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

• د.ن�ضـال ال�صـالح

االفتتاحية

ح�سب الطلب

قبل ما يزيد على عقد شاركت في استبيان إلحدى الصحف المحلية عن راهن الحركة النقدية
ُ ُ
في سورية ،راهنها آنذاكّ ،
ومما كنت قلت« :يشبه الحديث عن نقد أدبي في سورية الحديث عن
ّ
شيء موجود وغير موجود بآن ،شيء ال مالمح ّ
متعين
تميزه وله مالمحه المميزة بآن ثانيًا ،شيء
بالزمان والمكان وخارج الزمان والمكان بآن ثالثًا ،ورابعًا ،وخامسًا ..في سورية ،منذ نحو عقدين
من الزمن ،ظالل حركة نقدية أدبية ،وليس ّ
ثمة حركة نقدية أدبية بالمعنى الدقيق للتعبير.
ألسباب كثيرة يمكنني إجمالها بثالثة:
نحول الدور الذي تؤديه الجامعات في هذا المجال ،واالختالطات الكثيرة التي تعانيها
الصحافة الثقافية ،والوعي بمعنى النقد .فعلى حين نشأ معظم التيارات النقدية الحديثة
وترعرع في رحم الجامعات الغربية ،لم تستطع جامعاتنا ،إلى اآلن على األقل ،إنجاز حركة
ّ
نقدية ،بل التأسيس لحركة نقدية لها سماتها الخاصة بها من جهة ،ودالة على أصوات نقدية
ّ
ّ
األعم من الرسائل الجامعية التي ال صلة لألغلب
ومسوغ ذلك زيف األغلب
فاعلة من جهة ثانية.
ّ
األعم منها أيضًا بمعنى البحث العلمي ،وأدواته ،وقيمه .فالكثير من تلك الرسائل ينتمي إلى
حقل التوليف ال إلى حقل التأليف ،أي أنه فعالية جمع ليس غير ،والكثير اآلخر منهوب من
جهود اآلخرين ،وقلة ال تشكل ظاهرة تستحق شرف االنتماء إلى ذلك المعنى ،وأدواته ،وقيمه.
ّ
ولعل أبرز االختالطات التي تعانيها الصحافة الثقافية في هذا المجال ّ
أن معظم الكتابات
ّ
َ
المنجز اإلبداعي مفارق تمامًا ألبجديات الممارسة النقدية ،إنها مراجعات
التي تنشرها حول
َ
المنجز وليست نقدًاّ .أما الوعي بمعنى النقد فإنه يترجح لدينا بين نسقين متضادين:
لذلك
ذرائعي يستهدف إما المديح أو الهجاء ،ونفعي يستهدف مكسبًا ماديًا أو ما يشبهه.
والنسقان كالهما يستبدان بمعظم األداء النقدي لدى معظم المشتغلين بالنقدّ ،أما النقد
المخلص لوجه الحقيقة اإلبداعية فهو ،كالرسائل الجامعية التي تستحق شرف االنتماء إلى
ّ
معنى البحث العلمي وأدواته وقيمه ،ال يشكل ظاهرة .وغياب ،أو تغييب ،هذا النقد ال يعنيان
نفي الحقيقة فحسب ،بل تكريس نقيضها أيضًا».
مضي ما يزيد على عقدّ ،
ّ
ّ
األدبي في سورية
فإن ما سبق من الوصف لحال النقد
واآلن ،وبعد
آنذاك يبدو نفسه ،بل ليته بقي نفسه .ليته؟ أجل ،ليته بقي نفسه بعد أن مضى الخط البيانيّ
ّ
المحدد لمسار الحركة النقدية في سورية نحو الهاوية ،أو يكاد ،وال ّ
سيما في السنوات الخمس
األخيرة التي لم تكتف الحرب على سورية خاللها بأن يكون عصفها وعسفها وجنونها وحقدها
خاصًا بالبنى التحتية لسورية ،بالمعنى المادي التاريخي لمفهوم البنية التحتية ،بل تجاوزتها
ّ
إلى ما يعني البنية الفوقية أيضًا ،وعلى غير مستوى ،ومن ذلك القيم بمختلف تجلياتها ،ومن
النقدي الذي ّ
ّ
تردى إلى حد صار الحديث معه عن ظالل حركة نقدية في
تلك القيم ما بلغ األداء
ّ
سورية قبل ما يزيد على عقد رمدًا ،وما آلت هذه الظالل إليه من الخراب عمى ،وأي عمى؟!
عمى؟! أجل ،فواقع الحال يقول بذلك ،بل يجهر به بسبب ما يتناسل من زيف ّ
يدعي انتماءه
إلى النقد ،ليس في معظم وسائل االتصال ،المكتوبة والمرئية والمسموعة ،فحسب ،بل ،أيضًا،
في معظم ما يعني األفعال التي ّ
ّ
الثقافي ،وعلى
تدعي بدورها انتماءها إلى الثقافة أو الفعل
ّ
ّ
لكل من ّ
تم إيهامه ،أو توهم بنفسه ،بأنه «ناقد» ،وهو في الواقع ليس
نحو يستوجب الرثاء معه
ّ
أكثر من «كاتب» يكتب حسب الطلب ،أو طمعًا في «أعطية» ،ربما كانت ...أو ....أو...
ُ
ُ
ّ
يتقولن علينا أحد.
وبعد ،وقبل ،وأبدًا ،ال نعني أحدًا ،بل ظاهرة ،فال

�إبراهيم هنانو واخللود الوطني!
"ت�أثري الكبار ال يقت�صر
على حياتهم ،فهم فاعلون
يف حياتهم ومماتهم ،لأنهم
قناديل ال ينفد زيتها ،وال
تنفد �أنوارها".

•حممد خالد العمر ــــــ ص 3

رجاء النقا�ش قنديل فوق النيل!
"�أ�س�س رج����اء ال��ن��ق��ا���ش
ع������دد ًا م���ه��� ّم��� ًا م���ن امل��ج�لات
امل�صرية والعربية وكان مثا ًال
للم�صداقية الأدبية"

• �سالم مراد ـــــــــــــــ �ص 6

الفنون ال�شعبية ..والعاملية !
"الفن املحلي ه��و الطريق
ال�صحيح ل��ل��ع��امل��ي��ة ،ولأن��ن��ي
م�ؤمن ببيئتي وموطني بقيت
�أجرب و�أطور يف لوحتي حتى
غدت عربية �صرف ًا"

• رمي احلم�ش ـــــــــــــــــ ص 7

مرثاة كتبت يف فناء كني�سة ريفية!
"رمبا من برج بعيد
تغطيه عري�شة اللبالب...
ت�سمع �صوت البومة الكئيب
وهي ت�شكو للقمر"..

•�إ�سماعيل ركاب ـــــــــــــــــ ص 15

بيان اللجنة ال�شعبية الفل�سطينية املناه�ضة للعدوان على �سورية واملقاومة

يدين وي�ستنكر التفجريات الإرهابية التي ا�ستهدفت مدينتي طرطو�س وجبلة

�أ�صدر املكتب التنفيذي للجنة ال�شعبية
الفل�سطينية املناه�ضة للعدوان على �سورية
وامل��ق��اوم��ة بيان ًا �صحفي ًا ا�ستنكر ب�شدة كل
�أ�شكال الإره���اب ال��ذي خططت له الأجهزة
اال�ستخباراتية الغربية املت�صهينة وعمال�ؤها
ال�����ص��غ��ار و�أدوات����ه����ا الإج���رام���ي���ة م��ن فلول
الع�صابات الوهابية التكفريية التي امتهنت
القتل والإج���رام بعد الت�صعيد االره��اب��ي يف
مدينة حلب ال�شهباء الإرهابي بعدما ف�شلت
�سيا�سيا وان��ه��زم��ت ع�سكريا حت��ت �ضربات
اجلي�ش العربي وف�شلت يف حتقيق �أهدافها
الإج���رام���ي���ة ال��ت��ي ال ت��خ��دم ���س��وى ال��ع��دو

ال�صهيوين الذي يحاول ا�ستثمار امل�ؤامرة على
�سورية من خالل دعم وم�ساندة هذه الع�صابات
يف ظل �صمت وتواط�ؤ معظم االنظمة الغربية
لتي تت�شدق بحماية حقوق الإن�سان واحلرية
والدميقراطية املزعومة .
وبالرغم من ذلك �إننا يف املكتب لتنفيذي
للجنة ال�شعبية الفل�سطينية ن�ؤكد للعدو قبل
ال�صديق وال�شقيق �أن �سورية كانت وما زالت
و�ستبقى الرقم ال�صعب يف املعادلة الإقليمية
والدولية التي �ستتحطم على �صخرة �صمودها
ك��ل م�شاريعهم وخم��ط��ط��ات��ه��م الإج��رام��ي��ة
املت�صهينة م��ع ثقتنا ب���أن �سورية املتجددة

بقيادة الرئي�س ب�شار الأ�سد تخو�ض اليوم
الربع �ساعة االخرية لإعالن االنت�صار الكبري
على حتالف ال�شر العدواين العاملي وع�صاباته
ال��وه��اب��ي��ة التكفريية ال��ت��ي �ستنقلب على
داعميها ومموليها من انظمة الغرب والأنظمة
العربية املت�صهينة ويف مقدمتها النظام
الوهابي التكفريي ال�سعودي والنظام العثماين
ال�ترك��ي امل��ج��رم ال���ذي �سيجعلهم يتيهون يف
�شر �إجرامهم وطغيانهم الذي لن يزيدنا �إال
�صمودا و�إ���ص��رارا يف تطهري بالدنا من �شرور
هذه الع�صابات الإجرامية كمقدمة لتحقيق
كامل �أهداف �شعبنا و�أحرار امتنا يف ا�ستعادة

كامل حقوقنا العربية املغت�صبة ويف مقدمتها
فل�سطني كل فل�سطني واجلوالن العربي ال�سوري
املحتل وكل ذرة تراب مقد�سة ما زالت حمتلة
يف م��زارع �شبعا وت�لال كفر �شوبا يف اجلنوب
اللبناين املقاوم مهما طال الزمن �أم ق�صر .
�أحر التعازي ل�شعبنا العربي ال�سوري املقاوم
وقيادته التاريخية بال�شهداء الأب���رار يف
مدينتي جبلة وطرطو�س ب�شكل خا�ص و�شهداء
�سورية ال�صمود واملقاومة ب�شكل عام.
املجد ل�شهداء اجلي�ش العربي ال�سوري
البا�سل.
واخلزي والعار للأنظمة العربية الوهابية

التكفريية املت�صهينة ال��داع��م��ة ل�ل�إره��اب
واالرهابني القتلة .
وال�شفاء العاجل للجرحى .
والن�صر حليف ال�شعب العربي ال�سوري
وحمور املقاومة وال�صمود

بقيادة الزعيم القومي الكبري
الرئي�س ب�شار حافظ الأ�سد .
•املكتب التنفيذي للجنة ال�شعبية الفل�سطينية
املناه�ضة للعدوان على �سورية واملقاومة
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•نبيل فوزات نوفل

قضايا وآراء
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التحليل ال�ســـيا�ســــــي

ال�سيا�سة هي حقيقة من حقائق الوجود الإن�ساين ،ال
ميكن جتنبها ،ويعرف (راندل) يف (كتابه التحليل ال�سيا�سي
احلديث ،ترجمة د .عال �أبو زيد ،مركز الأهرام للرتجمة،
القاهرة ،م�صر عام 1993م ط)5ال�سيا�سة ب�أنها ن�شاط عام
ينطوي على �أهداف عامة �أو م�صالح عامة� ،أو خري عام� ،أو
�أي مظهر من مظاهر احلياة الب�شرية يكون عام ُا ب�صورة
وا�ضحة ،وهي عملية متعددة اجلوانب تهدف �إىل احلفاظ
على وجود الأمة وكيانها من خالل رعاية �ش�ؤونها وم�صاحلها،
والدفاع عن ثقافتها وح�ضارتها ،وحماية هيبتها واالرتقاء
بها �إىل مواقع الأمم التي تهدد وجودها ،و�أداء ر�سالتها،
وه��ي ال تقت�صر على ���ش���ؤون احلكم وال�سلطة والعالقات
الدولية فح�سب ،و�إمن��ا هي م�س�ؤولية فردية وجماعية
وي�شرتك فيها اجلميع ،وميكن القول� :إنها علم وفن و�إدارة
يف �آن مع ًا .وبالتايل فمن يعمل يف ال�سيا�سة عليه �أن ميتلك
الوعي ال�سيا�سي ،و�إذا كنا نعلم �أن الوعي هو �إدراك الإن�سان
ملا حوله ،و�شعوره بنف�سه وما يحيط به ،وفهمه للواقع ،الذي
يعي�ش فيه ف�إن الوعي ال�سيا�سي هو �إدراك الواقع وم�شكالت
الب�شر ،والقوى الفاعلة وامل�ؤثرة-الظاهرة واخلفية -يف
مواقع القرار ،لتكون هذه املعرفة م�ساعدة يف ح�سن رعاية
املجتمع وم�صاحله ،وه��و �أح��د ���ض��رورات حتقيق �أه��داف
ال�سيا�سة والعمل ال�سيا�سي.
ً
ولكي يكون الوعي ال�سيا�سي ناجحا ،ال بد من توفر املعرفة،
التي تتحقق من خالل انتماء الفرد �إىل حركات� ،أو �أحزاب
�سيا�سية ،وحتمل امل�س�ؤولية ،من خ�لال االل��ت��زام ال�شامل
باملبادئ االيديولوجية ال�سيا�سية ،وتكمن �أهمية الوعي
ال�سيا�سي يف القدرة على امل�ساهمة يف ت�شكيل ال��ر�أي العام
اجلماهريي ،وغيابه يعني ا�ضطراب وتعرث �ش�ؤون النا�س،
و�إىل عدم فهم اللغة ال�سيا�سية التي يتخاطب بها العامل
من حولنا ،و�صعوبة ا�ستقراء اجتاهات الأحداث يف العامل،
والوقوع يف تناق�ضات حول اخلطوات املنا�سبة للمواجهة ،ما
ي�ؤدي لل�سقوط يف م�صيدة االخرتاق ال�سيا�سي ،واالن�شغال
بغري العدو احلقيقي.
وهناك عوامل ت�سهم يف �صناعة الوعي ال�سيا�سي ،ويف
مقدمها التعليم ،والتثقيف ،والرتبية .وكما ي�ؤكد معظم
الباحثني �إن جناح �صناعة الوعي ال�سيا�سي يعتمد ب�شكل
�أ�سا�سي على القدرة على االت�صال باجلماهري ،وعلى موقع
املحلل ال�سيا�سي الذي ميار�س الوعي ال�سيا�سي ،والأدوات
التي ميتلكها ،والقدرة على قيادة اجلماهري ،وتوجيههم ،ومن
�أهم املهارات التي يجب �أن تتوفر يف املحلل ال�سيا�سي  ،مهارة
االت�صال باجلماهري ،والقدرة على ت�شخي�ص ظروف الفئة
امل�ستهدفة ،ومعرفة �أحوالها ،وا�ستقراء ثقافتها ،وخربتها،
و�إدراك م�شاكلها.
ويتم التوا�صل م��ع اجلماهري م��ن خ�لال اللقاء وجه ًا
لوجه ،كما يف املحا�ضرات ،والندوات ،والكتابة ،والن�شر يف
ال�صحف� ،أو اللقاءات التلفزيونية� ،أو احل��وار املبا�شر من
خالل املنتديات احلوارية الهادفة ،وممار�سة الأن�شطة،
وامل�ؤمترات ،والعمل التطوعي .ومن هنا يربز �أهمية متتع
العاملني يف ال�سيا�سة بالقدرة على التحليل ال�سيا�سي الذي
هو علم �سيا�سي ،له �أ�صوله الأكادميية ،ونظرياته العلمية،
و�أدوات���ه املنهجية ،وتراكم معريف ،ممتد بامتداد تاريخ
الب�شرية املكتوب ،مليء باخلربات ،واملمار�سات ال�سيا�سية
التي تطور الثقافات الإن�سانية عرب الع�صور(عبد احلميد
غامن ،جملة الفكر ال�سيا�سي� ،ص ،216احتاد الكتاب العرب،
�سورية) ،وبالتايل فالتحليل ال�سيا�سي ب�شكل عام هو تفكيك
املادة ال�سيا�سية الإعالمية� ،إىل مكوناتها الأ�سا�سية ،بحيث
يقودنا هذا التحليل �إىل معرفة بواطن اخللل والقوة ،ومن
ثم اتخاذ القرار املنا�سب.
وميكننا القول� :أن التحليل ال�سيا�سي هو عملية البحث يف

الوعي ال�سيا�سي هو �إدراك الواقع
وم�شكالت الب�شر ،والقوى ـــ الفاعلة
وامل�ؤثرة /الظاهرة واخلفية ـــ يف
مواقع القرار
االحتماالت املمكنة مل�سارات التفاعالت بني القوى ال�سيا�سية
يف املجتمع ،ولذلك فهو يحتاج �إىل فهم الواقع ال�سيا�سي لبلد،
وعالقة هذا الواقع ال�سيا�سي بال�سيا�سة الدولية� ،أي �أنه
�شكل من �أ�شكال العمل ال�سيا�سي ،وتعتمد احلكومات الناجحة
على التحليل ال�سيا�سي يف اتخاذ قراراتها ال�سيا�سية ،ويحتاج
�إىل التفكري ال�سيا�سي الذي يعد من �أرقى �أنواع التفكري ،وهذا
التفكري يحتاج �إىل فهم ال�سيا�سة ،وهو �أمر يف غاية التعقيد،
وكما ي��ق��ول(روب��رت دال) يف كتابه(التحليل ال�سيا�سي
احلديث) �إن �أي فرد ي�ستطيع �أن يفهم ال�سيا�سة بقدر ،ولكن
ال�سيا�سة مو�ضوع غاية يف التعقيد .فالتحليل ال�سيا�سي
ي�ساعدنا على فهم ال�سيا�سة و�أن ن�صل �إىل �أف�ضل اخليارات
من بني عدة بدائل متاحة ،وللتحليل ال�سيا�سي قواعد هامة
�أهمها :البعد عن الأحكام املطلقة ،وعن املعاجلة العاطفية
للق�ضايا والأح����داث ،واال�ستناد على الدليل وال�بره��ان،
و�إبقاء الفر�صة متاحة ملناق�شة الآراء ،والدفاع عن الأمة،
وممار�سة النقد االجتماعي بطريقة �إيجابية وهادفة.
وق��د لوحظ �أن��ه يف ال�سنوات الأخ�يرة ب��د�أت تنداح يف
و�سائل الإعالم العربية ،م�صطلحات ومفاهيم جديدة ،دون
�ضوابط ومقايي�س ،ومنها ظاهرة املحلل ال�سيا�سي ،فكرث
املحللون ال�سيا�سيون ،وغابت ال�سيا�سة ،والتحليل ال�سيا�سي
الدقيق.
وكما نعلم �أن التحليل ال�سيا�سي له �أ�س�س وقواعد حددها
كبار الباحثني يف هذا املجال ،فلقد حدد(غري�س) قواعد
على املحلل ال�سيا�سي �أن يتم�سك بها ،وهي� :أن يقول ما ي�ؤمن
به ب�أنه �صحيح ،ولي�س زائف ًا ،وميكن دعمه بدليل ،و �أن يكون
حاد الذهن ،وثاقب التفكري ،وجتنب االيهام يف التعبري.
وتواجه املحلل ال�سيا�سي حتديات منها �صعوبة الولوج �إىل
املعلومة ومواكبة الأحداث والوقائع واملو�ضوعية والذاتية،
واخللط الذي قد يقع فيه بني تقومي ال�سيا�سات ،وحتليل
ال�سيا�سات ،واالنفعال ،واحتمال االن�صياع واخل�ضوع للر�أي
العام ال�شائع .وعليه �أن ميتلك القوة ال�سحرية للكلمات
وال��ع��ب��ارات .،وتلعب و�سائل الإع�لام دور ًا كبري�أ يف جناح
املحلل ال�سيا�سي �أو ف�شله من خالل الت�أثري على عمله ودوره،
وذلك من خالل حتكمها يف حتديد املو�ضوع الذي �سيتحدث
فيه ،وتخ�صي�ص املدة الزمنية املتاحة له ،واختيار الربنامج
الذي �سيظهر به ،وحرية عر�ض ت�صريحه وكالمه خالل

�أهم قواعده البعد عن الأحكام املطلقة،
وعن املعاجلة العاطفية للق�ضايا
والأحداث ،واال�ستناد على الدليل
والربهان

البث على الهواء� ،أو اقتطاع جانب من احلديث ،و�شخ�صنة
الق�ضايا ال�سيا�سية.
�إن املحلل ال�سيا�سي يلعب دور ًا مهم ًا يف ممار�سة �صناعة
الوعي ال�سيا�سي من خالل القدرة على الو�صول �إىل الفئة
امل�ستهدفة ،و قدرته ،وم�ؤهالته ،وموقعه الوظيفي ،ومكانته
االجتماعية ،وهذا يتطلب من املحلل ال�سيا�سي �أن ميتلك:
�إمكانية تقدمي الإج��اب��ات املقنعة لكل ما يتعر�ض له
املتلقي ،وامتالك مهارات االت�صال الفعال باجلماهري ،والوعي
ال�سيا�سي ،واملعلومات� ،إىل جانب الأ�سلوب ،وال�شخ�صية،
واللغة ،وامل�صداقية .والنظرة ال�شاملة عند حتليله للأحداث
وامل�شكالت .ولنا يف حكمة امللك النعمان خري موجه يف هذا
املجال :حيث يف غابر الأزم��ان حكم اليمن وكان رج ًال نال
بحكمته حب النا�س ،وقد متيز ب�سعة عقله ،وعدم توقفه
عند مظاهر الأ�شياء .فقد د�أب قبل �إبداء ر�أيه على �إدراك
الأ�سباب ،والروابط الكامنة وراء الأحداث ،حتى تلك التي
تبدو لأول وهلة متفرقة ومتمايزة ،لذلك �أحزن امللك �ضيق
�أفق عقول وزرائه ،وعدم ت�صرفهم لأبعد من ر�ؤو�س �أنوفهم.
وذات يوم قال امللك النعمان لأحد �أتباعه املوثوقني جتول
يف مملكتي مفت�ش ًا ما بو�سعك بني جميع امل�صابني بالعمى منذ
والدتهم ،ومل ي�سمعوا بعد بالفيل .نفذ املكلف باملهمة ذلك،
وعاد بعد فرتة ببع�ض الرجال املب�صرين ح�سب طلب امللك،
نظم امللك ا�ستقبا ًال دعا �إليه كل وزرائه ،ويف ختام احلفل،
�صفق امللك لينفتح ب��اب كبري عن فيل �ضخم ،اقتيد �إىل
و�سط �صالة الع�شاء ،ثم تاله دخول الرجال العميان عرب
باب جانبي �صغري ،وو�سط ذهول ال�ضيوف �س�أل امللك النعمان
الرجال املب�صرين قائ ًال :هل ب�إمكانكم �إفادتي مبا يكون
عليه الفيل؟ ف�أجاب املب�صرون ال ميكننا فعل ذلك لأننا ن�سمع
بهذه الكلمة لأول مرة ،تابع امللك قائ ًال« :ح�سن» ،يقف الآن
�أمامكم فيل� ،أمل�سوه ،حت�س�سوه ،حاولوا التعرف على ماهيته،
وال�شخ�ص منكم ال��ذي يفيدين ب��اجل��واب �س�أجزيه مبئة
دينار ذهبي ،التف املب�صرون حول احليوان ،بد�ؤوا بتلم�سه
بحذر متوقفني بني حلظة و�أخرى ،لتغليب الأحا�سي�س التي
تلقوها� ،ضرب �أحد املب�صرين قدم الفيل ال�ضخمة من �أعالها
لأ�سفلها ،فبدا جلدها القا�سي املتقرن ك�صخرة �أ�سطوانية
طويلة ،فظهر ابتهاج معتقد ًا �أنه بات مت�أكد ًا من نيل جائزة
امللك ف�صاح «الفيل عمود» ،عندها �صاح �أعمى �آخر قائ ًال:
«ال فالفيل بوق» وذلك بعد �أن مل�س خرطوم الفيل و�صاح �آخر
قائ ًال «كال ،الفيل مروحة كبرية» �أما الأعمى الذي حت�س�س
بطن الفيل فقد رد قائال�« :أن��ت خمطئ» فالفيل بالون
منفوخ» وذل��ك نتيجة الفرتا�ض كل منهم»مبعرفة» كامل
احليوان من خالل حت�س�س جانب ب�سيط منه.
�شعر امللك النعمان بالر�ضا ،فا�ستدار نحو وزرائه قائ ًال� :إن
ال�شخ�ص الذي يحاول تعرية احلقيقة من منظورها الوا�سع،
ويقتنع باملعطيات اجلزئية املتفرقة دون ربطها مع ًا ميلك
�سلوك ه���ؤالء الرجال املب�صرين امل�ساكني ،ال�شخ�ص الذي
�سيتعرف قدم الفيل كلها دون ر�ؤي��ة الفيل كله ،لن يعرف
البتة �أن حيوان ًا مثله يف الوجود.
مما تقدم ن�ستنتج� ،أن النظرة �إىل �أي �أمر من الأمور يجب
�أن تكون �شاملة لكل جوانب امل�شكلة ،ولي�س �إىل جانب واحد،
لكي تكون نظرتنا �صابئة ،وقريبة من احلقيقة بال�شكل
الأف�ضل ،وهذا ما يجب �أن يتحلى به كل من يت�صدى ملهمة
التحليل ال�سيا�سي ل�ل�أح��داث اجل��اري��ة يف وطننا العربي
والعامل.

قضايا وآراء

�إبراهيم هنانو
واحلوار الوطني!...

•حممد خالد العمر

���ج الأح���ب���اب وقبلة
���ص��ارت ح��ل��ب يف وف��ات��ه حم ّ
الأ�صحاب وموئل الكتاب .ف�صدرت الكلمات وتبارى
الأدب����اء وال�سا�سة ،ووق���ف ق���ادة الأم���ة واملجتمع
حائرين مودعني.
ك��اد يتح ّول �إىل �أ�سطورة يف ع�صره ،وب�ين �أبناء
جيله يف حياته ،ولكنه حت ّول فع ًال �إىل �أ�سطورة يف
مماته وما بعد مماته.
يقول �إبراهيم ال�شغوري �أم�ين �سر ال��ث��ورة يف
مذكراته ( :ملا �شعر هنانو �أن عمر الثورة �أ�صبح ق�صري ًا
دعا مل�ؤمتر عام للثورة ح�ضره جميع القادة ،و�شرح
لهم و�ضع ال��ث��ورة وموقفها الع�سكري واالقت�صادي
والتمويني والإمداد ،وتباحث معهم عن �أف�ضل ال�سبل
ال��واج��ب اتباعها بعد �أن نفذت ال��ذخ�يرة ،ومل يعد
هناك مال ل�شرائها ،و�إن وجد املال فلن توجد اجلهة
ال��ت��ي تبيع ال�����س�لاح ف��اق�ترح امل��ج��اه��د جنيب عويد
االلتجاء �إىل تركيا حتى يتمكن من �شن الغارات ،كلما
مكنت الظروف ،ولكن هنانو �أدرك �أن هذا االلتجاء
�إىل تركيا خط�أ بعد �أن قطعت الإمداد عنه ،ومل تعد
حليفة حتى يف املوقف ،كما �أنّ هذا االلتجاء �سيجعل
من املمكن و�صم الثورة بالتعاون مع رجال هذه الدولة
ولي�س مع ال��دول��ة) .وي�ضيف �إن هنانو ك��ان ال يثق
بالأتراك خا�صة بعد �أن عقدوا اتفاقات مع فرن�سا،
و�أغلقوا �أمامهم الأب��واب .كما �أدرك �أي�ض ًا �أن ذهابه
�إىل تركيا لي�س كذهاب غريه.
لذلك جاء رده�( :إنني �أف�ضل اجتياز ال�صحراء
ال�شا�سعة �إىل �شرق الأردن لأعي�ش يف كنف حكومة
عربية على �أن �ألتجئ لرتكيا التي هي على مرمى
ِّ
وبغ�ض النظر عن تقييم احلكومة التي
قو�سنا).1
و�صفها بالعربية وب�سلوكها الالوطني والالقومي الذي
بدر منها ف�إن كالمه كان يدل على وعيه القومي وفكره
ال�سيا�سي املنفتح الذي يحمل هم الوطن وم�س�ؤولية
القيادة.
املوجه �إىل
�أما يف بيانه امل���ؤرخ يف �أيلول ّ 1920
قنا�صل ال��دول الأجنبية يقول ما هو �أكرث انفتاح ًا
ووعي ًا ووطنية( :و�إنا ال ننفك ندافع عن �أوطاننا حتى
املوت فل�سنا مب�س�ؤولني عما ي�سفك من الدماء يف �سبيل
غايتنا امل�شروعة .نحن ال�سوريني منوت ونتبل�شف،
وجنعل البالد رماد ًا وال نخ�ضع حلكم الظاملني)2.
ولأنني �أتكلم عن الزعيم يف ذكرى وفاته ،ولأنه
يعم بالد ال�شام
الكبري الكبري فقد كان خرب وفاته ّ
كلها وجزيرة العرب والعراق وم�صر وقامت فيها �صالة
الغائب ،وجاءت الوفود امل�ش ّيعة واملعز ّية من كل هذه
الأقطار حتى قدّ ر بع�ضهم عدد مواكب املعزين ب�أكرث
من �ستمئة �ألف �إن�سان.
�سجي النع�ش ع��ل��ى مق�صورته يف م�سجد بني
�أمية الكبري يف حلب .و�صار ممثلو الوفود الر�سمية
واجلهادية وال�شعبية يدخلون لوداعه.
حمج الأحباب وقبلة
نعم �صارت حلب يف وفاته ّ
الأ�صحاب وموئل الكتاب .ف�صدرت الكلمات وتبارى
الأدب����اء وال�سا�سة ،ووق���ف ق���ادة الأم���ة واملجتمع
حائرين م��ودع�ين يف موكب مهيب ،وجمع غفري ال
ي�شبهه �إال اجتماع الأمة بدعوة �إلهية ،ووفاة هنانو
كانت بدعوة �إلهية �أي�ض ًا� ،إذ �صدر ال��ق��رار الإلهي
باختيار هنانو فجمع اهلل القلوب وه��ذب النفو�س،
وجادت القرائح� ،أ ّم حلب رئي�س اجلمهورية ها�شم بك
الأتا�سي ،كما ح�ضرت الأرملة التي كانت تثق �أن هنانو
ميكن �أن ي�شفي ابنها من دائه �إذا ما قر�أه لها .لنف�سه
الطاهر ومكانته عند ربه.
ك��اد هنانو يتح ّول �إىل �أ�سطورة يف ع�صره ،وبني
�أبناء جيله يف حياته ،ولكنه حت ّول فع ًال �إىل �أ�سطورة
يف مماته وما بعد مماته .لذلك كانت هذه اجلموع
التي �أ ّمت حلب وتنوعت يف مهنها واهتماماتها ونظمت
م�سرية النع�ش بحيث ق�سم امل�ش ّيعون الر�سميون حتى
بحمل النع�ش من قبل كل فئة �أو فريق منهم م�سافة
ق�صرية حتى تتمكن اجلموع من امل�شاركة يف حمل
النع�ش .تقدم امل�شيعني دولة الرئي�س ها�شم الأتا�سي
رفيق دربه ال�سيا�سي يف الكتلة الوطنية.
ثم جاء بعد الرئي�س ممثلو الثوار من املجاهدين
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رفاقه و�أ�صدقائه.
ثم تالهم وفود ر�ؤ�ساء �أحياء مدينة حلب الوفية
لنزيلها الزعيم �إبراهيم هنانو ,حتى �أبناء مدر�سة
الأيتام �أبو �إال �أن ي�شاركوا يف الت�شييع فخرج الأطفال.
واجلميع يحمل علم �سورية املوحدة املحررة التي
ق�ضى الزعيم حياته منا�ض ًال من �أجلها.
وملا و�صل نع�ش فقيد الأم��ة العربية والإ�سالمية
�إىل مثواه الأخري قادم ًا من م�سجد بني �أمية يف حلب
�إىل املقربة التي غريت ا�سمها فور ا�ستقبال اجلثمان
ف�أ�صبحت مقربة هنانو ،بل �أ�صبحت املحلة كلها حملة
هنانو.
وملا و�صل اجلثمان مكان الدفن تقدم علماء الدين
وحملوه على الأكتاف وواروه الرثى .وتناوب املتكلمون
واخلطباء وال�شعراء على �أعلى نقطة من الأر���ض
بجانب اللحد ليلقي كل منهم كلماته التي ولدت من
رحم حزنه العميق .يتقدمهم الرئي�س ها�شم الأتا�سي،
والزعيم عبد احلميد كرامي من لبنان ،وال�شاعر عمر
�أبو ري�شة .والع�شرات من �أ�صدقائه وزمالئه.
�أما يف املدن واحلوا�ضر الأخرى فكانت الأيام م�أمت ًا
حقيقي ًا ففي طرابل�س يقول ال�سيد عوف :ملا وردت
برقية النعي �إىل �سماحة الزعيم عبد احلميد كرامي،
وكان لديه بع�ض ال�شباب ف�صعق ،و�أخ��ذ منه احلزن
م�أخذه فبادر بع�ض ال�شباب لإبالغ امل�ؤذنني ،و�أقيمت
�صالة الغائب و�أ�ضربت املدينة ،ويف ا�سكندرون �أي�ض ًا
نعي الفقيد على امل����آذن ،و�أ���ض��رب��ت املدينة و�ص ّلت
اجلموع �صالة الغائب على الفقيد.
�أم��ا يف القطر الفل�سطيني �سورية اجلنوبية فقد
ورد نب�أ النعي على �سماحة املفتي الأكرب يف القد�س
ال�شريف احلاج �أمني احل�سيني فع ّممه على امل�ساجد
كافة ف�أذن امل�ؤذنون وظهرت اجلرائد اليومية تنعى
الفقيد ،و�أقيمت �صالة الغائب يف القد�س ونابل�س
ورام اهلل واملدن والبلدات الفل�سطينية كافة ،ووردت
الربقيات تباع ًا من �سماحة املفتي ،ومن حزب الدفاع
الفل�سطيني الرئي�س راغب الن�شا�شيبي ،ومن رئي�س
حزب الإ�صالح العربي حممد �أبو خ�ضرة ،ومن رئي�س
احل��زب الفل�سطيني جمال احل�سيني ،وم��ن رئي�س
بلدية القد�س دكتور ح�سن اخلالدي ،وال�سيد جورج
�أنطونيو�س.
ويف ال�شرق العربي وردت الربقية على الأمري عبد
اهلل يف الأردن ف�أ�صدر �أمره �إىل �أئمة امل�ساجد لإقامة
�صالة الغائب ،و�أر�سلت برقيات التعزية با�سمه.
وتوالت برقيات التعازي من �سلطان با�شا الأطر�ش،
وم��ن حممد ال�شريقي .وم��ن �صاحب ال�سمو الأم�ير
�أحمد جابر �آل ال�صباح �أمري دولة الكويت ،ويف جنيف
ذكرت اجلرائد اليومية نب�أ وفاة الفقيد وذكرت �شيئ ًا
من زعامته و�أعماله.
ولأنّ ت�أثري الكبار ال يقت�صر على حياتهم؛ فهم
فاعلون يف حياتهم ومماتهم فقد كان موت الزعيم،
وحفل ت�أبينه يف ذك��رى �أربعينه �سبب ًا يف الإ�ضراب
ال�ستيني ،واال�ضطرابات ع��ام 1936م يف �سورية،
وعنها انبثق عهد املفاو�ضة يف باري�س ،وعهد معاهدة
التحالف بني �سورية وفرن�سا”.
�أما يف فل�سطني وهو البلد الثاين للزعيم فقد توفر
لدينا ر�سالة من ال�سيد فريد فخر الدين ـــ بي�سان ــ
فل�سطني لل�سيد نبيه بك العظم وامل�ؤرخة يف  20رم�ضان
 54هـ  1935 /12 / 16م للقيام بحفل ت�أبني املغفور
له �إبراهيم بك هنانو ،ويعلمه بت�شكيل جلنة من
الذوات هم حاملو الأ�سماء املدونة يف �أ�سفل الر�سالة،
ثم يرجوه ت�أمني �صورة للفقيد ويدعوه للح�ضور مع
عطوفة �أحمد حلمي با�شا والأ�ستاذ �سامي ال�سراج.
ويرجو منه احل�ضور لأنهم عازمون على �إقامة حفلة
كربى �سيعزمون �إليها زعماء البالد ور�ؤ�ساء الع�شائر
واملخاتري ووجهاء القرى.
 - 1مذكرات �إبراهيم ال�شغوري �أمني �سر الثورة غري
املطبوعة والتي نحتفظ بن�سخة منها يف مكتبتنا
 - 2كتاب �إبراهيم يزبك �أول نوارة يف ال�شرق ويف لبنان
�صفحة 97-96

نقطة
على
حرف

•�أ.مالك �صقور

النفاريـ�ش
()3

عرضت في العددين السابقين عن (نفاريش)
أميركا .الكلمة التي ابتكرها أستاذي الجليل
جورج جرداق .وكنت قد عرضتها باختصار ،وما
دمت قد بدأت الحديث عن هؤالء “النفاريش”
كما أتى بها وصاغها جورج جرداق بفكاهته،
وطرافته ،وسخريته ،وأسلوبه الذي لم يلحق
به أحد بعد .فسأذكر شيئًا عن “نفاريشه”..
وأظن أنه سيغفر لي ،وأنا أنقل لقارئ اليوم
الذي لم يتح له قراءة جورج جرداق ،أو سماع
أحاديثه في اإلذاعة اللبنانية ،قبل أكثر من
ثالثين عامًا .ولما كان الحيز هنا ،ومساحته ال
يسمحان بالتفاصيل ،فسأوجز ما كتبه الكبير
ج��ورج ج��رداق عن “نفاريش ،ونفروشات”
أميركا.
ومن أحاديثه عن هؤالء “النفاريش”؛ خصص
حديثًا عن (عبقرية فيكتور هيغو وأجمل
بنات أميركا) .ولكن سأعرض هذا الحديث
بتصرف ،وليسامحني ،وأظنه سيسامحني،
مع أنه قال لي في آخر زيارة له خالل مرضه
األخير ،من خالل أحاديث كثيرة تشعبت في
كل االتجاهات كان يقول لي :يا ابني هذا ليس
للنشر .فذكرني بالراحل نديم محمد الذي كان
يقول وبإصرار :يا ابني هذا ليس للنشر .ولكن،
بما أن جورج جرداق قد نشرها ،أرى من المفيد،
أن يطلع عليها قارئ اليوم ،مما لم يتح له أن
يقرأها في حينها ،كما ذكرت أعاله.
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر
كانت شهرة فيكتور هيغو قد عمت أوروبا،
ووصلت إل��ى أميركا .وق��د ش��ارك األميركان
سائر الشعوب “اإلعجاب” بـ فيكتور هيغو
ال لكتاب قرأوه ،أو لشعر فهموه واهتزوا له،
أو إلعجابهم بشخصه وحبه للشرق ولإلسالم،
ً
مثال .فقط ،ألنهم “يحبون” الشهرة ،ويموتون
غرامًا بالمشهورين ،وال فرق لديهم بين أن
يكون المشهور هو شاعر من وزن فيكتور
هيغو ،أو “ملك العلكة” أو “مصارع” من الوزن
الثقيل ،أو المخلوق الوقح البشع الذي يحمي
أندية القمار في تكساس ،أو فلوريدا ،أو
“البطل” الذي أكل في شيكاغو خمسين رأسًا
من البطيخ في مباراة الختيار “ملك األكل” ،أو
ً
الثور الذي نطح مصارعه فأرداه قتيال.
يقول جرداق :ال فرق لديهم ،كذلك ،إن كان
وجه الرجل المشهور هو وجه هيغو الرائع بما
فيه من سمات العبقرية وجمال اإلنسانية
وصفاء الحب ،أو ،وجه “كيسنجر” ،وعلى قارئي
الكريم ،أن يتأمل هذه الصورة .ولكن األعجب
من هذا كله ،هو “اإلعجاب” األميركاني أي،
أص��ح��اب الماليين ،ومنهم ع��دد كبير من
“النسوان” المعجبات “المفكرات” .ففي
اجتماع ضم “المفكرين” الذين يمتلكون
المليارات ،ومن شدة اإلعجاب بشخص هيغو
الذي سدت شهرته اآلفاق ،قرر المجتمعون
باإلجماع “إن��ت��اج” نسل عبقري في أميركا
يكون من وزن فيكتور هيغو ،وبهذا يصبح
لألميركان ما يعجب به ،غير القنابل الذكية،
والصواريخ ،وربما ينسى البشر في أربعة
أركان الدنيا ،عار هيروشيما وناغازاكي.
ولتحقيق هذا ،اقترح بعض من المجتمعين
إرسال عشرين صبية من أجمل صبايا أميركا
إلى باريس لكي يعاشرن الشاعر المشهور
هيغو معاشرة األصحاب واألحباب .وكما يقول
ج��رداق بالحرف :كما يفعلون عندنا بالخيل
وال��دواب ،فينجبن منه عباقرة مشهورين..
مثله هو”.
ولقد قبل المجتمعون بهذا االقتراح العجيب،
منهم من ف��رح ،ومنهم هلل ،وأغمي على
البعض من شدة هذا االقتراح .وما كاد هذا

ّ
االق��ت��راح ينشر ف��ي الصحف ويعلق على
األبواب ،أبواب األندية الخاصة والعامة ويشيع
الخبر في كل أنحاء أميركا حتى تطوعت أكثر
من خمسة آالف حسناء من مختلف الواليات،
يقدمن أنفسهن للقيام ب��ه��ذه المهمة
“الوطنية” والفنية” معًا .واختار “المفكرون”
األميركان عشرين صبية من هؤالء الحسان،
وأرسلوهن إلى باريس للقاء فيكتور هيغو.
أما قبول الشاعر الكبير بهذه /الرسالة /فبقي
بين الشك واليقين!!!
ولكن اليقين والمؤكد أن الصبايا العشرين
َ
عدن بعد سنوات إلى أميركا ولم ينجبن إال
األميركان.
قارئي العزيز ،ال تعتقد أن هذا الخبر من
“قفشات” جورج جرداق ،فالخبر مؤكد ,ولكن
ربما لم يسمع الكبير فيكتور هيغو بمثل هذا
إال في الصحافة.
وال تتعجب بدورك قارئي العزيز ،من ذلك،
ففي أيامنا العجاف ،والصعبة أما سمعنا ورأينا
ما جرى عن زواج النكاح ،ونكاح المجاهدة ،فال
غريب إذن ،ما نقله جورج جرداق.
وتتمة ألحاديث “النفروشات” ينقل جورج
جرداق ،واقعة أخرى جرت عام  ،1973أي ،بعد
مئة عام من الحادثة األولى ،يقول“ :وها أنا
أرويها لك للتسلية والتحلية والفرجة على
األميركيات كما صنعن المصانع ،وللداللة
على أن شيئًا أساسيًا في أميركا لم يتغير
منذ أن بدأت “تتأمرك” حتى يومنا .والحادثة،
باختصار ،سأرويها بتصرف ،وباألذن من جورج
جرداق ،ومن القارئ معًا.
في صيف  ،1973زارت باريس ممثلة أميركية
ّ
غضة بضة حسناء ذات شهرة ،حتى في بالدنا.
وذلك ،من أجل التعرف على عاصمة الحضارة
المشهورة ـ كما ذكرت هي لصحيفة أجرت
معها حديثًا ومقابلة صحفية لهذه المناسبة!
زارت الممثلة المشهورة برج إيفل ،وقوس
النصر ،وقصر االيليزه ،ودارت وساحت ،وعرجت
على محال األزياء والعطور المشهورة ،وشربت
القهوة في مقاهي الشانزليزيه ،وتأكدت
أنها زارت باريس وعرفت كل ما فيها ،وبعد
هذه السياحة والتعرف على اآلثار و .و .بقي أن
تلتقي بعض المشاهير الفرنسيين ،فسألت
عن (راسين) فقالوا لها :غير موجود .وسألت
عن جان جاك روسو وكان الجواب ذاته :غير
موجود .وسألت عن شاتوبريان ،وآلكسندر
دوم���اس ،فقيل لها إنهم غير موجودين،
فشكت ونرفزت ..ثم عادت وسألت عن موليير
وفولتيير وبودلير ،فسمعت الجواب نفسه.
وظلت تسأل وهي ال تعلم أن ه��ؤالء كلهم
في الحياة اآلخرة .أخيرًا وبعد إصرارها على
أن ّ تتعرف على شخصية شهيرة مرموقة،
عرفوها على جان بول سارتر ،فسألته بلهفة:
ـ هل أنت حقًا جان بول سارتر؟ فقال :نعم،
أن��ا ه��وِ ..ول َ
���م تسأليني إن كنت أن كنت
أنا (حقًا) جان بول سارتر؟ فقالت الممثلة
الشهيرة ذائعة الصيت :ألن الناس عندكم
في باريس كذابون ،فمنذ شهر عرفوني على
(الفرد دي موسيه) فطرت من شدة الفرح.
وبعد أن قضيت في صحبته سبعة أيام كاملة
بنهاراتها ولياليها ،تبين لي أنه ليس (ألفرد
دي موسيه) ،قال سارتر ضاحكًا :فمن كان إذًا؟
فقالت بغنج ّ
ودبلت عينيها ،وحركت شفتيها
بفخر واعتزاز:
إنه ال مارتين.
كاف.
وفهمكم ٍ
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الغرب واالتفاق
النووي مع �إيران

•علي املزعل
لعل يف هذه الإ���ش��ارات ال�سريعة ما
ي�ساعدنا على فهم املوقف الأمريكي
ودول ال��غ��رب م��ن االت���ف���اق ال��ن��ووي
الإيراين حيث ارتكزت ا�سرتاتيجيات
ال��غ��رب ع��ل��ى م��ن��ع �إي����ران م��ن حتقيق
�أي تقدم علمي �أو تقني وال�سيما يف
امل��ج��ال ال��ن��ووي وق��د جتلى ذل��ك عرب
احل�صار والعقوبات وبناء التحالفات
امل�ضادة ...الأم��ر ال��ذي متكنت �إي��ران
من �إف�شاله وامل�ضي يف برناجمها النووي
وبراجمها العلمية الأخ��رى �إىل احلد
ال���ذي ا�ست�شعر ف��ي��ه ال��غ��رب خ��ط��ر ًا
حقيقي ًا فا�ضطر لفتح باب التفاو�ض
يف حماولة الحتواء الربنامج النووي
الإي��راين �أو �إجها�ضه ب�شكل نهائي �أو
�إيقافه عند احلدود التي و�صل �إليها يف
�أ�سو�أ احل��االت� ...إال �أن �صمود ال�شعب
الإي����راين وحكمة ق��ي��ادت��ه و�إمي��ان��ه��ا
مب�صالح �شعبها �أدى �إىل �إجناز االتفاق
م��ع حتقيق الكثري م��ن ال�شروط التي
ت�ضمن م�صالح �إي��ران وحقها الطبيعي
يف ام��ت�لاك ال��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة ،ومنع
التفاو�ض حول امللفات الأخ��رى التي
كان الغرب يحاول الو�صول �إليها.
ون�ستطيع القول باخت�صار �شديد:
�إن موقف ال��غ��رب جت��اه ه��ذا االتفاق
يتلخ�ص مبا يلي:
1ـ ينظر الغرب �إىل ه��ذا االتفاق
ع��ل��ى �أن����ه خ��ط��وة يف �إط����ار اح��ت��واء
املوقف الإي��راين وفاعليته ال�سيا�سية
واالقت�صادية والع�سكرية يف املنطقة.
2ـ يعتقد الغرب �أن �إيران ما تزال
ع���دو ًا رئي�س ًا مل�صاحله وم��ع ذل��ك فهو
ي�سعى العتبار امللف ال��ن��ووي مدخ ًال
لتفكيك امللفات الأخ��رى وال�سيما تلك
التي تهدد �أمن الكيان ال�صهيوين ...من
خالل انخراط �إيران يف ق�ضايا املنطقة
و�ش�ؤونها و�إقامة عالقات اقت�صادية
مع الغرب من �ش�أنها �أن تعزز �سيا�سة
االنفتاح و�إ�شاعة �أمن��اط ا�ستهالكية
م��ن �ش�أنها ال��ت���أث�ير يف بنية املجتمع
الإي��راين كما يعتقدون لذا فهو يعتمد
على �سيا�سة االحتواء واال�ستنزاف يف
وقت واحد من خالل �إث��ارة النزاعات
ٍ
وتغذية ب���ؤر التوتر و�إث���ارة احل��روب
الطائفية واملذهبية التي مل نكن ن�سمع
بها حني كان ال�شاه حار�س ًا لأمن الكيان
ال�صهيوين وق��اع��دة متقدمة مل�صالح
الغرب اال�ستعماري يف منطقتنا.

نعتقد �أن الثورة الإ�سالمية يف �إيران
ومنذ حلظاتها الأوىل �شكلت حتدي ًا
جدي ًا مل�صالح الغرب يف املنطقة ،ومنذ
�أن ارتفع العلم الفل�سطيني بدي ًال للعلم
ال�صهيوين يف ط��ه��ران �أ�صبح ال�صراع
م��ف��ت��وح�� ًا ع��ل��ى ك��ل االح���ت���م���االت...
انطالق ًا من التزام الغرب اال�ستعماري
ب��الأم��ن ال�صهيوين و���ض��م��ان تفوقه
ب��اع��ت��ب��اره ح��ار���س�� ًا مل�����ص��ال��ح ال��غ��رب
وام��ت��داد ًا مل�صالح ال�شركات املتعددة
اجلن�سيات ونتاج ًا مبا�شر ًا لتحالفات
ر�أ���س املال املتوح�شة التي ي�شكل ر�أ�س
املال اليهودي دعامتها الأ�سا�سية.
ولعل اخلطر الأك�ب�ر ال��ذي �شكلته
ال���ث���ورة الإ���س�لام��ي��ة ع�ب�ر فل�سفتها
وم��ن��ط��ل��ق��ات��ه��ا ال��ف��ك��ري��ة ك��م��ا يعتقد
ال��غ��رب �أن��ه��ا قدمت من��وذج�� ًا للإ�سالم
املرتبط باحلياة وال��ذي يعتمد العلم
منهج ًا لإجراء التحوالت االجتماعية
واالقت�صادية و�سائر �أوج���ه احلياة
الأخ���رى ،وعلى ه��ذا الأ�سا�س جنحت
�إي����ران يف ب��ن��اء ال��ق��اع��دة الأ�سا�سية
للتطور العلمي والتقني وحققت تقدم ًا
كبري ًا خالل زمن قيا�سي.
الأم���ر ال��ذي �شكل ف�ضح ًا وتعرية
لكثري من ال��دول املتخلفة التي فهمت
الإ�سالم فهم ًا جامد ًا و�شوهت املوروث
ال��دي��ن��ي وظ��ل��ت ت����راوح م��ك��ان��ه��ا على
الرغم من �إمكاناتها امل��ادي��ة الهائلة
واك��ت��ف��ت ب��ادع��ائ��ه��ا امل�ستمر خلدمة
املقد�سات وحمايتها ،وت�صدير الفكر
الظالمي التكفريي وحتالفها مع الغرب
اال���س��ت��ع��م��اري مل��ن��ع ن��ه��و���ض �أي حالة
مقاومة يف مواجهة الكيان ال�صهيوين.
�إن النموذج املتطور ال��ذي قدمته
ال��ث��ورة الإ���س�لام��ي��ة يف �إي����ران �شكل
خطر ًا كبري ًا على ا�سرتاتيجية الغرب
وممار�ساته ال�سيا�سية يف املنطقة..
ح��ي��ث خ�����ش��ي ال���غ���رب �أن مي��ث��ل ه��ذا
ال��ن��م��وذج الإ���س�لام��ي املرتبط بالعلم
�سبي ًال للنهو�ض منارة للعامل الإ�سالمي
و�إج���ه���ا����ض��� ًا ل��ل��ت��ي��ارات الإ���س�لام��ي��ة
املتحجرة التي �شوهت الإ�سالم وو�ضعته
يف خدمة الأنظمة املرتبطة بالغرب
اال�ستعماري.
وان��ط�لاق�� ًا م��ن ه��ذه ال��وق��ائ��ع عمل
الغرب ومنذ اللحظات الأوىل للثورة
ع��ل��ى �إج��ه��ا���ض��ه��ا وم��ن��ع��ه��ا م��ن حتقيق
�أهدافها� .إذ ال �شيء يرعب الغرب �أكرث
من امتالك العرب وامل�سلمني لنا�صية
العلم واعتباره منهج ًا للحياة...
ختام ًا نقول:
ويف ه���ذا الإط������ار ج����اءت احل���رب
�إن موقف ال��غ��رب اال�ستعماري من
ال��ع��راق��ي��ة الإي��ران��ي��ة ال��ت��ي م ّولتها
ودعمتها ب�شكل مبا�شر دول اخلليج االتفاق النووي الإيراين ومما يجري
والواليات املتحدة والغرب اال�ستعماري يف �سورية والعراق و�سائر دول املنطقة
وك��ان هدفها الأ�سا�سي تدمري العراق ال ميكن فهمه �إال يف �إطار:
حماية امل�صالح ال�صهيونية وتهديد
و�إيران مع ًا...
منع ًا لأي اح��ت��م��ال لبناء اجلبهة ع��وام��ل ال��وج��ود ال��ع��رب��ي و�إج��ه��ا���ض
ال�شرقية التي ميكن �أن حت�سم ال�صراع م�شروع املقاومة ال��ذي تعاظم يف ظل
العربي ال�صهيوين يف حلظة تاريخية الإجن���از العلمي الإي����راين وال�صمود
ك��ان ميكن �أن حت��دث لو امتلك العرب الأ�سطوري ل�سورية العربية.
وميكن الإ�شارة �أخري�أ �إىل �أن موقف
وعي ًا كام ًال مل�صاحلهم ...ويف هذا الإطار
ميكن �أن نفهم تدمري العراق فيما بعد ال��ك��ي��ان ال�����ص��ه��ي��وين ال ي��خ��ت��ل��ف عن
وم��ا يحدث يف �سورية الآن من حرب موقف الغرب والذي يتمثل يف الرغبة
كونية �إرهابية تخدم م�صالح الغرب اجل��احم��ة يف تدمري الربنامج العلمي
وت�ضمن �أمن الكيان ال�صهيوين وتطيل الإي����راين و���ض��م��ان ا���س��ت��م��رار التفوق
ال�صهيوين يف املنطقة.
�أمد وجوده يف املنطقة كما يعتقدون.

قضايا وآراء

حممـد علي مادون الأ�سعد ...
مل ين�صفه التاريخ
• حكمت �إبراهيم هالل
�إن قلمي يقف عاجز ًا قا�صر ًا ال �أدري كيف �أ�صف؟
وم���اذا �أ���ص��ف ذل��ك ال��رج��ل العظيم� ،صاحب امل��زاي��ا
احلميدة ،والأخالق الكرمية ،واملثل العليا ،والف�ضائل
ال�سامية ،و�سعة قلبه ،ورحابة �صدره ،وحبه للنا�س،
وعزة نف�سه.
فهو يتمتع مبكانة اجتماعية مرموقة �إىل جانب
متتعه بالتوا�ضع وال��وداع��ة والت�سامح ،ك��رمي اليد،
طيب النف�س ،فف�ضائله تق�صر عن حدها مداركنا ،وال
�أ�ستطيع �أن �أ�ستويف تعداد �سجاياه و�سعة ف�ضله على
�أ�صدقائه الذي ال يحيط به بيان.
فهو يرتبط ب�صداقات حقيقية حلمتها الأخ��وة
و�سداها الوفاء ،وبعالقات اجتماعية رباطها ال�صدق
والإخ�لا���ص ،و�أوا���ص��ره��ا الأم��ان��ة وت��ب��ادل الآراء مع
الكثريين من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية واملدنية من وجوه
الوطن وقادته.
اكت�سب �صداقة كل عارفيه ،وجعل يف نفو�س الذين
جل�سوا معه ول��و م��رة واح��دة و�سمعوا �أحاديثه �أن
ي�شتاقوا للعودة �إىل جمل�سه ال�ثري ،والإ�صغاء �إىل
حديثه امل�شوق ،فكثري ًا ما كان �أ�سلوبه ي�ؤثر يف النفو�س
وي�سحرها بطريقة كالمه ال��ذي ي�صل �إىل �شغاف
القلوب� ،إ�ضافة �إىل مو�سوعيته ،فهو مو�سوعي الثقافة
والأدب.
ف�إن حممـد علي مادون ٌ
رجل يتحلى ب�صفات و�سجايا
خلقية قلما تتوفر لدى الكثريين من النا�س ،فهو دمث
الأخ�لاق ،لني العريكة ،طيب القلب ،متوا�ضع توا�ضع
ٌ
�صديق �صدوق،
��ي ،وا�سع املعرفة،
العلماء ،فا�ضل� ،أب ّ
حمب للعلم ،مو�سوعي املعارف يف �أي ب��اب من �أب��واب
املعرفة� ،شديد الإقبال على ما يت�صل بالرتاث واللهجات
القدمية ،فهو مو�ضوعي نزيه يف �آرائه و�أحكامه.
نبذة عن حياته:
ولد حممـد علي مادون الأ�سعد يف مدينة تدمر �سنة
 1933يف كنف عائلة كرمية نقية ورعة حمبة للخري،
تلقى تعليمه يف دم�شق يف التجهيز الأوىل ومن ثم در�س
مقيم يف الثانوية التجهيزية لكليات ال�شريعة وتخرج
منها عام .1952
متزوج ول��ه ول��د واح��د وث�لاث بنات ،ول��ده مناف:
طبيب قلبية ،در�س يف فرن�سا ،وتخ�ص�ص يف الواليات
املتحدة الأمريكية ،وح�صل على الدكتوراه من البورد
الأمريكي.
تطوع حممـد علي مادون يف اجلي�ش العربي ال�سوري
عام  1954وح�صل على �شهادة �ضابط ركن بدرجة
ممتاز ع��ام  ،1965وتقاعد برتبة عميد رك��ن عام
 1976وكان م�ست�شار ًا يف رئا�سة جمل�س الوزراء حتى
عام . 1998
ع�ضو يف جممع اللغة العربية الليبي.
حا�صل على �شهادة دكتوراه من جامعة �أري�س بولد
بوالية هيو�سنت لأهمية مدونته يف النقو�ش القدمية.
خدم يف مواقع ف ّعالة ومميزة :كان مدير ًا للع�شائر
يف الرقة واحل�سكة ودي��ر ال��زور و�ضمري وتدمر ،ثم
ا�ستلم قيادة حر�س البادية ،وكان م�ست�شار ًا يف �إك�ساد
ل�ش�ؤون البدو والبوادي.
وهو ع�ضو يف جلنة اال�ست�شعار عن بعد.
ح��ا���ص��ل ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن الأو���س��م��ة التقديرية
الرفيعة.
-1
الريموك.

م�ؤلفاته :

م�سرية خالد بن الوليد من احل�يرة �إىل

 - 2خط اجلزم ابن امل�سند اليمني.
 - 3عروبة الرببر.
 - 4ال��ق��ب��ائ��ل ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��وري��ة دي��اره��ا
وترحالها.
 - 5الواقع االجتماعي واالقت�صادي يف حو�ض
احلماد العربي.
 - 6م�آثر عربية و�إ�سالمية حتتذى.
 - 7تفاعالت ح�ضارية على طريق احلرير.
 - 8مو�سوعة الغزوات وال�سرايا.
 - 9اخلليج العربي ما�ضيه وحا�ضره.
�	 - 10أطل�س القبائل العربية يف بوادي احلماد.
 - 11املقت�ضب يف ال��ت��ب��دي والن�سب للع�شائر
العربية يف البوادي ال�سورية.
 - 12املدونة العربية املوحدة للنقو�ش القدمية
يف ع�شر جملدات.
وله ما ينيف عن  43كتاب خمطوط قيد الطبع.
وت�ضم امل��دون��ة اللهجات القحطانية والنقو�شية
املحكية واللهجات ال�برب��ري��ة واللهجات العربية
امل�صرية والهريوغالفية والدميوطيقية والهرياطقية
والقبطية.
ولقد كلفه هذا اجلهد ع�شرات ال�سنني وهو ينقب
ويفت�ش وي��ق��ر�أ الأح��ج��ار بكافة لغاتها القدمية
ويف�سرها وي�شرحها ويفك رموزها .وهذا مما جعل هذه
املدونة م�صدر ًا تاريخي ًا قيم ًا وكنز ًا موروث ًا ال يناف�سه
يف ذلك كتاب� .إذ قدم للإن�سانية ما يت�سق ويتناغم مع
تاريخنا وتراثنا املجيد الذي كان الرائد حل�ضارات
الأمم القدمية يف ميدان العلم واملعرفة.
ولكن من امل�ؤ�سف ج��د ًا وال��ذي يحز يف النف�س مل
تعرف العربية قيمة هذا الرجل الفذ ،ومل تطبع �أي
جهة ر�سمية مو�سوعته (املدونة) التي هي يف ع�شر
جملدات الذي ي�ؤرخ فيها لآالف ال�سنني املا�ضية.

قضايا أدبية
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يف اللغة

•د�.شوقي املعري

 املو�سيقا:كلمة املو�سيقا من الكلمات التي ال نزال يف خالف حول كتابتها
ونتحاور ونتناق�ش يف كتابتها ،هل هي بالألف املق�صورة �أو بالألف
رجح الألف املمدودة لأنها كلمة �أجنبية ،وقالوا:
املمدودة ،وث ّمة من ّ
اّ
�إنّ الكلمات الأجنبية تكتب كلها بالألف املمدودة �إل :عي�سى،
رجح كتابتها بالألف املق�صورة
ومو�سى ،وك�سرى ،وبخارى ،وث ّمة من ّ
لأنّ معظم الكتاب واملعاجم احلديثة يكتبها بالألف املق�صورة ،ومنها
املعجم الو�سيط ،ويزيدون فيقولون �إنّ هذا هو الأرجح لأننا �إذا ما
�أردنا الن�سبة �إليها قلنا مو�سيقي ونقول� :إنّ هذا اخلالف يف كتابة
الكلمة ج َّر الطالب وغري الطالب �إىل اخللط والتمييز ،والنقا�ش
تعرب ،ولي�س لها مرداف يف العربية
ونقول� ،إنّ الكلمة �أجنبية مل ّ
ً
�صريحة لكتابتها ،فلم النرتك حرية االختيار ملن
ثم ال قاعدة
يريد كتابتها �سواء بالألف املمدودة �أم املق�صورة ونخفف واحدة من
امل�شكالت التي تنفّر الطالب وغري الطالب ،وينعت لغتنا بال�صعبة!!
 امليزة:ً
زات كثرية فت�ضعف الياء ،ومفردها امل ّيزة
نقول �إنَّ يف العلم م ّي ٍ
بالت�ضعيف �أي�ض ًا ،وهذا خط�أ وال�صواب بتخفيف الياء ،فتقول:
للعلم ميزات كثرية ،ومفردها ِميزة بالتخفيف �أي�ض ًا ،والفعل منها:
ماز مييز ،و�أماز وم ّيز وكذا امتاز ،وامناز ،ومت َّيز ،قال تعاىل يف �سورة
�آل عمران (ما كان اهلل ليذر امل�ؤمنني على ما �أنتم عليه حتى مييز
اخلبيث من الطيب) ومعنى ماز ال�شيء -وهو كما وا�ضح يف الآية
–عزله وفرزه� ،أو ّ
بع�ض ،ومعنى امتاز القوم مت ّيز
ف�ضل بع�ضه على ٍ
تنحى ،قال الأخطل:
فهو
ا�ستماز
الفعل
معنى
أما
بع�ضهم من بع�ض ،و�
ّ
ٌ
قري�ش مبلكها
ف�إن ال تغيرِّ ها
يكن عن قري�ش م�ستما ٌز ومزحلُ
		
ومن املجاز مت ّيز الرجل من الغيظ ّ
تقطع ،ومنه قوله تعاىل يف
فوج
�سورة امللك (( )8/67تكاد مت ّيز من الغيظ كلما �ألقي فيها ٌ
�س�ألهم خزنتها �أمل ي�أتكم نذير)
 كلمة مئة:ي�ستعمل الواحد منا كلمة (مئة) منذ املراحل الأوىل لدرا�سته،
ثم ي�سمع حولها كالم ًا كثري ًا يت�صل بكتابتها ولفظها ،فين َّبه على هذا
وذاك ،ولكن مل ي�س�أل كلُّ واحد منا عن �سبب كتابتها بهذا ال�شكل
�أو ذاك� ،أو عن �سبب لفظها بلفظني .لفظ (مئة) من الألفاظ
امل�ستعملة بكرثة ،وقد قالوا لنا منذ املرحلة االبتدائية تكتب �ألفها
وال تلفظ ،ولكن مل يقولوا ما ال�سبب يف ذلك؟! ورمبا مل يعلم عند
كثريين حتى الآن ،وقد ج َّر هذا اخلط�أ �إىل خط�أ �آخر �سرناه بعد
قليل� ،أما �سبب كتابة الألف فهو �أنّ هذه الألف مت ّيز كلمة (مئة)
عن كلمة (منه) عندما مل يكن التنقيط ،وال�ضبط ،ف�أثبتوا هذه
الألف للتمييز بني الكلمتني ،ومثل هذا كثري يف كلمات عديدة� ،أما
ً
مثبتة يف قواعد
الآن فقد �أ�صبح التنقيط موجود ًا و�أ�صبحت الهمزة
حمد ّدة ،فن�س�أل وي�س�أل كثريون :ملاذا ال حتذف هذه الألف بعد �أن
عرف ال�سبب؟ وبعد �أن �صار الأمر �سه ًال؟
وجنيب فنقول �إنّ هذا يقع على عاتق جمامعنا اللغوية فهي التي
تقرر هذا الأمر ورمبا يقول لك قائل :وما املانع من تركها وعدم
لفظها؟ فنجيب ونقول :يف�ضل �أن حتذف هذه الألف لأن �إثباتها
جر �إىل �أخطاء �أخرى ،فالطفل الذي �أثبتت له الألف يف كتب
قد ّ
املرحلة االبتدائية ال يعرف هذا الأمر ،بل يعرف �أن تكون �أمامه
كلمة م�ضبوطة ليعرف قراءتها ،ثم �إنّ عدد ًا من الكتب قد �أثبت
الك�سرة حتت امليم و�أثبت الألف فباهلل كيف �سي�ستطيع الطفل لفظ
الكلمة؟! ونحن نعلم �أنّ ما يحفظه الطفل يبقى عالق ًا يف ذهنه� ،أمل
يقولوا لنا :العلم يف ال�صغر كالنق�ش على احلجر؟! ثم �إنّ من يتابع
القراءة ومن ي�سمع �إىل هذا اللفظ يجد �أن معظم النا�س يفتح امليم
فيقول (مائة) ف�إذا ما حاول �أحدنا �أن يطبق قاعدة الهمزة يف هذه
الكلمة بهذا اللفظ ف�إنه يجد �أنّ الهمزة يجب �أن تكتب على ال�سطر
لأنها مفتوحة وما قبلها �ساكنة مثلها مثل كلمة قراءة ،وغريها ،فهل
كتبت همزة قراءة على نربة؟
ومن يتابع املذيعني واملذيعات وهم يقر�ؤون هذا اللفظ يجد �أن
عدد ًا منهم ج ّوز لنف�سه تخفيف الهمزة فيلفظها ماية ظن ًا منه �أنها
الأجمل ،والأكرث رقة .بل �أنها كتبت ماية .نعود لنقول �إن كتابة
كلمة (مئة) مبيم فهمزة يخفف عنا وعن طالبنا الوقوع يف اخلط�أ،
وال �أظن �أنّ �أحد ًا �إذا ما ر�آها بهذا ال�شكل �سيلفظها خط�أً؟! �إننا نرجو
ممن يكتبون� ،أو يقدّ مون مادة للقراءة �أن يكتبوها بال�شكل ال�سليم
للقراءة وال �سيما عند من يكتب للأطفال.

د.ح�سن حميد

يا�سني رفاعية!..
أكاد ال أصدق حقًا،
ُّ
أن أديبًا َ
كاثر من األحالم الثقال ماال تستطيع على النهوض بها أو الوصول إليها جل النفوس الكبار ،فجعلها مدنًا ،وقالعًا،
وفضاءات باديات لآلداب ،والفنون ،والجمالّ ،والسلوك ..ثم يرحل من دون ضجيج ،أو تلويحة يد ،أو إبطاء ،أو عتب ،أو كالم!
الطوال التي ماشاها أو ماشته! ً وأي كائن هذا الذي ُينادى من
أي نبل هذا ،أي نفس سكنته وأي حكمة ظلته ،وأي الدروب ُ
السماء فيلبي عن طيب خاطر ،وكأن الخاتمة برزت إليه رويدًا رويدا فأخذها إلى صدره معانقة!
بلى ،إنني أتحدث عن الكبير ياسين رفاعية الذي عاش حياة هي أشبه بكأس شراب ،فيها أخالط كثيرة ..مواجع وهموم
ّ
بهرتها!
وغصات وآهات ال تحصى ،وتخوفات مديدة ال حدود لها ،وأشواق لعوالم الحب ،واللطف ،والسعادة ال توصف لشدة ً
طعومها آسرة ،وطيبةً ،وماتعة! ألن روحه المفطورة على الحب والمحبة كانت مصدة للنكد
كأس شراب ،أخالطها كثيرة! ولكن
ً
ُ
الناس أشجارها ،وأعشابها ،وسواقيها ،وعصافيرها ،ودروبها،
والكدر والتقوالت! لقد رأى الحياة حديقة للمودة ،حديقة..
وظاللها ،وندواتها البراقة الراهجة ،ومواعيدها الدالفات! لكأن ياسين رفاعية ولد في كتاب المحبة ألنه لم يعرف سواها،
وقد ُسعد بها طوال حياته ،وبها ّ
ومعانيها نقوشًا وترسيمات في كل ما كتب!
حبر صورها ،وسلوكياتها ،وطيوفها،
ُ
ّ
ُ
وكم أوذي ياسين رفاعية ،وكم أسيء إليه ،وكم استغيب ،وكم ظلم ،وكم أبعد ،وكم أقصي ،وكم تغرب ،بل وسجن في
والرواية
فلم يقابل ّ كارهيه بما يليق بهم ،بل قابلهم بالمحبة التي هي عنده :عطر الحياة! أدباء يكتبون القصة
ّ
بيروتّ ،
ً
األجناس جهال ،وحقدًا ،وتعبير ًّا عن اصطفافات حمقاء ،تمامًا مثلما يزل
والشعر زلوه ،أي زلوا كتاباته ،من مدونات هذه ّ
ونقاد ّ
حيدوه ،وتجاهلوه ،وتخطوه إلى آخرين من األدباء الذين ظلوا طوال
البناؤون الجهلة حجرًا هو ،دون ريب ،رأس الزاوية،
ً
حياتهم يشربون من نبعته ،ولكنهم لم يصبحوا أصالء مثله ،ألنهم كانوا نسخًا عنه! ال،بل ظلوا ظال لشجرة كبيرة وارفة..
اسمها ياسين رفاعية!
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ُ
و(غلمان وقعوا مصادفة على أرض األدب) وجهات ،ودول قاطعت ياسين رفاعية،
ومنابر ،وهيئات،
ومؤسسات ،واتحادات،
فمنعت كتبه من التداول واالنتشار لعلة أنها (رجيمة) ،فهي –وهنا الشناءة -تتحدث عن الحب والجمال والجاذبية واللطف،
ومناداة األرواح لألرواح ،ومراسلة األشواق لألشواق ،وألنها تتحدث عن التراث ،والبطوالت ،والفروسية ،والحياء االجتماعي،
وروح الحارة ،والحي ،وعن المجتمع /العائلة ،وعن العائلة/المجتمع ،وألنها تشير باليدين إلى حاالت التعب ،واالنطفاء،
والعطب ،وانزياح القيم عن مواضعها ،وانحدار ما هو إنساني إلى ما هو شهواني ،وتحييد األخالق جانبًا لتصير الوغدنة
سلوكًا ومقبضًا من مقابض الحياة! وألنها تناصر أصحاب الحقوق ،واآلهات ،والمواجع ،والخيام ،والهاتفين :بالدي ،بالدي!
وألنها كتابة التقاليد األدبية التي تجعل القصة قصة وليست لعبًا على الحبال ،والرواية رواية تطل منها الحياة على شرفتي
النبل والوضاعة ،وليست آهات وتأوهات واستباحات شيطانية! والقصيدة قصيدة وليست تهويمات في عالم افتراضي
ّ
يلفه الضباب! بل ،كان نبل ياسين رفاعية متجليًا أكثر ،وفي أمرين آخرين ،أولهما كتاباته النقدية ،فهو لم يكتب ،طوال
خال من طعوم األدب وأسراره؛ لذلك كانت كتابته النقدية أشبه باألناشيد ،وهي تقارب
حياته ،عن كتاب لم يحبه ،أو كتاب ٍ
ما استبطنته الكتب معرفيًا لجلو قيمتها من جهة ،ولجلو مواهب أصحابها من جهة ثانية .واألمر الثاني هو ثقافة النبل
واالحترام التي عمل وفق إيقاعاتها ياسين رفاعية ،وهو يقلب نصوص اآلخرين الذين كانوا يراسلونه ،يوم شغل المسؤوليات
األدبية (رئاسة تحرير ،وأمانة تحرير) لصحف ومجالت عربية معروفة ،فلم ينشر إال النصوص (اإلبداعية والنقدية معًا) التي
يفوح منها عطر األدب ،ليجعل عالم الثقافة عالم محبة ،عالم تالق للمحبة المنشودة ،وقد ّ
نحى النصوص الغاضبة من غير حق،
والشاتمة ،والمتطاولة كنبات الهالوك ،والشوكية المفزعة كي ٍال ّ
تعرش بين الناس ،والناصلة حتى ال تغدو لونًا أو اتجاهًا؛
والباهتة الباردة المطفأة لتسترد مصداقيتها ،والناقصة لتتكامل .وبذلك كانت نصوص ياسين رفاعية الجميلة تشبهه
ألنها حبر يراعته ،وذوب روحه ،وتشوفات أحالمه ،ولكم كان تعامله مع اآلخرين ،والكتب ،والتجارب األدبية ،وقبوله لآلخر،
وقناعته المطلقة بالمضايفات أسماء ًوكتبًا وتقنيات ..صورًا ،وحاالت ،ومواقف لكل ما قاله في قصصه ورواياته وأشعاره
ونقده ،وقد غدت مؤلفاته مرآة لسلوكه ،و غدا سلوكه مرآة لكتبه ،وهذا أمر نادر في عالم الكتابة والفن!
وكان من البداهة ،أن يكون ياسين رفاعية وطنيًا بالفطرة ،فقد عشق المكان الشامي إلى حد الهوس ،واشتاق إليه إلى
ّ
حد التعب ،وناداه حتى كاد النفس ينقطع ،فالمكان جهة من جهات الوطنية ،والوطنية جهة مفتوحة على الشوق األبدي.
فكتاباته مدونة عشق لسورية الكبيرة دائمًا بجغرافيتها ،وموقعها ،وناسها ،وقيمتها ،وفوح عطرها ..وعشقها مكانًا وبشرًا
وتاريخًا وعادات وأعرافًا! فالحارة الشامية غدت ،بسبب ما حملته من المعاني الوارفات ،البيت السوري الواسع من اللواء إلى
أم الرشراش ،والمفتوح على المحبة ،وشخوص الروايات والقصص هي أرواح مشغولة بتأثيث عالم المحبة داخل البيوت
عمرتها طيوف المكان ،والزمان ،والبشر مثلما ّ
وخارجها ،وقصائده ّ
عمرتها وجوه النبالة ،والتعالق اآلسر للناس ونداءاتهم
ُّ
وأحالمهم وخطاهم مع البيوت ،والدروب ،واألشواق ،والشرفات الرانيات للدوالي التي تشد البيوت إلى بعضها بعضًا ،مثلما
تشد رفوف الحمام جهات المدن والقرى والجمال ..إلى بعضها بعضًا! وكان من البداهة أن يدور ياسين رفاعية طوال حياته
حول فلسطين ،حول القدس ،وبيت لحم ،والناصرة ،كواحد من دراويش الله الذين مستهم البالد الصغيرة بنورانيتها الجاذبة.
لذلك .وبسبب هذا الحب الجاذب ..كتب ياسين رفاعية ،وتحدث ،وحاور ،وقرأ ،وكابد ،وعانى ،وحزن من أجل فلسطين وأهلها،
وعليه! كان وهو يتحدث عن العرب ،يغلق وجهه ،ويدع دمعه
يرى حال أمة العرب وقد صارت إلى ما صارت إليه ُ
وبكى ،وهو ّ
يتهاطل ،ويقلب كفيه في الهواء حائرًا ،ويتحدث كي ال تخنقه غ ّصته! وحين أوذي من بعض أهل القضية ،حزن حتى كاد
حزنه يقتله ،ولم تكن له من قولة ،هي أشبه بالكي ،سوى :إنهم أهلي!
وكان من البداهة أيضًا أن يكون ياسين رفاعية وفيًا لكل من ّ
تعرف إليهم ،وكان من البداهة أيضًا أن يغمرهم بالمحبة،
وفي المقدمة زوجته الشاعرة أمل جراح ،التي مضت وهي مبللة بمحبته ،وابنته  ،مهجة روحه ،كذلك ،بل وكل من خالطهم،
ً
لقد كان ياسين رفاعية كبيرًا في حبه  ،مثلما كان نبيال مع من ألحقوا به األذيات!
أذكر ،وفي أحد لقاءاتنا ،قال لي :أهل المسلسالت التلفزيونية أخذوا روايتي (مصرع ألماس) بطشوا بها! قلت :سرقوها! قال:
ال ،أخذوها ،ولم يشر أحد منهم إلى أنني كتبت عن الحارة الشامية ،وعن شخصية (القبضاي /أبو دياب) وما فيها من شهامة
تصل إلى ّ
حد الغلو! قلت له :أنت زعالن بال شك! قال ال ،أنا حزين! وأضاف :الكتابات مثل الدوالي ،وهي منتشرة في كل البيوت،
لكن لكل داليه خصوصية تخص بيتها بعناقيدها الخاصة .هذا عرف اجتماعي ،وهو ّعرف الطبيعة أيضًا!
وسألته في آخر زيارة لي إلى مدينة بيروت ،وقد كان منهكًا ،ولكن كان لعينيه برق أخاذ ،سألته :إن كان راضيًا عن مسيرته
األدبية .قال ضاحكًا :طبعًا .الرضا كان رفيقي المؤبد ،لواله ،لما كنت ياسين رفاعية! لقد عرفت الرضا ومعانيه منذ يفاعتي.
يكفي ،يا حسن ،أن أدبي ّ
يدرس في الجامعة! شهادات دكتوراه تدور حول كتاباتي وأنا الذي لم أكمل تعليمي ألن الحياة
أخذتني إليها شدًا باليدين ،ويكفي أن لي أصدقاء هم من كبار أدباء العرب ،إنهم منتشرون من المحيط إلى الخليج ،وهم
أيضًا كثرة في بالد المهاجر .لقد اشتغلت في صحف ومجالت معروفة ،يكفي أن الناس عرفوني وأحبوني ألنني كاتب .هذه
نعمة ،نعمة كبيرة ،ورضا سماوي! سأموت ،وتظل كتبي بين أيدي الخلق ،كلما فتحوها ،مالوا َّ
علي بالرحمة ،ولو همسًا .أتعرف
هذه غاية الغايات! وسكت ،وقد ماجت الدموع في عينيه مثل طيور فزعة ،ثم قال :الحمد لله ،شفناك وشفتنا ..قبل أن نموت.
فارتميت عليه معانقًا!
بلى ،صاحب (مصرع ألماس) ،و(رأس بيروت) ،و(العصافير) و(العالم يغرق) ،و(الحزن في كل مكان) ..ياسين رفاعية ،الشاب
الجميل ،أبو الغرة الشقراء ،والعينين الملونتين ،والشفتين الرجفتين ً
حياء ،سيد المحبة ،وجهة الوطنية ..رحل!

Hasanhamid55@yahoo.com
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قنديل ( فوق) النيل...

رجاء النقا�ش

راودتني فكرة الكتابة عن الكاتب امل�صري
رج��اء النقا�ش بعد �أن ق��ر�أت العدد اخلا�ص
من جملة الهالل• امل�صرية عن املرحوم رجاء
النقا�ش ،عدد �شباط فرباير 2007م حمرم
1428هـ وهو العدد اخلام�س ع�شر بعد مئة.
االفتتاحية ك��ان��ت بقلم جم��دي ال��دق��اق
رئي�س حترير جملة الهالل ،وروى فيها ق�صة
�إ���ص��دار العدد اخلا�ص عن الكاتب والناقد
الكبري رج���اء ال��ن��ق��ا���ش .فتكلم يف املقدمة
ع��ن �سبب ت���أخ��ر �إ���ص��دار ه��ذا ال��ع��دد ب�سبب
موقف رجاء النقا�ش وتوا�ضعه وابتعاده عن
الأ�ضواء ،فقد كان رجاء النقا�ش يعمل ب�صمت
وكان حري�ص ًا على �سمعة جملة الهالل.
رج��اء النقا�ش �أث��رى احلياة الثقافية يف
م�صر �إىل ف�ترة متتد خم�سني ع��ام�� ًا� ،ساهم
يف ال�صحافة الثقافية وال�سيا�سية .خاطب
الأ���س��ت��اذ جم��دي ال��دق��اق ال��ك��ت��اب والنقاد
والباحثني يف الدول العربية وم�صر وخالل
�أي���ام و�صلت �إىل املجلة خم�سون م��ادة بني
درا�سة ومقال وق�صيدة ونحو  15بورتريه
ول��وح��ة تر�سم مالمح رج��اء النقا�ش القلم
والإن�سان.
�ساهم يف �إجناز العدد الدكتورة هانية عمر
زوجة رجاء النقا�ش وكانت ل�شقيقتيه فريدة
و�أمنية النقا�ش دور يف �إجناح العدد.
كانت زيارة الأ�ستاذ جمدي الدقاق مع �أ�سرة
جملة الهالل ملنزل رجاء النقا�ش وكان بينهم
حوار طويل ،بينّ النقا�ش يف هذا احل��وار �أن
القر�آن الكرمي هو الكتاب الأك�ثر ت�أثري ًا يف
حياته م��ن الناحية الأدب��ي��ة والأخالقية
بعيد ًا عن الت�أثري الديني البديهي عند كل
م�سلم يقر�أ القر�آن ويقرتب منه.
ك��ان النقا�ش �شغوف ًا ج��د ًا بحفظ بع�ض
�سور القر�آن الكرمي يف �سن مبكرة من �شبابه
و�ساعده يف ذلك وال��ده املرحوم عبد امل�ؤمن
النقا�ش .كان �أبوه رحمه اهلل �شاعر ًا �أديب ًا كما
كان من علماء الدين يف قرية �صغرية (( منية
�سحنود)) حمافظة الدقهلية ( املن�صورة)،
وكان �أبوه يقول له  :عليك �أن تفهم �أو ً
ال قبل
�أن حتفظ والب��د �أن تعرف معاين الألفاظ
ال�صعبة ثم عليك �أن تقر�أ ق��راءة �صحيحة
من حيث الت�شكيل وه��و ما ن�سميه يف علوم
اللغة بالإعراب وبعد فهم الألفاظ وت�شكيلها
ال �صحيح ًا ف�إن احلفظ يكون �سه ً
ت�شكي ً
ال.
خرج من هذه التجربة ومن حفظ بع�ض
حالة هي حب �شديد للغة
ال�سور ودخل �إىل
ٍ
القر�آنية
ولأن ال���ق���ر�آن ي��ع��ل��م امل�����س��ل��م�ين الإمي����ان
بالأنبياء والر�سل ال�سابقني على �سيدنا حممد
(�ص) مو�سى وعي�سى وير�سم لهم �صورا مليئة
بالتقدير والتكرمي واملحبة لذلك تكونت لدى
رجاء النقا�ش رغبة يف قراءة الكتاب املقد�س
ف��ق��ر�أه وك��ث�ير ًا ما ك��ان يعود �إليه بني احلني
واحلني.
يتكلم النقا�ش عن جانبني من جوانب املتعة
والفائدة من قراءة القر�آن الكرمي:
اجلانب الأول� :أدب��ي وفني وذوق���ي ،لأن
القر�آن مليء بال�صور الفنية الرائعة امل�ؤثرة،
وهي �صور مده�شة من الناحية الأدبية.
اجلانب الثاين :ق��راءة القر�آن هو واجب

ديني على اجلميع.
عمل رجاء النقا�ش (54عام ًا) يف ال�صحافة
منذ بدايات عام  1953يف جريدة اجلمهورية
وك��ان زكريا املجاوي �سكرتري ًا للتحرير �أما
املدير العام للجريدة فكان �أنور ال�سادات وكان
رئي�س التحرير ح�سني فهمي.
عمل يف جملة الإذاع��ة الأ�سبوعية وكان
رئي�س التحرير عبد العزيز �أحمد عرابي وهو
النجل الأ�صغر للزعيم �أحمد عرابي ,وا�ستمر
العمل يف جملة الإذاع��ة من عام � 1954إىل
ع��ام  .1956ت��خ��رج م��ن كلية الآداب عام
 1956ثم عمل قارئ ًا للن�صو�ص يف الإذاعة
وعمل يف جملة البولي�س مع الكاتب والفنان
�سعد الدين وهبة.
وبقي يف جملة البولي�س ملدة �سنتني وعمل
يف ج��ري��دة اجلماهري التي كانت ت�صدر يف
دم�شق �أي��ام الوحدة وك��ان رئي�س حتريرها
جمال الأتا�سي .وبعد عودته من �سورية �إىل
م�صر عام  1956كتب وعمل يف روز اليو�سف
ثم انتقل �إىل �أخبار اليوم عام  1961ويف
ع��ام  1964انتقل �إىل جريدة اجلمهورية
وبعدها عمل يف دار الهالل وجملة الهالل مع
الأ�ستاذ �أحمد بهاء الدين ثم رئا�سة حترير
جملة الهالل من عام � 1969إىل عام 1971
وتلقى دعوة من الأديب الكبري الطيب �صالح
الذي كان يعمل يف وزارة الإعالم يف قطر عام
 1974لإن�شاء جملة الدوحة ويف عام 1979
�ساهم يف �إن�شاء الراية القطرية وك��ان �أول
مدير لتحريرها وبقي يف هذا العمل �سنتني ثم
انتقل للعمل �إىل رئا�سة حترير جملة الدوحة
عام  1981وبقي رئي�س ًا لتحرير هذه املجلة
املهمة حتى توقفها عن ال�صدور عام 1986
ثم ع��اد �إىل م�صر وعمل يف دار الهالل ويف
ابتداء من عام 1987
جملة امل�صور بالتحرير
ً
�إىل �أن انتقل �إىل الأهرام ككاتب متفرغ هذه
الرحلة ا�ستغرقت  54عام ًا مت�صلة يف عامل
ال�صحافة والدخول يف تفا�صيل هذه املرحلة
ت�ستغرق �أكرث من كتاب؟!
وخا�صة �إذا �أرخ��ن��ا وكتبنا �سرية حياته
م��ن والدت����ه ع���ام  1934وح��ت��ى وف��ات��ه 8
�شباط 2008م ،لأنه �ألف �أكرث من  26كتاب ًا
وكانت له كتابات ومقاالت لي�س من ال�سهولة
الإحاطة بها ومتابعتها والكتابة عنها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
•الهالل :جملة ثقافية �شهرية ت�صدرها دار
الهالل �أ�س�سها جرجي زيدان عام  1892ميالدية.

من هو املبدع ؟
•ح�سني مهدي �أبو الوفا
الإب��داع موهبة كامنة يف كل �إن�سان،
حت��ت��اج �إىل �إث����ارة و���ص��ق��ل ومم��ار���س��ة
نوعية دائبة كي تكون ملكة حا�ضرة.
ت��ع��ن��ي ام���ت�ل�اك ال��ن��ظ��رة ال��ث��اق��ب��ة
وال�����ق�����درة ع���ل���ى اخ���ت���راق احل��ج��ب
التقليدية ،وقراءة النتائج قبل �أوانها
و�إعطاء البدائل الالزمة.
يظن بع�ض النا�س �أن الإن�سان املبدع
ول���د ه��ك��ذا م��ب��دع�� ًا ،وه���و م��ف��ه��وم غري
�صحيح ،ولالخت�صار �أق��ول كل �شخ�ص
ي�ستطيع �أن يبدع ويبتكر �إال �أن ي�أبى
ذلك !
�أي �أن الإب���داع ال يقت�صر على فئة
دون �أخ���رى فاجلميع ي�ستطيعون �أن
يكونوا مبدعني �إذا رغبوا بذلك.
ومثال ذلك :
ك��ان �أح���د رج���ال الأع��م��ال يقف يف
طابور طويل يف �إحدى املطارات الحظ
الرجل �أن �أغلفة تذاكر ال�سفر بي�ضاء
خالية ،ففكر يف طباعة �إعالنات هذه
الأغلفة وتوزيع هذه الأغلفة جمان ًا
على �شركات الطريان ،وافقت �شركات
الطريان على هذا العر�ض ،وخا�صة �إنه
كان جمان ًا ،وقد تعاون مع رجل الأعمال
م��دي��ر �إح����دى امل��ط��اب��ع ومت امل�����ش��روع،
والنتيجة كانت مذهلة حيث الأرب��اح
مباليني الدوالرات.
�إذن الفكرة الإب��داع��ي��ة و�إن كانت
�صغرية ،لكنها كانت جديدة ومل يفكر
فيها من قبل ،و�صار لهذا الرجل زبائن
م��ن ال�����ش��رك��ات ال��ك�برى يف ال��والي��ات
املتحدة.
وهكذل نالحظ �أن الإبداع هو �إيجاد
احللول مل�شاكل �أو اال�ستفادة من �شيء
م��وج��ود لإي��ج��اد ���ش��يء غ�ير م��وج��ود.
ولتح�سني ع�لاق��ة م��ا �أو للتعامل مع
الآخرين.
مالمح ال�شخ�صية الإبداعية:
الإبداع �سلوك �إن�ساين خالق يكمن يف
داخل كل فرد ،يتفتق يف حاالت حتفيز
املدارك وا�ستثارة الأحا�سي�س يف و�سائل
عديدة ،ليوجد �أفراد ًا متميزين لديهم
ملكة احل�ضور الدائم واحليوي للعقل
الباطن ،وبا�ستطاعتهم احل�صول على
�أن�سب احللول و�أف�ضلها من جمموعة
خ���ي���ارات م��ط��روح��ة �أو ا���س��ت��ن��ب��اط
جمموعة ر�ؤى وتطورات مبتكرة مل�س�ألة
ختمت على �أنها م�ستع�صية.
لذا يعد الإبداع موهبة كامنة يف كل
�إن�سان كبقية املواهب امل�سترتة ،حتتاج
�إىل �إث����ارة و�صقل ومم��ار���س��ة نوعية
دائبة كي تكون ملكة حا�ضرة عند كل
ملمة و�إنتاج جديد.
غري �أن هناك بع�ض الأف���راد تظهر
قابليتهم وق��درات��ه��م الإب��داع��ي��ة من
خالل مواقف طارئة �أو ظروف حرجة،
وه����ؤالء عليهم التوجه �إىل �أنف�سهم
�أك�ث�ر وال��ع��ن��اي��ة بقابلياتهم ،وتغيري
منط �سلوكهم مبا يتالءم وال�صفات التي
يحملونها ومن جملتها:
 – 1احل�سا�سية:
وتعني ال��ق��درة على وع��ي م�شكالت

موقف معني والإحاطة بجميع �أبعادها
والعوامل امل�ؤثرة فيها ،ومناق�شتها ب�سعة
�صدر والتعامل معها ب�إيجابية وحكمة
ف�لا ت��ع��ود الأزم����ات امل�ستع�صية على
املبدعني بالإحباط �أو ال�شعور بالف�شل
والنق�ص يف �أغ��ل��ب الأح��ي��ان .بخالف
ال��ك��ث�ير م��ن الأف�����راد ال��ذي��ن تزيدهم
�صالبة الأزم��ات تراجع ًا ونكو�ص ًا �إىل
ال���وراء �أو �شعور ًا �شديد ًا بالإحباط
فينهزمون يف ذوات��ه��م �أو ً
ال ث��م �أم��ام
خ�صومهم ومناف�سيهم ثانيا ً.
 – 2الطالقة:
وهي القدرة على �إنتاج �سيل كبري من
الأفكار والت�صورات الإبداعية يف برهة
زمنية حمدودة وتتنوع الطالقة �إىل :
طالقة الكلمات:
�أي �سرعة �إنتاج كلمات �أو وح��دات
للتعبري وفق ًا ل�شروط معينة يف بنائها
�أو تركيبها.
طالقة الأفكار:
�أي �سرعة �إيراد عدد كبري من الأفكار
وال�صور الفكرية من �أحد املواقف.
طالقة التعبري:
�إي القدرة على التعبري عن الأفكار
و�سهولة �صياغتها من كلمات �أو �صور
للتعبري عن هذه الأفكار بطريقة تكون
مت�صلة بغريها ومالئمة لها.
 – 3املرونة :
وه��ي ق��درة العقل على التكيف مع
املتغريات واملواقف امل�ستجدة واالنتقال
من زاوي��ة جامدة �إىل زواي��ا متحررة
تقت�ضيها عملية املواجهة.
 –4الأ�صالة :
وتعني تقدمي نتاجات مبتكرة تكون
منا�سبة للهدف والوظيفة التي تعمل
لأجلها.
 – 5الب�صرية :
وهي تعني امتالك النظرة الثاقبة
وال�����ق�����درة ع���ل���ى اخ���ت���راق احل��ج��ب
التقليدية ،وقراءة النتائج قبل �أوانها
و�إعطاء البدائل الالزمة لالحتماالت
املتوقعة كافة.
�أ�س�س النظم الإبداعية :
الإبداع كما عرفناه هو ابتداء �شيء
ال عن مثال �سابق ،وهو �سلوك متميز يف
ا�ستنباط اجلديد والفريد من احللول
واخل���ي���ارات ،فهو واحل��ال��ة ه��ذه جهد
خارق وعمل جبار يحتاج �آليات معرفية
وفنية راقية و�أ�س�س تنموية ا�ستثنائية
تختلف عن كل ما �سمعناه و�شاهده يف
�أعمال �أخرى ومن جملتها:
عدم اعتماد احللول اجلاهزة
يعتمد الأفراد غالب ًا عند مواجهة �أي
طارئ �أو بحث �أية م�س�ألة م�ستجدة على
خم��زون ذاكرتهم من نظريات وحلول
مماثلة �أو م�شابهة ملا يحدث لهم ،ونقل
التجربة.
�أو بتعبري �آخر رف�ض احللول اجلاهزة
وامل���أل��وف��ة ،وات��خ��اذ جديد يتوافق مع
الهدف املن�شود ،ومن يطلق ا�ستجابات
غري م�ألوفة ملنبهات غري م�ألوفة ال ميكن
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�أن يطلق عليها ا�ستجابة �أ�صلية ،لأنها
طلقات �إنتاجية هادرة غري مواجهة.
الت�أين يف ح�سم املوقف:
وال �شك �أن ال�سرعة مطلوبة يف
كثري من الق�ضايا ،ولكن على ح�ساب
اجل����ودة وال��ن��وع��ي��ة �أو الإح��اط��ة
والإمل��ام بجوانب املو�ضوع املختلفة،
فالبع�ض م��ن ال��ن��ا���س بحجة �ضيق
ال��وق��ت والإ����س���راع يف �إجن���از املهمة
والربنامج يتوقف عند حدود معينة
ويكتفي مب��ا ح�صل عليه م��ن نتائج
متوا�ضعة �أو جريئة يف حني يتطلب
امل��وق��ف ���ض��غ��ط�� ًا �أك��ب�ر ع��ل��ى العقل
لإخراج كل ما لديه من �إبداعات مع
مراعاة عن�صر الزمن ،طبع ًا للطوارئ
�أحكام واكت�شاف �أرقى الر�ؤى وات�ضح
احللول.
زرع الثقة بالنف�س
احلياة والتجارب قد ت�صيب حين ًا
وتخطئ حين ًا �آخر( ،يف جتارب علم
م�ست�أنف) وال��ع��اق��ل م��ن ات��ع��ظ من
هفواته و�أخ��ط��ائ��ه ونه�ض م�سرع ًا
لتقدمي املزيد من النتاجات للو�صول
للهدف املن�شود ،ودون �أن يعيق توقفه
عمليات منو تفكريه الإبداعي ،وينقل
عن الكاتب الربيطاين �شك�سبري �أنه
مل ي�صل قمة امل��ج��د وال�����ش��ه��رة �إال
بعد نك�سات عدة غري عادية مر بها
يف م�شواره الأدب��ي ،ورمبا غطت �ألف
رف�����ض لنتاجاته الأدب��ي��ة م��ن قبل
ال�صحف الربيطانية ،ومبوا�صلة
الطرق املتوا�صل للعقل ا�ستطاع �أن
يقدم �أع��م��ا ً
ال �أدب��ي��ة فريدة خلدت
ا�سمه �إىل اليوم.
ث��م �إن الف�شل يف ج��ان��ب معني ال
يعني ب�أي �صورة عدم طرق اجلوانب
الأخرى فالإن�سان مل يخلق ليبدع يف
ه��ذا اجلانب دون ذاك ،و�إمن��ا عليه
بذل اجلهود وزرع الثقة بنف�سه على
ال��رغ��م م��ن االنتكا�سات يف حياته
للو�صول �إىل احلالة التي تفتق عقله
وترفع م�ستوى تفكريه.
رفع امل�ستوى الثقايف والعلمي:
العقل يحتاج �إىل �إم����داد ثقايف
وع��ل��م��ي رف��ي��ع وغ�ي�ر منقطع حتى
يتمكن من طرق اجلديد وفتح نوافذ
غري معروفة �أما اجلمود مع املخزون
املا�ضي وقطع التوا�صل م��ع العلوم
امل�ستجدة ي�ضيق عمليات حترك
العقل وتنقل حم��اوالت انطالقه يف
�آفاق الدنيا الوا�سعة ،وخطاب احلق
تعاىل �إىل نبيه �صلى اهلل عليه و�سلم
�أكرب دليل (وقل رب زدين علما) (طه
 :من الآية � )114صدق اهلل العظيم،
وه��ذا ي�شري �إىل م�س�ألة ا�ستمرارية
طلب العلم والتوا�صل مع الثقافات
الأخرى.
وه��ذا يعني بال�ضرورة �أن جتعل
هناك وقتا لقراءة الكتب غري املعنية
بتخ�ص�صك امل��ه��ن��ي وب��ع�����ض الكتب
يف العلوم الإن�سانية والتي ت�شكل
ق��راءت��ه��ا ح�صيلة ثقافية لديك
ت�ساعدك على رفع امل�ستوى الثقايف
والعلمي ل��دي��ك مم��ا يحفزك على
الإبداع يف عملك و�سلوكياتك.

•

�شاعر وكاتب عراقي

الت�شكيلي ناجي عبيد:
الفن املحلي هو الطريق ال�صحيح للعاملية
•رمي احلم�ش

«�إن�سان ب�سيط لآخ��ر حلظة يف حياتي»..
هكذا يُعدُّ نف�سه الت�شكيلي ناجي عبيد ,هو
العا�شق الغيور على وطنه ,لي�س �سيا�سي ًا غري
�أن��ه م��درك �أن وطنه م�ستهدف منذ خم�سني
�سنة ،بل و�أك�ثر ,وتق�سيم ه��ذا ال�شرق لي�س
بجديد بل هو ح��رب قدمية الت��زال رحاها
تدور حتى اللحظة.
فنان بيئوي ،خمل�ص لفراتيته على الرغم
من �أنه مل يع�ش يف مدينة دير الزور �إال �أربع
�سنوات ه��ي طفولته ،لكنه م��ا زال يحتفظ
ب��ال��ف��رات و�أ���ش��ج��ار ال��غ��رب واحل��وي��ق��ة وفق
�صياغة ر�شيقة و�ألوان ممتعة للعني .خمل�ص
ملحليته ,ومنفتح على الفنون الأخ��رى ,دائم
البحث عن اجل��ذور احل�ضارية واجلمالية يف
تراثنا ال�سوري ,بد�أ الر�سم يف عمر ال�سابعة،
والتحق بال�شرطة اجلنائية خالل �أربعينيات
القرن املا�ضي يف مدينة حلب حتديد ًا يف باب
الفرج ،وعندما نالت �سورية ا�ستقاللها عن
فرن�سا ترك ال�شرطة والتحق بالأركان التي
كانت يف موقع فندق ال�شام ال��ي��وم .غريته
الوطنية �أب��ع��دت��ه ع��ن ال��ر���س��م �إىل ال�سلك
الع�سكري ما يقارب ثماين ع�شرة �سنة ،هي
ال��ف�ترة التي ق�ضاها يف احل��ي��اة الع�سكرية
�إميان ًا منه �أن التفوق يف �أمر يتطلب االلتزام.
ح��ارب مع الثورة الفل�سطينية دون موافقة
حكومته ،ولأن ذلك خمالف للقانون ح�سب
العرف الع�سكري ف�سرح من اجلي�ش برتبة
نقيب ،حيث حاولت حكومة �أم�ين احلافظ
�إعدامه لأنه التحق بالدفاع عن فل�سطني من
دون موافقتها.
ب�أ�سلوب فني جميل مقنع ر�صد الت�شكيلي
عبيد الرتاث ال�سوري القدمي املختبئ يف الكتب
والأ�ساطري والق�ص�ص وال�شخ�صيات التاريخية
مثل ق�صة عنرتة وعبلة ,التي ت���ؤرخ لروح
ال�شخ�صية الفنية ال�شعبية ,والزير �سامل,
وعقبة بن نافع ,وخالد بن الوليد ،والأيقونة
امل�سيحية ،وغريها ،بالإ�ضافة �إىل بورتريهات
ل���ل���م���ر�أة ال�����س��وري��ة ,واحل�������ارات واحل����رف
الدم�شقية ,يف حم��اول��ة للبحث ع��ن الآف��اق
اجلمالية يف ال�تراث ال�سوري العريق ,وهى
تنقلنا �إىل م�ساحات من الت�شكيل والتعبري ،كما
�أدخلت اللم�سة الدرامية فيما يتعلق باملوروث
ال�شعبي من حكايات وفولكلور وحارات قدمية،
القت �إقبا ًال من ال�سوريني ,والعرب والأجانب,
وكان �أول من �أدخل الرق�ش العربي «الزخرفة
العربية» على جممل �أعماله ،نق�شها الفنان
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�إ���ض��اف��ات تراثية ورق�����ش مرتاق�ص تعر�ش
بني ف�سيف�ساء ده�شته ..لغة �شعرية ب�أبعاد
ودالالت مغرية للغرق فيها ،ب�صراحة ما من
�أحد يعرف �شيئ ًا عن الفن املحلي حتى لو كان
مثقف ًا ،لذلك ب�شكل ما �أ�ضع ثقافتنا املحلية يف
اللوحة لأقول لهم �أنتم عرب وهذه الإ�ضافات
التزيينية التي مل�ستها يف اللوحات وخا�صة
البورتريهات ف�إنني �أعمد �أال تكون مزعجة..
بل ت�ضيف جماليات على ال�صورة� ،أحيان ًا �أ�ضع
رق�ش ًا بعبارات حتمل دالالت �سترتك حتم ًا
�أثرها يف نف�س املتلقي ..و�أحيان ًا مث ًال اللوحة
التي �أمامك «ر�سم لفتاة حنطية اللون مطعمة
بورق الذهب» زينتها بورق مذهب� ..أنا �أح َّبهم
مبحليتهم ،فاللوحة فيها علم وف��ن و�إب��داع
وخلق.
ال�شعبي بروحه الطليقة ..من �آف��اق الآف��اق
�إىل �أع��م��اق الأع��م��اق ُّ
ك��ل ذل��ك �ستجده يف
مر�سمه يف التكية ال�سليمانية ،حيث ت�سرقك
الوجوه ورائحة الرتبنتني من رطوبة املكان,
وفنان بد�أ عقده التا�سع وما زال يحمل احللم
والأمل بامل�ستقبل.
�أحب دم�شق وح ّلق يف ف�ضاء تاريخها ،عن
ذلك يقول عبيد :دم�شق ،مدينة �أده�شتني
بتاريخها الإن�����س��اين ،ال��ث��ق��ايف ،احل�����ض��اري،
العروبي ،ويف دم�شق كلها ال يوجد غري بناء
عربي وحيد هو اجلامع الأم���وي ,فلي�س كل
بيت عربي هو عمارة عربية .قبله مل يكن
يف دم�شق عروبة ،العروبة ج��اءت مع الفتح
الإ�سالمي ،من باب �شرقي دخل الإ�سالم ..ولو
تتبعت م�سار الأبنية فيها �ستجد العثماين،
الفار�سي ،ال��روم��اين ..،هي �أمم جاءت وبنت
ح�ضارات وب��ادت ,كل حاكم كان ي�أتيها ،كان
ير�سل طالب ًا حرفيني ليبنوا ل��ه ق�صر ًا..
و�أولئك كانوا يبنون ثقافتهم �أي بيئتهم..
فهذا البنّاء ال يعرف غري بيئته� ،إنه ينفذ ما
تع ّلمه.
الفن املحلي:
يقول عبيد :الفن املحلي هو الطريق ال�صحيح
للعاملية ،ولأنني م�ؤمن مبحليتي وبوطني بقيت
���رب و�أط��� ّور يف لوحتي مط ِّعم ًا �إي��اه��ا فن ًا
�أج ّ
عربي ًا �صرف ًا ،هو ح�ضارتنا لأنه ميثل بيئتنا,
�سقف واطئ ور�ؤو�س �شاخمة لوجوه تقفز من
اللوحة حم ّملة بالأحالم بني زرقة و�شم�س..

اللوحة وحرب اليوم:
يقول الت�شكيلي ناجي :مل ت�ؤثر احلرب
على لوحتي ..بر�أيي يف تاريخ الفن من ع�صر
نه�ضة �أوروب��ا �إىل اليوم مل تر�سم غري لوحة
وحيدة ..هي لوحة ت�صور عملية �إعدام� ..إنها
متثيلية �ضعيفة كر�سم ومو�ضوع ..لأن احلرب
تكتب ،وبالبالغة واملنطق ميكنك �أن ت�صل
�إىل عقل الآخ��ر ،واللوحة م�ساحة حمدودة
وتعبري حمدود.
ال��ف��ن��ان ن��اج��ي ع��ب��ي��د م���ن م��وال��ي��د دي��ر
الزور ,1918ع�ضو م�ؤ�س�س يف نقابة الفنون
اجل��م��ي��ل��ة ب��ه��وي��ة رق���م ( ,)4ع�����ض��و احت��اد
ال�صحفيني العرب من اجلامعة العربية ,ع�ضو
جمعية �أ�صدقاء الفن بدم�شق ,حائز امليدالية
الذهبية مع �شهادة تقدير من الرئي�س الراحل
حافظ الأ�سد ونقابة الفنون ,وعلى امليدالية
الف�ضية من بنك الرافدين بالبينايل العربي
الأول يف بغداد  ,1974وامليدالية الف�ضية
مع �شهادة تقدير من مديرية معر�ض دم�شق
ال��دويل يف دم�شق .وه��و الفنان الوحيد من
�سورية وال��وح��ي��د يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي ,ال��ذي
لديه لوحة مقتناة يف املكتبة الوطنية يف
ب��اري�����س ,ب��ذل��ك ي��ك��ون ال��ف��ن��ان الأول ال��ذي
يخرتق اجل��دار الأوروب���ي و ُي��دخ��ل نوع ًا من
احل�ضارة الع�صرية بثقافة عربية يف فرن�سا
ال تقلد الفن الأوروبيَّ .
خط �أول «تروي�سة»
ل�صحيفة البعث املحلية ,يف بيته �سبعة �آالف
لوحة ,قدمت عن �أعماله �أربع �أطروحات لنيل
الدكتوراه يف كل من جامعة ( لينيغرياد ,بوزار,
القاهرة ,تون�س).
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زرقـاء

•�صالح حممود �سلمان

شعر

يا قلب
• عز الدين �سليمان

هي ٌ
وردة �أخرى تطلّ مبو�سمي		
قلب!! مالك؟ هل �سمعت عتابي
هـي ذي ُتنـادي
يا ُ
َ
ٌ
َ
َ
َ
ر�شفة ذابت على �أكوابي
هي
أحباب!! 		
وهـي ت ْفت ُـح قل َبها املكنـونَ
يا قلب تخ�شى غدرة ال
		
ِ
ً
خائفة وقد
هي هم�سة الأغ�صان
الـر�ؤى و ُتطِ ـلُّ
�أحت ّبها؟ ف�أجبتني متلعثماً:
فـي ُم َقـلِ ُّ
احلطّ
اب
لرجعة
أوان
ل
ا
		�
آنَ
ِ
َ�ص ْيحتُها ُت ُ
ال�صمتَ :
خيف َّ
و َ
مل ال�س� ُ
حت�س مبا بي؟!
		
ؤال؟! �أال ُّ
كم وردةٍ غازلتها!! و�شممتُها!!
يا َل ْل َهـ ْولِ !
ٌ
كذبة قد �أورقت �أفنانها
هي
أ�صحاب
ل
ا
أعني
�
عن
واريتها
		
ِ
ٌ
َ
حف كا َ
هاء َتزْ ُ
جلـرا ِد
تلك
هياكل َ�ش ْو ُ
هي مثل باقي الفاتنات ببابي
		
أعوام ،و�أن�سى �أنّها
ومتر � ٌ
ُّ
القمـح
�إلـى ُحقـولِ
ِ
ٌ
ليلة
هي
جنمة �أطف�أتها يف ٍ
كانت خم ّب�أ ًة بقلب كتابي
		
َت ْل َته ُِـم الطيـو َر
ملّا جرى وح�شي وراء رغابي
		
•••
ُ
وك َّـل ما َتلقـا ُه من َ�ش َج ٍـر
ً
جمنونة
و�شربت حمرة ثغرها
�أكذبتَ يا قلبي؟! �أ�أنت هوي َتها
زهـر ُه ُع ْمـر ًا
َتفت ََّـح ُ
كالطفل يهوى � َ
أعناب
		
أجمل الألعاب؟!
		
والطري يع�شق حمرة ال ِ
ً
النـا�س
ِـر بهجـة يف
ِ
ل ُيثم َ
مرت مرور العابرات على يدي
عاقبتني ملّا جريتَ وراءها
ّ
يـا َل ْل َهـ ْولِ !
و�سكنتَ يف كل ّية الآداب
�شهي طاف يف �أهدابي		
		
ٌ
حلم ٌّ
�أَذ ُر ُعها ُتفت ُ
ُ
النحـل
ِّ�ش ما َبنـا ُه
َت�سرقُ ُجهـدَ ُه
الق�ص َب املُ َجـ َّر َح
ك�س ُر َ
و ُت ِّ
فـي َ�سواقي اللَّ ْح ِـن
ُ
ال�سكونَ مبا ت�صاعِ دُ
َتخرتقُ ُّ
جـي
مـن ُ�ص ِ
راخ املَعدنِ ال َه َم ِّ
•طالل الغ ّوار /العراق
فـي وجـهِ الطفولـةِ والغنـاءِ
•غالب جازية
ومـا تراءى يف العيـونِ
(االحتالل االمريكي)
(حرائق)
مـن اخ�ضرا ٍر ُمرت َق ْـب
عينيك �أ ْم �سِ ْر ُب ُ
اخلزامى
�سما
ِ
منذ 2003
أحزانك
�أنا ق�صيد ُة �
ٌ
َ�أ�صابتني و�أحالمي يتامى
ِ
عميـاء َتخْ ُ
بـط
�صرخة
هـي
ُ
و�أنا ارى وجوها
الذي
انتظارك
أنا
�
ِ
َ
ُ
َ
ـروج
مل
ا
على
اليبا�س
ة
ر
ز
مثـل
ِ
ِ
مجْ
ِ
إليك من ذوبانِ روحي
�أبثُّ � ِ
مالمح لها
ال
َ
ي�شيخُ على النوافذِ
اللَّ ُ
د
ال�سوا
ها
نح
َ
يـل يمَ
ُ
�أو �صباح
�سالم ًا يا هوى قلبي �سالما
التي
جراحك
أنا
�
ِ
ُ
الرجيـم
و ُبقعـة الزيتِ
ِ
حتى خ ّي َل يل
هواك فكلُّ
حرف
أكتب عن
َ
ِ
ٍ
احلرائق
ونُ
تدّ
و� ُ
َ
ني
ال�سن
ـم
ح
ر
يف
م
ـا
ُتر ِّمـدُ الأ ّي
ِ
َ
َ ِ
�أنّها قبو ٌر مت�شي
الذي
كتابك
أنا
�
ِ
وتعتلي قِ َم َـم اللَّ َه ْـب
بلونِ َّ
يرت�سم ارت�ساما
وق
ال�ش ِ
ُ
أفتحهُ
لل�شمو�س
�
دائما
ِ
(خيبة)
و� ُ
ني و�أنتِ َن ْب�ضي
أهتف يا حن ُ
كي � َ
أقب�ض على النها ِر
تلك الطيو ُرعلى الغ�صونِ
قـاء �أذه َلهـا املَكـانُ
َز ْر ُ
َ
وب َ
وجع �أقاما
ني جوانحي ٌ
عبثا
جراح
ُ
ا َّثـاق َلتْ نظرا ُتهـا
كم
نزفتْ
ُ
مرةٍ
خيباتك
و
أحم
�
أن
�
أحاول
�
ِ
َ
رب
ع
ب�شر
نحب
َّا
ن
ك
إذا
�
ِ ٍّ
أحرفها النحيلـةِ
ُّ
وتك�س َرت مر�آ ُة � ُ
َّ
طبق امل�سا �أحالمها
على ِ
أتهجاك ب�أحالمي
�
حني
ّ
ي
ال�صب
ة
�
آ
مـر
مثـل
ِ
ـةِ
َّ
عال َم احلزنُ مينعنا عالما
�شجنا
�صباحك
كنت اطّ ُل على
ِ
حني فاج�أها الفـراقُ ُ /
املـوت
�صباح
وبعرثها
ُ
هباء
ُ
فريح الغد ِر تنرثنا ً
ف�أراه ينثُّ غبارا
َّجـم
« يــا َلل ُْحزنِ ! «  :قـال الن ُ
أنهارا
�
وارى
ُ
هر ُيو�سعنا اتهاما
وعذْ ل الدَّ ِ
َ
وان�سفحت ُر�ؤا ُه على ال�شظايـا
َ
(�أحمو اليبا�س باخ�ضراري)
ذراعيك
بني
تبكي
ِ
فاكتـ�أَ ْب
اليبا�س
�أ ّيها
ت�شرب من دِمانا
الهجر
ونا ُر
ِ
ُ
ُ
وربيعك ت�سرقهُ الأفاعي
ِ
طاملا
وح ْمى الي� ِأ�س ترتكنا حطاما
ُ
ُ
كلماتي
أترك
ها �أنا �
� َ
�ص بنا
ُ
أكرثت الرت ّب َ
را�شـة
هـي ذي ال َف
َ
فما ُ
تبتكر مدنا و�شوار َع
بال الليايل ال تبايل
ُ
لي�س يل
َم ْي ً
النجـم
تـة َتهوي على وق ِع انطفاءِ
ِ
لك ....
�إل
�أت�أ ّم ِ
احلب هاما
عا�شق يف
الوردي
والأَ�شعا ُر ُتغلـِقُ ُحل َمها
بحرقةِ
َّ
ٍ
ِّ
َ
أباغتك
�أن �
ي�شبهك
مل �أجدْ ما
ِ
َتكت ُُـم � ً
القلـب
آهـة يف
ِ
العمر والأيا ُم مت�ضي
مير
ُ
ُّ
باخ�ضراري
ٌ
فارغة
م�ساءاتك
ِ
َت�ستق�صي كالم ًا غارقـ ًا
القلب ما عرف الفطاما
وهذا
أ�سراب طيو ٍر تعربين
ُ
�إال من � ِ
فـي لجُ َّ ـةِ الأَنْـواءِ
تلك الطيو ُرعلى الغ�صونِ
ْ
إمياءتي
�
تلحظ
مل
هواك ينبو ٌع لفجري
ك�أنَّ
ِ
َ
ال�صخ ْـب
�أَعيــاه
جراح
ُ
كانت �أ�شجا ٌر كثري ًة
كم مرةٍ نزفتْ
إح�سا�س ب�إح�سا�سي ت�سامى
و�
ٌ
تبكي يف �صدري
ني يف هذا ا َ
راك َت ْن َتحب َ
طبق امل�سا �أحالمها
راب املُ ِّـر
�أ ُت ِ
على ِ
خل ِ
فكلُّ ق�صيدةٍ غزلتْ منام ًا
�شجنا
زرقـاء ؟
يا
ُ
(ال�شهيد)
وكلُّ
ن�سيمة فاحتْ غراما
ٍ
�صباح
وبعرثها
ُ
ُ
ُ
�
أ�صوات انك�سا ٍر تمَلأ الطُّ ُرقـاتِ
َ
الكئيـب
باخلطْ ـ ِو
وكلُّ
دقيقة عا�شتْ عذابي
ٍ
ِ
حني احت�ضنتْ
َ
ْلـى
ك
ث
مامة
و ُب َّح ٌـة َك َي
ٍ
وذاقتْ لوعتي قالتْ  :حراما
-1
�شظايا االنفجار
ُتفت ُ
ِّ�ش عـن هديـلِ تــا َه
كل ّما
ذلك ال�صبي
فهلْ عربتْ
عيونك يا مالكي
ِ
َ
َّعيـب
فـي �صخ ِب الن ِ
تهجيتُ
حبك
ِ
ّ
النا�س
هر َع �إليهِ
ُ
ُ
حيث اخللقُ ناما
ال ُع ْم ُـر َيـذْ وي َ
ف�ؤا َد الليلِ
و�سنة
�س
ٍ
مثـل َ
زهر ًة
لكن ّهم مل يجدوه
ـب الدخـانِ
علـى ُ
�سح ِ
زهر ًة
ال�سهدَ والنجوى �شهودي
ترينَ ُّ
َ
قال �أحدهم:
ُ
إليك
وفـي مَتاهـاتِ الغبـا ِر
وقلتُ �إنيّ و�صلتُ � ِ
ال�شم�س
ر�أيتُ يدَ
وكلُّ جوارحي ت�أتي قياما
ِ
�أتّ�سعت �أمامي
ومـا وهَ ْـب
تلملم �أ�شالئه
ُ
َ
� ُّ
إليك ملهمتي حياتي
حقول املعاين
أزف � ِ
و�أخذتهُ �إليها
وغاب الطريق
َ
ــب ..
ف�أنتِ حبيبتي عام ًا فعاما.
َت َّبــت  .........و َت ّْ

ق�صائد

عينيك
ِ
�سما

شعر
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هناك ،منذ حني

•بديع �صقور
-1-

قبل جميء الغيم
كانت الأر�ض حزينة
بعد رحيل الغيم
ذوتِ الورود
وماتت االبت�سامات.
- 2َ
خريف ال�سهول
يعربون
ي�صعدون �أعايل اجلبال
يح�صدون الريح..
ي�سعون من �أجل رغيف
�أبد�أ ْ
-3منذ الأبد
و�إىل الأبد
ي�صولون فوق ظهور املتعبني..
ٌ
غيمة يطاردونها ب�سيوفهم
كلَّما هربت
« �أينما تهطلي فخراجك يل»•
•••

كلُّ ما يطاله �سيفي
َّ
كل ما ُّ
حتط فوقه قدماي

• �أمري �سماوي
�أ�سلّم بانحيازي �إىل �شهوات عدلٍ جائر،
فر ً�صا للتندّ ر..؛
ول�ست �أرى َ
ومن ذكرى ت�سحبني عن ب�ساط جتوايل
يف الهام�ش املتاح يل من عمري القليل؛
�أع��ل��ن �أن الت�أمل ان�صاع لوجد ل�ساين
الطلق.
ال جدوى من تعلّقي مبرتا�سي املدحور
بحرا�سها،
ب�سياط الع�صور التي �أودت ّ
دج���ايل
وال ج���دوى م��ن القب�ض ع��ل��ى ّ
اليقني،
ّ
فال�شك وط�أ حا�ضري بخفَّي حنني،
وحتى الرعاة مثلي �أحنوا ظهور ظاللهم،
ومل تنفعهم جراحات تطبيع قوائمهم
لف�شل ذريع يف ترميم البيوت.
ك�أين عاجز عن و�صل �صرختي
أمهات َّ
تلظ َ
ني
بخ�شوع � ٍ
يف دموعهنَّ على �أطالل القبور.
ك�أنني بني املعزّ ين
�أتلطّ ى خلف جحودهم،
جنازات تقنعني
أعرا�س
لأ�شهد �
ٍ
َ
با�ستغالل الدم الذي دا�سه اجلباةُ،
ليحيوا يف بركاته،
ف�أن�سى نخو َة الأب��رار الغارقني يف ملح
ابت�سامة
�صاغها ُ
ثقل الكلمات املحرومة من ت�ألّقها
التحج َر.
تتناوب
على وجو ٍه
ُ
ّ
هذا �أول عهدي يف فهم م�سارات الزيف
املزمن،
يغرق اجللّى يف عربات االتهام،
وهو ِ
النخب
��ي يتبادل
َ
وه���ذا �صمتي امل���أمت ُّ
احلميمي
ّ
مع الندامى امل�أجورين لإف�شال الوعود
ال�سانحة
عن حمل ب�شارات الليل ّ
ال�شم�س يف عزّ ّ
ال�ضحى.
كي ال ت�ش ّع
ُ
فيا �أيها النهار امللتاع بزور العواطف :
�صاف لأجتاز ال�صباح ح ًّبا
هل بيا�ضك ٍ
با�ست�شعار براءة تفتّحي؟
�أم هو القرب املح�ش ّو بي؛
قي الرحيم؟!
مط َل َ
ّهم باجلنون
�أروج لعل ّو حكمةِ مت ٍ

قول ين�سب �إىل هارون الر�شيد ،ويقال �إىل
الوليد بن عبد امللك
وعلى امتداد ب�صر زرقاء اليمامة
يدي..
ملك َّ
وملك �أبنائي الوارثني ..
ملك ..وملك �أحفادي القادمني
و�أحفاد� ...أحفادي املرتقبني
�إىل �أن يرث الع�صفو ُر ال�سماء.
-4هناك ،يف «بارودا» و «�أبو مكي»
يف « �سرتبة» و «احلمبو�شية»
و«بيت ال�شكوحي»
يف الثغور ،وعلى التالل
فوق اجلبال ،وحتت عني القمر
راحوا يفت�شون عن جثامني �أهلهم
الذين كانوا هنا ،منذ حني..
منذ حني..
حيث كانوا هنا يعي�شون ب�أمان !
منذ حني

•••

حتت غ�صنا لريح
فوق ذات التخوم
فوق ذات اجلبال
�سكبوا نور حنينهم فوق ذات القبور
لتبدو وك�أنها جنوم بي�ض
�سقطت ذات غفلة من جيب ال�سماء.
•••

منذ حني
يف «ر�أ�س العني»
و«خان الع�سل»
وعلى مرمى من «قاد�ش»
بني «جا�سم» و«نوى»
عند �أطراف «حارم»
و�ضفاف «العا�صي»
حتت �أجنحة «ال�شام»
ونواقي�س « معلوال»
وعند �أقدام حلب
فوق تخوم الفرات
وعلى �أجنحة القطا
يع�شع�ش اخلراب..

« �سقط الزند»
واحرتقت «اللزوميات»
وال �ش�أن لأحد بـ «ر�سالة الغفران»
ع��ن��دم��ا ي�ضحي ال��ر���ص��ا���ص غ��اف��ر ال��ذن��ب
الوحيد.
•••

هناك
منذ حني
قدم ال�صحابي « حجر بن عدي «
من �أعماق االنفجارات
حام ًال رفاتهُ
علّـهُ يجدُ قرب ًا بدي ًال
جلباب ًا �آخر
تربة �أخرى
َ
بيا�ض حليته
يعف ُِّر بها
ومعلن ًا �أنَّ �ساعة تقوى احلروب
قد �أزفت .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
•قرى ومواقع ،ومدن �سورية تطاحن القتل فيها
حتى الفناء.

م�شارف النهاية
كي �أهذب انخراطي يف النكبات.
ل�ست خممو ًرا مبا �سقاين �أم�سي،
ولكن حاجاتي �ألزمت �شعوري
حد�س يزيدين فه ًما
لتكوين
ٍ
لأل�����وان م�����ص�يري امل���ط���رود م��ن �إرادة
املكتوب.
ك�أين منذ اعتربت مما جرى حويل
حكمة �أف�ضت
�أ�صبتُ �سهم
ٍ
�إىل �شقّ املعنى �شعلتني،
ف�إذ بطفولة البطوالت تنبت
يف �أ�شرعة �سحابة ذكرى
ُ
جمذاف خيايل املو�شوم
مزّ قها
عر�ضي
ل�شموخ
بليد
إح�سا�س
�
بلم�سة
ٍ
ٍ
ٍ
ّ
يف ر�أ�س جالد احلقائق.
•••
�أرتوي من غليان الكثبان يف البحر،
ومن حرارة الع�شب
يف حنايا اجلماد املرن.
ل�ست مهت ًّما بغ�ضب جناحي �أمنيتي التي
مر وجدها حني انب�سطت
ْ
اح ّ
على �صفحات املمكن،
ول�ست م�ستعدًّ ا للعزل بعدما
انزاحت ال�ستارة عن بابي،
�إمنا يل فر�صة الغو�ص يف �صفاء ال�شفق
كي �أ�ستحم يف نزيف �صوتي العميق.
•••
بئر �أوحت لك�أ�سي
�أرتوي من ٍ
�سحابة متطر حكايات ذكرى
كي تعوم يف
ٍ
أنغام احلا�ضر،
فقدتها � ُ
ُ
و�شايات التما�س الفو�ضى
فتعالت قربي
من دبيب اخلطا بني املواقف،
حت�سب العابرين حتت
وتعالت �أ�صداء ّ
الأ�شرعة
من �صاعق انفجار التوابيت.
لي�س يل غري هذه الب�صرية النامية
يف ظلّ ت�أزم الأجرا�س،
ولي�س يل �إال �أن �أرهن �آخرتي
لوداع اللواتي يبكينني.
�أنا �ص ّياح الكلمات التي
ت�ؤكد ائتاليف بها،

واختاليف عن منكريها،
�أن��ا احلامل لوثات من �صانعي خ�صوبة
الرغبات؛
�أدلّ ال��ف��رائ�����س �إىل ���ص��خ��رة ���ص��ادر
ال�ص ّيادون �صوابها،
و�أحلُّ �ضي ًفا على الدروب املفتوحة
ل�سلوك املغامرين اجل��دد يف م��ن��اورات
تهتّكهم.
•••
أنباء
هي ذي مر� ٌآة ت�صدر � َ
تو�سع ٍ خارق لكوين؛
عن ّ
مر� ٌآة ت�شهد خل َّو �آثاري من �آثام اليوم،
وت��ع��ر���ض روح���ي م��رم�� ّي��ة ع��ل��ى عتبة
انطالقي الآمن
يف فجر خارج عن مداره
و�ضع
�إىل عنفوان ت�شكّل �صورة ٍ
يبتكر م�لاحم��ه م��ن وج��ه��ي امل��ج��ل�� َّو من
مدا�سات فكرة ٍ
�أ�شري ب�إ�شعاعها �إىل الوم�ضة التي
ترامت على � ْأهبة ح َّمى
ن�سجتها رياح النهار الأبدي؛
حيث ت�ساوى و�ضوح الكروية
مع الر�سوخ املتعامي لغرور العدم.
•••
أنفا�س
�أ�شري باطمئناين �إىل وح�شة � ٍ
ي�ؤن�سها نومي الب�سيط يف كف الن�سيان،
�أ���ش�ير ك��ي يتعلق ب��ي ح��ام ٌ��ل م��ا لرايات
فكرتي،
ف�أرتاح من ي�أ�سه يف الوقوف املمعن يف
ال�ضياع؛
�ضجرا يفحمني.
بي
أفرغ
�
الذي
أ�سه
من ي�
ً
حلمك؟
فكم يا فكرتي �أ�سوق الكالم �إىل
ِ
�بر
����م ي��رت��وي يف رن ٍ
��ي�ن ج َ
وك���م م��ن وه ٍ
امل�ستحيل
على التخلي عن املثول يف قف�ص العني
التي
ترى �أق�صى من حظوتها.
هنا منوال حل ْبك الر�ؤيا
على �أكفان الواقع املمنوع من الو�صول
�إىل ال�شط�آن؛

هنا مرمى مهزومني،
ويف دمائهم ي�سيخ جوع �إىل اخلروج
كي ينهل من �شهوة الأمل.
فهل يل �أن �أحت���دّ ى م��ن ت�سوله رغبة
حفظ ا�ستقراره
كي يتّخذ من �أوان البنّاء مفاع ًال لتغيري
قيوده؟
و�أحت��دى من ّ
يلف على ال�شكوى بدجل
العاجز
ك��ي ي�ستمر يف ال������دوران ع��ل��ى بقعة
انهياره؟
وهل يل �أن �أحتدى �ضحكة تلج ال�سكون،
وال تخفت يف بروز التجاعيد؟
�أحتدى،..
و�أحتدى ليثبت �ضعفي
يف ف��ك��رة ���ص��ائ��ب��ة ق��د ت�سعف منطق
الإقدام
مفر من
يف م�ستنقع الأخ��ط��ار ح�ين ال ّ
املواجهة.
فمن يربز كي ير�أف بخطيئة �صحوة
عاجلها اخلوف من اخليبة
با�ست�سالم مهني ل�سطوة لعنة اخلذالن؟
ومن يحمل ثقل تبعات حريته،
في�ستجيب لنداء الدم على راية فكرة
تغيثه من ندم الإحباط
ب�إنها�ضه اجلربي كي يطوف
يف في�ض ٍ ال حدّ الندياحه؟
من له هذيانه ال�ستعجال طق�س حتوله؟
أ�شياء فيه
هو ذا � ُ
أعجب ليلٍ جتهد ال ُ
للتمكّن من حمو العتمة،
وا�ضحا؟
والبقاء يف الظهرية
ً
هو ذا ليل رخيم الإ�شراقة
يحت�ضن �أفكا ًرا عن تفتّح جوهره
على ظاهره املع�سول بظالم نادر
قرعا غري ًبا جللجلة الأفكار،
فر�ض ً
وهي تروي ال�صحارى مباء قيامة نورها
على الأر�ض امل�ستحيلة �صدق ًا.
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بكاء على "كاحل" امر�أة

• �سها جالل جودت
ن�سائي
طبيب
�أم��ام ب��اب العيادة وقفت تت�أمل اال���س��م،
ٌ
ٌ
خمت�ص باجلراحة والتوليد ومعاجلة العقم وال�سرطان،
ٌ
�أر�سلت من �شفتيها ومي�ض ابت�سامة �ساخرة ،وتابعت �صعود
الدرج.
مل تكن هذه هي الزيارة الأوىل لتلك العيادة ،اعتادت
مرة ،حيث �أدمنت م�ؤان�سة الطبيب ومعا�شرته!
زيارتها غري ٍ
دخ��ل��ت عليه ت��رف��ل ب��ث��وب �أح��زان��ه��ا ال���ذي دن�سته يد
ٌ
ٌ
مت�شعبة
مت�شابكة
هواج�س
اخلطيئة ،اعتملت يف �صدرها
ُ
ا�شتقتها املر�أة احلزينة من �أنوثتها التي اغت�صبت.
خ ٌ
ُ
أنفا�س اطّ ��ردت يف داخلها وهي تقاوم
��وف
وارتعا�ش � ٍ
رغبته العنيفة على احتوائها..
ماذا دهاك �أيتها اجلميلة ؟ �أي خوف ذاك الذي ا�ستقر يف
ذاكرتك منذ �أن كنت طفلة ر�ضيعة؟
ـ ـ
كان اجلو ربيعي ًا ،وكانت ال�سماء �ساكنة تبحث عن قمر
ينري ظلمتها احلالكة ،وكان هو يهرب من الليايل القمرية،
يهرب منها كي يختفي عن �أعني النا�س ،حتى عيون ال�سماء
ال يريدها �أن تراه ،قال لها برجاء ي�ستعطف �أغطية ّدثارها
املركونة على قبتني كان يحاول �أن يفك عنهما �أزرار القمي�ص
البني:
ـ دعيني �أحترر من �صد�أ �سنيني ،و�أكحلّ مر�آي بهما..
�أوراق الأ�شجار التي كانت ت�صغي �إىل زف��رات عا�شقني
مرتملني من احلب كانت ترجتف� ،أما هي فكانت تخ�شى من
هذه اللحظة ،اللحظة القاهرة لكل �سني تعبها ووجدها
وبغيها!..
�أرادت �أن تبتعد عنه ،لكنه اق�ترب �أك�ثر ،ك��ان حلوح ًا،
�أذهلها و�أرع�ش ف�ؤادها املكتوي بجراح اخلطيئة ،خطيئة مل
تر�سمها هي ،بل ر�سمتها لها امر�أة كان ا�سمها ر ّيا.
ك�شجرة حزينة وقفت م�شدوهة �أمام رغبته ،دمعه فتح
نوافذ الرف�ض ،ك�شف عن قبتيها الرمانتني بهدوء ،تطلع
ب�شراهة �إليهما� ،صرخ :
ـ احتويني � ،أرج��وك احتوي طفلي الناه�ض من بركان
الدمع..
املا�ضي احلالك ب�سواد اخلطيئة ير�سم لون الدم ،نحيب
ُ
واحتبا�سه على كعب
اندها�ش الدمع
وتوج ُعها،
ال�صبية
ُ
ُ
امر�أة مل تع�ش ب َك َن ِفها!!..
بريق العينني الذابلتني يتحول �إىل �شرر وغ�ضب وحقد
وانتقام ،ت�صرخ يف وجهه:
ـ ابتعد �أيها امللعون اخلدوع اخلاوي.
يتجمد الرجل يف مكانه ،بينما عيناه ت�ستقران هناك..
لن تعيد تفا�صيل الوجع لفك العقدة..؟!
كانت رغبته على احتوائها تلهب �سويداء ف���ؤاده� ،أم�سك
بعنف
ت�ضرب
يدها ،و�ضعها على �صدره ،كانت �ضربات القلب
ٍ
ُ
كا َد �أن ي�سلبها قوتها ،مالت بر�أ�سها حتدق يف بالط الغرفة،
�شعرت بالعامل يدور بها ،يدور من حولها� ،إنها ال تقدر على
بال�سكر تن�سى من هي!!
منحه ما يريد �إذا مل تكن �سكرىُ ،
وكيف ت�شكلت �شهو َتها!!
تقول له :ـ دعني �أم�ضي يف �سبيلي ..وتهم باخلروج..
كانت يده ما تزال مم�سكة بيدها وقد ارتع�ش �صوت احلب
واللوعة واحلاجة �إليها ،فقال:
ـ كيف �أدع �آلهتي املباركة ال تت�شكل بني ي��دي ب�أ�سفار
حبي وتالوين ع�شقي ،ال تخايف مني ،اقرتبي ،دعي �شفتيك
مت�سحان دمعي..
ت�ضع�ضعت عزميتها يف ت�صديها لطفله املجنون ،الطفل
الذي �أحبته ،الطفل الذي �أغم�ضت له عينيها وقتما ناداها:
«�إنانا».

كل تو�سالته ورجاءاته النازفة من مرارة احلرمان ردت
�إليه رجع ال�صدى..
ـ �أك���اد �أم���وت اح�تراق�� ًا ،كفاين م��وت�� ًا ،لقد ذقته م��رار ًا
وجنوت!!
�صحتْ على كلمة املوت� ،صحتْ من �شرودها على زغاريد
جنواه امل�شتكية وانتبهت.
ـ �أي ريح تلك التي حملتك لت�ضرب �شباكي ب��رذاذ مائك
املعطر؟
ـ جميلتي� ،إنه احلب ال�ضارب �أوت��اده يف عمق القلب منذ
�سنني.
وعادت للجلو�س ،لي�س من �أجله ،بل من �أجل كلمة املوت
التي حركت كائن ًا �سكوني ًا ا�ستيقظ يف داخلها كي ت�ستو�ضح
الأمر ،ف�س�ألته:
ـ حدثني كيف مت مرات ورجعت �إىل احلياة ؟
ـدعيني يف ن�شوتي� ،أرجوك.
ـ كيف �أدع���ك وق��د �أرق���ت فكري وح��رك��ت ف�ضويل ،هيا
حدثني ،افتح قلبك العا�شق وحدثني.
بكى الطفل الو�سيم ،بكى و�أم�سك بو�شاحها الوردي ،بلله
بدمعه وقال:
ـ حاولت االنتحار يف �سفري بعيداً ،لكنني كنت خائب ًا ،مل
�أجر�ؤ على فعلها ،تركت نف�سي للحياة ،لأنني �أحب �أن �أعي�ش،
ال �أريد �أن �أموت قبل �أن �أ�شبع رغبتي بلثم قبتيك اجلميلتني
يا مليكتي ال�ساحرة.
وتابع وقد ارتبك بع�ض ال�شيء وهو يذكر �صورة الر�صا�صة
الطائ�شة التي اغتالت رفيق عمره يف �إحدى املظاهرات �أمام
�ساحة احلرم اجلامعي.
طالبها �أن مت�سك بيديه لتقربهما من نهديها املحبو�سني
أنيق فك عقدة ل�سانه و�أخرجه عن
خلف �ستار من
قمي�ص � ٍ
ٍ
التزامه كطفل ي�ضع يديه ال�صغريتني عليهما وقتما ينام،
كعادة يفعلها ُ
بع�ض ال�صغار.
كنيزك ي�ضيء عتمة ال�صحارى� ،أ���ض��اء عتمة دروبها

فانقلبت على نف�سها وبد�أت جتاريه بعواطفها التي حب�ستها
�سنني عديدة داخ��ل زنزانات وحو�شها التي ب��د�أت تتمرد
عليها واحدة �إثر واحدة.
هل �أفلت زمامك �أيتها اجلميلة �أمام بكاء طفله ودمعاته
الدافئة؟
مل جتب..
تابع غرامه مبزيد من ال�شجن والتو�سل العنيد ،كتمت
رغبتها ،وتركت كلما ِته تهطل �أمام عينيها كنبيذ معتق ،مل
متنعه من املتابعة� ،أ�صبحت ترتنح ك�سكرى �ضيعتها اجلهات.
وا�ستح�ضر رائحتها ،وهو يدخن �سيجارته مت�أم ًال �سحب
دخانها التي كانت حتوم من حوله مثل غمامات م�سافرة،
امتزجت رائحة عطره برائحة عطرها ،فتنهد كامر�أة
حبلى تعي�ش حالة ِوحام وهي تتدلل.
�أي حب ذاك الذي �أ�ضاء م�ساحة ال�سنني املوجعة.؟
ما تزال �صامتة ،ما يزال حا�ضن ًا وجهها الذابل..
ـ ـ
الرحلة املا�ضية رحلة ال���والدة والبكاء والبحث عن
رائحة ثدي فقدته ،عادت تفتح �شرايني اجل��راح التي مل
تندمل رغم مرور ال�سنني.
يف امل�ستو�صف طلبت امر�أة حتمل طفلة �آية من اجلمال من
امر�أة جتاورها على الكر�سي الطويل �أن حتمل الطفلة الآية
قائلة بعفوية وبراءة:
ـ ريثما �أعود ب�أمانتك طفلتي.
وكانت تريد دخول احلمامات...
�ضج امل��ك��ان ب�صوت ول��ول��ة امل���ر�أة ونحيبها،
ح�ين ع��ادت َّ
�أ�سعفوها مرات ،كان يغمى عليها ،وعندما ت�صحو وال ترى
طفلتها بني �أح�ضانها تغيب جمدد ًا عن الوعي.
ج��اءت ال�شرطة �سجلوا ال�ضبط ،بعد �أن ا�ستجوبوا
اجلميع ،املدير واملمر�ضات وامل�ستخدمني ،لكن املر�أة اختفت،
كما اختفت الطفلة اجلميلة معها.
و�أقفلّ املح�ضر بعد عدة �شهو ٍر ،واجلاين جمهول!!
ـ ـ
كانت الئبة تبحث عن رائحة �صدر �أمها� ،أمها التي حملتها
وحتملت �آالم املخا�ض ،بينما الر�أ�س كان يعاند فكرة اخلروج.
بكاء املولودة �أفر ّد على وجه الأم ابت�سامة را�ضية� ،أمعنت
يف وجه طفلتها ،حملتها بهدوء وقد ن�سيت كل �آالمها التي
كانت حا�ضرة يف ج�سدها قبل قليل متزقه وتطحنه فتتلوى،
تت�صبب عرق ًا ،ت�ضغط على �أ�سنانها تارة ،وتارة تفتح فمها
مثل مغارة جائعة تريد �أن تلتهم الأمل بكل ت�ضاري�سه
املوجعة ،متدّ ال�صغرية يدها نحو فمها ،تزيحها الأم بحنانٍ
ُ
تك�شف عن �صدرها ،نهدان عارمان باحلياة واحلرارة
عجيب،
ٍ
مي��دان ال�صغرية مب��اء احلياة الأبي�ض ،وع�لام��ات الر�ضا
ترت�سم على الوجهني الدافئني..
من �أجل �أن حتميها من املر�ض ذهبت بها �إىل امل�ستو�صف،
من �أجل لقاح يقيها من �شر البلية فقدتها و�إىل الأبد..
ـ ـ
وقد قيل حول احلادثة التي �سجلت �ضد جمهول� ،إن �أم
الطفلة ُجنت و�أودع��ت م�شفى املجانني ،وقالوا �أي�ض ًا� :إن
إهمال منها ،وقالوا �أي�ض ًا� :إنها خوف ًا من عقاب
زوجها طلقها ل ٍ
زوجها هربت �إىل مكان بعيد ،ومل يعد لها من �أثر!!..
يف غرفة املر�أة املجهولة انفرجت ال�شفتان عن ابت�سامة
عري�ضة ،اق�ترب زوجها من الكنز الثمني ،ت�أمل �صفحتي
خديها الناعمني ،م�سدّ �شعرها الغزير ،داعب �شفتها ال�صغرية
ب�إ�صبعه� ،أراد �أن يفك قماطها ،لكن زوجته بوجل مريب
�صرخت يف وجهه :ابتعد ..ثم انحنت عليها ،قبلتها ب�شوق
عارم بحثت عنه طيلة عقدين مرا مثل كابو�س يقتلها يف
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اليوم ع�شرات امل��رات ،وبكت عند قدميها ،بكت حتى �أجفلت
ال�صغرية وراح��ت تبكي هي الأخ���رى ،ت�ضرب بقدميها وجه
املر�أة.
ـ ـ
ر ّي��ا مل تكن ت��درك �أن الغرية �ست�سكن ذاكرتها الراجفة
امل�ؤنبة يف كل حلظات حياتها� ،أمام عينيها ي�شب عود قمر مثل
غ�صن البان ،متلأ البيت ثرثرة و�ضجيج ًا وحيوية.
�أبو املجد ال ي�شرب ال�شاي �إال من يد قمر� ،أبو املجد ال يغادر
البيت �إال ملام ُا و�أث��ن��اء عمله ،ال�صغرية التي تداعب ذقنه
مل تكن تعرف �أنها ت�شعل فتيل دمع املر�أة التي رعتها وربتها،
و�شعور خفي يتطامن يف قلب الرجل كلما كربت قمر.
وما �إن ت�ستلقي املر�أة على �سريرها تريد النوم حتى تب�صر
نف�سها تنه�ض فزعة تبحث عن زوجها ،تتعرث يف م�شيتها ك�أنها
يف �شهرها التا�سع ،ت�ضع يدها على بطنها تمُ �سكه من الأمل� ،أمل
يزورها ال تف�صح عنه ،تظن يف جهل �أنها نف�س احلالة التي
كانت تختلق لها ت�ضاري�س الوجع وقتما يزورها �أحد ما من
�أهلها �أو �أهل زوجها ،حني قامت بتمثيلية املر�أة احلامل.
ال متلك ر ّيا يف عتمة الليل �إ ّال �أن ت�صدر �صوت ًا ،ت�سعل وتنده
ب�صوت جترته من عذابات �ضمريها الباكي:
ـ قمر� ،أبا املجد �أين �أنتما؟
تقف بده�شة عظيمة �أم��ام م�شهد ال ميكن �أن يكون �إ ّال
لعا�شقني ،كر�سيان متجاوران و�سحب دخان �سيجارة ويد فوق
كتف تكاد ت�صل �إىل م�ستوى الكتف الأخ��رى ي�سامران جلني
القمر يف عتمة ظليلة وهدوء م�ستميت.
يف البداية ظنت �أن العالقة �ست�ستمر هانئة بال منغ�صات
بني رج��ل وطفلة كانت حتبو ،فج�أة �أ�صبحت ت�شدو ب�صوت
كالعندليب فتثري الغرية و�صياح ال�شهوات القدمي الذي فقدته
مري�ض.
ب�صمت
املر�أة وهي تعاقر امل�شاهد
ٍ
ٍ
تنحدر على خديها اللذين �شربا من �صفرة الأمل كل �أوجاع
العامل فحالتها �أ�صبحت �سيئة جداً ،ال �أمل من �شفائها!!؟ ال!
قمر بال�سر؟!! ب�أوجاع
ال ميكن �أن تلفظ �أنفا�سها دون �أن تعلم ٌ
�أ�شواك ال�صبار يف القلب والعينني والأحا�سي�س وامل�شاعر.
واتك�أت على �أريكة يف ال�صالون وهي مت�سح ب�أ�صابعها الراجفة
دموع ًا كانت تن�سل بهدوء �ساخنة جداً.
النوم ينبذها هو الآخر ،احلبوب املهدئة جتعل ر�أ�سها ثقيالً
ومتعب ًا ،تفتح عينيها ،جتد يد �أبي املجد فوق يد البنت قمر ،لقد
�أ�صبح الثالثة ينامون مع ًا على �سرير واحد ،حتى هذا �أ�صبحت
البنت �شريكة فيه ،وتدور يف ر�أ�سها �أفكار جنونية �أخرى ،هل
تدفنها يف البيت بعد �أن حتفر لها حفرة تليق بقامتها الفائرة
على احلياة ؟ هل تطردها بعد �أن تبوح باحلقيقة اجلارحة
�سم املوت؟
املرة مثل علقم يحمل ّ
كان �أملها الداخلي يزداد �شرا�سة ،وكانت عيناها جمهدتني،
و�شهيتها للطعام �أ�صبحت مفقودة حتى نحل ج�سدها وا�شتدّ
�ضعفها وهوت يف �سريرها �صريعة �آالم مربحة ما عادت قادرة
على كبتها.
بعد موت ريا� ،شعرت من كانت طفلة حتبو ،ومن كانت نور�سة
تطري ب�أجنحة الأمل الأبي�ض �أن �شيئ ًا يف بطنها ي�شبه الزائر
الغريب قد بد�أ يقلقها ،مل تفكر طوي ًال ،يف غياب �أبي املجد،
زارت طبيب �أمها ر ّيا ،كانت ال�صدمة مفجعة ،وكانت بحاجة
�إىل من ينقذها..
ـ ـ
وقد قيل حول احلكاية التي �أ�صبحت حديث ال�ساعة يف
ال�شارع ال�ضيق� :إن �أحداث هذه الق�صة من خياالت كاتب كان
يبحث عن ال�شهرة ،و�آخرون قالوا� :إن ال�شخ�صيات حقيقية مبا
فيهم الأ�سماء ،وقد وقعت يف احلي امل�صاب برهاب الهذيان من
ق�ص�ص ت�شبه ما و�صفه الكاتب ههنا ،و�أكدّ �آخرون� :إن �أبا املجد
�سافر قا�صد ًا بيت اهلل تائب ًا ،لكنه مل ي�صل �إىل هناك ،ومل يعد
�إىل حيه �أبداً!!.
وكتبت ال�صحف يف �صفحة احلوادث :طبيب ن�سائي يجه�ض
ع�شيقته كيال ينك�شف �أمره �أمام �أقرانه و�أهل زوجته مي�سوري
احلال ..وبائع جوال يقتن�ص �أخبار احلكاية ال�ساخنة ي�صرخ
ب�أعلى �صوته :اقر�أ خرب ال�ساعة ،وجدوه يبكي عند “كاحل”
امر�أة بيدين ملطختني بالدم.......

• غ�سان حورانية

�أبو �شاكو�ش

مل نكن نعلم حني �أطلقنا عليه ه��ذا اللقب ب�أنه
�سيالزمه طوال حياته ،بل مل نكن نعلم ب�أن هذا اللقب
�سوف يعر�ضه ،ويعر�ضنا معه يوما ما لأمور قد ال حتمد
عقباها� ..إنه �صديقنا �أبو �شاكو�ش ،الذي اندفع يوم ًا
كالريح العا�صفة وبيده مطرقة كبرية للدفاع عن �أحد
الرفاق عندما اعرت�ضه �أحد امل�شاك�سني (الزعران) يف
ح ّينا فما كان من ذلك ال�شاب اال اللِّواذ بالفرار �إىل
بعدئذ �إال عابر ًا لل�سبيل..
غري رجعه ،ومل نعد نراه
ٍ
ً
مالزمة!
فاكت�سب �صاحبنا هذا اللقب
�أما �أبو �شاكو�ش ،فقد فعل هذا اللقب فعله يف نف�سه،
فكان على ما يبدو ي��روق له �أن يحمل �صفة حامي
احلمى يف هذه ال�شلة ،و�إذا �أردمت احلقيقة ف�إنه مل
يكن م�ؤه ً
ال كما يجب حلمل عبء هذا ال��دور الذي
يحتاج �إىل �إمكانيات بدنية مل تكن متوفرة لديه على
الوجه الأكمل� ..أما معنوي ًا فقد كان ذا قلب �شجاع
وعاطفة ج ّيا�شة نبيلة ،وكان م�ستعد ًا دائم ًا للت�ضحية
حلماية رفاقه ..علم ًا ب�أننا جميع ًا كنا منقادين ملا
اكت�سبناه يف بيئتنا املحلية من تربية �أ�سرية منحتنا
طباع ًا هادئة ،و�شخ�صيات م�ساملة �أليفة ،جعلت من
�أب��ي �شاكو�ش متميز ًا من بع�ض ال�شيء ..باندفاعه
و�صالبته..
منذ ذلك احلني �أ�صبح كل العبء يف قيادة ال�شلة
ملقى على �أبي �شاكو�ش ف�أخذنا نح ِّملهُ ما يطيق وما
ال يطيق ،و�أ�صبحنا نزج به يف م�شاحنات ومماحكات
مل يكن له با ٌع فيها َق ْب َل حادثة (املطرقة) ..وخا�صة
مع (القب�ضايات املتعنرتين) الذين كانوا ميل�ؤون ح ِّينا
يف ذلك احلني ،ومع مرور الأيام �أ�صبح وب�شكل تلقائي
مثا ً
ال ورم��ز ًا لل�شجاعة والبطولة نلوذ به ،ونن�ضوي
حتت جناحه ،ونرمي على عاتقه كل ما يعرت�ضنا من
م�شكالت وعقبات ..مما زاده ثقة يف النف�س منحته
�إ���ص��رارا للم�ضي مبعنويات عالية ،ركبنا موجتها
لأبعد احل��دود ..فكنا �إذا ذهبنا �إىل بع�ض املطاعم
يف امل�صايف ال نرتدد بالطلب من (الكار�سون) �إعادة
ح�ساب الفاتورة عندما جند مبالغة يف قيمتها� ،أو
تغيري الطعام برمته �إن وجدنا فيه عيب ًا� ..أو حتى
االمتناع عن دفع قيمة الطلب يف حال كان الطعام
ال يرتقي لأذواق بع�ضنا ..وكنا نركن �سيارتنا باملكان
ال��ذي نريده ،من دون مراعاة لأح��د �أو االلتفات ملا
يقول ،بالإ�ضافة لت�صرفات عدة تدل على اعتدادنا
ب�أنف�سنا وعدم اكرتاثنا بالعواقب..
مع م��رور الأي���ام ب��د�أ يخامرنا �شعور باخلوف من
امل��ج��ه��ول ،ومل ت��ع��د حم��اوالت��ن��ا جت���دي يف تهدئة
�صاحبنا وثنيه عن بع�ض ت�صرفاته التي انتقل بها
من مرحلة ال��دف��اع عن اخل��ط���أ� ،إىل مرحلة ذاتية
بات يندفع خاللها �إىل ن�صرة من يراه هو على حق..
ومل يعد الندفاعه ما يربره ..وكم كنا نتمنى يف هذه
احلال لو �أنه توقف عند احلدود التي ر�سمناها له،
ولكن ال فائدة من ذلك �إذ �إن درهم مال يحتاج �إىل
قنطار عقل كما يقال ،كذلك درهم قوة يحتاج �إىل
الكثري من احلكمة والتدبري.
ولتجنب الإط��ال��ة �أروي لكم �آخ��ر ما ح��دث معنا
يف هذا املجال ،فقد كان من عادتنا يف عطلة نهاية
الأ�سبوع �أن نق�ضي الليل يف �إح��دى مقاهي م�صيف
بلودان ،ملتقى ال�شباب والأحباب ..وقبلة الع�شاق
واحلاملني ..يف ثمانينيات القرن املا�ضي لق�ضاء �سهرة
من �سهراتنا املعتادة يف فندق بلودان الكبري ،وكنا
نعد الدقائق للو�صول �إىل هذا املكان الذي تهفو �إليه
الأرواح تنتظرنا �سهرة عامرة مع باقي �أفراد ال�شلة،
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ولكنها الرياح ..التي جتري مبا ال ت�شتهي ال�سفن!!
فقد كنت �أقود �سيارتي ومعي �أربعة من الرفاق وكان
�أب��و �شاكو�ش يت�صدَّ ر املقعد الأم��ام��ي ..نغني ب�شكل
جماعي ومنرح ونتبادل النكت ،وعندما و�صلنا �إىل
املنعطف الأخري الذي ي�ؤدي �إىل �ساحة (فندق عقل)
جتاوزتني �سيارة ب�سرعة خاطفة كدت خاللها �أفقد
ال�سيطرة على مقود القيادة! مما جعلنا ن�صيح جميع ًا
ب�صوت واحد :يا لطيف!! �أما �صديقنا �أبو �شاكو�ش
فقد امتد بن�صفه الأعلى من النافذة ،و�أخ��ذ يكيل
ال�شتائم ب�صوت عالٍ نحو تلك ال�سيارة التي توقفت
على ميني ال�شارع فامتدت يد �أبي �شاكو�ش نحو املقود
و�أجربين على الوقوف خلفها ،ومل تفلح كل حماوالتنا
يف ثنيه ع��ن ال��ن��زول م��ن ال�سيارة ،فاندفع باجتاه
�سائقها كال�سهم بعدما طلب منا اللحاق به لن�شاهده
وهو ي�ؤدب ذلك الوغد على حد تعبريه.
اندفع اجلميع خلف �أبي �شاكو�ش ،وكنت �آخرهم،
حتى �إذا ك��ان ب����إزاء ن��اف��ذة ال�سائق توقف ب�شكل
مفاجئ وجت َّمد مكانه وك�أنه م�سمار دق يف ال�صخر،
نظر �أمامه ف�إذا هو وجه ًا لوجه مع عمالق ذي ر�أ�س
ك��ب�ير ت���رزح حت��ت��ه رق��ب��ة عري�ضة يحملها كتفان
منت�صبان ككرتي البولينغ الفوالذيتني ..مد الرجل
نحو وج��ه �أب��ي �شاكو�ش ي��د ًا ال ت�شبه ك��ل الأي��دي
العادية التي �أعرفها ،بل كانت �أق��رب ما تكون �إىل
جذع �شجرة �سنديان انتفخت حولها ال�شرايني من كل
جانب ..و�س�أله ب�صوت كهزمي الرعد :ماذا تريد؟ مل
ينب�س �أبو �شاكو�ش ببنت �شفة ،وك�أمنا اعتقل ل�سانه
يف حلقه ،فلم يعد قادر ًا على حتريكه وبقي مت�سمر ًا
مكانه ال يتزحزح ،فعاود الرجل ال�س�ؤال بنربة �أعلى
جعلت كل الرفاق يرتاجعون القهقرى �إىل ال�سيارة،
وك��ن��ت �أول���ه���م ..ويف ه��ذه اللحظة ح��ان��ت م��ن �أب��ي
�شاكو�ش التفاتة �إىل ال��وراء فلم يجد �أح��د ًا خلفه،
فعرف �أنه قد �أ�صبح وحيد ًا وعلى �أبواب مواجهة لن
تكون متكافئة ب���أي حال من الأح���وال ..فقد كانت
نظرة واحدة �إىل ذلك الرجل الذي كانت الع�ضالت
ترتاق�ص على ع�ضديه و�ساعديه بنزق وك�أنها ت�ستعد
هي الأخ��رى لالنق�ضا�ض ..كفيلة ب�إلغاء �أي نية �أو
تفكري يف املواجهة ..حركت ال�سيارة ببطء نحو �سيارة
الرجل متيح ًا لأبي �شاكو�ش الفر�صة للفرار �إذا لزم
الأمر ..وتوقفت بجانب نافذته متام ًا ..ب�شكل �أتاح
لنا ر�ؤية �أبي �شاكو�ش ينحني ب�إجالل وهو يرجتف
نحو الرجل العمالق وهو يتمتم قائ ً
ال :كل ما �أريده
منك قبلة من �شاربيك ،طبعها �أبو �شاكو�ش عميقة
على خد الرجل وانطلق نحونا (بخطا متثاقلة)
وك�أن رجليه مل تعد قادرة على حمل هيكله ،لين�سل
هذه املرة من الباب اخللفي لل�سيارة ،ثم انطلقنا بعد
�أن ر َمقَنا الرجل بنظرة ال تخلو من املكر واخلبث
وال�سخرية ..لنطلق جميع ًا �ضحكة عالية جملجلة
هزت م�شاعرنا من الأعماق.
جنا �صديقنا من هذا املوقف ب�أعجوبة ..ولكنه مل
ينج من �سياط �أل�سنتنا حتى الآن ،فما زلنا كلما دق
الكوز باجلرة نلومه على تركه الرجل من دون ت�أديب،
ونتهمه باجلنب والتخاذل ،وعلى الرغم من �أن هذه
احلادثة �سلبت �صديقنا �صفة القب�ضاي التي تنازل
عنها م�ضطر ًا من تلقاء نف�سه� ،إال �أنها مل تفقده لقب
�أبي �شاكو�ش الذي ما زلنا ندعوه به �إىل يومنا هذا.
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جنيب حمفوظ..
يف كتابه :حول العلم والعمل
وجهة نظر حول الوطن واملواطن

ال�سينما..
�أح�صنة طروادة
•�سامر من�صور

•�سامر �أنور ال�شمايل
�إنه �أ�شهر من �أن نقدم تعريفا خمت�صرا به يف
بداية احلديث عن �أفكاره و�آرائه ،فقد انت�شرت
�أعماله باعتباره م��ن ال���رواد وك��ب��ار الأدب���اء
العرب يف الع�صر احلديث� ،سواء عرب رواياته،
�أم جمموعاته الق�ص�صية ،و�أي�ضا م�سرحياته.
ولكن مل يكتب لأعماله الأخرى ال�شيوع ذاته
لأن��ه مل يعمل على جمع كتاباته املن�شورة يف
ال�صحف لين�شرها يف كتب ،وترك الأمر لدور
الن�شر التي ا�ستدركت ه��ذا الأم���ر مت�أخرة،
�إ�ضافة �إىل �أن تلك الكتب مل توزع على نطاق
وا�سع يف البالد العربية عقب طباعتها .مع
العلم �أن عامة القراء متيل �إىل فنون الق�ص
اجلذابة �أكرث من الكتابات الر�صينة املبا�شرة.
من عنوان الكتاب (حول العلم والعمل) نعرف
نوعية املقاالت املختارة من جمموع مقاالته التي
كان ين�شرها �أ�سبوعيا يف جريدة (الأه��رام)
امل�صرية ال�شهرية حتت عنوان (وجهة نظر)
وهي مبجملها مقاالت ق�صرية تتناول خمتلف
����ش����ؤون احل��ي��اة ال�سيا�سية واالج��ت��م��اع��ي��ة
والثقافية يف م�صر خا�صة ،وال��ع��امل العربي
عامة ،وتتميز بالإيجاز يف القول ،واالخت�صار
يف الطرح ،وتتوجه �إىل املو�ضوع دون مواربة،
فت�شيد ب��الإجن��ازات الطيبة ب�سرور ،وتدين
التق�صري وت��ن��دد ب��ه ،وق��د تت�ضمن احللول
املنا�سبة .كما ت�شيع فيها روح التفا�ؤل والأمل
بامل�ستقبل .وهي مكتوبة ب�أ�سلوب ب�سيط وعميق
يف الآن ذاته ،حيث يفهمها القارئ العادي ،وقد
يت�أثر بها �إذا كان منفتحا على اجلدل� ،ساعيا
�إىل املعرفة ،حمبا خلري الب�شرية جمعاء.
•••
يحدثنا �أحد عمالقة الأدب العربي (جنيب
حمفوظ) عن حب الوطن الذي كاد يكون فطرة
يف الفرد ،وغريزة يف املجتمعات ،وي�ستدرك �أن
هذا ال يعني �أن قوة هذا الإح�سا�س مت�ساوية
لدى اجلميع بالدرجة ذاتها ،بل تكاد تنعدم
ل��دى ن�سبة ال ب���أ���س ب��ع��دده��ا .ويعيد تفاوت
ه��ذا ال�شعور �إىل تربية الوالدين يف املنزل،
ثم مفاهيم املجتمع ال��ذي يخرج �إليه الفرد
ليكت�شف العامل من حوله .لهذا �إذا �أردنا تكوين
�إن�سان �صالح يف املجتمع يجب تثقيفه منذ وعيه
املبكر بتاريخ البالد التي يعي�ش على �أر�ضها
لتقوية �شعور االنتماء لديه ،وتن�شئته على
حب املعرفة واالط�لاع ليكون مواطنا �صاحلا
حيث يعي�ش( :غري �أن تلك الرتبية ال�شاملة
ال جتدي وحدها �إذا مل ي�ؤيدها الفعل .الفعل
ال��ذي يهب احل��ب فيكون ج���زا�ؤه حبا بحب،
ووالء ب���والء ،وان��ت��م��اء ب��ان��ت��م��اء) ����ص.184
فيجب �أن تتوفر جلميع �أبناء الوطن احلاجات
ال�ضرورية يف املعي�شة من تعليم متطور ،ورعاية
�صحية جيدة ،وم�سكن نظيف ومريح ،وعمل
يتنا�سب م��ع امل���ؤه�لات .ف��الإن�����س��ان ال ير�ضى
بحياته وال ي�ستطيع العطاء دون �أن تتوفر
له �شروط احلياة الكرمية ،ف�إذا مل تتحقق ال
ميكن �إن�شاء الأجيال التي تبني الأوطان وت�سري
يف ركب احل�ضارة.
وي�ؤكد (حمفوظ) على املبادرات الفردية ،و�أن

لي�س على احلكومة احتكار جميع الن�شاطات،
بل توفري م�ساحات للعمل الأهلي ،فاملجتمعات
احلية ق��ادرة على تطوير املجتمع من خالل
ن�شاطات علمية وثقافية خ��ا���ص��ة ،كما هي
قادرة على تطوير االقت�صاد بامل�شاريع ال�صغرية
والكبرية ،فال ميكن �أن يكون الوطن معافى من
الأم��را���ض املزمنة دون حياة فكرية �سليمة،
وان ت��وف��رت ال�سيولة امل��ادي��ة للجميع .كما
يويل �أهمية كبرية للقيادات التي تتوىل �إدارة
امل�ؤ�س�سات احلكومية التي تعود ملكيتها لل�شعب
بالنتيجة ،لهذا يجب �أن تتميز ب�صفات ال ميكن
جتاهلها وه��ي :الوطنية ،والأخ�ل�اق ،والعلم
واخلربة .حيث( :ي�ستمدون من الوطنية احلب
واحلما�س والإخ�لا���ص ،ومن الأخ�لاق املبادئ
والقيم التي حتكم العمل وتوجهه ،ومن العلم
واخلربة الفكر والتخطيط والو�سيلة والهدف)
�ص .186فمثل هذه القيادات تنه�ض بالبالد من
كبوته وت�أخره �إىل م�صاف الدول املتقدمة.
ويجد (حمفوظ) �أن انق�سام املجتمعات طبقيا،
�أو تفاوت ح�صة التعلم للأفراد� ،أو االنت�ساب
�إىل �أحزاب قومية وي�سارية و�سواها ،ال يزعزع
�أركان االنتماء للوطن والإخال�ص والوفاء له،
يف ظل �سيادة قانون يت�ساوى اجلميع �أمامه
على اختالف انتماءاتهم ،ولكن لدى الإح�سا�س
ب�أن ثمة امتيازات واحتكارات يتزعزع ال�شعور
الوطني ويتقو�ض ،وقد يجعل الأفراد يبحثون
عن والءات �أخ��رى ينطوون حتتها بعيدا عن
م�صلحة الوطن الذي من املفرت�ض �أن يت�شارك
اجل��م��ي��ع يف ح��ب��ه حت��ت م��ظ�� ّل��ة دمي��ق��راط��ي��ة
حقيقية غري مزيفة.
وبعد االنتهاء من ق��راءة الكتاب نكت�شف �أن
قيمته تكمن يف �أنه بقلم (جنيب حمفوظ) فكل
ما ورد فيه من �أفكار تنويرية ال جديد فيها
على �صعيد الفكر الإن�ساين احلديث ،بعك�س
كتاباته الإبداعية املده�شة واملذهلة ،ولكن
عندما ت�صدر عن كاتب كبري ي�صبح لها الت�أثري
البالغ يف النفو�س والعقول.

ال َّ
أمد الفن الأول
�شك يف �أن الفن ال�سابع ،من حيث ترتيب ظهوره ،بات منذ ُ � ٍ
يف ت�أثريه ..كثرية ٌ هي �أح�صنة طروادة يف فن ال�سينما وذلك �إن دلَّ على
�شيء �إمنا يدلُّ على االهتمام البالغ الذي توليه الدول الكربى لذلك الفن
ك���أداة للغزو الثقايف وكعجالت يف موكب العوملة .ونقف نحن العرب �شبه
عاجزين عن الت�صدي لأح�صنة طروادة مبنجز فني يف باب ال�سينما ،ال بل
نحن ك�سكان طروادة خممورون نائمون غافلون بعد �أن جررنا احل�صان �إىل
داخل �أ�سوارنا .ح�صان طروادة  ،هو ٌ
ري
عمل فني يف ظاهره يحتوي ما هو خط ٌ
غريب عنا،
غفلة منا لكل ما هو
يف جوفه ،يجتا ُز حت�صيناتنا ليفتح الباب يف
ٍ
ٌ
و ملا هو �أخطر ب�أكرث مما نعتقد.
نت�شدقُ ليل نهار باحلديث عن امل�ؤامرات التي حتاك �ضدنا ك�أمة عربية
ويف نهاية املطاف ن�أتي �إىل املنابر الثقافية بق�صائد ون�صو�ص تغلب عليها
العاطفة  ..نمُ جد اليا�سمني ،النخيل ،الأرز -بح�سب البلد – تارة ونرثيه
ت��ارة ً �أخ��رى� ..أم��ا منجزنا ال�سينمائي فهو ال ي��زال ذا طابع جت��اري رغم
ح�سا�سية املرحلة ،وتغلب على مو�ضوعاته الق�ص�ص العاطفية ،ال ننكر ظهور
أفالم عربية هادفة ترفد الوعي اجلمعي لأبناء هذه الأمة ،لكن �أعدادها
� ٍ
ال تتنا�سب مع حجم ما نتعر�ض له ،ورمبا نحن نفتقر �أكرث �إىل مقاالت نقدية
تت�سم ب�أبعاد حتليلية تك�شف خبيئة �أح�صنة طروادة وجتعلها جته�ض ما يف
جوفها فتدخل بيوتنا فن ًا ال �أكرث.
مرت دون �أن نقف عندها..
هناك ع�شرات الأفالم الأجنبية املُ�ضللة التي ّ
�إذا �أردنا احلديث عن الأفالم امل�سيئة �إىل العرب فهوليوود وحدها �أنتجت
وجلها �إ�ساءات ممُ نهجة ،وهي
قرابة الــ  900فيلم ت�ضمنت �إ�ساءات �صريحةُ ،
ت�ساهم ب�شكل �أو ب�آخر يف تهيئة العقل اجلمعي لل�شعب الأمريكي للقبول
الحق ًا بفكرة �شن حروب على دول عربية كما حدث يف العراق .
��ص��اب بال�صدمة حني �أطالع ال�صفحات املعنية بال�ش�أن الفني يف
وك��م �أ� ُ
ال�صحف واملجالت العربية لأجد معظمها تكتفي بالإعالن وال متار�س مهنة
فيلم من نوعية
الإعالم و�شتان ما بني االثنني ..وب�إمكانك �أن ت�ضع ا�سم �أي ٍ
(ح�صان طروادة) على محُ رك البحث على ال�شابكة العنكبوتية وتت�صفح
املقاالت العربية التي كتبت عنه و�ستذهل مبقدار ال�سطحية التي يتعامل
معها الإعالم العربي مع �أح�صنة طروادة تلك ..
فيلم (كذا) يعر�ض يف هذه الأيام يف �صاالت ال�سينما  ..وقد كلف الفيلم
مبلغ ًا مقدار ُه ( كذا )  ..وهو بطولة املمثل (فالن) ويذكر �أن املمثل طلق
زوجته املمثلة ( فالنة ) م�ؤخر ًا لأ�سباب ( كذا وكذا ) ويقال �إنه الآن على
عالقة ُم ِّ
ب�شرة باملمثلة (فالنة)� ..أما بطلة الفيلم املمثلة ( فالنة ) فهي
تعود للظهور على �شا�شات ال�سينما للمرة الأوىل بعد �أن �أجنبت طفلها الثاين
( فالن ) � ..إىل �آخر املهزلة)!
وحتى يف تلك احلاالت النادرة عندما يتم �إنتاج �أفالم عربية �أو �أجنبية
تت�سم بالعمق واملو�ضوعية والقدرة على رفد الوعي اجلمعي العربي  ،تبقى
ُ
املجالت الفنية هائلة الكم جت ُّ
وترتك اجلوهر ،هناك العديد من
رت الق�شور
الأفالم التي ت�ستحق التوقف عندها ملي ًا ،ومنها فيلم (recall ( Total
خمرج
والفيلم امل�صري (على جثتي /بطولة �أحمد حلمي )� .أما �إن تبنى
ٌ
�أجنبي ن�ص ًا يحاول كاتبه �أن يك�شف حقائق ال تريد لها قوى االمربيالية
العاملية وحلفا�ؤها �أن تنك�شف ،فتقيم و�سائل الإعالم الغربية الدنيا وال
ُتقعدها كما حدث مع املخرج الأمريكي (�ستيفن �سبيلبريغ) الذي قام مبعاجلة
�أحداث ميونيخ التي وقعت عام  1972يف فيلم (ميونيخ) الذي ك�شف فيه
كيف �أن «�إ�سرائيل» متار�س العنف الذي يولّد العنف .ورغم احلر�ص الذي
�أبداه املخرج الأمريكي اليهودي الذي قال يف مقابلة �صحفية حني ا�ضطر
للدفاع عن نف�سه �أمام انتقادات الإ�سرائيليني �أنه م�ستعد للت�ضحية بحياته
من �أجل �إ�سرائيل ،ف�إن احلقائق التي و�ضعها �أمام امل�شاهد دلت �أن املو�ساد
منظمة �إرهابية متار�س القتل وتخرق القوانني الدولية.
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•حممد مروان مراد
يمُ �ضي الباحثون يف ال�سرية والتاريخ والأدب حياتهم
يف الت�أليف والتحقيق والتوثيق التاريخي ،ليرتكوا
للأجيال كنوز ًا من الرتاث الفكري العربي الأ�صيل ،يجد
فيه الأب��ن��اء �صفحات م�شرقة تحُ يي مواقف الن�ضال
�ضد امل�ستعمر الأجنبي ،وحكايات الثورة على �أو�ضاع
الأمة� ،إ�ضافة �إىل عر�ض منجزات الأمة عرب تاريخها،
فيجدّ دوا على �ضوئها �أجماد الآباء والأجداد ،ويوا�صلوا
امل�سرية لعطائهم اخل�ّيررّ  ،املتم ّثل يف امل�ؤ ّلفات والبحوث
وال��درا���س��ات التي �أبقت تراثنا الفكري ح�� ّي�� ًا ،نهتدي
به ونق ّر بالعرفان والتقدير لكل َمن �أ�سهم يف �إ�ضاءة
وي�سرها للدار�سني وطالب العلم يف كل مكان.
�صفحاتهّ ،
يف الرعيل ال��رائ��د م��ن امل���ؤ ّرخ�ين املحققني ،ويف �أول
قائمة الباحثني املجتهدين يف التاريخ العربي احلديث
يت� ّ
ألق ا�سم امل�ؤ ّرخ العراقي القدير «عبد الرزاق احل�سني»
وهو عَ لم من �أع�لام العراق البارزين يف تاريخ العراق،
�أفنى عمره يف البحث والت�أليف ورفد املكتبة العربية
مب�ؤ ّلفاته الق ّيمة التي جتاوزت الأربعني كتاب ًا يف تاريخ
ال��ع��راق ال��ق��دمي واحل��دي��ث ،وم�سرد �أح���داث ال��ث��ورات
الوطنية ،وم�ؤ ّلفات يف الرتاث والأدب وموا�ضيع �أدبية
متنوعة� ،أوقف عليها جهده الكبري.
البدايات :الن�ضال يف مراحله الأوىل:
• ُولد الفقيد يف بغداد �سنة 1903م ،كان والده تاجر ًا
متو�سط ًا وكانت عائلته تقر�ض ال�شعر وتتعاطى الأدب.
• در�س وتع ّلم يف كتاتيبها ومدار�سها االبتدائية ،تع ّلم
مبادئ اللغات الرتكية والفرن�سية والإنكليزية �إ�ضافة
�إىل اللغة العربية يف املدر�سة اجلعفرية التي �أُن�شئت
بعد �إعالن الد�ستور العثماين �سنة 1908م.
ّ
احتل اجلي�ش الربيطاين بغداد فجر يوم احلادي
•
ع�شر من �شهر �آذار �سنة 1917م ،وما لبثت �أن و�ضعت
احلرب �أوزاره��ا �سنة 1918م حتى عادت املدار�س �إىل
ن�شاطاتها تدريجي ًا ،فجيء ب�أ�ساتذة فطاحل تخلوا عن
اجلي�ش العثماين املن�سحب �أمثال عبد ال�ستار ال�شيخلي
وعلي مظلوم و�أح��م��د زك��ي اخل��ي��اط وجعفر حمندي
وحممد ح�سن كبة وعبد املجيد عالوي وعبا�س مهدي
وعلي البازركان والع ّالمة الآثاري عبد اللطيف الفالحي
وغريهم.
• انتقل الفقيد مع وال��ده �إىل مدينة النجف �سنة
1920م ،ويف الثالثني من العام نف�سه ن�شبت الثورة
العراقية الكربى �ضد الإنكليز ،وت�شاء ال��ظ��روف يف
هذا الوقت �أن يعينَ علي مظلوم �أح��د �أ�ساتذته قائم
مقام ًا لق�ضاء النجف و�إذا به يلتقي احل�سني وي�ستذكر
ذك��اءه ون�شاطه يف املدر�سة اجلعفرية فيع ّينه مد ّر�س ًا
لالنكليزية يف املدر�سة الأمريية.
• حت ّم�س الباحث لق�ضية الوطن و�ساهم يف التظاهرات
والتج ّمعات التي �شهدها معقل الثورة يف مدينة النجف
لكن دوره جت��اوز ذل��ك بكثري ليغدو واح���د ًا من �أع�لام
الثورة حيث �شارك مع ال�صحايف حممد عبد احل�سني
الكاظمي ب�إ�صدار جريدة اال�ستقالل �إحدى �صحيفتي
الثورة يف الأول من �شهر ت�شرين الأول �سنة 1920م ،وقد
�صدر منها ثمانية �أعداد فقط.
• ا�ستطاع املحت ّلون االنكليز الق�ضاء على تلك الثورة
بقوة ال�سالح وت�شتيت رجاالتها وما �إن هد�أت الأحوال
�أو ك��ادت حتى ع��اد احل�سني �إىل بغداد والتحق بدار
املع ّلمني.
ً
• �شغف بالكتابة وهو ما زال طالبا ،وكانت جريدة
املفيد ل�صاحبها �إبراهيم حلمي العمر تن�شر له بع�ض
املقاالت الأدبية وال�سيا�سية ،وقد ّ
نظم ق�صيدة يف العام
1923م بعنوان نداء �إىل العامل العربي والتي ن�شرتها
جريدة املفيد كما ن�شرتها جملة العرفان اللبنانية،
يقول يف مطلعها:
َ�ص َّبت علينا َجو َرها الأيام
تغ�ص ُب ح َّقنا الأقوام
ف�إىل َم ِ
يا قو ُم ما هذا ال�سكوت وقد طغى
�سيل الزبى فينا و�ضاق ُمقام
مايل �أراكم خا�ضعني لغريكم
وبالدكم ما بينهم �أق�سامُ؟
يا قوم يكفي ما نالقي من �أذى
فالنا�س قد نه�ضت ونحن نيام
ولقد مت ّزق �شملكم فك�أنكم
بعد الت�آلف والوئام �سوام
ف�إىل املعايل والعوايل فانه�ضوا
لي�س ال�شريف على الهوان ينام
و�إىل ّ
الرتقي يا �شبيبة يعرب
�سريوا وكل منكم مقدام

�أفنى حياته يف البحث والت�أليف ،ورفد
املكتبة العربية ب�أكرث من  40م�ؤلّف ًا

الت�أليف والعمل الإعالمي :م�سرية حافلة:
• طرق احل�سيني باب الرواية فن�شر يف العام 1924م
رواية تاريخية �سيا�سية بعنوان (حتت ظل امل�شانق)،
ول�سابق جتربته يف ه��ذا املجال ع ّينه العمر حم�� ّرر ًا
فمدير ًا لإدارة جريدة املفيد .وكانت هذه ال�صحيفة
من ال�صحف الوطنية البارزة التي وقفت �إىل جانب
الوطنيني وان��ت��ق��دت �سيا�سة االن��ت��داب الربيطاين
وطالبت احلكومة العراقية �آن��ذاك با�ستقالل العراق
التام ،لذلك تع ّر�ضت �إىل م�ضايقات من ال�سلطة احلاكمة
فتم �سحب امتيازها.
ّ
• �أ�صدر الباحث يف بغداد جريدة «الف�ضيلة» وقد
�صدر العدد الأول من �شهر �أيلول �سنة 1925م ،وا�ستم ّرت
بال�صدور ملدة عامني تع ّرف خاللها على �شخ�صيات مهمة
منهم (امل�س بيل) ال�سكرترية ال�شرفية لدار االعتماد
الربيطاين والتي كان لها دور م�ؤ ّثر يف تكوين ما �سمي
باحلكم الوطني يف العراق.
انتقل احل�سني بعدها �إىل مدينة احللة (مدينة بابل)
ف�أ�صدر جريدة الفيحاء يف �شهر كانون الثاين �سنة
1927م ،حيث فتحت �أبوابها لكبار العلماء والأدب��اء،
وملّ��ا كانت اجلريدة تن�شر ما يُثري العواطف و ُتوقظ
الأفكار الوطنيةّ ،
مت �سحب امتيازها وم�صادرة مطبعته
اخلا�صة.
• كان للفقيد عالقة �صحفية وطيدة بال�سيد (جعفر
الع�سكري) الذي كان ي�شغل من�صب رئي�س الوزراء يف تلك
الفرتة ف�شكا �إليه تعطيل جريدته وم�صادرة مطبعته،
ف�أمر الع�سكري ب�إعادة املطبعة و�أوعز �إىل وزير ماليته
يا�سني الها�شمي ب�إيجاد وظيفة منا�سبة للح�سني يف
دي��وان وزارت��ه فع ّينه معاون ًا ملحا�سب ال���وزارة ،وكانت
هذه �أول وظيفة حكومية �شغلها احل�سني يف حياته ،ويف
العام 1929م اعتمده الها�شمي �أن يكون مرا�س ًال جلريدة
الأهرام امل�صرية حتى �أوائل �سنة 1933م.
• ق��ام الفقيد بن�شاط وا���س��ع يف منطقة ال��ف��رات
الأو���س��ط ت���أي��ي��د ًا للمعار�ضة الوطنية و���ش��ارك يف
التظاهرات التي �شهدتها بغداد احتجاج ًا على زيارة
(الفريد موند) الزعيم ال�صهيوين الربيطاين اجلن�سية
للعراق يف الثامن من �شهر �شباط �سنة 1928م ،مما دفع
احلكومة �إىل �إ�صدار مر�سومني �صارمني الحتواء الأزمة،
وقد ك ّلفه ذلك الكثري حيث اعتقل مرار ًا و�أودع التوقيف
عدة مرات ب�سبب مواقفه الوطنية وكتاباته اجلريئة.
• امل�شاركة يف الن�ضال الوطني:
• كان للم�ؤ ّرخ احل�سني عالقة وطيدة باملنا�ضل ر�شيد
عايل الكيالين ،وعند قيام ثورة ماي�س �سنة 1941م،
وت��ويل الكيالين رئا�سة حكومة الدفاع الوطني عهد
له التجوال يف م��دن العراق وال�سفر �إىل ب�لاد ال�شام
وبع�ض ال��دول العربية الأخ��رى لك�سب الت�أييد لهذه
الثورة .وعند زيارته دم�شق وب�يروت التقى ع��دد ًا من
ال�شخ�صيات الإعالمية والفكرية منهم :ال�صحفي
املعروف «عفيف الطيبي» والكاتب «يو�سف �إبراهيم
يزبك» وال�شيخ «�أحمد ر�ضا» وال�شيخ «�سليمان الظاهر»
وال�شيخ «�أحمد ع��ارف الزين» �صاحب جملة العرفان
اللبنانية وغريهم من ال�شخ�صيات الوطنية ،وقد �أثارت
تلك اجلوالت �سخط ال�سلطات الربيطانية ،كما تع ّر�ض
ال�ستجواب ال�سلطات الفرن�سية يف دم�شق و�أجرب على
العودة �إىل بغداد حيث و�صلها بعد الق�ضاء على تلك
الثورة من ِقبل االنكليز ،ف�أُلقي القب�ض عليه مع نخبة
من ال�سيا�سيني منهم« :جميل لطفي» و«�سامي �سعد
الدين» و«فائق ال�سامرائي» و«عبا�س حلمي» وغريهم
وترجيلهم يف التا�سع والع�شرين من �شهر ت�شرين الأول
�سنة 1949م مع الوجبة الأوىل من املعتقلني ال�سيا�سيني
ثم نقلهم
�إىل معتقل (الفاو) الواقع يف جنوب العراقّ ،
�إىل معتقل (العمارة) الواقع جنوب العراق �أي�ض ًا ،وقد
ّ
مت �إلقاء القب�ض على العقداء الأربعة وهم�« :صالح
الدين ال�صباغ» و«فهمي �سعيد» و«كامل �شبيب» و«حممود
�سلمان» و ّ
مت �إعدامهم رمي ًا بالر�صا�ص� ،أما الكيالين فقد
ا�ستطاع النجاة �إىل خارج العراق.
• تع ّرف احل�سني خالل فرتة اعتقاله �إىل �شخ�صيات

�سيا�سية مهمة ،وا�ستطاع �أن يُنجز كتابه امل�شهور «تاريخ
العراق ال�سيا�سي احلديث» ب�أجزائه الثالثة والذي
حاز على جائزة املجمع العلمي العراقي لأح�سن كتاب
�صدر يف العام 1949م ،وجائزة تقديرية من جامعة
ال�سوربون الفرن�سية �سنة 1957م ،و�أُطلق �سراحه يف
الع�شرين من �شهر �أيار �سنة 1944م.
وعندما انتهت احلرب العاملية الثانية �سنة 1945م
بانت�صار احللفاء ،مل ترتدّد احلكومة �آنذاك من �إعادة
عدد كبري من املف�صولني �سيا�سي ًا �إىل �أعمالهم ومنهم:
«احل�سني» حيث �أُعيد للعمل يف ال�سابع ع�شر من حزيران
وعينّ مالحظ ًا يف �شعبة الأمور الذاتية يف
�سنة 1946م ُ
مديرية الربق والربيد العامة ،لكن �سرعان ما ر ّفع �إىل
من�صب مدير هذه ال�شعبة من العام نف�سه ،وكجزء من
�سيا�سة احلكومة يف حماولة التخفيف عن كاهل الذين
اع ُتقلوا ب�سبب �أح��داث ثورة ماي�س وم�ساعدتهم على
ن�سيان ما القوه من ظروف ع�صيبة �أيام االعتقال وذلك
يف �سيا�سة االنفتاح التي ا ّتبعتها احلكومة بعد انتهاء
احلرب.
• الن�شاط الفكري ومواكبة �أعالم الأدب:
• يف بداية العام 1949م ُنقل «احل�سني» �إىل ديوان
جمل�س ال��وزراء مببادرة �شخ�صية وت�شجيع مبا�شر من
رئي�س الوزراء �آنذاك «نوري ال�سعيد» ،فعهد �إليه تنظيم
�سجالت خا�صة بتاريخ الدولة العراقية ،وقد ق�ضى يف
هذا الديوان مدير ًا لأربعة ع�شر عام ًا ح�صل خاللها
على فوائد تاريخية جليلة ،وكانت تلك الفرتة من
�أ�سعد �أيام حياته .وقد تعاقب على رئا�سة الوزراء يف
بحر تلك ال�سنوات عديد من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية.
• كان احل�سني يح�ضر املجال�س الأدبية واالجتماعية
وحتى ال�سيا�سية كمجل�س الأب �أن�ستا�س ماري الكرملي
الباحث املعروف ،والأمري علي والد الو�صي عبد الإله
وال��ع ّ
�لام��ة حم��م��ود �شكري الآل��و���س��ي وفهمي امل��در���س
والع ّالمة حممد ر�ضا ال�شبيبي ويعقوب �سركي�س ،يتبادل
معهم الأحاديث املفيدة ويتحاور مع نخبة من علماء
العراق ومف ّكريه الذين كانوا يح�ضرون تلك املجال�س،
ف���إذا خ��رج من ه��ذا املجل�س �أو ذاك ي�سارع �إىل قلمه
ليد ّون تلك املعلومات النفي�سة فكانت له خري زاد يف
تطعيم م�ؤ ّلفاته الالحقة.
• �شخ�صيات كبرية جليلة عرفت الفقيد عن قرب
ف�أح ّبوه و�أح�� ّب��وا علمه و�أحاديثه ال�ش ِّيقة وكتاباته
الق ّيمة و�أ�سلوبه املميز ،عرفوا فيه �أب ًا و�أخ ًا و�صديق ًا
وفي ًا للجميع ال مي ّيز بني كبري �أو �صغري ،الكل عنده
الإن�سان والإن�سان عنده الغاية والهدف.
• عا�صر «احل�سني» �سيا�سيني كبارا ومفكرين و�أدباء
ورا�سل كبار امل�ست�شرقني الأجانب والعلماء والأدب��اء
حيث كانوا يف بقاع الأر�ض� ،أمثال الدكتور ريرت و�شخت
وهوت�سمان ودنلوب ولوي�س ما�سينيون وج��اك بريك
وكرات�شكوف�سكي وكوتلوف وبيرت ،كما را�سل جمع ًا من
العلماء العرب �أمثال الأم�ير «�شكيب �أر���س�لان» و�شيخ
العروبة «�أحمد زكي با�شا» و«�أحمد تيمور» و«�إ�سعاف
الن�شا�شيبي» و«�أمني الريحاين» وال�شيخ «�أحمد عارف
ال��زي��ن» والأب «�أن�ستا�س م���اري الكرملي» و«حممد
الفا�سي» و«�سالمة مو�سى» و«عبا�س حممود العقاد»
و«ح�سني هيكل» وغريهم.
• �سافر �إىل ال��ع��دي��د م��ن دول ال��ع��امل لال�ستطالع
واال�ستفادة ،وقد دُعي �إىل م�ؤمتر امل�ست�شرقني اخلام�س
والع�شرين الذي انعقد يف مو�سكو �سنة 1960م ،ويف هذا
امل�ؤمتر �ألقى خم�سة م�ست�شرقني رو�س �س�ؤا ًال واحد ًا:
 ال�سيد احل�سني :كيف كان ر�أي االنكليز يف كتابكتاريخ الوزارات العراقية؟
• احل�سني� :أربع �سنوات يف ال�سجن.
 جيد ..ويف �أي جزء من �أجزاء الكتاب �أثار االنكليز؟• احل�سني� :أغلبها.
 ملاذا� ..أيها ال�سيد احل�سني؟• احل�سني :كانت ال�سفارة الربيطانية التي تو ّلت �أمور
العراق م�ستاءة مما ورد يف كتابي هذا من وثائق �سر ّية
ُتدين موقف بريطانيا من �أماين العراقيني يف احلرية
وال�سيادة واال�ستقالل.

نا�ضل بالفكر والقلم ،و�شارك يف
اجلهاد �ضد االحتالل الأجنبي للعراق

 وماذا كان موقف الوزراء العراقيني �أيام احلرب جتاهكتابك؟
• احل�سني :ي�شاطرون ال�سفارة ا�ستياءها ،وهذا �أمر
معروف.
البحث والتحقيق يف الوثائق التاريخية:
• �سافر احل�سني �إىل لندن عدة م��رات حيث مراكز
ح��ف��ظ ال��وث��ائ��ق ال�بري��ط��ان��ي��ة ال��ت��ي فتحت �أب��واب��ه��ا
للباحثني فكان يق�ضي فيها �أ�شهُر ًا متوا�صلة يبحث يف
خزائنها عن الوثائق واحلقائق وامل�ستندات التي مل
ُتن�شر عن كل ما هو جديد ومفيد ،لذلك فقد �أن�صفه
كثريون من الق ّراء والباحثني والعلماء و�أعطوه حقه
وباركوا جهوده املُ�ضنية واملتوا�صلة ط��وال حياته يف
خدمة وطنه الغايل وخدمة العلم.
• عمل د�ؤوب و�أخالق رفيعة:
• عرف الفقيد بتوا�ضع كبري يف كل تفا�صيل حياته،
وه��ذه �صفة ق ّلما جند لها نظري ًا ،فلم يقبل �أن يلقّب
بامل�ؤ ّرخ الكبري �أو الكاتب العظيم �أو العالمِ اجلليل ،وقد
عرف ذلك كل َمن زاره يف مكتبه �أو ح��اوره يف جمل�س
من املجال�س �أو لقاء �صحفي �أو مقابلة تلفزيونية ،كان
جلي�سه ال يكل وال ميل من �أحاديثه ال�ش ِّيقة و�أ�سلوبه
الب�سيط ونقا�شاته اجلريئة فكان ز ّواره وحم ّبوه يق�ضون
معه �ساعات ط��وال دون �أن ي�شعروا بها ،يحاورونه
وي�س�ألونه ع ّما عا�صره من �أحداث م ّرت بتاريخ العراق،
ف ُيجيبهم وي��و�ّ��ض��ح لهم م��ا يبتغونُ ،ت�سعفه يف ذلك
ذاكرته التي ّ
غذتها �سنوات العمر ،تلك ال�سنوات التي
ً
�صقلت �شخ�صيته وك ّونته فكريا ،مل يتقاع�س عن تلبية
حاجات طالب علم �أو باحث �أو �صحفي من �إعطاء �أدق
املعلومات حتى وهو على فرا�ش املر�ض الذي الزمه ما
يقارب الت�سعة ع�شر عام ًا �إث��ر تع ّر�ضه حل��ادث ده�س
مر ّوع يف العا�شر من �شهر �أيلول �سنة 1978م ،وهنا تربز
قدراته العالية و�أهميته ك�إن�سان �أفنى حياته يف البحث
والتدوين والن�شر والت�أليف والعطاء امل�ستمر ونذ َر نف�سه
لإي�صال احلقيقة ال�ساطعة والكلمة ال�صادقة �إىل َمن
�أراده��ا دون م��داراة �أو حماباة حتى وهو على فرا�ش
مر�ضه فماذا ميكن �أن ُتطلق عليه من ت�سميات؟
ثروته الفكرية هدية للأجيال:
وفاء وتقدير ًا من الفقيد لوطنه وخلدمة الباحثني
• ً
تربع «احل�سني» مبكتبته اخلا�صة وبكل ما حتتويه من
كتب نفي�سة وم�صادر عظيمة وخمطوطات نادرة ،وبع�ض
حاجياته ال�شخ�صية املهمة �إىل وزارة الثقافة والإعالم
العراقية قبل وفاته فتوجت �إحدى قاعات دار الكتب
والوثائق العراقية التي حملت ا�سمه اخلالد لتبقى
�سراج ًا وهاج ًا يُنري طريق الدار�سني وم��ن��ار ًا �ساطع ًا
يهتدي �إليه الباحثني.
كان يف عداد م�ؤ ّلفاته:
 -1تاريخ الوزارات العراقية – ع�شرة �أجزاء – طبع
�ست طبعات.
 -2تاريخ العراق ال�سيا�سي احلديث – ثالثة �أجزاء –
طبع خم�س طبعات.
 -3العراق يف دوري االحتالل واالنتداب – جزءان.
1941 1م التح ّررية –
4
طبع خم�س طبعات.
 -5الثورة العراقية الكربى – طبع خم�س طبعات.
 -6تاريخ ال�صحافة العراقية – جزءان – طبع ثالث
طبعات.
 -7الأ�صول الر�سمية لت�أريخ الوزارات العراقية.
 -8العراق قدمي ًا وحديث ًا – طبع �سبع طبعات.
 -9تاريخ الثورة العراقية – طبع طبعتان.
 -10العراق يف ظل املعاهدات – طبع خم�س طبعات.
• وبالنظر للمكانة العالية التي احت ّلها «احل�سني»
ب��ج��دارة يف �ساحة الفكر والت�أليف� ،أ���ض��اء ا�سمه يف
�سجل الأوفياء لرتاث الأمة وتاريخها ،وث ّمن جمايلوه
من كبار الأدب��اء واملثقفني عطاءه اخل�ّي�رّ  ،يف جماالت
الت�أليف والتحقيق ،فلهجت �أقالمهم و�أل�سنتهم ب�آيات
جت�سد التقدير بع�شرات ال�شهادات واجلوائز
الثناء ،كما ّ
وبالأو�سمة الرفيعة من الزعماء والقادة ،ومن الهيئات
الثقافية العربية والعاملية.
يف الرابع والع�شرين من كانون الأول � 1997آذنت رحلة
امل�ؤ ّرخ القدير عبد الرزاق احل�سني بنهايتها ،فرحل يف
مدينة «النجف الأ�شرف» مودّع ًا بالإكبار والإج�لال،
و�سجل ا�سمه يف �سجل الأوفياء اخلالدين.
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بني املعرفة واحلرية
ال �أحكام عامة يف هذا الأمر �إمنا ن�سبة وتنا�سب :النرث مولود املعرفة وال�شعر مولود احلرية.
فهل جاءت ق�صيدة النرث �إذن لت�صنع برزخ ًا بني املعرفة واحلرية؟!
ا�سمي �أبويها :نرث وق�صيدة!
هي حاولت �أن تبقي على
ْ
ملاذا حاول -ومازال -كثري من ال�شعراء والنقاد العرب �إعالن احلرب على ق�صيدة النرث؟!
هي مولود املعرفة واحلرية� ..أي �أنها متتلك جناحني للتحليق..
بني املعرفة واحلرية مازالت اللغة تتوالد وتبني لنف�سها مدن ًا عظيمة وباقية ما بقيت هي.

كتب ال�شاعر الفرن�سي �أالن بو�سكيه« :كل معرفة هي من النرث ,وكل حرية من ال�شعر» فهل ثمة من
وما يدعم هذا القول؟!
يبدو �أن القول �صحيح �إىل حد كبري ,فالنرث مرتبط باملعرفة� ,أي بواقع ووقائع و�أ�شخا�ص..
بكائنات ذات ن�شاط يومي ,لها �سلوكات معينة ..الكتابة النرثية حتتاج �إىل منطق يرابط بني
الأحداث وال�شخ�صيات� ..إنه العمل على �أر�ض اللغة ,على عك�س ال�شعر الذي يعمل يف �سمائها هائم ًا
كنبي.
غري م�ستقر حامل ًا ّ

Suzan_ib@yahoo.com

جرحك يا حلب

حدائق الرغبة

•جمال طنو�س

•رنا الع�سلي

ٌ
طعنة
عالمة فعل الرجاء

ونزف
رح
ٍ
�أطفو على �شفا ُج ٍ
كغ�صن ..يراوح بني حدّ ين:
ٍ

تعقد جديلتها البي�ضاء
متدُّ يد ًا �ضارعة ..ت�صلي

ت�سرب العطر
حدِّ امللح ..وحدِّ ُّ

لع�شق جداوله من فرح
ٍ

تالم�س
ب�شم�س ،مل
كيف �أث���ق
ٍ
ْ
وح�شة ظلي

يرت�صد ملح مثوا ُه
ّ
أحت�س�س
تزدحم ناره بالأعوادّ � ..

تفرد الب�ضاعة ..يدُّ الفاقة متدُّ ،

���ص��ب��اح��ات ت���رت���دي م�لام��ح
يف
ٍ

عودي� ،أ�شتاقه..

يت�أمل الدّ ام�سكو �سجال الألوان،

يخيرّ ين ..ما بني �أن �أكون ،زيت ًا �أو
اجلفاف،
وذاك ٌ
���رة �أنهارها ف��زع ٌ��ة ..مليئة فتي ًال

•�سوزان ابراهيم

و� ٌ
ن�سجها الغيث �شباك ًا
أخوة ْ

عهد
ويختار البيا�ض ..لتابوت ٍ

بالبحريات ال�ساكنة

ا�ستمري �شهرزاد احلكايا ،لن ينام

ال ناقو�س يدّ لل هذا ال�صمت

ال�س ّياف،

والع�شب فغر رج����اءه ،قبل �أن
ّ
تتو�شى الرغبة ،بوجع االنتظار

يخاف جنوح �أحالمنا..
وكدمية من خطايا..

�أحمل �صليبي ..جب ًال من خطايا،

على مقا�س الوجع ..جدتي..

قائمون على جدار الوقت،

�أطّ هره مب�سوح اللهفة �إليك.

جديد
ٍ

م�صلوب �صربك يا حلب ..
ٌ
والظلم �آية ..
�أجرا�س احلزن �صالة ..
للدمع طعم الدم ..
ترف�ضنا �أ�سوار احلياة ..
منذ �أعوام ..
و�أنا �أ�سطر �أملك حكاية
و�أ�شعل من الأمل اجلميل �شمعة
و�أبتهل للإله
حافية على جمر االنتظار �أحالمنا
يف الكفوف �صرخة �شريان
ُ
خط القلب �صامت
جرح كف �آمالنا
والأنني َ
�أ�صنام نحن
وما �أق�سى �إثمنا

لوحات نحن
 ..معلقة على طريق الذاكرة
خاطبتُ �شم�سك ذات حلظة
مل تعد ال�س�ؤال
حاولتُ جذب خيط من ثوبها
احرتق املدى
ناحت ال�سماء
�أخربيني يا مدينة الإب���اء ما �أفعل
بقافلة الوجع
وكيف يعود الزمان
�ضميني..
يف الروح غ�صة ويف ح�ضنك الأمان

ظلي و�أنا

•حنان حلبوين
�أ�صبتُ بحمى �شديدة فقدت على �إثرها الوعي
�أث��ن��اء رحلتي يف احل��اف��ل��ة ال��ت��ي تعطلت على
علي �أن �أكبت جزعي
الطريق ال�صحراوية ،وكان ّ
وخويف و�أحب�سهما يف �أعماق نف�سي بعد �أن عاد
ٌ
�إ َّ
عاقلة �إن علم
يل وعيي ،فلن ي�صدق �أحدٌ �أنني
�أنني �أبحث عن ظلي ولن يوفر �أحد �سخريته �إن
ر�آين م�ضطربة قلقة �أرجتف رغم �شدة احلر.
انتظرت بفارغ ال�صرب و�صول احلافلة �إىل ال�شارع
امل�ؤدي �إىل الفندق ،حملت حقيبتي وابتعدت عن
النا�س قلي ًال ثم رحت �أتلفت ميين ًا و�شما ًال و�أدور
ح��ول قامتي ثم �أرف��ع ي��دي و�أنحني و�أنت�صب
و�أ�سري خطوة ثم �أع��ود ..متام ًا كاملجانني .لقد
اكت�شفت �أنني فقدت ظلي! وهذا ما كنت �أخ�شاه
علي
وهذا هو الهاج�س الذي طاملا �أ ّرقني ،كان ّ
علي �أن �أ�ضيعه،
�أن �أكون �أكرث حر�ص ًا ..ما كان ّ
وعلي �أن �أجده ب�أ ّية
لكن اللوم لن يفيدين الآن
ّ
طريقة ف�أنا ال �أطيق احلياة بال ظل.
لقد �أتعبني ذاك الأخ�ي�ر ،بل ّ
عطل حياتي،
كثري ًا ما كنت �أم�سك به متل ّب�س ًا يحاول الفرار،
لكنه اليوم فعلها� ..أج��ل لقد غدر بي وا�ستغل
وفر.
مر�ضي ّ
�صعدت �إىل غرفتي يف الفندق وارمتيت على
ال�سرير ،كنت منهكة من ت�أثري ال�سفر واملر�ض

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

واحلر ال�شديد� ،أغم�ضت عيني ومل �أفتحهما �إال
ّ
عندما اخرتقت �أ�شعة ال�شم�س نافذتي وبد�أت
حترقني بلهيبها ،قفزت من ال�سرير وانت�صبت
ثم �أخ��ذت �أتلفت ميين ًا و�شما ًال ،كدت �أطري من
الفرح يف البداية حني ظننت �أن �شم�س الظهرية
العمودية جعلت ظلي ق�صري ًا لهذه الدرجة ،لكن
�سرعان ما طارت الفرحة ,رحلت وحلت مكانها
ال�صدمة حني اكت�شفت �أن ه��ذا الظل هو ظل
دجاجة ،مل يكن يف الغرفة غريي ،ال دجاج وال
قطط وال بقر وال حتى ب�شر� ،أنا فقط والظل هو
ظلي �أنا.
حركت
جناحيها،
الدجاجة
فرفعت
يدي
رفعت
ّ
ّ
فحركت ر�أ�سها� ،سرت خطوة �إىل الأمام
ر�أ�سي ّ
ف�سارت خطوة �إىل الأمام� ،أنا الآن �أمام م�صيبة
�أو كارثة ،ال ميكن �أن يراين النا�س بظل دجاجة،
يجب �أن �أجد �سبي ًال لأعيد ظلي امل�شاك�س ال�شقي
على الأق���ل ح�ين �أع���ود �إىل مدينتي ،ف���أن��ا ال
�أ�ستطيع �أن �أق��اب��ل النا�س هناك ّ
وظ��ل��ي ّ
ظل
دجاجة� ،أما هنا فالو�ضع خمتلف قلي ًال فال �أحد
وعلي �أن �أنهي عملي يف ه��ذه املدينة
يعرفني
ّ
و�أع��ود خالل ثالثة �أي��ام� ،س�أحاول خاللها �أن
�أخرج يف الليل فقط لئال يكت�شف �أحدٌ �أمري.
جرت الأم��ور يف اليوم الأول على ما يرام ومل

ينتبه �أحد �إىل م�صيبتي ،لكنني يف اليوم الثاين
تعر�ضت لبع�ض الغمز واللمز وبع�ض امل�ضايقات،
تعمدت جتاهل الأمر لكنني كنت �شديدة الت�أثر
ت�سر �أبد ًا،
مبا جرى وعدت �إىل الفندق
ٍ
بحال ال ّ
لقد �أم�ضيت ليلة �سيئة مل �أذق خاللها طعم ًا
للنوم وقد تع ّمدت �إطفاء جميع الأنوار كيال �أرى
تلك الدجاجة اللعينة� ..أق�صد الظل..
يف اليوم الثالث كان الأمر �أكرث �سوء ًا ،فقد ّ
التف
النا�س حويل و�أخذوا ي�سخرون مني وي�ضايقونني
علي ،حتى الأطفال ال�صغار مل يبدو
ويتهكمون َّ
�أية ب��راءة من تلك التي كنت �أ�سمع بها عنهم،
علي ويدفعونني ب�أيديهم
بل كانوا ي�ضحكون ّ
لريوا الدجاجة كيف تتحرك وكانوا ُي�سمعونني
كلمات قا�سية قهرتني ب�شدة رغم خروجها من
ٍ
�أفواه من يفرت�ض �أنهم مالئكة الأر�ض.
مل �أ�ستطع �إمت��ام عملي يف ج�� ٍو كهذا فعدت
�إىل الفندق و�أنا يف حال يرثى لها ،بكيت كثري ًا
و�أخذت �أفكر بحلٍ يعيد �إ ّ
يل ظلي ،كيف �س�أعود
�إىل مدينتي؟! كيف �س�أقابل النا�س هناك؟!
فهم يعرفونني ول�ست بغريبة عنهم و�أن��ا �أي�ض ًا
�أعرفهم متام ًا و�أ�ستطيع �أن �أقدّ ر ردود �أفعالهم
حني ي�شاهدون دجاجتي� ...أق�صد ظلي� ،سوف
علي ،لذلك
ي�سخرون ويتهكمون وقد ي�شفقون ّ

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

عاهدت نف�سي �أال �أعود قبل �أن �أجد ح ًال ،طلبت
الع�شاء �إىل غرفتي ومل �أمل�س منه �شيئ ًا �سوى
ال�سكني ،حملتها وجل�ست على ال�سرير اجتهت
نحو الو�سادة التي ارت�سم فوقها ظلي و�أفرغت
جام غ�ضبي فيها حتى خرج الري�ش منها ومتزقت
�إرب ًا وراودين �شعور بالن�صر والق�ضاء على تلك
الدجاجة اللعينة .بد�أت �أتلفت حويل بهدوء
وحذر� ...أب�شركم ...لقد اختفت الدجاجة ومل
يعد لها �أي �أثر.
امتلأت الغرفة بالفو�ضى وبري�ش الدجاجة...
�أق�صد الو�سادة ،ولكنني الآن �أ�شعر بارتياح كبري،
منت حتى ال�صباح ثم حزمت حقيبتي ،وانطلقت
نحو احلافلة التي كانت تنتظرين يف اخل��ارج
لكي تق ّلني �إىل مدينتي ،كنت ف��خ��ورة بظلي
اجلديد الذي ح�صلت عليه بعد معركتي �أم�س
وكنت مت�أكدة ب�أن �سكان مدينتي �سيفخرون بي
وبظلي اجلديد ،وفع ًال ح�صل ما توقعته ،لقد كان
باد على وجوههم
ا�ستقبالهم يل رائع ًا والفخر ٍ
كبار ًا و�صغار ًا ذك��ور ًا و�إن��اث�� ًا ،فقد ح�صلت على
الظل الذي يحلم به اجلميع� ...إنه ديك!!! ظ ّلي
�أنا بكل فخر.

حوار/نافذة على العالم

القا�ص نزار جنار� :أطفالنا بحاجة
�إىل عامل خال من الأحقاد

•عبد اهلل ال�شيخ

يف عامل ي�ضج بكائنات الروح الرقيقة و�أطياف النف�س
الب�شرية بكل زخمها وتعقيداتها ومفارقاتها جنب ًا �إىل
جنب مع مواجع القلب و�آهاته يقدم الكاتب القا�ص نزار
جن��ار نف�سه وم��ن خ�لال ع��امل �إن�ساين �شديد الرحابة
يجتاز �أ�سوار التمرد انطالق ًا �إىل �أفق �أكرث ات�ساع ًا يف
حم��اول��ة لإع���ادة ت�شكيل ال��ع��امل م��ع مزيد م��ن ال��دفء
واحليوية واحلب والعمق و�سحر الإبداع يقدم االديب
والقا�ص نزار جنار فنه الق�ص�صي و�أعماله املوجهة �إىل
الأطفال والتي ترجمت �إىل �أكرث من لغة وو�صلت �إىل
�أكرث من مكان يف الوطن العربي.
وقد ج�سد الكاتب جنار يف �أعماله الق�ص�صية والأدبية
هموم النا�س وتطلعاتهم وغا�ص يف �أعماق ذواتهم وهو
يتوجه يف بو�صلته الأدبية و كتاباته الإبداعية لي�س
للكبار فقط بل �إىل الأطفال �أي�ضا ويقول يف حوار مع
وكالة �سانا /بهذا ال�صدد �أخذت على عاتقي �أن �أكتب عن
�أحوال نف�سي و�أحوال غريي من النا�س بب�ساطه �شديدة
معترب ًا �أن الفن الق�ص�صي هو الأق��در على التعبري عن
هموم النا�س والفن الق�ص�صي لي�س �صارم ًا يف العقالنية
لكنه ينقب عن احلقيقة الداخلية للموروث ال�شامل
من امل�شاعر والأحا�سي�س وهو يتيح احل�ضور الذاتي كي
�أحتدث عن دواخل النا�س ودواخلي عن �أعماقي اخلا�صة
التي ميكن �أن اجتلي منها م�شكالت الوعي الفردي التي
البد �أن تنعك�س بعدئذ على الوعي الذاتي ل�شخو�ص
ق�ص�صي ،وم��ا �أجمل �أن تعرب الق�صة كفن عن �أح��وال
تخ�ص الفرد واملجتمع والإن�سانية كلها ،ما �أجمل �أن
تكون الق�صة تعبري ًا عن �أوجاع �إن�سانية �صادقة.
وفيما يتعلق مبجموعته الق�ص�صية التي حملت عنوان
�/صورة امل�شتاق /منوذج قريب �إىل القلب يفي�ض ب�أ�سمى
معاين العاطفة الإن�سانية �أو���ض��ح �صاحب /ق�ص�ص
البطولة للنا�شئني �أنه كان يريد �أن يقول من خاللها �أن
�/صورة امل�شتاق/هي �صورتي و�صورة الآخر �أي�ضا �صورة
كل مواطن عربي فوق هذه الأر�ض وقد قدمت منوذج ًا
�إن�سانيا يفي�ض با�سمي معاين العاطفة من حب وارتباط
باملكان ومعاجلة للحالة االجتماعية
و�أ�ضاف� ..أخذت على عاتقي �أن اكتب عن �أحوال نف�سي
وغريي و�أن �أعبرّ عن م�شكالت احلياة العامة ولي�س فقط
م�شكالتي اخلا�صة ورمبا ا�ستخدمت خطاب ًا متميز ًا �أنتقل
فيه من �ضمري املتكلم حيث /الأنا� /إىل اخلطاب الغريي
حيث /ال��ه��و /و/الأن���ت /حيث �أردت �أن �أغ��و���ص �إىل
قرارة الال�شعور الفردي وعوامله �إىل ال�شعور الذي يل
الذي كان م�سكوت ًا عنه كما هو معروف يف فرتة الكتابة
الإحيائية..
و�أ�شار كاتب ق�صة /عذر ًا �أيها ال�سادة /من من�شورات
احتاد الكتاب العرب � / 1992إىل �أن فن الق�صة هنا هو
ت�صوير للحقيقة امل�صبوبة يف قالب اخليال املنف�صل عنها
واملزخرف لها حيث �أن غاية الأدب التحليق بالقارئ يف
ع��امل جميل عن طريق التعبري عن الوجدان الفردي
واجلماعي مع ًا.
وعن كيفية خماطبة الطفل العربي من خالل الق�صة
املوجهة للأطفال ر�أى م�ؤلف /طفلة ا�سمها رزان من
من�شورات وزارة الثقافة عام � /1986أن �أطفالنا يفتحون
�أعينهم على احلياة فماذا ي��ري��دون� ،أنهم يريدون يف
البداية �أن يتعلموا حمل الأق�ل�ام ث��م كتابة بع�ض
الأحرف والكلمات وبعدها يتعلمون القراءة ويحاولون
فهم الكلمات �إىل احل��د ال��ذي ميكنهم عمرهم العقلي
من ذلك والأطفال يريدون الكتاب مبعنى �أدق يريدون
الق�صة وهي تثري اهتمامهم الطفويل وتفتح �أمامهم
�أب��واب املغامرة واالنطالق لتكون بني �أي��دي الأطفال
ولي�س ذلك من باب الرتف �أو من باب الت�سلية.
وق��ال ...رغم �أن ت�سا�ؤالت هنا تطرح نف�سها ...متى
ك��ان��ت الثقافة وامل��ع��رف��ة ت��رف�� ًا حتى ل��و توجهت �إىل
الأطفال ...متى كانت �أمرا هام�شي ًا يف تكوين �شخ�صية
الفرد �أي فرد �سوا ًء �أكان طف ًال يدرج يف مالعب الطفولة
�أم رج ً
�لا نا�ضج ًا ي�صرف الأم��ور ويدير �ش�ؤون احلياة
م�ؤكد ًا �أن الق�صة فن جميل حمبوب يخاطب ب�شفافية
وعذوبة الأطفال الأبرياء وينمي فيهم معاين اخلري
والإح�سا�س باجلمال ويذكي يف قلوبهم م�شاعر ال�صدق
والأمانة والدفاع عن الأوطان.
واع��ت�بر ال��ق��ا���ص جن��ار �أن���ه يف الق�صة امل��وج��ه��ة �إىل
الأطفال البد �أن تظهر فيها رموز الأم��ة و�شخ�صياتها
و�أبطالها ومواقفها و�أحداثها وكاتب الأطفال ي�سعى
ما ا�ستطاع �إىل �شد الأوا�صر بني جيل وجيل �إىل جانب
ما يقدمه للأطفال من خالل �إبداعه من تربية القيم
اجلمالية وال��ذوق ال�سليم مع تقوية الر�صيد اللغوي
والثقايف والوطني والإن�ساين م�ضيف ًا /نحن عندما نك�سب
الأطفال نك�سب امل�ستقبل./

15

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد2016/6/5 "1492" :م �29 -شعبان1437هـ

ويف معر�ض رده عن �س�ؤال حول ما �إذا كانت الأعمال
الأدبية املقدمة للأطفال من �أعمال �إبداعية ملبية
حلاجاتهم وم��ا ال�صعوبات يف ه��ذا الإط���ار ر�أى كتب
الأط��ف��ال وق�ص�صهم املن�شورة حالي ًا ال ي�شكل قاعدة
حقيقية يف �أدب الأطفال ويف التوجه �إليهم و�إن كانت
البداية مر�ضية يف التوجه �إليهم الفت ًا �إىل �أن��ه مت
�إح��داث جمعية �أدب الأطفال يف احتاد الكتاب العرب
يف العام 1991وكان هو واحد ًا من م�ؤ�س�سيها ومن مهامها
توجيه كل ما ين�شر من كتب الأطفال يف االحتاد نف�سه
والإ�سهام يف �إثراء ثقافة الطفل يف كل جمال وطبع ًا ال
ميكن �إغفال ما قامت به وزارة الثقافة يف �إغناء امل�شهد
الثقايف والنهو�ض يف طباعة الكتب املوجهة للأطفال مع
جملتي� /أ�سامة و�شامة./
و�أ���ض��اف القا�ص جنار...باملنا�سبة ك��ان��ت خطوات
اجلمعية يف العامني املا�ضيني خطوات واثقة ومطمئنة
وناه�ضة جد ًا منوه ًا ب�أن �إ�صدارات اجلمعية املتعددة
باتت تت�صدر امل�شهد الأدبي والإبداعي يف دائرة ثقافة
الأطفال ال�سورية
الف��ت�� ًا �إىل �أن وزارة الثقافة اث��رت م���ؤخ��ر ًا املكتبة
العربية بكتب الأط��ف��ال �إخ��راج�� ًا وطباعة و�أل��وان��ا
واختيارا والأمنيات ان يحذو احت��اد الكتاب العرب/
ح��ذوه��ا و�أن يرفع م��ن م�ستوى كتاب الأط��ف��ال �شك ًال
وم�ضمون ًا وبكل الأ�سف مع هذا وذاك �أقول ما زلنا نفتقد
املنهج ال�سليم يف تقدمي كتب الأطفال �ضمن توجه واع
يخ�ضع �إىل خطة مدرو�سة ي�شرف عليها خمت�صون يف
جمال الكتابة الإبداعية للأطفال.
وقال بهذا ال�صدد �إنه حتى اللغة العربية التي يكتب
فيها هذا الأدب الطفلي ال تراعي م�ستويات الطفولة وال
تدرك على الأعم الأغلب ما يالئم الأطفال وعاملهم وما
ال يالئم اما عن الأغالط ال�شائعة الكثرية فحدث وال
حرج!!!
وعن مدى ا�ستجابة الأطفال املتلقني ملا يقدم لهم من
ق�ص�ص تتوجه �إليهم
ذكر الأديب جنار �أن التوا�صل مع الأطفال ال يتحقق �إال
من خالل منابر مفتوحة /جملة /ت�ست�أثر باهتمامهم
او �سل�سلة ق�ص�صية يتابعون �إ�صداراتها ويقتنونها او
كتاب ق�ص�صي يتعلقون به ويطالعونه ب�شغف او ندوات
من اجل الطفولة او ملتقيات وم�سرحيات تتوجه �إليهم
او نواد ميار�سون فيها �أن�شطتهم وهذا كله يحتاج �إىل
وجود وحدة متكاملة يف الكتابة املوجهة للأطفال من
كتاب وم�ؤلفني ور�سامني وخطاطني ونقاد ومتابعة ذلك
مع مراجعة نقدية جادة لكتب الأطفال التي ت�صدر من
اجل النهو�ض مب�ستوى الكتاب املوجه لهم.
و�أك���د �أن الكتابة املخل�صة للطفل ...ه��ي الكتابة
امل�س�ؤولة التي ت��درك خ�صو�صية الطفولة ومنابعها
الأ�صلية وهي التي ترتك �أثرها يف الأطفال هي التي
جتعلهم ي�ستجيبون لها .وو�ضوح الأهداف مع بروز القيم
واالرت��ق��اء ب��ال��ذوق اجلمايل والإح�سا�س املرهف من
املهمات الأ�سا�سية فيما يكتب للأطفال وحني ندرك ذلك
ي�ستجيب كل طفل ملا يكتب له ويتحقق التوا�صل املثمر
ويكون لنا �أدب �أطفال يحقق الغاية املرجوة والهدف
الأ�صيل ونحن عندما نك�سب الأطفال نك�سب امل�ستقبل
�ألي�س كذلك!!
ي�شار �إىل �أن الأدي��ب جنار من مواليد حماة ويحمل
�إج��ازة يف علوم اللغة العربية و�آدابها ودبلوم ت�أهيل
ت��رب��وي م��ن جامعة دم�شق وه��و ع�ضو احت��اد الكتاب
العرب وع�ضو احت��اد ال�صحفيني العرب ومن م�ؤ�س�سي
جمعية �أدب الأط��ف��ال يف �سورية ون��ال عرب م�سريته
الأدب���ي���ة والإب���داع���ي���ة ال��ت��ي مت��ت��د لنحو  40ع��ام�� ًا
�أك�ثر من جائزة �أدب��ي��ة يف ق�ص�ص الأط��ف��ال والق�صة
الق�صرية داخل �سورية وخارجها وله ع�شرات الأعمال
واملن�شورات وترجمت بع�ض ق�ص�صه �إىل اللغات الرو�سية
والأملانية والألبانية والفار�سية والأرمينية وال�صينية
وال�سويدية.

كني�سة ريفي ٍَّة¹
ٍ
ناء
َت يف فِ ِ
مَرثا ٌة كُ تب ْ

كريي ²
• لل�شاعر الإنكليزي :توما�س ْ
َ
رحيل يو ٍم
��روب يُ��ق�� َر ُع مُعلن ًا
ُ
ناقو�س ال�� ُغ ِ
� َآخ َر،
ُ
و�صوت ا ُ
خل��وا ِر يُ�س َم ُع مُلت َّف ًا ببطءٍ فوق
املر ِج الأخ�ض ِر،
طريق
والف َّالحُ يتهادى راجع ًا �إىل بيت ِه يف ٍ
مُتعب ٍَة،
لمة و َ
وي ُرت ُك العالمَ َ ُّ
يل.
للظ ِ
ومي�ض املنظ ِر َّ
ُ
ال َآن ُ
بيعي يف
يبهت
الط ِّ
امل�ش َه ِد،
وال�س ُ
طبقات الهواءِ،
كون الكئيبُ يتخلَّ ُل
ُّ
ِ
احل�شرات يتح َّر ُك يف طريا ِنها،
و�أزي ُز
ِ
ُ
يهده ُد حظائ َر
اع�سة ِ
أجرا�س ال َّن ِ
و�صوت ال ِ
الغنم البعيدة؛َ
ِ
ُ
عري�شة
ُ����رج ب��ع��ي ٍ��د ُت��غ ِّ��ط��ي�� ِه
رُبمَّ����ا ِم���نْ ب ٍ
الب..
ال َل ْب ِ
يُ�س َم ُع ُ
البومة الكئيبُ وهي ت�شكو
�صوت
ِ
للقم ِر..
وك�����أ َّن �أح����د ًا ي��ت��ج��و َُّل ُق����ربَ عري�ش ِتها
ال�س ِّري َِّة،
ِّ
َ
ويُزعجُ مملك َتها املُ َ
والقدمية.
نعزلة
َ
وظالل
حتت وعورة ِ �أ�شجا ِر ال َّدردا ِر هذ ِه
ِ
َّ
ق�سو�س..³
�أ�شجا ِر الط ِ
ُ
ترتف ُع الترُّ ُ
املع�شبة لت�ش ِّك َل �أكوام ًا؛
بة
ِّقة ُ
َّ
يرق ُد �إىل الأب ِد،
ي
ال�ض
ه
ِ
ُك ٌّل يف زنزانت ِ
ُ
ُ�سطاء ل��ه��ذ ِه ال��ق��ري ِ��ة هُ نا
ال
أ���س�لاف الب ُ
َ
ينامون.
�صباح يتن َّف ُ�س عَ ب ََق ُّ
البخو ِر،
دعو ٌة لأن�سا ِم ٍ
ال�سنونو يُ��غ�� ِّر ُد يف �سقيف ِت ِه املبني َِّة ِم َن
ُّ
ِّ
الق�ش،
البوق،
�صياحُ الدِّ ِ
يك احلادُّ� ،أو رج ُع �صدى ِ
ال ���ش��ي َء � َ
أك�ث�ر ي�ستطي ُع �إي��ق َ
��اظ��ه ُْ��م ِم��نْ
مر َق ِد ِه ْم الو�ضي ِع.
لي�س �أك َ
موقد ُمتوهِّ ٍج
�سبة له ُْم َ
بال ِّن ِ
رث ِمنْ ٍ
َ
ُ
ي�شتعل،
�سوف
م�شغولة ُ
اهتمامات
أجل
زوجة
تعمل ِمنْ � ِ
ِ
ٍ
�أو ٍ
امل�ساءِ،
ال � َ
َ
َ
ويلثغون بعود ِة � ٍأب،
يرك�ضون
أطفال
َ
بلة حم�سو َد ٍة.
�أو
يت�سلقون رُكبتي ِه للفو ِز ب ُق ٍ
أعمال ا َ
َ
حل�صاد الوفري ِة
�
ب
يقومون
غالب ًا ما
ِ
هم،
مبناج ِل ْ
ِ
ال�ص َ
ت�شق ال َ
و�أثال ُمه ُْم ُّ
عبة،
أر�ض َّ
َ
ريان يف
كم مُبهجٌ وهم
ْ
ي�سوقون �أزوا َج ال ِّث ِ
احلقل!
ِ
ُ
ال��غ��اب��ات ام��ت��ن��ان�� ًا حت َ��ت
����م تنحني
وك ْ
َ�ض َربا ِت ِه ْم القوي َِّة!
َ
ي�سخرون ِم��نْ كدِّ ِه ْم
��دع الأق��وي��ا َء
ال ت ِ
ال َّناف ِع..
ظلم؛
أفراح ِه ْم
ِ
و� ِ
الب�سيطة،وقد ِر ِه ْم املُ ِ
ي�سمعون َ
َ
تاريخه ُْم..
وال العُظما َء
َ
بابت�سامة �ساخر ٍة.
الب�سيط والق�ص َري
ٍ
العريقة� ،أُب ُ
َّهة الق َّو ِة،
اللة
ال َّتباهي ُّ
ِ
بال�س ِ
و ُك ُّل َ
ذلك ا َ
مال ،والثرَّ ا ِء املمنو ِح..
جل ِ
اعة املحتومةَ.
ال�س َ
ُت�شابه َّ
ينتظ ُر ٍ
ب�شكل م ٍ
رب.
دُروبُ الع ََظ ِ
مة تقو ُد فقط �إىل الق ِ
وال �أن َ��ت� ،أيُّها الفخورُ ،تعزو ذلك اخلط�أَ
�إلي ِه ْم،
�إنْ ت ُكنْ الذكرى ف َ
��وق قبو ِر ِه ْم ال تر َف ُع
ُن ُ�صب ًا،
املخ�ص�ص لذلك
الكني�سة
بينما يف جنا ِح
ِ
ِ
املكان..
وب َني زخر َف ِة ِ
ً
ُ
�شكل
تعلو مجُ
لجلة ع��ب��ارة امل��دي�� ِح على ِ
ديني.
ن�شيد ٍّ
ٍ
هل ت�ستطي ُع اجل َّر ُة ال َّتذكاري َُّة وال ِّت ُ
مثال
ُ
الناب�ض باحليا ِة..
�صفي
ال ِّن ُّ
�أنْ ي�ستعيدا �إىل ق�ص ِر ِهما ال َّتن ُّف َ�س
ال َّر َ
�شيق؟
هل ي�ستطي ُع ُ
الف�ضيلة �أنْ يُث َري الغبا َر
�صوت
ِ
ال�س َ
اكن؟
َّ
و هل ي�ستطي ُع ال َّتم ُّل ُق �أنْ ي ِّ
املوت
ُلط َف �أُ ُذ َن ِ
البارد َة والغبي ََّة؟
رُبمَّ ا ُ
ُ
همل قلبٌ ..
مل
ا
املكان
هذا
يرق ُد يف
ِ ِ
ً
ً
َّ
َ
ال�سماوي َِّة؛
ر
ا
ن
بال
ا
مليئ
ا
كان يوم
ِ َّ
أيد لع�صا الإمرباطوري َِّة يمُ ُ
كن �أنْ ُتل ِّو َح بها،
� ٍ
�أو َ
توقظ �شهو َة ِّ
ال�شع ِر.
ٌ
َ
لكنَّ
�صفحة
ُجهة نظ ِر ِه ْم
املعرفة ِم��نْ و ِ
ٌ
وا�سعة..
وغني ٌَّة بفوا ِئ ِد ال��وق ِ��ت مل ي ْ
ُك�شف عنها
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ُ
بعد؛
ق�شعرير ُة الفق ِر املُدق ِع تقم ُع حما�سَ ه ُْم
ال َّن َ
بيل،
وتجُ ِّم ُد تد ُّف َق ال ُّرو ِح الدافئَ.
ٌ
و�صاف..
جوهر ٌة
ممتلئة بنو ٍر ٍّ
نقي ٍ
املجهولة واملُ َ
َ
َ
ظلمة،
املحيط
كهوف
تتح َّم ُل
ِ
زه����ر ٌة مم��ت��ل��ئ ٌ��ة ُو ِل ْ
������دت ل��ت��ت��و َّر َد لك َّنها
حمجوب ٌَة،
وت�ضي ُع حالو ُتها يف �أث ٍري �صحراويٍّ .
ُ
بع�ضه ُْم “هامبدون” ⁴القرويُّ ا َّلذي ب�صد ٍر
جاع..
ُ�ش ٍ
َ
َّ
قاو َم الطاغية ال�صغريَ ⁵يف حقول ِه؛
�أو “ملتون” الأب��ك��مُ واملغمو ُر ا َّل��ذي رُبمَّ��ا
ي�سرتيحُ هُ نا،
ال�ب�ريء ِم��نْ َد ِم �أبنا ِء
�أو “كرومويل”⁶
ُ
بل ِد ِه.
جمل�س ُّ
ُ
ال�شيو ِخ� ⁷أثنا َء ا�ستماع ِه
ا�ستح�سان ِ
لطريقة ا َ
حلدِّ ..
ِ
مل ،وال��ق�����ض��ا ِء على
ِم���نْ ت��ه��دي ِ
��دات الأ ِ
االزدراءِ،
أر���ض
وت��وزي�� ِع الكث ِري منه ُْم على وج�� ِه ال ِ
�شرق،
املَ ِ
ُجهة نظ ِر الأم َِّة،
تاريخ ِه ْم ِمنْ و ِ
وقرا َء ِة ِ
َ
لي�س لوح ِد ِه ْم
حمرومون ِم��نْ ن�صيب ِه ْم؛ َ
مُطوَّق َني فقط..
ب��ل ف�����ض��ائ�� ُل��ه ُْ��م املُ��ت��ن��ام��ي ُ��ة �أي�����ض�� ًا ،ول��ك��نَّ
جرائ َمه ُْم مُقيَّد ٌة؛
َ
ب�صعوبة �إىل
الو�صول ولو
حمرومون ِم َن
ِ
ٍ
نْ
خالل ال َّذب ِح،
العر�ش ِم
ِ
ِ
اجلن�س
ه
بوج
حمة
ر
ال
���واب
ب
�
أ
إغ�ل�اق
ِ
ِ َّ ِ
و� ِ
ِ
الب�شريِّ ،
و ََخ ُ
إح�سا�س
أجل �إخفا ِء ال
زات الكفا ِح ِمنْ � ِ
ِ
باحلقيقة،
ِ
ال�صري ِح،
عالمات
�أو �إخما ِد
اخلجل َّ
ِ
ِ
إقامة مزا ٍر للثرَّ ا ِء والفخ ِر..⁸
�أو � ِ
إ�شعال ُّ
الفنون⁹
إلهة
ِ
م َع � ِ
البخو ِر يف َم ْع َب ِد � ِ
املُ َّتق ِد.
الن�ضال املُتوا�ض ِع للجماه ِري
بعيد ًا ع ِ��ن
ِ
الغا�ضبة،
ِ
هم املُ َ
عتدلة ا َّلتي تعلَّموها لن
ف���إ َّن رغبا ِت ْ
تتبعثرَ َ ،
واملعزول..
طول نه ِر احليا ِة البار ِد
ِ
على ِ
َ
الهادئ
ال�س ِري
فه ُْم ي
ِ
ُجهة َّ
ُحافظون على و ِ
لطري ِق ِه ْم.
م َع َ
إهانة ملَّا
ذلك ،ح َّتى هذ ِه العظا ُم ِم َن ال ِ
ْ
تزل..
حتمي َ
بع�ض ال ُّن ُ�ص ِب ال َّتذكاري َِّة العاجز ِة،
ُزخرفة ال
ومنحوتات م
ب�أ�شعا ٍر خرقا َء
ٍ
ٍ
َ
�شكل لها..
ً
َّ
ت�ستجدي تقديرا ِم َن املا َّر ِة ولو بالتن ُّه ِد.
�أ�سما�ؤهُ ْم و�سنوا ُته ُْم ر�سم ْتها � ُ
إلهة الفنون
حروف،
بال
ٍ
ال�شهر ِة واملَرثا ُة املُق َّد ُ
مكان ُّ
ُ
مة؛
�سة حيث ُ
تبذ ُر
والكث ُري ِم َن الأ�شعا ِر املُق َّد ِ
ا َ
حلبَّ ،
��رق َ
أخ�لاق الأخ َ
كيف
الذي يُع ِّلمُ مُع ِّلمَ ال ِ
ُ
ميوت.
لمِنْ هذ ِه َّ
ال�ضحي َُّة ،وال ِّن ُ
أخر�س،
�سيان ال ُ
ه��ذا ال��وج��و ُد ُ
القلق وال��� َّ��س��ا ُّر واملُ�ست�سلمُ
وا َّلذي..
َ
ُ
الدافئة ليو ٍم مليءٍ بالفر ِح،
يرتك ال ُّتخو َم
ً
ً
للخلف؟
وطويلة
بطيئة
وال يرمي نظر ًة
ِ
ال�صدو ِر املُحب َِّة ترتاحُ الأرواحُ
بع�ض ُّ
يف ِ
املُهاجر ُة؛
ُ
الورعة ت�ستلز ُم � َ
إغما�ض
رات
ِ
وبع�ض ال َق َط ِ
ني،
الع ِ
ُ
َ
الطبيعة،
�صوت
ع
يرتف
رب
الق
ن
م
ُ
ِ
ح َّتى ِ
ِ
ويف رما ِدنا َت ُ
عي�ش ال َّنا ُر امل� ُ
ألوفة.
�سبة ل َ��ك � ،¹⁰أن َ��ت تعي متام ًا املوتى
بال ِّن ِ
البُ�سطا َء،
ال�سطو َر ل�ترويَ حكاي َته ُْم
وتك ُتبُ ه��ذ ِه ُّ
الربي َئ َة؛
�سنحت ال ُفر�صةُ،
ُ
وحيث يقو ُد الت�أمُّلُ
�إنْ
ِ

املُ ُ
نعزل..
الذين �سي�س� َ
أقارب َ
ألون عَ نْ
ل
ا
ح
أروا
�
ِ
ِ
لبع�ض ِ
قد ِر َك.
رُبمَّ ا ُ
يقول ُ
بع�ض ال ُّرعا ِة املُ�سن َني:
غالب ًا ما ُك َّنا نرا ُه َ
ُزوغ الفج ِر..
عند ب ِ
يلم َُ�س ُ
َّ
َّ��ات الندى
طوات
�سريعة حَ ��ب ِ
ٍ
بخ ٍ
البعيد َة..
َّ
َ
ِّ
الل اخل�ضراءِ.
ليلتقي ال�ش َ
َ
م�س فوق الت ِ
هُ َ
ناك ،بعيد ًا َ
وعند �أق��دا ِم َ�شجَ ِر ال�� َّز ِان
ُ
الذي يومئ بر� ِأ�س ِه،
وي���ج��� ِد ُل جُ ������ذو َر ُه اخل��ي��ال��ي ََّ��ة ال��ق��دمي َ��ة
َ
واملرتفعة جد ًا،
َ
ُ
الك�سول يف الظهري ِة،
�سوف ميتدُّ طو ُل ُه
َّ
َّ
ُ
َ
اجلدول الذي
وي�ستغرق يف التفك ِري عند
ِ
ي َِخ ُّر بجانب ِه.
ُ
ُ
تق�سو علي ِه الغابة البعيدة ،وال َآن يبت�سمُ
بازدراءٍ ،
ُ
ُ
َ
َّ
يُدم ِد ُم رغبا ِت ِه املعاندة والتي تراو ُدهُ،
ُث َّم يتدىل حزين ًا �شاحب ًا كاملهجو ِر،
�صاب ِبحُ بٍّ ال �أملَ
�أو
ِ
املجنون قلق ًا� ،أو املُ ِ
في ِه.
َ
�صباح ،افتقد ُت ُه على ال َّت ِّل املُعتا ِد،
ذات ٍ
طول املر ِجُ ،
وقربَ �شجر ِت ِه املُ َّ
ف�ض ِلة؛
وعلى ِ
�شخ�ص �آخ�� َر ،مل يكن موجود ًا
بينما �أتى
ٌ
قربَ الغدي ِر،
وال َ
الغابة.
فوق املر ِج الأخ�ض ِر ،وال يف
ِ
َّ
��نْ
ترنيمة
خ�لال
م
و
ايل
ت
ال
ح
با
ال�ص
ِ
ٍ
“يف َّ ِ
جنائزي ٍَّة يف زيٍّ ..
َّ
َّ
ِّقة
ي
ال�ض
��ق
ي
��ر
��ط
ل
ا
يف
ح��زي ٍ��ن وب��ط��يءٍ
ِ
ِ
للكني�سة ر�أينا ُه يو َل ُد،
ِ
ي��ق�تربُ  ،ي��ق��ر�أُ “ل َ
أجلك يا مَ��نْ ت�ستطي ُع
القراء َة” �أُ ً
غنية..
َ
حمفور ًة على احلج ِر حتت �شجر ِة الزعرو ِر
املع ِّمر ِة والبعيد ِة”.
:Endnotes
 ¹امل ��رج ��عAn Anthology of“ :English Poetry” by Dr. Y.
 ، Daghistaniوالق�صيد ُة :
“Elegy Written in a Country
”Churchyard
– P. 109 – 110 – 111 – 112
113 – 114
 ²ت��وم��ا���س ك� � ْري ��يThomas Gray :� ”1771-“1716شاعر �إنكليزيٌّ كان من
�أعظم �شعرا ِء ع�صر ِه يف انكلرتاَ ،
وعا�ش كئيباً و
كرمياً وخمل�صاً طوال حياته.
َّ ³الطق�سو�سُ � :شجر ٌة دائم ُة اخل�ضر ِة.
 ⁴جون هامبدونJohn Hampdon :،مواطن انكليزي م�شهور  ،كان من �أوائل خ�صوم
جباة ال�ضرائب.
 ⁵الطاغي ُة ال�صغري :The little tyrant�إ�شار ٌة �إىل ت�شارلز الأول  ، Charles Iالذي
كان طاغي ًة كبرياً.
 ⁶كرومويل  :Cromwellكان يُعتقد �أنهم�س�ؤو ٌل عن موت ت�شارلز الأول.
 ⁷كما فعل الع�ضوان وليم بت William ، pittو لورد ت�شاتهام Lord chatham
يف املجل�س.
 ⁸ج��رت ال�ع��ادة يف �أي ��ام � Grayأن ي َُّ�سخ َر
ال�شع ُر ملدي ِح ال ُّنبالء.
� ⁹إله ُة الفنون عند الإغريق .Muse : ¹⁰-ال�شاع ُر يخاطبُ نف�س ُه.
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•�أ.حممد حديفي

الطاحونة حل�سني عبد الكرمي
يف طبعة جديدة

يف ال����ع����ام /1993/
���ص��درت ل�ل�أدي��ب ح�سني
ع���ب���د ال����ك����رمي رواي�����ة
الطاحونة ،التي �أع��دّ ت
م�سل�س ًال �إذاع��ي�� ًا طوي ًال،
ونالت يف  1994ذهبية
م����ه����رج����ان ال���ق���اه���رة
للإذاعة والتلفزيون ن�ص ًا
و�إخراج ًا ..ومن اجلدير
ذكره �أن الفنان الراحل
ف���ؤاد غ��ازي غنّى ثالثني
ُموا ًال والعديد من الأغنيات يف الرواية..
حديث ًا ُيعيد الأديب عبد الكرمي �إ�صدارها مزيد ًة
ً
ومنقحة ..وهي رواية تلخ�ص جمريات حياة وحنني
�أن��ا���س وح����ارات وب��ل��دات وك���روم وع�لاق��ات بكامل
عواطفها ..وعالقات بالكثري من التعب والآمال ..وال
ين�سى الأديب ح�سني عبد الكرمي ،منذ تلك املرحلة
�أن يتنب�أ ب�أحزان الفقراء وم�صائر �أحالم الأ�شجار
واملوا�سم ،و�أن ين ّبه �إىل قتامة الأفكار ال�سوداء ،املراد
ت�سويقها يف م�صائر وحياة النا�س من خالل الرغبات
اال�ستعمارية وتطلعات اخلراب والطمع...
�صدر حل�سني عبد الكرمي غري الطاحونة رواي��ات
عديدة �أخرى /النبع /الب�ساتني /حارة امل�شتاقني/
�شجرة التوت� /أي��ام الع�شاق /حطابون يف غابات
الن�ساء /ت�أبني ملوك االزده��ار� /أنوثة بالعامية ال
تتلعثم بالف�صحى /وجمموعات �شعرية وق�ص�صية/
لأنك ت�شبهني الق�صيدة /ظلّ غيمة و�سفر /عينان
تعتقان الكالم /عرائ�ش ال تبيع خمورها /ال يت�سع
لغري اخل���وف /م��ه��اب��ات ال�����ص��د�أ /ال��وط��ن ال ي�شبه
التافهني/

يف ال�شعرية
ك���ت���اب ج���دي���د ل��ل��دك��ت��ور
�أح��م��د ع��ل��ي حم��م��د �صدر
���ض��م��ن م��ن�����ش��ورات الهيئة
ال��ع��ام��ة ال�����س��وري��ة للكتاب
حتت عنوان ( يف ال�شعرية)
 /درا�سات ن�صية يف الأدب
العربي احلديث.
يتناول هذا الكتاب عدد ًا
م���ن ال��ن�����ص��و���ص احل��دي��ث��ة
حم�����او ًال حت��دي��د ال�سمة
ال�شعرية فيها ،وقد تراءت له تلك ال�سمة على هيئة
غالئل تبدو من خالل �سجف الفن كالأ�ضواء ،البل
�إنها �سجف من الأ�ضواء؛ لأن النقاد حاروا يف حتديد
جماالتها ،وجهدوا يف �ضبط حدودها ،وكانوا كثري ًا
ما ينقبون عنها يف �شرفات الن�صو�ص و�صورها ،ثم
ميعنون النظر يف بنيتها ولغتها� ،أو يلتفتون �إىل
داللتها ومعانيها ،لكن �أح���د ًا منهم مل ي��رت��ق به
القول �إىل ُ�سدة حقيقة ال�شعرية فيزعم �أنها تكمن
يف ناحية ما من نواحيها ،من �أجل ذلك كانت فكرة
ه��ذا الكتاب منطوية على مقولة يح�سن �إ�شاعتها
بكالم موجز فحواه� :إن �شعرية الأدب �إمنّا تتمثل يف
انزياحه عن نف�سه ،و�شرطه الأ�سا�سي يف بلوغ ذلك
ال�ضرب من االنزياح� ،إمنا هو القبول اجلمايل.كتاب
جدير بالقراءة.

وطنٌ يربعم
فجره
يا وطني يا ملعب الخناجر الراعفة الحاقدة ،ويا ترابًا
طاهرًا عمده الدم المقدس الطهور ،يا أسطورة الثبات
والتجذر والبهاء ،ويا نسيجًا وقف الرصاص عاجزًا أمام
تماسكه وصموده ،وانكفأت الوحوش الكاسرة لتلعق
جراحها عند تخومه ،ها هي الشمس التي ُتشرق في
وطني ،وتكشف ما خبأ الحاقدون ..ها هي اآلن ُتشرق
بكامل ضوئها وألقها وسطوعها ،فيظهر المشهد جليًا
واضحًا ،الخناجر ارتدت إلى صدور مرسليها ،والصياد
الحاقد القادم من الظالم ليحمل الموت والقتل والدمار
ّ
طريدة ،وشباب الوطن وحماة دياره أقسموا أال
تحول
ً
لغاز فوق تراب هذا الوطن ،وال حصانة فيه لمن باع
مكان ٍ
نفسه ألعداء الوطن والله واإلنسان...
مواكب الشهداء تتوالى ،واألرض تشهد إننا ما بخلنا
ولن نبخل بالعطاء ،وكل الذي قيل وسوف ُيقال عند وداع
الشهيد يعرف طريقه إلى ِس ْفر التاريخ الذي سوف
ُيسجل حروفًا مدادها الدم ،ليثبت لألجيال القادمة أن
إرادة ال تعرف االنكسار ،وال
هذا الوطن قد انتصر ألن
ً
ذال أو استسالمًا امتشقها أبناؤه فكانت السالح
تقبل ً
األمضى واألجدى واألنجع ،وكانت الطريق التي قادت إلى
يأت من فراغ ،وال
بقاء الوطن سيدًا وحرًا ،وكل ذلك لم ِ
راية للنصر تثبت وتستمر إال إذا رفعتها سواعد األبطال،
زكية طاهرة...
دماء ٌ
ُوأريقت على جوانبها ٌ
وغ��دًا وليس ذل��ك الغد ببعيد سنقف بكامل فخرنا
واعتزازنا لنذكر أمرين اثنين األول :إننا كنا أوفياء لدماء
اآلب��اء واألج��داد الذين سلمونا وطنًا مصانًا حرًا سيدًا
واضحة وناصعة
برسالة
ومعافى ،والثاني :إننا بعثنا
ٍ
ٍ
الحروف لهؤالء الذين أرادوا اختراق حدودنا وهدم
أسوارنا مفادها أنهم أخطؤوا الهدف ولم يحسنوا
االختيار ،وإن تكرار المحاولة سيكون مصيره الفشل
أيضًا..
ٌ
صحيح أننا دفعنا الكثير ،وقد ندفع األكثر في القادم
بكثير من الوجع الذي
من األيام ،ولكن الذي ندفعه أقل
ٍ
يتركه في قلوبنا انحناء الوطن أو استسالمه وتقهقره،
وليس منا من يرفع الراية البيضاء...
أعداؤنا تجردوا من إنسانيتهم وارتدوا ثياب الوحوش
الكاسرة المتعطشة للدم ،وإال كيف نفسر سلوك
“انتحاري” ينتظر الفرصة السانحة ،ويختار مجموعة
عدد منهم!!! وكيف نفسر
من األبرياء العزل ليقتل أكبر ٍ
أيضًا الطريقة التي يلجأ إليها هؤالء الغارقون في دماء
ضحاياهم بأنهم حين يفعلون ذلك ستصعد أرواحهم
إلى “الجنة” لتعيش بين حورياتها حيث النبيذ والعسل
وكل ما لذ وطاب؟!! ُترى كيف ُغسلت أدمغة هؤالء حتى
وصلوا إلى هذه القناعات؟!!
وسيكتب
الدراسة،
تستحق
ظاهرة
ال شك بأننا أمام
ِ
ُ
عنها الكثير ،قال لي أحد أبطال الجيش العربي السوري،
وقد كان شاهدًا على واقعة حصلت في أرض الميدان:
مرة واحدًا من المسلحين وكان الدم ينزف من
أسرنا ً
أنحاء كثيرة من جسده ،كانت عيونه زائغة وكأنه ال
حبوب قد
يرى أحدًا منا ،وعند تفتيش جيوبه عثرنا على
ٍ
تكون مخدرة ،وقد ُتذهب العقل وتعطل التفكير ،ومن

البندقية والكمان
يوميات وهواج�س من زمن احلرب

كتاب جديد لل�شاعر د .ن��زار بني املرجة �صدر حديث ًا
�ضمن من�شورات الهيئة العامة ال�سورية للكتاب حتت عنوان
(البندقية والكمان /يوميات وهواج�س من زمن احلرب)،
وفيه اجتماع ملقاالت وزواي��ا �أدبية ،وخواطر وجدانية،
كان قد كتبها ال�شاعر يف �أوق��ات خمتلفة �صبغتها احلرب
ب�صباغها ال�شيطاين ،و�أهداها جمتمعة �إىل القاب�ضني على
جمرة الإميان ب�سورية وطن ًا �أبدي ًا للتاريخ واملحبة.
من �أج��واء الن�صو�ص ،نختار ...ويف خ�ضم ما يحدث من
مواجهات مع القوى التكفريية الظالمية الإرهابية على
�أر���ض الوطن ،كان الفت ًا ا�ستهداف �أولئك امل�سلحني القتلة
لـ (كتيبة مو�سيقا اجلي�ش العربي ال�سوري) يف جوبر قرب دم�شق� .أجل هم ي�ستهدفون
فرقة مو�سيقا اجلي�ش ،فقط رمبا لأنها تعزف دائم ًا الن�شيد الوطني ل�سورية ،وتعزف (حلن
ال�شهيد) عند ت�شييع كل �شهيد ارتقت روحه دفاع ًا عن �سورية وعزتها وجمدها وكرامتها!
جاء الكتاب يف حوايل (� )160صفحة من احلجم الكبري ،وغالفه للفنان ثائر احل�سيني.

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

ّ
آلة ال حس فيها وال عقل وال
ثم تحول من يتعاطاها إلى ٍ
بصيرة ،واألدهى من ذلك ،والكالم للعسكري البطل أن
بمزاج
هذا األسير أخرج من جيبه لفافة تبغ وراح يدخنها
ٍ
جعلنا نقف أمامه حائرين مندهشين ،وبعد لحظات لفظ
أنفاسه األخيرة ،دون أن تظهر على وجهه أية عالمة من
عالمات الرهبة التي غالبًا ما يحدثها الموت على وجه من
يغادر الحياة ...هؤالء هم من نقاتلهم وندرأ عنا وعن
الوطن شرورهم وأهدافهم التي أصبحت واضحة لكل
بصر وبصيرة...
ذي ٍ
من يتابع النظر إلى المشهد الماثل اآلن في منطقتنا،
بقليل من التحليل والقراءة ُي��درك تمامًا أن
ويتأمله
ٍ
مستنقعًا مترامي األطراف ُيغرق الذين ظنوا بأن هذا
لقمة
البلد وغيره من البلدان العربية المستهدفة
ً
سائغة وسهلة المنال ،فال المال العربي السخي ،وال
ً
األسلحة المستوردة خصيصًا لقتل السوريين حققت
الغايات واأله���داف ،فبالنسبة لهؤالء العمالء أصبح
االستمرار مشكلة ،وكذلك التراجع مشكلة ،ولكننا وأمام
ذلك كله نقول :هذا ما زرعتم وذاك ما سوف تحصدون،
ٌ
شعب آمن يعيش بكرامة فوق تراب وطنه ،لم
فنحن
ٌ
نضمر الشر ألحد ولم نعتد على أحد ،ولم نقتحم حدود
أحد ،فعدونا واضح ومعروف وهو الكيان الصهيوني
ٍ
الذي مددتم أيديكم إليه ،وسهلتم له الطريق ،ورحتم
تحرضونه على اقتحام حدودنا وعقدتم معه الصفقات
في السر والعلن ،ولكننا وب��داف� ٍ�ع من إيمانا الراسخ
بقدسية ترابنا وحقنا الطبيعي في العيش فوقه سنبقى
ثابتين ،نقاوم ونقاوم ،وفي نهاية المطاف سيكون
النصر حليفنا ألننا أصحاب األرض وأصحاب الحق وكت ُ
اب
ُّ
التاريخ المشرق والمضيء...
أما أنتم فسيأتي اليوم الذي تفيق به شعوبكم لتقتص
منكم ..بسبب تعاملكم الفاضح مع عدو العرب التاريخي
من جهة ،وتبديدكم أموال هذه الشعوب المغلوبة على
أمرها من جهة أخرى..
قتلتم النساء والشيوخ واألطفال ،وشردتم السوريين
لشتى بقاع األرض ،وأطعمتم أطفالهم لألسماك ،وحولتم
الغالبية منهم إلى أذالء في بالد المنافي ،فكيف لنا أن
نغفر ما اقترفته أيديكم أيها القتلة؟
بيوتنا المهدمة سنعيد بناءها ،وأرضنا التي حولتموها
أرضًا بوارًا سنعيد ترميمها وزراعتها ،ومكانتنا الالئقة
ما بين األم��م ،سنستعيدها بكامل ألقها وحضورها،
وتاريخنا الناصع الذي كتبه أجدادنا بمداد من دمهم
الطهور سيبقى ناصعًا وطهورًا.
أما أنتم فستحصدون ما قد زرعته أيديكم الملوثة
كرة تتقاذفها األرجل،
بالدماء ،وستصبحون مع األيام ً
فال المجد يليق بكم وال لقب العروبة التي أسهمنا
كسوريين ف��ي صناعة ألقها تستحقونه ،ولعلكم
ستدركون بعد حين أن من يوقد نار الشر سيحترق بها
عاجال ،وأجزم بأن عروشكم المصنوعة من جماجم
آجال أم
ً
ً
األبرياء ستتهاوى ،وعندها سنقول :اللهم ال تجعلنا من
الشامتين!..
mouhammad.houdaifi@gmail.com

�صدى احلنني
دي���وان �شعر ج��دي��د لل�شاعر جميل
ح��داد� ،صدر حديث ًا عن دار الب�شائر
بدم�شق حتت عنوان (�صدى احلنني)،
و�ضم بني دفتيه املخزون ال�شعري الذي
عرف به ال�شاعر ،وال��ذي جال و�صال
يف التعبري ع��ن الأوط����ان ،والق�ضايا،
وم�شاعر الذات ،والأ�شواق ،والأعياد،
واملنا�سبات ،وال�صداقة ،والأمكنة،
والأعالم ،واملعاين النبيلة ال�سامية.
���ش��ع��ري��ة م��ت��دف��ق��ة ،وم��ك��ن��ة فنية
وتوحد �شعري مابني العاطفة
عالية،
ّ
واملو�ضوع ،ومابني القول والفعل ،والروح والعقل ،والواقع واخليال.
ق��دّ م للديوان الأ�ستاذ حممد �إ�سماعيل ال�شيخ بقوله� :أج��ل �إنه
احلنني ال��ذي يجده ال�شاعر �أ�سمى مراتب الوفاء ،لأن��ه ينبع من
�أغوار القلب!

املدي ــر امل�س ـ ـ ـ ـ�ؤول:
د.ن�ضــال ال�صـــالح
رئي�س احتاد الكتاب العرب

رئي ــ�س التحريــر:
�أ.حممد حديفـي
مدي ــر التحريــر:
د.ح�ســـــن حميــد
الهيئة اال�ست�شاريـة:
�أني�سة عبود .د .حمدي مو�صلي.
غ�سان كامل ونو�س .حممد
حمدان .مرمي خري بك.
لينا كيالين .د .نزار بني املرجة ـ
نذير جعفر

هيئـة التحريـر:
د�.سليم بركات� .سوزان �إبراهيم
ـ علي �أحمد العبد اهلل ـ فادية
غيبور.د.يو�سف جاد ّ
احلق

الإ�شراف الفني:
ن�ضـــال فهيـم عيـــ�سى
رئي�س الق�سم الفني:
مهـــا ح�ســـن

�شرفة تئن
لـ �سمرية رباحية طرابل�سي

بعد جمموعتها الأوىل /حنني وطن حبيب/
ي�صدر للأديبة �سمرية رباحية طرابل�سي
جم��م��وع��ة ج��دي��دة حت��ت ع��ن��وان �/شرفة
تئن../
يف ن�صو�صها املرتاوحة بني الوجد وقناعات
النرث املتجاورة مع ال�صورة ال�شعرية والبوح
والأحالم تطلّ رائحة وطن و�إن�سانية باذخة
التجليات ..وتت�سامى ال��روح عند الأديبة
�سمرية رباحية طرابل�سي ،لتت�ساوى �أو تكاد
م��ع ق��ام��ة وطنها احلبيب وحلمها الأري���ب
و�صوت حنينها امل�شبع حنين ًا ورونق ًا...
من �أجواء املجموعة �/إنها الأيام تئن من بعيد ،تقفز رق�ص ًا بج�سد معفّر،
ون�شيج خفي..
ال يغم�ض لها جفن ..تت�أ ّوه مع الكون امل�شتّت حنين ًا ،لعلّ اليتامى يهد�ؤون
وتطمئن نفو�س امل�شردين...

