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ف�إنهم ال يقر�ؤون

ّ
 ..والضمير المتصل «هم» يعود على غير قليل من الكتاب الذين تزداد كتاباتهم تصحرًا
ّ
بعد يوم ،وتؤكد ،يومًا بعد يوم أيضًا ،أنهم لو اختاروا شأنًا آخر في التعبير عن أنفسهم وعن
سولت أوهامهم لهم به من ّ
ّ
ولكن ما ّ
رؤيتهم للواقع حولهمّ ،
أن الكتابة
فلربما كانوا أفلحوا،
ال تحتاج إلى غير ورق وقلم وقليل من المعرفة بما يعني جنس الكتابة وموضوعها ،جعلت ما
تفتقت قرائحهم عنه من «اإلبداع» ميتًا قبل الوالدة ،أو وليدًا قاب شهقتين أو أدنى من الموت.
الكتابة معرفة ،بل نتاج معرفة بالضرورة ،وإن لم تكن كذلك ،فهي محض أوراق لم تعد أوراقًا
ّ
فحسب ،بل أوراقًا فقدت بياضهاّ ،
وتلوثت بالسواد ،سواد كلمات وعبارات تترنح كحال مخمور
ّ
ُ ُ ْ
السكر ،فال يقوى على الوقوف على قدميه ،وصار ِظل إنسان ،وعبثًا ،ثم عبثًا ،ثم عبثًا
تعتعه
يحاول أحد ،القارئ هنا ،إعادته إلى اإلنسان ،أو استعادة اإلنسان إليه.
ّ
وألن كثيرًا من فقراء المعرفة هم من ّ
يسدون عين الشمس منذ سنوات بما يتوهمون نسبته
إلى الكتابة ،فقد أتخمت المكتبة العربية بما يليق به مزاحمة نفسه ومثله في رفوف المكتبات
حتى يعلوه الغبار ،أو تحويل ما بين غالفيه إلى ما قد ينفع في غير شأن سوى القراءة ،وسوى
عذريتها ألفعال اغتصاب طاعنة في أوهام فاعليها ّ
كونه أوراقًا ّ
ّ
بأن الفحولة هي هذه
تعرضت
األفعال ،أو كونه أوراقًا أصابها دنس نساء ّ
توهمن ّ
أن الورق شأن بعض «الذكور» ساقط في
شباكهن ال محالة.
منذ سنوات غير قليلة والمكتبة العربية تنوء تحت وطأة كتابات ناحلة على غير مستوى،
ّ
المعرفي وعجزها عن البقاء في ذاكرة القارئ أكثر من الزمن الذي
كتابات مثخنة بفقرها
يستغرقه فعل القراءة ،إن أرغم القارئ نفسه على متابعة هذا الفعل حتى نقطة النهاية منها.
ّ
كتابات يمكن وصفها بأنها مجرد «صف كالم» وليست دراسة ،وال بحثًا ،وال شعرًا ،وال قصة ،وال
ُّ
رواية ،و ..كتابات أشبه ببرق الخلب كما كانت العرب تصف البرق الذي ال مطر بعده.
ّ
ّ
منذ سنوات والثقافة العربية ّ
تغص بغير قليل من «الكتاب» الذين يلوثون حيطان هذه
الثقافة بما تصطلح العامة عليه بدفاتر المجانين ،وغالبًا ،بل دائمًا بكل تأكيد ،ما يكون هؤالء
ّ
«الكتاب» ال يقرؤون ،ولو كانوا فعلوا لكان لكتاباتهم شأن آخر ،بل لكان لهم من القراء ما يجب أن
يكون لهم ،ولكان حال المكتبة العربية على غير هذه الحال الذي انتهت إليه من مظاهر الخواء
الذي يكاد يفترسها من جهاتها كلها ،ولكان للثقافة العربية أن تكون كما يجب أن يعنيها
ّ
بالقوة.
بالضرورة ،وبالفعل ال
ّ
ْ
ّ
القراءة والكتابة صنوان ،فال كتابة جديرة بعدها كتابة بحق إن لم تكن نتاج قراءة ،بل قراءات.
ّ
ومن الالفت للنظر ،بل من الفاجعّ ،
ّ
تتقدم إلى ساحة
أن جحافل من متوهمي كونهم كتابًا
ّ
معرفي بمنجز اآلخر ،بما سبق من كتابات ،وبما ينتمي من كتابات إلى
الكتابة غير مزودة بأي زاد
ّ
راهنهم .ومن الالفت للنظر أكثر أن هؤالء ،وعندما ال يلتفت أحد إلى ما يعتقدون أنه «إبداع»،
ّ
يثخنون العالم حولهم بحراب الشكوى من اإلعالميين ،والنقاد ،والقراء ،الذين ال يتابعون هذا
«اإلبداع» ،وال يلتفتون إليه ،ثم يرمونهم بأنهم ال يقرؤون.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّأيها «الكتاب» ،الكتاب الفقراء إلى رحمة المعرفة ،اقرؤوا ،ثم اقرؤوا ،ثم اقرؤوا ،قبل أن تسول
أوهامكم لكم اقتراف جناية الكتابة ،وإال فثمة ّ
مما ليس منه ّبد :اللهم اغفر لقومي ،فإنهم
«ال يقرؤون».

القد�س واملوروث الديني واالجتماعي اليهودي
ه��ل تت�سرب القد�س من
ذاك��رة العرب ،هل تباهتت
�صورتها يف مدونات التاريخ،
ه���ل ي��ن��ط��ف��ئ ب��ري��ق��ه��ا يف
امل�شاعر؟!..

• زبري �سلطان قدوري ــــــ ص 2

رحيل الدكتور ح�سن م�صطفى البا�ش
د .ح�سن البا�ش
م����ن ط��ي��رة ح��ي��ف��ا وج��ب��ل
الكرمل �إىل دم�����ش��ق ..ع�شق
للإبداع والروح الوطنية!

•د .علي بدوان ــــــ ص 15

ناظم مهنا :البد من �إعادة الروح للمبادرات الثقافية
الأديب ناظم مهنا:
ال�����ره�����ان ،ك����ل ال����ره����ان،
علىاملرحلة القادمة بعد �أن
تنتهي ه��ذه احل��رب ،وينت�صر
ال�شعب العربي ال�سوري على
الإرهاب

• �شذا الطه ــــــ ص 7

توت �شامي ..يوميات احلرب وامل�صائر الرتاجيدية
توت �شامي:
كتابة ال�سرد احل ّية التي ت�ؤ�س�س حل�ضور
علم الن�ص بقيافته الكاملة

•نذير جعفرـــــــ ص 13

بيان احتـاد الكتـاب العرب
�إدانة للهجمات الإرهابية يف مدينتي طرطو�س وجبلة

يوغل الإرهابيون التكفريون يف حقدهم فوق
الأرا�ضي ال�سورية العزيزة ،مرة �أخرى ،وبذلك
يبدون عجزهم ،ويك�شفون عن املزيد من وجوه
هزميتهم اندحار ًا �أمام اجلي�ش العربي ال�سوري،
مثلما يُوغلون يف دمويتهم ،وان�صرافهم عن كل
بعد من �أبعاد الإن�سانية ،وذل��ك با�ستهدافهم
للأطفال والن�ساء وال�شيوخ من �أهلنا يف مدينتي
طرطو�س وجبلة ،بعبواتهم و�أحزمتهم النا�سفة
التي تدل على جبنهم املريع ،وهزميتهم ال�شائنة
�أمام �صمود ال�شعب العربي ال�سوري طوال �سنوات
املحنة!

�إننا ،نحن الأدب��اء والك ّتاب� ،أع�ضاء احتاد
الك ّتاب ال��ع��رب ،جنهر ب��الإدان��ة املطلقة لهذه
الأعمال الإرهابية التكفريية اخل�سي�سة التي
طالت �أطفال املدار�س و�أمهاتهم و�آباءهم� .صباح
يوم االثنني  ،2016/5/23ون�ؤكد �أن ا�ستغالل
التكفرييني خلروج الأطفال من قاعات االمتحان،
وجتمعهم يف مواقف احلافالت ا�ستعداد ًا للعودة
�إىل قراهم وبيوتهم� ...إمنا يعني ما و�صل �إليه
ه�ؤالء القتلة من هو�س �إجرامي ال يعرف حرمة
�أو يراعي ذم��ة ،وم��ا و�صلوا �إليه من �سلوكيات
دموية باط�شة بحق الأطفال واملدنيني وعلى

نحو همجي متوح�ش!
لقد اعتاد التكفرييون على الولوغ بالدماء
وه��م ال��ذي��ن ي��ن��ف��ذون �أوام����ر ال���دول الغربية
وال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي مت��ول��ه��م ومت��ده��م ،ك���أُج��راء
وعمالء ،باملال وال�سالح ،واعتاد ال�سوريون على
ال�صمود والثبات ومقاومة هذا الوباء التكفريي،
والعماء اجلاهلي ،واندياحات اخليانة ،و�سيظل
ال�سوريون �صامدين حتى حتقيق الن�صر الكامل و
امل�ؤزر فوق كامل الأرا�ضي ال�سورية.
�إننا ،يف احتاد الك ّتاب العرب ،نطالب الأدباء
وال��ك�� ّت��اب واملثقفني ال��ع��رب بف�ضح ممار�سات

الإره���اب�ي�ن ال��دم��وي��ة ،وف�����ض��ح ارت��ب��اط��ات��ه��م
اخلارجية ،ووالءتهم للعدو ال�صهيوين ،وحاالت
التن�سيق معه ،وتلقي الأوامر من غرف العمليات
التي ت�شرف عليها الواليات املتحدة الأمريكية،
وال��ك��ي��ان ال�صهيوين ،وت��رك��ي��ا ،وبع�ض ال��دول
العربية املتحالفة مع ال�شر وال��ع��دوان جهار ًا
نهار ًا.
�إننا ندين هذه الدموية الهمجية التي طالت
�أهلنا يف مدينتي طرطو�س وجبلة ،ون�ؤكد على
�أهمية وحدة ال�صف الوطني ،و التالحم ال�شعبي
يف �سورية ،كما ن�ؤكد على �أهمية الت�ضامن العربي

حول الق�ضايا امل�صريية العربية ،ونعلن وقوفنا،
�أدب���اء ومثقفني ،جنب ًا �إىل جنب ،ويف خندق
الثقافة ،مع اخلندق الذي ي�شغله اجلي�ش العربي
ال�سوري بكل الكفاءة وامل�س�ؤولية الوطنية حتى
دحر الإرهابيني ومن يقف وراءه��م �إىل خارج
الأرا�ضي ال�سورية.
املجد واخللود ل�شهدائنا الأبرار واالحرتام
والتقدير لأبطال اجلي�ش العربي ال�سوري
دم�شق يف 2016/5/23

احتاد الك ّتاب العرب
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القد�س واملوروث الديني
واالجتماعي اليهودي

•زبري �سلطان قدوري
يركز املوروث الثقايف
وتروي " الأجاداه
ال�����ص��ه��ي��وين ع��ل��ى �أن
" ق�ص�ص ًا عن نهاية
القد�س ملكية يهودية
العامل ،الذي �أ�سمته
مقد�سة خال�صة منحها
بع�صر (املا�شحاين)،
�إل��ه �إ�سرائيل لليهود،
وال��ت��ي تتحدث فيها
ك���م���ا م���ن���ح ف��ل�����س��ط�ين
ع���ن ع�����ودة امل�����س��ي��ح
خال�صة لهم حتى قيام
امل��خ��ل�����ص يف �آخ����ر
ال�����س��اع��ة ،وي�ستندون
الزمن ؛ ليقود حرب ًا
يف ه��ذا ال��زع��م على ما
�ضرو�س ًا �ضد الكفار
ورد يف التوراة والكتب
(امل�سلمني) ،وبعد �أن
اليهودية،
��ة
ي
��
ب
أد
ل
وا
والثقافية
الدينية الرتاثية
يحقق الن�صر ي�أتي اليهود لي�أخذوا القد�س وفل�سطني
يهودية
ملكية
أ�صبحت
�
القد�س
التي تدعي ب���أن
الرب بعد �أخذها �آالف
من اجلميع ،و�سي�ضيف �إليهم ّ
وانتزاعها
داود،
امللك
عليها
ا�ستوىل
خال�صة منذ �أن
احلدائق واجلنان.
ألفي
�
ب
جميئه
قبل
بنوها
الذين
الفل�سطينيني
من يد
وتتحدث" الأج����اداة " ب���أن القد�س تفي�ض من
منذ
زعمهم
ح�سب
لهم
الدينية
قد�سيتها
وكر�ست
عام.
اخلري التي تغدقها ال�سماء عليها ،ومنها يوزع اخلري
تابوت
إليه
�
نقل
و
فيها،
الهيكل
�سليمان
ولده
بنى
�أن
على العامل ،و بذلك هي ملكوت ال�سماء الذي �سيحكم
ُعدُّ
اليهودية،
الدينية
الرموز
أهم
�
من
ي
والذي
العهد،
العامل ،والتالل التي حتيط بها وجدت حتى ال ت�صل
والذي يحتفل به كل عام يف �أرجاء الكيان ال�صهيوين� .إليها قوى الظالم ،وحتر�سها املالئكة ،وال يوجد بينها
و كتاب( الأج���اداه) ال��ذي يُعدُّ ذا �أهمية دينية وبني اهلل فا�صل ،ومنها ت�صعد �أدعية بني �إ�سرائيل،
كبرية لليهود �إىل جانب ال��ت��وراة والتلمود ،وال��ذي وت��ق��ول الأ���س��اط�ير ال�صهيونية �إن ج���دران القد�س
يت�ضمن جمموعة من الروايات والأخبار وال�شروح �سرتتفع حتى ت�صل �إىل عر�ش اهلل ،وح�ين ت�صل
والوعظ الديني والأ�ساطري اليهودية ،تقول ب�أن اجل��دران �إىل العر�ش عندها يعود ال��ت��وازن للعامل،
القد�س خلقها اهلل �أو ًال ،ثم خلق العامل من بعدها ،و�إىل جانب القد�س يقول امل��وروث الديني اليهودي
وح�ين خلقها �أق��ام فيها خيمة االجتماع ،ثم �صلى توجد ثالث مدن مقد�سة هن اخلليل و�صفد وطربيا.
فيها متمني ًا ب���أن ال يع�صيه فيها �أب��ن��ا�ؤه ،و القد�س
وحتدثت عن جمموعة من النبوءات امل�ستقبلية
(�أور�شليم) هي حبيبته ،و�أن �آدم قدم قربان ًا باملذبح التي �ستحدث يف �آخ��ر ال��زم��ان ،وم��ا �سوف يحدث يف
الأعظم يف القد�س (�أور�شليم).
القد�س وبقية �أر���ض فل�سطني العربية ،نذكر منها
ً
وتتحدث الأج��اداه عن القد�س �أي�ضا ب�أنها كانت �أن عودة ال�سبي اليهودي الذي حدث لهم يف القرن
يف عهد داود و�سليمان متلك ت�سعة من �أ�صل ع�شرة ال�سابع قبل امل��ي�لاد ،ل��ن يتحقق �إال بعد �أن يبنى
مقايي�س للجمال ،والإن�سان ال��ذي مل يرها يف ذلك الهيكل ،ولن يبنى الهيكل حتى ت�صبح القد�س عا�صمة
العهد ؛ ف�إنه لن يرى جما ًال قط ،وتقول �أن القد�س اليهود ،وعند حتقيق ذلك �آن��ذاك يعود ال�سبي �إىل
�ص ّرة العامل من ح�سنها وجمالها ،وتذكر �أن يف عهد فل�سطني ،ليقيموا عليها دولة �إ�سرائيل ،التي �سوف
داود و�سليمان كانت ثمارها يانعة ،وفيها عيون من متتد حدودها �إىل �أبواب دم�شق ،وتغدو هذه الدولة
امل��ي��اه الكربيتية ال��داف��ئ��ة ،و�أطلقت عليها �سبعني من القوة بحيث تخ�ضع لها كل دول و�أمم الأر�ض.
ا�سم ًا ،وهي ُتعدُّ مالذ ًا لكل يهودي ،فعليه �أن يقوم فيها
ولهذا فر�ض امل��وروث الفكري اليهودي ال�صهيوين
باحلمد والثناء هلل فيها.
على �أتباعه من اليهود ع��ادات و�سلوكيات من �أجل
ومن �أ�ساطريهم ما حتدثت به ال�صوفية الدينية ا�ستمرار احل�ضور الذهني مل�س�ألة القد�س ،وتهويدها من
اليهودية (الق ّبااله) ،ب���أن قد�س ًا �أخ��رى يف ال�سماء جديد ،ما كان منها قبل احتالل القد�س عام ،1967
ت�سمى (يرو�شاالمي) ،تتو�ضع فوق القد�س الأر�ضية ،حيث كانوا يتبادلون التهاين يف الأع��ي��اد ،ويتمنى
ومنها ين�ساب خري الدنيا كله والقادم من ال�سماء �إليها ،بع�ضهم لبع�ض �أن يكون العيد القادم يف القد�س ،ولكن
وتذكر الأ�سطورة اليهودية ب�أن قد�س ال�سماء حتوي بعد االحتالل تغريت الأم��اين �إىل التمني يف بناء
على معبد مقد�س ،يديره كاهن �أعظم.
الهيكل مكان امل�سجد الأق�صى يف القد�س .ومن بني
كما تقول الأ�سطورة بعدم وجود �أي حجاب يف�صل العادات اليهودية لبقاء القد�س يف الذاكرة اليهودية؛
ما بني �إله �إ�سرائيل و القد�س عن الإله ،ويريدها �أن �إذا طال اليهودي بيته بدهان عليه �أن يرتك جزء ًا
تكون مركز ًا لعبادته ،و�أن القد�س الأر�ضية هي بوابة �صغري ًا بال طالء يف جدار بيته ،ليذكره هذا اجلزء
ال�سماء ،فال منفذ للمخلوقات لل�صعود �إىل ال�سماوات بالقد�س والهيكل .وحني يتناول الطعام ؛ عليه �أن
�إال عن طريقها.
يتخلى عن جزء من طعامه من �أجل التذكر بالقد�س،
وم��ن امل��ورث��ات الفكرية الدينية اليهودية التي و�إن �أرادت امل��ر�أة اليهودية �أن تتحلى بحليها ،عليها
تتحدث عن القد�س
�أن ترتك ج��زء ًا منه
كتاب (الهاالخاه)
يذكرها بالقد�س.
وال����������ذي ي���ح���وي
ف����ب����م����اذا ي��ف��ك��ر
رفع العرب �شعارات حترير القد�س،
ع����ل����ى ن�������ص���و����ص
ال���ع���رب وامل�����س��ل��م��ون
ب��ال��ق��د���س ،ال��ت��ي مت
فقهية و�شعائرية و�أقاموا لها منابر اخلطابة والبالغة،
ي��ه��ودي��ة ،فيعر�ض و�ألقوا �آالف الق�صائد واخلطب احلما�سية ،اب��ت�لاع��ه��ا م���ن قبل
يف ن�صو�صه خريطة
ال�����ص��ه��اي��ن��ة ،وه���م
للقد�س ،يقول عنها ولكن مع الزمن بد�أت تتبخر من ذاكرتهم! ي���ذب���ح���ون بع�ضهم
ح��اخ��ام��ات اليهود
بع�ض ًا ؟ .لقد رفعوا
ب�أنها ر�سمت و�أعدت
�����ش����ع����ارات حت��ري��ر
يف ال���ق���رن ال��ث��اين
ال��ق��د���س يف ال�سنني
أعلى
�
على
واقعة
القد�س
مدينة
قبل امليالد ،وتظهر
الأوىل الح��ت�لال��ه��ا ،و�أق���ام���وا لها منابر اخلطابة
يهوذا،
مملكة
عليه
ُطلق
ي
ما
وتتو�سط
قمم اجلبال،
والبالغة ،و�ألقوا �آالف الق�صائد واخلطب احلما�سية
أ�سموه
�
ما
القد�س
و�سط
يف
و�ضعوا
اخلريطة
ويف تلك
من �أجلها ،ولكن مع الزمن ب��د�أت ذاكرتهم تتبخر
أق�صى،
ل
ا
امل�سجد
عليه
يتو�ضع
الذي
املكان
يف
الهيكل،
منها القد�س ،فزارها زعماء وق��ادة ع��رب ب�صحبة
ً
العهد،
تابوت
إنه
�
قالوا
ا
مكان
الهيكل
و�سط
يف
ور�سموا
القادة واجلنود ال�صهاينة ،وزاروا امل�سجد امل�أ�سور بكل
كما ر�سموا على مقدمة هذا الهيكل ما �أ�سموه (حجر �صفاقة ونذالة ،ثم مع م��رور الزمن ها هي تت�سرب
الأ�سا�س) ،وزعموا من هذا احلجر بعث اهلل اخللق.
القد�س من الذاكرة العربية �شيئ ًا ف�شيئ ًا ،ومل يبق من
اليهود
وتقول (الهاالخاه) ب�أن �أبناء �أور�شليم من
�أيام ذكرها �إال يوم �أو بع�ض يوم يف �سنني الك�آبة ،يكتب
من
أحد
يت�صفون باحلكمة ،وكان النا�س �إذا التقوا ب�
يف �صحف العرب بع�ض املقاالت عنها �أو بع�ض الق�صائد
احلكمة،
�سكانها ،يجتمعون حوله ؛ لي�سمعوا منه
لرفع العتب فقط ،ولكن الغالب منهم ينتظرون نعوة
أور�شليم
�
إىل
وزعمت ب���أن فال�سفة الإغريق رحلوا �
عروبتها ،ليقيموا لها خيمة العزاء.
ليتعلموا منها احلكمة.
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الفنانة دميا مق�صود:
البيا�ض ن�صيبي من الدنيا

• �أحمد ع�ساف

ال ترتدي ال�سواد لكي تعلن عن
حزنها مل��ا يحدث لبلدها  ,...وال
تر�سم بالأحمر القامت لكي تربز
م�آ�سي احلرب وويالتها.
ت�سري الفنانة ال�����س��وري��ة دميا
مق�صود بخطا واثقة نحو �أم��ل ما
 ,...ترتدي (املووف) وتلك الألوان
التي تبعث على الأمل والطم�أنينة.
ه���ي ال��ت��ي مل ت��ن��ت�����س��ب لكلية
الفنون اجلميلة � ,إمن���ا تخرجت
م��ن جامعة دم�شق (ع��ل��م نف�س),
لكنها انت�سبت فيما بعد �إىل �أحد
معاهد الفنون الت�شكيلية يف دم�شق
معهد (وليد عزت) وتخرجت فيه,
اقتنت وزارة الثقافة اليونانية
عم ًال فني ًا لها على هام�ش م�شاركة
اخ��ت��ارت
فنية يف ل���ب���ن���ان.
�أخريا �أن يكون بيا�ض اللوحة قدرا
لها ,وهي التي تعترب �أن هذا القدر
هو الذي اختارها ,لذلك تراه قدرا جميال وتراه �شرفتها
املطلة على احلياة.
لك جتارب �إبداعية يف ال�شعر وامل�سرح والدراما .ملاذا
الر�سم ؟
 #يف احلياة عموما ويف الإبداع على وجه اخل�صو�ص
هناك �أ�شياء هي التي تختارك ,وتبدو مثل قدر� ,أو لنقل
هي ن�صيبك من هذه الدنيا .
كنت ابنه �شرعيه لعوامل الإبداع من ر�سم و�شعر وم�سرح
ودرام��ا �إل��خ ,لكنني ذهبت �إىل الفن الت�شكيلي �إىل بيا�ض
اللوحة حت��دي��دا ,لأن��ن��ي اعتربها ملعبي� ,أو لنقل انها
خ�شبة م�سرحي الذي �أكون فيه البطلة واملخرجة وكاتبة
ال�سيناريو� ,أ�ضع �شخو�صي على هذه اخل�شبة \ ,التي هي
املعادل النف�سي والب�صري لبيا�ض لوحتي قبل االنتهاء
منها.
يف كل هذا وذاك �أكون �أنا من يقود هذه الدراما  ,عرب
اللوحة بكل تفا�صيلها دون تدخل من �أي �أحد.
تخرجت من جامعة دم�شق( :علم نف�س)� ,إىل �أي حد
يتدخل اخت�صا�صك هذا يف لوحاتك؟
 #ا�ستفدت كثريا من اخت�صا�صي وال�سيما يف تعاملي مع
�شخ�صيات لوحاتي ,بل بكل تفا�صيل لوحاتي.
علم النف�س بحث م�ستمر ,وهو التوءم احلقيقي للإبداع,
يف اللوحة هو �أكرث �صدق ًا والت�صاق ًا بالذات ,لأن اللوحة
لي�ست وليدة حلظة راهنة ,اللوحة حتمل ع��وامل �أكرب
بكثري من �أن نراها قما�ش ًا و�ألوان ًا فقط ,ونقول عنها �إنها
جميلة.
�أنت ابنة البيئة ال�سورية التي يختلط �أخ�ضر �أ�شجارها
مع �أزرق بحرها ,ويختلط فيها الزمان باملكان� .إىل �أي حد
ت�أثرت بهذه البيئة؟
 #بعيد ًا عن ت�أثري �ألوان البيئة التي نن�ش�أ فيها .بعيد ًا
عن البيئة اجلغرافية والزمنية.
بر�أيي هناك بيئة �أخرى ,هذه البيئة تكمن يف العقل
والروح ,هي بيئة تالم�س الفنان حلد الده�شة.
لي�س من ال�ضرورة �أن �أقحم اللون الأزرق ليعرف املتلقي
�أنني ابنة البحر ,وال الأخ�ضر لكي �أب��رر وج��ود ال�شجر
يف البيئة اجلبلية  ,امل�س�ألة يف
اللوحة تختلف.
كنت �أبحث عن بيئة متخيلة,
هذه البيئة ا�ستوحيتها من خالل
ممار�ستي ملهنة علم النف�س ,وفن
الر�سم.
يف جتاربك اللونية الأخ�يرة
ث��م��ة �أل�������وان ج���دي���دة ( مثل
الربتقايل وامل��ووف والأخ�ضر )،
هل هذا نزوع� ،أو توجه ،ما ر�أيك؟
 #ع�لاق��ت��ي ب���الأل���وان ت��ب��د�أ
من معرفتي بعلوم الطاقة ,على
�سبيل املثال ل��ون (امل���ووف) لون
م��ن �أل����وان اجل��ن��ة ,وه��و ل��ون من
�أل��وان الطاقة فحني يكون تكون
الروح يف �أعلى طاقاتها وهاالتها
يكون لونها (م���ووف)� ,أم��ا اللون
(ال�ب�رت���ق���ايل) ف��ه��و امل��ع�بر عن
هالة اجل�سد وا�شراقة الطاقة

الروحية والعقلية لدى الإن�سان يف
حالة �سموه.
هذان اللونان يبعثان يف النف�س
الب�شرية الطم�أنينة وال�سكينة
والهدوء والت�ألق.
حني يتخيل الإن�سان �ألوان اجلنة
فهو لن يتخيلها (ح��ارة)� ,سيتخيل
الأخ�ضر والربتقايل وباقي الألوان
ال��ب��اردة ال��ه��ادئ��ة وامل��ت���أل��ق��ة ,على
حني ان��ه �سيتخيل �أل���وان (جهنم)
�أل��وان اجلحيم ،كما هي يف املعتقد
ال�شعبي ..الأحمر الغامق ,القاتل,
امل��دم��ر ,والأ����س���ود ال��غ��ارق بعتمة
�سواده.
�أح����اول �أن �أق����دم يف ل��وح��ات��ي,
�ألوان ًا تعطي املتلقي ف�سحه نف�سيه
راقية من الهدوء والطم�أنينة.
امل�����ر�أة ه��ي الأك��ث�ر ح�����ض��ورا يف
�أعمالك الأخرية ملاذا؟
 #من خالل جتاربي احلياتية والفنية ,وجدت �أن
املر�أة هي �إحدى عنا�صر اللوحة املهمة ,هي العن�صر الذي
يختزل الكثري م��ن ال��ع��ب��ارات واجل��م��ل اللونية يف العمل
الب�صري� ,أن��ا �أح�� ّم��ل الأن��ث��ى اجل��زء الأك�بر من اجلمال,
واخلديعة ,والذكاء ,واحلنان ,والأمل ,ودميومة احلياة.
امل��ر�أة هي دائما حتمل اختزاالت جمتمع ب�أكمله ,هي
حمور امل�شهد الدرامي يف لوحاتي.
الأزمة ال�سورية دخلت عامها اخلام�س� ,أنت الآن تعي�شني
هذه احلرب ,كيف جت�سدين امل�شهد الدامي يف لوحاتك؟
 #م��ا ي��ح��دث الآن م�شهد ي��دم��ي ال��ق��ل��ب ,ويعذب
الروح ,وهو م�أ�ساوي ,ومدمر وحزين جد ًا ,تعجز الكلمات
والأل��وان عن التعبري عنه ,حتى ال�صورة الفوتوغرافية
هي غري قادرة على نقل ما يحدث ,امل�أ�ساة كبرية ,واجلرح
ينز �أمل ًا ووجع ًا .لأقل لك �إنني يف معر�ضي الفردي الأخري,
قبل عدة �أ�شهر يف �صالة( :هي�شون) يف الالذقية ,قدمت
جمموعة من الأعمال ,التي عربت فيها عن ر�ؤيتي ك�إن�سانة
وفنانة ,مل�شاهد الدمار واخلراب والقتل والدماء.
ففي لوحتي التي �أ�سميتها( :ال�صعود) ر�سمت فيها نافذة
مو�صدة ,وحمكمة الإغالق ,وبجوارها �سلم� ,أردت التعبري
ال�سلم ,املجاور
فيه عن رغبة اخلروج من هذا الدهليز عرب ّ
للنافذة ,والذي يرمز لف�سحة الأمل للخروج �إىل احلياة من
جديد.
ولوحات �أخرى ر�صدت الوجع والقهر الإن�ساين ,املدمر
واحلزين جد ًا ,وجوه تود اخرتاق جدران العزلة واملوت ,
لتهرب ثانية �إىل حياة قد تبدو �أكرث ق�سوة لكنها �أرحم ,
من دهاليز املوت غري املعلن عن �سر توقيته.
قدمت يف ه��ذا املعر�ض لوحات تعبريية وجتريدية
وانطباعية �إلخ ,هذا املعر�ض اعتربته متهيد ًا لتجارب �أكرث
خ�صو�صية و�أكرث ن�ضج ًا مرت مبحرتيف الفني.
ماذا عن معر�ض بريوت القادم ؟
 #يف هذا الزمن العربي املرتهل واملمزق ,بقيت بريوت
متما�سكة كعا�صمة �أبدية للثقافة العربية ,هي التي مازالت
قبلة لأي مبدع عربي.
ح���زت ج��ائ��زة يف ب��ي�روت ,ويف
ال�شهر القادم �سيكون يل م�شاركة
مبعر�ض جماعي لفنانات �سوريات
يف غالريي الزمان يف بريوت.
كما �أنني �س�أقيم معر�ض ًا فردي ًا
يف ب��ي��روت يف ق����ادم����ات الأي�����ام
ال��ق��ري��ب��ة� ،أق����دم ف��ي��ه جتربتي
اجلديدة� ,أنا �أحب بريوت كثري ًا.
در�ست الفن الت�شكيلي يف �أحد
معاهد دم�شق  .ماذا قدم لك هذا
املعهد ؟
 #اخلال�صة التي �أف��دت منها
ه��ي �أن للحياة عنا�صر �أرب��ع��ة يف
فن اخل��زف ,ال��ذي كان املعرب للفن
الت�شكيلي ,يف اخل���زف( :الطني,
وامل��اء ,وال��ه��واء ,وال��ن��ار) تلك هي
مكونات اجل�سد والإن�سان والروح
واحلياة.
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الزمن العربيُّ ؟!

• ح�سني عبد الكرمي

ٌ
ُقلت حلبيبتيِّ :
عر الغز ُّ
جميل مع
يل َلعِبٌ
ال�ش ُ
ٌ
ٌ
البوح،
تدعم
/
��ة
ع
��
ل
/د
غواية
ال��روح ..والنرث
ً
َِ
ُ
ْ
ٌ
والزمنُ ِّ
ق�صيدة ..ينق�شها العا�شق فوقَ
ال�شعريُّ
العتبات ال�شرقيهْ
املجروح..
للقلب
ْ
ِ
والزمنُ
املذبوح؟!
العربي
ً
ُّ
من خان ال َ
إن�سان و�أزمنة العربي وبا َع القف َر
والفق َر والأحالم؟!
ً
� ٌ
إن�سان يحمل قربا لزمنه النافق..
��راء م��ات��ت �أي��ام��ه��م قبل دخولها مرحلة
ف��ق ٌ
احل�ضانة والتح�ضريي وال�صفوف االبتدائية..
اجلهلي الأ�سود!؟
فج َّرها الطاعون
ُّ
الن�ساء يف الأز ّق��ة والأحياء البعيدة والقرى
العالية (يتم ّونَّ )
بالكحل زم��ن �أنوثتهنّ  ،لكنّ
ِ
الطاعون اقتلعهنَّ من �أنوثتهن ،كما يقتل ُع احلاقد
الأعمى الب�صرية من عيون اجلهات لت�صري مثل
عماه عمياء!!
امل���ؤام��رات والتفاهات واخل�سا�سة تبول على
�أ�سرار الزمن العربي وحدائق العقول!؟!

العربي بال رجولة �أو �أن��وث��ة �أو
ك���أن الزمن
ّ
ف�صاحة!! ك�أ ّنه �أبكم و�أعمى وي�ستجدي ُ�ص ّرة
وقت و�س ّل ًة من حلظات..
بكاء �أرمدَ العينني �شاحب الوجه ،ل ُيعبرِّ
يخرتع ً
عن م�آ�سيه الطاعنة بال ُع ْم ِر ،رغم �أنها مولودة من
رحم الع�صر الغربي واحلا�ضر!؟
زمنٌ
عا�صفة رديئة الطباع
كبيت
عربي م�ش ّلعٌ
ِ
ٍ
ٌّ
والهبوب ..وال تفهم �أية معلومة �أو هم�سة عن
�أخالق الرياح..
زم��نٌ ّ
ا�س يبيع وي�شرتي يف �ضمائر الكالم
نخ ٌ
ّ
وعهود املتكلمني ..تو ُّد الكلمة العربية حروفها
َّ
كل �سانحة ،خوف �أن يُراودها اخلداع عن ماهيتها
وحرية نطقها و�صمتها..
ومعناها ُ
�أيها لآباء اجلميلون البعيدون:
�صرنا بال زمن ميكن احلياة معه..
ٌ
املوت ال يُعا�شر ..والزمنُ
العربي م ّيت ومدفون
ّ
يف ر�ؤو�سنا ..نحمل يف �أع��ايل �أحالمنا �أ�ضرحة
العربي النافق؟!
الزمن
ّ

التبعية والإبداع
•د .عاطف البطر�س
•النقد الأدب���ي فعالية نرثية مركبة حت��اول
التوفيق بني العلم والفن يف �شرح الن�صو�ص الأدبية
وتف�سريها وت�أويلها و�إ�صدار حكم قيمة عليها.
ثمة من يعتقد ب�أن الناقد الأدبي مبدع خائب ،فهو
�إما �شاعر خمذول� ،أو روائي خمفق� ،أو م�ؤلف م�سرحي
فا�شل .ي�ستند هذا الر�أي �إىل مرجعية �أ�سبقية الن�ص
الأدبي يف الوجود على الن�ص النقدي ،فالنقد ،بنا ًء
على ذلك ،تبعٌ للأدب ،وهو ن�ص على ن�ص ،يتحدد به
وال ي�ستطيع االنفالت منه ،بله التقدم عليه فهم ًا
و�صياغة.
�أ�سبقية الن�ص الأدبي لي�س قيمة فنية ،فهي �سبق
زمني� ،إذ كيف ميكن للأب �أن يفاخر ابنه لأنه �أ�سبق
منه يف الوجود زمني ًا .واملعروف �أن االبن �سي�صبح عما
قريب �أب ًا البنه ،والأف�ضلية ملن يقوم بدوره وبواجبه
ب�شكل �أف�ضل ،ولي�س لل�سابق زمني ًا.
ً
�أما مقولة ن�ص على ن�ص فال تعني �أبدا التبعية،
فكثري ًا ما يتقدم الن�ص النقدي على الن�ص الأدبي
عند النقاد الذين ي�ستحوذون هذه ال�صفة ،والتي
ال بد له للح�صول عليها من مقومات ال تقل �أبد ًا عما
يحتاج �إليه ال�شاعر �أو الروائي� ،إن مل نقل ،ال بد من
معارف ومقومات �أعمق و�أو�سع ت�ستند �إىل ما يدعى
بحوارية املعارف.
والدة �شاعر �أو روائي �أ�سهل بكثري من والدة ناقد،
لأن ال�شعر يعتمد �أ�سا�س ًا على املوهبة ،بينما النقد
يتطلب� ،إ�ضافة �إىل املوهبة التي هي �شرط لكل
�إبداع ،املعرفة العميقة والثقافة الوا�سعة.
يزدهر النقد يف الظروف املتوترة اجتماعي ًا ،ويف
فرتات ازده��ار النظريات الفكرية والفل�سفية ،فال
نقد دون ر�ؤية فل�سفية ،فهو ابن الفل�سفة تاريخي ًا،
ويف �أح�ضانها ن�ش�أ وترعرع ،ثم انف�صل عنها و�أ�صبح
علم ًا وف��ن�� ًا م�ستقلني متمث ًال مب��دار���س واجت��اه��ات
خمتلفة قد تبلغ �أحيان ًا حد التناق�ض.
عملية النقد تتطلب املو�ضوعية واحلياد ،و�أدبيته
ت�ستدعي الذاتية واالنفعال و�شيئ ًا من التحيز،
والناقد الناجح من ي�ستطيع التوفيق بني ذاتية الفن
وعلمية النقد يف املمار�سة النقدية.
مراجعة ب�سيطة لتاريخ النقد العربي قدميه
وحديثه ت�شري بال مواربة �إىل �أن ع��دد النقاد يف
تاريخ الثقافة الأدبية العربية ،كما �أح�صاهم د.
�صالح ف�ضل ،ال يتجاوز  150ناقد ًا 50% ،منهم يف
القرن الهجري الرابع ،و 25%من القرن الرابع �إىل

بدايات القرن الع�شرين ،والباقي يف القرن الع�شرين،
بينما عدد ال�شعراء العرب من الع�صر اجلاهلي �إىل
اليوم يعد ب��الآالف ،وعدد الروائيني يتجاوز املئات
علم ًا ب�أن عمر الرواية العربية ال يتجاوز مئة عام.
نخل�ص من ذلك �إىل �أن الناقد لي�س من كتب ن�صاً
نقدي ًا �أو �شرح ق�صيدة �أو حلل رواي��ة� ،إن��ه� :أديب،
ع��امل ،فيل�سوف ،ذواق���ة على درج��ة م��ن احلرفية
وال��درب��ة وال��دراي��ة وامل��ه��ارة يف ت��ن��اول الن�صو�ص
وا�ستنتاج القواعد الناظمة ل��ه ...وحتديد ال�سنن
امل��ت��غ�يرة ل�ل�أج��ن��ا���س الأدب���ي���ة ،وحم��ط��ات تطورها
وال��ت��ج��اوز واالخ�تراق��ات احلا�صلة فيها م��ع تقدم
املعارف الإن�سانية يف حراكها امل�ستمر...
�أما التنظري للحركات الأدبية وحتديد العالقات
والبنى الداخلية للن�صو�ص بال�سياقات املعرفية
(اجتماعية -ثقافية) التي �أنتجتها ،ث��م قامت
الن�صو�ص بتمثيلها ،فتلك عملية معقدة ال تت�أتى �إال
لناقد ح�صيف امتلك احل�س النقدي والوعي الثقايف،
واخل�برة املعرفية يف �آليات ت�شكل الإنتاج الأدب��ي
وعالقاته بالبنى الكربى التي �أ�سهمت يف �إبداعه.
الإنتاج الأدب��ي لي�س ظاهرة فردية� ،إنه عملية
اجتماعية �شديدة التعقيد والتداخل ،والنقد وحده
من مييز فيها الذاتي _(الفردي) من االجتماعي
(املو�ضوعي) وه��ذا يعتمد على �إدراك العالقات
املت�شابكة بني البنى الفوقية والأبنية التحتية،
وخ�صو�صية التفاعل بينهما ودقته ،فكثري ًا ما تتقدم
الأبنية الفوقية على البنى التحتية التي �أنتجتها،
ولهذه الظاهرة ،خ�صو�صيات و�آليات متعلقة بطبيعة
ال��ق��وى االج��ت��م��اع��ي��ة ومب�����س��ت��وى ال��ت��ط��ور الثقايف
وب�سمات الع�صر.
اخلال�صة والنتيجة ..النقد فن �أدبي له �أنواعه
وح����دوده وم��رج��ع��ي��ات��ه ،وه���و �إب����داع م�ستقل عن
الن�صو�ص التي يتعامل معها ،فكثري ًا من الأحيان ما
يفجر هذه الن�صو�ص ويعيد بناءها من جديد ،له
وظائف ويحتاج املمار�س له �إىل ثقافة وو�سائل قد
ال تتطلبها الفنون الأدبية الأخ��رى ،والدليل على
ذلك قلة عدد النقاد �أمام عدد املبدعني يف الأجنا�س
الأخ��رى ..هذا الو�ضع يف�ضي بال�ضرورة �إىل عدم
قدرة النقد الأدب��ي على مواكبة الإب��داع يف ال�شعر
والرواية والق�صة وغريها من الأنواع الأدبية ،وهو
لي�س تق�صري ًا من النقد �أو الناقد ،و�إمن��ا غ��زارة يف
الإنتاج ،بغ�ض النظر عن نوعيته.

نقطة
على
حرف
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النفاريـ�ش
()2

ذكرت في العدد السابق ،كيف استحدث
كلمة« :نفروش»
األستاذ ج��ورج ج��رداق
ّ
وجمعها(نفاريش)؛ وكيف تبناها الشيخ
ّ
العالمة عبد الله العاليلي وأثبتها في
معجمه الضخم .وذكرت أيضًا ،كيف تهكم
جورج جرداق من السياسة األمريكية التي
ّ
ّ
سماها(:قالبة كذابة ،رعناء ،خرقاء) .لم
يأبه األستاذ جورج جرداق لإلمبراطورية
األمريكية ،ول��م يكترث بقوة أميركا،
واستكبارها ،وجبروتها ،وغناها ،وسعة
أراضيها ،وأساطيلها ،وحملة طائراتها،
وقواعدها في العالم كله ،ول��م يحترم
ديمقراطيتها ال��زائ��ف��ة ..زائ��ف��ة بكل
ماتعني الكلمة – حسب أدوارد سعيد-
وذك��رت ،أنه لو تحققت كل مستحيالت
الدنيا ،لن يصدق ج��ورج ج��رداق أن في
أميركا «ثقافة» .ويورد جرداق أمثلة كثيرة
عن «الثقافة» األمريكية .ويركز كيف أصبح
(األميركاني) مغرمًا :بالبسيكولوجي،
والسياكولوجي ،والسكسولوجي ،وألن
ه��ؤالء (النفاريش) هم محدثو النعمة،
أغنياء حرب ،وعن هؤالء يمكن الحديث
والتحدث بالطول والعرض ،وفي كل أنحاء
الدنيا ،وخاصة في بالدنا العامرة ،وإن شاء
الله تبقى عامرة .ولمن ال يعرف شيئًا
عن «الثقافة» األميركية ،يوضح جرداق
كيف ّ
ولد السايكولوجي سلسة ال تنتهي
من الكتب األمريكية البلهاء ،وكيف
ّ
عممت هذه «الكتب» ،التي انطلت على
الذين ليس لديهم ثقافة ،وعلى قليلي
العقل في العالم كله .ويشرح ج��رداق
ً
ق��ائ�لا »:ه��ذه السلسلة التي ال تنتهي
من الكتب البلهاء ،وجد السايكولوجيون
األمريكان نظامًا واحدًا لتأليفها ،بحيث
تبدأ عناوينها كلها بكلمة «كيف» يليها
فعل من أفعال الصناعة ،وإليك أسماء
كتب منها وصلت ّ
إلي عن طريق الهدية
المرفوضة:
 كيف تصنع األصدقاء كيف تتغلب على الخجل كيف تصنع معشوقًا كيف تنجح في الحب كيف تنجح في المجتمع كيف تصبحين أجمل من كليوباترا كيف تصبح مخترعًا مثل ماركونيكيف تصبح كاتبًا مثل تولستوي كيف تصبح شاعرًا كبيرًا كيف تصبح قائدًا شهيرًا كيف تجمع دوالرًا كيف تنجب أوالدًا نوابغإلى آخر هذه األهوال»...
ً
ويستطرد ج��ورج ج��رداق قائال »:وهرع
المتأمركون في البلدان المتخلفة التي
يكثر فيها غالظ الرقاب والعقول واألذواق
من تالميذ األمريكان ،إلى ترجمة هذه
الكتب البلهاء التي يخجل الكلب من أن
يرفع إح��دى قوائمه األرب��ع ويسلم على
مؤلفيها ومترجميها معًا»...
نعم!
بهذه ال��ج��رأة ،كتب ج��ورج ج��رداق ،في
مطلع ثمانينيات القرن الماضي ،وقبل
إطالق ،أو انفالت «العولمة» من عقالها،

لتعميم «ثقافة»  :الكوكاكوال ،والهمبرغر،
إلى آخر ما ّ
عجت به أسواق العالم الثالث
من «أطايب» المطبخ األمريكاني.
يضرب جورج جرداق في العمق ،ويعود
إل��ى ال���وراء ،وكيف تأمرك األمريكان –
محدثو النعمة وأغنياء الحرب ،وهؤالء ،ال
جذور لهم في أرض الحضارة؛ وقد أصبحوا
ً
أغنياء بسرعة ،وأثروا ثراء عاجال وفاحشًا،
فباتوا يبحثون عن شهرة «الثقاقة» وليس
لديهم ،قاعدة أو أرضية سابقة ،وراحوا
يعممون «ثقافتهم» البلهاء الفارغة،
ليتمكنوا من إتمام السيطرة على األرض،
وعلى العقل ،وضرب قيم الحق ،والخير
والجمال ،وكل ما ينتمي إلى الفضيلة.
والمتابع الفطن ،أو المثقف العارف ،الذي
يعرف قيم الثقافة الحقيقةّ ،
يدرك جذور
«الثقافة» األمريكية.
ق��د يقول ق��ائ��ل ،أو يسأل س��ائ��ل :هل
يصدق هذا الكالم عن أعتى إمبراطورية
معاصرة ،تتحكم بالكرة األرضية ،أن تكون
ثقافتها ،بلهاء وشائهة؟
أق��ول في الجواب :إن من يعرف تاريخ
أميركا ،وكيف أصبحت :الواليات المتحدة
األمريكية ،وكيف أصبحت إمبراطورية،
ّ
«ط����ورت» أو صنعت ثقافتها،
وك��ي��ف
يعرف ما يرمي إليه جورج ج��رداق ،كما
وي��ع��رف المثقف ال��ع��ارف ،ول��و ل��م يزر
أميركا ،أنه توجد مؤسسات في أميركا،
تساوي كل مؤسسات العالم ،وتعنى بكل
ما يجري في العالم :عسكريًا ،وزراعيًا،
واقتصاديًا ،وصناعيًا ،وثقافيًا أيضًا.
لكن هذه المؤسسات تغربل ال بل تنخل
هذه «الثقافات» وتترجمها ،لكنها تبقى
في أرشيف ه��ذه المؤسسات الكبيرة.
ليفيد منها العلماء :السايكولوجي
والسوسولوجي ،والعسكري .وال تنشر
من هذه الترجمات إال إذا كانت مسيئة
للعرب ،وثقافة العرب واإلسالم.
وألن األمريكان ال ج��ذور لهم حضارية
وثقافية ،يريدون نسف كل الحضارات
السابقة ،والدليل والبرهان ،هو كتاب
صموئيل هنتغتون( :صراع الحضارات)،
ويكفي أن أس��وق ه��ذا المثال :عندما
ان��ه��ارت آخ��ر دول العرب في األندلس
عام  ،1492تم اكتشاف أميركا في العام
نفسه .فهل بوسع القارئ اليوم أن يتخيل
الفرق الحضاري .أين كان العرب ،وأين كان
األمريكان .لكن السؤال األهم .وقد طرحه
مفكرو النهضة العربية ،لماذا تقدموا،
ولماذا تأخرنا؟
وهنا ،بيت القصيد ،ومربط الفرس أيضًا.
عندما زار شاعر ال��ث��ورة االشتراكية
المتحمس لالشتراكية واألممية فالديمير
مايا كوفسكي- ،أميركا -وعاد إلى موسكو
كتب:
« أنت حمار يا كولومبس
أجل ،أنا أعني ما أقول
فلو كان لي أن أكون مكانك
اسمع ماذا كنت سأفعل:
أغلق أميركا
ً
أنظفها قليال
ثم أعيد فتحها من جديد».
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ما بني النف�س واجل�سد

ـ الدكتور جود �أبو �صوان،
هو باحث اجتماعي لبناين  ,جماز يف الفل�سفة وعلم
النف�س ال�سرائري ؛ �أم�ضى حياته كلها يف التدري�س والبحث
واالك��ت�����ش��اف ،وه���و ع�ضو اجلمعية ال��دول��ي��ة للدرا�سات
النف�سية والفل�سفية ،وهو ع�ضو م�ؤ�س�س ملركز هذه البحوث
.
ي���ؤم��ن بوحدانية اهلل وبكمال نظمه ب�لا طقو�س �أو
مذاهب،وي�ؤمن بوحدة الكون والإن�سان �،صدر له عدد من
امل�ؤلفات منها:
•القراءات امللعونة
•البعد ال�سابع
•�شخ�صيتك وامل�ستقبل يف يدك
•طاقات الإن�سان اخلفية
•ما بني النف�س واجل�سد
•خرافة املعتقدات اليهودية وت�أثريها على امل�سيحية
ومن هذه امل�ؤلفات يهمنا هذا امل�ؤلف املتداخل يف العلوم
وال��ذي ي�شمل علم النف�س وعلم الطب والفل�سفة وعلم
الف�ضاء ؛وال���ذي ج��اء نتيجة جهد متوا�صل من البحث
واملناق�شة مع جمل�س من الباحثني الأمريكيني �,إنه ي�شمل
العلوم اخلفية والعلوم الظاهرة "ما بني النف�س واجل�سد
" يبني للعيان �أن الإن�سان لغز على الإن�سان نف�سه ؛منذ
�أقدم الع�صور ,ومع تطور الب�شرية وتطور الفكر الإن�ساين
املذهل  .لقد كان �شعار فال�سفة اليونان اعرف نف�سك تعرف
الكون والآلهة؛ ففي علم اجلينات تخطى الزمان لواقع
املجهود الطبي املعا�صر ,ال��ذي تلهى باملر�ض و�أعرا�ضه
؛وك�أن البحوث حقائق خيالية �,إنه يقرب ما بني احلقيقة
واخليال لي�صل �إىل �أبعاد املعرفة ملا فيه خري الإن�سان.
ففي الإن�سان طاقات هائلة وحوا�س عديدة تتجاوز ال�سبع
مل تك�شف بعد  .لو ت�أملت يف هذا الكون لده�شت من هذا
الفلك ال�شا�سع وهذا النظام الكوين العجيب وهذا الرتابط
والتن�سيق ال��ذي ي�ؤثر بالإن�سان من �آالف الكيلومرتات
�,شمو�س ت��دور و�شمو�س ت��زول ويظل اللغز ي��دور حول
الإن�سان مما يدفعنا لل�س�ؤال �أين تكمن احلياة يف الإن�سان؟
�إن عجزنا كبري وعميق جد ًا لأننا مهما بلغنا من التقدم
العلمي ف�سنبقى عاجزين عن الإجابة حول بع�ض الأ�سرار
الكامنة يف النف�س الإن�سانية فاجلهل كبري �إنه جهل الإن�سان
لنف�سه �.إن اجل�سد الإن�ساين يعرب عن تفاعالت احلياة
,وه��و مركب م��ادي �أثبتت التحاليل املخربية �أن اجل�سد
مركب من خاليا مركبة بدورها من مركبات �أخ��رى مثل
ذرات A.D.Nوالربوتني ,والتي تتجز�أ بدورها �إىل �آزوت
وكربون ,وغري ذلك من املركبات الكونية ؛حيث ال تتغاير
عنا�صر اجل�سد مع العنا�صر الكونية .ويف ج�سم الإن�سان
ماليني اخل�لاي��ا املتجددة وم�لاي�ين مت��وت و�إذا م��ا اختل
النظام الدقيق حدث املر�ض ثم املوت � .إن قدرة اخلالق
يف خلقه �أ�سباب تكامل احلياة ،تفوق مقدرة العقل الب�شري
يف اكت�شاف ماهيتها وح�صرها وحتديد دورها،فلو �أخذنا
مثا ً
ال عندما يجرح الإن�سان فرنى عملية عجيبة حتدث
يف التئام اجلرح فهناك �أوام��ر ت�صدر
�إىل اخل�لاي��ا م��ن ال��دم��اغ ,فال�شفاء
لي�س عملية ج�سدية بحتة �أو عملية
طبيعية بل �إنها تتخطى هذا املفهوم
,فاجل�سد �شا�شة تظهر عليها ت�أثريات
الأوامر الدماغية ففي حاالت الك�سور
العظمية � ،أ�صعب ما ي�صاب به اجل�سم
يتم �أمر ترميمها تلقائ ّي ًا دن �أن يكون
للج�سم �إرادة يف ذل��ك .فال�شفاء هو
تلك العملية ال�سحرية التي تنبع
من الداخل دون �أن نراها �أو نلم�سها
؛وينطبق ذلك على جميع الأمرا�ض
ففي اجل�سم ق��وة دف��اع��ي��ة يقودها
الدماغ بخالياه والقوة الكهرطي�سية
الكامنة فيه واملواد الكيميائية التي
تر�سل لتق�ضي على �أي جرثومة �أو

جود �أبو �صوان

ميكروب غريب ؛وعندما تعجز الأج��ه��زة الدفاعية يف
ج�سم الإن�سان يظهر ذلك �ضعف الأجهزة الدماغية التي
مل تقم بواجبها يف �إفرازات امل�ضادات املنا�سبة
لأي مر�ض ك��ان ,وال��ط��ب احلديث علم م��ادي جتريبي
�أغفل الناحية الروحية واهتم بالظاهر املر�ضي ؛و�أهمل
ال�سبب العميق وهذه الدرا�سة تنطبق عل معظم الأمرا�ض
.ف��ق��د ت��ب�ّي�نّ �أن ال�����ش��ف��اءات امل�سماة
عجائبية كان ي�سبقها دائما حالة من
ال�سعادة النف�سية والراحة الذاتية
ورغ��ب��ة عظيمة يف ا�ستمرار احلياة
والتمتع بها .فلج�سم الإن�سان املادي
جم�سم م�صغّر يف خاليا الدماغ وهذا
ّ
املج�سم امل�صغّر تنح�صر فيه نظم حياة
ّ
الكون كله ؛ فكما يف ال�سماء كذلك على
الأر�ض ,وما يف الظاهر هو يف الداخل
 .وال�سماء التي نراها منب�سطة فوق
ر�ؤو�سنا تعج مباليني الكواكب املنظّ مة
مبجموعها واملنتظمة بداخلها ت�شبه
ج�سد الإن�سان متام ًا .فهو يت�ألف من
امل�لاي�ين املتكوكبة م��ن اخل�لاي��ا ؛لكل
واحدة منها �شخ�صيتها امل�ستقلة وعقلها
اخلا�ص املندمج بالعقل الكلي امل�ستقل
بذاته وبني املجموع املندمج يف الأجزاء .وبقدر ما يكون
التناغم مع اللحن العام تكون ال�صحة وال�سعادة .ولعل
املت�صوفني قر�ؤوا �أ�سرار الكون و�آمنوا به فقال �أحدهم :
ت�شـــعر
دوا�ؤك منك وما
ُ
تب�صـــر
وما
فيك
ؤك
�
دوا
ُ
و�أنت الكتاب املبني الذي
امل�ضمـــــر
ب�أحرفه ُيقر�أ
ُ
ري
ّ
وتدعي �أنك ٌ
جرم �صغ ٌ
رب
وفيك انطوى العامل الأك ُ
�إن مقدرة الدفاع الذاتي التلقائي
تكون يف �أوجها عندما تكون �أجهزة
اجل�سم الع�صبية يف ���ش��اب ن�شاطها,
�إذ �إن القوة ت�ضعف مع تقدم العمر
,لذلك ي�صبح امل�سنون معر�ضني �أكرث من
غريهم للوقوع فري�سة للمر�ض خا�صة
بعد ف�ترة تقاعدهم ،ول��ك��ن امل�سنني
الذين ي�ستمرون بن�شاطهم يحافظون
على حيويتهم بالرغم من تقدم �سنهم
.وي��رت��ب��ط �ضعف امل��ق��اوم��ة �إ���ض��اف��ة
للعامل النف�سي بالعامل البيولوجي
�أي�ض ًا ؛فالدماغ مع تقدم العمر ي�صغر

حجمه ويخف وزنه ويفقد ماليني اخلاليا الع�صبية �أي
ح��وايل ثمانية ع�شر مليون خلية يف ال�سنة وال تتجدد
بعد �سن الثالثني �أي �أن اجلملة الع�صبية تتزايد حتى �سن
الثالثني ثم تبد�أ باالنحدار اخلليوي  .فالإن�سان يخ�سر
خالل حياته مبعدل و�سطي حوايل مليار خلية ع�صبية
.وهذا ال يعني �أن هذه اخل�سارة ت�ؤدي �إىل التلف الكامل
ذل��ك لأن اجل�سم ي�ستعي�ض ع��ن ه��ذه اخل�لاي��ا املفقودة
بت�شعبات تربط اخلاليا يف ما بينها م�شكلة بدائل ,وهذه
البدائل تر�سل �إ���ش��ارات �إىل الدماغ لكي ير�سل الأوام��ر
ال�لازم��ة حلل �أي م�شكلة يف اجل�سم وه��ذا ما ي���ؤدي �إىل
ا�ستمرار العملية العقلية �إىل زمن مت�أخر من العمر .
�إن معرفة الرتكيب الكيميائي للموجات الع�صبية
وحتديد ت�أثريها على �إفراز الهرمونات وكيفية عملها ال
تزال جمهولة حتى اليوم  ,وقد تبينّ لدى علماء اليابان
�أن جممع طوكيو ال ي�ستطيع �أن بعد عمل د�ؤوب �إنتاج املواد
التي ينتجها كبد �إن�سان يف حلظة واح��دة ؛وال تنح�صر
عظمة الإن�سان يف الكبد وحده ,فالدماغ الب�شري يتكون من
ع�شرين مليار خلية تعمل بتناغم م�ستمر لتغطية خمتلف
الوظائف التي يقوم بها من ح�ساب وتقييم للأو�ضاع وتذكر
,ورب���ط وتخ ّيل وات��خ��اذ خمتلف ال��ق��رارات والوظائف
الع�ضوية الأ�سا�سية للج�سم � .إن قوة الدماغ هذا الع�ضو
ال�صغري الذي ي�ستطيع �أن يغطي الكرة الأر�ضية ببديل له
وبوزن يفوق وزنها .
وما دمنا نتحدث عن القيا�سات والأحجام فمن املعلوم
�أن ط���ول الأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة يبلغ
96000كم �أي م��ا ي��ع��ادل �ضعفي
حميط الكرة الأر�ضي ون ّيف  .كما �أن
�شهقة تنف�س واح��دة حتتاج لوجود
حوايل ثالث مئة مليون خلية رئوية
ت���ؤك�����س��د ال��ه��واء ال��داخ��ل �إل��ي��ه��ا مع
العلم �أن الإن�سان ال��ع��ادي ,املتو�سط
احلجم ,يدخل �إىل رئتيه يوم ّي ًا مابني
 3000 25000لرت هواء مبعدل 16�شهقة يف الدقيقة ال��واح��دة ,يدخل
يف ك��ل منها �إىل رئ��ت��ي��ه ل�تر ون�صف
من ال��ه��واء� .إن �سر احلياة يف احلياة
نف�سها ؛و�أم��ا اجل�سد فهو م��ادة ي�سهل
حتديد �أطرها التكوينية والرتكيب ّية
وبالتايل ال�سيطرة عليها �.إن الأ�سرار
والغمو�ض هما يف احلياة نف�سها لأنها
حركة ال نهائ ّية متجددة دائمة ,ال بداية وال نهاية لها
؛لأنها من �إرادة اخلالق املتحدة فيه ,و�أم��ا اجل�سد الذي
ي�سمى بامليت ح�ين ان�سالخ احل��ي��اة منه ف�لا �أ���س��رار فيه
لأنه ك�أية مادة ت�سهل درا�ستها بكافة الأبعاد � .إن احلياة
تولد من حياة وال تولد �أبد ًا من املوت ,وما يقال �أن حبة
القمح ومثيالتها ال تتجدد �إال بعد موتها هو كالم �سطحي
وغري دقيق ؛فحياة احل ّبة خمبوءة يف جوهرها املغلّف يف
بق�شرتها اخلارجية ,فاحلياة تولد احلياة حني تنطلق
ق�شرة احلبة من حتت الرتاب لت�صبح �سنبلة مملوءة باحلب
؛وهكذا يتحدث الباحث جود �أبو �صوان عن عالقة الكون
بالإن�سان وعن �أ�سرار الكون واحلياة ووح��دة هذا الكون
مع الإن�سان والقوة ال�شفائية فيه و�أثر علم النف�س يف كل
الت�صرفات الإن�سانية ,فالإن�سان �صورة م�صغرة عن الكون
فيه جميع نظمه ,ويت�شكل من كل موجوداته ,فهو احليوان
بج�سده ,والنبات بعروقه و�شبكة �شعرياته ,والبحر بتماوج
�أفكاره التي ال تهد�أ؛ وهو املاء مبحتوياته وهو ال�سماء ببعد
�أحالمه ,وتعددية النجوم وهو النار املت�أججة يف عروقه
,وهو تراب الأر�ض وهو الهواء ينع�ش �أنفا�سه .وهذه هي
وحدة احلياة جتتمع فيها كل العنا�صر واملوجودا ت و�أخري ًا
�أقول مع حكمة امل�ؤلف � :إن �إثبات الإن�سان لقدرات طاقة
العقل ,هو �إثبات لوجود اهلل ..

قضايا وآراء

5

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد2016/5/29 "1491" :م �22 -شعبان1437هـ

الأحبة ...النقاد
•�سليمان ال�سلمان
�إذا كنّا َن ِ�ص ُف امل�شاهري بالأعالم ،ونرى كل علم يدلُّ على دولته،
فكم لهذه الرايات من تقدي�س ،وتكرمي فبي جماالتها.
ٌ
عامل ،له �أعالمه ،منذ فجر التاريخ :ولكن ..من الذي
والأدب
يرفع هذه الأعالم ،وما ما ّدتها التي �صعدت �إىل الأفق ،فرفرف علم
�صاحبها خفّاق ًا؟! �إن ال�س�ؤال الذي ال يلوح له جواب ،ي�ضيع قبل
و�صوله باب العقل ،فكيف ُيطلّ بجوابه ال�صادق من فم املعرفة؟!
والأ�سئلة كثرية وكثرية وكلنا يعلم �أن غالل املوا�سم ،ال تبقى
على البيادر �أو يف بيوت امل�ؤونة ،بل يتخاطفها �أ�صحاب احلاجات،
وتنتقل ،ليقتات بها من يريد احلياة ومتعتها .ففي بيادر الأدب
تكرث املحا�صيل وتتن ّوع.
وكل زارع يعرف ما حتتوي حقوله وبيادره ،ولكن النقاد هم
يفرقون بني ال�صالح والطالح ،وذلك حيث يرون املنتوج،
الذين ّ
ويتعاملون به يف الرغبة ،وال�صدق واحلقيقة ،فهل نلحظ ه�ؤالء يف
واقعنا اليوم ونلحظ ما مدى ت�أثريهم يف ذلك؟ .وهل هم كثريون،
و�أين يقيمون؟!
وباخت�صار اجل��واب� ..إنهم حا�ضرون وق��ادرون ،ولكنك تراهم
ي�شتغلون يف التنقيب ع��ن الآث���ار املا�ضية� ،أو يرفعون راي��ات
الأ�صدقاء والأ�صحاب ،وال يكادون يدخلون مواقع املوا�سم �إال
مبا فا�ضت به دعايات من ميلكون معرفة �سبل ال�شهرة اليوم� ،أو
امل�س�ؤولية ،مع �أ�صحابهم يف حمطات التلفاز املتنوعة ،والو�سائل
الأخ���رى للدعاية ويف �أ�شهر م���زادات البيع مل��ن �أرادو ت�سويق
ب�ضائعهم ،وال �أ�شك �أن فيهم مبدعني ،ولكن �أين الآخرون �أين الذين
كانوا يهزّ ون املنابر ،قبل �سنني ،ب�أ�سمائهم ،و�أق�سم �إنهم �أحياء،
ولكنهم ال ي�ستجدون على �أب��واب الدعاية التي امتلكها �أحيان ًا
ٌ
أعدد
بغاث ،يحاولون �أن ي�صبحوا ن�سور ًا يف ليلة ،و�ضحاها .ولن � ّ
�أ�سماء الكثريين الذين نفرح بطلّتهم ،يف مواقع الأدب املتنوعة بعد
طول غياب.
وحني �أ�س�أل عن حم�صولهم� ،أراهم ي�شريون �إىل الرفوف املثقلة
اململوءة ،واخلزائن املغلقة ،وي�س�ألونني� ..أين النقاد� ..أتراهم
غرقوا يف املا�ضي �إنهم ال يقاربون �أدب��اء كثريين ميلكون دواوين
هامة مبدعة جديدة ،ولهم خمطوطات غزيرة ،ومذكّرات �إبداعية
رائعة ت�ستحق �أن ترى النور يف عاملنا الذي حتكمه و�سائل �إعالم،
لها من ي�س ّوق فيها امل�صالح الآن ّية ال�سريعة ،واملطالب الوقت ّية ،دون
�أن ترعى من غابوا وما تابوا عن ذنوب الإبداع ،فما زالوا يقرتفون
ذنوبه وخطاياه يف �إبداعاتهم الرائعة.
فلماذا �أيها النقاد وم��ن �أنتم يف �صفهم ،ترك�ضون بو�سائلكم
احلديثة خلف اخلالدين الكبار الذين ا�شتهرت ا�سما�ؤهم لت�شتهروا
على �أ���ض��واء �شهرتهم مب�صاحلكم� .أو جتلبون ال�صغار الذين
يتقافزون يف �أزقة املعرفة قبل ثبات �أقدامهم ،وتتجاهلون الأحياء
الكبار الذين امتلكوا الو�صايا ،وحقّقوا الفوز ..ثم �أقاموا يف رفعة
جليلة مرتفعني عن اال�ستجداء ،يف زمن ال�سلعة ،واحلاجة امل�ؤملتني
يف الطريق ال�صعبة للمطالب املتن ّوعة .فرنى ال�صغار يكربون دون
وجهة حقّ وال نلومهم .ولكننا نرف�ض القفز فوق ال�سالمل يف باهتة
الر�ؤى .فتبكي نفو�سنا .و�أدراج كتبنا التي يتالطم فيها موج العطاء
إباء يف �سوق ال�سلع الرخي�صة التي ...تطرد ال�سلع
املتخفّي ترفّع ًا و� ً
اجليدة من ال�سوق .يف زمن اقت�صاد ال�سوق..

د.ح�سن حميد

قرى املحبة!..
ها أنذا،
ً
أعود من بيروت مبلال بالمحبة ،والرضا الروحي! بعد مشاركتي إلخوتي في مؤتمر (ثقافة المقاومة).
أعود كائنًا محتشدًا بالصالدة ،والمحبة بعدما أخذني األصدقاء باللهفة الكاملة غمرًا بالمودات الضافيات،
وبعدما أخذني المكان اللبناني الساحر بالمعاني ،والتاريخ ،والجمال ،والبشر إلى بيروت ،دنيا الثقافة،
واآلداب ،والفنون ،والدهشة الكاملة ،وإلى الجنوب الحبيب الذيً يزهو ببيرق البطولة ،والفداء ،والتضحيات،
أهله باألهداب ،جيال بعد جيل ،يا للجنوب ،وقراه ،وأهله ،ورياحه
البيرق الخالد الذي عرفه جبل عامل ،وحفظه
الوطنية الهبوب ،ويا لوشوشات األنسام التي ُت ّ
حدث أخبارها ،ويا للحكايات والقصص التي تبدي التعالق
األبدي ما بين المكنونات الثالث الزمان ،والمكان ،واإلنسان ،ويا ألشواق أهل الجنوب ،ويا للخطا ،والخواطر،
واألحالم الماضية نحو الجليل ،نحو القدس ..في الذهاب واإلياب ،ويا للرجاءات المنادية بزهو الحياة حين
تصير القدس بيننا ،عالمة مضافة لبيرق البطولة الجنوبية!
وأخذني المكان اللبناني أيضًا إلى البقاع الرحب ،بقاع األدب ،والشعر ،والفنون ،بقاع بعبلك ،مدن األساطير
األولى! وإلى جامعة زحلة ،بالد الجمال ،واألنهار ،واللطف ،والجرأة ،والشعر ،بالد األعالم الكبار أهل العقول
الراجحة!
لكم ًغمرني األصدقاء بمحبتهم وتشوفاتهم وثباتهم على أن تكون البالد اللبنانية العزيزة مكانًا ،ومنطلقًا،
وحقال وارف الظالل والمحبة لثقافة المقاومة ،وهي البالد التي راهن عليها األعداء لتكون في طليعة
وعروبته ،ووطنيته ،وأعالمه ،ومدوناته
الكتائب المنادية باالستسالم ،وقبول العدو! لكن لبنان ،بتاريخه،
ّ
األدبية والفنية والفكرية ،وحضوره اإلنساني أسقط رهان األعداء ،فظل لبنان الشموخ والبطولة واإلبداع
والجمال! وظل أهله مرآة للوطنية والصدق والفروسية!
ما أبهى صورة لبنان ،وهو يحتفي بثقافة المقاومة آدابًا وفنونًا وصيغًا للتعبير ،وما أبهى وجدان لبنان
حين يعي أن الحياة ناقصة ،مثلومة إن لم تكن فيها فلسطين بقدسها ،وبحرها ،ونهرها ،ودور عبادتها،
وأهلها! وما أجمل صوت لبنان المدوي في الفضاء اإلنساني بأن ثقافة المقاومة هي أجمل الثقافات وأعزها
ألنها مشدودة إلى األرض ،والتاريخ ،والناس ،والقيم! وما أبعد حكمة لبنان المتجلية في أن ال أولويات تسبق
أولويات الحقوق ،وفي مقدمتها استعادة البالد الفلسطينية افتكاكًا من براثن الوحش الدموي (إسرائيل)،
وأن نهارات العرب كسيفة ،حانية ألن الدم الفلسطيني يراق على األرصفة ،وأمام مداخل المخيمات ،وقرب
الحواجز ،وعند عتبات المساجد والكنائس ،وال تحيط به سوى فرجة مألومة،وعقول مخربة ،ولهوات الهجة
دار للهو والسلوى!
بما ال يليق ،وكأن ما يحدث يحدث في
ٍ
سيرك ،أو ٍ
روح وطنية ،وجسارة معرفية ،وتحليقات علمية بديعة ،عرفتها أيام (مؤتمر ثقافة المقاومة) الذي أشرفت
عليه ،وأعدت له جهات ثقافية عدة ،في مقدمتها الجامعة اللبنانية .وأسماء ،وقامات ،وبحوث ،ومحاضرات،
ومداخالت ،وأسئلة باذخة عرفتها جلسات المؤتمر الذي طاف بأمكنة عدة في لبنان العزيز ،وحضور
أكاديمي مهم من لبنان ،وفلسطين ،وسورية ،والعراق ،ومصر ،وإيران ،جاؤوا لتوكيد جملة واحدة فحواها:
ّ
البد من المقاومة! ألنها هي الخيار األوحد في ظل حاالت التراخي ،والتبدد ،والسيالن ،واالنطفاء ،والميوعة،
وإدارة الظهر ،واالرتماء فيما يقوله العدو ،وفي أحضانه أيضًا ،أو السعي إليه باإلضمار مرة ،وبالجهر مرات!
وفي ظل انتشار (ثقافة االستسالم) ،ودعوات اليأس القائلة بأننا غدونا أهل أفكار خشبية ،وأزمنة محنطة،
وفعالية مشلولة ،ودروب ال تصل إلى غاياتها ،وما ّأدت إليه هذه الثقافة من (حصاد) أدبي وفني يصب في
طواحين العدو طلبًا لرضاه ،وترويجًا لمقوالته ،واعترافًا بأن العرب ،كل العرب ،غدوا خارج التاريخ!
مؤتمر (ثقافة المقاومة) ،قال قولته ،وفحواها :ما من أحد يستطيع إخراج العرب من التاريخ .ما من أحد
ّ
يسور إرادات الشعوب وأحالمها ،وما من أحد يستطيع إلغاء حتى الشعوب في المقاومة ،وتحرير األرض
المغصوبة ،وافتكاك التاريخ المنهوب ،وإعادة الحياة الكريمة إلى المعنى الوطني السامي! نفر من الساسة
هم الذين غدوا خارج التاريخ ألنهم ما عادوا عددًا وال عديدًا من الشعب العربي بعدما صاروا يدورون في
المدارات التي يريدها العدو متعدد الطيوف والصور! وما من أحد يستطيع أن يخرج أديبًا أو فنانًا من
والءاته الوطنية والقومية واإلنسانية إال من يريد هو إخراج نفسه بنفسه .ال للحصار الثقافي ،وال للتجاهل
الثقافي في وسائل اإلعالم التي غدت تكرر ،كالببغاءات ،ما يقوله العدو ،وتروج إلى ما يسعى إليه ،وأن على
أدباء ثقافة المقاومة وفنانيها اشتقاق الدروب والوسائل التي تطير بأفكارهم وأحالمهم إلى كل الجهات،
وهنا ّ
البد من أمور كثيرة ،ولعل في طالعها :الصبر ،والثبات ،والمكنة ،والجمال ،والروح اإلنسانية ،والصدق،
والجاذبية!
وأن الظروف المحتشدة بالجور ،والظلم ،والكواره ،واالستدارات الغاشمة ،والتجاهل ،والتبخيس ...لن تقوى
على ثقافة تنادي بالعزة والكرامة واألوطان العالية خفقًا كالبيارق ،وبالتواريخ المشعة بالبهرة الكاملة،
واألشواق المشرقة بالضوء كاألنهار وسط أجمات القصب! حتى لو مال اإلعالم عنها أو ّ
تحيدها ،وهذا أمر
طبيعي ،ألنها ثقافة فاضحة بنبلها للشائنات التي يتصف بها اإلعالم الزيتي ،وفاضحة برؤاها للتفاهات
التي يروج لها اإلعالم الزيتي أيضًا.
ولعل التكاتف ،والمحبة ،والسؤال األخوي ،والحرص الوطني ،والجمال اإلبداعي ،واالفتخار بما تنتجه العقول
المنادية :بالدي ،بالدي ،هي من أهم السمات والصفات المرتجاة في هذه األيام التي يتكالب فيها الشر
على بالدنا ،وثقافتنا ..فال سكوت على اغتصاب األرض ،وسرقة التاريخ ،والثقافة ،والعادات ،والتقاليد،
والروح الوطنية ،وال ارتماء في أحضان العدو ،وال أخذ بمقوالته وحججه ،وال استسالم لقوته الباطشة ،فنحن
أبناء األجداد األباة الذين قاوموا الجيوش األكثر شراسة ودموية وقوة من العدو اإلسرائيلي اليوم ،وقد
انتصروا بالصبر والثبات ،واإلخالص ،والروح الوطنية ّالتي لم ترتجف يومًا أو تميد! وال لدروب الغواية
واالستمالة والجواذب المادية ،والشهرة الفارغة التي يلوح بها العدو وطيوفه ًَالشائنة!
والجبل ،والجنوب ،واألهل ،والمعنى ..مبلال بالروح الوطنية السامية،
بلى ،أعود من لبنان البحر ،والبقاعّ ،
وبالرضا الثقافي ..ألن اجتماع هؤالء الكتاب والشعراء واألكاديميين واإلعالميين ،والمتلقين ،وكلهم أهل
نوعية وعلو ومكانة ،عنى لي الكثير ،فثقافة المقاومة في زهو وتطاول وحضور ،وعدد المشاركين في
فعالياتها ينمو ويكبر ،ويمتد أفقيًا وشاقوليًا ،وجهات الموضوع تزداد اتساعًا وتتفرع لتصير مرآة للغنى
والجمال!
أما المحبة ،فقد رأيتها ،في لبنان الحبيبً ،
قرى من الرحابة والرضا ..والسمو!

Hasanhamid55@yahoo.com
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قضايا وآراء

مبنا�سبة عيد ال�شهداء يف ال�ساد�س من �أيار �شهداء (�29أيار ..)1945
ال�شهداء يف وجدان ال�شعراء
الن�صر �آت �آت �آت
• رمزي ح�سني متيم

•�أحمد �سعيد هوا�ش
ال�شهادة نربا�س ت�ضيء طريق احلرية للأجيال
من النا�شئة العربية .لتحفظ للأمة كرامتها وعزها
خالدة على مدى الع�صور.
والأم��ة العربية مل تبخل يوم ًا بتقدمي الأ�ضاحي
من ال�شهداء الذين قدموا �أرواحهم رخي�صة يف �سبيل
ون�ساء ،لقد
وطنهم و�أمتهم �شباب ًا و�شيبة ،رج��ا ًال
ً
ت�سابقوا يف ال�صعود �إىل �أعواد امل�شانق يف ال�ساد�س من
�أيار عام 1916م وهم ين�شدون �أنا�شيد اجلهاد والفرح
ببلوغ ال�شهادة.
لقد كرم اهلل ال�شهداء ..فوعدهم ب�إنزالهم يف جنات
اخللد ،ك�أكرم بني الب�شر ،وكذلك كرمهم �أبناء �شعبهم،
فنظر �إليهم ك�أمثولة حتتذى يف العطاء والفداء..
وك��ان ال�شعر العربي �سباق ًا لتخليد ال�شهداء منذ
معركة ذي ق��ار حتى يومنا ه��ذا وب��ه��ذه املنا�سبة
الكرمية تقدم باقة من �شعر بع�ض �شعرائنا املعا�صرين
يف تكرمي ال�شهداء العرب.
ونظر ًا الت�ساع �ساحة ال�شهادة وال�شهداء ،فقد رغبنا
�أن نبد�أ بال�شهيد البطل يو�سف العظمة� ،شهيد معركة
مي�سلون  24متوز 1920م� ،إذ نظم ال�شعراء العرب
بتكرميه �أبدع الق�صائد و�أجملها ،نذكر منهم ال�شاعر
املهجري الكبري ،ال�شاعر القروي (�سليم اخل��وري)،
فقال:
�إن بالعظمة �أعلى مثل /للفدا تن�شده النف�س الأبية
ودع ال��غ��وط��ة ي��ب��غ��ي ج��ن��ة/غ�يره��ا حت��ت ظ�لال
ال�شرقية
�إىل �أن قال خماطب ًا ال�شهيد العظمة:
يا معيد ًا جمدنا ال�ضائع من /م�سرتيح ًا يف ظالل
الأبدية
رحمة اهلل على كل فتى/عربي راح للعرب �ضحية
لقد ت�شرفت :مي�سلون ،باحت�ضان الفار�س ال�شجاع
ال�شهيد البطل ،يو�سف العظمة ،ف�أ�صبحت حمج ًا
لع�شاق البطولة وال�شهادة ..فليهن�أ �ساكنها..
وما �أجمل ما عرب عنه ال�شاعر «�إيليا �أبي ما�ضي» عن
بطولة "ال�شهيد يو�سف العظمة"� .إذ قال:
هذا الذي ا�شتاق الكرى حتت الرثى/كي ال يرى يف
ُجلق الأغربا
وال�شاعر حممد احلريري ،يقف خا�شع ًا �أمام ال�شهيد،
فت�أتي عباراته عذبة معربة عن مكانة ال�شهيد� ،إذ قال
يف ق�صيدة بعنوان" :دماء ال�شهيد" :يتعانق فيها جمد
ال�شهيد ب�أعذب بيان و�أجمل الأحلان:
ي��ا دم��اء ال�شهيد �ضمي ال�شهيدا /والثميه ورد ًا
و�شميه عيدا
وابعثي من لهاثه خري حل��ن /واعقدي من دمائه
عنقودا
قد لوى جيده ال�شهيد ليعطي/لبالدي من املكارم
جيدا
ً
يا دم��اء ال�شهيد بوركت نهراً�/سرمديا مل ينقطع
تغريدا
فعلى �ضفتيك جنات عدن /لثم ال�صبح ظلها املمدودا
�إن الدماء النازفة من �شهدائنا هي باقات ورود
نقدمها لهم يف عيدهم ،لأنهم قدموا �أرواحهم رخي�صة
لوطنهم و�أمتهم ،وهي دماء مباركة غزيرة م�ستدمية
كالنهر الذي ي�سمعنا هديره بعطائه املتدفق الدائم،
منبت ًا على �ضفتيه جنان ًا ذات الظل الظليل وامل��اء
النمري ،كجنان ع��دن ال��ت��ي وع��د اهلل بها ال�شهداء
الكرام ،ثواب ًا على ت�ضحياتهم وبذل دمائهم الزكية
التي تعطرها ن�سيمات ال�صباح حميية ومباركة.
ومن "غزة ها�شم" املدينة ال�صامدة التي �ضربت
املثل يف ت�ضحية �أبنائها مقدمة ال�شهيد تلو ال�شهيد
حتى غدت منارة م�ضيئة يهتدي بنورها املنا�ضلون يف
�سبيل احلرية ،ومن �أبناء غزة نقر�أ ق�صيدة "ال�شهيد"
لل�شاعر علي ها�شم ر�شيد �إذ قال عنها ممجد ًا ال�شهيد،
وو�صفه بال�صفة التي ي�ستحقها ،فله تقدم باقات الغار

لتو�ضع على جبينه مع حلن �سماوي ،لأنه �شهيد احلق
ال��ذي الق��ى رب��ه ملبي ًا ن��داء ال��واج��ب ون��داء �ضمريه
فك�سب ال�شهادة.
�صففوا الغار على فخر اجلباه/وا�سمعوا الأحلان
تهمي من �سماه
ف�شهيد احلق القى ر ّبهُ /وق�ضى يف �ساحة املجد ُمناه
�إن دم��اء ال�شهيد هي قب�س من �شعل النار يهتدي
بنورها �أب��ن��اء �شعوبهم و�أمتهم يف ال�سري نحو طلب
احلرية ،وهذه الدماء الزكية لها رائحة امل�سك العطر،
يحللها الإميان بالن�صر مع عطر الرتاب:
قب�س/من �ضرام النار يهدينا �ضيا ُه
ما �شهيدُ احلق �إال ٌ
ٌ
عاطر/نفحة الإمي��ان يف عطر
م�سك
دمه الطاهر
ٌ
ثراه
ولذلك فهو ي�ستحق التمجيد والتكرمي من �أبناء
�شعبه ،لأن��ه النور املنبعث من ال�سماء ،ولأن��ه عطر
اجلنان فله اخللود الدائم يف جنات عدن التي وعدهم
بها اهلل تعاىل لأنهم منارة للتائهني ليهتدوا بها يف
ال�سري نحو طلب احلرية واملجد ،فقال خماطب ًا ال�شهيد:
�أنت ملع الربق يف �أوج ال�سما�/أنت عطر الرو�ض �إن َّ
رف
�شذاه
من هنيئ ًا ،ل�ستَ ميت ًا؛ �إمنا� /أنت للتائه يف ال�شك هداه
وال�����ش��اع��ر حممد ال��ع��دن��اين اب��ن مدينة «جنني»
الفل�سطينية البا�سلة ،ك��ان ق��د �أل��ق��ى ق�صيدة عام
1927م بعنوان «�شهداء العروبة» يف بريوت على قبور
ال�شهداء الذين �أعدمهم جمال ال�سفاح .والق�صيدة
طويلة نذكر �أبيات ًا منها بقوله خماطب ًا ال�شهداء
الأبرار:
ً
يا �أيها ال�شهداء ال�صيدُ يا �أ َرج��ا/م��ن الفداء ،ويا
بحر ًا من الكرم
لبيكم� ،إننا �سرنا على �سنننٍ� /سرمت عليه فل�سنا
ُ
اليوم كالغنم
�أنهم ال�شهداء ـ منارة �شعوبهم ،ومن �سار بهذا الطريق
ال بد و�أن ي�صل ملبتغاه �أال وهو نيل احلرية واال�ستقالل.
لذا يدعو ال�شاعر �أن يخلد هذا اليوم ،يوم ال�ساد�س
من �أيار  ،1916لأنه يوم ال�شهداء الذين كانوا كرماء
بدمائهم وبطوالتهم فقال:
فخلدوا اليوم من عافوا لن�صرتكِم/دنيا ال�شباب وما
فيها من ال ِّن َعم
ٌ
�سعة/فالراقدون جادوا
�إن جاد حاتمِ بالأموال عن ٍ
هم
ِ
بروح ِ
و�شتان ما بني اجلود باملال واجلود بالروح ،واجلود
بالنف�س �أق�صى غاية اجلود.
حتية ل�شهداء الأمة العربية يف عيدهم فكانوا قدوة
ل�شبابنا وفتياتنا �أمثال :ال�شهيدة �سناء حميديل ،التي
دمرت قافلة للعدو الإ�سرائيلي يف اجلنوب اللبناين،
وال�شهيدة� :آيات الأخر�س ابنة فل�سطني التي خلدها
ال�شاعر غ���ازي الق�صيبي م��ع �أخ��وات��ه��ا ال�شهيدات
العربيات اللواتي قدمن �أرواحهن على مذبح احلرية
�أم���ام طواغيت العنجهية الإ�سرائيلية ،فقال من
ق�صيدة ال�شهداء:
ي�شهد ُ
�شهداء
اهلل �أنتم
ُ
أولياء
ي�شهد الأنبياء ..وال ُ
متم كي تع َّز كلمة ربي
ُ
يف ربوع �أعزها الإ�سراء
قل "لآيات" يا عرو�س العوايل!
الفداء
ح�سن ملقلتيك
كل
ِ
ُ
فتحت بابها جلنانُ  ..وح َّيتْ
الزهراء
فاطم
وتلقتك
ُ
ُ
�إن��ه��م �شهيدات ال��وط��ن والأم����ة ح��ف��ي��دات خولة
واخلن�ساء ،نقف بخ�شوع �أم��ام بطوالتهم وت�ضحيات
�أ�شقائهم �أبطال الأمة العربية.

هدفت اخلطة الفرن�سية التي و�ضعها اجلرنال احلاقد" �أوليفار روجيه" �إىل �ضرب
املجل�س النيابي ال�سوري وقتل الوزراء والنواب كافة من �أجل �إحداث فراغ د�ستوري
ي�سمح للفرن�سيني بالو�صول ب�أعوانهم �إىل �سدة ال�سلطة و�ضرب مركز ال�شرطة والدرك
يف القلعة واحتالل جميع دوائر الدولة وجتريد ال�شعب من ال�سالح وفر�ض احلكم
الع�سكري املبا�شر .وحدد يوم � 29أيار لبدء العدوان حيث كان مقرر ًا عقد جل�سة
للمجل�س النيابي يح�ضرها الوزراء يف ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء اليوم نف�سه ومن �أجل
�إيجاد ذريعة لبدء العدوان فقد طلب الفرن�سيون من حامية املجل�س �أن ت�صطف
م�ساء من فوق �سارية دار الأركان الفرن�سية "دار
لتحية العلم الفرن�سي عند �إنزاله
ً
ُ
ً
املندوبية ,التي كانت تقع مقابل الربملان مبا�شرة" يف املو�ضع الذي �شيد عليه بناء
ال�سكري فيما بعد .يف ذلك متلمل الع�سكريون ال�سوريون العاملون حتت �إمرة القوات
ُ
الفرن�سية و�شعروا بالتوتر ب�سبب خطورة الو�ضع وراح �أعداد من ال�ضباط واجلنود
يفرون من ثكناتهم ويلتحقون بالقوات الوطنية ورف�ض البع�ض الآخر تنفيذ الأوامر
ما حدا بالقوات الفرن�سية �أن ت�شن عدوانها يف ال�ساعة الثالثة والن�صف من بعد ظهر
يوم � 29أيار 1945م .كما وجه اجلرنال الفرن�سي غورو �إنذار ًا �إىل رئي�س املجل�س
النيابي يهدده من خالله بانتقام فرن�سا من املواطنني ال�سوريني الذين يعتدون على
اجلنود الفرن�سيني ويطلب منه �أن تقوم قوات ال�شرطة والدرك ال�سورية املرابطة
حول املجل�س بتحية العلم الفرن�سي عند �إنزاله يف امل�ساء عن دار �أرك��ان احلرب
الفرن�سية املواجهة للمجل�س.
مل يح�ضر �إىل مبنى الربملان �سوى عدد قليل من النواب عندما طلب �سعد اجلابري
رئي�س املجل�س من النواب االن�صراف و�ألغى اجلل�سة يف اخلام�سة من ظهر ذلك اليوم
وكذلك فقد ان�صرف الوزراء الذين ح�ضروا �إىل املجل�س.
عقدت احلكومة الوطنية اجتماع ًا وزاري ًا طارئ ًا يف بيت �أحد الوزراء بينما كانت
امل�صفحات الفرن�سية تط ِّوق دار احلكومة واملجل�س النيابي وكانت حينذاك ح�شود
�شعبية غفرية جتوب �شوارع دم�شق معربة عن غ�ضبها من املمار�سات الفرن�سية  ،يف
حماولة منها لفك احل�صار عن املجل�س لتجد نف�سها وجه ًا لوجه يف مواجهة القوات
الفرن�سية.
رف�ضت حامية املجل�س �أداء التحية للعلم الفرن�سي حني �إنزاله من دار الأركان
الفرن�سية بعد �أن تلقى قائدهم مفو�ض ال�شرطة �سعيد قهوجي �أم��ر ًا بالرف�ض من
رئي�س املجل�س النيابي �سعد اهلل اجلابري فاتخذ الفرن�سيون ذلك ذريعة ملهاجمة
حامية الربملان م�ستخدمني قوات ال�سنغال املزودة ب�أ�سلحة فتاكة من مدافع هاون
ور�شا�شات كبرية و�صغرية ودبابات وم�صفحات.
يف ال�ساعة ال�ساد�سة وخم�سني دقيقة بد�أ جنود احلامية الفرن�سية املرابطون
يف �شارع الن�صر بفتح النار على املواطنني العزل الذين كانو قد خرجوا مبظاهرات
احتجاجية  ،بينما يف اللحظة ذاتها دوى �صوت القنابل وطلقات الر�صا�ص وهي
تنطلق من دار الأركان الفرن�سية جتاه الربملان ،ثم �شاركت املراكز الفرن�سية يف دم�شق
يف �إطالق النار فيما تقدمت املدرعات لتوجيه نريانها باجتاه الربملان  ،فيما قبع رجال
الدرك وال�شرطة ال�سوريون خلف متاري�سهم يف مقاومة �ضارية لوقف تقدم القوات
الفرن�سية ب�أ�سلحتهم املتوا�ضعة راف�ضني اال�ست�سالم لقوات امل�ستعمر ومدفوعني بحب
الوطن والدفاع عن عزته وكرامته وا�ستمروا بالقتال حتى نفذت ذخريتهم ،عندها
اقتحمت القوات الفرن�سية مبنى الربملان وب��د�أت بتمزيق من تبقى حي ًا من جنود
احلامية بال�سواطري واحل��راب والتمثيل بجثث من ا�ست�شهدوا وكان عدد ال�شهداء
الذين ق�ضوا يف تلك املجزرة ثمانية وع�شرين وبقي اثنان من عنا�صر الأمن هما �شهري
ال�شرباتي و �إح�سان بهاء الدين اللذان ا�ستطاعا الفرار والنجاة من املوت املحقق
ب�أعجوبة ،بالإ�ضافة لل�شرطيني �إبراهيم ال�شالح وحممد مدور َّ
اللذين تظاهرا باملوت
بعد �أن رميا نف�سيهما بني القتلى لي�صبحا ال�شهيدين احليني ،وقد مت التمثيل ب�أج�ساد
ال�شهداء حيث �شوهدت بع�ض اجلثث من دون �آذان وبع�ضها مقطعة الأيدي وبع�ضها
مفقوءة العينني كما �شوهدت �آثار ال�سواطري على �أج�سادهم ب�شكل تق�شعر له الأبدان.
ما �أقرب اليوم من الأم�س ُيذكرنا مبا تعر�ض له مطار كوير�س من ح�صار و ُتذكرنا
ما تقوم به داع�ش من حرق وت�شويه لأج�ساد ال�شهداء ،و�إلقاء الأحياء يف نهر الفرات
وقطع الر�ؤو�س وعلى امتداد الأر�ض ال�سورية من اغت�صاب وجهاد النكاح وغري ذلك
من موبقات ،وال�شعب ال يزال �صامد ًا و�سيبقى �صامد ًا حتى دحر �آخر �إرهابي من على
�أر�ضه الطاهرة.
�إن ما يجري من خم�س �سنوات ون ِّيف وحتى اليوم ما هو �إال بتدبري وتخطيط من
االمربيالية الأمريكية وحلفائها الأوروبيني وبع�ض حكام العرب املت�آمرين على
�شعوبهم و�أمتهم� ،إن �أجداد احلكام الفرن�سيني و�أحفادهم اليوم ميار�سون الوح�شية
ذاتها يف دعم امل�سلمني املت�آمرين على �شعبهم و�أمتهم باملال وال�سالح والدعم ال�سيا�سي
بل كل �أ�شكال الدعم ،لكن هذه �سورية� ،إنَّ �شهداء الربملان وكل �شهداء �سورية على
امتداد الأر���ض ال�سورية عرب تاريخها املديد يجعلنا نتذكرهم يف هذه الأي��ام كل
فخر واعتزاز لتكون ذكراهم هذه منارة ُت�ضيء لنا طريق اجلهاد والن�صر ولكي نبقى
ٍ
�سائرين على طريقهم طريق َّ
ال�شرف والإخال�ص طريق حب الوطن والدفاع عنه بكل
غال ونفي�س و�أن نبقى على دربهم �سائرين ال نحيد عنه قيد �أُمنلة �،أوفياء لدمائهم
ٍ
ولأ�سرهم ولأهدافهم التي ا�ست�شهدوا من �أجلها.
فبيارق الن�صر قد الحت يف الأفق والن�صر امل�ؤ َّزر بعون اهلل �آت �آت �آت .

حوار
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ناظم مهنا:
ال بد من �إعادة الروح للمبادرات الثقافية بني �أ�صحابها وحمبيها
•حوار� :شذا الطه
ما بني مد وجزر ...وغياب وح�ضور ...و�إقدام و�إحجام
تتطاول ق�ضية �أ�سا�سية وهامة هي بع�ض من وجودنا وكثري
من هويتنا...
هي الثقافة التي و�إن اختلف املخت�صون يف تعريفها
وت�أثريها و�شموليتها تتماهى باعتبارها خري املظاهر
احل�ضارية� ،إن مل تكن ال�سباقة ال�سابقة يف املجتمعات
داف��ع ً
��ة ال��دمي��وم��ة واحل��ي��اة وال��ط��اب��ع ال�لائ��ق واجلديد
بت�صنيف �أمة من الأمم ،وجمتمع من املجتمعات ،وع�صر من
الع�صور ...وكما يقال :يف البداية كانت الكلمة ـ وبالكلمة
ـ وحدها ـ ا�ستمر كل �شيء وعرب الكلمة يت�شكل الوجدان
الأخالقي والثقايف واحل�ضاري...
ف���أي �سر تتو�شح ب��ه الثقافة و�أي اله��وت حتيي بها
النفو�س بعد ا�ضمحاللها...
هي بع�ض من بداية حماولة لعلنا ننطلق منها للغو�ص
�أكرث يف م�س�ألة ت�ؤرقنا وتدفعنا �إىل البحث عن بع�ض من
همومها وهمومنا والقائمني عليها ،وع�شاقها...
من هنا بد�أنا ...من ب�صي�ص �ضياء تتو�سع �إ�شعاعاته
لرمبا كان قنديال � ...ضوءاً� ...أمال ...ملعرفة جانب من
الداء ...وترك الدواء.
عرب و�صفة عالجية نت�شارك عربها و�صو ً
ال �إىل نقطة
نت�شارك فيها وعربها ـ جميع ًا ـ حماولني �إعادة بع�ض الألق
لتوهج نحر�ص على �أن ال يخبو نوره وال ت�ضيع �إ�شعاعاته.
ومن هنا كان لنا هذا اللقاء مع الكاتب ناظم مهنا
رئي�س حترير جملة املعرفة...

•لو حاولنا بناء الثقة ما بني الإع�ل�ام ودوري��ات��ه وبني
املوهوبني من الكتاب وال�شعراء والأدباء من �أين نبد�أ؟ وكيف؟

••باعتقادي ،تبد�أ اخلطوة الأوىل من ال�صحيفة �أو
املجلة �أو املنرب الثقايف ،الذي يجب �أن يتمتع القائمون
عليه بالنزاهة وبال�سوية العالية التي جتيد االختيار
وتقدر املواهب اجلادة وتبادر نحو �أ�صحابها ب�شكل الئق،
ثم �أن تكون الدورية نف�سها تتمتع بامل�صداقية املتعارف
عليها وباملكانة ال��ت��ي جتعل الكاتب يثق بها وي�شعر
باالعتزاز يف الن�شر على �صفحاتها.

• ماذا عن الأزمة التي تعي�شها ال�ساحة الثقافية؟ هل هي
�أزمة كتاب �أم كتّاب؟ �أزمة ثقافة �أم ثقافة الأزمة؟

••الأزمة ال��ت��ي نعي�شها ق��ري��ب��ة ،م��ت��ع��ددة ال��وج��وه
وامل�ستويات ،وق��د تو�سعت يف ال�سنوات اخلم�س �أفقي ًا
و���ش��اق��ول��ي�� ًا ،و���ص��ارت عقابيلها عميقة وغ��ائ��رة ،حتى
طالت جميع نواحي احلياة الوطنية؛ واالجتماعية،
واالقت�صادية ،والثقافية..
هذه الأزمة املعقدة مل ترتك �أحد ًا ي�سلم من �أذاها!..
باخت�صار ،الأزم��ة �شاملة وعميقة ،هي �أزم��ة �إن�سان
و�أزمة ثقافة ووعي ..وال يوجد �شيء خارج ت�أ�شريات هذه
الأزمة!...

ما بني العزلة والبعد اجلغرايف
تعي�ش الثقافة ويعي�ش املثقفون.

• م��ا ال� ��دور ال ��ذي مي�ك��ن �أن ي ��ؤدي��ه الإع�ل��ام وال �سيما
الدوريات يف الأخذ بيد الأدباء ال�شباب املوهوبني ،كما �شاهدنا
وعاي�شنا ما قدَّمه الإعالم واملطبوعات لقامات �أدبية معروفة املجتمع بني املتلقي /اجلمهور ،واملثقف ،ال �سيما و�أن هنالك
كنزار قباين  ,وحممد املاغوطـ ,وغريهما.
�إجحافاً بالن�سبة الرتياد املراكز الثقافية وح�ضور الن�شاط.

•• رمبا من �أ�صعب اللحظات التي ميكن �أن يعي�شها
الأديب �أو الكاتب هي اللحظات التي ي�شعر فيها بالعزلة
�أو بالتجاهل..
والإع��ل�ام يلعب دور ًا ك��ب�ير ًا يف التعريف ب��الأدب��اء
و�إبداعاتهم ونتاجهم ،وي�شكل نافذة هامة لهم للإطاللة
ع��ل��ى الآخ���ري���ن ،وح���اف���ز ًا ���ض��روري�� ًا لتحري�ضهم على
اال�ستمرار يف الكتابة ..ويف حياتنا الثقافية �أمثلة
عديدة على حاالت العزلة التي عانى منها بع�ض الكتاب،
ال �سيما يف املحافظات البعيدة عن العا�صمة ،لعدم توا�صل
الإعالم معهم ب�شكل جيد ،وقد �أدى بهم �أحيان ًا �إىل ال�صمت
الطويل �أو التوقف عن الكتابة!..
وت�شكل ال��دوري��ات التي فيها حيز جيد ل�ل�أدب ال��دور
الأهم يف حتقيق التوا�صل بني الأدي��ب والقارئ ..وثمة
�أدب��اء ب��د�أوا بداياتهم اخلجولة واملرتبكة �أو القوية
عرب ال�صحافة الثقافية واملجالت الأدبية ،فعرب جملة:
«الآداب» و«���ش��ع��ر» و«الطليعة امل�صرية» و«ال��ط��ري��ق»
اللبنانية ،وجملة «مواقف» و«املعرفة» وغريها ،...وهذا
على �سبيل املثال ال احل�صر ،تعرفنا �إىل ُكتَّاب �صار لهم
مكانة مرموقة يف حياتنا الثقافية..
وال��دور املطلوب ،اليوم ،وب�شكل ُملح �أن تُعنى �إدارات
الدوريات الثقافية يف التوا�صل مع الأدب��اء �أينما كانوا
يف �أنحاء البالد وحتى خارج احلدود ،ويتم االنفتاح على
الأدب العربي والعاملي والتفاعل معه..
وه��ذا من �ش�أنه �أن يعيد الفاعلية للحياة الثقافية
ويخلق حالة من التباري �أو التناف�س الإبداعي ،وي�شجع
على الكتابة ،ويرتتب على ذلك حت�سني ظروف الن�شر،
والنزاهة يف التعامل مع الأدباء والتعاطف معهم ومنحهم
الأجور املنا�سبة التي ت�ساعدهم يف عي�شهم الكرمي.

•بر�أيكم م��ا �سبب القطيعة �أو العالقة غ�ير املثمرة يف

••توجد �أ�سباب عديدة ملثل هذه القطيعة �أو االنكفاء
�أو ع��دم اال�ستجابة منها ما هو ذات��ي يتعلق باملثقفني
�أنف�سهم الذين ي�ستهويهم الرف�ض واملواقف ال�سلبية حتت
ذرائع وحجج عدة.
وتوجد �أ�سباب مو�ضوعية �أو خارج ذات املثقف تتعلق
بالظروف العامة وباجلمود والتكرار وغياب الإب��داع
احلقيقي والأف���ك���ار امل��ب��ت��ك��رة� ،أو ان��ت�����ش��ار ال�سطحية
وال�شللية ..وا�ستحواذ �أ�سماء حمددة ومتكررة على املنابر
الثقافية...
منر ،كعرب وك�سوريني ،مبرحلة فو�ضى
وعموم ًا ،نحن ُّ
ثقافية وحياتنا الثقافية لي�ست على ما يرام ،بل تعاين
من الت�شظي والتناحر واالقرتاب وكل هذه الأ�سباب لها
دور �سلبي يف �إ�شاعة الركود واجلمود يف حياتنا الثقافية،
ويف مثل ه��ذه ال��ظ��روف غري امل�ستقرة ترتاجع �أولوية
الثقافة لتتقدم �أولويات �أخرى.
واملطلوب ،باعتقادي ،للخروج قدر الإمكان من هذه
احلالة غري ال�صحية ثقافي ًا ،هو �إحياء املبادرات الثقافية
التي تنمي الروح الإيجابية بني املثقفني وحمبي الثقافة.

• هل الإب��داع توقف عند رحيل قامات كبرية :حممد
املاغوط ـ �سعد اهلل ونو�س ــ ممدوح عدوان� ,أم هنالك �أ�سباب
تتعلق بالتق�صري هنا �أم هناك؟

••يجب �أال نعرتف حتت � ِّأي ظرف �أن الإب��داع ميكن
�أن يتوقف ...ميكن �أن يحدث يف فرتات حرجة نوع من
النكو�ص �أو الركود �أو ال�ضياع ..ولكن ،ال�شيء الإيجابي �أن
احلياة الثقافية عندنا ا�ستمرت ولو بحدودها املتو�سطة
�أو الدنيا ،ومل تتوقف امل�ؤ�س�سات الثقافية عن الن�شر
والطباعة و�إن كانت قد انح�سرت �أو تراجعت كم ًا وكيف ًا.
وهذا اال�ستمرار كان �ضروري ًا جداً ،حتى �أن الدوريات
التي متولها امل�ؤ�س�سات الوطنية مل تتوقف عن الإ�صدار،
وبقي عدد كبري من املراكز الثقافية واملنتديات م�ستمر ًا يف
الن�شاط ،وظل يعاند �ضد التوقف! ..وهذا عناد حممود
بال �أدنى �شك.
والرهان كل الرهان على املرحلة القادمة ،بعد �أن تنتهي
هذه احلرب وينت�صر ال�شعب ال�سوري على الإرهاب ،ويبد�أ
حياته اجلديدة وفق منظور جديد �أكرث حداثة و�أكرث
وتتم عملية البناء ال�شاملة
عافية ،وت�ستقر الأو�ضاع
ُّ
وامل��وع��ودة ،وي�ستعيد �إن�ساننا عافيته وثقته بنف�سه،
ويبني على ما ق��دم من ت�ضحيات ج�سام� ،سيكون هذا
مبثابة خروج نهائي من الأزمة وتردداتها ،ولي�س من باب
الإن�شاء �أن نقول �إن الأمم احلية تخرج من نكباتها �أكرث
�صالبة و�إ�صرار ًا على احلياة والعطاء والتحدي ،و�أكرث
خربة ومعرفة بالأ�سباب التي �أدت بها �إىل ما كان ،ومن
ثم يتم اجرتاح ال�صعوبات والعقبات بالأفكار اجلديدة
واملبتكرة ..وهذا ما ن�أمله من هذا ال�شعب متر�س باخلربات
عرب التاريخ.

كلمة �أخرية:

�أزمة حقيقية تعي�شها منذ خم�س �سنوات
طالت نواحي احلياة كافة ومل ت�سلم منها
حياتنا الثقافية.

� َّإن الرتاجع الثقايف لي�س ب�سبب الأزمة احلالية فقط
و�إمن��ا انت�شار الو�سائل االلكرتونية كاالنرتنت وو�سائل
االت�صال واملحادثات االلكرتونية (وات�س �آب ـ في�س بوك)
وغريها �أدى �إىل تراجع ح�ضور الأدباء �أو النا�س املتذوقني
للأدب �إىل النوادي الأدبية مما خلق حالة من ال�ضعف
لدى الو�سط الأدبي والرتاجع وعليه ف�إن احللّ لهذا الأمر
يكمن يف تف�ضيل املنتديات الثقافية والندوات يف املراكز
الثقايف وت�شجيع املتذوقني للأدب للح�ضور �إ�ضافة حلث
اجليل اجلديد وعدم تركه عر�ضة للتكنولوجيا التي هي
�سالح ذو حدين.
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حداة املطر

•عبد الكرمي يحيى عبد الكرمي
ٍ
حاد � ّأول:
ي�صحو على حلم املياه
مت�سربا مثل الندى بني الزهر
كالن�سغ يف �ألق ال�شجر
متطامنا بني الب�ساتني التي �أغفت رذاذ ًا ال
نهائي الرباءة
يف ال�سحر
ي�صحو على حلم املياه
يهدي الندى لوروده
يهدي ال�شذا لأثريه .خلف ال�صدى
املطر
هادي ْ
�سرير �أو نهر
أو
�
لكل
الربيع
مواعيد
يهدي
حقلٍ
ٍ
ويذيع �أ�سرار الرعود اىل احلجر
•••
ٍ
حاد ثانٍ:
هو كالربيع مرنمّ ًا �أن�شودة الأر�ض الرغيدة
كالهواء يرف يف فرح اجلهات
وكالعبري يطري يف �أفق النبات
وكالطيور ي�سيح يف طوق احلياة
وكالغدير
ْ
ه��و ك��ال�����س���ؤال ع��ن البعيد م��ن ال��ع��ي��ون ..عن
اجلميل من الرباري
واحلنني اىل احلفي من ال�صخور
هو كاملدى الن�شوان من خمر القمر
يحدو قناديل املياه اىل الرتاب..
الثمر
ي�سيل فجر ًا يف
ْ
•••
ٍ
حاد ثالث:
�صنو الرتاب
�صنو الطفولة واملحبة وال�سحاب
يهب الأراجيح ال�سعيدة لل�صغار ..طيور �أبراج
ُ
احلياة
يعيدهم من �أقحوان ن�شيدهم لبيوتهم
ويقودهم حلقول �آمال  ..براري غبطة ..
كي يكربوا فيها غناء
والكتاب
�صنو الرباءة
ْ
يزجي ماليني الر�ؤى لدم الهواء
•••
ٍ
حاد رابع:
حادي مواويل ميار�س �شعره
يف الليل ..يف حقل البنف�سج..
يف مدى الفرح املعاند للحزن
حادي قناديل ميار�س حلمه
يف الليل ..يف حقل الق�صيدة..
يف د ِم احلب املعاند للزمن
حادي(مرا�سيل) ميار�س حربه
يف الليل ..يف حقل الكتابة..
احلجر
القلم املعربد يف
يف �صدى ِ
ْ
مطر
حادي ْ
قمر
حادي ْ
غ�ضة
حادي جنوم
ٍ
حادي �شجر
•••
ٍ
حاد خام�س:
�آخى الزهور� /آخى ال�سهر
يعطي �سحائب حبه /يف قلبه �شمع..
ودمعته طيور /يا ليت �أين كنتهُ
كنتُ
املطر
ْ

شعر

املُنتهى..
•مرام دريد الن�سر
هلل د ُّر رحيقهِ كيف ا�صطفا ْه..؟
ِ
قاومتُ َ
قبل جميئهِ َّ
كل ال�شفاه

كفَّاي ُ
تعبث باخل�صالِ و �أ�ضلعي..
ُتلقي عليه �سالمها دونَ انتباه

حب الزهو ِر و مل �أعدْ ..
�أقلعتُ عن ِّ
من بعد َ
أحلم باملياه
ذاك
ِ
الطيف � ُ

مل �أقبلِ الإذعانَ �إال م َّر ًة..
ماذا تغيرَّ َ هل ُترى �صدقتْ ر�ؤاه؟

�إذ ذاك �أطلقتِ العيونُ �سهامها..
العطر � ً
آثمة يداه
و م�ضى جلم ِع
ِ

أكتب ُج ً
ملة
ما هزَّين يوم ًا ل َ
الع�شق متقد ًا �سناه..
�ضرام
�إال
ِ
ُ
ٌ
واجف..
فاخف�ض جناحك �إن قلبي
ظم�آنُ �ألفى يف ف�ضائك منتهاه

•ف�ضيل حلمي عبد اهلل

�سرية ال�صراع

قلت� :أنت ...الجئ...
�أنت بالغة النكبة
يف عينيك حرب العامل...
وجهك ثورة ت�ضيء �ضفة قنديل..
�سالم ًا لك من ظل احلجارة..
ال متت الآن..
ومتحو خارطة الأر�ض
يناديك ميالد التاريخ
َ
ابق يف مكانك كما �أنت..
ذكرى �إن�سان..
مفتاح ..قدر متلأ �أ�صابع الكتب..
�أريهم اندالع العتمة يف �صبا النهار...
والتي ال تتناغم مع �سرية ال�صراع..
تقدم هذا �شموخ املبعدين..
ال ت�صالح ..ال ت�سامح من �إطفاء �شموع الثائرين..
ال ت�سلم نكبتك للرحيل..
َ
ابق ..كما �أنت..
ال�سنني
جمرة حتت رماد ّ
�إليك �أقتب�س �سهوه العمر على جداول الكرامة..
�أنت الفل�سطيني ...
�أنت ال�ساكن يف ثورة الينبوع..
�أنت ال�ساكن ..ظل املكان
�أراك م�سرع ًا تزحف تت�ألق خد الرتاب..
�أنت ال�ساكن يف �أعماق الليل
�أراك طائر ًا حتلق يف زمن الرجوع
�أنت ذاك البكاء املنتهي خارج م�ساء الدموع
�أراك تعي�ش يف �أح�شاء الع�صور..
ال خوف من املجنون
عدوك هو املجنون ..املقهور..
اخلوف من زحف املجهول..
يف مفردات الف�صول
ها قد عدت ثائر ًا كالبارود
قادم ًا ب�شاطئ اجل�سد املف�صول
بك نب�ض قلب ووم�ضة الآالم
ذبحت خفقات �ألوانه ما بني الدار واحل�صار..
ولأنك م�سكون بداخل الأر�ض
لك مداد دمي..
ثمانية و�ستون عام ًا و�أنت الجئ..
واقف على عر�ش موتك
تعرب وحدك �صمت الوجود..
�سالك ًا وجه الهزمية..
كطوفان �شرف متزق..
ال�سرة
و�أنت الذي جئت من حبل ّ

تهيئ عمرك قبل هجرتك الأخرية
تبني حلمك و�ش�أنك..
داخل �شتات اللجوء..
و�أنا حبيبك ..
�أفر�ش حدود بيتي مزار ًا لك..
�أعلق �آما ًال على عزمية الذات..
حينها يذهب قلبي لك غفوة ب�شرف امل�صري..
بزمن واحد..
و�أنت الف�صيح ..تقف ٍ
جتتاح كل م�ساحات النطق..
جراحك ثقيلة فوق ج�سدك..
حتى روحك الكائنة ب�ضفائر املخيم �أهدابها خطرية..
�آه يا خميم..
�ضحاياك �أ�شرعت فيها جزر االقتالع
وخيوطك هاجرة �إىل مرايا اجلنوب
ما �أب�شع حمكمة االغت�صاب..
الآن �أنت وحيد يف كيانك �شاهد على حكاية ع�صرك..
�أحالمك كبرية� ..آمالك ثقيلة� ..أعيادك بعيدة� ..صرختك
جريئة..
وعودتك قريبة..
ت�صل �إىل منتهى البدء..
ت�ضمد ر�ؤية جراحك التي ما زالت تزف �شغاف العودة..
�أنت الفل�سطيني..
�أ�صبحت يف خيمة املدن تنزف خطراً ..تهطل مطراً..
ق�صائدك تقاوم املدى يف كتب احلظر..
لك حلمي وب�صري ..ال�ساهران يف عتمة القمر..
�إليك �أ�ضيء نهار الرجوع..
وتنه�ض ب�سمات احلدود..
و�أجدد دمي جنازة لل�سماء..
ابق هكذا معي عا�شق ًا من دون م�ساء..
ر�أيتك من خلف اجلثث تخفي جمدك العايل..
كالقمح يف موا�سم اجلوع
ال تخف ف�أنت الفل�سطيني..
ال تخف�ض �صوتك لرياح اخلريف
تخف ا�سمك املمتد بعمر الزمان..
ال ِ
ازرع حروفك على مفردات املدى
�أنت الجئ �صابر� ..صامد� ..أمام غدر الأ�شباح
ار ِم خيامك للبحر ،ذاك يومك يف رمح الوجود
وهب روحك ل�صباح احلب..
ف�أنت على عتبة ال�سبعني
منذ بداية والدتك
و�أنت الجئ..

قصة

• عزيز ن�صار

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد2016/5/29 "1491" :م �22 -شعبان1437هـ

الأوراق ال�سبع

متهيد:
هذه �أوراق ُ
عرثت عليها يف منزل مهجور توارثناه� .أوراق
لي�س لها تاريخ وقد �أ�صاب التلف بع�ضها ،وميكن ملن يه ّمه
الأمر �أن يتخيّل الأحداث املفقودة.
الورقة الأوىل:
ينت�صب البناء القدمي يف و�سط بلدتنا .له باب عتيق
ولنافذته �إطار حديدي �صدئ ،يق�صده البائ�سون و�أ�صحاب
احلاجات.
يجيئون �إليه لينالوا ال�برك��ات ،ولتزول الهموم التي
جتثم على �صدورهم .يقفون يف احلجرة ذات الأحجار
الناتئة وميل�ؤونها ب�أنفا�سهم احلارة.
�أم��ا الأوالد ،فيقفزون كالقردة بني �أغ�صان الأ�شجار
املحيطة باملكان.
ي�صل الأه����ايل �إىل ال��ب��ن��اء ع�بر زق���اق �ضيّق يت ّلوى،
وينعطف ي�ستلهمون �أطياف املا�ضي ،و�أقوا ًال لرواة يف �سالف
الدهر.
�أزور ذلك البناء ف�أتخيّل املوتى ،والعفاريت ،واجلنّ
يخرجون من باطن الأر���ض ،ويتمتمون بكلمات غام�ضة.
�أملح �أذرعا متت ّد نحوي ،ف�أرك�ض هارب ًا بني القبور املتناثرة.
�أخ��اف �أن مي�سك بي املوتى ف�أخ�ضع مل�شيئتهم ،تالحقني
�أ�سئلة كثرية.
تو�سعت م�ساحة القبور حول البناء .يرغبُ الوجهاء
ّ
يف �أ�ضرحة يختارونها ب�أ�شكال و�أحجام معينة ،ومنهم َمنْ
ي ّدعون �أنهم ينت�سبون �إىل جذور عريقة ،ويجّ هزون حفرة،
ويبنون لها �سور ًا يف حياتهم ،وهناك من يقول �إن القبور
العالية �إثم وخطيئة.
الورقة الثانية:
ينطوي البناء القدمي على �أ���س��راره ،ويوحي بالعهود
الغابرة ،وتنمو يف النفو�س رغبات يف الإ�صالح ،فقد طغت
اخل��راف��ات ،وب��د�أت الدعوة لإقناع الأه��ايل باخلروج من
وك�شف من يعيقون دوالب الزمن.
عباءة املبنى القدمي،
ِ
ويبني ا�صحاب هذا االجتاه مبنى جديد ًا ،يهبّ امل�ستنكرون
وي�صرخون:
نريد �أن تبقى البلدة كما ه��ي .خ�صومنا ي���ردّدون ما
يقر�ؤونه ،ويظنون �أنه �إذا �سقط املطر يف البالد الأخرى،
فينبغي �أن يحملوا مظالتهم هنا.
ما يحدث ي�شبه الزالزل ،وهبوب العوا�صف.
القيامة �آتية وما يجري من عالماتها:
ينتقل �أفراد من جهة �إىل جهة .يتقاتل �أ�صحاب املبنى
القدمي ،واملبنى الآخر  .تتوا�صل �صرخات خائفة .يزحف
الأهايل من النواحي املجاورة ك�أ�سراب النمل لين�ضموا �إىل
�أحد الفريقني.
حتاول جمموعة التوفيق بني اخل�صوم ،وحتاول �أخرى
ت�أجيج اخلالف ،و�أت�ساءل "ما نهاية هذا الأمر؟"
الورقة الثالثة:
يحتفل �أن�صار البناء القدمي ب�أعيادهم اخلا�صة وي�ص ُري
للجهة املعار�ضة �أعيادها ،وتعلو يف الف�ضاء �أ�صوات الن�ساء
بعد نوم طويل خالل مئات ال�سنني.
مالحظة:
"هناك �سطور غري وا�ضحة �أجتاوزها و�أتابع القراءة"
تت�صاعد �أ�صوات خ�شنة ت�سبّ الن�ساء ،وتعلن �أن التغيري
ّ
�ضالل يو�سو�س به ال�شيطان ،تدعو فئة �إىل ترقيع طفيف،
وتندفع �أخرى �إىل طلب تغيريات وا�سعة ،ويف كل منا�سبة
تخرق الآذان كلمات ،وق�صائد تثري الت�صفيق والهتاف.
بلدة متتلئ باملتناق�ضات ،بع�ضهم يحملون راية جديدة،
وينظرون �إىل اخللف ،وهناك َمنْ يطالبون بنبذ الف�ساد
واال�ستغالل ،وتظهر عليهم عالمات ا ل�ثراء الفاح�ش.
فيدعو بع�ضهم �إىل دعم املر�أة وي�ضعون الن�ساء يف �أقفا�ص
�ضيقة ّ
ليجف نهر احلب ويتو ّقف نب�ض القلب.
قال يل رجل هرم:
عليك �أن تركب القطار الزاحف ،و�أن تراقب قطاراملا�ضي.
�أذكر ذلك جيد ًا ولكني ال �أفهمه ،و�أذكر �أن جماعة ال
تريد اخلروج من طيّات املا�ضي والتاريخ ،وهناك جماعة
ثانية تهتم ب���أج��واء احلا�ضر ،وجماعة �أخ���رى تطالب
با�ست�شراف �آفاق امل�ستقبل ّ
ين�شق فريق عن الدعوة القدمية
لأن جماعتها تطلق �أحكام ًا �شديدة قا�سية على من يخالفها
يف الر�أي ،فهي تعتقد �أنها على �صواب مطلق ،و�أن الآخرين
على باطل مطلق.
يت�س ّلح املتخا�صمون بالهراوات والع�صي ،ويقذف �أن�صار
املبنى القدمي بخطب مفرداتها مبعنى واحد ،ويعيدونها
مرة بعد مرة ،ويرمي خ�صومهم مفردات متفجّ رة جديدة.
ال �أح��د يتو ّقع النتيجة يرفع بع�ضهم لوحة على وجهها
الأول �شعارات متدح اخلطب املتكررة ،وعلى وجهها الثاين
�شعارات حديثة.

الورقة الرابعة:
ين�شب �صراع �شر�س يف البلدة .يتع ّر�ض من يحاولون
يند�س
التعر�ض لالتهامات واحلجارة والقب�ضات الطائ�شة ّ
بني اجلموع َمنْ مييلون ميين ًا وي�سار ًا ،وي�شعلون النار كلما
خمدت .تظهر ال�سكاكني ،وق�ضبان احلديد.
يف كل مرة نظن �أنها معركة حا�سمة نرى كرا�سي حمطمة
وع�صي ًا مك�سورة ،و�آثار دماء ،فالعنف هو العنف.
يف ال�شوارع ّ
مالحظة:
"يف الورقة كلمات غري مقروءة ويف نهايتها �سطور عن
"اقرتاب جميء َمنْ ميلأ الأر�ض عد ًال بعد �أن ُم ِل ْ
ئت جور ًا".
وجاء يف ال�سطر الأخري" اد ُع �إىل �سبيل ربك باحلكمة
واملوعظة احل�سنة ،وجادلهم بالتي هي �أح�سن".
الورقة اخلام�سة:
ينادي فريق �أن الطائر ال يطري بجناح واح��د ،و�أن
املجتمع يطري بجناحيه الرجل وامل��ر�أة ،يقول �آخ��رون :
"�إن اجلنة حتت �أقدام الأمهات" وت�سري �آراء تق�ضي بلب�س
النقاب ،وعدم مناف�سة الرجل امل�س�ؤول �شرع ًا.
�أ�ستمع �إىل خطبة لرجل �أ�شعث ال�شعر يقول فيها:
"�سيخرتق ال��ذي��ن ال يطيعون ال�سلطان يف جهنم،
و�سيلقى الأهوال الذين ي�سمحون للن�ساء ب�إظهار �أجزاء من
�أج�سادهن وال ي�صونون العورات"  .يبد�أ احل�ضور مبغادرة
القاعة و�أحل��ق بهم .مل ي�ستنكر ذو ال�شعر الأ�شعث بيع
الن�ساء يف �سوق النخا�سة ،ومل يوجّ ه �إدانة ملن يبيحون بيع
القا�صرات مبال وذهب.
ي�ستخدم اخلطيب العبارات اللغوية اجلاهزة ويعتمد
على القوالب اجل��ام��دة ،ف� ّ
أتخ ُيل ام��ر�أة تدخل يف كهوف
الظالم ليحجبوا ال�شم�س والهواء عنها ،و�أن��ا �أبحث عن
كلمات خمتلفة لأين �شاب يحب املر�أة ،وال�شعر ،وقد �أكون
مبدع ًا� .أن�صرف ويدور يف ذهني �أنه علينا �أن نواجه احلياة
واحل��ب ،وننبذ كل ما ي��زرع الرعب والكراهية� ،إن بع�ض
الأ�شخا�ص ال وقت لديهم للمحبة ،ولديهم �أوق��ات كثرية
للخوف واملوت� .أفكر كيف نبد�أ حياة جديدة �إذا كنا حتت
�أثقال اجلهل واال�ضطهاد؟ كيف نتقدم ونحن حمكومون
باملا�ضى واملوتى؟
�أت��اب��ع ال�سري لأح�ضر اجتماع ًا �آخ���ر ،و�أ�ستمع �إىل
الأ�صوات:
املر�أة املتخ ّلفة هي �ضحيّة الرجل.
الرجل نف�سه �ضحيّة جمتمعه رغم قوته وت�سلطه.امل���ر�أة التي ت�شكو م��ن االنك�سار ،واالن����زواء تتقبّلا�ستبداد الرجل لأنه يحميها.
مالحظة:
هناك �أ�سطر م�شطوبة ويف نهاية ال�صفحة وردت عبارة
ال يهيج القوم ،وتت�شابك الأيدي".
الورقة ال�ساد�سة:
كانت البالد هادئة �آمنة ،وعندما حدثت ا�ضطرابات
دعمتها جماعات جم��اورة ليحدث انق�سام وفتنة .ي�سود
ال�شعور بالقلق واملخاوف ،وت�صري البلدة جراح ًا مفتوحة،
و�أخ�شى �أن ت�صبح طرقاتها مغمورة بال�سائل الأحمر.
يغيب العقل واملعاين العميقة .ت ّت�سع دوائ��ر العنف،
وتغدو البلدة نهب ًا لل�شائعات ،ويتحّ ول الب�شر �إىل ذئاب.
�أف ّكر متى يبزغ الفجر يف هذا الليل الطويل؟ ملاذا �إرهاب
التو�سع يف املحظورات التي ت�شوّه احلياة.
املحّ رمات وملاذا ّ
تلج�أ جماعة �إىل منطقة املبنى القدمي لتحمي نف�سها،
وتلج�أ فئة �إىل املبنى اجلديد ويذهب �آخرون �إىل املجهول.
الورقة ال�سابعة:
تل ّفني هواج�س .ه��ل يبقى ال�����ص��راع؟ �أم ت��ذوب تلك
النزاعات وين�ساها النا�س؟ وه��ل يتخ ّلون عن �أوراق��ه��م
القدمية �أو يعيدون تف�سريها؟ مل��اذا نحن مثقلون بعهود
ومدمّاة؟
ت�سيطر فو�ضى ع��ارم��ة .يهرول اجلميع مذعورين ال
يعرفون �إىل �أين؟ تهجم كتلة ب�شرية على املبنى اجلديد
وت�شعل النار فيه .ترتفع �أل�سنة اللهب .يعلن �أن�صاره �أن
�أفكارهم ال متوت ،و�أن ر�ؤاه��م ال تختفي ،فهي يف النفو�س
والأذهان.
يرفعون قب�ضاتهم عالي ًا ،و�أ�صداء �أ�صواتهم ترتدّد يف
الأودية وال�سفوح ،وفوق قمم اجلبال ،ويف كل اجلهات.
النهاية:
هناك كتابة يف ذيل الورقة .ال �أ�ستطيع معرفتها لأن
التلف قد �أ�صابها .فمن ي�ساعدين؟ رمبا تتحدث عن وقائع
عديدة ،و�أجد عبارة �أخرية وا�ضحة وهي "تبقى �أنا�شيد
احلياة املتد ّفقة"
ً
ّ
ولعل هناك �أوراقا �أخرى مفقودة يف هذا البيت القدمي
املهجور الذي توارثناه ،وكنا نتبادل حكايات عن �أ�سراره،
ولكن م��اذا ُ
تفيد ق��راءة ه��ذه الأوراق؟ وه��ل من املالئم
االهتمام بها يف هذا الزمان ويف هذا العامل املجنون؟

�صديقتي القدمية
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• حممد علي علي

مل �أكن �أتوقع �أن يح�صل كل هذا لرانيا...كانت بالن�سبة
يل حبي الأول ,مذ كنت �صغري ًا ...عندما �أنظر �إىل اخللف
�أتذكرها ,كانت فتاة حلوة ,وكنت �أحبها ...كانت �صديقتي,
و�إذا مر وقت من نهار ومل �أرها ،كنت �أبحث عنها حتى �ألقاها،
و�ألعب و�إياها �ألعابا بريئة ...هكذا كانت مرحلتا طفولتي
و�صباي� ...أما الآن !! يا �إلهي ...يا �إلهي كيف ح�صل كل هذا
لرانيا !.
لو �أن �شخ�صا يعرفني و�شاهدين و�أنا �أقود �سيارتي متجها
�إىل جبلة لن ي�صدق ما يرى لن ي�صدق.
لقد اعتاد كل من يعرفني �أن يراين و�أنا �أقود ال�سيارة،
�أقودها ب�سرعة جنونية ،و�إذا مل تكن ب�سرعة جنونية،
ف�إنها �ستكون �سريعة جدا على الأقل� ،أما الآن ف�إن الأفكار
التي تتزاحم يف ر�أ�سي وت�شو�ش عقلي ،جتعلني �أخ��اف �أن
�أقود ال�سيارة بال�سرعة التي اعتدت قيادتها ..حقيقة �إين
�أجته �إىل جبلة ،متخذا امل�سرب اليميني من الطريق و�أقود
ب�سرعة بطيئة ،لعلها ال تتجاوز ال�ستني �أو ال�سبعني كيلومرتا
يف ال�ساعة يف �أ�سرع الأحوال.
دخلت املدينة يف �أ�صيل النهار ...مل �أ�صل �ساحة �شباط
حتى فوجئت بثالثة من �أ�صحابي ,و�سريعا �أوقفت �سيارتي
ونزلت منها فرحا ،ورفعت �صوتي ويدي وحييتهم كاملعتاد:
ـ مرحبا �أيها ().........
قلت كلمة اعتادوا �أن ي�سمعوها مني يف كثري من الأحيان،
�أخذ الثالثة الفرح ,و�صاروا يقبلونني ويرحبون بقدومي:
ـ متى �أتيت ؟.
ـ الآن ...مل �أ�صل بعد �إىل منزلنا� ،شاهدتكم فنزلت من
ال�سيارة لأ�سلم عليكم ؛ لأنني م�شتاق لر�ؤيا ك��م ...كيف
حالكم ؟.
ـ نحن بخري ...كيف حال الدرا�سة بجامعة دم�شق ؟.
ـ �صعبة� ..صعبة ،فرع وال �أ�صعب ...ظننت درا�سة الآداب
�سهلة ،ولكنها يا �إخوتي �صعبة واهلل ،وحتتاج �إىل تركيز،
و�إذا مل �أنتبه كثريا �س�أكون يف خرب كان.
�ضحك الثالثة و�ضحكت ،واعتذرت منهم لأن والدتي
و�شقيقتي �سامية يف انتظاري.
دخلت املنزل ،و�أن��ا �أح�س وك�أنني �أم��وت من اجل��وع...
رحبت بي والدتي ،وكذلك �شقيقتي �سامية ...قدموا يل كل
و�سائل الراحة ،و�أهم من كل ذلك الطعام � ...س�ألتني �سامية
عن الدرا�سة.
ـ جيدة يا �سامية جيدة ،ولكني بحاجة �إىل درا�سة
دائمة ...ال�سنة الثالثة لي�ست �سهلة �أبد ًا� ،إنها خمتلفة عن
ال�سنتني الأوىل والثانية ..كانت �صعبة ،و�أ�سئلة االمتحان
�أي�ضا كانت �صعبة ...كل الطالب الذين �سبقوين قالوا يل �إن
ال�سنة الثالثة هي �أ�صعب ال�سنوات الدرا�سية يف ق�سم اللغة
العربية ،حتى �أ�صعب من ال�سنة الأخرية.
منذ ال�صباح مل �أذق الطعام ،كنت �أتناوله ب�شراهة و�أنا
�أحتدث �إىل والدتي و�شقيقتي اللتني مل ت�أتيا على ذكر رانيا،
ولكني كنت قد �سمعت بع�ض الأخبار الغريبة وامل�شو�شة،
وغري امل�ؤكدة عنها ...يبدو �أن والدتي مل تكن تريد �أن
حتدثني ،ولكن �أقوال النا�س الكثرية ،دفعتها لأن تتحدث:
ـ رانيا يا �سعيد ...رانيا �صديقتك منذ الطفولة ،وكنت
حتبها كثريا ...هل تعلم ما الذي ح�صل لها؟!.
ـ ال يا �أمي ال �أعلم ...كل ما �أعلمه �أنها خمتلفة مع زوجها
لأنها ال تنجب   .
ـ ويومها يا �سعيد حمدت اهلل لأنها مل تكن من ن�صيبك،
وكانت من ن�صيب ذلك ال�سكري النذل الذي يتعاطى املخدرات
الكثرية.
     قلت مبزيد من اال�ستغراب:
ـ النذل؟! ملاذا يا �أمي هل تظنني �أنه �أخذها مني؟!.
ـ ال يا �سعيد ال وكيف �أخذها منك ؟! �أن��ت ال��ذي �أجلت
ال���زواج حتى تنتهي م��ن درا���س��ة الأدب العربي ،وه��ا قد
�شارفت على االنتهاء ،و�أرغمها �أهلها يومئذ على الزواج من
ذلك الفاجعة رغم انغما�سه بامل�سكرات وما هو �أ�سوء من
امل�سكرات.
قلت ب�شيء من التحفظ:
ـ �أراك تتحاملني عليه كثري ًا!!.
ـ لأنه نذل وقذر.
ـ �أوه يا �أم��ي ك���أن الرجل ارتكب جرما !! ..رانيا �شابة
حلوة ولو كانت موجودة الآن ملا ت�أخرت يف طلب يدها ؛ لأين
قد �شارفت على التخرج ،ورغم معرفتي �أنها ال تنجب.
ابت�سمت والدتي وهي تردد:
ـ موجودة يا �سعيد موجودة.
ظننت والدتي مت��زح ،و�ضحكت ونه�ضت لأح�ضر بع�ض
احللوى التي كنت قد ا�شرتيتها من ا�سرتاحة ال�سيارات
املوجودة قريبة من مدينة حم�ص.
قالت �سامية:
ـ �آه ما �أطيب هذه احلالوة باجلنب يا �سعيد.

والدتي ال تتمكن من �أكل �أي طعام حلو ...كنت قد
�أح�ضرت لها كعك بدون �سكر.
ـ هكذا ن�صيبي مع املر�ض يا �سعيد ،ال ا�ستطيع �أكل �أي
�شيء حلو.
وهكذا �أم�ضيت ال�سهرة برفقة والدتي و�شقيقتي
ونحن ( نتفرج )على التلفاز.
�أعلنت نتائج ال�سنة الثالثة  -كلية الآداب – ق�سم
اللغة العربية – جامعة دم�شق      :
ـ �سعيد ابراهيم .......جناح �إىل ال�سنة الرابعة .ـ
معدل النجاح) % 67/5 ( .......
كان علي �أن �أبحث عن فتاة للزواج� ....صدقوين بعد
رانيا مل �أحب �أية فتاة �أبدا.
كنا يف املقهى البحري ...املقهى غا�ص بالنا�س...
�شبان و�شابات ،رجال كبار يف ال�سن مع زوجاتهم ،وحتى
�شبان �صغار جدا يدخنون بالإ�ضافة �إىل كثافة النا�س
على ر�صيف الكورني�ش البحري.
الوقت عند الغروب ،كنت برفقة ثالثة من �أ�صدقائي،
�أو بتعبري �آخر( ..ال�ش ّلة) ...كنت الوحيد الذي يدر�س
الأدب العربي� ،أما البقية ،فهم �أحمد موظف مبديرية
الآثار ،كان قد ترك الدرا�سة بعد الثانوية وتوظف...
عماد يدر�س الطب يف ال�سنة الرابعة ...ح�سني يدر�س
الهند�سة الكهربائية يف ال�سنة الأخرية ,و(حم�سوبكم)
�أ�صبح يف ال�سنة الرابعة ق�سم اللغة العربية.
كنا نتحدث عن فتيات احلي ،وعن جمالهن ،ولبا�سهن،
و�أناقتهن ،ولكن ذهني كان م�شغوال دائما...كنت �أحيانا
�أت�صنع االتفاق معهم ...كان فكري كله مع رانيا ...رانيا
التي تط ّلقت من زوجها بعد زواج دام �سنتني�...صدقوين
�أكاد ال �أ�صدق ,ولكن اجلميع �أكدوا �أن رانيا �سليمة من
الأمرا�ض متاما� ..أما عبد احلميد فقد هجر �إىل قريته
!! ملاذا هجر عبد احلميد �إىل قريته ؟! �أ لأنه مري�ض؟!
و�إذا كان مري�ضا ب�سبب املخدرات �أو غريها ،فلماذا مل
تتحدث ران��ي��ا؟! ..رانيا �صمتت �سنتني بائ�ستني ،ومل
تتحدث ب�أية كلمة ،وكانت �ست�صمت فرتة �أطول ...هذا
هو حال الن�ساء.
قالت والدتي:
ـ رانيا طلبت الطالق ،وانف�صلت عن زوجها بعد �أن
�أ�صر �أهلها على معرفة �أ�سباب عدم حدوث احلمل معها.
قالت رانيا خجلة ج��دا ،وق��د احمرت وجنتاها،
وا�ضطرب ج�سدها:
ـ عبد احلميد مري�ض.
ـ �أكد �أطباء ثالثة �أخ�صائيون بالأمرا�ض الن�سائية
�أن رانيا �سليمة من �أي مر�ض.
ـ �أكد طبيب �أخ�صائي �أن عبد احلميد غري قادر على
الإجن��اب ،و�أنه يعاين من نق�ص يف رجولته يف كثري من
الأحيان.
هذا ما كان ي�شغل بايل و�أنا �أقود ال�سيارة ،وهذا ما
ي�شغل بايل و�أنا �أجل�س مع �أ�صدقائي يف املقهى البحري.
اليوم وبعد �أن �أ�صبحت يف ال�سنة الرابعة ـ كلية
الآداب ـ ق�سم اللغة العربية� ،أع��ل��ن لكم �أن��ا �سعيد
ابراهيم �إين �س�أتوجه غ��دا خلطبة رانيا �صديقتي
القدمية ،التي �أحببتها كل تلك ال�سنوات التي ان�سلخت
من عمري بدونها   .
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ق�صيدتـــان

•غادة اليو�سف

• �أمين �إبراهيم معروف
()1
القميـ�ص
رب قمي�ص ًا
�أهداين احل ُ
ُث َّم �أ�شا َر َع َل َّي ب�أنْ
�أَ َ
عر َو َتهُ
رتق ْ
ْ
بالإبر ِة واخليط.
مر �سريع ًا
َم َّر ال ُع ُ
أدراج ال َغ ْي ِم
�
و�أنا �
أر�صدُ
َ
أقوا�س الأنها ِر
و� َ
�أُ َفت ُ
عن َخ ْي ٍط
ّ�ش ْ
يتنا�سب والإبرةْ.
ُ
وبليلٍ ما..
و�أنا � ُ
أدخل بابي
دير الأُكْرةْ.
و�أُ ُ
ً
عارية..
كانتْ روحي
َيقْظى.

الع�شب
�إىل َق ْو ِ�س
ِ
الر ِّب
�إىل َق ْو ِ�س ّ
ُ
ويرتك يل
ما ب َ
ني
الأُك َْر ِة
لإ ْب َر ِة
وا ِ
معنى
�أنْ
.
.
.
�أَ
َت
َد
َّل
ى
.
.
.
عن َخ ْي ْط.
بحث ًا ْ
••••••••

()2
جَ َـدل

ودمي بدمي..
ي َتلَظّ ى.
ُ
رب غمام ًا
�شاهدت
َ
قمي�ص احل ِ
أر�ض
رب ْ
و�س ال ِ
من َق ِ
يع ُ

ما بين ُهما،

كانَ الل ُ
ّيل ُيحا ِذ ُر
ُط جنمتُهُ الل َ
�أنْ ت�سق َ
ّيلة
والفجر ُي ُ
حاول
ُ
�أنْ َي َت َل َّم َ�س
ُع ْر َف
الدِّ ْ
يك.
اح َتدَ َمتْ
ملّا ْ
أقوا�س اللّي َل ِك
� ُ
واكتم َلتْ
اكن
ال�س ِ
يف املاءِ ّ
 ،بين ُهما،
َ
نا ُر الأ�سئلةِ الكربى
وبدا،
بح
ال�ص
�أنَّ ُّ َ
ْ
و�شيك.
قال الأ ّو ُل للثاين:،
(ال � ْ
أنفيك.
....
لكنّي،
....
�أَ َت َ�أ َّم ُل ما ْ
فيك.).

� ِّأج ِل ال�صح َو

واحللم غوى
ري احللْم،
يا �أ�س َ
ُ
ّقد
نا َر َك الظم�أى ف�أورى وات ْ
من ر�ؤى
هدهدِ اجلفنَ
ٍ
ببع�ض ْ
َ
فقد
و�أطلْها..
..هجعة الليل ِْ ..
ي�ستَفيقُ
احللم خممو َر اللّمى
ُ
َ
أبد ؟
جاهل
ِ
الفرق� :أَ�آنٌ ؟ �أ ْم � ْ
ال�سما
يرفع َ
ُ
املوج �إىل �س ْم ِك ّ
ني التائهَ يف ماءٍ ز َب ْد
وال�سف َ

وا�ستبد
�ضن زمان ًا
� ْإن يك ُْن َّ
ْ
ا ُْع ُذ ِر العائدَ � ْإن عا َد َ ،و ُع ْد
�أَ َو َتدري ال َك ُّف �إ ّما ُ�ص ِّل َبتْ
تد
روح ال َو ْ
�أنَّ جرح َا فا َر يف ِ
عالمِ ُ الأ�سرار �أَدرى بالذي
ال�ص َّد  ،و�أخفى ما ا ّتق َْد
�آ َث َر ّ
قد يواري ما �ضنا ُه خ�شْ ً
ية
ِراق ُم�س َت ِب ْد
من َمالم �أو ف ٍ
ْ

�أَ ِّجلِ ال�صح َو� ،إذا ال�صح ُو �أتى
العمر.. .بدَ ْد
�صحو يهدُ ُر
يا َل ٍ
َ

ُ
حار�س
�سياج
�شوكهُ
ُ
الورد ٌ
ٌ

ما الذي ُي َ
ق�ص ْد
دريك ما كانَ َ
الهجر ..خَ ال َّك تجَ ِ ْد
�أَ ْم تُرا ُه
ُ

الولد
كف
من �ضيا ِع
العطر يف ِّ
ِ
ْ

أليم َم َّ�ضهُ
جرح � ٌ
ربمّ ا ٌ ..
َط ّوقَ
م�س ْد
الروح بحبلٍ ْ
َ
من َ

�أَ ّجلِ اللّو َم قلي ً
يكون
ال ،قد
ْ
اجل�سد
ُم ْدن ََف
الروح ور ّيانَ
ْ
ِ

املوت واحلياة
لعبةِ ِ
•عبد الكرمي �شعبان
ك ّنا ُ
نقف على املنابر..
دب واحلما�سة
نحنُ �شعراء ال ّن ِ
نبكي ّ
ال�شهداء
وندخ ُلهُم اجل ّنة..
��داء ب��ع��د ِد احل�صى
وح�ين ���ص��ار ال��� ّ��ش��ه ُ
والدموع
و�ضاعت ّ
ال�شهادة
ُر ِخ َ�ص الدّ ُم
ِ
ب َ
ني ركا ِم الق�صائد
ني الباكني.
و�أن ِ
•••
�آه كم هو �شوقي كبري
لأجوبَ البال َد ا ّلتي ُ
كنت �أجوبُها
منَ ّ
رق �إىل الغرب
ال�ش ِ
ومنَ ّ
مال �إىل اجلنوب
ال�ش ِ
َ
احلنونة
حام ًال ق�صائدي

خم�سة �أعوا ٍم ٌ
ُ
كاملة
ونحن ُ
رب
نلهث خلف خ ٍ
ُ
كال�سهم
ميرق ّ

انقطاع الكهرباء وانب�ساطها
عرب
ِ
حة� ..أو �صحيح
ال�ص ِ
عن ّ
رب عا ٍر ِ
خ ٍ
رب ي� ُ
أكل َ�ص ْح َونا ..ونومنا
خ ٍ
ويرتكنا �أحجار ًا مرم ّي ًة
طرق ّ
ال�شهداء.
يف ِ
•••
ال�سال ُم على ذلك ال ّنع�ش
ّ
وهذا ..و�أولئك..
ال�سال ُم على الدّ ِم ّ
الطاهر..
ّ
اب ا ّلذي فتح يديه
على الترّ ِ
وغ�سل وجه َُه بالدّ م
ال�سال ُم على ح ّبنا ّ
ال�شهيد
ّ
لبال ِدنا ّ
وح ّبي ّ
ونظارتي
ال�شهيدة.
ي�صعب حت ّمل � اّأل تعو َد �أبد ًا
�آه كم
•••
ُ
ٌ
احلب
عربات ..جنود ..زغاريد..
�إىل م�شاوي ِر ّ
يف بال ِد َك ا ّلتي �أحببت
�إىل �أين يا ترى..
وق��د �أُغ��ل�� َق ْ��ت ن��واف ُ��ذ طر ِقها يف وج ِ��ه �إ ّنها ح�شو ٌد
�أحال ِمك.
تدرّبُ احليا َة على املوت..
•••
•••

� ُ
حلب العزيز َة �شارع ًا� ..شارع ًا..
أعرف َ
�أين يا ُترى ذلك ّ
ال�شارع
ُ
كنت �أقطنُ فيه..
و�أين �س ّكا ُن ُه..
�أين البالد..
�أين �سورية..
ال ّرحيل ٌ
لعنة ُ
ت�شبه املوت.
•••
َ
� ُ
دم�شق كثري ًا..
أحببت
�شوارعَ ها� ..أحيا َءها..
البعيد َة ..والقريبة..
ال�ض َ
اربة يف االتجّ
ّ
اهات ك ّلها
ِ
والآن � ُ
بع�ضها
أبحث عن ِ
فال �أجدُ ين..
•••
أ�صدقاء ّ
ال�شعراء
ال
ُ
ا ّلذين كانوا يل �أخو ًة
ُ
وكنت لهم مزار ًا
�ضاعوا يف ال ّن�سيان
وعربوا احلدود
و�صاروا من�ش ّقني..
ُّ
كل �شيءٍ يت�ش ّقق..

�أو ّ
ين�شق..
�أو يتم ّزق..
�أو يتهدّ م..
�أو يتهاوى..
�أو ي�سقط..
�أو هو � ٌ
لل�سقوط..
آيل ّ
ُّ
كل �شيء.
•••
ُ
�أ ّيتها ال���دّ ُ
���راف
ول
اجلاثمة على �أط ِ
العامل
�شر ِق ِه وغر ِبه..
لقد � َآن الآوان
طاولة واحدة
لتجل�سوا على
ٍ
انتهت احلرب..
وتعلنوا :لقد ِ
ف ُن ُ
ؤو�سنا
زيل عن ر� ِ
� َ
أغ�صان الأ�شجا ِر والأقنعة
ومن�شي يف ّ
وارع
ال�ش ِ
عرا ًة� ..أو كا�سني..
حامل َ
ني �شهدا َءنا و�أح ّبا َءنا
كلاّ ً �إىل مكانه..
عائدينَ ب�إ�شار ِة ال ّن�ص ِر
�أو َو ْق ِر الهزمية..

معلن َ
ني بد َء البال ِد والعباد
ال�صفر.
منَ ّ
•••
ً
ال جندُ
فر�صة لكي نت�أ ّمل اجلمال
ال�سدّ
يف
ِ
انب�ساط مياه ّ
وان���غ���م���ا ِر ال����� ّت��ل��ال ..وال�����ودي�����ان..
وال ّتخوم..
ّ
كل �شيءٍ منْ حولنا يُنذ ُر باخلراب.
•••
قالوا له يف امل�شفى:
يا �أبا فالن..
ْ
وجه اب ِن َك
تقدّ ْم
واك�شف عنْ ِ
يف هذه ال ّنعو�ش..
لنْ � َ
أفعل �أبد ًا..
وما الفرق؟.
نع�ش فيها هو ابني.
�أيُّ ٍ

قصة
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رق�صة القمر
• يون�س حممود يون�س
م�ل�أ حقيبته ب�أ�شيائه ال�ضرورية وم�ضى
يبحث ع��ن �سيارة تقله �إىل املحطة .فقد
كان مذهوال من جر�أة البع�ض على �إيذائه.
�إىل درج��ة �أن��ه مل يجد �أي��ة �ضرورة لتفقد
الأ���ض��رار التي �أمل��ت مبنزله ،وال يف ذاكرته
ال��ت��ي ك��ان��ت مثقوبة كما ه��و بيته امل�صاب
بقذيفة مل تنفجر.
�أما �شحوب اخلريف ،وبرودة الطق�س .فما
كان لأي منهما �أن ي�ضيف �شيئا �إىل �شكوكه
امل��وج��ودة �أ���ص�لا ،وال��ت��ي ت��ب��دت ل��ه يف تلك
اللحظات مثل �أث��ق��ال ال يحتاجها يف هذه
الرحلة حتديدا .فاخلراب كان رهيبا ،وما من
�شيء ميكن احلديث عنه �سوى هذا العماء.
هذا ما فكر به دون �أن يفهم اجل��دوى من
اخل���راب ال��ذي ر�آه مت�صال ،فلما و�صل �إىل
املحطة ،وكان الليل قد �أ�صبح �أكرث برودة،
وج��د احلافلة التي �ستقله .وعندها فقط
ا�سرتاح من عناء التفكري بالوقت ..ما م�ضى
منه وم��ا ه��و �آت ،ول��ع��ل امل���ر�أة ال��ت��ي ج��اءت
لتجل�س بجواره�.ساعدته يف انزياح الكثري من
الأفكار ال�سوداوية.
عندما نظر �إليها.ر�آها جميلة دون جمال
وا�ضح ،ولعل �إح�سا�سه بجمالها �أذهله دون
�أن ي�سمع منها حديثا عن احلب.فقد كانت
قوية بتوا�ضع �شديد ،وال�سحر ي�شع من وجهها
وك��ل مالحمها دون �أن تكون �ساحرة ،ولعل
ابت�سامتها التي ال تنبئ ب�شيء حمدد كانت
من �أكرث الأ�شياء التي �أثارت عاطفته.
وعلى الرغم من �أنّ كل ما فكر به جعله
راغ��ب��ا يف ال��ت��ع��ب�ير ع��م��ا ي��ج��ول ب��خ��اط��ره.
�إال �أن��ه ظل �صامتا وه��و يف�سح لها بقدر ما
ي�ستطيع،ومل يتكلم �إال ب��ع��د �أن انطلقت
احل��اف��ل��ة يف رح��ل��ة ك���ان ي��ع��رف ك��ل م�سافر
فيها �أنها حمفوفة باملخاطر،حتى �إن��ه فهم
للمرة الأوىل ملاذا يزين ال�سائقون �سياراتهم
بعبارات مثل  :بحمى الرحمن� ،أو قل �أعوذ
برب الفلق� ،أو �سريي فعني اهلل ترعاك ،ولأنه
كان يرف�ض اال�ست�سالم لأي عبارة جاهزة،
�أو قدر مكتوب .قال ي�س�أل امل��ر�أة التي كانت
تتنحنح مثل طفلة �صغرية :
ـ هل �سمعت ب�إلهة احلب ؟
ف���أج��اب��ت��ه امل����ر�أة ب��ه��دوء وباالبت�سامة
الغام�ضة ذاتها.
ـ نعم� ..سمعت بها ،وقر�أت عنها �أي�ضا.
�صعقه ج��واب��ه��ا ال�سهل املت�سامح .فقال
ي�س�ألها ثانية.
ـ �آمل �أال تكوين قد خ�سرت بيتك مثلي ؟
ـ بل خ�سرته يا �سيدي.
ـ �أمر م�ؤ�سف .لكن ما الفائدة ؟ فالوحو�ش
ال تعرف �أنّ البيوت ح�ضارة،وعموما هي ال
تعرف معنى احل�ضارة.
ـ �أظنّ �أننا متفقان يف هذا.
ه ّز ر�أ�سه �إعجابا باتفاقهما.لكنه مل يقل
�شيئا ،فقد خ��اجل��ه �شعور ب��االرت��ب��اك.لأنّ
اجلدوى من �أي حديث الآن ال تبدو وا�ضحة،
والأهم �أنه لي�س يف و�ضع ي�سمح له ب�أن يكون
كرميا،وقد ال يكون جمديا التفكري بقدرة
احل���رب ع��ل��ى ت��خ��ري��ب ال��ن��ف��و���س اجل��ي��دة..
املتما�سكة ،والقوية �أي�ضا..
�أمر �آخر كان له ت�أثريه يف تلك اللحظة،
فقد وجد يف القمر الذي بدا وك�أنه يرتاق�ص
يف عليائه بفعل ارجت��اج ال�سيارة ما جعله
يحدق يف تلك الرق�صة الع�شوائية دون �أن
تغيب عن حوا�سه رائحة تلك الأنثى التي
اقتحمت عامله بقدرة عجيبة .فال هو قادر
على جتاهلها ،وال هو ق��ادر على الإبحار يف

وحدنا معا....
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• د .رميه اخلاين
عاملها خوفا من الغرق املحتم.
وم�ضى الوقت بتلك االه��ت��زازات التي مل
تتوقف حلظة واحدة،وما كان با�ستطاعته
�أن يت�سمر يف مقعده لوال �أنّ تلك املر�أة �ألقت
بر�أ�سها على كتفه فج�أة.فقد �أح�����س وهو
ينظر �إىل وجهها ال�سمح ،وعينيها املغم�ضتني
�أنّ �شطرا من القمر هبط من عليائه لي�ستقر
على كتفه.
م��ن امل���ؤك��د �أنّ عبريها غ��م��ره ب�سعادة ال
تو�صف .بل �إنّ عبريها �أنبت فيه حقال مزهرا
بالأحا�سي�س وامل�شاعر،فلم يجد �أية �ضرورة
لأن ي�صرف انتباهه عن روعة هذه الرحلة
التي مل تكلفه �أي �أجر �إ�ضايف،علما �أنّ الوقت
الذي ُ�شحن ب�أخيلة يف غاية اجلمال مل يكن
�أكرث من �سعادة مت�ضي يف جدول.
وبني رغبته يف امل�ضي �إىل الأم��ام ،ورغبته
يف ثبات الأ�شياء والأحا�سي�س وامل�شاعر.
بقي مت�سمرا يف مقعده،ال ر�أ�س املر�أة توقف
عن االه��ت��زاز على كتفه ،وال القمر توقف
عن االهتزاز يف تلك ال�سماء البعيدة .قمران
يت�أرجحان،وما ك��ان با�ستطاعته �أن يثبت
نظره على قمر واحد..
هكذا م�ضت الرحلة هينة جميلة ،وعندما
�شاهد تبا�شري ال�صبح و�سط الأ�شجار التي
ت�سامقت على جانبي الطريق� .أدرك �أنه نام
دون �أن ي��دري �أن��ه ن��ام ..حتى امل���ر�أة كانت
م�ستيقظة وهادئة يف مقعدها� .أما احلافلة
فكانت تهبط منحدرا باجتاه الأبنية التي
ب��دت وا�ضحة رغ��م ال�شحوب ال��ب��ارد ال��ذي
�أ�ضفى على املدينة اجلديدة �سكونا حزينا
بع�ض ال�����ش��يء ،ث��م م��ا ه��ي �إال دق��ائ��ق حتى
توقفت احلافلة يف م��ك��ان يعج بالكثري من
احل���اف�ل�ات ،وه��ك��ذا ب���د�أ ال���رك���اب مب��غ��ادرة
احلافلة.
خرجت املر�أة �أوال،ثم خرج خلفها ،وعندما
�أ�صبحا على الر�صيف .قال لها :
ـ منت طويال على كتفي..
فقالت وهي تبت�سم :
ـ حقا !! مل �أعلم بذلك.
فعاد ي�س�ألها :
ـ �إىل �أين �ستذهبني ؟
ـ �أقربائي ي�سكنون يف مدينة قريبة� .أنا
ذاهبة �إليهم .و�أنت ؟
ـ �أنا �س�أبقى هنا ،و�س�أتدبر �أموري بطريقة
ما.
ـ ابت�سمت دون �أن تقول �شيئا ،ثم م�ضت
تاركة لنظراته �أن تتبعها� .أما هو فقد متنى
لو كانت الكلمة الأخ�يرة لها .كلمة واحدة
فقط كانت �سرتيحه كثريا .لكنها مل تفعل،
وم��ا ك��ان با�ستطاعته �أن يقول كالما �آخ��ر.
فتابعها وه��ي تخطو مبتعدة دون �أن يغيب
عن ذهنه �أنّ م�شيتها �ساحرة ،ولهذا رمبا قال
كلمته الأخرية ،ثم ا�ستدار عندما ر�آها تغيب
عن ناظريه.

مل �أدر كيف دلف ف�صار داخل الغرفة...
وال كيف �صار� ،أم��ام��ي ب�شحمه وحل��م��ه....
وال كيف جت�سد ف�صار طوال وعر�ضا و�أبعادا
ثالثة...
كحلم ل��ذي��ذ �أخ���ال���ه .....لأجت���رع عربه
ك�ؤو�س املحبة بال طلب مني..
رمبا بخط�أ حدثي ال يد يل فيه� ....أط ّبق
مثال قدميا جميال :
مكره �أخاك ال بطل....�أي مكره و�أي بطل؟ و�أي حلم يبقى حبي�س
ذاكرة...
�أح�سبها حل��ظ��ات م��ن ال�سعادة ت�سربلت
ب����ذات����ي ...ت��ن��ف��ر م���ن احل��ق��ي��ق��ة لتحقق
الأم��اين...ه��ل ك��ان مالكا من اجلنة جت�سد
ب�شرا؟
�أم حلما لذيذا �صاحبته اليقظة؟
�أم حب قدمي فاته الوقت فتدىل م�شرعا
فاه �شماتة ب�أفوله؟
تناول ك�أ�سي و�شرب منها امل��اء...ت��ن��اول
طعامي بابت�سامة ماكرة..
لذيذ جدا...مل �أخ�����ف م��ن��ه �أب�������دا���� ..س���رين عبثه
ب�أغرا�ضي..
يتجول يف غرفتي واثقا من �أنني لن �أم�سه
ب�سوء...ولن مي�سني كذلك...
مل ت�س�ألينني من �أنا...م�سرورة �أنك معي الآن ..و�إخالني �أعرفكفتح خزانة مالب�سي�...أخرج منه ف�ستانا
كنت ارتديته يوم اللقاء الأول...
ال �أدري مل�����������اذا �أح�����ت�����ف�����ظ ب���ه
ح���ت���ى الآن !!...ح��ي�ن اخ���ت���ل���ف���ن���ا..
لقد ازداد وزين ،و�أحكمت علي حبال الهموم..
ومل يعد لدي وقت للحب
كل هذه كتبك ؟ التي كتبتها طوال هذهالفرتة...
جل�ست مرمتية على كر�سي وثري ،بدمعتني
�سخيتني �ساخنتني...المعنى لهما
نعم كتبتها ..عندما �أدرك���ت �أنني كنتا�سما يف قائمتك...
�أن�������ت ك���ن���ت ت��ب��ح��ث�ين ع����ن احل������ب...ك��ن��ت �أب��ح��ث ع��ن��ه يف ع��ي��ون ك��ل ال��ن��ا���س ،يف ال�������ض���م���ائ���ر...يف ���ص��دق ال���ق���ل���وب...
كنت تخونينني يف �ضمريك...ك����ل ال��ن��ا���س ت���خ���ون ب��ع�����ض��ه��ا ح��ت��ى يفنظراتها..

م�������زق يل ك����ت����اب����ي الأول ..ف��م��ا
حت������رك������ت !!!...ك��م��ن ي��ت��ح��دى ���ص��م��وده
مل يعد يل رغبة يف املزيد بعد الآن ..لقدا�ستنفد احلرف غايته ...افعل ما ت�شاء..
عنيدة �أنت ...قلت لك اتركي الدنيا كلهاوتعايل..
 �أي دنيا كنت تتحدث عنها؟ ،دنيا ال�ضياعوبيع املا�ضي للحا�ضر ...والوقوع يف �أح�ضان
العبث بال هدف..
كنت �ستك�سبني حبي..و�أخ�سر العامل...واحلا�ضر واملا�ضي...مزق كتابي الثاين...
فما حتركت..
لقد ا�ستنفدت غاية كتابك الثاين� ..صح؟و�أتى على جميعها واحد ًا واحد ًا...فهطلت
مني دمعة واحدة ..هربت مني رغم ًا..
عنيدة� ...أنت!لقد وهبت نف�سي للحب ..ووهبت نف�سك
للحرف ..يوما ما مل تكوين معي �أبدا ...لقد
�سخرت مني ولعبت فوق حرويف ف�سرقتها...
وعبثت مب�شاعري لكي تكتبي..
تعلمت منك فنون ًا كنت بحاجة لها...هكذا كنت �أنت ،ف�أنت مدر�ستي...
كنت �أمهر مني يف اال�ستلهام .والآن...�أنا راحل �إىل غري عودة...َ
انتظرك..؟
ومن قال �إنني كنتعال�...ألهب اجلدران...
�صرخ ب�صوت ٍ
جمنون من يهب نف�سه للأدب...ال �شيء ا�سمه �أدب ..الدنيا ربح وخ�سارة
�صفقة بيع و�شراء ..لن�شرتي �أنف�سنا ومتعها..
هذا هو كل �شيء..
ع��ب��ث ب��خ��زان��ة كتبي م��ن ج��دي��د ..رم��ى
بقيتها...
افعل ما ت�شاء...ف�أنا را�ضية عن نف�سي..و�س�أبقى �أك��ت��ب لأر���ض��ي �ضمريي وطموحي
وفكري..
ً
ح��ت��ى ل���و مل �أج�����د ق���ارئ���ا واح�������د ًا...
 لكن ملاذا عدت...؟؟؟لآخذك معي...مل �أتكلم كلمة واح��دة ،بل ظللت �أح��دق
�إليه فج�أة ان�شطر ن�صفني...ن�صف تبخر
توحد بروحي واختفى!....
ون�صف ّ
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قراءات نقدية

النّ�ص املفتوح ..يف ديوان حديث الروح لل�شاعر غ�سان ونو�س

•حميي الدين حممد
م�صداقية الر�ؤيا:
��ح��و ال��ع��رب��ي ع��ق ُ��ل اللغة كما
�إذا ك��ان ال��ن ّ
قيل فيه :ف�إن ال�شعر هو احلاكم بالأ�سرار،
والناطق با�سمها ..ومن �أ�س�س الوعي اجلديد
يف الدخول �إىل عاملها الت�سا�ؤيل كونها القادرة
على امتالك البعد اجلمايل ،بقيمة معرفية،
تهدف �إىل االط�لاع على ما تفرزه من معانٍ
عرب ال�صور البالغية يف حركية الت�شكيل
بقالبه اال�ستعاري ال��ذي �صحبته العروق
الدرامية ،والتي تنقل معها الفكرة �أفكاراً،
وقد ا�ستقرت لها املواطنة باعتبارها امتداد ًا
ً
ً
إبداعية ،تركت حتت ظلّها
إ�ضافة �
فن ّي ًا ،و�
�سحر التعاويذ الطق�سية بانتظار مفاهيم
ال�سحر ال��ذي
نقدية تك�شف ع��ن دور ذل��ك ّ
�أنزله اخليال ،من �آفاق بعيدة ،لتعك�س ثقافة
ال�شاعر يف ن�صه ،بحيث يجيء ذلك النّ�ص
ما�سك ًا بالبيا�ض ،وم�شبع ًا بالإيحاءات التي
ت�شري دالالتها �إىل درجة القدرة التي كانت
وراء مكونات ال�ص ّور ،والإح�سا�س معها بوط�أة
الزمن الفيزيائي داخ��ل �سلطة احلياة ،من
دون خ��وف على احلياة نف�سها وحتى خارج
لعبتها التي يتحول معها ال�شعر �إىل ما ي�شبه
ال��ك��اه��ن املجلي يف م��ف��ردات��ه��ا ،مب��ا يف ذلك
الأر�ستقراطية منها ،و�إذا ما اقت�ضت احلاجة
فني
ذلك يف فر�ض مواطنة احلداثة ،كمدخل ّ
على نظام النّ�ص ،وح�صته يف التوا�صل مع
املتلّقني ف�إنّ على ال�شاعر ون�صه مع ًا �أن يكونا
قادرين على الأجوبة..
بهذا املعنى ميكن القول� :إن احلالة ال�شعرية
التي عا�شها ال�شاعر غ�سان ونو�س يف ن�صو�صه
ظروف
و�شدته للت�أمل فيما يجري حوله من
ٍ
ط��ارئ��ة ،باعتباره مل ي���أل��ف احل��ي��اد ،جتاه
الق�ضايا الوطنية بلبا�سها الإن�ساين العام..
فارتدى لأجل هذا املوقف ثوب �شاعر ملتزم،
وب��ع��اط��ف��ة م��ت��وازن��ة ،رب���ط معها الأ���س��ب��اب
إدراك عميق
بالنتائج ،ولكن بوعي ج��اد و� ٍ
لطبيعة احلدث املركب الذي متر به البالد..
ف��ارت��ف��ع��ت درج���ة ح����رارة ال��ل��غ��ة ع��ن��ده ،يف
ال�سري الذي دلت عليه الإ�شارات
امتدادها
ّ
الطالعة م��ن احلقل ال���داليل على طريقة
العالمات امل�سرحية� ،أو فوق خ�شبة امل�سرح،
لأن مو�ضوع جمموعته كان �إجناز ًا �شعري ًا على
�صعيد احلرفة والكتابة يف ظرف ا�ستثنائي
رف�ض من خالله الهوية املزدوجة ،للمثقفني،
فاجتهت كائناته ال�شعرية نحو اجلهات كلّها
ليكون ال�شهيد كتاب هواج�سه ،وبعيد ًا عن
ردود الأفعال التي ال تقدم وال ت�ؤخر حني
تهدّ د الأخطار الكونية وطن ًا مقاوم ًا لتحمي
مل م���أزوم يقول يف
قراره امل�ستقيل يف ظل عا ٍ
ال�صفحة ( )29من ديوان حديث الروح:
ك���أ ّ
ين �شهيدٌ � /شغوف ًا� /أط��وف على خلجات
ال��ن�� َّزي��ف� /أق���ارب نب�ض ال��ث��ك��اىل /حيارى
النداءات يف ح�شرجات ال�سنينّ  /و�أدن�� ُو من
اجلرح /حا�صره املوت والأقربون /ك�أنّ الذي
�أو�سع الوخز يف الروح� /أوكت يداه /وما نال
ثب /ك���أن ال��ذي �أف�سد الوقت
يف غ ّيه /مل ُي ْ
مترغ يف
املنتنات/
باحلجج
والعهد والتوق/
ّ
وان�صلب.
�إثمه/
ْ
لقد ك�سر غ�سان يف هذا املقطع اللغة العادية،
ونقلها �إىل تفا�صيل ق�صيدته ،باعتبارها
م�س�ألة ح��ي��اةٍ �أو وج���ود ..فكانت ال�شهادة
لغة �شعرية عميقة ،جندّ لأجلها
مدخله �إىل ٍ
كلّ املعاين التي غارت عميق ًا يف الت�شبيهات،
لن�صه �أفق ًا مفتوح ًا على العتبات يف
لت�ؤ�س�س ّ
ال�سماء حيث و�صلها ال�شهيد بخطا متزنة،

�إن ال�شغف بالوهج البالغي
جعل ال�شاعر ي�ستجيب
ل�سريورة الإبداع التي ال
تبعد عن ن�ضارة ال�شباب
وفتوته يف املقاومة.
و�شجاعة ال يقوى عليها املوت نف�سه .واختار
لذلك احلرف امل�شبه بالفعل (ك���أنّ  /جاع ً
ال
ال�ضمري املتكلّم ا�سم ًا له ،ليكون اخلرب هو كلمة
ن�صب ا�سم املفعول �شغوف ًا على
�شهيدُ  /ومن ثم َ
احل��ال من ال�ضمري وهو (ي��اء املتكلم) �أي�ض ًا
ليربهن على ارتباطه اخللقي بقيمة ال�شهادة،
ومع هذا االرتباط بدت حالة النزف لأجل
ال�شهيد ه ّم ًا ،بل غ ّم ًا يالزمه لأنه مل يكن هو
ال�شهيد يف املح�صلة ،بل �أخذ ال�شهيد مكانه
بحكم الأوام����ر ال��ق��دري��ة ..وك���ان ت��ك��راره
للأفعال امل�ضارعة يف قولهُ �( :
أط��وف� ،أدنو،
��ارب داللة على ا�ستمرار عملية ال�شهادة،
�أق ُ
وموقفه من �أ�صحابها ،رغم �سخونة الأمكنة،
وحجم الوقائع وما حتمله من �أوج��اع ..ويف
ك�شوفاته اللغ ّوية من خالل عالقة الألفاظ
امل�ستخدمة م��ا ي��وح��ي ب���أن��ه ال ي��رك��ن �إىل
امل�صادفات ..فاحتدت تراكيبه عرب ان�سجام
امل�ضمون الذي حملته تلك الرتاكيب يف جملها
فني متما�سك ،فخدمت
اخلربية داخل �سياج ّ
�سلطة الن�ص ب�إيقاع مو�سيقي ،مبا يدّ ل على
الريح ال يقوى على النوم فيها �سوى
أ�سرة ّ
�أن � ّ
الرجال الذين تكاملوا يف مواجهة املوت الذي
أحياء
اقت�ضته ،دوافع االخت�صار لوجودهم � ً
يف وط��ن الآب���اء والأج���داد وه��ذه هي مهمة
ال�شعر عرب الن�صو�ص التي �ص ّبها ال�شاعر يف
�إنائه اخلا�ص ،وقد ر�ست مذاقات اللغة فيه،
وانت�شر عبق املعاين حول ذلك الإناء ،لتجتهد
ال��ذاك��رة يف قراءتها ما دام ال�شعر ح ّي ًا يف
الوجدان..
يف �إه���دائ���ه �إىل �أم امل��ق��اوم ����ص :5يقول
ال�شاعر� :ألقتْ �إليك زمانها� /أيا ّمها ُغ�صات
جلجلة  /الت�صبرّ والت�أ�سي /ويداك عاليتان/
املر /يف ثغر التلهف /وال�صدى/
ل ّوح للن�شيج ّ
درب /موجه
ومتلّ من �ألق الت�شهي/ ..هي كل ٍ
ني/
اخلطوات /يف امل�سرى �إليك /هي كلّ ع ٍ
رفة الهدب /امل�ساهر ُمقلتيك/..
يتميز ه��ذا املقطع ب�إيقاعه الغنائي املثري

لأن �ألفاظه ت�شكل �صريورة زم��ان الأم التي
اخرتقت �أ�شعة العمر ،ومكابدة العي�ش وهي
ترقب ابنها البار يف امتحانه ال��ذي تفوق
فيه وغازل م�شاعر الفقراء وكان �أمين ًا على
و�صاياها ،وها هي الآن تراه يف كل مكان بعد
�أن احت�ضنه فجر الوطن لتكون البندقية
�سالحه ال��ذي يحمي فيه لهفتها ،وعمامة
جده ،وعكاز �أبيه يف زمن يقلق فيه املقاومون
على احلياة ..ولقد خلع ال�شاعر على ظلها
هذه ال�صور ال�شعرية ،معتمد ًا على �أرجحتها
بني التثنية ،والتثليث لتطل منهما يد ابنها
نوم قد يف�سد االنتباه،
عالية يف التحدي لكل ٍ
ويرمي باجل�سد خارج ال�صدى الذي هو ترداد
الفعل املقاوم بكل رغبة قد تكتب التاريخ
الغياب.
ل�صاحبه حتى بعد
ْ
ويف ن�صه الذي حمل عنوان /طواف الهديل/
���ص 73م��ن ال��دي��وان نف�سه يقول ال�شاعر:
تغر�س
��راء/
ُ
ال ُعر�س متقدّ  /وال��زّ ف��ة احل��م ُ
خطى /وال��دع��وة اخل�ضراء/
درب بيدرها
َ
ً
وعرو�س موعدها  /بال مرا�سم� /أو
م�شرعة/
ُ
ن�شيد.
كلمة العر�س التي كانت مفتاح املقطع هي
حفل زفاف ال�شهيد ليكون ا�سم الفاعل متقدٌّ
ه��و خ�بر املبتد�أ العر�س – ولكن (ال��زّ ف��ة)
لي�ست ه��ي اللبا�س الأب��ي�����ض ال���ذي تلب�سه
العرو�س يف ليلة زفافها ،بل كانت دماء ال�شهيد
التي اغت�سلت بها �صيحات الأمهات ،حيث �أن
مب��ا ي�أتي
مرا�سم الدفن قد �أعلنت ،ولكن ر ّ
اجل�سد بعد حني..
�إنّها عتمة اللحظات احلزينة ،التي ال حتتاج
لكن ما جعلها ت�ستمد �ضياءها
�إىل تف�سريْ ،
الأخ��ي�ر ه��و الت�شابه ب�ين واق��ع�ين ،امل���وت،
والوالدة ..فانت�صرت من خالل ذلك الت�شابه
ال�س ّميائية التي حولت الفرح حزن ًا ،واحلزن
فرح ًا وهذه هي معادلة الن�ضوج يف �صوغ اللغة
ال�شعرية ،داخل حيوية ،التقابل ومبعايري

احتدت تراكيبه عرب ان�سجام امل�ضمون الذي حملته يف
فني متما�سك ،فخدمت �سلطة
جملها اخلربية داخل �سياج ّ
الن�ص ب�إيقاع مو�سيقي.

ال���ذوق ،التي كللّت جمازاتها ج�سد النّ�ص
وجعلت منه مث ً
ال �سائر ًا بني ع�شاق البالغة
وتالقح اللّغات يف اجلانب ال�شعري امللتزم
بالق�ضايا الوجودية ..ويف ال�صفحة /74/
من املقطع ال�سابق نف�سه ،ط��واف الهديل –
يقول ال�شاعر �أي�ض ًا:
ُ
ال���دري���ئ���ة /وال���ظ�ل�ال ت��ن��ا���س��ل��تْ /
م�����ش��ت
ور�صا�صهم ي�شكو /مغالبة اجلباه ال�سمر/
ُ
واللحم الطّ ري مفارق ًا /منظارك امل�صلوب من
وغرةٍ  /م�شتْ الدريئة /خطوها جمداف
ع ٍ
ني ّ
ري ٍ��ح تهتدي /من بعد �أن تاهت طوي ً
ال /يف
الدعاة./
زواريب ُّ
با�ستخدام الفعل املا�ضي /م�شت /والفعل/
تنا�سلتْ  /والفعل امل�ضارع /ي�شكو /ثمة منهج
حتليلي يحمل يف تفكيكه مفهوم ًا متكام ً
ال
�أخ�ضعه ال�شاعر لقوانني بالغية عمادها هذه
اال�ستعارات يف قوله ال�سابق مد ّل ً
ال بذلك على
لغة اخلطاب ال�شعري ،التي كونّتْ تنظيمها
بطريقة تراتبية دومن��ا ا���س��ت��ط��رادات قد
ت�ضعف الربط بني دالالتها الفنية وما ميكن
مالحظته (م��ن حت��ف��ظ� ،أن��ه��ا جمتمعة قد
�أ ّدت غر�ض ًا �شعري ًا هو الفكرة التي �أناط بها
الرتكيب �إيقاع ًا ي�ضبط فيه دواخل الألفاظ
يظن القارئ
مم��ا
ّ
لت�أتي املعاين �أك�ثر عمق ًا ّ
للنّ�ص .لقد �أوحت لفظة الدّ ريئة يف �سريها
املختلف �أنها ظلّ للتنا�سل ال��ذي ا�ستح�ضره
الفعل املقاوم ،يف حتركه وانطالقته ليقف
املت�أمل فيها معجب ًا بطالئها ،وا�ستقاللها،
وتكون عملية التقومي هي الأ�سا�س يف احلكم
على جماليتها..
ومع تدفق الأن�ساق التي حملتها املخ ّيلة يف
عملية ابتكار الألفاظ واملعاين و�صو ً
ال لها
و�شمولية الر�ؤيا التي جنحت فيها �شفافية
الرائي واملرئي نقف مع هذا املقطع اجلديد
ّ
يف ال�صفحة  /100/من املجموعة يقول فيه
ً
�سالم
عنيد/
قامة من �شرا ٍع
/ال�شاعر� :أيا
ْ
ٌ
ً
ً
َ
عليك /تطري يف جثتي نب�أ عاجال /في�شتعل
الن�ص /ينهمر ال��وق��ت م�ستنغم ًا ب��الأم��اين
ً
دمية من
العزيزات /بالرع�شة الغامرة� /أيا
�سخاءٍ عميم� /أغنتني يف ع��رى ده ٍ��ر /وبي
ْ
يفي�ض./
ملعنى
جوع ٍ
دهرً /
يف هذا املقطع يعرتف ال�شاعر ب�أن ما �ستجود
به تلك الغيمة املاطرة ،بعطاء يعم اجلهات
كلّها و�سوف يتحول عطا�ؤها �إرث ًا ،لتتعلّم منه
الأجيال معنى الت�ضح ّية التي ج�سدت معاملها
ال�شهادة يف معادلة احلياة الآمنة وال�ساكنة
حتت �سقف الأفكار الن�ضرة ولكنها مبنزلة
امل�ضحون،
النجوم التي انتقل �إىل جوارها
ُّ
وهم ال�شهداء الذين كانوا تفريعات الأل�سنة
يف ذه��ول ال�شاعر نف�سه وهو يقر�أ يف ظلهم
الأعلى لغة املفاو�ضني حين ًا ،واملعار�ضني يف
ني ،ويف احلالني �سيظلون الرابحني ،لأنهم
ح ٍ
قادرون على البقاء بخ�صو�صية ما فعلوه �ضد
امل�ستحيل و�إذا كان – البوذيون – يعتقدون
ظامئة
�أن ب��وذا قد جاء مولود ًا فوق زه��رة
ٍ
وقد كانت طافية على وجه املاء �أي�ض ًا� .إال
�أنّ ال�شاعر هنا قد رافقه يف اجلانب ال�شعري
اعتقاد من نوع �آخ��ر وع��زّ ز تفا�ؤله باحلياة
�أكرث ليتخل�ص من جوعه املزمن على �صعيد
اخللق اجلديد الذي نذر له النف�س ،و�أم�ضى
�سحابة العمر يف �صيد هيبتي الزمان واملكان –
لي�صل يف النهاية �إىل امتالك �شبكة التقنيات،
التي �سبقه �إليها الآخرون يف عامله املرتامي،
ولعله ي�ستطيع فيما بعد �أن ي�ستولد �أجيا ً
ال
قد تتفهم خ�صائ�ص املقومات اجلمالية ،التي

قراءات نقدية
�أ�سهم يف ر�صف حجارتها ،ال�شاعر عينه
وزاد عليها ال�شهيد يف جتديده الإبداعي
عرب البندقية املقاومة ،لتكون الر�صا�صة
والق�صيدة �أختني يف زمن الأعراب الأخري.
ل��ق��د ع��ط��ل امل���ل���وك وال�����س�لاط�ين ع��ق��ول
�أبناء اجليل ال�شاب ،عرب املتع الرخي�صة،
وا�ستيالد الأفكار التي وقعت بهم �إىل التيه
وال�ضياع لتبقى ال�شهادة املز ّورة يف ترادفها
الغيبي ،ح�صتهم يف الطّ باع اخلا�سرة على
كل الأ�صعدة.
�إن ال�شغف بالوهج البالغي جعل ال�شاعر
ي�ستجيب ل�سريورة الإب���داع التي ال تبعد
عن ن�ضارة ال�شباب وفتوته يف املقاومة �سوى
امل�سافة بني �إ�صبعني لأن مديح امللوك ال
ينجي من خطر االبتذال والعبودية التي ال
بقاء لها يف ذاكرة التاريخ حتى ت�صري خرب ًا
يف نهاية املطاف و�ستقبله املظانّ يف التفريق
بني املتناق�ضات..
ويف اع��ت��م��اد ال��ق��وان�ين الإب��داع��ي��ة التي
ترتقي معها �أبجدية التوا�صل ،والت�أ�صيل،
لأج��ل ان��ت��اج ثقافة احل��ي��اة التي تر�ضي
وج���دان ال�شاعر ومعها نطّ لع على هذه
الر�ؤيا يف مغامرة دمه �ص 44من الديوان
ُ
يقتات من دمي امل�ساء /ي�صوغ
حيث يقول:
م��ن ب���رق ال��ت��وج��ع� /شع�شعات جن��وم��ه/
والبوح م�صفر /وعويل �أ�شرعة التالمح:
�/أين �سيف ال يلني؟ كيف الزمان يعيد حدّ
احلدّ ؟! كيف تالمح الزرقاء ظلّ القادمني؟!
وحركة الروح هنا دائمة لتنجب اخل�ضرة
بهي ي�شتاقه الناظرون
 /وك�أنها ريحان ُّ
�إليه ..من هنا كانت الكلمة املفتاح يف املقطع
هي (الفعل يقتات) والفاعل هو دم ال�شاعر
وق��د ان��ح��از فيها �إىل ال��وج��ه اال�ستعاري
الرقيق ال��ذي حمله الفعل (يقتات) لكن
لفظة الدم قد منحته بعد ًا �أكرث ان�سجام ًا
مع ال�ص ّورة املوحية يف تنا�سقها فن ّي ًا وب�شكل
مدرو�س لتكتمل بعد ذلك الفكرة التي ولدت
مع �أ�سئلة ال�شاعر على من حوله ..كما يف
ق��ول��ه� :أي��ن �سيف ال يلني؟ كيف الزمان
يعيد حدّ احل��دّ ؟! حتى ال يبقى بعد هذا
جواب واحد هو ال
للأ�سئلة من �أجوبة �سوى
ٍ
�شيء يبقى يف عملية التحول غري �شجاعة
املوقف ،والثقة املطلقة ،بقدرة املبدع على
التجاوز بهدف التغيري.
�إن زمن ال�شاعر الفيزيائي قد تعطّ ل فيه
حتى ال�سيوف التي كانت �أدوات الدفاع
عن احلياة ،رغم عجزها الآن عن الإ�سهام
ب�أية فعالية قد ينت�صر من خاللها �أهل
ذلك ال�س ّيف وع�شاقه يف ظل رواج القنبلة
الذكية ،والطائرة ب��دون طيار ،و�سباحة
ال�سفن النووية داخ��ل البحار واملحيطات
التي �ستغرق نف�سها �إذا ما �ضغط �أحمق على
زر �صغري لتكون الكارثة.
ك�أن ال�شاعر يف ديوانه ال�صادر عن احتاد
الكتاب ال��ع��رب ع��ام ( )2012ق��د خ�صه
بانزياحات دالل��ي��ة يف ف�ضاء ال��غ��ور نحو
ا�ستيالد م�سلمات جديدة يبدو �أن حتقيقها
قد �أو�صله لل�شك حتى بامل�سلمات نف�سها وهو
ي��ردد مع من �سبقه (احلياة ت�شبه كذبة
م�سافرة ،واخلطا فيها الآن جترب املتحدث
عنها ل�يردد م��ع ّ
ال�شاعر �أي�����ض�� ًا ك��لّ �شيء
م�ضحك حتى البكاء ،مب��ا يف ذل��ك �إدارة
املجتمعات العربية حيث يكون امللوك هم
املحر�ضة على
�أ�صحاب النزوات والغرائز
ّ
ً
العودة �إىل م�صاهرة الن ّوق بدال من البحث
عن و�سيلة �أخرى ال جتعل من مرافقي تلك
النوق واح���د ًا مي��ازح حزنه اجل��اين عليه
حتى درجة ال�ضحك على خطاه..
ختام ًا ويف احل��ك��م على الن�صو�ص التي
قر�أتها يف ديوان (حديث الروح) �أ�ستطيع
ال��ق��ول� :إن ال�شاعر ك��ان وا���س��ع اخل��ي��ال،
م���أخ��وذ ًا بالتكثيف ،ور�شاقة التعبيرّ يف
ف�ضاء �شعري مفتوح على م�صداقية الر�ؤيا.
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«توت �شامي» ..يوميات احلرب وامل�صائر الرتاجيدية
•نذير جعفر

«ع�صافري ال�����ش��م��ال» ال��ذي
ت��ت��م��ث��ل ج��م��ال��ي��ة ع��ن��وان
هجره امل�سلحون من بيته يف
جمموعة ن�صو�ص د .ن�ضال
ّ
م�ساكن هنانو يف حلب �إىل
ال�صالح «ت��وت �شامي» ()1
ع�ين �شقاق حيث يتقا�سم
يف مرجعيته الواقعية التي
لقمة العي�ش م��ع �صديقه
حتيل عرب الذاكرة اجلمعية
�أب���ي بهجت فيموت حزنا
على ال�شام ـ وما تكتنزه من
على ف��راق مدينته وم��ا �أن
دالالت ـ موطن ًا لهذا التوت,
ي��دف��ن ح��ت��ى ي���رى اجلميع
وعلى طيب مذاقه ,وخمر
بعد �صباح ماطر «ع�صافري
غذاء
لونه ,وغنى فوائده
ً
ب��اذخ��ة البيا�ض ع�صافري
وت��ري��اق�� ًا .ك��م��ا تتم ّثل يف
ت�صعد م��ن ال��ق�بر ت��رف��رف
مرجعيته الأيقونية التي
ب�أجنحة من نور ثم ..ثم..
حتيل على الأنوثة املرهفة,
تطري جهة ال�شمال».
وال��وج��د ال�����ص��ويف ,والعمر
امل���������ر ,امل�����وت
ال���ف���ق���د
الق�صري ,والأث����ر اجلليل.
ّ
وتعزّز هذه املرجعية حوارية العنوان مع املنت الذي يف�صح عن حكايات الرتاجيدي ,تلبية نداء الواجب الوطني ,تلك هي الثيمات املو�ضوعاتية
وعلي,
ع�شق �آ�سرة ,و�أرواح هانئة ,وعالقات متناغمة ط ّوحت بها غربان الظالم الرئي�سة التي ت�سم م�صائر �أبطال هذه الن�صو�ص من �شم�س ,ويزنّ ,
و�ضباعه وذئابه يف مهاوي الفقد والنوى وغيابات الأ�سى خالل ال�سنوات وفيوال ,ورابعة ,و�سامي� ,إىل املهنّد ,ودارم ,ور���ض��وان ,وب��در ,وزينب,
و�أ�سامة ,ومنهل ,وليليان ,ومها ,وتيم ,ورنا ,وهند ,ووئام ,و�أحمد ,وواحة,
اخلم�س من عمر احلرب الظاملة على �سورية.
وت�أتي العتبات النّ�صية املحيطة من كلمة النا�شر ومقدمة امل�ؤلف وبديع ,وجمان ,ويو�سف ,والبا�شق ,و�سواهم .وتعبرّ الأ�سماء عن كل
والإه��داء و�صورة الغالف لتعينّ �أو ًّال اجلن�س الأدب��ي لهذا الكتاب يف �أطياف املجتمع ال�سوري التي واجهت قوى التكفري ,مما يدح�ض متاما
خانة«الن�صو�ص» املفتوحة وغري املرتهنة لتقاليد جن�س حمدد �سواء بح�سب الن�صو�ص �أطروحة احلرب الطائفية �أو الأهلية يف �سورية.
ق�صة �أم �شعر ًا ,ولتغوي القارئ ثاني ًا وتوجهه يف م�سار تفاعله
 2ـ تثمري املوروث التاريخي والديني واحلكائي:
�أك��ان ّ
وتعا�ضده معها وا�ستنها�ض مرجعيته الثقافية واجلمالية يف تو�سيع
التثمري م�صطلح �أوح��ت �إ ّ
يل به ن�صو�ص توت �شامي و�أوظفه للمرة
دالالتها وعدم الوقوف عند �سطحها الأول .وذلك عرب ت�أكيد النا�شر على الأوىل يف مقاربتها ,وهو غري التوريق ,وغري التنا�ص ,و�أعني به �إعادة
نرثي وتوظيفه يف �سياق لغوي
دقة امل�ؤلف يف �أفكاره وعمقه ورقته و�صالبته يف ممحاكاته الر�ؤيوية من �إنتاج حدث ما �أو قول موروث
�شعري �أو ّ
ّ
ويو�سع معناه ومراميه ,وما
جهة و�إ�شارته �إىل �أن هذه الن�صو�ص حملت يف طياتها طقو�سا اجتماعية داليل جديد يربط بني ما�ضيه وحا�ضره
ّ
وفل�سفة �أديب موغل يف االهتمام ب�ش�ؤون وطنه و�إن�سانه من جهة ثانية� .أ�شبه التثمري على م�ستوى النّ�ص الإبداعي بتطعيم الأ�شجار الذي ينجم
وت�أكيد امل�ؤلف �أي�ضا يف تقدميه لها على �أنها ا�ستكمال وتتمة لن�صو�ص عنه ثمار جديدة مما ّ
لذ وطاب.
ن�ص ًا يف كل منها و�أمثلة التثمري عديدة يف الن�صو�ص �س�أكتفي بذكر بع�ضها على �سبيل
�سبقتها يف كتابه «درب حلب» ,وهي تقع يف �سبعة وثالثني ّ
آخر
ل
وا
واقعي
حكاية من حكايات اجلرح ال�سوري ,و�أن بع�ضها ذو جذر
ً
ن�ص «�سامل....يا( :»...وحيدة تهزُّ
املثال والتو�ضيح ,ومنها ما ورد يف ّ
فت�ساقط ال�صور َخفق ًا جني ًا من �آالء القلب �ص.)14
تخييلي ,مع �أن �أي تخييل على حد تعبري امل�ؤلف مهما عال جمرد جماز جذع الذكرياتّ ,
عن الواقع ,ثم �أن هذه الن�صو�ص وثيقة حتفظ للأجيال حقائق ما كان ولكم �أن تالحظوا الربط بني ما ورد يف �سورة مرمي ,واالنزياح اللغوي
يجري يف �سورية ,وهي ن�صو�ص ت�ستع�صي على التجني�س بو�صفها ن�صو�صا والداليل والتثمري اجلديد للقول واحلدث واحلالة .ومن تثمري القول
«حي على احلياة»
(عابرة للأجنا�س) تتيح للقارئ امل�شاركة يف �إنتاجها لتتجاوز كونها القر�آين الكرمي �إىل تثمري قول ال�صنوبري يف ّ
ن�ص ّ
يحرر فن املقال ال�صحايف من جفافه وال يخفى االنزياح البارع يف هذا العنوان ,كما ال يخفى التثمري يف قول
مقاالت �صحفية �إىل كونها �أدب��ا ّ
الواقعي .وبوح ًا �أقرب ما يكون �إىل ال�شعر امل�صفى الرقيق.
الراوي :جدّ ي ال�صنوبري احللبي الذي كان قال قبل ما يزيد على �ألف
وبعيدا عن
القلم من قبل هذا ,وال �أن املداد د ُم»
ّ
كلمتي النا�شر وامل�ؤلف اللتني ت�ضعان القارئ يف مناخ �سنة«(:ما كنت �أح�سب �أن اخلنجر ُ
عنوان
�شامي»
«توت
إن
�
ف
بها,
وتغريان
القراءة
م�سار
وتوجهان
الن�صو�ص
ثم �أ�صرخ  :يا جدّ اه ,يا جدّ اه ,ك�أنك الآن بيننا ,ك�أنك تقر�أ ما “ ُيد ِّبج”
غواية يف حد ذات��ه بقدر ما هو عنوان خم��ادع ,فال�شام فيه حا�ضرة الكتبة من عبدة ه��ذا “الربيع الرجيم” �ص  .)33/32هنا اقت�صر
غائبة ,حا�ضرة يف روح الن�صو�ص ومتثيالتها الرمزية ,وغائبة يف التثمري على و�ضع القول واحلال يف �سياق معا�صر عرب الربط بني املا�ضي
ن�ص ًا وروحا وف�ضاء مكاني ًا متع ّين ًا واحلا�ضر .ولعل �أو�ضح مثال على هذا التثمري الفنّي الإبداعي ما جاء يف
تعيينها النّ�صي ,بينما حت�ضر حلب ّ
املا�ضي
حلب
احليوية.
ومراميه
وبطال للحكايات بو�صفها منطلق ال�سرد
ن�ص«نور على نور» على ل�سان الراوي قوله“ ( :قبلك يا فيوال كنت كما
ّ
واحلا�ضر ,تاريخا و�أب��واب��ا ّ
ً
ً
وخالية ,وعلى وجه حياتي ظلمة ,فمتى ُّ
ترف روح
خربة
وع�شاقا وغ��زوات وزالزل ومواجهات مل كانت الأر�ض
تتوقف مع �أع��داء احلياة .حلب التي تتماهى يف دم�شق وتتباهى بها ,اهلل؟! متى يقول اهلل ليكن نو ٌر ,فيكون نور؟!” وكانت ت�ضحك ,ت�ضحك,
وتز ّين جيدها جنوبا و�شماال و�شرقا وغربا بكل بلدة ومدينة وذرة ثم تر ّتل “ :وما يلقّاها �إال الذين �صربوا ,وما يلقّاها �إال ذو ّ
حظ عظيم
تراب �سورية.
���ص .)34هذا التثمري الإجنيلي القر�آين هو عنوان حمبة ال�سوريني,
ينه�ض ال�سرد يف هذه الن�صو�ص �أو قل الق�ص�ص امل�شغولة بري�شة وحمبة اهلل ,ومتاهي كل �سوري يف الآخر �أيا كان انتما�ؤه ,وهو ال�سياق
�صناع نادرة مغم�سة بحرب القلب على دعامتني رئي�ستني ,الأوىل :امل�صائر اجلديد /التطعيم الذي �أثمر هذا احلب .و�أكتفي بهذا الغي�ض من في�ض
الرتاجيدية لل�شخ�صيات ,والثانية تثمري امل��وروث التاريخي والديني هذه الظاهرة الفن ّية التي تطبع معظم الن�صو�ص مبي�سمها.
واحلكائي.
بقي �أن �أ�شري �إىل ظاهرة الأ�سطرة ال�شعبية التي تدخل يف �سياق
 1ــ امل�صائر الرتاجيدية:
الن�ص الذي جاء
الغرائبي وجمالياتها التي تبدّ ت على نحو خا�ص يف
ّ
�أن نعي�ش ح��االت الفقد املفاجئ ,ونحزن ونت�أمل ملا يحدث ل�شباب حتت عنوان« :وك�سر الهاء» حيث تق�سم �أم كرمو ب�أنها ر�أت عبدو زوج
و�أطفال و�صبايا �سورية �أمر بدهي ,لكن عني املبدع الفنان التي ت�ص ّور حميدة املتوفى وهو يهبط من ال�سطح ثم ي�سقط بج�سده فوق رجلني
تلك احل��االت وت���ؤ ّب��ده��ا ناقلة �إي��اه��ا �إىل �شرائح وا�سعة من القراء �أ�شعثني �أغربين كانا ميزقان ثياب حميدة وه��ي تقاومهما ثم يدق
املجهولني مبا يفتح عيونهم على حقيقة ما يحدث ويثري فيهم الغ�ضب بقدميه عنقهما! وت�ضيف �أم كرمو بلهجتها احللبية( :وحق النبي ,وحق
على املعتدين الظالميني ويحفزهم على مواجهتهم
�سيدنا زكريا� ,شفت �ض ّو عم يطلع من قلب احلارة ,من
انت�صارا للحياة واجلمال هو ما ي�س ّوغ هذه الن�صو�ص يف
القلعة ,من كل حلب� ,ضو متل النهار �ص.)30
«توت �شامي» التي تواكب يوميات احلرب وتلتقط مناذج
�أم��ا بقية الظواهر الفنية يف الن�صو�ص و�أبرزها
روح
يف
حا�ضرة
ال�شام
عدة ل�شباب حامل يواجه م�صريه امل�أ�ساوي على يد تلك
ب��راع��ة اال���س��ت��ه�لال والقفلة فتحتاج �إىل وقفة
القطعان الهائجة وقذائف حقدها العمياء .فبدء ًا من
�أخ���رى ,و�إذا ك��ان من كلمة تقال يف اخل��ت��ام ,فلعلي
الن�صو�ص ومتثيالتها
احلبيبني :حممود امللقب ب�سلطان ,وفاطمة امللقبة بتوت الرمزية ,وغائبة يف تعيينها �أُذ ّكر ب�أن املقال ال�صحايف ابن حلظته ويومه وميوت
�شامي يف النّ�ص الأول املعنون بــ «توت �شامي» ,ومرور ًا
غالبا يف اليوم التايل على ن�شره� ,أما ما كتبه ن�ضال
حلب
حت�ضر
بينما
ّ�صي,
ن
ال
ب�سامل و�سلمى يف ن�ص« :يا�...سامل» وانتهاء بن�صر وفرح
ال�صالح يف �صحيفة ت�شرين (زاوية �آفاق) وجمعه يف
يف �آخر ن�ص بعنوان «قو�س فرح» ,وما بني الن�ص الأول
ّ
ن�ص ًا وروحا وف�ضاء مكاني ًا «توت �شامي» ف�إنه �سيبقى ح ّيا لأنه ارتقى بالزاوية
والأخري تت�ضافر بقية الن�صو�ص يف ت�صوير حلظة الفقد
ال�صحافية �إىل مقام الأدب الرفيع.
وبطال للحكايات.
القا�سية �إما بقذيفة �أو ب�سيارة مفخخة �أو بحزام نازف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�أو باملوت قهر ًا وكمد ًا كما هو ح��ال �أب��ي �أن�س يف ن�ص
( )1ـ ال�صالح ,د .ن�ضال :توت �شامي ,دار ال�شرق2016 ,م.
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الرافد ال�سوري

م ّثلت مدينة «حم�ص» اجلميلة مركز �إ�شعا ٍع �شعري ,و ُلقّبتْ مبدينة ال�شعر ,و�أجمل ما متلكه حم�ص هو جتاور
الأجيال ال�شعريةٌ ,
جيل ي�سلم الراية جليل يليه من دون انقطاع� ,أي �أنها اّ
ولدة �شعراء وجتارب جديدة ال
�سابق .مثل هذا التتابع تفتقده مدن �أخرى يف �سورية.
ملنجز ٍ
تركن ٍ
ثمة �أ�صوات �شعرية �سورية جديدة هامة حتفر لنف�سها ب�صمة لغة وب�صمة وعي ت�ستقي من الراهن واملعي�ش
خاماتها الأولية ثم حتيلها �إىل قطع من اجلمال اللغوي و�إىل لوحات من ال�صور العالية وال�سامقة يف التجريد
والتجريب.

امل�شكلة تكمن يف الت�شظي الذي يطال هذه التجارب ,فهي مبعرثة يف اجلغرافيا ,لكن ثمة ما يوحدها� :صوت
الأمل ال�سوري ..و�أخ�ضر الأمل بجيل �شعري ي�صوغ حلقة جديدة يف �سل�سلة ال�شعر ال�سوري.
هناك حماوالت جلمع �شتات الأ�صوات ال�شعرية اجلديدة ,ولعل ما تقوم به �صفحة «الأيقونات ال�سورية»
و�صفحة «�شاعرة من �سوريا» على �أزرق الف�ضاء الفي�سبوكي يعترب من اخلطوات الهامة يف توطني وتوثيق
ال�صوت ال�شعري ال�سوري اجلديد ..وهذا ما حتاوله بطريقة �أخرى �صفحة «�أ�صوات» يف جريدة الأ�سبوع
الأدبي� ,إذ يهمنا هنا �أن نخلق البيئة املنا�سبة لن�شوء رافد �شعري �سي�صب قريب ًا يف نهر ال�شعر ال�سوري.

Suzan_ib@yahoo.com

نب�ض احلياة
ُ

حزن امر�أة� ..إح�سا�س رجل

•�سهري فليون

•و�سام خالد

تقولني �إنك ل�ست حزينة
وخلف حجاب ال�سكون حكايا
من اجلوع حتكي
عن امر� ٍأة
يف ظالم امل�ساءات تبكي
تكفكف �أحزانها
يف الهزيع الأخري
تقولني �إنك ل�ست حزينة
وب���ي���ن ����ش���ف���اه���ك ح�������ش���رج���ة
خلفها ي�ستباح البكاء
ويف كل تنهيدة �ألف عام من احلزن
مت�ضي
حلظة من رثاء
تقولني �إنك ل�ست حزينة
وبني عيونك تغفو
لآلئ دمع تغالب حمى ال�سقوط
و�أ�ضغاث تيه
تغازل فيها �سواد الفجيعة
تقولني �إنك ل�ست حزينة

وخلف قفار احلياة هنالك
قرب
و�شاهدة خلفه
فوقها �أحرف ..ق�صة
عن رحيل ال�سنني التي
�أينعت فيك
حلم ًا عن ال�شم�س
عن �أغنيات الربيع
تقولني �إنك ل�ست حزينة
ومهما تقولني قويل
ومهما �ستخفني عني
كفاك هروب ًا
كفاك جنون ًا
كفاك ظنون ًا
ب�أن ال�سماء التي �أجنبتني
حتوم ال�سذاجة فيها
كفاك مكابرة �صدقيني
فال الوقت يكفي
وال العمر يكفي

•فاطمة عطا اهلل
فتحت نوافذ قلبها كي ت�شاهد ما يحرقه يف التلفاز،
ا�ستعدت النتفا�ضة دائمة معتادة ،مل تغلق ل�ؤل�ؤتيها
حتى انتهاء م�شهد النار� ،سرعان ما �أ�سدلت جدائل
دمعها فوق منكبي وجهها املنده�ش عند انتهاء ذلك
امل�شهد املحرق ،كانت تراهم يتو�سلون ،ويهانون
حتت �إم��رة العن�صرية ،حتت �إم��رة نف�س مل تعلم
�شيئ ًا عن الب�شرية ،مل تد ِر ما الرحمة والإيثار ،ومل
تعرف عنها القليل ،باخت�صار مل تنطق بال�ضاد مل ّرة،
كانت بيداء ت�شاهد �أبناء بلدها الفا ّرين من العذاب
�إىل العذاب ،من الآهات �إىل �آهات �أخرى تفاجئهم
باملعذب �أكرث ،كانت تراهم يلتقطون علب الغذاء
ٍّ
بذل وجندي �أملاين ميار�س ريا�ضاته املختلفة ،وهو
يقذف تلك العلبة ملاليني ال�سوريني ،كانت تراهم
يف الفالء البارد ،يف الأر���ض القاحلة ،دون م�أكل،
دون م�شرب ،دون غطاء ،دون وطن ،كان اجلندي
يعطيهم العلب ويلحق ذلك بابت�سامة بال�ستيكية
خبيثة ،وقهقهة لئيمة ،كانت تتمنى لو �أنه قذف
هاون ًا ينهي به حياتهم بد ًال من �أن ينهي كرامتهم
ّ
ويعذبها ،وبعد ذلك ،ج�� ّردت ح�سام يديها لتثقب
حلم ال��ورق ب�سكينة الواقع الأليم ،كانت واحدة
ممن ولدوا من رحم ال�شقاء ،كانت تبلغ من العمر
ّ
ثمانية ع�شر عام ًا ولكنها كانت تعلم �أن ما عاي�شته
لن ين�سى ،ولو لثمانية ع�شر قرن ًا ،لقد بكت �أ�صابعها
�شعر ًا ون�ث�ر ًا ،بكت من �صفعات واق��ع �أمتها التي
تقا�سمت خدي قلبها ،نعم يف بلدها حيث الر�صا�ص
واخلوف والدمع وحيث احلرب الظاملة ،ويف امل�ساء
عندما كانت ت�صب مفرزات قلبها امللتهب على وقع

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

•�سوزان ابراهيم

وال ترهات الزمان �ستكفي
هلمي �إيل
لأحملك فوق �صدري
�شعاع ًا من احللم ي�شرق الروح
لأج��ع��ل تلك ال��دم��وع التي ظللت
مقلتيك
ق��ن��ادي��ل ن���ور ت�����ض��يء ل��ن��ا �أج��م��ل
الأم�سيات
و�أ�صنع من جرحك حلوتي
�أجمل الأغنيات
كفاك مكابرة �صدقيني
فال الوقت يكفي
وال العمر يكفي
وال ترهات الزمان �ستكفي
هلمي �إيل
هلمي �إيل
وال ترتكيني..

�أَت ْع ِر ُف ما معنى �أنك حياتي ؟ ؟
تعني :
ُ
ينب�ض �إال بوجو ِدك
�أنّ هناك قلب ًا ال
يتد ّف ُق الد ُم �إىل �شريانه َعبرْ َ كلما ِتك
تنتظر ال�ضلو ُع �إمدادك
ٌ
جرعة �أُ ْد ِمنُ عليها
ك�أنك
�أتذ ّم ُر
أت�ضج ُر
� ّ
�أق�سو
ُّ
يجتاح روحي
كل ذلك
ُ
ُيترَ َْج ُم باالنفعال
ٌ
�صوت من الداخل ينفجر
َ
ال�صمت
ليم ّز َق
َ
لتلتئم جروحي
تعاط ْي ُتك
َ
�أَ ْد َم ْن ُتك و جعلتك َّ
كل �أحالمي
ٌ
جرعة �إ�ضافية
حتى طعنا ُتك يل هي
َ
أحتايل على ج�سدي
�أعتا ُد عليها و �أعود ل
يطلب املزيد
لري�ضى و َ

معك ال جمال مليزانِ العقل
تتقاطع �أفكاري
معك
ُ
تهرب مني حرويف
و ُ
معك تتم ّز ُق روحي
معك ت�ص ُري �أفكاري
ً
ُ
ْ
ِ�س لقلمي مبا يدو ُر يف خل ِدي
مرحة �أهم ُ
بعبارات تنا�شدُ َك
فينفجر
ٍ
ُ
بجرعة �أعيدُ بها �سعادتي
ٍ
و �أرتوي من َف ْحواها
ً
ف�أنت وحدك مَنْ �أرى به جماال للدنيا
ُ
أ�ستن�شق من خاللك �أك�سجين ًا للحياة
و�
املذاق
و �أتذ ّو ُق بجمالك طعم ًا حل َو
ِ
أ�سمع ب�صوتك َ
نب�ض احليا ِة
و� ُ
َ
ُّ
كل ذلك و كيف ال �أ َتل َّم ُ�س معك
تالبيب �أحنو بها على احليا ِة
َ

لن �أذهب �إىل �أملانيا
الر�صا�ص ومو�سيقا القذائف ال�صاخبة ،فاج�أتها
�أم��ه��ا وه��ي جت��يء م�سرعة مفزعة �إي��اه��ا بخوف
تقول :بيداء �أما زلت تكتبني؟! �أال ت�سمعني؟! هيا
هيا الر�صا�ص ينهمر والقذائف �سقطت ،هناك
قذيفة وقعت على بيت جارنا �أبي �سليم �أمل ت�سمعي
ال�صراخ القادم من بيتهم ،النا�س ك ّلهم قد ف ّروا.
ال لن �أذه��ب �إىل �أي مكان ،ولن �أ�ستغرب �صوتالقذائف ووقوعها ،ذلك �أمر معتاد عليه� ،إىل متى
�سوف �أظل متنقلة؟ لقد �سئمت ذلك� ،سوف �أموت يف
حجرتي.
�شهقت الأم ودمعاتها تت�ساقط من عينيها وقالت:
ال لي�س كمثل �أي م��رة ،رمب��ا لن نعود �إىل بيتنا،
ال �أع��ل��م ،هيا ،كفاك مناق�شة� ،إذا مل ت�سرعي
ف�ست�صبحني ه�شيم ًا من اللحم املحرتق بنار هذه
القذائف.
نظرت من النافذة فوجدت النا�س يرتاك�ضون
متام ًا كيوم احل�شر ويحملون حقائبهم ،وبع�ضهم مل
يتمكن من حملها ،نظرت �إىل وجوههم البائ�سة التي
حتكم الرحيل املرغم وت�أملت نظراتهم �إىل بيوتهم
التي �أخرجوا منها عنوة ،بفعل احلرب الظاملة ،ثم
فتحت �أب��واب خزانتها كي تنت�شل ثيابها وترحل
مع عائلتها ،ولكنها ّ
ف�ضلت دفرت ق�صائدها وديواين
حممود دروي�ش واملتنبي ،ظنّت �أنهما �سوف يقيانها
ال�برد واجل��وع واحل��ر والأمل ،مل يكن لديها خيار
�آخر ،رحلت مع �أهلها رك�ض ًا مع �أمها و�أبيها و�أختيها
مع النا�س امل�شردين ،كانت ت�سجل يف ذاكرتها كل
تفا�صيل ما حدث ولكن مل تد ِر �أنها يف يوم من الأيام

�سوف تخرج من بيتها مل�سرية طويلة متوا�صلة ال
يعلم فيها مدة ت�شردها ،كان الكل ي�سري �إىل حيث
ال يدري ،الكل كان يرك�ض دون علم باملكان الذي
يجب �أن يق�صد ،وتوافد الكل �إىل منطقة �أخرى
من مناطق حلب ،فظنت �أن��ه �آخ��ر موقف لرحلة
ت�����ش��رده��ا ،ول��ك��ن لي�س ذل��ك �آخ���ر م��ا ح��دث ف���إن
الفريو�س احلربي انتقل �إىل حيث يكونون� ،أكملوا
م�سريهم �إىل منطقة �أخرى �أي�ض ًا ولكن مل يعلموا
�أنهم وحو�ش �ضارية حت��اول �أن ت�أكلهم ب��د ًال من
�أن ت�أويهم ،كانت امل�سرية الطويلة ،وامل�شاق كثرية،
ولكن �أخ�ير ًا انتهوا عند احلدود مع تركيا ،انتهت
عائلة بيداء يف تركيا ،ولكنّ وجه تركيا مل يكن
مرحب ًا بهم ،بل كان عبو�س ًا ،ي�شتكي رحيل الب�شا�شة
عنه ،وجتمع ال�سوريون يف الفالء ومل يتمكنوا من
عبور خطوة واح��دة يف الأرا���ض��ي الرتكية بفعل
قرار �أُ�صدر بعدم دخولهم الأرا�ضي الرتكية ،ق�ضوا
الليل دون وطن حنون ،ق�ضوه وهم م�شتاقون ،ق�ضوه
بكاء على ذراع وطن تلفهم� ،أجل �إنهم �أيتام.
ً
ويف ال�صباح الرتكي اجلديد ،زفت �إليهم �أخبار
نقلهم من تركيا �إىل �أوروبا ،حيث الرنويج وفرن�سا
و�صربيا واملجر وغريها وحيث �أملانيا ،ك��ان الكل
خائف ً
ني من م�صري جمهول ،كيف �سينتقلون �إىل
�أوروبا ،كيف يعي�شون دون �أوك�سجني وطنهم ،ظهر
اال�ستغراب على بيداء ومل ت�ستطع �أن تتحمل ما
�سمعت ،مل تتوازن كي تفكر ،ووقعت مغمي ًا عليها
ف�ترة ،وم��ن ث��م �صحت ث��م �أدم��ع��ت عيناها النار،
وبعدها جتمع النا�س احلائرون امل�ش ّردون جمهولو

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.

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

امل�صري� ،صرخت بيداء تقول“ :لن �أذهب �إىل �أملانيا”
ثم �أتبعت �صرختها ببيتني من �شعرها قائلة:
ٌ
			
ملوت ت�سمع ال�صرخات فيه
أحب �إيل من ّ
ذل احلليف
� ُّ
			
ل�ضيم تو ّلع الآهات فيه
علي من غرق ب�سيف
�أع ّز ّ
لقد قالتها بحرقة مل ت�سبقها ح��رق��ة ،بو�ضع
خامد يف قلبها ر�أت��ه على التلفاز ومل تظن �أنها
�سرتاه �أمامها ،ليت �شعرها �أوقف البواخر املحملة
بالنازحني يف البحر الهائج ،ليته �صد مواجعها
وت�شردها ال��ط��ازج ،فهذا ان��ط�لاق لها يف البحر،
حيث هيجانه املجنون ،حيث الباخرة املت�أرجحة
ميلة هنا وميلة هناك ،لقد ك��ان هيجانه ال
بني ٍ
يعقل ،لدرجة �أن��ه التهم الباخرة يف بطنه ،كان
بالفعل جائع ًا ،ومل يجد �سوى الباخرة وبيداء
وجبة �شهية ل�شراهته التهم الباخرة التي حتمل
راف�ضيها ،التي حتمل �أنا�س ًا ،ب�شر ًا� ،سوريني ،مل
يفرق بني طفل وامر�أة وبني �صغري وكبري ،مل يعلم
�أنه التهم �شاعرة� ،شاعرة كانت ترى م�صريها على
التلفاز وعا�شته غرق ًا يف امل��اء ،لقد كانت �ضحية
حرب ظاملة على وطنها.
هي مل تعلم �أن البحر يلتهم ال�شعراء ومل تد ِر �أن
البحر يتذ ّوق �شعرها بطريقته ،ولكن رمبا �سي�صبح
البحر �شاعر ًا ،وعلى الرغم من ذلك ف�إنها مل تد ِر �أنّ
بحرها لي�س �أبي�ض.

نافذة على العالم/أعالم

نيكوالي دوبرولوبوف( )1861-01836
•�أ.د .ممدوح �أبو الوي
ول��د يف مدينة نيجني نوفغرد ,ناقد
�أدب��ي رو���س��ي� ,شاعر ودميقراطي ث��وري,
وك��ت��ب م��ق��االت اج��ت��م��اع��ي��ة ,ومل يوقع
بحوثه با�سمه احلقيقي وك���ان يوقعها
دائم ًا با�سمه امل�ستعار.
ولد يف �أ�سرة كاهن م�شهور يف املدينة,
وقر�أ كثري ًا يف طفولته ,وتلقى تعليم ًا جيد ًا
يف بيته ,ونظم ال�شعر منذ نعومة �أظفاره,
ُ
وق�� ِب��ل مبا�شر ًة يف املرحلة الأخ�ي�رة من
ال�صف الرابع يف املدر�سة الدينية .وتابع
تعليمه بعد ذلك يف الثانوية الدينية يف
مدينة نيجني نوفغرد.
ي�صفه امل��ر���ش��دون ال��روح��ي��ون يف
�شهاداتهم له التي �أعطوه �إيَّاها يف ذلك
الوقت ب�أ َّنه “يتميز بالهدوء والتوا�ضع
والطاعة” ”.د�ؤوب يف �صلواته  ,و�سلوكه
مثايل”“ .يدر�س بال تعب وال كلل”.
���س��اف��ر يف خ��ري��ف ع���ام �1853إىل
العا�صمة بطر�سربج ومعه تر�شيح ملتابعة
درا�سته يف الأكادميية الدينية ,ولكنه
انت�سب هناك �إىل املعهد الأ�سا�سي للرتبية,
حيث در�س الفلكلور .
و�أخذ منذ عام �,1854أي بعد وفاة
والديه� ,إذ ماتت والدته يف �شهر �آذار عام
 , 1854وتويف والده بعد مرور عدة �شهور
يف العام ذات��ه .يعتنق الأفكار املتطرفة
واملعادية للنظام امللكي  ,واملعادية للتدين,
وانعك�ست �أف��ك��اره يف م�ؤلفاته الكثرية
املتمردة يف ذلك الوقت ,يف �شعره ونرثه ,
وح َّتى يف مقاالته التي كان يكتبها بخط
يده يف جمالت احلائط الطالبية.
مات مبر�ض ال�سل ,و�سافر يف ال�سنة
الأخ�ي�رة من حياته �إىل �أوروب���ا وجتول
بني دولها من �أجل العالج ,وقبيل وفاته
بقليل ا���س��ت���أج��ر �شقة خ��ا� ً
��ص��ة ب��ه كيال
ي�سبب م�ضايقات للآخرين ,وبقي بكامل
وعيه ح َّتى اللحظة الأخرية من حياته.
وكان ت�شريني�شيف�سكي ()1889-1828
جال�س ًا طوال الوقت يف الغرفة املجاورة
ال يغادرها.
قال دوبرولوبوف قبل وفاته بعدة
�أي��ام ,بح�سب ذكريات معا�صريه�“ :أموت
بكامل الوعي  ,ومل �أ�ستطع �إجناز �أي �شيء!
ً
�سخرية الذع ً��ة .يا
كم �سخر مني القدر
ليت املوت �أتى قبل ذلك! .....لو �أنَّ حياتي
ا�ستمرت �أك�ث�ر ول��و م��دة �سنتني .لكنت
ا�ستطعت �أنْ �أفعل �شيئ ًا مفيد ًا�.....,أ َّما
الآن ال ب�أ�س ,ال ب�أ�س ”.دُفن دوبرولوبوف
قريب من
مدفن
يف مقربة فولكوف�سكي ,يف ٍ
ٍ
مدفن الناقد بيلين�سكي(.)184-1811
بن�شاط
ترافقت حياة دوبرولوبوف
ٍ
وب�سهولة .فلقد
�أدبي كبري .لقد كتب كثري ًا
ٍ
ً
1858خم�سة و�سبعني
ن�شر خ�لال ع��ام
مقا ًال.
مع �أنَّ َّ
كل ما كتبه دوبرولوبوف مكر�س
للأدب الإبداعي ,ال يجوز اعتبار كتاباته
نقد ًا �أدبي ًا .كان عنده بدايات فهم الأدب.
ويدل على ذلك اختياره للن�صو�ص الأدبية
التي واف��ق على اال�ستفادة منها لن�شر
�أف��ك��اره .كان بوجه عام اختيار ًا موفق ًا,
ولك َّنه �أبد ًا مل يحللها حتلي ًال �أدبي ًا .و�إنمَّ ا
ا�ستغلها لتكون خرائط �أو �صور ًا للحياة
الرو�سية املعا�صرة .وليجعل منها حجة
ودلي ًال على �صحة �أفكاره االجتماعية.
على �سبيل امل��ث��ال ت�ضمنت مقالته
بعنوان” متى �سي�أتي اليوم احلقيقي؟”
وهي عن رواي��ة “ يف الع�شية”()1860
��س��ي �إي��ف��ان تورغينيف (
ل�ل�أدي��ب ال��رو� ِّ
 )1883-1818ن��داءات خفية للقيام
بالثورة االجتماعية .لقد �أ�صدر �إيفان
تورغينيف روايته قبل �إ�صالح �شباط عام
, 1861ال��ذي �أج��راه القي�صر �ألك�سندر
الثاين ,الذي حكم رو�سيا ما بني -1855
 ,1881و�أع���ط���ى ال��ف�لاح�ين مب��وج��ب
الإ���ص�لاح املذكور بع�ض احل��ري��ات .ويرى
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الناقد دوب��رول��وب��وف يف �شخ�صية بطل
ال��رواي��ة وا�سمه �إين�ساروف وه��و بلغاري
��س��ي ,وب��داي��ة
ب��داي��ة ظ��ه��ور الثائر ال��رو� ِّ
الثورة الرو�سية على الأو�ضاع القائمة,
وح ُّ��ب الوطن يعني الت�ضحية يف �سبيله,
ب���ر�أي �إي��ن�����س��اروف .وال��ي��وم احلقيقي هو
الرو�سي من
اليوم الذي ينه�ض فيه ال�شعب
ُّ
كبوته.
وك��ذل��ك مقالته بعنوان” م��ا هي
ظاهرة �أبلوموف؟” وهي عن رواي��ة “
الرو�سي
�أبلوموف”( )1859ل��ل��روائ��ي
ِّ
غانت�شريوف( � .)1 8 9 1 -1 8 1 2إيليا
�أب��ل��وم��وف ه��و ذل��ك الإن�����س��ان ال��ذي يكره
��ب ق�����ض��اء معظم �أوق��ات��ه
ال��ع��م��ل ,وي��ح ُّ
م�ستلقي ًا على الأري��ك��ة .ويحتقر الذين
يعملون .و�أج��رى دوبرولوبوف يف بحثه
ً
مقارنة ب�ين �شخ�صية �أب��ل��وم��وف وبع�ض
�����س��ده��ا الأدب�����اء
ال�����ش��خ�����ص��ي��ات ال��ت��ي ج ّ
ال��رو���س الآخ���رون ,مثل �صورة “يفغيني
�أونيغني” التي ج�سدها بو�شكني (-1799
 .)1837و�صورة بيت�شورين التي ر�سمها
لريمنتوف( )1841-1814يف روايته
“بطل زماننا”  .ف��ه���ؤالء من الأو���س��اط
ال��غ��ن��ي��ة ,وه���م ال ي��ق��دّ م��ون �أي���ة خدمة
للمجتمع ,ول��ذل��ك فاملجتمع ال يحتاج
�إليهم .ال بل يرى الناقد �أنَّ �أمثال �أبلوموف
يعرقلون حركة التقدم االجتماعي .ولقد
عبرّ فالدميري لينني( )1924-1870عن
�إعجابه بر�أي دوبرولوبوف عن الرواية
امل��ذك��ورة يف كتابه” خطوة �إىل الأم��ام
,خطوتان �إىل الوراء” .وبهذه الروح كتب
ً
مقالة بعنوان “ �شعاع نو ٍر
دوبرولوبوف
يف مملكة الظالم” ,وه��ي ع��ن م�سرحية
الرو�سي
امل�سرحي
“العا�صفة” ,التي كتبها
ُّ
ُّ
�أو���س�تروف�����س��ك��ي ( )1886-1823يف
ت�شرين الأول من عام ()1859ون�شرها
يف العدد الأول من جملة بعنوان “مكتبة
القراءة” عام  ,1860ويف العام ذاته ن�شر
دوبرولوبوف بحثه الآنف الذكر يف جملة
“املعا�صر” يف عدد ت�شرين الأول ,ويق�صد
دوبرولوبوف ب�شعاع النور �شخ�صية بطلة
امل�سرحية وا���س��م��ه��ا ي��ك��ات�يري��ن��ا .وي��رى
ال��ن��اق��د يف �شخ�صية ال��ب��ط��ل��ة من��وذج�� ًا
للإن�سان الرو�سي الب�سيط .لكن الناقد
بي�سروف( )1868-1840عار�ض ر�أي
دوب��رول��وب��وف  ,وع��دّ يكاتريينا �ضحية
مملكة الظالم ,ولي�ست �شعاع نو ٍر فيها .لقد
�أ�صبحت مقاالت دوب��رول��وب��وف منوذج ًا
لتف�سري الأدب تف�سري ًا واقعي ًا دميقراطي ًا.
وك���ان دوب��رول��وب��وف �أول م��ن ا�ستخدم
م�صطلح الواقعية ب�صفتها �أ�سلوب ًا �إبداعي ًا,
وذلك يف مقالته “عن درجة �إ�سهام الروح
ال�شعبية يف تطوير الأدب الرو�سي”.
تباينت �آراء الأدب����اء ع��ن �أهمية
م��ق��االت دوب��رول��وب��وف النقدية  ,فلقد
انتقده دو�ستويف�سكي ()1881-1821
لأ َّن��ه اهتم باجلانب االجتماعي �أكرث من
اهتمامه باجلانب الإن�ساين العام .وجعل
منه ال�شاعر نيكرا�سوف()1878-1821
�أ�سطورة وقدّ �سه ,مع �أنَّ دوبرولوبوف مل
يكن �أبد ًا قدي�س ًا� ,إذ عا�ش ثالث �سنوات من
حياته ,ما بني  1859-1856مع امر�أة
�ساقطة ,ا�سمها ترييزا غريونفالد ,ونظم
فيها �شعر ًا غزلي ًا .وميكن تف�سري تعظيم
ال�شاعر نيكرا�سوف للناقد دوبرولوبوف
لأنهما عمال مع ًا يف حترير ملحق �ساخر
ملجلة “املعا�صر” ع��ام  1859بعنوان
“ال�صفارة”.
نظم دوبرولوبوف ق�صائد غزلية,
�إال �إ َّنها مل حت�صل على ال�شهرة ,كما �أ َّنه
�أ�سهم يف تطوير الرتبية ,ور�أى ر�سالتها
يف �أن جتعل الإن�سان �أكرث التزام ًا بالقيم
قناعة
الأخالقية ,وذلك عن وعي وعن
ٍ
تامة.
ٍ

من طرية حيفا وجبل الكرمل �إىل دم�شق

• د.علي بدوان

جاء خرب رحيل الكاتب والباحث املو�سوعي الدكتور ح�سن
حلظات ُمفاجئة .ذه��ب الدكتور ح�سن
م�صطفى البا�ش يف
ٍ
م�صطفى البا�ش� ،إىل رحلته الأخ�يرة ،رحلة اخللود الأبدي،
ُمطمئن ًا را�ضي ًاُ ،مبت�سم ًا ،وواثق ًا من انت�صار �شعبه رغم الآالم
الكبرية التي مازالت ملت�صقة باجل�سد الفل�سطيني املُثخن
باجلراح ،منذ النكبة الأوىل عام  ،1948و�شريطها املونولوجي
َرات �ضيقة من التكويعات
املُمتد عرب �سنوات طويلة ،وعرب ممَ ٍ
ً
والعرثات والأ�شواك على درب الآالم الفل�سطيني ،و�صوال اىل
نكبتهم الثانية يف خميم الريموك وعموم املخيمات والتجمعات
الفل�سطينية نهاية العام  ،2012وهي النكبة التي مازالت
تجُ رجر نف�سها على فل�سطينيي �سورية ،وجع ًا ،و�أمل�� ًا ،ومعاناة،
وفاقة ...
مل ميهله املر�ض زمن ًا �إ�ضافيا ،فمات واقف ًا مغادر ًا احلياة
الدنيا بعد ظهر ي��وم ( )2016/4/27فخ�سرت فل�سطني
والأم���ة برحيله زيتونة خ�ضراء عتيقة من��ت ج��ذوره��ا يف
فل�سطني ،وخرجت من بني وديانها و�أر�ضها الطيبة ،وارتوت
مبائها العذب ،وا�ستن�شقت �أُك�سريها املمتد متوج ًا من البحر �إىل
النهر ومن ر�أ�س الناقورة حتى رفح.
الدكتور ح�سن م�صطفى البا�ش ،امل��ول��ود يف بلدة الطرية
ق�ضاء حيفا يف فل�سطني املحتلة عام َ ،1947خ��رجَ طف ًال من
�أر�ض وطنه ،حممو ًال على يدي والديه ،بعد �أن تنف�س جرعات
ال��ه��واء الأوىل التي
تدفقت اىل رئتيه من
هواء وطنه فل�سطني.
فقد غ��ادر مع �أ�سرته
ط��ي��رة ح���ي���ف���ا دون
ن�سر قومي عروبي،
أ�سنان لبنيه ،تارك ًا
� ٍ
ٌ
حيفا
��ر
ح
��
ب
وراءه
و�إ�سالمي ،وفل�سطيني
وج��ب��ل الكرمل ونهر
��ق��ط��ع ،يف حلظات �أ�صيل ،ا�ستن�شق وتنف�س
املُ ّ
ال��وداع املخفية التي هواء فل�سطني يف �إرها�صاته
ذهبت ب��ذاك��رة ٍ
طفل حلظات والدته الأوىل.
مل تكن ُمهي�أة لر�سم
وحفظ تلك اللحظات
والإي����ق����اع����ات ،لكن
الوعي التايل حفرها
و�صقلها يف وج��دان��ه
وعقله و�ضمريه ،فكان وطني ًا فل�سطيني ًا ،وقومي ًا عروبي ًا بامتياز.
َ�ش َق طريقه يف احلياة ،ك�أترابه من فل�سطينيي �سوريا من
�أجيال النكبة الأوىل وما تالها ،بالكد والتعب والعمل امل�ضني،
ظروف كانت �صعبة وقا�سية .فعلى �ضوء
والتح�صيل العلمي ،يف
ٍ
م�صباح الكاز والربميو�س ،كان يَد ُر�س ويتعلم ،و�صو ًال لنيله
الإجازة باللغة العربية من جامعة دم�شق عام  ،1973ومن ثم
دبلوم الت�أهيل الرتبوي ،و�صو ًال لدرجة الدكتوراه التي نالها عن
ر�سالته املتعلقة بــ (مقارنة الأديان� :أ�صوله ومناهجه) ،والتي
َح َ�ص َل عليها من جامعة اخلرطوم يف ال�سودان.
امتهن ميدان الرتبية والتعليم ،مدر�س ًا ملادة اللغة العربية
يف ثانويات ريف دم�شق ،ثم ثانويات مدينة دم�شق ،انتقا ًال
�إىل جممع «�أبو النور الإ�سالمي» يف دم�شق ،الذي كان ي�شرف
عليه مفتي اجلمهورية ال�شيخ �أحمد كفتاروُ ،مدر�س ًا ملادة اللغة
العربية ،وبع�ض مواد ال�شريعة الإ�سالمية والتاريخ الإ�سالمي،
يف �أق�سام املجمع واجلامعة التابعة له ،واخت�ص يف مقارنة
الأديان وكتب ع�شرات املقاالت فيها ون�شرها يف على �صفحات
مطبوعات عدة.
وقد ُاع ُتم َِد كتابه عن مقارنة الأديان مرجعا ومادة للدرا�سة
اجلامعية يف عد ٍد من الكليات ال�شرعية و�أق�سام اللغة العربية
بعد ٍد من اجلامعات الإ�سالمية والعربية .وال نن�سى هنا دوره
التنويري والرتبوي والتعليمي يف خميم الريموك ،وحما�ضراته
الدائمة يف مقر ك�شافة فل�سطني بني �أعوام  1972اىل العام
.1983
�سنوات مديدة يف �سلك الرتبية والتعليمَ ،ت َف َر َغ للكتابة
بعد
ٍ
والبحث العلمي ،فقد ترك �أكرث من �أربعني م�ؤلفا نذكر منها :
ديوانه ال�شعري الأول (من اجلرح يبتدئ الربق)  .1978ثم
(م�سافر وزادي معي) دم�شق  .1983وانتقل من ال�شعر �إىل
ال�تراث الفل�سطيني فكتب يف الأغ��اين ال�شعبية الفل�سطينية
كتب يف هذا امل�ضمار .ثم
ويف املواويل وغريها ،و�أ�صدر عدة ٍ
انتقل �إىل الدرا�سات الأكادميية املُعمقة ف�أبدع فيها و�أ�صدر
ع�شرات الكتب ،منها على �سبيل املثال  :القر�آن والتوراة �أين
يتفقان و�أي��ن يلتقيان .الكتاب والتوراة .موقف الإ�سالم من
ال�سحر والعرافة .منهج التعارف الإن�ساين يف الإ�سالم .العقيدة
الن�صرانية بني القر�آن والإجنيل .القد�س بني ر�ؤيتني .الإن�سان
يف ميزان الإ�سالم .زحف العن�صرية ومواجهة الإ�سالم....
وغريها من امل�ؤلفات.

َب َر َز دور الراحل الدكتور ح�سن البا�ش يف امل�شاركة الف ّعالة
بعد ٍد كبري من امل�ؤمترات واملنتديات التي انعقدت والت�أمت داخل
�سوريا وخارجها ،والتي كانت الق�ضية الفل�سطينية وق�ضية
القد�س على جدول �أعمالها ،ف�أغناها الراحل بالأبحاث التي
�شارك بها و�ساهم يف تقدميها .وقد �ساهم �أي�ض ًا يف انطالقة
م�ؤ�س�سة القد�س الدولية ،ويف �إر�ساء ر�سالتها ،من موقعه كع�ضو
يف جلنة الأمناء منذ ت�أ�سي�سها.
رافق الن�شاط اخلريي �سرية وم�سرية الدكتور الراحل ح�سن
البا�ش ،حيث الزمه طوال حياته ،فمذ �أن وعى على الدنيا.
وعلى الرغم من ن�ش�أته يف بيئة فقرية ومتوا�ضعة فقد جعلته
ي�شعر بالآخرين ومي�سح الدموع عنهم ،وتوج عمله بدوره الكبري
مع حمنة خميم الريموك نهاية العام  ،2012فعمل يف جلان
منكوبي خميم الريموك �إذ كان م�شرف ًا على جمعية القد�س
اخلريية ،وكان بنف�سه ي�شرف على توزيع امل�ساعدات و�إدخالها
للمحتاجني يف مربعات خميم الريموك.
لقد كان الدكتور ح�سن البا�ش واحد ًا من الرواد من �أبناء
خميم الريموك ،من ال�ساعني لتجاوز املحنة التي �أملّت ب�سوريا
عموم ًا وب�شعبه الفل�سطيني ،بوقفة الكربياء والتحدي ،ويف
بذل كل اجلهود لتخفيف املعاناة عن النا�س ،ومد يد العون
اىل اجلميع ما ا�ستطاع �إليه �سبيال .وقد انهمك بعمله ليل نهار
لتخيف وط���أة املعاناة عن النا�س ،خا�صة يف الفرتات الأوىل
التي َ�ش ِه َدت �إغالق ًا
وح�����ص��ار ًا للريموك
ب�شكل كامل نتيجة
ٍ
الأو����ض���اع امل��ع��روف
ال�����ت�����ي �أح�����اط�����ت
مب�������س����أل���ة و�أزم������ة
الريموك ،فكان على
ر�أ����س اللجنة التي
ط���ال���ب���ت وح�����ص��ل��ت
ع����ل����ى م����واف����ق����ات
ت����وزي����ع و�إدخ��������ال
امل�������واد ال��غ��ذائ��ي��ة
وخا�صة مادة اخلبز
�إىل ال��ي��رم�����وك،
وم���ع���ه اجل��م��ي��ع من
ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة
الفل�سطينية وهيئات الإغاثة ،الذين حتدوا ر�صا�ص القن�ص
والهاونات وغري ذلك من املخاطر ،وقد انهالت الدموع على
خديه بالفرح واحلبور بعد �إدخ��ال �أوىل دفعات مادة ا ُ
خلب ِز
وامل���واد الغذائية مل��ا تبقى م��ن مواطني خميم ال�يرم��وك من
�سوريني وفل�سطينيني.
يُعدُّ الدكتور ح�سن البا�ش من اجليل الأول يف حركة اجلهاد
الإ�سالمي يف فل�سطني .فقد كان من ثلة ال�شهيد الدكتور فتحي
ال�شقاقي م�ؤ�س�س حركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني الذي
و�صل اىل �سورية ُمبعد ًا من قبل �سلطات االحتالل من �أر�ض
وطنه فل�سطني يف االنتفا�ضة الأوىل عام  .1988ويف حينها
ك��ان الراحل الدكتور ح�سن البا�ش من �أوائ��ل امللتفني حول
الدكتور ال�شهيد فتحي ال�شقاقي ،واملن�ضوين يف �إط��ار حركة
اجل��ه��اد الإ���س�لام��ي يف فل�سطني .فكان َخ�ير م��ن يمُ ثلها و�سط
النا�س ويف عموم الهيئات وامل�ؤ�س�سات الوطنية الفل�سطينية
والعربية والإ�سالمية ،ومنها االحتاد العام للكتاب وال�صحفيني
الفل�سطينيني .كما كان �إعالمي ًا مرموق ًا يف عمله ،ب��دء ًا من
رئا�سة حترير جملة املجاهد التي ا�ستمر �إ�صدارها ل�سنوات،
وم��ن ثم جملة اخلريية والإ���س��راء وغريها من املطبوعات.
ولي�س انتهاء بالكتابة اليومية اىل حني حلظاته الأخرية يف
دنيا الوجود الب�شري.
الدكتور ح�سن البا�ش ،ن�ستذكره بالقيم واملُ��ث��ل الطيبة
والأ�صيلة التي حملها وكر�سها يف حياته ،و�آمن بها اميان ًا عميق ًا،
وج�سدها مبمار�ساته اليومية ،وعالقته احلميمة مع اجلميع يف
ال�ساحة الثقافية ،والعلمية ،والأكادميية ،والوطنية ،حتى يف
�أ�صعب الظروف.
ن�سر ق��وم��ي ع��روب��ي ،و�إ���س�لام��ي،
��ا���ش،
ب
��
ل
ا
ح�سن
ال��دك��ت��ور
ٌ
وفل�سطيني �أ�صيل ،ا�ستن�شق وتنف�س هواء فل�سطني يف �إرها�صاته
وحلَّ َق يف
حلظات والدته الأوىل ،وعا�ش يف املخيم الفل�سطينيَ ،
�سماء خميم الريموك بعد حمنته ،فعاد اليه لينغر�س يف ترابه
املجبول بدماء �شهداء الريموك من �أبناء فل�سطني و�سورية،
واملجبول بالكد والتعب امل�ضني الذي بذله �أبناء الريموك طوال
�سنوات طويلة من نكبة فل�سطني ،ودراما اللجوء الفل�سطيني.
ٍ
لقد توقف قلب الدكتور ح�سن البا�ش عن اخلفقان ،و (تلك
الأي��ام نداولها بني النا�س) �صدق اهلل العظيم .له الذكرى
العطرة والطيبة ،يف وج��دان و�ضمري ال�شعب واملحبني ،وله
رب كرمي ورحيم.
الرحمة واملغفرة الوا�سعة من ٍ
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•�أ.حممد حديفي

رحيل الأديب يا�سني رفاعية
ن���ع���ى ات���ح���اد
ّ
ال��ك��ت��اب ال��ع��رب،
رح���ي���ل االدي����ب
الكبير ال��روائ��ي
ي��اس��ي��ن رفاعية
( )2 0 1 6 -1 9 3 4
ي�����وم االث��ن��ي��ن
 2016/5/23بعد
معاناة طويلة مع
المرض ،وذلك في مدينة بيروت.
يعد األديب ياسين رفاعية واحدًا من أهم
األدب���اء الذين عرفتهم الثقافة السورية
خالل قرن كامل ،فقد كان مثل الطيور محلقًا
بإبداعه القصصي ،وال��روائ��ي ،والشعري،
وشواغله الصحفية .مثلما كان محلقًا بوطنيته
الساحرة ،وعروبته الصافية عبر دعواته
الدائمة الدائبة للتواصل الثقافي العربي،
والتعاضد بين المشاهد األدبية العربية من
أجل هوية ثقافية عربية واحدة ّ
موحدة.
ع��رف األدي��ب ياسين رفاعية الغربة بكل
صورها وأشكالها فكانت كتابته سكرها،
ومواقفه نوافذها ،ووعيه الوطني محبتها،
وقوميته مرآتها ،ومحبته لآلخرين دروبها
الساعيات.
ّ
ثقف األديب ياسين رفاعية نفسه بنفسه
بعدما حالت ظروفه المادية دون استكماله
لدراسته ،وبعدما أخذته الحياة في دروبها
الملتوية ،ف��ك��ان خير م��ن س��اه��ر الكتب
والمدونات والتجارب األدبية ،وحين شرع في
الكتابة كان ممن لفتوا األنظار إليه! وفي زمن
قياسي بات واحدًا من أهم األسماء االدبية
المجايلة له ،فقد أثبت جدارته في الكتابة
القصصية ،والروائية ،والشعرية ،وكانت
كتبه منتظرة من قبل المتلقين ،أدباء وقراء
معًا ،مثلما كانت كتاباته الصحفية منتظرة
أيضًا ألنها كانت مشبعة بالمحبة والنداوة
األدبية.
لم يخاصم االديب ياسين رفاعية أحدًا على
شيء في الدنيا ،ألنه كان كائنًا متسامحًا ،خلق
ليكون متسامحًا .حتى الذين آذوه لم يقتص
منهم وكان قادرًا على ذلك!
األديب ياسين رفاعية صاحب :الحزن في كل
مكان ،والعالم يغرق ،وجراح ،والعصافير ،ولغة
��ت الحبيبة وأن��ا العاشق،
الحب ،والممر ،وأن ِ
والعصافير تبحث عن وطن ،والرجال الخطرون،
وال���وردة الصغيرة ،ومصرع أل��م��اس ،ونهر
حنان ،ورف��اق سبقوا ،ودم��اء باأللوان ،ورأس
بيروت ،ووردة األفق ،والحصاة ،وامرأة غامضة،
وح��ب شديد اللهجة ،وك��ل لقاء بك وداع،
وأحبك وبالعكس أحبك ،وأس��رار النرجس..،
وغيرها وغيرها ،رحل باسمًا ،وبهدوء شديد،
وطمأنينة ظليلة ،وروح سمحة؛ رح��ل طي
إغماضة ناحلة لم تشبع من الدنيا ،ولم تحقق
إال بعض أحالمها.
العزاء ،كل العزاء ،والمواساة ،كل المواساة
ألهل األديب الكبير ياسين رفاعية وأصدقائه
ومريديه ،وله الرحمة الواسعة والجنة.

و�إ ّنا هلل و�إ ّنا �إليه راجعون

التداوي
باحللم
ً
ً
تمر األيام بطيئة ٌمثقلة بالهموم والكوارث ،واألرزاء...،
ٌ
وسفر من دون جدوى وراء لقمة
حيث النهار لهاث ٌ
بهموم أكبر مما تتحمله قدرة
مثقل
العيش ،والليل
ٍ
اإلنسان على التكيف والتوازن والهدوء ،والمواطن
طويلة من الزمن أن يعيش
السوري الذي اعتاد ولفترة
ٍ
ومطمئنًا على بيته وأسرته ،والذي كان
آمنًا مستقرًا
ً
ملهوف وطالب حاجة ..هذا
لكل
وملجأ
مفتوحًا
بيته
ً ٍ
المواطن أصبح اآلن منشغال يإيجاد الحلول والسبل
لحماية بيته وتقديم ما يلزم من أبسط سبل العيش
من أجل الحفاظ على البقاء واالستمرار...
وإن��ه لمما يبعث على الدهشة واإلع��ج��اب صمود
هذا ًالمواطن ًواستمراره بالحلم ألنه يملك قناعة
راسخة ومتجذرة في أعماقه بأن نهاية الحلم تعني
نهاية الحياة ،فالحلم يشحذ العزائم وي��زرع األمل
في أعماق النفس البشرية ويدفعها باتجاه الصمود
واالستمرار....
حين ّ
شن أعداء الله واإلنسان وهم ٌ
كثر في هذا الزمن
هذه الحرب الظالمة على هذا الوطن الرائع سورية ظن
أسوارها لهم
هؤالء الحاقدون بأن سورية ستفتح ً
وترفع الرايات البيض وتسلمهم طائعة مفاتيحها
كي يعبثوا ما يحلو لهم العبث داخل هذه البيوت
اآلمنة ،وعندها ستنتهي أسطورة الثبات والتحدي
ومجابهة الكيان الصهيوني ،وتصبح األرض ومن
عليها مشاعًا لهؤالء الوحوش الذين يريدون إعادتنا
حضارة
إلى ما قبل العصر الحجري ،ويقضونً على
ٍ
عمرها آالف السنوات بناها األجداد لبنة لبنة ،وقدموا
األثمان الباهظة حتى تحقق لهم ذلك ووصلوا فيه
وبه إلى آخر الشوط....
الفت
وبشكل
تمامًا،
ذلك
عكس
إال أن ما حصل كان
ٍ
ٍ
ومثير ٌلإلعجاب واالحترام هب شباب سورية للدفاع
عنها كل بطريقته ،فمن هو قادر على حمل السالح
امتشقه واصطف إلى جانب األبطال الصامدين في
الجيش العربي السوري ،ومن لم يقدر على ذلك انبرى
للمساعدة في إيواء النازحين المهجرين من ديارهم
وتأمين المأوى ووسائل العيش لهم ،وتشكلت فرق
المتطوعين من الشباب السوري ومن الجنسين كل
حسب إمكاناته .األمر الذي خفف الكثير من حدة
األزم��ة ووطأتها ،فأسهموا إل��ى حد كبير بإعادة
البسمة إلى شفاه األطفال الذين قاسوا وعانوا ورأوا
من المشاهد القاسية ما سيكتب عنه التاريخ كثيرًا
في المستقبل.
اآلن ومن خالل ذلك كله يتجلى األمل بالغد وبالصبح،
مهل حتى
ويترسخ في األعماق براعم تتفتح على
ٍ
يزهر األلق في هذا الوطن ،وتعود االبتسامة المسروقة
من شفاه
ً
ساكنيهً ...
ولو ألقينا نظرة سريعة على المشهد الثقافي في
دمشق وبعض المحافظات السورية نرى حراكًا ثقافيًا
غير مسبوق إذ ال يكاد يخلو مركز ثقافي في هذا

جريدة تعنى ب�ش�ؤون الأدب والفكر والفن
ت�صدر عن احتاد الكتاب العرب بدم�شق
�أ�س�ست و�صدرت ابتدا ًء من عام 1986

البلد من نشاط ثقافي أو فعالية مشتركة يقوم بها
الشباب والشابات يستمعون إلى بعضهم البعض
ويتبادلون التحايا واالبتسامات والحكايا وكلها في
المحصلة تدعو إلى الصمود والتكاتف ورص الصفوف
لمجابهة هذا الطغيان الجارف الذي ظن من خطط له
بأنه سيأتي على كل شيء...
ّ
والالفت في هذا كله تلك الفعاليات التي ال تنقطع
حيث تتواصل وبشكل يومي وتواصلها يثبت أن
ٌ
ٌ
حاضر ومائل في كل ما يقال ،وهذا كله إن
الوطن
ّ
دل على شيء فإنما يدل على حيوية هذا الشعب
وتمسكه بالمبادئ والثبوتيات التي هي في نهاية
األمر البوصلة التي تحدد السمت وترسم االتجاه...
وإذا أمعنا النظر أكثر واقتربنا لنالمس الحقيقة
العرب الدور األكبر في كل ما
نجد أن التحاد الكتاب ً
ً
يقال وكل ما يشكل منارة أو مشعال أو منبرًا لهؤالء
الصاعدين نحو الكلمة الجميلة الملتزمة والذين
يتلمسون طريقهم نحو الحفاظ على ت��راب الوطن
وإرثه ومعالمه وحتى مستقبله...
ولئن كنا في اتحاد الكتاب نسهم في بناء هذه
الرافعة الثقافية في الوطن فإن طموحاتنا تتجاوز
ذلك بكثير وهذا هو دورنا وتلك هي أهدافنا التي
نسعى إليها ونحن مسكونون باألمل ال��ذي به وله
نحشد اإلمكانات ونعبد الطرق ما استطعنا إلى ذلك
سبيال...
تكون
فروع االتحاد في المحافظات اآلمنة أشبه ما
ً
بخلية من النحل إذ تقيم الندوات واألمسيات واضعة
نصب أعينها أن سالح الثقافة هو األشد واألمضى
لمواجهة هذا المد التكفيري الذي يجتاح مناطق
ليست بقليلة من أـنحاء العالم وهدفه واحد وهو
حضارة تدعو إلنسانية اإلنسان ،كذلك
تدمير أية
ٍ
يواصل اتحاد الكتاب العرب إصدار مطبوعاته في
أوقاتها المحددة ً تلك المطبوعات التي تشكل منبرًا
هامًا وعالمة فارقة في مسار الثقافة في هذا الوطن،
فتلك المطبوعات ومنذ اليوم األول لهذه الحرب
عال بالمسؤولية
شجاعة
المدمرة انبرت وبكل
ٍ
ٍ
وحس ٍ
لتجابه بالكلمة الحرة والمضيئة كل هذا القتل وكل
هذا الطغيان...
ً
ولسوف نبقى في اتحاد الكتاب نرفع أصواتنا عالية
لنسلط الضوء على أبعاد المؤامرة وأهدافها ومراميها،
وذلك انطالقًا من مبدأ راسخ تشكل لدينا بأن الكلمة
وفي غالب األحيان تكون أقوى من الرصاصة وأمضى...
هم يحشدون جيوشهم الجرارة ويسخرون أموالهم
وأسلحتهم الفتاكة لقتلنا ،ونحن ن��زداد تماسكًا
وإيمانًا وصالبة..
والغلبة في نهاية األمر ستكون ألصحاب الحق ،ونحن
أصحاب حق في كل ما نقوله ونفعله وندعو إليه...
mouhammad.houdaifi@gmail.com
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رئي ــ�س التحريــر:
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فعالية �أدب ّية (�شعر ّية ،ق�ص�ص ّية) يف فرع دمـــ�شق التحّ اد الك ّتاب العرب
ال�ساعة الثانية
� أقام فرع دم�شق التحّ اد الكتّاب العرب عند ّ
من بعد ظهر الثالثاء ،2016-5-10 :يف مقره بدم�شق ،فعالية
�أدبية (�شعرية ق�ص�صية)� ،شارك فيها الأدباء« :ن�صر حم�سن،
يو�سف الأبطح ،خليفة عموري ،ريا�ض طربة� ،سوزان �إبراهيم»،
وذلك بح�ضور هئية الفرع و�إ�شرافها برئا�سة الأ�ستاذ حممد
لقا�صني ُ
و�شعراء و ُنقّاد
احل��وراين ،وبح�ضور ممُ َّيز ك ّم ًا ونوع ًا
ّ
ومتابعني و�أ�صدقاء الفرع ،وقد �أدار الفعالية وق��دّ م �أدباءها
�سر الفرع.
و�أدار احلوار النقديَّ بعدها
ّ
القا�ص �أمين احل�سن �أمني ّ
قر�أ القا�ص «ن�صر حم�سن» ق�صة بعنوان «�سماءان» ،يتحدّ ث
فيها عن �أح��د املُحقّقني ،ال��ذي ّ
يتلذذ بتعذيب �ضحاياه ،وهو
يف هذه امل ّ��رة يعي�ش �صراع ًا نف�سي ًا وهو يقف �أم��ام ُمتّهم �أعاده
بالذاكرة �إىل ق�ضية فل�سفية تناق�ش فكرة وجود اهلل يف كل
الأ�شياء ،والتي اكت�شف �أنه قد يتعاطف معها ،ولكنه يف حلظة
وح�شية يعود �إىل ممار�سة دوره يف التعذيب �إىل �أن ت�سيل دماء

ً
حاملة معها فال�سفة العامل و�صعاليكه وجالديه.
�ضح ّيته
أديب «يو�سف الأبطح» ق�صة بعنوان «عودة ال�سنونو»،
وقدّ َم ال ُ
يتحدّ ث فيها عن ِع ْ�شق البطل الذي يعاين من الوحدة يف منفاه،
وال م�ؤن�س له �سوى طيور ال�سنونو ،وكيف اعتنى ب�أحدها عندما
ارتطم بزجاج �شرفته حتى تعافى وان�ضم �إىل ال�سرب جمدد ًا
دون �أن ين�سى ف�ضل اليد احلانية التي داوته يف ذلك اليوم.
�أ ّما �أ».خليفة ع ّموري» ،فقد �ألقى جمموعة ق�صائد نرثية،
منها ق�صيدة بعنوان« :بطاقة معايدة حللب» ،يقول فيها:
ُ
املوغل يف الأم�س  -ما ُ
بال
أنت عب ُقنا
ر�س قيا َم ِت ِك َو َجع  -و� ِ
«ل ُع ِ
ريح غدر  -وال�سع ُ
رت ط ّل َق نكه َتهُ ُم�سافر ًا -
ن�سائم الغار َتلفُّها ُ
ِ
الروح  -ف�سالتْ
والوقتُ نحيب؟!  -هناك نحنُ  -حني �أودعنا ُم َق َل ُّ
َمدام ُعنا  -وعلتْ قلعة».
ق�صة بعنوان «ال�صيد ب�صنّارتني»،
وقر�أ القا�ص «ريا�ض طربة» ّ
يتحدّ ث فيها عن (ا�صطيف) ال�صياد الفقري ،الذي يعرث كما يف

الأ�ساطري على خامت قدمي كغنيمة يف �إح��دى ال�سمكات التي
ي�صطادها ،ثم رحلة املفاو�ضة التي يقودها مع �أحد ال�صاغة
حول ثمن اخلامت ،والتي مل ي�ستطع �أن يح�سمها �إال بعد تدخُّ ل
ً
حنكة وفهم ًا لأ�ساليب الت ّّجار.
زوجته الأكرث
و�أخري ًا �ألقت ال�شاعرة �سوزان �إبراهيم جمموعة من ق�صائدها
��ادرة من
النرثية ،منها قولها�« :أن��ا ام��ر� ٌأة �سا ّمة  -من
ف�صيلة ن ٍ
ٍ
َ
الأفاعي  -مل � ُ
أدخ ِل اجلن َّة يوم ًا  -ومل ي ُك ِن ال�شيطانُ بني فك ّّي -
مبح�ض �إرادتي ُ -ث ّم
أر�ض
ِ
ت�سلّقتُ �شجر َة املعرفة  -ونزلتُ �إىل ال ِ
بنيتُ َج ّن ِتي».
و�شهدت الفعالية جمموعة م��ن امل��داخ�لات النقدية على
الن�صو�ص التي قدّ مها الأدباء امل�شاركون �أغنت الفعالية و�أ�ضاءت
على الن�صو�ص ،ل ُك ٍّل من ال�سادة�« :أحمد عموري ،عبد الفتاح
�إدري�����س ،نائل عرنو�س ،حممد معتوق ،عماد فيا�ض� ،سوزان
ال�صعبي ،ح�سام الدين خ�ضور ،وغريهم».

