ��أي م�شروع نه�ضوي
يق ِّو�ض نف�سه لأنها –�أي النه�ضة -تعاين تنوير ًا عاجز ًا ال ي�ستطيع
�أن ميدها ب�أ�سباب احلياة .التنوير يف تاريخ العرب احلديث مل

يكن �شام ًال يف �أي مرحلة منه ،فما تناقلته الأبحاث ذات ال�صبغة
(التنويرية) منذ رفاعة الطهطاوي حتى الآن ما هي �إال �أبحاث
عرجاء ..لأنها خرجت كردود �أفعال غري مت�أنية على عجز العرب
من جهة ،وعلى االنبهار بالآخر من جهة �أخرى .احتاج التنوير �إىل
تناول امل�شكالت امللحة يف جذورها و�أ�سبابها ،و�إال فما ر�أيناه ونراه
ال يعدو كونه ال يرى امل�شكلة يف جذورها و�أ�سبابها �إال بعني واحدة.
عند طرح حل لأية م�شكلة جتيزها اجلهات املختلفة تتخذها هذه
اجلهات والالهثون وراءه��ا عنوان ًا خلطابات وحتليالت �صارخة
تطلب الت�صفيق واجلوائز و�صكوك الرباءة قبل �أي �إجناز ُيذكر.
وال ينجو حاملو هم التنوير �أي�ض ًا من ردود الأفعال املت�سرعة
ومن الت�أويل قبل عر�ض �أفكارهم على حمكات ومعايري التقومي
والنقد .و�إذ يلوح يف الواقع �أو يف احللم ما ي�شري �إىل التجديد
والتغيري فال يلبث العقل التنويري ( ال عقل �إال يف التنوير) �أن يجد
نف�سه معرو�ض ًا يف �سوق املزايدات فيقع حتت �سياط الف�ساد الذي
يدخله مروجوه يف اخلطوات والو�سائل ويف الت�ضييق على الإبداع..
التنوير �ضرورة وحاجة يف ع�صر ال يرحم الك�ساىل ،وتعقّل الكون
يبدو جلي ًا �أنه جوهر املعرفة �أكرث من �أي ع�صر م�ضى .واملعرفة
قوة تفعل خارج الت�صنيفات العقائدية على خمتلف �أ�شكالها ،و�إال
ف�إنها –�أي الت�صنيفات العقائدية التي ال تخفي جذورها الق�صية
يف اخلالفات التي جتاوزها الزمن -قد فقدت مرونتها ال�ضرورية
لتواكب التطور والتنوير والنهو�ض ،وهي يف حالها املتنقل من جيل
�إىل �آخر تفتقد �شروط التغري التي حتكم حركة احلياة.......

نيكوالي ت�شريني�شيف�سكي(... )1889 -1828تتمة �ص13
�سرعان ما ت�شيخ ،والأه��م كثري ًا من ه��ذا� ،أنَّ �أ�شياء كثرية
يف الأعمال ال�شعرية ،ت�صبح غري مفهومة مع م��رور الزمن
كالأفكار والرتاكيب واال�ستعارات امل�ستمدة من الظروف
املعا�صرة� .. ،أ�شياء يبهت لونها وتفقد نكهتها وال ت�ستطيع كلّ
ال�شروح والتعليقات العلمية �أن تو�ضح َّ
كل �شيء فيها ،وجتعله
ح ّي ًا للأجيال ،كما كان حي ًا وا�ضح ًا بالن�سبة للمعا�صرين ..
“ ( )4ويتابع ت�شريني�شيف�سكي ويرى �أنَّ هذا الأمر ين�سحب
على امل�ؤلفات املو�سيقية ،التي قد تندثر باندثار الآالت
املو�سيقية التي و�ضعت لها.
طرح ت�شريني�شيف�سكي مفهومي الواقع والأدب �أو املعكو�س
والعاك�س ،ونظرية االنعكا�س ،ويرى �أنَّ العاك�س �أقل جما ًال
من املعكو�س ،ومن ثم فالأدب �أقل جما ًال من الواقع .وكتابه
بكامله يقوم على احلوار مع الفيل�سوف الأملاين هيجل (-1770
 ،)1831ويرى � َّأن الفن هو انعكا�س للواقع� ،أو هو العاك�س،
ولكنه ال يغفل دور اخليال .فهناك ثالثة عوامل يف العملية
الإبداعية  :الواقع والفن واخليال ،وي��رى وج��ود عالقة
جدلية بني هذه العوامل الثالثة ،فبقدر ما يكون الفن قريب ًا
من احلياة ومن الواقع ،بقدر ما يكون �أ�صي ًال ،ولقد �أكد هذا

الأمر قبل ت�شريني�شيف�سكي الناقد الرو�سي ال�شهري بيلين�سكي
( )1848-1811وذلك عام  1842يف تقييمه للأدب الرو�سي،
�إذ �أكد �أنَّ عظمة هذا الأدب تكمن يف قربه من احلياة .و�شبه
بيلين�سكي الواقع بالن�سبة للفن بالرتبة بالن�سبة للنبات،
وهذا وا�ضح يف مقاله بعنوان “ �أ�شعار لريمنتوف”.
ويناق�ش ت�شريني�شيف�سكي عالقة ال�شكل بامل�ضمون ويرى
�أنَّ ال�شكل يكت�سب �صفته اجلمالية �أحيان ًا بف�ضل امل�ضمون،
والعك�س �صحيح ،ف����إذا مل يعرب الفنان تعبري ًا ج��ي��د ًا عن
امل�ضمون ،فلم يبدع عم ًال جمي ًال ،حتى و�إن كان امل�ضمون جيداً،
�أ َّما �إذا كان امل�ضمون رديئ ًا و�سطحي ًا ،وكان الأ�سلوب �أو ال�شكل
جمي ًال  ،فيبقى الن�ص الأدب��ي غري مكتمل �شروط اجلمال،
أدبي امل�صادر واحلوا�شي:
وبذلك ف�إنَّ العالقة بني ال�شكل وامل�ضمون يف العمل ال ّ
هي عالقة جدليةٌّ ،
كل منهما ي�ؤثر ويت�أثر بالآخر .فيجب �أن
 1ـ ت�شريني�شيف�سكي ،عالقات الفن اجلمالية بالواقع ،دم�شق ،وزارة
يكون ال�شكل منا�سب ًا للم�ضمون.
الثقافة ،1983 ،ترجمة يو�سف حالق� ،ص .19
 - )3د.
ن�شر ت�شريني�شيف�سكي عام  1856يف جملة “املعا�صر” بحث ًا  - )2امل�صدر ال���������س����اب����ق.
بعنوان” مرحلة غوغول يف الأدب الرو�سي” ويرى الكاتب �أنَّ عدنان ر�شيد ،درا�سات يف علم اجلمال ،بريوت ،دار النه�ضة العربية،
قوة الإن�سان تكمن يف معرفته للواقع ,وبقدر ما ي�ستطيع املرء � ،1985ص .102
 - )4ت�شريني�شيف�سكي ،م�صدر �سابق� ،ص .92
�إدراك الواقع بقدر ما ي�ستطيع حت�سينه.
�سافر ت�شريني�شيف�سكي �إىل لندن عام  ,1859والتقى املعار�ض
الرو�سي غريت�سن  ,الذي كان ي�صدر هناك جريدة “اجلر�س”,
وبعد مرور ثالث �سنوات �,أي عام  1862اعتقل الكاتب وزج به
يف �سجن قلعة بطر�س وبول�س يف العا�صمة  ,و�أ�صدر يف �أثناء
اعتقاله رواية” ما العمل؟”  ,و�أ�صدرت املحكمة بحقه حكم ًا
بالأعمال ال�شاقة مدة �سبعة �أع��وام ,وبعد ذلك النفي �إىل
,وحرم من حقوقه املدنية  ,وكاد �أن ينفذ فيه حكم
�سيبرييا ُ
الإعدام.
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•�أ.حممد حديفي

احل�ضور البهي
لحضورهم الفاره بين أوردة الروح وفواصل القصيدة ،ولرجع أصواتهم المتهاطلة رذاذًا وعطرًا فوق مساحة الوطن ،ولقاني
دمائهم التي ضمخت بعبيرها الندي والزكي حبات الرمل المستلقية عطشًا تحت خيوط الشمس ،ولفراشات أرواحهم
ً
المغردة ألقًا في سماء الوطن ،لشقائق النعمان المتطاولة شموخًا حول طهر قبورهم ،لكل هذا وذاك ينحني التاريخ إجالال
وتقديسًا لسمو الروح ،وطهارة الجسد ،وعظيم التضحية الطالعة ً
بهاء من نقاء نفوسهم ،والمتوقدة شمعًا باذخ الضوء
خيمت همًا فوق سهولها ووهادها...
ينير ليل األرض ،ويهزم العتمة ُّالتي ٌّ
قان من دمائنا نغمس الريشة لتكتب أروع المالحم
في يوم الشهادة والشهداء نشف ،نشف مثل زجاج الماء ،وبفيض ٍ
بعز وفخار...
عن رجال عاهدوا الوطن فصدقوا بالوعد،
ٍ
ونفوس اختارت الشهادة بعز وفخار من أجل أن يعيش هذا الوطن ًٍ
بقادرة أن تحصي أعدادهم وأسماءهم ،واللغة بكلماتها التي ال تعد وال تحصى تقف عاجزة أمام نبل
لم تعد الذاكرة
ٍ
غاياتهم ،وطهر أجسادهم المتناثرة ألقًا تحت تراب الوطن ،والتي تومض برقًا واعدًا مثلما عروق الذهب الممتدة نقاءً
في بطون الجبال ،لنعلن للعالم كل العالم بأن هؤالء هم ثروتنا ،وهؤالء عزنا وفخارنا ،ولوالهم ما كنا ولن نكون جديرين بأن
نفاخر بهويتنا العربية السورية التي نكبر بها وتكبر بنا ،واآلتي من األيام سيقدم البراهين الناصعة على أننا  -وبفضل
التضحيات تلو التضحيات التي قدمناها جديرون بأن نحمل هويتنا -ألن شهداءنا ومنذ عقود وعهود مضت كتبوا بالدم
تاريخًا نشعر بالكثير من الفخر بانتمائنا إليه...
ما تزال ساحات هذا الوطن تذكر ،وستبقى تذكر وبكثير من األلق والمباهاة هؤالء الصاعدين كالمنارات نحو حبال
المشانق فمنذ جمال باشا السفاح ،مرورًا بطغاة المستعمر الفرنسي وحتى أيامنا هذه حيث تكالبت علينا قوى الشر كلها
في العالم ،سيظل ترابنا عابقًا بأريج الدم ،وستظل هاماتنا مرفوعة ،ألن الوطن الذي تسيجه أجساد أبنائه ،وتذود عن
أسواره سواعد أبطاله ،ولكثرة ما قدم من تضحيات استحق لقب موطن الشهداء ،وال شك بأنه سيعود سيدًا حرًا كريمًا،
فأمام نبله تنحني الهامات ،ولبسالة أبنائه تكتب المالحم...
والتضحيات،
في يوم الشهادة والشهداء يحق لنا أن نكتب أجمل القصائد ،ويحق لنا أن نشعل الشموع التي تقدس النبل
ً
قد َ
ويحق ألمهات الشهداء أن يفخرن ويتباهين ألنهن ّ
من لتراب هذا الوطن ،ومن أجل صموده أنبل الرجال وأكثرهم جدارة
ً
بحمل الرايات شامخة نحو قمم المجد والخلود...
كثيرة هي الحكايات التي ستروى عن وطن عاش فوق ترابه الطاهر الكثير من األمهات اللواتي قدمن أوالدهن الخمسة
آباء صاروا قاب قوسين أو أدنى من الموت ،وحين علموا باستشهاد أبنائهم طلبوا السالح
شهداء على مذبح الوطن ،وعن ٍ
غال وترابه المقدس يجب
الوطن
ألن
القتال
ساحات
إلى
يذهبوا
كي
بالمجال
لهم
فسح
والبزة العسكرية ،وألحوا في أن ُي
ٍ
ُ
ً
أن يصان ،ولن يصان الوطن وترابه إال إذا قدمت فريضة الدم رخيصة على مذبحه...
السوري،
الشهادة والشهداء نشعر أن دم الغزاة مباح لنا ،وأرواحهم مشاع لفرساننا من أبطال الجيشٌ العربي
ً
في يوم ُ
أحد ،ولم نسلب أحدًا وطنه أو حريته أو كرامته ،وإنما حدودنا ملك لنا ،وأسوارنا عالية وستبقى عالية،
فنحن لم نغز أرض ٍ
ألننا بدمائنا وعرقنا بنيناها فهي عزنا وفخارنا ،وكرامتنا تأبى االنحناء فإما (نكون أو ال نكون)...
ٌ
ٌ
ٌ
وغريب أمر هؤالء الذين  -وبعد أن أدركوا أنهم
وعجيب أمر هؤالء الذين وضعوا أيديهم بأيدي العدو القاتل والغازي،
غريب
مضوا بعيدًا في العمالة واستدراج العدو إلى أهلهم -راحوا يكابرون ويهربون إلى األمام ،البل ويمضون في عمالتهم،
حتى أن بعضهم راح يحرض العدو الصهيوني ويقدم له األرض واإلغراءات كي يساعدهم على إركاع الوطن وقتل أبنائه...
لهؤالء العمالء وألسيادهم ومموليهم نقول :ال يغسل عاركم إال االنتحار خلف حدود هذا الوطن ،ومن منكم سيبقى على
قيد الحياة سيحمل عاره على كتفيه ،واألجيال الطالعة ستلعنه ألنها ستقرأ يومًا بأن ثلة ممن أكلوا من خيرات هذا الوطن،
اللعنة والموت ،واستحقوا أيضًا أن يقضوا غرباء منبوذين ألن تراب الوطن
واستظلوا بفيء أشجاره خانوا ترابه ،فاستحقوا ً
نقي وطاهر ،ولن يقبل أجسادًا باعت نفسها رخيصة للعدو ،وأرواحًا غردت خارج سرب المروءة والوطنية...
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توقيع اتفاقية تعاون ثقايف بني احتاد الكتاب العرب يف اجلمهورية العربية ال�سورية والأمانة العامة لالحتاد العام للأدباء والكتاب الفل�سطينيني
�سيجر �أ�صحابه �إىل م�ستنقعات التاريخ ومزابله.
و�أ���ش��ار الأ�ستاذ م��راد ال�سوداين الأم�ين العام
لالحتاد العام ل�ل�أدب��اء والكتاب العرب �إىل �أن
وموحدة ،واملوقف واحد واحلياة
الثقافة م َو ِّحدة
َّ
م��وق��ف ،فكيف �إذا ك��ان الأم���ر يتعلق بالثقافة
الفل�سطينية املحمولة على الدم املجيد والبطوالت
املقد�سة ،م�سلط ًا ال�ضوء على الربيع الأ�سود الذي
�صمم ليزرع الإرهاب يف البلدان العربية وليحمل
املوت واخلراب واال�ستباحة حلرف البو�صلة عن
ق�ضية فل�سطني التي ترف�ض االنك�سار واالنق�سام
والهوان.
كما و�ضح ال�شاعر خالد �أب��و خالد �أم�ين �سر
االحت���اد ال��ع��ام ل�ل�أدب��اء والكتاب الفل�سطينيني
�إىل �أن كتاب فل�سطني الآن عند مف�صل تاريخي،

فهم يرمون حجر ًا يف امل�ستنقع ،ويحدثون �شرخ ًا
يف امل���ر�آة ،ويقولون للف�صائل الفل�سطينية كلها
تعالوا �إىل كلمة �سواء ففل�سطني �أكرب من اجلميع
وفل�سطني هي التاريخ واجلغرافيا وامل�صري ،معرب ًا
ع��ن اع���ت���زازه ب��ب��ق��اء ���س��وري��ة حا�ضنة لل�شعب
الفل�سطيني وللق�ضية الفل�سطينية ،ف�سورية
وفل�سطني روح واحدة وج�سد واحد.
و�أكد الأ�ستاذ ر�شاد �أبو �شاور �أنه تعلم �أبجدية
فل�سطني يف �سورية ،و�شرف �أي �إن�سان عربي �أن
يكون مع دم�شق التي هي الآن اجلدار الأخري للأمة
العربية ،ف�أن يكون املرء يف دم�شق اليوم يعني �أن
يكون يف معركة الأمة حيث تناف�س العروبة الزمن
ال�صهيوين االمربيايل الأمريكي وباعة النفط
ال�سود.

و�أ�شار الأ�ستاذ وليد �أبو بكر �إىل �أنه ي�شعر يف
دم�شق وك�أنه يف وطنه فدم�شق يف دم كل فل�سطيني،
وهذه الزيارة لدم�شق هي واحدة من �أهم ما قام به
يف حياته ،وكل من يناق�ش هذا الأمر ب�سوء �إمنا
هو �سيء.
وقبل التوقيع تال الدكتور ن�ضال ال�صالح رئي�س
ن�ص االتفاقية بني االحتادين،
احتاد الكتاب العرب ّ
والتي ت�ضمنت عدد ًا من البنود منها التن�سيق يف
املواقف الثقافية بني االحتادين وتبادل الوفود
الثقافية والزيارات بني االحتادين مبا ت�سمح به
الظروف العامة والعمل على تبادل املطبوعات
وامل��ج�لات وال�صحف ال��ت��ي ي�صدرها االحت���ادان
والتعريف بها ون�شر امللفات الثقافية املنتجة
ب��أي��دي �أدب���اء االحت��ادي��ن وكتابهما يف ال�صحف
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واملجالت اخلا�صة بهذين االحتادين وتقدمي كل
الت�سهيالت املمكنة لأدباء وكتاب االحتادين مبا ال
ي�ضر بامل�صلحة الوطنية والقومية وتبادل وجهات
النظر يف امل�ؤمترات وامللتقيات الثقافية العربية
والدولية من �أجل توحيد الأهداف والغايات التي
تهم االحتادين ودعم احلريات الثقافية وت�أييدها
مبا يكفل توفري املناخات وال�شروط الالزمة من
�أجل كتابة �إبداعية وثقافية م�شدودة �إىل ق�ضايا
الأمة العربية وتعزيز ثقافة املقاومة والتنوير يف
ظل الظروف ال�صعبة التي تعي�شها الأمة العربية
واعتبار الكيان ال�صهيوين كيان ًا احتاللي ًا ا�ستعماري ًا
غا�صب ًا للأر�ض وتو�صيفه بالعدو وتن�سيق جهود
الرتجمة من اللغة العربية �إىل اللغات العاملية مبا
يعزز الهوية العربية وثقافة املقاومة والتنوير.

