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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

تو�ضيح بالإكراه

َ
ُ
ما سبق أعاله ،أي العالمة اللغوية لهذه االفتتاحية ،هو نفسه ما كنت اخترته لمادة كتبتها
قبل نحو سبع سنوات ردًا على «قامة» ثقافية «كبيرة» بعد سيل من الكتابات نشرتها الصحافة
الثقافية السورية ،كما فعل ذلك عدد من المواقع اإللكترونية ،وبعد أن استمر انهمار ذلك
السيل لما يزيد على ثالثة أشهر.
اآلن ،وبعد تلك السنوات ،ال أجد عالمة لغوية أكثر مناسبة من هذه لما سيلي من القول ،ومماّ
ّ
ّ
المعرف ،أو توضيح الواضحّ ،
ّ
ألن ّ
ثمة كتابًا ،أجل كتاب ،ال يكفيهم
ينطوي تحت عباءة تعريف
ّ
المعرف والواضح كما يبدو ،فيجد المرء نفسه مكرهًا على التعريف والتوضيح.
ّ
في هذه المؤسسة الثقافية العريقة ،اتحاد الكتاب العرب ،ثمة نظام داخلي عمره عقود،
وقرارات منبثقة عن مكاتب تنفيذية ومجالس اتحاد ومؤتمرات سنوية وعامة ،تضبط ،جميعًا،
ّ
إيقاع العمل داخل المؤسسة على غير مستوى ،وليس من حق أحد ،مهما يكن من أمر موقعه
ّ
ّ
يخصه
في المسؤولية ،تجاوزها ،أو مخالفتها ،أو اتخاذ قرار ينقض عليها ،من أجل امتياز
ّ
يخص سواه ،إال إذا كان يعتقد ،بل إذا كانت نفسه ّ
نفسه ،أو ّ
سولت له بأنه ما دام في موقع
صناعة القرار ،أو الشراكة في صناعته ،فيمكنه أن «يقطف» من شجره ما طاب له من «الثمار».
ومن ذلك النشر في دوريات االتحاد ،ونشر المخطوطات داخل االتحاد وخارجه ،اللذان تحكمهما
قرارات ،وقبل ذلك أعراف وتقاليد ،ال «امتياز» لرئيس االتحاد فيها ومنها سوى دور «ساعي
ّ
ّ
وصناع القرار ،أي ّ
القراء الذين
البريد» ،أو الوسيط على نحو أدق بين صاحب المادة أو المخطوط
وحدهم ،ووحدهمّ ،
ثم وحدهم ،من يقول بصالحية هذه المادة أو المخطوط للنشر ،ال رئيس
أي عضو من أعضاء المكتب التنفيذي ،وال ّ
االتحاد ،وال ّ
أي رئيس تحرير أو مدير تحرير هذه
الدورية أو تلك ،وسوى ذلك نقص في العلم لدى صاحب المادة أو المخطوط ،أو سوء تقدير ،أو
ّ
وتصور في رمي اآلخرين بما ليس فيهم من الصفات.
ّربما محاولة عن سابق إرادة
ّ
إن ّ
أي قرار بالموافقة أو عدم الموافقة على نشر مادة أو مخطوط هو قرار قارئين اثنين من
أعضاء االتحادّ ،
ثم قرار المكتب التنفيذي إذا كان األمر معنيًا بنشر مخطوط ضمن إصدارات
ّ
ّ
االتحاد ،وليس من حق أحد ،أيا كان موقع مسؤوليته في االتحاد ،تعديل هذا القرار ،مهما يكن
من أمر «العالقة الشخصية» بين صاحب المادة أو المخطوط ورئيس االتحاد أو نائبه أو ّ
أي من
أعضاء المكتب.
وتأسيسًا على ذلك ،وانطالقًا منه ،ثمة ما يستوجب اليقين من طرف أي كاتب ،سواء كان
عضوًا في االتحاد أم خارجه ،في ّ
أن ما يحكم أداءنا في هذا المجال إنما محكوم بنفسه بما تواتر
من أداء في تاريخ االتحاد عامة ،أي بما يعني التزامًا بقرارات ال يمكن ألحد القفز فوقها ،أو
ّ
ينقض على الحقيقة أو ّ
يقوضها أو يجعلها تقف
تطويعها لصالح أحد ،أو تفسيرها على نحو
ً
بدال من وقوفها على قدميها .وتأسيسًا عليه ،وانطالقًا منه ،أيضًاّ ،
ثمة ما يستوجب
على رأسها
ّ
ّ
ّ
ّ
الثقة لدى أي كاتب أن إجازة أي مادة أو مخطوط للنشر ،أو عدم إجازتهما ،إنما تتمان والمادة
ّ
والمخطوط مغفالن من اسم الكاتب ،وإنهما وحدهما جواز المرور الالزم إلى النشر إن كان هذا
الجواز حقيقيًا ،ومعوقًا لهذا المرور إن كان الجواز زائفًا .وسوى ذلك أحد ثالثةٌ :
نقص في
ٌ
توهم ّ
ٌ
بأن أحدًاّ ،
أي أحد ،صانع قرار بمفرده ،أو ،ثالثًا ،شهوة للكالم ،الكالم فحسب.
المعرفة ،أو
ُ
ُ
ُ
َ
ّ
وبعد ،وقبل ،وأبدًا ،فما أبهى ما كانت العرب قالت« :إذا تم العقل نقص الكالم»

نافذة...
لأقمار
ال�شعر

� 16صفحة

 25ل�.س

مي�ضي ال�شاعر الكبري عبد
ال���ك���رمي ال���ن���اع���م ن��ح��و ت��خ��وم
ال��درا���س��ة م��ن �أج���ل �أن يواقف
ج��م��ال��ي��ات ال�����ش��ع��ر ،يف ع���دد من
التجارب ال�شعرية التي تخيرّ ها
جل��م��ال��ي��ات��ه��ا ،وذل����ك م��ن خ�لال
كتابه اجلديد (نافذة ...لأقمار
ال�شعر) قراءة حتليلية جمالية
يف ن�صو�ص �شعرية) ال�صادر �ضمن
من�شورات احتاد الكتّاب العرب.
يف ا�ستهالل الكتاب نقر�أ:
ت�شكّل عناوين بع�ض الكتب
عتبة �أوىل ل��ل��دّ خ��ول ،و���س���أب��د�أ

بفتح (ن���اف���ذة) ه���ذا ال��ع��ن��وان،
م�شري ًا منذ البداية �أنني منحاز
ل���ق���راءة ال�����ش��ع��ر ب���روح �شاعر،
وب�أحا�سي�س �شاعر ،وم��ا يتّفق
مع الآفاق ال�شعر ّية ،مبتعد ًا عن
تلك احلقول التي ح ّولت النّ�ص
ال�شعري �إىل ظواهر و�إح�صاءات
خارجية ،وتف�صيالت يف ال�سطح،
من �أجل �أن تنجز فعل الت�شريح،
ال���ذي ال ي��ج��وز ع��ل��ى الأح��ي��اء،
وكنت بذلك م�ستعين ًا بذائقتي،
وب��ك��لّ م��ا ي�ساعد على اجتالء
جماليات الن�ص ال�شعري� ،آخذ ًا

�أفول ع�صر التنظيم الدويل العاملي
تعرب �سخرية الواليات املتحدة املتكررة
من الأمم املتحدة .وذلك ب�أن هذه املنظمة
لي�ست �أمر ًا ذا بال “عن احتقار للمنظومة
القيمية التي يطرحها امليثاق التي ميكن �أن
يخ�ضع لها ال�سادة”.

• د� .أكرم ال�شلي ــــــ ص 2

ماجد �أبو غو�ش

يف روايته الأوىل «ع�سل امللكات»
"مت�ضي ال���رواي���ة يف لغة
عالية من الكثافة وال�شعر َّية،
وا���ش��ت��غ��ال ع��ل��ى التف�صيالت
احلميمة الآ�سرة".

• �أمين احل�سن ـــــــــــــــ �ص 4

جون ملتون والعامل اجلديد
"يقدم موقف ًا خمتلف ًا عن
موقف كني�سة روما نحو العامل
اجل��دي��د� .إنها نظرة تناق�ض
النظرة الدينية"

•حنا عبود ـــــــــــــــــ ص 13

مي�شيل �أديب و�أهمية بحثه يف كتابه (�صفي الدين احللّي)

بعني االعتبار ،وبدرجة ق�صوى
(روح��ي��ت��ه) ،وه��ذا لي�س موقف ًا
جماني ًا ،راف�ض ًا ،هكذا ،املدار�س
ّ
واملناهج البنو ّية والتفكيكية،
ب��ل حمتج ًا عليها �أنّ��ه��ا �أهملت
تلك ال���روح يف ال�شعر ،وال�شعر
الذي ال روح فيه هو �شعر جثة،
وم��ع اجل��ثّ��ة ال نب�ض ،وال �أف��ق،
وال نافذة �إال (ال��دّ ف��ن) ،وهكذا
ف�إن (النافذة) هي �أنا من خالل
ال���ق���راءات امل��ق��دّ م��ة ،ت��ل��ك هي
(النافذة) �أ ّم��ا (�أق��م��ار ال�شعر)
فهي �أقمار ولي�ست قمر ًا واحداً،

"الكتاب حديقة وارفة و عقدٌ من
لي�س مبالغة و ميكن للقارئ
ال��درر و َ
�أن يكت�شف و يرى �صدق هذا االنطباع
ال�شخ�صي"

•حممود �أ�سد ـــــــــــــــــ ص 14
�صحيح �أن��ن��ا ال ن�شاهد يف �آف��اق
هذه الأر�ض � اّإل قمر ًا واحداً ،غري
�أنّ ال��واق��ع العلمي امل���ؤك��د يقول
ث�� ّم��ة العديد م��ن الأق��م��ار التي
ال نراها ،ولعل اختياري للقمر
فيه �شيء من االنحياز ال�شعري،
فهو ،عند �أه��ل هذه البالد ،منذ
الآالف املوغلة يف عتاقتها ،ورمز
�إلهي ،و�سمري ال�سهارى والع�شاق
م��ن �أ���ص��ح��اب ال��ق��ل��وب املرهفة
ل��درج��ة ال�����ش��ف��وف� ،أ ّم����ا ال��ذي��ن
�شملتهم هذه القراءة ،فمعظمهم
�أقمار معروفة ،وثمة من كتبت

عن جمموعة له ،وث ّمة من كانت
ر�ؤيتي لإبداعه من خالل موقف
�شمويل ،بح�سب ر�ؤيتي.
ي��ق��ف ال�����ش��اع��ر ع��ب��د ال��ك��رمي
ع��ن��د جت���ارب ال�����ش��ع��راء :خالد
�أب��و خالد ،وحميد �سعيد ،وعبد
العزيز املقالح ،وحممد عمران،
و���ش��وق��ي ب��زي��ع ،و���س��ام��ي مهدي،
وع�صام خليل ،و�صقر علي�شي،
و�صالح �سلمان ،وف����ؤاد نعي�سة،
وخليل املو�سى ،وغريهم �أي�ض ًا
الكتاب يف حوايل � 190صفحة
من احلجم الكبري.
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�أفول ع�صر التنظيم الدويل العاملي

• د� .أكرم ال�شلي
ومل َ
يت�ضح من التايل الكيفية التي يتم فيها تطويع
يبق �أمامنا واحلال هذه �سوى التقدم
تف�سري امليثاق العام للأمم املتحدة....
بخطاب قيمي م�ضاد ،و�إن يكن ج��وه��ر ما
ل ُيالئم مقت�ضيات العقل ال�سيا�سي الأمريكي،
ندعو له اليوم مبنا�سبة حماكمتنا يبدو يف
الدوليني،
وال�سلم
أمن
ل
ا
تهديد
وكيف حتولت على يديه قواعد القانون الدويل
ظاهره دعوة مثالية قد ال تتفق مع حقيقة
العام ،لي�صبح فرع ًا من فروع ال�سيا�سة اخلارجية يكمن يف فر�ض �إرادة دولة قوية وواق���ع ال��ع�لاق��ات ال��دول��ي��ة .لكنه ميثل يف
نظرنا �ضرورة عملية عاجلة وبدون �أن ترفع
الأمريكية ،وكيف جرى تقنني الرغبات وامل�صالح على العامل بو�ساطة الهيمنة
الأمريكية وطرحها ب�صيغة دولية من خالل
�أ�صواتنا التي يطغى عليها دوي القنابل ،لن
والثقافية
وال�سيا�سية
االقت�صادية
الأمم امل��ت��ح��دة وهيئتها التنفيذية جمل�س
يت�شكل حلا�ضرنا وم�ستقبلنا �أر�ضية �صلبة
والع�سكرية.
الأمن الذي ي�صبح و�أ�صبح ُيعرف مبجل�س الأمن
لبناء بيئة دولية �سليمة وم�ستقرة يتوافر لها
الأمريكيَّ .
كل ذلك يف تعبري وا�ضح عن مدّ حدود
�إطار �إقليمي ،يتمثل مببادئ الأمم املتحدة.
ال�سيما هذه املبادئ �إذا ما ّ
الأم��ن القومي الأمريكي كوني ًا ،و�إع��ادة تعريف
مت تطبيقها.
التحديات التي تواجهه على �أنها التحديات التي
ب�إخال�ص ومو�ضوعية ،ت�شكل �أداة فعالة،
تهدد الأمن وال�سلم الدوليني .والكيفية التي طوع فيها العقل ال�سيا�سي فب�إعادة �صياغة ال�سيا�سات الفعلية للقوة والهيمنة بني ال��دول ذات
الأمريكي منظومة تنظيم ا�ستخدام القوة واال�ستثناءات ال��واردة ال�سيادة� ،إىل �سيا�سات مبنية على االحرتام املتبادل ،وعلى العك�س من
يف ميثاق الأمم املتحدة لتالئم خمرجات العقل ال�سيا�سي الأمريكي ذلك ،ف�إن تهديد الأمن وال�سلم الدوليني ،يكمن يف فر�ض �إرادة دولة
الع�سكرية والقومية وذلك بتبني مفهوم وا�سع ف�ضفا�ض حلق الدفاع عن قوية على العامل بو�ساطة الهيمنة االقت�صادية وال�سيا�سية والثقافية
النف�س على نحو ال يتفق مع ما جاء مع املادة  /51/من امليثاق.
والع�سكرية .و�إن املفتاح لبناء دولة م�ستقر �أو بيئة دولية م�ستقر �أو
وكما ذكرنا ف�إن هذا احلق هو ا�ستثناء على القاعدة العامة الواردة بيئة دولية قائمة على العدل وامل�ساواة ،تتمثل يف تطوير عالقات بني
يف امل��ادة 2و 4من امليثاق والقاعدة القانونية تقول :واال�ستثناء ال الأمم مبنية على االح�ترام الكامل حلق ال�شعوب يف تقرير م�صريها
يجوز التو�سع فيه �أو يف تف�سريه و�إال ما كان ا�ستثناء و�أ�صبح قاعدة كما وعلى درجة �أعظم من امل�ساواة االقت�صادية واالجتماعية على ال�صعيد
تريد الواليات املتحدة له �أن يكون .كما �أنها تتبنى له مفهوم ًا خا�ص ًا الدويل ،وهو ما يدعم الأ�سا�س املو�ضوعي لعمل الأمم املتحدة ،وذلك يف
حلق الدفاع عن النف�س �إزاء خطر حمتمل مكنها يف الرتويج ملفهوم حق وقت دفعت فيه �شعوب املنطقة الثمن جراء ا�ستخدام القوة من قبل
الدفاع الوقائي واال�ستباقي ،و�أنتج جهازها املفاهيمي ،مبد�أً موازي ًا لهذا الديكتاتوريات املحلية والدولية �أكرث من �أي �شعب على هذا الكوكب.
املفهوم وهو ما عرف مببد�أ ال�ضربة الوقائية على �صعيد ا�سرتاتيجي.
والبد من القول والت�أكيد �أنه وخالل �أكرث من ثالثة قرون ،تطور
وال��ذي كان مهند�سوه املحافظني اجل��دد وهو املبد�أ ال��ذي انطلقت من النظام الدويل من �أجل هدف حمدد ،هو �ضمان �سيادة الدول ،والذي
خالله القوى الع�سكرية ملحاربة الإرهاب الدويل املزعوم.
قام �أ�سا�س ًا على �أن تكت�سب الدولة �أهليتها ال�سيادية من خالل املا�ضي
وكانت احلرب على �أفغان�ستان والعراق وليبيا و�سورية ولي�ست �آخرها لتغري النظام الدويل ،بعد ات�ساع تدخله يف الظروف الداخلية للدول
التطبيق الأخ�ير لهذا املبد�أ .ولي�س هذا �سوى ن�سخة �أخ��رى للمفهوم �إال �أن الأمر قد تغري الآن ،وتغريت االحتياجات و�أ�صبح التحدي الذي
الإ�سرائيلي حلق الدفاع الوقائي عن النف�س ال��ذي ب��ررت من خالله يواجه ال�سالم والأمن وحماية النظام الدويل الذي تعتمد عليه الدول
�ضرب مفاعل متوز  /1981/وغريها من االع��ت��داءات الإ�سرائيلية من الفو�ضى وعدم اال�ستقرار نتيجة ما قد يحدث من �أحداث وقالقل
املتكررة على عدة دول عربية جماورة لها .ومن هنا ال نبالغ �إذا ما �أعلنا داخ��ل بع�ض ال��دول الأخ��رى .فالأولوية الآن هي منع اال�ضطرابات
ب�أن العامل ي�شهد �أفول التنظيم الدويل العاملي للأمم املتحدة ،وانح�سار الداخلية يف الدول من �أن تنتقل عدواها �إىل اجل�سد الدويل ،فت�ؤثر
حللم الفال�سفة الإن�سانيني العظام حلمهم يف عامل �أف�ضل يكتنفه �سالم على غالبية الدول التي تعتمد عليها.
�أب��دي �شامل .لتطل ق�ضبان عامل معومل م�سلح كامت للأنفا�س ح�سب
وقد حتول املجتمع الدويل عما كان يعرف يف املا�ضي مبجتمع الدول،
ت�صور ((كافكوي)) وهو بزوغ للهيمنة يف �صورته الأمريكية املعا�صرة .لي�صري جمتمع ًا دولي ًا .وهو ما ترتب عليه �أن �إرادة هذا املجتمع مل تعد
�إن ما يفعله املحافظون اجلدد اليوم ممن ي�شكلون بطانة الإدارة تتمثل فقط يف املجموع احل�سابي لإيرادات الوحدات املكونة له .و�إمنا
الأمريكية احلالية يدفع �إىل و�ضع منطقهم بح�سب ت�أويالتهم مو�ضع �أ�صبحت له �إ�ضافة �إىل ذلك �إرادة ذاتية م�ستقلة.
التنفيذ على م�ستوى �سيا�سة الإمرباطورية مقابل العامل ثم فوقه...
وقد �س َّوغ هذا الت�صور لبع�ض الباحثني القول ب���أن �إرادة املجتمع
ً
مما يدفع �أو دفع بدول اجلنوب قاطبة مما كان يعرف بالدول القومية ،الدويل �أ�صبحت م�صدرا من م�صادر االلتزام يف نطاق العالقات الدولية
�إىل حم�ض وح��دات منفعلة داخ��ل نظام دويل معومل ي�شكلها العقل املعا�صرة .وقد برز هذا التطور �أي�ض ًا لفريق من الباحثني احلديث يف �أن
الأمريكي الفاعل كما ي�شاء ،ويقنن لها قواعد ال�سلوك التي ت�سري عليها الب�شرية برمتها قد �أ�صبحت �شخ�ص ًا قانوني ًا دولي ًا �أو على الأقل ب�سبيلها
من خالل املنظور الآنف الذكر .مد�شن ًا ع�صر العودة �إىل مبد�أ القانون لأن تكون كذلك ،كما بات لهذا املجتمع من جهة نظامه اخلا�ص به.
الدويل التقليدي ،عرب اال�ستخدام الأو�سع للقوة امل�سلحة التي متثل والذي يرتكز �إىل جمموعة من القواعد القانونية الآمرة التي يعتدّ بها
التجليات القومية الطبيعية للعقل ال�سيا�سي الأمريكي.
يف مواجهته الكل وال يجوز وكمبد�أ عام االتفاق على خمالفتها.
هل من �أفق لالنعتاق؟
لذا وجب و�ضع ا�سرتاتيجية جديدة لنظام دويل يت�سم بالعدالة
تعرب �سخرية الواليات املتحدة املتكررة من الأمم املتحدة .وذلك ب�أن وامل�شاركة الفعلية جلميع ال��دول يف اتخاذ ق��رارات ذات ال�صلة ب�أمن
هذه املنظمة لي�ست �أمر ًا ذا بال “عن احتقار للمنظومة القيمية التي و�سلم الب�شرية .وقد ظهر اجتاه يرمي �إىل �إجراء تعديالت حقيقية
يطرحها امليثاق التي ميكن �أن يخ�ضع لها ال�سادة”.
و�أ�سا�سية على ميثاق الأمم املتحدة....
فهل يريد لنا ال�سادة الأمريكان �إذن �أن نن�صاع ملفهومهم اخلا�ص
“العقد االجتماعي على م�ستوى دويل” لكي يتالءم مع الأو�ضاع
حلّ
م�شاكلها من
وهو ب�أن العامل الإن�ساين عامل القيم هو ما يخ�صهم وحدهم مف�صو ًال العاملية املتحدة وي�ساعد على ال��دول ال�صغرية على
عن ع��امل الوقائع القيمي الآخ��ر ال��ذي يخ�ص
خالل ا�شرتاك جميع الدول يف تطوير معايري
بقية العامل .لأن عاملهم هو ملك لأمريكا وحدها
جديدة للعالقات الدولية .ت�ستند �إىل العدل
لكيفية تطويع وتكييف و�صياغة ه��ذا العامل
وامل�ساواة بني جميع الدول.
ت�صطدم
إ�صالحية
ل
ا
الدعوة
ح�سبما ت�شاء .و�إن املطالبة بالعودة كما اتفقت
�إال �أن هذه الدعوة الإ�صالحية ت�صطدم
عليه �إرادة اجلماعة الدولية من مبادئ وقواعد برف�ض �أمريكي على نحو ينم عن برف�ض �أمريكي على نحو ينم عن مقا�صد
أقرها امليثاق ،هو نوع من ٍّ
غل وح�سد ال�ضعفاء� ،أو �أهداف �سيا�سية تتناق�ض والقواعد و�أه�����داف �سيا�سية تتناق�ض وال��ق��واع��د
� ّ
هو جمرد قناع لالنتقام من �سيدنا املت�سلط !.....ال�سلوكية التي تنظم التفاعالت ال�سلوكية التي ت�ضبط وتنظم التفاعالت
ذلك هو النوع من املعرفة ال��ذي يقودنا �إليه
الدولية اجلديدة على قاعدة امل�ساواة يف
اخلطاب ال�صريح ل�صانعي القرار وما ن�ست�شفه من الدولية على قاعدة امل�ساواة يف
ال�سيادة .ه��ذه ...اال�سرتاتيجية اجلديدة
ال�سيادة.
ال�سكوت عنه يف اخلطاب امللتوي “اخلط امل�ستقيم
الكفيلة ب����إع���ادة ال���ت���وازن داخ���ل النظام
�أطول الطرق يف ال�سيا�سة �أو يف ال�صيغ التربيرية
متر من خالل �إطار منا�سب
الدويل ،البد و�أن ّ
التي متثل �أقنعة للوجوه ،وورقة التوت للعورات”
لإ�صالح املنظمة الدولية.

“املدفعيّــــــــــــــ
• وجيه ح�سن
م���ن واج�����ب امل��ث��ق��ف اخل��ل��ق��ي وال��وط��ن��ي
والإبداعي والتنويري� ،أنْ يهزّ عادات النا�س
الذهنية ،والطريقة التي يفكّرون بها ويفعلون
بها الأ�شياء.
مل��اذا ه��ذا الغياب الآث���م لعدد م��ن مثقفينا
وكتّابنا ور ّوادن���ا وفنانينا ،عن ت��راب الوطن،
و�أوجاعه؟
ُمفت َتح الكالم على ت� ِّأ�سيه :ف�إنَّ ما يجري يف
��رب كون ّية
“�سوريانا العزّ ة وال َفخار” ،من ح ٍ
ظاملة ،منذ �سنوات �أربع كانت مريرة ،وما يجري
��دد من بلداننا العربية ،لي�سا
ف��وق �أرا���ض��ي ع ٍ
ه��زّ ًة نف�سية واجتماعية وثقافية و�سيا�سية
�صغرية وح�سب ،و�إمنا “ت�سونامي” كبري وخطري،
دهمنا يف عقر �أرواحنا وبيوتنا و�أمننا ،وربمّ ا
�سيمتدّ ليمطر ِح َم َمه“ ،بف�ضل بركات الت�آمر
الغربي – العرباين ال��دائ��م ،وامل��ت��ط ّ��رف هنا
وه��ن��اك وهنالك” ...وح��ي��ال ه��ذا ك�� ّل��ه ،هل
ُ
متفرجني ،على
بع�ض املثقفني ال��ع��رب
يبقى
ّ
ما يجري فوق �أرا�ضيهم ،وما يمُ ا َر�س على �أهل
ِجلْدَ تهم ووطنهم من جرائم و�أفعال ُمت�شنِّعة،
م��ن دون �أن ي��ك��ون ل��ه��م دو ٌر ف��اع ٌ��ل بتوجيه
البو�صلة ،وتوعية املجتمع مبخاطر القابل من
الأيام ،وب�أبعاد امل�ؤامرة الكون ّية احلاقدة على
الوطن ،وما ينتظره من حتدّ يات و�آهات؟ وهل
هُ ْم و�سواهم � ٌ
أهل للتحدّ ي والت�صدّ ي! على �أنّ
املثقف بو�صفه “كاتب ًا” ،ال ي��زال مه ّم ًا وح ّي ًا
و�ضروري ًا يف ال�سياق االجتماعي ،ومن واجبه
اخللقي والوطني والإب��داع��ي والتنويري� ،أنْ
يهزّ ع��ادات النا�س الذهنية ،والطريقة التي
يفكّرون بها ويفعلون بها الأ�شياء ،و�أنْ ي�شتّت
م��ا ه��و م���أل��وف واع��ت��ي��ادي ،و�أنْ ي�شارك على
�أ�سا�س خلق هذه الإ�شكالية من جديد ،وذلك
ببلورة �إرادة �سيا�سية  -ثقافية با�صمة ،يكون
لهُ فيها َد ْو ُره الذي يلعبه ب�صفته “مواطن ًا”..
وال�س�ؤال� :أين املثقفون العرب حيال ما يجري
اح العربية؟ و”�سورية والعراق ولبنان
على ّ
ال�س ِ
وليبيا واليمن والبحرين وم�صر �أمثلة ح ّية
ري
�صارخة”؟ من
ت�سليح وتقتيلٍ
ٍ
وحتريق وتدم ٍ
ٍ
ري ،وارتباط
وتنكيلٍ
ري وتهج ٍ
وتخريب وتكف ٍ
ٍ
�ير و ُم����دان ب��الأج��ن��ب��ي امل��ت���آم��ر امل��ع��ت��دي،
ٍح��ق ٍ
وبالعربي املرت ّب�ص وامل�شارك واملُ��م�� ّول؟ �أغلب
الظنّ � ،أنّ حفنة من املثقفني قد ح ّيدتْ نف�سها
الر�صد وقرع ناقو�س اخلطر
وقلمها و�صوتها عن ّ
ال�ساخنة ،والأحداث الدامية،
ملجمل الوقائع ّ
ل�سبب قد يكون َم َر ّده اخلوف� ،أو الكفر بالهوية
ٍ
بنف�س
تة
الوطنية من الأ�سا�س� ،أو
“لغاية ُمب ّي ٍ
ٍ
ِ
مقنع
ربر ،وغري
يعقوب”! وهذا باملجمل غ ُ
ري م َّ
ٍ
ّ
�ألبتّة! وعليه هلْ
تظل “مدفعية الثقافة..
الثقيلة” مبن�أى عن توعية املجتمع ،بحيث
ال ت���ؤ ّث��ر بحركته الوجودية وال ب�سلوكاته
اليومية؟ ثم �إنّ العمل الثقايف بغري �إخال�ص
وال اقتداء وال اقتدار ،وال روح وطنية �صادقة،
وال نكران ذات� ،أ�شبه ما يكون بامل�سافر “ميلأ
ِجرا َبهُ رم ًال يثقله وال ينف ُعه”! مثل هذا املوقف
االنكفائي ال�سلبي املرفو�ض� ،إمن��ا هو مبثابة
كالر�صيد
تنازل مق�صود لدور “املثقف املُد َّور”ّ ،
املُ����د َّور ،بانتظار م��ا �س ُت�سفر عنه الأح���داث
والوقائع من تطورات ونتائج ،عندها يتقدّ م
هذا “املُد َّور” ال�صفوف ،لي�صبغ وجهه وقلمه
ّ
وال�شرايني،
و�صوته و�أ�صابع يديه و�أوردت���ه
بالتلوين الذي يريد ،وبامل�ساحيق التي ي�شتهي،
نا�شد ًا �أنْ ي�ضع قدمه  -بعد طول غياب – على

قضايا وآراء

ـــــــــــة الثقافيــــــّة” ....الثقيلـــة!
ال�سكّة املتوخّ اة! ثم َم ْن منَ الكتّاب ال يعلم� ،أنّ
من �أب�سط م�س�ؤوليات الكاتب  -املثقفّ ،
الذود
عن ق�ضايا احلق واحلرية والكربياء لوطنه
�أو ًال ،ودفع كيد ّية املُ ْرجفني� ،أ�صحاب الأقالم
امل�سفوحة
امل��� ُأج��ورة ،وال��وج��وه “الق َُزح ّية” ْ
هُ ��زا ًال َو َ�ض َع ًة حدّ ال ّثمالة ،و�أرب��اب الأ�صوات
واملواقف والقنوات املُرتهنة لقوة الدوالر ،الذي
تنبعث من �أوراق��ه ُ
ال�سود “روائح”
اخل�ضر ُّ -
الغاز العربي املُ ْ�س َتلب ،و “�أبخرة” برتولهم
املحا�صر كما �أعناقهم و�إرادات��ه��م ،ونخوتهم
َ
ال ُع ْربانية املُ��ذا َب��ة بقهوتهم املُ��� َّرة( :في�صل
قا�سم بقناة “اجلزيرة” مث ًال)! ..وعليه� :أين
“ال�سوبرمان” ،الذي كان ميلأ “بقلمه
املثقف ُّ
�صفحات كثريات ،بهذه ال�صحيفة �أو
ال�س ّيال”
ٍ
ً
تلك ،بهذه املجلة �أو �سواها! مدافعا  -ب�أوقات
والرخاء ،والأمن والأم��ان – عن “دور
الدّ َعة ّ
الكلمة باحلياة” ،وعن “حرية الكاتب ودوره،
وعن حرية الوطن ،و�سيادة �أرا�ضيه” ،ليقول
اليوم ر�أيه جريئ ًا �صادق ًا – �إىل جانب ال�سيا�سي
– بالأحداث الإرهابية غري امل�سبوقة ،ق�صد
�إنارة العقول املقفلة ،وو�ضع �صوىً على الطريق،
والرعاع و”احلطب ّيون” حقيقة
ليفهم املُ َ�ضلَّ ُلون ُّ
ما يجري على �أر�ض وطنهم ،من م�ؤامرة كونية
ظاملة ،متعدّ دة الر�ؤو�س ،ب�أجندات خارجية،
“غرب ّية وعربان ّية” ،ب�آنٍ  ..وال�س�ؤال الذي
الروح مفاده“ :ملاذا هذا الغياب
يجرح
َ
ع�صب ّ
الآث���م ل��ع��دد م��ن مثقفينا وك��تّ��اب��ن��ا ور ّوادن����ا
وفنانينا ،عن تراب الوطن ،و�أوجاعه؟ وملاذا
هذا اجلحود املُب ّيت ،وهذا االنكفاء عن ممار�سة
دورهم التّنويري ،مع �أنّ �أغلبهم الأع ّ��م كانوا
– ما �شاء اهلل ،وبال ح�سد – جنوم ال�ساحة
تفتح جريدة �أو جملة �أو دورية،
الثقافية ،فال ُ
القراء� ،إ�ضافة
�إال وجتد �أ�سماءهم ملّاعة تبهر ّ
حل�ضورهم “عايل املقام” بهذه الف�ضائية �أو
تلك ،بهذا املركز الثقايف �أو ذاك ،بهذه الندوة
احلوارية �أو �سواها! وهم يت�شدّ قون عن قيمة
الثقافة ودورها ،و�أنها احلاجة العليا ّ
آدمي
لكل � ّ
ّ
وينظرون عن دور املثقف
متط ّل ٍع �إىل التعقّل،
بحياة جمهوره ووطنه و�أم��ت��ه! لكنّ التنكّر
وال�س ْم َ�سرة ،وال�سكوت عن قول احلق
والعقوق ّ
واحلقيقة ،مل تكن ذات يوم من ِ�ش َيم الكتّاب
النبالء ،وال من مناقب ّية املثقفني الأف���ذاذ،
و ُن ْ�س ِغ �أدبياتهم ،على وجه القطع! وال�س�ؤال
املُ َعاد� :أين موقفهم ال�صادق من ق�ضايا الثقافة
ال�ساح العربية تالي ًا؟ و� ّأي
الوطنية �أو ًال ،ويف ّ
مل
م�ستقبلٍ للثقافة العربية بر ّمتها ،يف عا ٍ
عوملي متغيرّ � ،إنْ مل ننتبه ونتيقّظ؟ وي�ؤكدون
ٍّ
بلقاءاتهم وندواتهم�“ ،أنّ من واج��ب املثقف
الغيور ،وبدواعي �شرف املهنة وا َ
خللْق� ،أنْ يكون
احلر عن ق�ضايا
مدافع ًا بقلمه وفكره و�صوته ّ
وطنه �أو ًال ،و�أمته تالي ًا ،وق�ضية الإن�سانية
ويعري �سوءات وخطايا
�أي�ض ًا! وهو يتحدّ ى
ّ
�أ�شر�س فكر مت�شنّع ،ه��و “الفكر ال�صهيوين
العن�صري” احلاقد! ومعه “الفكر الإرهابي
– الغربي – ال ُع ْرباين” املُ�ؤَ ْبل�س”! والناقد
وجز”
احل�صيف ،يرى �أنّ مثل هذا املثقف “املُ َ
كذاب على نف�سه �أو ًال ،وعلى وطنه وجمهوره
ِم ٌ
ث��ان��ي�� ًا ،وع��ل��ى ح��ا���ض��ر ال��ث��ق��اف��ة وم�ستقبلها
َ
�شرف الكتابة
ودورها عا�شر ًا! لأنه مل يحرتم
والإب��داع ،ومل يكن �أمين ًا على نتاجه الثقايف
والفكري واملعريف ،الذي تنكّب دربه �سنوات،
عا ّد ًا �إياه “ال�سبيل الأ�سمى والأرقى والأجمل
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يف احلياة” ...ث��م ال ب��دّ م��ن معرفة� ،أنّ كل
“ال�شعوب” ت�سعى وراء املمار�سات الثقافية
“جلعل وج��وده��ا �أك�ث�ر دينام ّيكية وحياة
ومعنى” ،ف���إذا مل يكن د ْوره كذلك ،ف�إنه ال
قيمة ملا ي�صدر عن قلمه “الر ّيان” ،و�صوته
البحر �سواء
“الرنّان” ،ويكون َك َم ْن يحرث
َ
ب�سواء! ونحن ال نريد من مثقفنا �أنْ يكون
“يانو�س”�“ :إله ال��ب��و ّاب��ات الزمنية لدى
الرومان” ،تقول الأ�سطورة�( :إنّ “يانو�س”
و�ص ِّور
ك��ان
يحر�س ب�� ّواب��ات روم��ا و�أقوا�سهاُ ،
ُ
فني ًا على هيئة رجل بوجهني ،ينظر ّ
وجه
كل ٍ
لناحية)! فهل من احلكمة والتعقّل� ،أنْ ي�شبه
�أحدٌ من مثقفي وكتّاب هذا الوطن “يانو�س”
�صاحب الوجهني املُ�� َوا َر َب�ين؟ ومثل “بع�ضهم”
بذلك ،مثل كثري من امل�سل�سالت التلفزيونية
“الرتكية – الأ ْردوغانية” ،ذات احللقات
أ�سف بالغ – �شا�شاتنا
املئوية ،التي متلأ – ب� ٍ
وال�سخف
التفاهة
مما ينه�ض على
العربيةّ ،
ّ
هباء،
والهذر ،وت�ضييع �أوق��ات العباد والبالد
ً
وه��ذا ِنتاج ملا تر ّوجهُ جا ِئحة “الع ْوملة” ،من
جائر طال ّ
روحي
كل �شيء ،ومن �إفقا ٍر
ت�سليع
ٍ
ٍّ
ٍ
لبني �آدم وحواء ،من �أهل “الأ ُرومة” والوطن،
من ُمدّ ِكر؟! وت�أ�سي�س ًا على ما
و�سواهم ..فهل ْ
ورد ،ف���إنّ الثقافة ِ -ب َز ْعمِنا – هي التعليم
والت�أديب واملوقف ،وتقومي االعوجاج بالوعي
والفكر وال�شخ�صية ،وهي املعبرِّ عن خ�صو�صية
اجلماعة والأم��ة ،ب�إطار النظرة �إىل الإن�سان
واحلياة والكون ،وما ينبغي �أن ُيع َمل ،وما ال
ينبغي ...والآن هو ذا املثل ينحرف ليقول:
�ير م ْ��ن � اّأل تبد�أ �أبد ًا”!
“�أنْ تبد�أ مت�أخّ ر ًا خ ٌ
فهل من الوعي ،وروح االنتماء – و”�سوريانا”
متر ب�أنفاق م�ؤامرة الإره��اب الكوين احلاقد،
ّ
لك�سر �صمودها ومقاومتها ،وف�صم لحُ ْ َمتها عن
ُ�سدَ اها � -أنْ تتجه– اليوم  -بع�ض الأق�لام
��ات
“الر�صينة
املبجلة” ،لتكتب م��و���ض��وع ٍ
ّ
ّ
��االت و�أب��ح��اث�� ًا ب��ان��ورام��ي��ة ع��ن “القهوة
وم��ق ٍ
بالأدب ال�شعبي العربي”� ،أو “الو�صف يف �شعر
�أ�صحاب املعلقات”� ،أو “اكت�شاف ن��وع جديد
من خفافي�ش الليل ب�أمريكا”� ،أو ( “�شروال
غ ّوار ّ
الطو�شي” مبزاد علني لإك�ساء �ألف طفل
نازح)! وكان الأجدر بهم �أنْ يكتبوا عن �أولئك
الأبطال ،الذين َر ُّ�شوا �أر���ض الوطن بدمائهم
الزك ّية ،ذود ًا عنه ،وعن �أمنهم و�أمن �شعبهم،
توق ًا لـ “�سوريانا ُمتجدّ دة” خالية من الإرهاب
والإرهابيني القتلة ،نظيفة متام ًا من الف�ساد
والإف�ساد والفا�سدين ،يكون ال�سيادة فيها ملبد�أ
ال�صارم”
“املحا�سبة احلقّة” ،و”للقانون العادل ّ
على اجلميع� ،أ ّو ًال و�أ ّو ًال و�أ ّو ًال..
ختام ًا :هلْ �أ ّثرت الثقافة الغربية املُ َع ْولمَ َة
يف وجدان وذهن ّية ث ّل ٍة من الكتّاب واملثقفني،
بحيث �أ�ضحت ثقافة مهيمنة �سالبة؟! وهل
كانت وحدها ال�سبب الرئي�س وراء انكفائهم
عن ُن�صرة وطنهم وهو ُيذ َبح “من �سورية �إىل
�سورية”؟ �أم كان عليهم دعم وطنهم ،ب�أقالمهم،
ب�أ�صواتهم ،مبواقفهم ،بقلوبهم ،وهذا “� ُ
أ�ضعف
وراءها”؟!
الإميان”؟ �أم �أنّ
“وراء الأ َك َم ِة ما َ
َ
��دد من الكتّاب واملثقفني
ويف موقف وحالة ع ٍ
ال�سلبيني “خارج التغطية” ،يقول �شاعر:
“تر َك املَ َ
جال لغيرْ ِ ِه
َ
و َر�أى النّجا َة َم َع ال ِف َرار”
“ل ْو �أ َّن ُه ْم ع ِل ُموا الّذي
َ
َ
َ
ال�ستار” ...
ْف
ل
خ
م
ه
ل
ى
ُي ْب َن ُ ْ
ِّ

نقطة
على
حرف

•�أ.مالك �صقور

النفاريـ�ش
()4

يطول الحديث عن “نفاريش” أميركا ،أولئك
الذين كتب عنهم األستاذ جورج جرداق،
وفي رأي��ي ،أن جورج ج��رداق لم يكتب عن
هؤالء األميركان من أجل التسلية والتهكم
والسخرية فحسب ،بل كتب ّ
ليعرف ويعرض
الوجه اآلخر ألكبر إمبراطورية تقبض على
رقبة الكرة األرضية ،وتستبد بها ،وتطوعها،
وتعمم “ثقافتها” .ب��دءًا من جعل لباس
(الكاوبوي) ـ رع��اة البقر موضة يرتديها
الصغير والكبير ،ذكورًا وإناثًا ،مرورًا بترويج
شراب الكوكاكوال (الذي يحذر منه األطباء)،
ً
وانتهاء
والهمبرغر ،والوجبات السريعة،
بتشجيع ونشر “المجالت” مصقولة الورق
فاقعة األلوان ،مغرية للكثيرين المهتمين
باإلعالن ،والدعاية ،والتي من شأنها في
النهاية تسطيح الثقافة ،ومنها ما قد
أش��رت إليه ف��ي األع���داد السابقة :كيف
تصنع األصدقاء ،وكيف تصبح مليونيرًا،
إلى آخر سلسلة (كيف) السحرية ،وهذا ما
يطلق عليه جورج جرداق ،الثقافة البلهاء،
أو “الهبل” األميركاني ،الذي له فعل السحر
في عقول من ليس عندهم مناعة ثقافية،
أو للمندهشين باألجنبي ،على طريقة (كل
فرنجي برنجي) ،فال تتعجب عزيزي القارئ،
ً
أن تقرأ إعالنًا في هكذا مجالت ،مثال( :هل
كان نابليون بونابرت يخسر معركة واترلو
أو ينهزم في روسيا لو أنه شرب كوكاكوال،
وحلق لحيته بشفرة (جيليت) ال��زرق��اء،
ودخن سجائر مارلبورو ذات العلبة الحمراء
والبيضاء في عشية أو صباح المعركة؟!!!).
يسرد جورج جرداق الكثير عن “النفاريش”
وذلك ليس من خياله ،وبنات أفكاره ،فهو
يدعم ما يقوله عن هذه (الطرائف) أو عن
(الهبل) األميركاني بالوثائق ،وسأكتفي
اليوم بنقل حديثين له ،فيهما ما فيهما
من المغزى الذي يرمي إليه جورج جرداق عن
“النفاريش” وسأنقل ذلك ،بتصرف ،وأظن
أنه سيغفر لي ويسامحني ،إن أغفلت شيئًا:
في مطلع ثمانينيات القرن الماضي ،كان
ج��ورج ج��رداق في زي��ارة لباريس ،عاصمة
ال��ن��ور كما يطلق عليها .روى ل��ه صديق
فرنسي من أقارب الممثل العالمي (شارل
بواييه) المعروف من قبل المهتمين بعالم
السينما .وكان هذا الممثل المشهور يعيش
سابقًا في أميركا .وصديق ج��ورج جرداق
نسيب هذا الممثل العالمي ،جرت الحادثة
معه شخصيًا ،قال“ :كان مدير شركة (كذا)
ً
السينمائية في هوليوود رجال مستقيمًا،
سليم الوجدان ،محبًا للخير ،كثير التواضع،
باإلضافة إلى ما يمتاز به من ثقافة واسعة
وعلم غزير وخبرة طويلة بأحوال الناس.
ولكنه كان مضطرًا حسب النظام األميركاني،
االعتماد على “علماء” السايكولوجي في
اختيار معاونيه وموظفيه الكثيرين ،وذلك،
ّ
مشددة بهذا الشأن في
بناء على توصيات
مجلس إدارة الشركة المشهورة المرموقة
ذات السمعة العالمية ،وحتى في ترقية
الموظفين ،أو طردهم .فالقرار في النهاية
“للمرشدين” المتخصصين الذين لديهم
ّ
م��ذك��رات تكشف ع��ن أخ�لاق الموظفين
وسلوكهم وأدائهم ،وفي الوقت نفسه تحدد
ّ
وتطوراتهم السايكولوجية.
مؤهالتهم،
وقد أخبره هذا المدير النظيف المثقف ،أنه
اضطر مرغمًا خالل السنوات العشرين التي
أدار فيها الشركة باقتدار إلى طرد أفضل

ً
موظفيه علمًا وعمال ،واإلبقاء على األسوأ
من الموظفين ،سمعة وخبرة وثقافة وأمانة
بناء على توصيات هؤالء السايكولوجيين
األغبياء ـ على حد تعبير ـ المدير نفسه.
وك��ان قد ج��رى ع��رف في الشركة ،فرضه
“ال��م��رش��دون” عند الحاجة إل��ى توظيف
موظف جديد ،أن يستكتب بضعة عشر
سطرًا ،بما يعادل صفحة كاملة بخط يده،
وبعدها يأتي دور “العلماء” المعتمدين،
وينتظر ج��واب السايكولوجي في قبول
الموظف الجديد أو رفضه ،ومن خالل سبر
“ال��ع��ل��م��اء ال��م��رش��دي��ن” ل��ه��ذه الصفحة
المكتوبة بخط ال��ي��د ،يتم ال��ق��رار وذل��ك
من خالل معرفة مؤهالت طالب الوظيفة
ومستواه الثقافي ..الخ ،وحدث التالي ،مع
الصديق الذي يروي لجورج جرداق الحادثة:
بما أن الممثل العالمي المشهور الفرنسي،
ك��ان مقربًا من مدير الشركة ه��ذا ،طلب
لنسيبه وظيفة في هذه الشركة الكبرى،
ّ
فرحب به المدير واستقبله أحسن استقبال،
لكنه طلب إليه حسب القاعدة والعرف الذي
ال مهرب منه ،أن يكتب صفحة كاملة بخط
يده كي يرسلها إلى المرشدين من جماعة
السايكولوجي ،الذين يتحكمون بالقرار من
خلف ستار ،وفي النتيجة ،أرس��ل المدير
النظيف العفيف ذو الخبرة الطويلة في
إدارة هذه الشركة العمالقة ،أرسل سهوًا
وسبحان من ال يسهو ،ورقة بخط يده هو،
ً
بدال من الورقة التي كتبها الصديق الراوي،
نسيب الممثل العالمي ،ولم يطل االنتظار،
فبعد يومين جاءت النتيجة (التحليل) على
الصورة التالية:
“بعد أن فحص الدكاترة ب��راون ووسلي
وفرانكلي منفردين ومجتمعين الورقة
المرسلة من حضرة مدير الشركة المحترم،
والمكتوبة بخط طالب الوظيفة “ف .ب”
ّ
قرروا باإلجماع الحقائق التالية“ :صاحب هذا
الخط جاهل ،مغرور ،منافق ،يتظاهر دائمًا
بما ليس فيه ،وإذا كان قد سبق له أن شغل
وظيفة وأدرك فيها مركزًا معينًا ،أية كانت
هذه الوظيفة وأيًا كان هذا المركز ،فهو لم
يدركه إال بطريقة غير شريفة! ويغلب على
صاحب هذا الخط أن يكون سقيم الوجدان
فاسد الضمير قليل الذمة ،يحب الغدر
والظلم ويغرق في الشر .وعلى المرء الذي
يتعامل معه أن يكون منه دائمًا على حذر،
ألنه ال يؤتمن على ما بين يديه .وتفضلوا يا
حضرة المدير بقبول أسمى آيات االحترام
واإلكرام”.
وتابع شارل بواييه يقول :وقد علمت بعد
ذلك أن مدير الشركة عرض على مجلس
اإلدارة أن يختار بين أمرين اثنين ال ثالث
لهما :إما أن يطرد “علماء” السايكولوجي
الثالثة المعتمدين ل��دى ه��ذه الشركة،
وتلغى استشاراتهم م��ن حيث المبدأ
والنتيجة معًا ،أو أن يترك اإلدارة!
وبعد انقضاء أسبوع واحد على ذلك ،ترك
الرجل المثقف الشريف العاقل إدارة هذه
ُ
الشركة ..وتركت أنا التفكير بالعمل في
أميركا بصورة نهائية ومطلقة ،بل التفكير
في مجرد البقاء في أميركا .وبعد ثالثة
أشهر عدت إلى باريس”.
أما الحديث التالي عن متحف “اللوفر”
فسأتركه للعدد القادم.
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قراءات أدبية

ال�شاعر الفل�سطيني ماجد �أبو غو�ش
يف روايته الأوىل «ع�سل امللكات»

• �أمين احل�سن
و� ُّأي تو ُّثب ينتابك ،و�أنت تطالع حكاية �سل�سة م�ش ّوقة،
امللكات؟..
لي�س فيها تعقيد بدء ًا بالعنوان اجلميل :ع�سل
ِ
ف��� ُّأي ع�سل؟ و�أي��ن امللكات يف �سرد َّية تتحدَّ ث عن منا�ضل
يحلم ب�صيد ال�سمك على �شواطئ يافا ،والنوم على �أ�سوار عكا،
بال خوف حتَّا ال�صباح؟!..
لكنَّ �سلطات االحتالل البغي�ض تعتقله ،ليق�ضي فظاعة
�أيامه الأخ�يرة باملعتقل ال�صهيو ِّ
ين املرعب يف زنازين حتت
وتعر�ض للتعذيب والعزل وال�شبح وال�صلب واملنع من
الأر�ضّ ،
النوم طوال مئة يوم ويوم...
ا�سم املنا�ضل البطل �أحمد ،يلقِّبونه بالذيب...
وه��ذا الذئب ال��ذي علَّمونا �أنَّ قاتل ،يفتك باحليوانات
الروائي �إىل �أ�صوله املتجذرة يف الوجدان
والب�شر ،يرجعه
ُّ
اجلمعي ،فنحن نتذ َّكر �أنَّ �أهلنا �إذا �أرادوا مدح �أحد �أبنائهم،
ِّ
جل�سارته و�شجاعته ،نادوه« :يا ذيب»..
ثم يروحون ميدحونه:
َّ
ـ مرحى ،ع�شت يا بطل� ،أح�سنت يا ذيب..
�إذ ًا فهذه ال�صفة لي�ست م�ستقبحة يف العرف ال��ع��ا ِّم� ،أو
املعتقدات املتداولة ،لذلك ال يكتفي امل�ؤ ّلف ب�إطالقها على
الرفيق �أحمد فح�سب بل يطلقها على الأع�ضاء جميع ًا:
ك�أنَّ احلزب بعد اتفاقيات �أو�سلو مل يعد بحاجة �إلينا ،نحن
الذئاب ،ف�أ�صبحنا عالة عليه»�( .ص)13
ولعلنا كرهنا الذئب منذ اتهمه �إخ��وة يو�سف ب�أنَّه �أكله
«وجا�ؤوا على قمي�صه بدم كذب ..»..وملا �سمعنا عن افرتا�سه
للأغنام يف الرباري .بعد ذلك عندما التهم اجلدَّ ة امل�سكينة
ونام يف �سريرها حتَّى ا�ستطاع �أكل الطفلة املحبوبة ليلى ذات
الرداء الأحمر قبل �أن يح�ضر ال�ص َّياد ،ويخرجهما من بطنه
املنتفخ.
من ال�صفحة ( )87نقر�أ:
«الب�شر يف هذا الكون نوعان :ذئاب وملكات ،امللكات ت�شتهي
الذئاب ،والذئاب حتلم بع�سل امللكات ،واجلميع بينهما ال
يع َّول عليه»...
ولكن هذه هي اجلماهري التي ننا�ضل من �أجلها...
ـ �صحيح يا رفيق ننا�ضل من �أجلها ،وندفعها �أحيان ًا للن�ضال
واملقاومة ،لكن اجلماهري ا َّلتي بال طليعة ثور َّية تر�سخ يف
العبودية� ،أو تهوي يف الوديان».
وقفة مع التقدمي:
يا بو عقال الذهب
		
«حزبنا يا حزب
ملني راح التعب؟»
		
وطنا يا وطن
ي�صر امل���ؤ ّل��ف على املعنى �أن يحمله املنت
يف ا�ستهالله
ُّ
الروائي ،ويحدِّ ُد مهمته ب�أنَّه جمرد �ساعي بريد ،وظيفته �أن،
ُّ
ينقل ر�سائل الغريب �إىل املتلقِّي ،لكنَّه ال يكتفي بذلك ،بل
ي�سعى �إىل ا�ستنها�ض املوت الكامن يف �أرواحنا امل�ست�سلمة..
ال�ساكنة ،كي تنبهنا �إىل القيود يف �أقدامنا املثقلة بالديون
(ل�شايلوك) ال�شخ�صية اليهود َّية يف تاجر البندقية ،رواية
الكاتب الإنكليزي الكبري وليم �شك�سبري ال�شهرية ،فهل يريد
القول� :إن العد ّو املحتل لأر�ضنا يف فل�سطني العربية دين ًا
علينا ،لأنَّه يجربنا على فتح عيوننا كي �أرى البحر من نوافذنا
املر�سومة على اجلدار؟!..
ال غ�ضا�ضة يف االع�تراف ب�أن عد ِّونا ال�صهيوين املغت�صب
�أ�سهم يف جعلنا نفتح عيوننا و�أب�صارنا كذلك لي�س على البحر
فح�سب بل على الياب�سة �أي�ض ًا ،ه��ذه الأر���ض التي جعلنا
ب�إ�صراره على �سحبها من حتت �أقدامنا (ومن بني عيوننا)
ن�صر بدورنا على التم�سك بها �أكرث ف�أكرث ،لأنها دليل ح�ضورنا
ُّ
يف هذا العامل الذي ال يعرتف ب�شخ�ص بال وطن ،ينتمي �إليه،
ويتم�سك به بالأظفار وحدقات اجلفون مهما كانت الت�ضحيات
باهظة حمفوظ ال نحميه بل ن�ستحق العي�ش فيه»..
حتب و�أن تنا�ضل:
ما �أجمل �أن َّ
واحلب
كلذ هذا ال�صخب واملقاومة
«هكذا �إذ ًا يا ديب بعد ِ
ِّ
واملطاردة واالعتقال ،بعد كتابة ا�سم غزالة على جدران
املدينة من �أم��ام بيتها يف امل�صيون حتَّى موقف �سيارات بال

مت�ضي الرواية يف لغة عالية من الكثافة
وال�شعر َّية ،وا�شتغال على التف�صيالت احلميمة
الآ�سرة.
زيت يف �شارع الإر�سال:
احلب
ـ لو تعلمني كم �أح َّبك الذيب ،بعدك توقف قلبه عن ِّ
يا غزالة�(»..ص.)27 26-
ق�صة ع�شق الذيب لغزالة الفتاة املدللة ،وحيدة
مع �سرد َّ
املتو�سطة ،ورافقتنا ،يف
والديها ا َّلتي ان�سلخت عن طبقتها
ِّ
البداية كنَّا نناديها الأمرية ديانا» �ص  29مت�ضي الرواية يف
لغة عالية من الكثافة وال�شعر َّية ،وال نن�سى �أنَّ امل�ؤ ِّلف �شاعر،
بعد �أحد ع�شر ديوان ًا يكتب روايته الأوىل يف ا�شتغال على
التف�صيالت احلميمية الآ���س��رة ،واحل��وار ال�ساخر بعفو َّية
و�سال�سة ،املتِّ�سق مع احلالة العا َّمة يف �أرا���ض��ي ال�ضفَّة ا
لغرب َّية املحتلَّة ،عرب نقالت زمن َّية و�سط �أح��داث مف�صل َّية
مه َّمة :ق�صف �إ�سرائيل ب�صواريخ �سكود العراقية �أوائل �آذار
 ،1991حتَّى نهاية ال�شهر العا�شر للعام  2000حني انطلقت
االنتفا�ضة الثانية يف �أرجاء فل�سطني مع ذكر م�سهب لأ�سماء
الأماكن ومواقع البيئة املحل َّية ،ولأنَّ �أحمد ذيب مات ،ومل
اخلا�صة يروح ال�شاعر
يورد لنا الراوي �أوراق��ه ال�شخ�ص َّية
َّ
علي عرب تقنية اخلطف خلف ًا وب���دء ًا من الف�صل الرابع
احلركي ،
ق�صة ح ِّبه هو الآخر لل�صب َّية متارا ،ا�سمها
ي�سرد َّ
ُّ
ا َّلتي تتهمه ب�أنَّه زير ن�ساء مع قراءة �أوراق الذيب يف املعتقل
الإ�سرائيل طوال مئة يوم ويوم بعد وفاته املفجعة �إذ فا�ض
وجع احلياة داخله عن حدِّ القلب وال��روح بعد اتفاقيات
�أو�سلو فمات من �شدّ ة الربد.
الرواية م�ؤ َّلفة من �سبعة ف�صول مع تقدير وا�ستهالل +
�شيء من روي قريب من ال�سرية الذات َّية املو ّثقة بالتواريخ
والأمكنة والأحداث« :كنت � ّ
أوقع ديواين ال�ساد�س يف م�سرح
احلكواتي يف مدينة القد�س عندما اقرتبت مني فتاة تدرج
مثل قربة حمت�ضنة كتابي (�أغاين الريح)
ـ �أ�ستاذ هل ِّ
توقع يل؟ �ص ،62فهل ي�ستوي ا َّلذين يع�شقون
احلب يدهمك فج�أة بال �سابق �إنذار،
وا َّلذين ال يع�شقون؟!
ُّ
ي�صاحبه ارتفاع يف درجة احلرارة ،خفقان زائدة يف القلب،
ا�ستالب م�ؤ َّكد للروح  ،ال يخ�ضع لقوانني الريا�ض َّيات  ،وال
ال�سري
كلذ هذا فهو اال�سم
للمنطق ،لي�س منه جناة ،ومع ِ
ُّ
للحياة�( ».ص.)73 72-
لكنَّها رواية حمبطة ،و�ضد الأمل
لكن مل���اذا ه��ذه الإح��ب��اط��ات وخيبات الآم���ال امل���ؤمل��ة يف
النهاية؟! فحتَّى القارب املو�صوف حمجوز ًا يف ميناء يافا،
وا َّلذي كتبنا عليه :يف هذا القارب ت�ستجوب البحار البعيدة،
ونعيد الالجئني �إىل يافا ،بعد �أ�سابيع قليلة كان القارب قد
اختفى»�( .ص.)90
يف ان�سداد �أفق ال مربر له �إذ مل يعد الراوي حتَّى ملج َّرد
البحث من عن ه��ذا ال��ق��ارب ،رم��ز اخلال�ص ا َّل���ذي �سيعيد
الالجئني �إىل بيوتهم و�أرا�ضيهم ،قراهم ومدنهم الغالية على
قلوبهم.
كذلك م�صائر ال�شخ�صيات كما ورد يف ختام ال��رواي��ة

بعنوان« :مالحظات بدل اخلامتة،
ـ غزالة حبيبة الذيب �سافرت لتتابع درا�ستها يف ال�سويد..
ـ مت��ارا تركت مدينة القد�س �إىل ال�صحراء» رمز التيه
وال�ضياع ،تتبع جدها وحتلم ب�أطفال �سمر ذك��ور حتديد ًا
يف تراجع موجع بعدما كانت حتب قراءة ال�شعر واملطالعة
عموم ًا..
ـ خالد انزاح لأق�صى اليمني� ،أطلق ذقنه و�أتلف مكتبته..
ـ حتى الراوي «ال�شاعر علي» مازال يعمل يف التدقيق ،يجر
خلفه جب ًال من احل��زن ،وهو ي�شرب العرق منفرد ًا مع ِّ
ظل
الذيب..
وياليته قال :مع الذئب يف ا�ستعادة ،ولو �شكل َّية ،حل�ضوره
البهي �أيام االنتفا�ضة الفل�سطينية البا�سلة.
ِّ
ذلك �أنَّ الرواية بات�ساعها  ،وتعدُّ د دالالتها ،ت�شكِّل ف�ضاء
�أو�سع من جم��رد �سرد وقائع ،تتحدَّ ث عن املنا�ضل �أحمد
الذيب وم�سرية حياته الناب�ضة بتنفيذه املهام َّ
الن�ضال َّية،
وتخ ِّلي القيادة عنه ،ثمن تنازل القيادة عن الن�ضال نتيجة
اتفاقيات �أو�سلو ،ورميه �إىل ال�شارع �أخ�ير ًا موته ال�صاعق،
فحتَّى لو كانت هذه الوقائع قا�سية وم�ؤملة حدَّ اجلرح النازف
الب��دَّ من ا�ست�شراف للم�ستقبل ا َّل��ذي يحمل ب��ذور املا�ضي
و�سينت�ش بالت�أكيد غد ًا..
تقدمي  ،فما �أج��دره بتجميل
حزب
ومبا �أنَّ الكاتب من
ِّ
رواياته طموحات بعيدة املدى ،ور�ؤى موغلة يف البحث عن
الأف�ضل ،ومبا �أن طريق امل�ستقبل الأف�ضل لأجيالنا هو طريق
املقاومة �أبحث يف رواية الأ�ستاذ ماجد �أبو غو�ش عن ب�صي�ص
�أمل عرب ُّ
جتذر هذه املقاومة يف الأرا�ضي الفل�سطين َّية هذا
التجذر الذي معادله الفني �أ َّ
ُّ
ال تنطفئ جذوة الن�ضال بوفاة
حي ال�ستمرارية
الرفيق �أحمد الذيب بل يبقى منه �شيء ّ
الن�ضال يف دالل��ة على توالد الث َّوار وع��دم انقطاع امل�سرية
الثور َّية فماذا ترك بعده؟
�أين بذرة ثورته التي �أجه�ضت مبوته من الربد ال�شديد؟..
لمِ َ لمَ ْ يرتك يف رحم غزالة نتاج ًا لعالقته الن�ضاليةاحلميمية يف حلم بطيف مولود يتابع امل�سرية حتَّى الن�صر
ال�سردي كما تعلم بالطفولة
ذلك �أن امل�ستقبل يتحدَّ د بالن�ص
ّ
�شكل �سردي جميل وم�ش ِّوق ،لكن مب�ضمون واقعي ا َّلتي ت�سبقها الوالدة وتك ُّون اجلنني كي ال �أ�ضطر للقول مع
االعتذار �سلف ًا �إنَّ هذه الرواية املعنونة بـ «ع�سل امللكات» �شكل
حمبط لآمالنا.
�سردي جميل وم�ش ِّوق ،لكن مب�ضمون واقعي باهت وحمبط
لآمالنا ,املقاومة تتجدَّ د للأ�سف ال�شديد.

قضايا أدبية

5

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد2016/6/12 "1493" :م 7 -رم�ضان1437هـ

مُفكرّ ة الأخطاء ال�شائعة
ُقل وال تقل

•د.عبد الهادي من�صور

 - 1قل :يف �أثناء خطابه وال ْ
اءه:
تقل� :أَ ْث َن َ
ُي ْخطئ من ُ
اء خطابه
يقول( :قال�َ :سعيدٌ �أَ ْث َن َ
َ
وال�صواب( قال �سعيدٌ يف �أث َناء خطابه)
ً
َ
ْ
لي�ست ظرف ًا ،وال م�ضافة �إىل ما َيكت�سب منه
ّاء) هُ نا
لأن كلمة (�أثن َ
َّ
جمع (ثني) قال
الظرفية لي�ستغني بها عن حرف اجلر (يف) ،وهي ُ
اجلوهريُّ يف ال�صحاح� :أنقذت كذا يف ثني كتابي� ،أي يف طيه.
 - 2قل :ال يَخفْى على القارئ ،وال تقل :ال ي َْخفى عن القارئ.
ُيخطئ من ُ
يقول :ال يخفى عن القارئ ،وال�صواب :ال يخفى على
�شيء» (�آل عمران)5/
القارئ قال تعاىل� »:إنَّ اهلل ال ي َْخفى عليه ٌ
وقال �أي�ض ًا« :ما ي َْخفى على اهلل من �شيءٍ » (�إبراهيم.)38/
 - 3قل د�أب فالنٌ يف العمل ،و ْ
تقل :د�أب فالنٌ على ال َعمل.
ً
ُيخطئ من ُ
يقول :د�أب فالنٌ على العمل؛ لأنه من(د�أب يد� ُأب د�أبا و
دئب ،ود�أب) فالنٌ يف عمله �أي جدَّ وتعب» الل�سان.
د�ؤوب ًا فهو ٌ
ُ
ُ
 - 4قل :يف الغرفة �أربعة ُ�س ُر ٍر �أو �أربعة � ِأ�س َّر ٍة ،وال تقل :يف الغرفة
�أربعة �سرائر
وال�سريرة على ما
يخطئ من يقول َ
(�س َرائر)؛ لأنها جمع (�سريرة)َّ ،
جاء يف املعاجم :ما �أ�س َّر يف القلوب • من النيات ومما يخفى.
ال�سرائر» (الطارق.)9/
َّ
ون�ص عليها القر�آن الكرمي« :يوم تبلى َّ
وال�صواب�ُ :س ُر ٍر �أو �أ�سر ٍة قال تعاىل «فيها ُ�س ُر ٌر َم ْر ُف ٌ
وعة»
(الغا�شية ،)13/وقال �أي�ض ًا»على ُ�س ْر ٍر متقابلني» (ال�صافات)44/
 - 5قل� :شكر ًا على َّ
ال�ضيافة وال تقل� :شكر ًا على اال�ست�ضافة
ً
َ
َّ
َّ
ا�ست�ضاف فالنٌ فالنا ،لأنه ق�صد �أنه �س�أله ال�ضيافة
يخطئ من يقول:
وال�سني والتاء» هي من
وطلبها منه ،فال يخفى على � ٍ
أحد �أنَّ «الألف َّ
�أحرف ال ّزيادة ،وتدل على الطلب.
ُ - 6قل� :س�أل النا�س عنك و�س�أل النا�س بك وال تقل �س�أل النا�س
عليك.
النا�س عنك �أو
يخطئ من يقول� :س�أل النا�س عليك وال�صواب �س�أل
ُ
�س�أل النا�س بك؛ قال تعاىل «فا�س�أل به خبري ًا» (الفرقان ،)59/وقال
بعذاب واقع» (املعارج ،)1/وقال �أي�ض ًا»:ال ت�س�ألوا عن
«�س�أل �سائل
ٍ
�أ�شياء �إن تبدلكم ت�س�ؤكم» (املائدة.)101/
أحتاجه
 - 7قلُ � :
أحتاج �إليه ،وال تقلُ � :
وال�صواب� :أحتاج �إليه؛ لأنَّ الفعل
يخطئ من يقول� :أحتاجهَّ ،
(�أحتاج) يتعدى �إىل مفعوله بحرف اجل ِّر.
- 8قل :ر�سومٌ جمع :ر�سم ،وال تقل :ر�سومات.
الت�صوير ف�إذا عددت
ُ
فالر�سم هو الأثر ،والر�سم هو :الكتابة ،وهوَّ :
الر�سم وجمعته فقل:ر�سوم ال ر�سومات.
 - 9قل� :أحاطوا الكتمان باملحادثات ،وال تقل� :أحاطوا املحادثات
بالكتمان.
وال�صواب:
بالكتمان،
املحادثات
أحاطوا
�
يقول:
من
يخطئ
ّ
�أحاطوا الكتمان باملحادثات؛ لأن معنى �أح��اط ال�شيء بال�شيء
�����س��وار� ،أ َّم���ا� :أح��اط��وا املحادثات
الآخ���ر� ،أي جعله :كاحلائط وال ّ
عك�س
بالكتمان� :أي جعلوا احلادثات كاحلائط حلفظ الكتمان وهذا ُ
املراد من اجلملة.
 - 10قل :فالن واثق بكالمه ،وال تقل :فالن واثق من كالمه؛ لأن
الفعل (وثق) يتعدى �إىل مفعوله بحرف اجلر «الباء» فنقول� :أنا ٌ
واثق
ٌ
ٌ
ٌ
موثوق بهم.
موثوق بها ،وهم
موثوق به ،وهي
به ،وهو
 - 11قل :فالن قام بدور ،وال تقل :لعب دور ًا
يخطئ من يقول :فالن لعب دور ًا ؛ لأنَّ الفعل لعب الزمٌ اليتعدى �إىل
مفعول به ،وال�صواب :فالنٌ قام بدو ٍر.
ٍ
 - 12قل� :أذعت للأمر ،وال تقل :ر�ضخ للأم ِر.
يخطئ من يقول :ر�ضخ فالنٌ للأمر؛ لأن ر�ضخ معناها :ك�سر ّ
ال�شيء
الياب�س ،و�أعطى قلي ًال.
ب�ضم العني ،وال تقل  :ال َع َمران �أو ال ِعمران
 - 13قل :العمران ِّ
على �أنَّ كلمة ال ُعمران هي البنيان :وما ُيع ّمر به البلد ويح�سن حاله من
و�صناعة وجتارة ،وهو �ضد اخلراب� ،أما العمران :فهما طرفا
فالحة
ٍ
ٍ
الك َّمني.
 - 14قلَ :ينْبغي لك �أن تفعل ،وال تقل ينبغي عليك �أن َ
تفعل ُيخطئ
ُ
ويقالَ :ب َغاه فانبغى مثل :ك�سره
من يقول :ينبغي عليك �أن تفعل،
فالك�سر قال تعاىل »:وما ينبغي للرحمن �أن يتخذ ولد ًا»  ،وقال »:وما
ال�شم�س ينبغي لها �أن تدرك القمر».
كان ينبغي لنا» وقال« :وال
ُ
ي�صح وال ي�ستقيم.
واملعنى :ال ُّ

د.ح�سن حميد

الدر�س البليغ!...
أكاد أوقن تمامًا،
ً
أن هذه السنوات الخمس الموشحة بالدم ،والخراب ،والتدمير ،والمفارقات الراعبة التي حفلت بها ،...ستكون حقال
معرفيًا واسعًا للتأمل ،والتبصر ،والمراجعة الجادة والعميقة لكل ما حدث ،وذلك ألن تجرؤًا غير محسوب ظهر
جليًا بطش في المكان فجعله خرابًا ،وتطاول على الزمن فأوقف اندفاعه ،بله أعاده إلى الوراء سنوات وسنوات،
وأدمى المدن والقرى ،فصار حديث الناس حديثًا عن الدم ،والفقد ،والغياب ،والمقابر ،واألمن واألمان ،واعتدى
على القيم الوطنية والقومية واإلنسانية وطواها ،وبذلك صار حضور المشهد (بكل تجلياته وتمظهراته) تابعًا
للقوة والنفوذ ،وعنه نتجت ممارسات وافدة مرجعياتها خارجية ،وغايتها إدامة الخوف والهلع ،وتقويض كل
البنى العمرانية المتعلقة باألبعاد الوطنية والقومية واإلنسانية ،ومحو الهوية ،والعمل على توطيد أركان نموذج
إرشادي جديد للقيم ،من أجل تكوين ذهنية جديدة بعيدة كل البعد عن الذهنية القائلة بالعروبة ،والوحدة،
والتاريخ ،وفلسطين عربية! وكل هذا هدف ويهدف ،وبشكل واضح ،إلى تفريغ الذات العربية من كل أحالمها،
وسحبها من فضاءات التاريخ التي تتحدث عن الوقائع ،واألحداث ،واألعالم ،والبطوالت ،أي تفكيك كل رابط يربط
ً
وباال عليهاّ ،
والبد لها من أن تتخلص منه،
األجيال الطالعة بأجيال اآلباء واألجداد ،وإيهامها بأن ذلك التاريخ كان
وأن توجد تاريخها بنفسها ،وليس التاريخ المطلوب أو المقترح سوى التاريخ القائل
بـ (الواقعية السياسية) ،أي قبول الشرذمة العربية والتجزئة ،وقبول الكيان الصهيوني بالمعنى الجغرافي،
والسياسي ،والبشري ،والسيادي ،ونسيان قضية الشعب الفلسطيني ،والمأساة الفلسطينية من أولها إلى آخرها،
والتسليم بأن الغرب الرأسمالي هو القائد األوحد للكوكب البشري ،والقبول بكل مفرزاته (ومنها التعليمات
واألوامر) وعلى مختلف الصعد!
وهذا الشك خطير ،وخطير جدًا!
وللبيان ،أقول إن الغرب يدرك جيدًا أن سورية هي دارة الوطنية والقومية واإلنسانية ،أعني أنها وطنية بقدر ما
هي قومية ،وقومية بقدر ما هي إنسانية ،وأنها الدولة المهيأة لتكون البلد المتطور والمتقدم ليس ألنها على
الضفة الشرقية للمتوسط ،وما يحدث على ضفته الغربية قريب ،وشديد الصلة بالبالد السورية فحسب ،وإنما ألن
ما فيها من إمكانات جغرافية ،وبشرية ،وذهنية ربطت نفسها باإلبداع ،وثقافة التجاوز ...يؤهلها ألن تصبح دولة
ال تقل أهمية عن إيطاليا ،واليونان ،وأسبانيا ،وفرنسا! والغرب ،في الصورة التي يبدو فيها البسًا لقناع اإلنسانية،
ليس ضد تطور سورية وتقدمها شريطة أن تنسى هي القضايا العربية المصيرية ،ومنها القضية الفلسطينية،
ً
أي أن تدير ظهرها للعرب تاريخيًا ،وواقعًا ،ومستقبال!
وقد حاول الغرب ،وعبر أزمنة متراكبة ومتراكمة أن ّ
يغير قناعات الذهنية السورية المتعلقة بالوطنية والقومية
والدور الحضاري ،لكنه أخفقُ ،
ومني بهزائم معروفة على الرغم من كل أشكال االستمالة ،واإلغواء ،واإلغراء التي
قام بها وما هو واضح اليوم ،وفي ضوء ما يحدث (وحدث) خالل السنوات الخمس من الحرب المفروضة على سورية،
أن الغرب متشبث برغبته األكيدة الهادفة إلى تغيير الذهنية السورية! وصور هذه الرغبة ،ومعطياتها ،واضحة
ّ
وجلية من خالل خلق تيارات سياسية ،وثقافية ،توافقه على كل ما يطلبه وما يسعى إليه ,فالغرب ،والواليات
المتحدة األمريكية جزء أساسي من الغرب ،استمال سياسيين ومثقفين وكتابًا وفنانين سوريين ،باتوا يتحدثون،
عبر وسائل اإلعالم والتواصل ،أحاديث متقدمة على ما يقوله الغرب ،بعضهم انحدر إلى ما لم يتوقعه الغرب ،حين
أنكر على سورية أن الجوالن محتل! وأنه على استعداد للتنازل عنه لصالح الكيان الصهيوني ،وأنه سيبادر إلى
توقيع اتفاقية تشبه اتفاقية (كامب ،ديفيد) ّ
تقر بوجود الكيان الصهيوني ،وأن ال وجود للشعب الفلسطيني ،وأن
ما يسمى بـ (قضية فلسطينية) أو بـ (مأساة فلسطينية) هو محض هراء وكذب وتلفيق! ال بل قالوا كالمًا أكثر من
ذلك وفحواه أن الكيان الصهيوني (كيان ديمقراطي ،وحضاري ،ومهمته األولى تحضير الشرق العربي)!
والوقوع في المربع الغربي الذي ال يريد لسورية
طبعًا كل هذا ال يخرج عن (ثقافة االرتماء واالستخذاء والعمالة)،
ُ
خيرًا ما دامت تتحدث عن المقاومة المواجهة للكيان الصهيوني! وقد فرضت هذه الحرب المجنونة على سورية،
منذ سنوات خمس ،من أجل زرع هذه الذهنية الجديدة التي تفك كل ارتباط لها بالعروبة ،والقومية ،والوحدة،
والتاريخ ،واللغة ،والمصير الواحد! وقد اصطدمت الرغبة الغربية بصالبة أبناء الشعب العربي السوري الذين قبلوا
بكل آثار هذه الحرب الظالمة مكرهين من أجل أن تظل القناعات الوطنية والقومية واإلنسانية عالية ال تطالها
اليد الغربية السوداء بسوء!
ً
هذا أمر ،األمر اآلخر هو أن هذه الحرب الراعبة ،ستكون مجاال رحبًا لقراءات وطنية متعددة الوجوه والصور ،من
قبل أهل سورية ،وفي مقدمتهم أهل الرأي والثقافة والتعبير ،فمفهوم السيادة صار أكثر حميمية إلى قلب كل
سوري ،ومفهوم الوطنية غدا ثقافة شعبية ال حديث للناس إال عنها ،مثلما ُغدا لمفهوم المكان قدسية خاصة
َ
َ
ُ
الحرب المسعورة الذهنية السورية أكثر التصاقًا
تشيل بها مهابة غير عادية ،بقولة أخرى لقد جعلت هذه
بمفهومات السيادة ،والوطنية ،والعروبة ،والمقاومة ،والمكان ،والتاريخ! وأكثر عزمًا للدفاع عنها! وأن النزوع
السوري إلى تجاوز هذا الفخ (فخ الحرب) بكامل اللياقة الوطنية والروح القومية ،والثقافة المقاومة ،هو األمر
المذهل بحق لألقربين والبعيدين في آن .وأن هذه الحرب (وبما حملته من أهداف خبيثة ،وما آلت إليه من مشاهد
القتل ،والخراب ،والتدمير ،والهمجية ،والبطش ،والدموية الوحشية) رفعت من مناسيب العشق السوري للمكان،
والتاريخ ،والهوية ،والوطنية ،والسيادة ،مثلما رفعت من مناسيب القناعة بأن سورية مستهدفة ألنها وطنية،
وعروبية ،وحضارية أيضًا!
ّ
مهمة جدًا ستحتفي بها مدونات األدب ،مثلما سيحتفي بها األدباء
وكل هذا ...سيترك بصمات وترسيمات
وأهل التعبير معًا عبر الموسيقا ،والمسرح ،والسينما ،وعبر اللوحة التشكيلية والمنحوتات الفنية ،وعبر الشعر،
والقصة ،والرواية ،وأدب األطفال ،والنقد األدبي! وهذا سيشكل خندقًا آخر من خنادق المواجهة مع الغرب الظالم
(الذي لم يكن في يوم من األيام بعيدًا عن هذا الظلم ،وآثاره واضحة أسطرًا في كتب التاريخ ..حين نتحدث عن
الهنود الحمر ،واالستراليين ،األفارقه ،واآلسيويين ،وال سيما الحربين العالميتين األولى والثانية )..هذا الخندق
هو خندق الثقافة واآلداب والفنون الذي سيعبر عن وقفة السوريين أهل الوطنية /أهل الثبات ،وعن اعتزازاهم
بسورية التي ولدت كبيرة ،وستظل كبيرة أيضًا بتاريخها ،وثقافتها ،وجغرافيتها ،وأهلها ،وصمودها ،الذي ليس
هو سوى الدرس البليغ ،لكل من يملك عينين وقلب وعقل ،في محبة األوطان!

Hasanhamid55@yahoo.com
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قراءات نقدية

اخلر�ســـــاء
ون�صرت بريقدار

• د .يا�سني فاعور
ٌ
ٌ
ً
َ
ق�ص�صية للقا�صة
جمموعة
(اخلر�ساء)
مـــهـــابـــــــة وجـــــمــاال
الــرجـــال
تكـ�سو
ً
ـــــــــ�صــاحة
ن�����ص��رت ب�ي�رق���دار ،ت��ق��ع يف م��ئ��ةٍ واثنتني فــهـي اللـ�سانُ لـمــــــن �أرا َد َف
وت�ضم خم�س ًا وع�شرين
و�ستني �صفحة،
الـــ�ســــالح لــــمــــــن �أرا َد قـــتـــاال
وهــــي
ُّ
ُ
ً
ً
متفاوتة يف عدد �صفحاتها،
ق�صة ق�صري ًة،
ٌ
ً
�أط��ول��ه��ا ال��ق�����ص�����ص( :ب���داي���ة ج��دي��دة،
طويلة ،وقالت
<<تنهدت الزوج تنهيد ًة
يف
اليقظة ،ال�صندوق) ،وج��اءت كلٌّ منها
�سرها ،لوال مالك �أ ُّيها العجوز القميء ملا
يف ِّ
ع�شر �صفحات ،و�أق�صرها ق�صة (اجلرمية كان لعقد الزواج �أن يربط بيننا ،لقد �سلب
ال��ك��ام��ل��ة) ،وج����اءت يف ث�ل�اث �صفحات ،مالك ُل ِّبي� ،س�أ�سكن بيت ًا فخم ًا ،و�أركب �سيار ًة
ح�ساب يف امل�صرف،
��دي
وحتمل عنوان الق�صة الأوىل (اخلر�ساء) ،ف��ارع ً��ة ،ويكون ل َّ
ٌ
و�صدرت عن دار ع�لاء الدين للن�شر عام و�سوف �أ�شرتي ما �أ�شتهيٌ ،
مال �سوف يرفعني
(.)2015
�إىل �سابع �سماء>>�( .ص.)24 :
���دم للمجموعة على غالفها الثاين
ُق ِّ
وال�����س��م��ن��ة و�أث���ره���ا يف ح��ي��اة امل����ر�أة:
ٌ
ٌ
عقوبة فر�ضتها
(ق�ص�ص �أ�شبه بقطع املوزاييك ،ال ت�شبه <<عدم �شراء �أية ثياب
ٌ
ق�صة الأخ����رى� ،أ�شخا�صها متباينون ،على نف�سي ما مل يقرتب �شكل قوامي من
يجمعهم �أنَّهم مت�شابهون يف �أنَّهم ال يدرون �شكل الآدميني>>�( .ص.)26 :
ما بهم �إ َّ
وقت مت�أخر� ،أو ال يدرون� ،أو ال
ال يف ٍ
والعنو�سة <<لكن َ
ُ
وامل��ر�أةُ
مل اخلوف؟
يريدون �أن يدروا� ،أو� ...أو� ...أو...
ٌ
ق�ص�ص ال �أ�ستمتع بهذه اللحظات؟ ف�أنا الأث�يرة
مر الأي��ام وال�سنني� ،أج��ل �أن��ا الأنثى
غن َّي ٌة بال�صور والدالالت التي حتمل مالمح على ِّ
جمتمع م�سكونٍ بالتناق�ضات العميقة ،التي َّ
ٍ
مر الأي��ام� ،أنا
ف�ضلها الكثريون على ِّ
ٌ
مكتوبة
احل��ادة،
واملفارقات
�سل�سةٍ
بلغةٍ
ُ
ُ
ُ
اخلائفة ،الهائبة امل�سكونة باحلرية والتي
ال تخلو من
تهكم ٍ
ٍ
قا�س ،و�سخريةٍ الذعةٍ  ،ت ِّ
ُف�ضل وتختار العنو�سة على �أن تكون
ونقدٍ
ٍ
جديل� ،إىل جانب املرح وال�شفافية) .ال�ضحية>>�( .ص.)36 :
ٌ
ٌ
��رة
ك
ذا
اختزلتها
متعددة
مو�ضوعات
و�صحوةُ �ضمري زوجة االبن <<البداية
ال��ق��ا���ص��ة ،وخ�ب�رة ط��وي��ل��ة اكت�سبتها يف مل تكن ِّ
مب�شر ًة ،هل كان قراري �صائب ًا؟ لكن
ري هو ذاك الذي ينتظرين؟ ومن منَّا
رحلتها الزمنية ،تبوح بها الآن علَّها تكون � ُّأي م�ص ٍ
ع�بر ًة ملعت ٍ
رب �أو م�سائل ،ت�ستهلها باملقربة كان اجلالد ومن كان ال�ضحية؟>>�( .ص:
وع��ب�رة احل��ي��اة وامل�����وت:
ْ
<<قف �أ ُّي��ه��ا .)44
ملاذا
���اك؟!؟
ه
د
املتمرد الأرع���ن ،ما ال��ذي
ِّ
والباحثة التي جتيد عملها يف �إيقاظ
أال
�
��د؟
ب
��ز
ت
و
وترغي
وتثور
ومت��وج،
تهوج
املهموم مما هو فيه�<< :إنَّها من منحني
تدري �أنَّ احلياة � ٌ
آيلة �إىل ال��زوال؟ وغد ًا الرغبة يف االنعتاق من ظرويف ال�سيئة ،من
�سوف �أحتويك يف �أح�شائي؟ فلماذا كلُّ
تكالب احلياة ،من العذاب ،من الهروب من
ِ
ما
هذا الهياج ،وه��ذا ال�صلف ،و�أن��ت �أم��ام
الأقبيةِ �إىل حيث ال�شم�س والنماء>>.
�أنت �أمامه من في�ض العرب والدرو�س ،ه َّيا (�ص.)52 :
ُع ْد و�أ�صلح احلال مع زوجك ،م�شكلتك �أنَّك
قوم
و(رب �ضارةٍ نافعة)� ،أو (م�صائب ٍ
َّ
���وم ف��وائ��د)<< :وحتدثت �إليها
تزوجت ب�سرعة ،فلم تهتدِ �إىل املخلوقة عند ق ٍ
املنا�سبة ،لكن ما ذنب تلك البائ�سة التي ولأ َّول مرةٍ حديث الروح للروح ،وخل�صنا
هي اليوم يف عهدتك>>�( .ص.)6 :
�إىل �أننا غريبان عجنتهما الأي��ام واملحن
ورمزية امل��وروث ،ورباط ال�سعادة الذي والآالم ،فلنتعارف على اخل��روج ،و�إنقاذ
يجمع ب�ين ال��زوج�ين<< :مل �أع ْ
���د �أفهم نف�سينا ع��لَّ الأي���ام القادمة تكون �أك�ثر
�شيئ ًا ،فالأواين قد ذهبت دون رجعة ،وها
نحن قد فقدنا تعويذة �سحرية حملتها،
كانت تربط بيني وبني هذا الرجل تاركة
�إيانا بال راب��ط بيننا ،لقد فقدنا م�صباح
عالء الدين الذي كنَّا ن�ستجديه كي يدوم
علينا الوفاق والوئام>>�( .ص.)16 :
وف��خُّ الزوجية وطلبات ال��زوج��ة التي
وهم �أنَّني
يوم ٌ
ال تتوقف <<�سكنني ذات ٍ
الأمري الذي �سوف تقعني بهواه �أيتها املر�أة،
و�أنَّك �ستكونني �سندريال عمري ،ف�إذا بي يف
هاوية ال�شقاء ،ويف �سل�سلة من عذابات ال
�أعرف �إىل التخل�ص منها خمرج ًا ،ح َّولني
نهم ال ذواق� ،إىل تاجر ال
اقرتاين بك �إىل ٍ
فنَّان>>�( .ص.)22 :
وخداع الرثوة ،وعذابات احلياة ،وحتقُّق
مقولة ال�شاعر:
الـــــــدراهـــــم فــي الــمـــــواطــن كـــلِّــها
�إنَّ
َ

ات�سمت عناوين الق�ص�ص
بالإيجاز واجلاذبية،
والتعبري عن مثل معروف
متداول ،وتناولت
مو�ضوعات اجتماعية
متعددة.

تعالج �أ�سرار حياة املر�أة،
وم�شاعرها ،وحاجاتها
وطلباتها ،و�صفاتها
اخللقية واجل�سدية،
والزواج والعنو�سة.
لطف ًا ور� ً
أفة بكلينا ،ولي�ساعد كلٌّ منَّا الآخر
على اخلروج من حمنةٍ ا�ست�سلم لها طوي ً
ال،
ونالت منه كثرياً>>�( .ص.)62 :
وذك���اء ال��زوج��ة يف االنتقام لزوجها:
<<مل �أنكر �إعجابي ب�سرعتك يف �إجناز
رب عاجله،
الأمور ،فقلت يف نف�سي :خري ال ِّ
و�أر�سلت يف ذاك اليوم تلك الر�سائل عرفان ًا
و�شكر ًا لأ�صحابها>>�( .ص.)66 :
والإخ�لا���ص يف احل���ب<< :ف�سندريال
���س��وف تنتظر �أم�يره��ا ال�����ص��ادق الأم�ي�ن،
و�ستلتم�س له الأع���ذار على ال���دوام ،ولن
لكائن من كان �أن ي�ش ِّوه �صورته>>.
ت�سمح
ٍ
(�ص.)83 :
والعرفان باجلميل ووقفة مع النف�س:
<<م�شت بعد ذلك وقد غمرتها ن�شوة كانت
أم�س احلاجة لها ،كيف ال ويف جعبتها
ب� ِّ
كم ال ُي�ستهان به من ذكريات رائعةٍ
الآن ٌ
�سوف ترافقها بقية عمرها� ،سيطر الزهو
على خطواتها الواثقة ،وم�ضت تتخاطر
كملكة زمانها>>�( .ص.)99 :
وك�ث�رة ال�ضغط ت��ولِّ��د االن��ف��ج��ار ،فهل
من معترب�<< :إىل �أن �أتى يوم من الأيام
عدت فيه �إىل املنزل فطالعني بوح�شته
املعهودة ،وح�شة �أ�شعر بها معه �أو بدونه،
لأدرك �أخ�ير ًا �أنَّ ال�ضغط على النا�س يف
�أم��و ٍر �صغريةٍ يكاد يفقدهم �صوابهم� ،أ َّما
زجهم وال�ضغط عليهم فم�آله بال �أدنى �شك
َّ
الإنفجار �أو الرتحال>>�( .ص.)94 :
واجلحود وغدر احلب<< :الكلُّ يقول:
��اذب جاحدٌ ال ي�ستحقُّ كنوز
�إ َّن��ه �إن�سانٌ ك ٌ
حمبتك ،مثله مثل �شخ�ص يقطف زه��ر ًة
ل�سبب ال نفهم كهنه،
ثم يرميها ،ويدو�سها
ٍ
َ
براعة لديه �سوى الإيقاع بال�صادق من
ال
النا�س ،ف�إن وقعوا �سخر من ح ِّبهم و�صدقهم
باحث ًا عن فري�سةٍ جديدةٍ �أو رمبا ج َّ
الدةٍ
�سوف تلقِّنه در�س ًا لن ين�ساه>>�( .ص:
.)108
وك���ي���د امل������ر�أة وق���ه���ر ك��ي��د ال�����س��ل��ف��ات
ٌ
ٌ
ٌ
�سخيفة ارتكبت بحقي،
هزلية
<<متثيلية
فهمها امل��دع��وون �أنني �أ�سخر منهن ،بعد

ٌ
�سطحية مقزِّ ٌ
زة،
مللت ما يتمتعن به
�أن
ُ
أفلحت �أخري ًا يف �إي�صال الر�سالة
و�أنني قد � ُ
�إليهن>>�( .ص.)112 :
م�ستعمر متغطر�س
متفر ٌد من
وانتقام
ٍ
ٌ
ِّ
ب�ضحكات
احل�ضور
انفجر
<<هنا
ٍ رنانةٍ
هي�سترييةٍ مل تزحزح برهوم على الإطالق،
ٌ
ن�شوة مل ي�شعر مثلها من قبل،
بل غمرته
ُ
احل��ادث��ة �أنَّ بدانته
فقد �أورث��ت��ه ه��ذه
املفرطة التي كانت تقف على الدوام حائ ً
ال
�أمام مبتغاه ،تنتقم له اليوم ،وتنت�صر له
م�ستعمر متعالٍ >>�( .ص:
من غطر�سة
ٍ
.)116
وال��ع��ن��وان امل��ع�ِّب�رِّ ع��ن امل��ث��ل (ل�سانك
ح�صانك� ،إن �صنته ���ص��ان��ك ،و�إن خنته
ل�سرك� ،أدري
خانك)�<< :صدرك �أو�سع ِّ
كامت
الكثري من الأ�سرار والأخبار ،و�أنا خري ٍ
على الدوام>>�( .ص.)118 :
و�إرادة احلياة�<< :أريد �أن �أبد�أ� ،أن �أثق
بنف�سي� ،أُ�ص ِّمم على امل�ضي بعملٍ ينفعني،
وينفع من حويل ،غري �آبهٍ بالرتهات تلوكها
البد من �أن �أبد�أ ،ومن
الأل�سنة من حويلَّ ،
�أن �أن��زع �أ�شواك ًا تعي�ش يف عقول النا�س
و�أرواحهم ،املهم �أنني �أيقنت �أنَّ الدنيا مل
تخ�صني دون غ�يري ب��ال��ع��ذاب وال�شقاء
ُّ
أم�س احلاجة لعونك
�
ب
كنت
كم
وال�ضنك،
ِّ
�أ ُّي��ه��ا ال�����ص��دي��ق� ،إىل تب�صريك يل� ،إىل
ي��دك احل��ان��ي��ة ،وقلبك ال��داف��ئ ،وعقلك
الذكي>>�( .ص.)128 :
وحت�����دي امل�����ص��اع��ب
و�إرادة احل���ي���اة
ِّ
<<جذوة �إمياين تقوى �شيئ ًا ف�شيئ ًا ُيغذيها
�صربي وجلدي ،يكرب يف �أعماقي �شي ًا ف�شيئ ًا
�شعا ُع �أملٍ من �أنَّ عامل ًا �أبدع و�أجمل و�أرحب
مم��ا ابتدعه خ��ي��ايل امل��ت��وا���ض��ع ،وج َّمله،
وز َّينه� ،سوف يكون بانتظاري ثمن ًا لتعبي
وجهدي و�صربي>>�( .ص.)143-142 :
وطرافة املو�ضوع وفل�سفة احلياة<< :يا
ل�سخف ر�سالته �إىل ال�صديق� ،إنَّه ينتظر �أن
يجد �صداقة يف احلياة� ،أما يعلم �أنَّ املال
اهتديت �إىل هذا
هو ال�صديق الأوح���د،
ُ
ال�صديق ،غري �أنَّ حظِّ ي العاثر ينح ِّيه عن

قراءات نقدية

طريقي يف كلِّ م َّرة>>�( .ص.)152 :
طي الكتمان يف انتظار
ُّ
وال�سر الذي يظلُّ َّ
ها ٍو قاد ٍر على االهتداء �إىل حلِّه <<هنا
رمقتْه هن َّيه بنظرةٍ طويلةٍ � ،أن �أين خ َّب� َ
أتك
الأي��ام يل� ،أ ُّيها الكهني؟ غري �أنَّني �أحرتم
بال�سر فمن ال �س َّر له يخفيه
لك احتفاظك
ِّ
�سحر له ُيبديه>>�( .ص.)161 :
ال
َ
ٌ
ٌ
مميزة يف:
عالمات
وللمجموعة
ال�شكل الق�ص�صي وال�سرد :وقد جاءت
ق�ص�ص امل��ج��م��وع��ة جميعها يف ال�شكل
الق�ص�صي امل����أل���وف (م��ق��دم��ة وحبكة
وخ���امت���ة) ،وك���ان���ت م��ت��ق��ارب ً
��ة يف ع��دد
�صفحاتها مل ت��زد ع��ن ع ْ
�����ش ٍ��ر �صفحات،
ومل تنق�ص ع��ن ث�لاث �صفحات ،ورواة
الق�ص�ص يروون ق�ص�صهم ب�ضمري الغائب
يف خم�س ق�ص�ص (ال��ع��ري�����س اللقطة،
ردة ف��ع��ل ،ع��رف��ان ،اجل��رمي��ة الكاملة،
برهوم) ،وب�ضمري الغائبة يف ق�صة واحدة
(ال�ضحية واجل�لاد) ،وب�ضمري املتكلم يف
ثماين ق�ص�ص (اخلر�ساء ،الفخ ،انعتاق،
بداية جديدة ،ل�سانك ح�صانك ،الربنامج
الناجح� ،سندريال اليوم ،اليقظة) ،وب�ضمري
املتكلمة يف �إحدى ع�شرة ق�صة (النحا�س
ال�سحري ،الثوب الليلكي ،الأثرية� ،سراب
العمر ،ال �أري��دك �أيتها احلقيقة ،حرية
ال��ق��رار ،ع�برة وع��ق��اب ،الكنزة الوف َّية،
اللعبة ،ال�صندوق).
جمموعة امل��ر�أة بامتياز :تعالج �أ�سرار
حياتها ،وم�شاعرها ،وحاجاتها وطلباتها،
و�صفاتها اخللقية واجل�سدية ،وال��زواج
والعنو�سة ،وعملها وذك��اءه��ا وانتقامها
لكرامتها ،و�صراعها مع النوائب واحلياة،
وح ِّبها و�إخال�صها ،و�أخطاءها وحتملها
لنتائجها ،وكيدها وانتقامها ،ومنزلتها يف
املجتمع.
عناوين الق�ص�ص ومو�ضوعاتها :ات�سمت
عناوين الق�ص�ص بالإيجاز واجلاذبية،
والتعبري عن مثل معروف متداول ،وتناولت
مو�ضوعات اجتماعية متعددة.
اللغة املعبرِّ ة املرتجمة للمثل ،وامل�ص ِّورة
للم�شاعر والأحا�سي�س.
ت��ت��ف��رد الق�صة ال��راب��ع��ة وال��ع�����ش��رون
(ال�����ص��ن��دوق) بال�شكل الق�ص�صي ،فهي
حوارية بني �شخو�ص الق�صة ،وهي �أربع
ر���س��ائ��ل كتبت ومل ت��ر���س��ل الأوىل �إىل
الأم <<� ...أحتفظ بهذا البوح لنف�سي،
فح�سبي القلب الكبري ال��ذي �أحبني كلَّ
حب
هذا احلب ،والذي �سوف لن �أعرث على ٍّ
ي�ساويه فوداع ًا ق�صري ًا و�إىل اللقاء>>.
(����ص ،)147 :وال��ث��ان��ي��ة �إىل املدر�سني
<<�سوف لن �أر�سل هذه الر�سالة �أي�ض ًا
ذل��ك لأنَّها موجهة �إىل �أك�ثر من �أ�ستاذ،
والثالثة �إىل ال�صديق <<وهذه الر�سالة
�سوف لن �أر�سلها لتعدد الأ�شخا�ص املر�سلة
�إليهم>> ،والرابعة �إىل ذات��ه <<وهي
اجلنون بنف�سه� ،أيعقل �أن ير�سل �شخ�ص
ً
ر�سالة �إىل نف�سه>>�( .ص.)159 :
و�إن كان من كلمة تقال يف نهاية تو�صيف
ق�ص�ص املجموعة ،ف�إننا ن��ق��ول :هنيئ ًا
للمبدعة هذا الإبداع اجلميل ،و�إىل مزيد
من العطاء.
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مدخل �إىل مفهوم النقد الأدبي
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•د�.أحمد زياد حمبك
النقد الأدبي ن�شاط عقلي ثقايف �إبداعي ،و�سيلته التعبريية
والنقد الأدبي م�ستويات ،ومن املمكن التمييز بني الناقد والدار�س
اللغة ،ومادته التي يعمل عليها هي الإبداع الأدبي ،وعماده الثقافة واملعلق ال�صحفي ،ومن الناقد الناقد املبتكر الذي ي�صوغ نظرية
والقيم واملفهومات الفنية واجلمالية ،وهو يتناول الإبداع الأدبي جديدة يف النقد ،مثل �إليوت الذي �صاغ مفهوم املعادل املو�ضوعي،
بالدرا�سة والتحليل ،فقد يتناول عم ًال �أو جمموعة �أعمال ،وقد والناقد ال��ذي يطور يف نظرية معروفة ،والناقد ال��ذي يبدع يف
يتناول ظاهرة �أو م�شكلة �أو نوع ًا �أدبي ًا ،والنقد يك�شف عن خ�صائ�صه تطبيق نظرية �أو نظريات ،والناقد الذي يتقيد بنظرية ويطبقها
الفنية واجلمالية التي جعلت منه عم ًال خمتلف ًا يحمل �صفة �أدب ،ب�آلية ال �إبداع فيها ،والناقد الذي يتبع خطوات مر�سومة ،بطريقة
ويك�شف عن القيم واملفهومات الفنية واجلمالية ال�سائدة يف �آلية ،وال ي�أتي بجديد ،والناقد الذي يقدم تعريف ًا �أو تلخي�ص ًا �أو
ع�صره ،ويحاول االرتقاء بها ،وقد يغريها ،في�صوغ ر�ؤية جديدة ،عر�ض ًا للمناهج النقدية ،والناقد املتخ�ص�ص بنوع �أدبي ،والناقد
ويحر�ض على نوع جديد ،وقد يثري م�شكلة جديدة ,فالنقد بذلك الذي ا�شتهر من خالل غزارة �إنتاجه.
نتاج جمتمعه ومرحلته ،ولكنه فاعل يف جمتمعه ،فهو م�ؤ�س�سة
والدار�س هو الذي يقدم درا�سة �أدبية عن مو�ضوع حمدد ،يتبع
اجتماعية ،وهو قائم على النتاج الأدبي ،ومبني عليه ،ولكن هذا ال فيها منهج ًا حم��دد ًا �أو ع��دة مناهج ،ويبني درا�سته على خطة
يعني �أنه تابع له� ،أو �أقل منه �أهمية ،فالنقد والأدب مع ًا ن�شاط عقلي متما�سكة ،ويعتمد امل�صادر وامل��راج��ع ،ويعر�ض �آراء الدار�سني
�إبداعي ،ويف بع�ض احلاالت يغري النقد يف الذوق والقيم واملعايري ال�سابقني ويناق�شها ،ويحاول الو�صول �إىل نتائج جديدة ،ومتثله
ويقود �إىل �صنع تغيري يف الأدب ،وكثري من النظريات النقدية كانت الدرا�سات اجلامعية ،وقد يرقى بع�ضها �إىل م�ستوى النقد ،ومن ذلك
مبنية على نتاج �أدبي ،من مثل نظرية الرتاجيديا عند �أر�سطو ،فقد درا�سة الدكتور �شكري في�صل :تطور الغزل من امرئ القي�س �إىل
بناها على الرتاجيديات الإغريقية ،وال �سيما تراجيديا �أوديب عمر بن �أبي ربيعة.
امللك ،ولكن كثري ًا من النظريات واملفهومات النقدية �أي�ض ًا قادت
واملعلق ال�صحفي هو الذي يقدم مراجعة لعمل �أدبي� ،أو معاجلة
�إىل �إبداع نتاج �أدبي ،من ذلك دعوة هورات�س الناقد الروماين �إىل لظاهرة �أدبية� ،أو م�شكلة ،ويت�صف عمله بالعر�ض العام ،وال ينبني
ال��وح��دات ال��ث�لاث ،وتقعيده لها،
على منهج نقدي حم��دد ،وال خطة
وهو ما تقيد به امل�سرح الكال�سيكي
متما�سكة ،ولكنه يت�سم بالإدها�ش،
يف فرن�سا ،ومن ذلك �أدب الواقعية
والك�شف عن نقطة جديدة ،وطرح
اال���ش�تراك��ي��ة والأدب ال��وج��ودي
ويرفع
العام،
الذوق
م�ستوى
يرفع
النقد
ر�ؤية �شخ�صية ،ومن املمكن �أن يتحول
وينمي يف املجتمع ح�س املعلق ال�صحفي والدار�س �إىل ناقد،
والأدب القومي ،فهذه االجتاهات درجة الوعيِّ ،
الأدبية كانت نتاج نظريات فل�سفية النقد ويدلّه على معرفة اجليد يف الأدب من خالل تراكم املمار�سة النقدية،
وفكرية و�أدب��ي��ة ونقدية �سابقة
وغ�����زارة الإن���ت���اج ،وام���ت�ل�اك منهج
احلياة.
ويف
على النتاج الأدبي.
نقدي� ،أو تطبيق منهج نقدي التطبيق
وال��ن��ق��د ي��رف��ع م�����س��ت��وى ال���ذوق
املتميز.
العام ،ويرفع درجة الوعي ،وين ِّمي
وامل���ب���دع مي���ار����س ال��ن��ق��د �أي�����ض�� ًا،
يف املجتمع ح�س النقد ويد ّله على
فهو ينقد م��ا ي��ق��ر�أ وينقد م��ا يبدع،
معرفة اجليد يف الأدب وه��ذا ما
والعملية النقدية عنده كامنة يف
يقوده �أي�ض ًا �إىل معرفة اجليد يف احلياة ،ويدفعه �إىل حت�س�س �أعماق العملية الإبداعية ،فهو ي�صطفي وينتقي ال �شعوري ًا اجلمل
اجلمال ،والبحث عن القيمة واملعنى ،ويرتفع به فوق احلاجات والألفاظ وطرائق التعبري و�أ�ساليب البناء ال �شعوري ًا ،وقد يعود �إىل
اليومية العابرة ،ليخلق التوازن مع احلاجات املادية ،وي�ساعد عمله فيغري فيه ويبدل ،ليمار�س قدر ًا غري قليل من النقد ،وميار�س
النقد على ا�صطفاء الأعمال اجليدة ،ويك�سبها ال�شهرة واخللود ،بع�ض الأدب��اء النقد ،بكتابة تعليق� ،أو �إن�شاء درا�سة� ،أو �إب��داع
ويحقق لها التوا�صل مع املجتمع والت�أثري فيه ،فالنقد يحتاج �إىل نظرية ،ومن ذلك على �سبيل املثال ت�.س� .إليوت ،فقد كان يكتب
مناخ من احلرية� ،إذا مل يجدها اجرتحها ،ونا�ضل لأجلها ،وقاد املقاالت النقدية ،وو�ضع درا�سة عن دانتي ،نال عليها الدكتوراه،
�إليها ،و�أثار الوعي بها ،ون ّبه عليها ،ب�صورة غري مبا�شرة.
و�أحيا امل�سرح ال�شعري ،وا�ستطاع �أن ي�صوغ نظرية املعادل املو�ضوعي
��اء
ط
��
خ
ل
أ
ا
لقد جت��اوز النقد مفهوم االن��ت��ق��اد ،وال��وق��وف عند
يف النقد ،وهو بالإ�ضافة �إىل ذلك �شاعر جمدد ،ترك �أثر ًا كبري ًا يف
وال�سلبيات ،والك�شف عن العيوب واملثالب يف العمل الأدب��ي ،كما ال�شعر العاملي ،وكاتب م�سرحي بعث امل�سرح ال�شعري ،وي�شبهه �إىل
جتاوز مفهوم احلكم على العمل الأدب��ي �إىل تذوقه والإح�سا�س حد ما عبا�س حممود العقاد ،و�صالح عبد ال�صبور ،يف ممار�ستهما
اجلمايل به ،ومل يعد انطباعي ًا ت�أثري ًا ي�ستند �إىل �أهواء الناقد هذه الأن�شطة يف النقد والإبداع ،وقد ي�ستنكر بع�ض املثقفني اجلمع
ورغباته ،بل �أ�صبح يعتمد على الثقافة والدربة ،و�أخذ يبنى على بني النقد الأدبي والإبداع ،على ت�صور �أنهما فعاليتان متناق�ضتان،
مفهومات وم�صطلحات ،ولكن من ال�صعب القول �إنه حتول �إىل علم ،والأم��ر لي�س كذلك ،فهما فعاليتان متكاملتان ،مادتهما اللغة،
فال بد له من الذوق ال�شخ�صي ،ولكنه الذوق املثقف املدرب.
ومو�ضوعهما احلياة والإن�سان .وكل قارئ ميار�س النقد مب�ستويات
وبع�ض النقاد يطالبون العمل الأدبي مبا لي�س فيه ،ويحاكمونه خمتلفة ،ح�ين يعجب بالعمل �أوال يعجب ،وح�ين يبدي بع�ض
من خارجه ،ويتوقعون منه تلبية رغباتهم ،وينطلقون من �أهوائهم املالحظات والتعليقات� ،أو حني يقدم ما هو �أعلى من ذلك و�أبعد.
اخلا�صة ،ويقي�سونه مبعايري الواقع ،وي�أخذون يف اقرتاح تبديل
�إن النقد حاجة �إن�سانية فردية ،وهي ظاهرة اجتماعية ،ميار�سها
وتغيري يف الن�ص ،وين�سون �أن العمل الأدبي بنية حرة م�ستقلة ،و�أن ب�شكل من الأ�شكال كل فرد ،وال يخلو منها جمتمع .وعرب الع�صور
على النقد �أن يف�سر ما يف الن�ص من ظواهر ،و�أن يبحث عن تعليالت ،كان النقد الأدبي ظاهرة ح�ضارية ،يتم تناقلها عرب الأجيال ،كما
و�أن يك�شف عما يف الن�ص من قيم جمالية� ،إن النقد هو قدرة الناقد يجري تبادلها بني الأمم وال�شعوب ،عرب الرتجمة والت�أثر والت�أثري،
على �إظهار ما عنده من ثقافة تبني الن�ص وال تهدمه ،تقويه وال ويف الع�صر العبا�سي ترجم العرب عن الفر�س وال��روم ،ترجموا
ت�ضعفه ،تغنيه وال تفقره.
كليلة ودمنة ،وفن ال�شعر لأر�سطو ،و�إذا �أريد للنقد الأدبي �أن ينمو
والنقد م�ؤ�س�سة اجتماعية ،مثله مثل الأدب ،ومثله مثل اللغة ،ويتطور فال بد من االنفتاح على جتارب النقد الأدبي عند �شعوب
وهذه امل�ؤ�س�سة مثلها مثل �سائر امل�ؤ�س�سات االجتماعية ،حمكومة العامل ،فاحل�ضارة ال تبنى �إال بالتوا�صل.
بظروف و�شروط وحاالت ،وهي على عالقة مع �سائر امل�ؤ�س�سات ،وال
ميكن النظر �إىل النقد الأدبي على �أنه ن�شاط معزول عن بيئته،
• �أ�ستاذ الأدب العربي احلديث بجامعة حلب ،ورئي�س فرع احتاد الكتاب
فهو ابن بيئته ومرحلته ،ولكنه يف الوقت نف�سه ن�شاط م�ستقل ،له
العرب بحلب.
�شخ�صيته وحدوده ومفاهيمه م�صطلحاته� ،أي �إن له حريته.
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مربوط بالعامل
ٌ
�إين
من حبل ال�سرّ ة...

• عبد الغني العظمة
ال�سرة
من يقطع يل حبل ّ
ويقذفني يف العامل فطرة
هذا الكون �أخدود مظلم
�سره
ال يجلو ّ
لل�سائل ّ

وي��ق��ر�أ الآف����اق امل�سكونة
ب�صور امللكوت امل�شرق
فالإن�سان بدون ت�أمل ذهن
ٌ
وخيال قا�صر

�سر مبهم
هذا اخللق ٌ

ال يرى ما بعد ال�صورة

املجرة
يحيرّ ين لغز ّ

والإن�سان ٌ
طيف عابر

من خلق بحر الوجود

�سرى والعي�ش �سفره

من رفع ق ّبة الفلك

على �أجنحة الك�شف �أبحر

وز ّينها بالنّجوم
من ب�سط هذه الكرة
وخلق ال�سماء والغيوم
م��ن �أوج����د ال���ه���واء وامل���اء
والرتاب
من �سيرّ الر ّياح يف كل مهب
ً
نطفة خالقة
من دبني
هل �أنا د ّرة الوجود
���روح وحديقة
بني جنة ال ّ
اجل�سد
�أكنت يف �سدمي الكون ذ ّرة
وان��ب��ث��ق��ت يف ع��ق��ل ال��ع��امل
فكرة
الإن�سان لي�س �صدفة
�إذا الفكر �أبحر يف عجائب
هذا الكون

يف العوامل امل�ست�سرة
ت�سربل كياين الده�شة
اجتاز �أبحر الظلمة
و�أغيب يف هول املحيط
روح ًا وفكر ًا و�صورة
كا�سر ًا جدار اله�شا�شة
بطني الزّ وال والأبد...
وها �أنا يف زبد البحر
اقرتب من نور القدرة
البحر ينبع بالكلمات
البحر يرتل ال�صور
البحر يتهجى الآيات
كائنات كائنات
النور يبهرين
والأر�ض تناديني

واخرتق �أبعاد الأبعاد

والطني يخطفني

ثقّف الب�صر وجلى الب�صرية

�أعود للعامل الفاين

تنفتح له كوى النور

كوكب ًا �آدمي ًا

وينهمر عليه �شالل ال�ضوء

غباري اجل�سد

كا�سح ًا جدران العتمة

نوراين الروح

فيقر�أ على جتلي النّور

لأبقى زمن ًا يف هذا الربزخ

�سفر احلق واحلقيقة

منتظر ًا جتلي امل�شيئة

شعر

لأمك حق
• ر�شا اخل�ضراء
«�إىل كل طفل فقد �أم��ه يف
ظل هذه الظروف التي
متر فيها الأمة العربية ...
وهذه الق�صيدة للأم الأوىل
�أم ال�شهيد
والأم الثانية �...أر����ض
الوطن»

لأمك حق
لو علمت كثري
كثريك يا هذا
لديها ي�سري
فكم ليلة

باتت بثقلك
ت�شتكي لها
من جواها �أنة وزفري
ويف الو�ضع
لو تدري عليها
م�شقة فمن غ�ص�ص
منها الف�ؤاد يطري
وكم غ�سلت عنك
الأذى بيمينها
وما حجرها ...
�إال لديك �سرير
وتفديك...
مما ت�شتكيه بنف�سها

ومن ثديها ....
�شرب لديك منري
وكم مرة جاعت
و�أعطتك قوتها
حنان ًا و�إ�شفاقا
و�أنت �صغري...
ف�آه ًا لذي عقل
ويتبع الهوى
و�آها لأعمى القلب
وهو ب�صري....
فدونك فارغب
يف عميم دعائها
ف�أنت ملا تدعو �إليه فقري

ق�صائد

• غازي عبدالعزيز عبدالرحمن
َ�س ُ�أ ِع ُ
يد ِن ْظمَ َق َ�صا ِئدي
َ�س ُ�أعِ يدُ ِنظْ َم َق َ�صائِدي
َ�س ُ�أعِ يدُ ُك َّل مقالة ُك ِت َبتْ
اء يف ُج ُي ِوب َج َرائِدي
هَ َب ً
َ�س َ�أ ُخ ُّط ِيوم ًا � َآخر ًا ِل ِوال َدتِي
و�أُ َغيرِّ ُ الأَ ْو َر َ
اق يف ُرو ْز َنا َمتِي
َو�أُ َر َّت ُب الآهَ اتِ
ِواللَّ َح َظاتِ
َح ْ�س َب �إِ َرا َدتِي
ِير ِو ْج َه َة َخ ْي َمتِي
َ�س ُ�أد ُ
َو َو َ�سا َدتِي
ا�س َم َق ِبي َلتِي
و�أُغِ يرِّ ُ ْ
اءتِي
َو َع َب َ
َ
َ
ِير ِو ْج َهة قِ ْبلتِي
َ�س ُ�أد ُ
و�أُغِ يرَّ ُ اللَّ ْي َل ا َّلذِ ي
يمَ َّ ْمتُ َ�شطْ َر ُه
يف ال َه َوى �سِ َّجا َدتِي
َوال َب ْ�س َم ُة ا َ
خل َط�أُ ا َّلتِي ا ْر َت َ�س َمت
َ�س ُ�أ ْح ِر ُق َها!!
َو َ�س ُ�أطْ ف ُِئ ا َ
جل ْم َر ا َّلذِ ي
َي ْو َم ًا َت َوهَّ َج يف َفمِي
ال�ص َو ْر
َ�س ُ�أعِ ْيدُ َت ْرت َ
ِيب ُّ
ِّ
والذك َْريَاتِ َم َع ال َق َم ْر
َ
َومخَ َ ا ِزنَ الأ ْف َكا ِر
�إِنْ َل َز َم الأَ ُم ْر
َ�س َ�أ ُم ُ
وت ًك ْي َ�أ ْح َيا َو�أَ ْم َتل ُِك املُ َحالْ
ِل َي َظ َّل َق ْيدِ ي َطاهِ َر ًا
الر َجالْ
م ِْن ِر ْج ِ�س �أَن َْ�ص ِ
اف ِّ
َر َق ُ�صوا َع َلى ُج ْر ِحي َولمَ ْ
َي َت َم َّث ُلوا �أَ ْد َنى ال ِق َي ْم
بل �صفقوا ملعامل املوتِ

عندما �آتي �إليكم
هر
َو�آالتِ ال َق ْ
ري
َو َك�أَ َّن ُهم م ِْن َخ ْم َر ِة ال َت ْك ِف ِ
بني �أ�سراب القطا
�ض ا َ
جل َها َلةِ
م ِْن َح ْي ِ
بني احلما ْم
َ�س ْو َف ُي ْث ُن ْونِ ال َقدَ ْر
ب�صي�صا
علّني �ألقى
ً
ل�سراج
ٍ
ِا ْن ِط َفاء.....
بني �أكوام الظال ْم
أوديب ت�أ�سى ؟
لمِ َ يا � ُ
يحتوي �شهقة حرف
�صار فقْ ء العني يف العرف �سخافة
ُخنقت حتت احلطا ْم
�صار ْ
وط ُء الأم عر ًفا عند �أ�صحاب
ل�ست �أج��ري يف �سراب الهث ًا خلف
ُ
اخلرافة
الكرا�سي
الر�صافة ؟
كيف يا بن اجلهم �أدركت ُّ
ل�ست ممن ي�صنعون املجد من وحي
فالقوايف مل جتد للبيد ج�سرا
امل�آ�سي
واملها �ضاعت
ُب َّح �صوتي
بع�صف الريح
َ�ضاع وهج امليجنا
رت ُ
جت ُّ
احل�سافة
وانطفا ع�شقي وما زلت �أنا
ُ�سدَّ ُة الأهرام
ً
دمعة يف َبدء �سطْ ٍر
كم �أفنت زمان ًا ورجاال ؟
كم على �أعتاب بابلْ
تكتب املوال لو عاد
� َ
النا�س جداال و�سجاال
أنفق
ُ
ال�صدى فجرا �إىل �أطاللنا
كم على �سو ٍر �أحاط ال�صني
قد �أ ْل َقوا �س�ؤاال؟
احتـــــــراق
بني َط ْعنات ال َقنَا
َج ْم ُر ا ْل َه َوى
خالدٌ ...
َج َّر ْبتُهُ
كم كان يف ال�سراء يدعو
َف َما ا ْك َت َو ْيتُ
يف نزال الكفر
ِيب الآ ْه
م ِْن َله ِ
لو مات �شهيدا
َو َج ْم ُر ُفقْدَ انِ ا ْل َو َلدْ
كم �صالح الدين عانى
َو َط�أْ ُتهُ
ي�صنع املجد التليدا
احترَ َ ْقتُ
َف َما ْ
ذاك جمد تنحني الهامات
فيِ َ�سنَا ْه
طوعا لعاله
ً
�أَ َّما ف َِر ُ
اق َك َم ْوطِ نِي
والقوايف يعتليها الفخر
َج ْم ٌر
يف ر�سم خطاه
َو َق ْل ِبي َدائِماً
ا�سمعوين يا دعاة ال�شعر يو ًما
لن �أبايل
َي ْ�ش ُكو َل َظا ْه

شعر
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�أوراق من �شجرة
الذاكرة
• عماد جنيدي

موا:

هائلة على كورني�ش البحر
ب�سرعة
ي�سري
ٍ
ٍ
يومي ًا
مع الغروب
وهو ي�صرخ:
مو..مو..مو ..موافق
خفت �صوته فج�أ ًة
مو..مو..مو
ممم
م
واختفى �إىل الأبد

ال�سفينة:

ال ال�سفينة تعي البحر
وال البحر يعي ال�سفينة
وحني تغرق بركابها
وتبتلعهم احليتان
ويحزن عليهم �أهلوهم
فالبحر ال يحزن وال يفرح
بل يقل من حيث ال يعلم:
�أ ّية �سفن متخر عبابه!
هل ال�شعوب كالبحار
�أجل!
وعي
لل�شعوب
بوعي �أو ٍ
ٍ
جميع احتماالت البحار...

•غامن بوح ّمود

الإرهابي:

�س�ألت جمموعة �أطفال
هل الإرهابي �إن�سان؟!
�أجابوا جميع ًا :ك ّال يا �أ�ستاذ؟!
هل الإرهابي حيوان؟!
�أجابوا جميع ًا :ك ّال يا �أ�ستاذ؟!
هل هو �شرطي؟! ك ّال يا �أ�ستاذ؟!
هل هو كائن خرايف؟! ك ّال يا �أ�ستاذ؟!
�أخري ًا و�ضعت على ال�سبورة جمموعة �صو ٍر لرئي�س دولة
عظمى وملك دولة نفط ورئي�س وزراء كيان عن�صري و�أمري
خيمة خيانة و�سلطان �إمرباطورية الفقر واجلهل واملر�ض
وو�ضعت �إىل جانب تلك ال�صور ���ص��ور ًا ل�سكاكني وخناجر
وبنادق و�صواريخ وقنابل و�شيوخ وقبائل و�أبو بكر البغدادي
و�أب���و �س ّياف امل��ال��ي��زي وب��اك��و ح���رام الأف��ري��ق��ي و�أب���و عمر
ال�شي�شاين و�س�ألت الأطفال ماذا ترون �أيها الأذكياء؟!
�أجابوا :ما نراه جمموعة �صور للإرهابي قلت يف نف�سي:
هل ال�صورة املرئية لل�شر مطابقة لغايته الكلية! وقفت
ب�أمل �أمام �شجرة ذاكرتي وقلت :دعيني �إىل �شجرة تني يف
قريتي الآفلة.

الألوانَ �سالم ًا
�أنبتَ َ
مراياك الوجد .
فوق
ِ
فرح
فرح الري�شةِ ٌ
ال ُي�ش ِبهُ َ
ال ُي�ش ِبهُ حز َنها حزنٌ
م�شاعر َ
تنهمر
تلك اللحظةِ
ُ
ُ
و�سن ًا
ع�سلي الق�سماتِ
َّ
ُ
َ
يندف ثلج.
فوق اللوحةِ

ح َ
أ�سمع �صو َت ِك ..
ني ال � ُ
�أ�ستدعي
مو�سيقى موالتي الذكرى
..
ملّا كنّا منت�شقُ
الفجر
َ
َ
حكاية طفلني اثنني
وفرا�شة..
لي�س كما علمنا جتا ُر
اللغةِ ن�شيد ًا ..
الق�سم
أرباب الن�شو ِة بعدَ
� ُ
ِ
�صالة ..
ني ال � ُ
ح َ
أعزف حلن َِك
ُ
ق�صب املنفى
�أخد�ش يف
ِ
جرح ًا �أز ّ
النزف
يل
ِ
�أنفخُ ما ا�ستبقيتُهُ
من نف�س ٍليو ِم
احل�شر
ِ
احلب ال�سم َع
حمتكر ًا با�سم
ّ
فال َ
ين�شدُّ
ري �صالتي
لغ ِ
�إله ..

مرات ي�ستوقفني ظل امر�أة ..
قبالت �أُ�سكِرها ُ ..ت�سك ُِرين
ٍ
..
ُ
ُ
جمر ي�أكلها  ..ي�أكلني ..
ٌ
ً
�سطر ًا م�شغوال بالده�شةِ
�أك ُت ُبها....
� ً
عذراء اللغة ..
أغنية
َ
ُ
براق ًا
يحمل �إك�سيرَ الفتنةِ
الطرق املزروعةِ
ي�شرب قاماتِ
ِ
ُ
بالدمِع ..
ير�ش ال َ
ُّ
أمل على الأثال ِم
امل�ضفور ِة
يبز ُغ وعد...
ح َ
ري نبيذي
ني ال يعر ُفني غ ُ

َمن � َ
أ�شعل ب َ
ني �أ�صا ِبع ِِك

للوالدة ....
و..........العبق

�شجرة الأ�سرار:

كثريون يعتقدون
�أن �شجرة الأ�سرار
موجودة يف عامل الألغاز
يعتقدون �أن احلروف �أوراق واملفردات �أغ�صان
وجذع ال�شجرة معتقدات
وحني يرحلون عن احلياة
يرث �أبنا�ؤهم �أوهام �آبائهم
�أ ّما الواقعيون
فيزرعون �أ�شجار امل�شم�ش والتني وال ّتفاح
وينعمون بثمارها
جنة
وهم يحملون بثمار ٍ
عر�ضها عر�ض ال�سماوات والأر�ض

كان النزف �شديداً

• رائد الفرا
-1دم ـ---

�أقمارا

يلون املوال

لأيامنا .....

 ....احلزين

لأحالمنا ....

حترق ......
بقايا الفكرة
تل ّوح.......
ب�صمتها لل�سماء
لنهاية العذاب
�شكال ...
لظم�أي
-2-

َين َه ُرين الوقتُ مبهما ٍز
غجري النرباتِ ..
ّ
ال ت�أ�سف !
ينبو �صو ُتك..
�أو ال ينبو ..
حلمك ..
يكبو ُ
�أو ال يكبو..
َ
كلّ
غرناطة
الطرق �إىل
ِ
مفتوحة
ٌ
مغلقة ..كلُّ
الطرق �إىل....
ِ
وبنو الأحمر يف
حلم و�س�ؤال ..
ٌ
غري ابن زيدونَ ال �أحد
َ
ُ
العزف
يقرتف
و�سواي ,ال �أحد لوالدة
ي�سكب جنواه ..
ُ

الزمن
اجلريح
•هيالنة عطا اهلل

نر�سم

طلقات  .....تع�صف

أحتكم..
لدم ِع ال�شمعةِ �
ُ

لدمنا ......
املتناثر هناك
على �أر�صفة  .......احلكايا
-3هل ......
نكرب من جديد
على رمو�ش ال�سماء
ن�سال ..
كل الأر�صفة

هل -----

والأ�شجار

نبد�أ من جديد

وج�سدي

نرك�ض ......

املتال�شي

على �صدر احلقول

يف رع�شات اللقاء ؟

تهال َكتْ عيونُ الوقت
يف غاباتِ املدن
حني اجتاحنا ُ
�سيل الغريب
وتطاو َلتْ يف الأز َّقةِ
�أ�شجا ٌر بربر ّي ُة
ت�س ُ
اقط ناراً...
ّ
دم ًا ...
�سي ًال من دموع ...
الأنا�شيدُ ن�س َيتْ حلنَها
فم احلديد
َع َوتْ على ِ
هنا ت�س َّك َع املار ُد الأزرق
والفانو�س ابتل َعهُ البحر
ُ
القمر
وابتل َع
َ
فقط يف بالدي
ر�أ ْيتُ َ
اهلل
مقطو َع الوريد
و�سمعتُ لهاث ًا حمموم ًا
يت�سار ُع �إىل ق َّبةِ احلريق
و�إخوتي
ي�س ِّبحونَ بالهذيان.
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•د .هزوان الوز

بيت املو�ســــيقا

و�ضعت الأ�سطوانة يف مكانها ،وفعلت ما كانت ترى
جدّ ها يفعله.
وبعد ث��وانٍ �أخذ بوق الفونوغراف النحا�سي
ي�صدح ب�أغنية جميلة:
يا �شجرة الليمون يا عي َنيا
يا منظرك �ساحر وجميل
يا ريحتك يا ريحة زكية
َ
يا �شجرة الليمون يا عينيا

( .)1كما يبزغ قمر

اليوم تبد�أ درو���س �سوزانا يف املعهد العربي
للمو�سيقا بعد الع�صر ،وحتديد ًا يف متام ال�ساعة
�سرحت
ال�ساد�سة .ارت��دت ثياب ًا جميلة ،ثم ّ
�شعرها وخرجت مبكرة ،كانت تريد �أن تتحدث
عن �أمور كثرية للعم �صهيب.
دخلت حمل بيت املو�سيقا.
 �أه ًال �آن�سة �سوزانا تف�ضلي� ،أجل�سي ،اعذرينيقلي ًال ريثما �أنهي عملي مع ال�سيد جمال.
ال �أحد غريها ميكنه �أن يعرف ما الذي حدث،
وفج�أة ،عندما ر�أت جمال� ،أح�ست به يتدفق يف
روحها كما ي�صدح نهر باملاء� ،أو كما يبزغ قمر
من وراء الغيم فيتثنى الكون على �إيقاع �ضوء
خالب .كانت تتابع حديثه مع العم �صهيب،
و�أح�ست به وهو يرتقرق يف روحها ،و�أنّ الدنيا
�صوت واح��د جميل ،ال ...هي �أ�صوات جميلة
للحن رائع �أخاذ ،وقد تكون �أحلان ًا عدة ملو�سيقا
واحدة ،وميكن �أن ت�صبح لغة العامل.
قال العم �صهيب� :سوزانا �أنا الآن معك.
كانت حتاول �أن حتتفظ بابت�سامة ارت�سمت
على حمياه وهو يهم باخلروج من بيت املو�سيقا،
حت���اول �أن حتتفظ ب��ه��ا يف �أي م���ك���ان ...يف
عينيها ...يف قلبها ،املهم �أن حتتفظ بها.
كانت حمرجة يف �أن ت�سال العم �صهيب عن
ي�سرها.
جمالّ ،
ولكن اهلل ّ
تابع العم �صهيب :جمال جارنا ...ي�سكن يف
منطقة كيوان ،رمية حجر ،وهو يدر�س يف املعهد
العايل للمو�سيقا.
ومن غري تفكري ،وب�صوت مرتفع ن�سبي ًا قالت:
يا اهلل!...
وقبل �أن يعلق العم �صهيب �أو ي�ستف�سر عن �أي
�شيء تابعت :يا اهلل توفقني لأ�سجل يف املعهد
العايل للمو�سيقا بعد �أن �أح�صل على الثانوية.
كانت تغني وترق�ص من غري �صوت �أو حركة
على �إيقاع دقات قلبها.
ا�ست�أذنت العم �صهيب ثم خرجت ،لقد قررت
ع��دم ال��ذه��اب �إىل املعهد ال��ي��وم ،وع���ادت �إىل
البيت.
�س�ألتها �أ ّمها :كيف عرفت؟
�س�ألت �سوزانا :عرفت ماذا؟!
قالت الأم� :أنّ �أ�ستاذ تدريب ال�صوت اعتذر
اليوم عن احل�ضور ،ات�صلت بي رفيقتك لينا
ورجتني �أن �أعلمك بذلك.
متتمت� :شكر ًا �أ�ستاذ ...جاء اعتذارك يف
�أوانه.
وقطعت على �أ ّمها بقية الكالم ،و�أخذتها بني
ذراعيها.
كان فم �سوزانا قريب ًا من �أذن �أمها ،قالت� :أمي
�أنت �أغلى ما يف الوجود على قلبي� ،أحبك كثرياً.
�شدتها �أ ّمها �إىل �صدرها ،وقالت :يا حبيبة
عمري ر�آك قلبي قبل �أن تراك عيناي.
ابتعدت ���س��وزان��ا قلي ًال ع��ن �أ ّم��ه��ا وات��خ��ذت
أحن �إىل
لنف�سها هيئة الفنان ،و�أخذت تغني «� ّ
خبز �أمي وقهوة �أمي»...
علقت الأم :يا حبيبتي ...خبز وقهوة و�شاي
وروحي فوقهم �أي�ض ًا.
ابت�سمت قائلة� :أمي �س�أعطيك �إجازة ق�صرية
من �أعمال البيت.
ويف غرفة ال�ضيوف كانت �سوزانا ووالدتها مع
فنجاين القهوة وبع�ض قطع من املعمول.
م�سج ًال،
�أخ��رج��ت م��ن حمفظتها �شريط ًا
ّ
و�ضعته يف الآلة ،ثم قالت لأمها وهي ت�شري �إىل
فنجان القهوة :تف�ضلي يا �ست الكل.
مع ان�سياب �صوت جميل من �آلة الت�سجيل:
�ست احلبايب يا حبيبة يا �أغلى من روحي
ودمي
وعلى غ�ير ال��ع��ادة يف مثل تلك امل��واق��ف مل
تدمع عني �إحداهن ال حزنا وال فرح ًا ،كانت
حلظة ذوبان وجداين وفي�ض حب ي�سع الكون
ب�أكمله.

( .)4ذلك اليوم

( .)2م�سافر زاده الأ�سئلة

خرجت �سوزانا من باب املعهد العايل للمو�سيقا
املجاور ل�ساحة الأمويني وتابعت �سريها مبحاذاة
النهر ،كانت مياه النهر جت��ري ب��ه��دوء ،فمنذ
�سنوات ويف مثل هذه الأي��ام من ال�صيف مل تعد
دف��اق��ة كما كانت م��ن قبل ،ب��ل كانت ت�سيل يف
جمراها وك�أنها مت�شي الهوينى ،و�إذا ما �ضاق
جم��راه��ا ف�إنها تتمدد لتداعب �ضفتي النهر
الوادعتني.
توقفت و�أخذت متعن النظر يف النهر وتت�أمل
جريان املياه با�ستغراق َم َل َك عليها حوا�سها ،فهي
مل تعد ت�شعر ب�شيء من حولها ،و�شيئ ًا ف�شيئ ًا
�أ�صبح النهر يف داخلها يتدفق بقوة لريوي عروق
الأر���ض ،وين�ساب يف حنايا ال��روح حلن ًا �شرقي ًا
بديع ًا ،ومع �صوت مياه النهر بد�أت ت�سمع بو�ضوح
و�صفاء �أغنية النهر اخلالد للمو�سيقار حممد
عبد الوهاب:
م�سافر زاده اخليال
وال�سحر والعطر والظالل
ظم�آن والك�أ�س يف يديه
واحلب والفن واجلمال
ثم ما لبثت �أن توقفت ثانية
وتابعت �سريهاّ ،
و�سرحت نظرها يف الأر���ض الواقعة على كتف
ّ
النهر ،ومل ت�ش�أ �أن تلح على ذاكرتها ل�ضبط
الزمان �أو للملمة تفا�صيل املكان.
كان رذاذ مياه النوافري امل�شبع ب�برودة ليايل
�أيلول ينع�ش ال��روح ،وكانت �سوزانا جتل�س مع
�أفراد عائلتها على مقعد خ�شبي من املقاعد التي
حتيط بحديقة �صغرية يف و�سطها بركة ماء،
يتدفق املاء من نافورة يف منت�صفها تعانقه مياه
النوافري املوزعة على حميط الربكة ،وقد �شربت
�ألوان �أ�ضواء امل�صابيح املنثورة يف �أرجائها فبدت
ن��دي متوهج ي�ضيء ليل معر�ض دم�شق
كقمر
ّ
الدويل.
النا�س يجيئون ويروحون ويتنقلون بني جناح
و�آخر ،ي�شاهدون املعرو�ضات و�آخر املنتجات� ،إال
�أنهم عندما ي�صبحون قرب امل�سرح ي�صبح املعر�ض
ف�سحة للروح ،وتكتمل �صدقيته مع �صوت فريوز
ميلأ املكان ،وينفخ فيه الروح:
�ش�آم �أهلوك �أحبابي وموعدنا
�أواخر ال�صيف �آن الكرم يعت�صر
نعتق النغمات البي�ض نر�شفها
يوم الأما�سي فال خمر وال �سهر
بد�أ �ضجيج ال�سيارات و�صوت النا�س يتعاىل يف
م�سمعيها ،و�شيئ ًا ف�شيئ ًا �أخذ �صوت النهر يخفت يف
مت�ش كثري ًا حتى و�صلت �إىل موقف
داخلها ،ومل ِ

البا�ص ،حترك امليكرو بعد �أن اتخذت �سوزانا
مقعد ًا لها فيه ،عال �صوت املذياع (نحن ما عنا
بنات تتوظف ب�شهادتها) ،هزت �سوزانا ر�أ�سها
وهي تقول يف �سرها ،لعله �أراد �أن يقول(:نحن ما
عنا بنات).....
خفف ال�سائق �سرعة امليكرو ،و�أعطى �إ�شارة
ليعلن عن رغبته بالتوقف �إىل ميني الطريق ،ثم
عال �صوته :موقف �شيخ �سعد ...يف حدا نازل؟
�شيخ �سعد...
قالت :نعم لو �سمحت....
وملا �أ�صبحت على الر�صيف نظرت �إىل الر�صيف
املقابل ،و�ص َّوبت نظرها �إىل حمل بيع �أدوات
التجميل ،ثم �أ�شاحت بوجهها عنه ،مل ت�ستطع
�أن تتقبل فكرة �أن ي�صبح هذا املحل كما هو الآن
بعد �أن كان حم ًال للمو�سيقا ،مل ت�ستطع �أن تتقبل
الفكرة بالرغم من مرور �سنوات على ذلك.
 دخان ...دخان ...مالبورو ...وين�ستون...وم��د الفتى ال�صغري علبة ال��دخ��ان �صوبها،
وتابع :ا�شرتي علبة ...جابرينا ...اهلل يبعتلك
عري�س.
تنهدت �سوزانا وه��ي مت�شي ،ومتتمت :م��اذا
�أ���ص��اب ال��ن��ا���س؟! �أغ���اين امليكرو ودخ���ان مهرب
ينادي عليه فتى �صغري ،و�أدوات التجميل يف حمل
كان يف املا�ضي بيت ًا للمو�سيقا...

( .)3الفونوغراف

يف �صباح ربيعي مفعم ب�أحلان الطبيعة خرجت
�سوزانا من البيت متوجهة �إىل املعهد ،ويف الطريق
م��رت مبحل �أدوات التجميل ،مل ت�ستطع منع
ّ
خميلتها من ال��ع��ودة �إىل ال���وراء �سنوات عدة،
فعندما �أنهت التعليم االبتدائي كان وا�ضح ًا �أنّها
�ستلتحق باملعهد العربي للمو�سيقا ،ولقد مت ذلك،
وبد�أ �صوت املو�سيقا يكرب يف داخلها.
ك��ان��ت تتمنى دائ��م�� ًا وه���ي يف طريقها �إىل
املدر�سة �أن تدخل عامل ًا لفت انتباهها من ال�صف
ال�سابع لكنها مل تفعل ،الآن وبعد �أن �أ�صبحت
طالبة يف املعهد العربي للمو�سيقا �ستفعل ذلك
وحتقق ما كانت تتمناه ،لقد كان هذا العامل هو
بيت املو�سيقا الذي حتول �إىل حمل لبيع �أدوات
التجميل.
ً
وقفت �أمام الباب ،ترددت قليال ،ثم �أقدمت
خطوة ،ثم خطوة� :أه ًال �آن�سة ...تف�ضلي .كان
رج ًال بهي الطلعة مهيب ًا ،ر�أت فيه �شبه ًا ليو�سف
وهبي �أو لأ�ستاذ اللغة العربية يف املدر�سة� ،أو قد
ي�شبه حممد عبد الوهاب.
�أعاد الرجل� :أه ًال يا بنتي ،ماذا تريدين؟
قالت� :أنا طالبة يف املعهد العربي للمو�سيقا.
أح�س الرجل بارتباكها ،فقال :عندي ّ
كل ما
� ّ
تريدين� ،أ�شرطة و�أ�سطوانات وكتب �ستفيدك
كثري ًاّ .
كل ما غنى عبد الوهاب و�أم كلثوم وفريد
ووديع وفريوز و�صباح فخري .عندي املو�شحات
الأندل�سية والقدود احللبية وووو...
ارت�سمت ابت�سامة وادع���ة على وجهها ،ثم
�أجالت ب�صرها يف رف��وف املحل تتقراها ،كانت
ال��رف��وف مرتفة مبا يبهج عينها ويفرح قلبها،
ب���أ���ش��رط��ة ت�سجيل الأغ����اين ل��ك��ب��ار الفنانني
لواحد
العرب .وكانت ك ّلما مرت على �أ�شرطة
ٍ
منهم ت�سمع �صوته يف داخلها ،فتبلغ �أبعد كوكب
لرخاء ال��روح .وك��ان ثمة يف جهة �أخ��رى عدد
كبري من الأ�سطوانات وفوقها بطاقة �صغرية
كتب عليها بخط وا�ضح وجميل« :نرجو املعذرة
وعدم الإح��راج تلك الأ�سطوانات لي�ست للبيع،
هي ال�ستخدام امل��ح��ل» ،ويف زاوي��ة �أخ��رى كتب
عن املو�سيقا واملو�سيقيني ،وكتيبات فيها الق�صائد
والأغ���اين املغناة ،وكتب �أخ��رى عن حياة كبار
املو�سيقيني العرب والعامليني ،وتت�صدر املحل يف
الق�سم الأعلى من الواجهة �صورة كبرية ن�سبي ًا
لأم كلثوم ،وعلى بقية اجل���دران �صور �أخ��رى
لعبد الوهاب وفريد الأطر�ش وف�يروز وفنانني
�آخ��ري��ن...ويف �إح��دى ال��زواي��ا تو�ضعت خزانة
كبرية فيها عدد من الآالت املو�سيقية والأجهزة
التي �أ�صبحت قدمية ن�سبي ًا.
ت��وق��ف��ت ع��ن رح��ل��ة عينيها ،وت��وج��ه��ت �إىل
�صاحب املحل ت�س�أله ع ّما �إذا كان لديه �شيء عن
�سيد دروي�ش �أو عمر البط�ش ،ابت�سم ،وقال :نعم
عندي ،و�إذا مل يكن عندي �س�أتدبر الأمر �إكرام ًا
ملحبي املو�سيقا.
ثم تابع وك�أنه يجول يف ر�أ�سها :بع�ض الزبائن
نعريهم ما يطلبون من دون مقابل ...ال تهتمي
ل�شيء.

�أم�ضت �سوزانا �أك�ثر �أي���ام طفولتها يف بيت
جدّ ها ،ولقد تعودت مع م��رور الأي��ام �أن تقوم
ببع�ض الأعمال التي كان يقوم بها جدّ ها ،وكثري ًا
ما كانت جدّ تها تقول لها :طالعة مثل جدّ ك.
كانت عندما ترن جر�س بيت جدّ ها تندفع �إىل
الداخل و�صوتها يلعلع� :أين جدي؟
 �أه ًال جدو(.وهو يبت�سم).ت�شبك يديها على رقبته وجت��ذب��ه �صوبها
قلي ًال لتقبل وجهه ،ثم ت�سرع �إىل ف�سحة الدار
لت�سقي الورود واحلبق ،وترتب الأ�ص�ص ،وتعتني
بالبحرة ،ومت�سح البالط حتت �شجرة النارجن،
يدخل جدّ ها وبيده الرنجيلة ،تتبعه جدتها
وهي حتمل �صينية �صغرية فيها �صحن الف�ستق
والبزر و�إب��ري��ق ال�شاي ،وتبد�أ القعدة و�سماع
الأغاين من الفونوغراف.
مل يكن اجلد ي�سمح لأحد بت�شغيل الفونوغراف،
لكنه ويف يوم من الأيام قال :يا �سوزانا �أنت �أذنك
( .)5يوم �آخر
نظيفة ،و�أنت �سميعة مثلي ،لذلك ف�أنا �أ�سمح لك
يف طريق عودتها من املعهد �إىل البيت وقفت
بت�شغيل الفونوغراف بوجودي �أو بغيابي ،ومن �أم��ام بيت املو�سيقا وه��ي ت�سند الكي�س الورقي
اليوم قومي �أنت بت�شغيله.
ال��ذي مت�سكه بيدها الي�سرى �إىل �صدرها ،كان
مل ت�صدق ما �سمعت ،ولكنها وب�سرعة الربق لونه �أخ�ضر كورق �شجر الغار �أو قل كالزمرد.
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دخلت املحل.
ال�شريط احلريري و�سيخ ال�شاورما يدور حول
 �أه ًال �آن�سة �سوزانا.نف�سه ،و�صوت ال�شباب يعلو بالعرا�ضة ال�شامية
�أنا عاجزة عن ال�شكر ،هذا جميل ال �أعرف على حدّ زعمهم ،و�أخذ بع�ض املتجمعني بالتدافعكيف �أر ّده لك.
نحو �سيخ ال�شاورما.
ومدّ ت يدها بالكي�س ويف داخله الكتاب الذي
(كربت العرا�ضة) قالت وهي تتابع �سريها �إىل
كانت ا�ستعارته الأ�سبوع املا�ضي.
البيت ،ثم كررت :كربت العرا�ضة يف ال�شيخ �سعد،
وميكن يف غري ال�شيخ �سعد.
 هل �أعجبك الكتاب؟وقبل �أن جتيب على �س�ؤاله تذكرت ...يجب
( .)7والهوى ّ
�أن تناديه بالعم �صهيب كما يحب ،فلقد قال
ف�ضاح
لها ذل��ك يف امل��رة املا�ضية ،وتذكرت �أي�ض ًا �أنّها
ه��ي يف ال�سنة الأخ��ي�رة م��ن املعهد العربي
يف اليوم ال��ذي �أنهت فيه ق��راءة الكتاب ذهبت للمو�سيقا ال ب��ل يف الأي����ام الأخ��ي�رة� ،سوزانا
�إىل بيت جدّ ها ،وهناك �شعرت �أنّ �شيئ ًا ما تغري حمظوظة فهي �إ ّم��ا يف بيتها �أو يف بيت اجلد �أو
فيه ،وبالواقع ف�إنّ �شيئ ًا مل يتغري يف البيت �إال �أنّ يف املعهد العربي للمو�سيقا �أو عند العم �صهيب
�صوت النهر كان يتعاظم داخلها ،فعندما جذبت يف بيت املو�سيقا ،هي تريد اليوم �أن تزور العم
جدّ ها بكلتا يديها من رقبته نحوها لتطبع قبلة �صهيب ،فلقد اق�ت�رب م��وع��د حفل التخرج يف
على خدّ ه كعادتها فهي مل ترتكه ،بل �سحبته من املعهد.
يده �إىل ف�سحة الدار ،ثم �أجل�سته على الأريكة
 �أه ًال بنتي �سوزانا.الطويلة وا�ستندت �إىل �صدره بوداعة واطمئنان،
 ا�شتقت �إليك عم �صهيب.و�شعرت �أنّ جدتها �أقرب �إليها من �أي وقت م�ضى،
 ما بك؟وجدّ ها �أكرث روعة من ذي قبل ،وباحلقيقة ف�إنّ
قالت :اقرتبنا من التخرج ونحن نعد للحفل
�أحد ًا منهما مل يتغري ،ولكنّ احلقائق كانت تكرب النهائي ،وهذا ما يجعلني �أ�ضطرب قليالً.
يف داخلها على ما يبدو ،وتزداد عمق ًا ،كانت ت�سمع
 ال تخايف ...املو�سيقا لي�ست معلومات ميتحن�ضربات قلب جدّ ها بو�ضوح ،الت�صقت به �أكرث ،بها الإن�سان ،املو�سيقا ت��ذوب يف كيان الإن�سان،
�ضغطت ب�أذنها على �صدره ،وكادت تن�سى نف�سها ال تظهر عند حتليل ال��دم ،لكن دعينا ّ
نح�ضر
وهي ت�سمع مو�سيقا القلب تدقّ حلن احلياة.
فنجاين قهوة.
مل يكن جدّ ها يحتاج �إىل عقله ليفهم تلك
ابت�سمت ،وقالت :القهوة لذيذة ولكنها تظهر
اللحظة ،لقد فهمها بقلبه ،و�ضع يده على ر�أ�س عند حتليل الدم.
حفيدته وقال لها ممازح ًا :هل �أنت م�ستعجلة
قال العم �صهيب :ويزول وجودها يف الدم بعد
علي؟ مازال الوقت مبكر ًا على الرحيل ،وحياتك �ساعات على �شربها.
ّ
�أنا باق.
قالت :املو�سيقا ال تزول لأنَّ الدم ير�سلها �إىل
وطبع قبلة حنونة على جبينها ،نظر كل منهما الروح ،والأرواح ال تبوح مبا فيها اعتباط ًا.
يف عيني الآخ��ر و�أدرك��ا من دون كالم �أنّ موعد
 اهلل يا �سوزانا ك���أين بك تريدين �أن �أعلقالإعداد للقعدة املعتادة قد حان.
�صورتك يف بيت املو�سيقا.
ولئال تطيل على العم �صهيب بالإجابة �أكرث
ابت�سمت وب�شيء من احلياء وكثري من اللياقة
قالت� :إنه كتاب رائع ،وال �أعرف ملاذا ال ي�صف والأدب ،قالت :عم �صهيب �أ�ستطيع �أن �أق��ول
الأطباء املو�سيقا مع الدواء �أو من دونه.
وبكثري من اجل��ر�أة وال�صدق �أن �أف��راد عائلتي
ق��ال العم �صهيب� :أواف��ق��ك ال���ر�أي فهي روح الأربعة القريبني وال �سيما جدي هم يف روحي
للروح.
ومن دون �أدنى �شك �أنت اخلام�س .توقفت قلي ًال،
يف ذاك اليوم ،وبعد انتهاء القعدة املعتادة يف ثم تابعت :وهناك �شخ�ص �آخ��ر لكنه لي�س يف
ف�سحة الدار ،مل ت�ش�أ �سوزانا العودة �إىل البيت روحي بل هو روحي ذاتها.
وقررت �أن تنام يف بيت جدها ،وعند باب غرفة
علت وج��ه العم �صهيب ابت�سامة يفهم منها
النوم قال لها جدّ ها :لقد
غنيت اليوم من قلبك ،وك�أنه يدرك حمبة �سوزانا جلمال ويدرك كنهها
ِ
و�أنا �سمعتك بقلبي ،ت�صبحني على خري.
وروعتها.
هم باالن�صراف ،تابع كالمه :ولأنّ جدَّ َتك
عند ذلك احلد �شعرت �أن النهر يف داخلها قد
وملّا ّ
يف قلبي دائم ًا ...فلقد �سمعتك هي الأخرى.
هد�أ هديره ،ومع ارت�شاف القهوة كان احلديث
يحلو ويعمق.
قالت :قهوة دائمة عم �صهيب.
( .)6العرا�ضة
 �ألف �صحة يا �سوزانا.خرجت �سوزانا من املعهد العايل للمو�سيقا،
عادت �إىل البيت ،ومل تذهب �إىل بيت جدّ ها،
و�سارت كاملعتاد حماذية النهر ،وقفت تت�أمله،
وكالعادة كان بع�ض املارة يتغامزون ،لقد �سمعت لقد ق�ضت �أكرث �أوقاتها اليوم يف غرفتها ،تقر�أ
كالم بع�ضهم( ...غارقة يف �شرب ماء يا عيني) وتر�سم لوحات لتخيالتها ،لقد جاوزت يف خيالها
(يا عيني رومان�سية و�سارحة) هكذا قال �شاب ح��دود املكان �أو ال��زم��ان مع جمال ،مل تبح له
ع�شريني ،ر ّد عليه رفيقه :ال يا رجل ،لقد فقدت بكلمة واحدة عن حبها الذي يتدفق يف داخلها
حبيبها وه��ي تنتظر �أن يعود يف النهر ب��زورق مع ماء النهر ،كانت تراه مع كل كلمة حلوة يف
ورقي �أبي�ض وبيده وردة حمراء قطفها من �ضفة كتاب ،كان ين�ساب يف روحها مع �أي حلن جميل،
وكانت مت�أكدة �أنّها تن�ساب يف روحه كما ين�ساب
النهر.
هي تدرك �أنهم ال يعرفون �أنّ النهر الذي تراه يف روحها .يف ذاك اليوم �أطالت النظر من نافذتها
هو يف داخلها� ،أم��ا حبيبها فيمكن �أن ي�أتي من �إىل جبل قا�سيون ،وعندما �ألقى امل�ساء و�شاحه
النهر �أو من ال�سماء �أو من اجلبل� ،أو يخرج من على املدينة �سرحت �سوزانا لتطل بخيالها على
بني �شقائق النعمان� ،أوم��ن عط�سة طفل �صغري ،دم�شق من قا�سيون ،وبقيت على هذا احلال حتى
�أو مع �ضحكته ي�أتي ،مع �أي �صوت جميل ،حدثت نامت عيناها على روعة املنظر ،وا�ستفاق قلبها
نف�سها :هناك �أنا�س كثريين يف داخل كل منهم نهر على االبت�سامة التي احتفظت بها جلمال وهو
يهم باخلروج من بيت املو�سيقا.
رقراق �صاف وجميل.
�صعدت �سوزانا �إىل امليكرو ،نزلت يف موقف
ال�شيخ �سعد ،وعلى الر�صيف املقابل ،وبجانب
( .)8عينا �سوزانا
حم��ل بيع �أدوات التجميل ا�سرتعى انتباهها
تتالت الأي���ام و�سوزانا حتيا �أيامها وجمال
جتمع ع��دد م��ن ال��ن��ا���س ،قطعت ال�����ش��ارع �صوب يف روحها ي�ؤلف بني عنا�صر اجلمال واحلياة
احل�شد ،كانوا ثمانية �شباب يلب�سون ثياب ًا ملونة ليعطيها حلن ًا حقيقي ًا ،وغ��د ًا �ستكون مع موعد
لي�ست كالثياب املعتادة ،وب�أيديهم �سيوف لي�ست لطاملا انتظرته يف احلفل اخلتامي للتخرج من
كال�سيوف احلقيقية ،وترو�س لي�ست كالرتو�س املعهد العربي للمو�سيقا.
ُف ِت َحتْ �ستارة امل�سرح وابتد�أ احلفل ،وملا حان
احلقيقية ،ا�صطف ال�شباب �أربعة يقابلهم �أربعة
�أمام املحل ،ولقد تدلت على واجهة املحل �ستارة موعد الفقرة الأ�سا�سية التي ت�شارك بها حاولت
من قما�ش ملّ��اع ب ّ��راق ،وبلحظة ومع قرع الطبل �أن تطمئن قلبها ،نظرت بني احلا�ضرين ،ر�أت �أهلها
�سحبت ال�ستارة ،وبد�أ ال�شباب يطوحون بال�سيوف ولكنها مل ت َر العم �صهيب ومل تر جمال �أي�ض ًا.
هي تعرف �أنهما يفرقان بني املواقع الأمامية
يف الهواء لت�سقط على الرتو�س ،كانوا يقفزون
ميين ًا وي�سار ًا و�إىل الأع��ل��ى و�أب��و كا�سم يق�ص والكرا�سي الأمامية� ،أرادت �أن تنظر �إىل �أبعد

لكن الفقرة بد�أت.
كانت تغني ب�صوت �أخ��اذ و�أداء متقن جميل،
ويف الوقت نف�سه تتابع البحث بعينيها عن العم
�صهيب وعن جمال ،وا�ستمرت تبحث وك�أنها تعطي
�صوتها م�ساحة �أبعد للو�صول �إىل مراقي الروح.
عال الت�صفيق لدقائق يف �صالة امل�سرح بعد
نهاية الفقرة.
�أ�سرعت �إىل �أهلها� ،أخذها جدّ ها بني ذراعيه
ومل يتمالك نف�سه ،بكى بدموع الفرح ،و�ضمها
�أك��ث�ر ،وك��ان��ت بقية �أه��ل��ه��ا ت�ستمع �إىل ك�لام
اال�ستح�سان .ويف امل�ساء كانت �سوزانا تعي�ش
م�شاعر خمتلفة ،هي �سعيدة ...هي فخورة...
هي ...لكنها مل تر العم �صهيب ،ومل تر جمال يف
احلفل ،وبد�أت تنتظر ال�صباح بفارغ ال�صرب.

( .)9قمر وحيد

�ش َّغلت �سوزانا التلفاز �صباح ًا وهي تلب�س ثيابها
لتعرف الأحوال اجلوية املتوقعة لأنَّ اجل ّو كان
بارد ًا ،وال�سماء متلبدة بالغيوم.
كان باب حمل بيت املو�سيقا ما ي��زال مغلقاً،
وملا �أ�صبحت مقابل الباب خطت �صوبه خطوة
ثم خطوة ،وعادت بها الذاكرة �إىل ال��وراء �إىل
املرة الأوىل� :أه ًال �آن�سة تف�ضلي .تقدمت �صوب
الباب �أكرث ،يف و�سطه ورقة بي�ضاء ُك ِت َب عليها
باللون الأ�سود ويف ر�أ���س الورقة�( :إن��ا هلل و�إنا
�إليه راجعون).
ك��ان��ت ورق���ة نعي ال��ع��م �صهيب على ال��ب��اب،
وقر�أتها بعينيها� ،إال �أن يف داخلها �شيئ ًا خمتلف ًا
كانت تريد �أ ّال ت�صدق� ،أو كانت تعتقد �أن الذين
مثله ال ميوتون.
و�أقفلت ع��ائ��دة �إىل البيت ،دخلت غرفتها
و�أغلقت عليها بابها.
يف اليوم التايل نه�ضت من الفرا�ش ،ومبجرد
�أن فتحت عينيها ارت��دت ثيابها ورج��ت والدها
�أن يو�صلها �إىل �أقرب نقطة من املعهد ،ومن نافذة
ال�سيارة كانت متعن النظر يف ال�شارع الرئي�سي.
بيت املو�سيقا املغلق ،الفتى بائع الدخان ،ميكرو
يتجه ذهاب ًا ،و�آخر يف الإي��اب .تنهدت وحدثت
نف�سها :م��اذا ينتظرنا غ��د ًا؟! وقد يكون اخلري
لقدام.
نزلت ق��رب دوار اجل��م��ارك ،ثم ب��د�أت تنزل
الدرج امل�ؤدي �إىل املعهد ،توقفت قلي ًال� ،أم�سكت
باحلاجز املعدين على جانب الدرج ورفعت ر�أ�سها
�إىل ال�سماء ،كان الغيم يتدفق ليغطي �أق�صى ما
ميكن من قبتها ،ثم نزلت قطرة مطر ،ثم �أخرى،
وهي تتابع امل�سري.
�س َّوت �شالها على كتفيها فاجلو ب��ارد ،و�شيئاً
ف�شيئ ًا بد�أ الهطل يتعاظم� ،أ�صبحت يف ال�ساحة،
وانعطفت ميين ًا ،تابعت امل�سري ،هي الآن مبحاذاة
النهر.
ك���ان امل��ط��ر ي��ه��ط��ل ع��ل��ى ك���ل ���ش��يء...ع��ل��ى
ال�سيارات ...على امل��ارة ...فوق الأبنية وعلى
الأ�شجار ،و�صوت الهطل يختلف بح�سب ما ي�سقط
عليه رغم �أنه �صوت املطر �أو ًال و�أخري ًا .وعند باب
املعهد وقبل �أن تدخله نظرت �إىل قاع النهر مل
يكن �صوته هدّ ار ًا ،ومل تكن مياهه دفاقة...
يف غرفة العود اختار الأ�ستاذ خم�سة طالب،
وطلب �إليهم �أن يحدد ّ
كل منهم حلن ًا يحبه ويتقن
عزفه ،وبعد �أن اختار ّ
كل منهم اللحن الذي يحبه
�أ�شار الأ�ستاذ �إليهم �أن يبد�ؤوا بالعزف جميع ًا ويف
وقت واحد ،فجاء العزف �أ�صوات ًا ي�صعب �سماعها،
منفرة ال روح فيها ،و�أخذ الطالب يتوقفون عن
العزف من تلقاء �أنف�سهم ،...ابت�سم الأ�ستاذ ومل
يعلق على الأم��ر ،ومل يف�سح يف املجال للطالب
الآخرين ليعلقوا ،و�أ�شار عليهم بالرتيث.
ثم وزع عليهم �أوراق�� ًا،
�شكر الأ�ستاذ الطالبّ ،
كانت الأوراق اخلم�سة للحن واحد ،وقف الأ�ستاذ
�أمامهم و�أعطى �إ�شارة بدء العزف ،و�أخذ اللحن
ين�ساب يف النفو�س ،وبدا عليهم ك�أنهم يعي�شون
حالة �شعورية واح���دة ،ي��ع�ِّب�رِّ ون عنها بطرق
متعددة...
املرة الثانية ،ن�ش�أ بني
يف
العزف
انتهاء
وبعد
ّ
الطالب والأ�ستاذ حوار جميل راوح بني التعليق
على العزف �أو الإ�شارة �إىل �إمكانيات �آلة العود،
وعندما انتهى الدر�س �أ�شار الأ�ستاذ ل�سوزانا كي
تتبعه ،حيث كانت طلبت ر�ؤيته قبل بدء الدر�س.
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ويف مكتبه قالت� :أ�ستاذ نحن نغني ونعزف هنا
والنا�س ميوتون من حولنا ،ويف بقاع كثرية من
العامل ،ماذا نفعل؟!
قال الأ�ستاذ :نعم ...ولقد ر�أيت �صباح اليوم
يف التلفاز اجلرائم التي ارتكبت وترتكب بحق
�أبناء �شعبنا يف غزة...
ثم تابع :نحن هنا ال نعزف �أو نغني فح�سب
وكما يبدو ظاهري ًا ،نحن نربي الإن�سان ون�سمو
بروحه ،فاملو�سيقا ال تواجه املوت �أو اجلرائم
ب�أدواتهما بل ب�أدواتها ه��ي .واملو�سيقا لي�ست
للنخبة كما ي�شاع عنها ،فقد يكون الفالح �أول من
�سمع مو�سيقا الطبيعة ،وال�صياد �أ ّول من غنّى له
البحر و...
ي�صرف العامل على ت�صنيع الأ�سلحة �أكرث مبا
ال يعقل ت�صوره مما ي�صرف على تربية الذائقة
الفنية عند الإن�سان و�صنع الآالت والأدوات
املو�سيقية.
هل �سمعت �أو قر�أت وعلى امتداد حياة الإن�سان
عن �آلة مو�سيقية قتلت �إن�سان ًا؟
املو�سيقا تعيد �صياغة الإن�سان ،وت�سعى �إىل
ا�ستمرار توازنه وتعمل على حتقيق التناغم بني
بني الب�شر ليعزفوا حلن الإن�سانية واحلياة.
ك��ان ك�لام الأ���س��ت��اذ م���ؤث��ر ًا وعميق ًا ،نه�ضت
�سوزانا� ،شكرته وا�ست�أذنت باالن�صراف ،توجهت
�إىل ندوة املعهد لت�أخذ ك�أ�س ًا من ال�شاي قبل بدء
الدر�س التايل ،كان الطالب يروحون ويجيئون،
يتحادثون ويتمازحون ،هذا يبت�سم وتلك تنفعل.
تذكرت �سوزانا حديث الأ�ستاذ ،بدا لها اجلميع
وك�أنهم فرقة مو�سيقية واح��دة يقودها العم
�صهيب ،وتعزف حلن احلياة اجلميلة...
كانت �سوزانا �سعيدة ،حتى �إح�سا�سها باحلزن
على غياب جمال مل يعد حزن ًا موجع ًا م�ؤمل ًا ،فلقد
�أ�صبح من نوع احلزن ال�سعيد الذي يغلف �شغاف
القلب ،فيوقظ فيه �أغنية فريوز:
ورقو الأ�صفر �شهر �أيلول حتت ال�شبابيك
ذكرين وورقو دهب م�شغول ذكرين فيك
رجع �أيلول و�أنت بعيد بغيمي حزيني قمرها
وحيد
ويف طريق العودة للبيت بعد �أن �أنهت دوامها
يف املعهد و�أثناء �سريها يف ال�شارع الرئي�سي يف
احلي مل تكن ت�سمع �إال �صوت ًا واح��د ًا يعلو على
ما �سواه(:املو�سيقا تربي ...املو�سيقا مل تقتل
�إن�سان ًا .)...مل ت�سمع �صوت الفتى بائع الدخان،
ومل ت َر �إ َّال �صور ًة واحدة؛ �صورة الطالب يف املعهد
لدرجة �أنها مل تلحظ حمل بيع �أدوات التجميل.
و�صلت �إىل البيت� ،ستنام اليوم باكر ًا ،تريد �أن
ترتاح لأنّ التح�ضري النهائي للحفل ال�سنوي يف
املعهد �سيكون غد ًا

( .)10خمرة الروح

بدّ لت �سوزانا ثيابها �صباح ًا وتوجهت �إىل
امل�سرح حيث جتري التح�ضريات للحفل ،كانت
ان�ضم م�ؤخر ًا �إىل مدر�سي املعهد
تعرف �أنّ �أ�ستاذ ًا
َّ
العايل للمو�سيقا بعد عودته من م�صر و�إمت��ام
درا���س��ت��ه وح�صوله على املاج�ستري ،و�سيكون
م�س�ؤو ًال عن اللم�سات الأخرية للحفل.
اقرتبت من باب امل�سرح وكان ال�صوت ي�أتي من
الداخل:
يا ربة الوجه ال�صبوح �أنت عنوان الأمل
ا�سكريني بلثم روحي خمرة الروح القبل
�أم�سكت قب�ضة الباب� ،أدارتها وفتحت الباب،
ثم تقدمت �إىل الأمام ،انعقد ل�سانها يف البداية،
وخفق قلبها ب�شدة :يا �إل��ه��ي� ...إن��ه الأ�ستاذ
جمال...
مل ت�ستطع �أن تكبح جماح عواطفها وتتقيد مبا
يعتقد �أنّه الأ�صول .و�صرخت� :أ�ستاذ جمال...
ومل يكن هو � َّ
أقل حما�س ًا واندفاع ًا منها ،كان
ّ
كل منهما ي�شعر �أنّ الآخر ي�ستعر�ض يف خميلته
�شريط اللقاءات يف بيت املو�سيقا واحلب ال�صامت
العميق ،مل تكن لديها رغبة مبعرفة �أي �شيء عن
�أي��ام الغياب لأن حلظة اللقاء بددتها وجعلتها
ن�سي ًا من�سي ًا ،وك�أنهما افرتقا البارحة �أو قبل
�ساعات.
ً
وعاد ماء النهر دفاقا يف داخلها يداعب �أبعد
من ال�ضفتني ،ويفتح قنوات جديدة.
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رواية "زناة" لـــ �سهيل الذيب

•علي �أحمد العبد اهلل
وح��ب وجن�س ومغامرات و�سخرية
حني يغامر الكاتب يف ن�صه
ويقدم �شيئ ًا مغاير ًا
وت��ع��ب وف��ق��ر وج��ه��ل وج���وع وحتى
ما دام فن الكتابة قائما على
�شتيمة .وكان ذلك من خالل عائلة
ال�صدم يحدث كل فرتة �أن تثري
�أبي ماجد الفالح الفقري الذي عفر
ٌ
رواية جد ً
ال حال �صدورها كتلك
الرتاب والق�ش وجهه �سنوات عديدة
التي حتمل عنوان ًا يثري الده�شة
والهم وال��ع��وز وال��ذل يف �سفره �إىل
ويثري التعجب – تلك التي تعب
ب�يروت �سنني �أخ����رى� .شخو�ص مل
نف�سها الأول م��ن م��ك��ان « ك���أم
يكن مير �سهيل الذيب عليها م��رور ًا
احليات «  -مكانٍ تتحرك وتتنقل
�شخو�ص الرواية على �سجيتها
ع���اب���راً ،ب��ل ك���ان ي��ق��دم��ه بحرفية
مبا حتمل من ب�ؤ�س وفقر وجهل
ك��ف�لاح ك��رمي ي�ستقبل �ضيف ًا قدم
و�أمرا�ض ج�سدية واجتماعية.
له يف وجبة واح��دة كل ما يف بيته
« زن��اة « عنوان �صادم تتملكك
م��ن زاد .فكل �شخ�صية ظ��ه��رت يف
احل�ي�رة والف�ضول للبحث عما
الرواية كانت امتداد ًا زمني ًا ومكاني ًا
خفي وراء عتبة الن�ص� .أول
يف �آن مع ًا؛ ولعل �إبراهيم و�سارية
م��ا يلفت النظر يف ه��ذا الن�ص
هما ال�شخ�صيتان الأجمل كما �أراهما
الروائي املنجز للروائي �سهيل الذيب
بعد العنوان �أمران:
وهما ي�ستحقان درا�سة خا�صة بهما،
ـ الأمر الأول هو �أن املكان ال
الرواية مل تنف�صل عن ال�سيا�سة منذ
يبقى الرواية مل ت�أت من
يف « �أم احليات « منغلقا على نف�سه وال فراغ بل اتك�أت على ف�صلها الأول وهو يقدم لنا �إبراهيم على
منغلقا على �أبطال روايته ،بل يتعداه
تنوع وتداخل العالقات �صورته احلقيقية قال :ارتدى �إبراهيم
لي�صل �إىل معظم الريف ال�سوري ،ف�أم
بزته اخلاكي الوحيدة التي كانت لبا�س
احليات هي �أي قرية يف الريف ال�سوري
االجتماعية بني
الثانوية العامة االجباري ،وهي تقليد
عام  67وما قبل ذلك ومعركتها التي �شخو�صها وقد نذرت
ملا كان يرتديه رفاقنا �آنذاك ماوت�سي
حدثت بني �سكانها هي املعركة
ذاتها نف�سها لت�صوير ما يدور
،
��رى
ق
التي حدثت ب�ين �سكان تلك ال��
ت��ون��غ وهو�شيه مينه وك��ي��م ال �سونغ
تلك املعركة التي ه�شمت فيها العائلتان بينهم من عجائب.
وخ��ر���ش��وف �أي���ام اجل���ذوة املارك�سية.
ر�ؤو����س بع�ضهما البع�ض ومرغت حلى
�سيا�سة القت بظلها على الن�ص املنجز
بع�ضهم البع�ض ب��ال�تراب .ا�سمع معي
وتكلل بهذا اال�ست�شراف املخيف بعد �أن
ما يقول ال��راوي :ما �إن و�ضعت حرب
تق�سمت البالد على يد من جاء ليحارب
العائلتني �أوزارها ،ف�إذا باملذيع يف �إذاعة
دم�شق يعلن �سقوط القنيطرة بيد الإ�سرائيليني .مكان احل�ضارة والرقي .الرواية تغ�ص بت�شابك للعالقات منذ
تنقلت فيه �شخ�صيات الرواية بني �أم احليات �أق�صى بدايتها حتى نهايتها بلغة بعيدة عن التكلف وا�ستخدم
الريف اجلنوبي وبريوت ودم�شق.
الكاتب اللغة العامية يف �أكرث من �صفحة  ،لكنها جريئة
الروائي
أن
�
فيه
�شك
ال
الأمر الثاين هو الزمن الذي
يف مواقع قد ال يقدم غريه على ذكرها لأن هذه اجلر�أة
�سهيل الذيب �أم�سك بخيوط زمن روايته بحرفية ومل ت�ست�شف مقولة جينيت « �إن الأ�شياء تنعك�س يف الإن�سان
تتفلت من بني �أ�صابعه حتى �أو�صلنا �إىل عام 2020
كما ينعك�س يف الأ�شياء « فبدت واقعية الرواية وك�أن
ميالدية حيث الزمن اال�ست�شرايف وقد عد الدار�سون
لنقد الرواية �أن الزمن اال�ست�شرايف هو ع�صب ال�سرد الكاتب �أراد بهذا النوع من الروي اقناع املتلقي ب�أن هذه
وهو ال��ذي ي���ؤدي وظيفته يف الن�سق الزمني للرواية الأح��داث ح�صلت لأنا�س حقيقني وما دوره �إال �إعادة
ككل التي �سماها جينيت بالتكميلية وهي على امل�ستوى انتاج ق�صتهم.
الوظيفي ت�أتي على �شكل تو�ضيح ملا �ست�ؤول �إليه احلال
لكن هذا مل مينع الكاتب من الإ�سهاب بالعامية يف
�شخ�ص ًا كان �أم جمتمع ًا �أم قرية �أم بلداً.
�صفحات ثالث بحديث كان ال�سرد به �أح��ق ،كما جل�أ
قفز ال����راوي ق��ف��زات ت��ن��اوب��ت على
الكاتب اىل بع�ض التنظري والتقريرية
ال�سرد ،فالوقائع التي يفرت�ض �أنها جرت
يف �أكرث من موقع مل تتجاوز �أ�صابع اليد
يف �أ�شهر �أو �سنوات تختزل يف �أ�سطر بينما
ال��واح��دة؛ وظهرت نزعته نحو الكتابة
�أي��ام قالئل �أخ��ذت منه �صفحات �سمان،
وهذا ما ذهب �إليه مي�شيل بورتو يف كتابه ا�ست�شف الكاتب فيها ال�صحفية وهو يف�ضح منتفعني بعينهم.
�أجمل ف�أقول رواية زناة رواية جريئة
« بحوث يف الرواية « ال�صادر عام  1964ما ميكن �أن ت�ؤول
يف �أن هناك �صعوبة بتقدمي الأح��داث
�صادرة عن دار ال�شرق للطباعة والن�شر
يف الرواية وفق ترتيب خطي م�سرت�سل �إليه الأمور يف �سورية
بـــ � 237صفحة م��ن القطع املتو�سط
فالقارئ غري املتخ�ص�ص قد ال ينتبه �إىل ومزج فيها بني احلب
ا�ست�شف الكاتب فيها ما ميكن �أن ت�ؤول
وال�سيا�سة بواقعية
مثل هذه القفزات.
�إل��ي��ه الأم���ور يف �سورية وم��زج فيها بني
الرواية مل ت�أت من فراغ بل اتك�أت على ظاهرة للعيان.
احلب وال�سيا�سة بواقعية ظاهرة للعيان
تنوع وتداخل العالقات االجتماعية بني
وهي رواي��ة ت�ستحق الدرا�سة واملتابعة
�شخو�صها وقد ن��ذرت نف�سها لت�صوير ما
على �أكرث من �صعيد.
ي��دور بينهم يف �أم احليات من عجائب
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ذكريات من تاريخ الف ـ ـ ـ ـ ـ
 -2الدادائية وال�سوريالية،
انعكا�سات معا�صرة!

•د .كمال حميي الدين ح�سني
ظهر ت ّيار الدادائية
واحد من كباريهات
يف
ٍ
زيوريخ يف عام ‘1916
� ّأي منذ ق��رنٍ بالتمام ا�ستخدم الفنانون
ال�سورياليون
والكمال! ح�صل ذلك
�أي�ض ًا قبل قيام الثورة والدادائ ّيون �أ�شياء
ال��ب��ل�����ش��ف��ي��ة ب��ح��وايل عديدة و�أحيانا غريبة
ال�����س��ن��ة ع��ل��ى �
ّ
أي�����دي وعجيبة و تافهة.
����ش���ع���راء وم�����ص�� ِّوري��ن
 Paintersخ�لال
ف�ترة احل��رب العاملية
الأوىل ،كانوا متهتكني وف�ضائحيني وغري من�ضبطني وال
يتمتعون بالنزاهة ال�سلوك ّية! لذا فهذه احلركة �أو الت ّيار
الفني والثقايف الأوروبي كان حركة �سلبية باملطلق .لهذا
ّ
كانت الدادا تنتج �أعماال ال قيمة لها حل�سابها اخلا�ص ،
�أكرث من كونها �أعما ً
ال فن ّية ذات �ش�أنٍ وقيمة.
بينما كانت احلركة ال�سوريالية قد منت وترعرعت
ً
منبعثة من احلركة ال��دادائ�� ّي��ة ،وم�ستم َّر ًة يف ارت��داء
ثوبها ال�لاع��ق�لاينّ .غ�ير �أن الأوىل� ،شكّلت برناجمها
اخلا�ص بف�ضل زعامة ا�ستثنائية من قبل �أندريه بريتون،
ال�شاعر الفرن�سي الدادائي �أو ً
ال وال�سوريا ّ
يل ثاني ًا بامتياز،
متعا�ضد ًا مع من �سار معه يف ركاب اجلماعة ال�سوريالية
الأوروب��ي��ة بالأ�سا�س ،ويعود انبثاق �شعلة ال�سوريالية
عامل ّي ًا اىل ع��ام  ،1924ه��ذا مع �أنَّ الأع��م��ال الدادائية
ً
خا�صة تعود اىل �أزمانٍ �أبكر بكثري يف بقاع
وال�سوريالية
�شتى من العامل.
يف تلك الفرتة التي ن�ش�أت فيها ال�سوريال ّية كان التكعيب ّيون
ي�ض ِّمنون �أعمالهم الفن ّية مزق ًا �أو ق�صا�صات من ال�صحف
اليومية لذلك الزمان والتي عرف بع�ضها بالل�صاقات من
كوالّج  ،Collageب�صفتها �أجزاء من ت�صاميمهم الفن ّية
ليعر�ضوا على امل�شاهدين كيف �أنه لي�س �ضروري ًا �أن يعتمد
الفن على الفر�شاة والأل���وان فقط ،ول��ذا فقد ا�ستخدم
ّ
الفنانون ال�سورياليون والدادائ ّيون �أ�شياء عديدة و�أحيانا
غريبة وعجيبة وحتى تافهة وموا ّد مل ّونة وم�سبقة ال�صنع
من كلِّ املواد �أو م�صبوغة بالدهان وملحومة باللحامات
املعدنية مثل الأدوات امل�صنّعة من اخل�شب والورق و�صفائح
املعادن والقما�ش وكلّ ما يقرتحه الفنان �أو يراه منا�سبا
القتحام و�سط اللوحة �أو التمثال �أو امل��ادة املطبوعة
كالقما�ش والكرتون والبال�ستيك وخالفها!
تفح�ص نتاج �سلفادور دايل
و�سنقت�صر هنا فقط على ّ
الفني كمثال للنتاج ال�سوريايل على ال�ساحة العامل ّية يف
احل�سا�س .لقد عاد دايل م�ص ِّور ال�سوريالية
هذا املجال
ّ
التطبيقية �إىل امل�����ص��ادر الأدب�� ّي��ة .فكان يقوم بر�سم
النف�سي
امل�ستمدة من �أدب ّيات التحليل
الأفكار واملوا�ضيع
ّ
ّ
 psychoanalysis literatureفكان ير�سم الأدراج
أج�ساد �أنثو ّية  ،كما ر�سم الزرافات امل�شتعلة
املفتوحة يف �
ٍ
والفيلة ذوات الأرجل العنكبوتية وال�ساعات الآيلة �إىل
وهمي
مل
االن�صهار والذوبان والت�ش ّوه الخ ..وذلك لت�شييد عا ٍ
ّ
وللتوغل فيه كبديلٍ للعامل الواقعي املعي�ش ،وبذا يبتعد
عن العالقات واملفاهيم و�أ�س�س الفهم واملحاكمة املنطقية
ال�سوي وقواعد ال�سلوك والن�شاط
للعقل ون�شاط الفكر
ّ
العقلي ال��ق��ومي! وت�شري ال��رم��وز الع�صب ّية neorotic
ّ
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 Symbolsالهالمية
�flabbyأو ال��رخ��وة
كال�ساعات الذائبة �أو يده�شنا ح�ضور الفل�سفة
ال��ت��ي ه��ي يف طريقها والعلم واحلكمة والذوق
�إىل االن�������ص���ه���ار كما
ل��و �أن��ه��ا م��ل��ت��وي��ة و�أن وابتكار احللول لكلِ �شيءٍ
يف �أعمال دايل.
ال�����زم�����ان امل������ؤ�آق�����ت
حل��دوث��ه��ا ،مغلوط �أو
غ�ي�ر ���ص��ح��ي��ح! وح��ي��ث
دالالتها بالتايل ،غري
على
املعنى
يف
وال
املبنى
يف
ال
حمكمة وغري دقيقة،
حدٍّ
�سواء! وبالتحديد ،كما لو كان العامل ونظامه من حولنا
كان عامل م�صادفة �أو كان عامل ًا مغلوط ًا �أو هو ُ
كتلة �أخطاء
مركبة�.أو هو ع ٌ
هالمي وم�صهو ٌر وال قِ وام
��امل من حولنا
ٌ
ٌ
حمددٌ له ،وهو متفكك ومتدا ٍع بكل املعاين واملقايي�س ،و�أن
مرعب وخطري،
ري �شاملٍ
وهم كب ٍ
ٍ
العامل احلقيقي لي�س غري ٍ
مما يت�س ّبب يف تبدل �أ�شكال
حدود!
�إىل �أق�صى درجة و�أبعد
ّ
املوجودات وطبائعها وفق �صريورةٍ ال تتوقف حتى التال�شي،
وحيث الأ�شكال املتمدِّ دة با�ضطراد ُتبدِّ ل هيئاتها ،ورمبا
معانيها ووظائفها مع م��رور الزمن .كما �أن الوجود لي�س
خدعة كبرية بكليته وعظمته وامتداداته الفلك ّية
غري
ٍ
و�سطوته ال�شاملة على مظاهر احلياة والأح��ي��اء ب��دء ًا
وانتهاء باجلن�س الب�شري بتفرعاته ،وحتى
بالوحو�ش
ً
اجلمادات تخ�ضع لل�شروط وامل���ؤثّ��رات نف�سها يف �صريورة
حمكمة ودقيقة هائلة ال ُ
�شيء وال يعرف
يقف يف وجهها
ٌ
توجهاتها �أو مراميها يف نهاية املطاف.
�أحدٌ فل�سفتها �أو ُّ
كل تلك الأف��ك��ار ت��ت��وارد �إىل الذهن ل��دى ت�أمل �أعمال
�سلفادور دايل الفيل�سوف وامل��ت���أم��ل واحلكيم والفنان.
وك����أين ب��دايل يربط �سيناريو تف�سري حياة امل��وج��ودات
بنظام الطبيعة الفيزيائية التي تت�صل ب�أفكار الفيزياء
ٍ
احلديثة والكوانتية وبن�سبية �أين�شتاين وق�س على ذلك.
والتي ُيتداول فيها يف م�سائل و�أ�سئلة الكون واحلياة من
الوجهة الفيزيائّية من حولنا ،مثل الأفكار حول التواء
مما
املكان و�سرعة ال�ضوء والزمان
الفلكي وغريها وغريها ّ
ّ
ال جمال للتف�صيل فيه هنا.
كنتيجة لذلك الغنى الفل�سفي ،الذي دائما يحر�ض نظارة
الفن �إىل اال�ستغراق يف ت�أمل �أعمال دايل ،وك�أن الأن�سان
ّ
يتفرج على �أعماله الفائقة والفارهة والغنية
عندما
ّ
باملعاين والدالالت والتفا�صيل التي البداية وال نهاية لها،
تحف
وحيث ك�أن املتفرج �إىل �أعمال دايل وك�أنه يتج ّول يف ُم ِ
الأزمنة والأمكنة الكلّية ،يف كل زمان ومكان ،وحيث ال تفلت
من ذهن الفنان �صغرية �أوكبرية �إ ّ
ال بح�سبان ،يده�شنا ح�ضور
الفل�سفة والعلم واحلكمة والذوق وابتكار احللول لكلِ �شيءٍ
يف �أعماله ،وتده�شنا النزعة الأخالقية التي يرتبع فوقها
فكره ومهاراته الفن ّية الفريدة واخلالّقة .وبالقدر نف�سه
ت�سعدنا وتده�شنا تلك التكوينات والرتاكيب ال�سوريالية
بواقعيتها املفرطة بالرغم من غرابتها الفريدة واملم ّيزة.
وباخلال�صة ،لقد �أك�سبت دايل �شعبية وا�سعة على م�ستوى
املجتمعي والإن�ساين وتناول
العامل ،اهتماماته بالتاريخ
ّ
تفا�صيله البارزة واملف�صل ّية يف ر�سوماته وت�صاميمه ب�شكل
ً
ب�صمة �سلفادورية مم ّيزة تختلف عن كل من
مبتكر ويحمل
�سبقه ب�شكل �أو ب�آخر.
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ملتون والعامل اجلديد
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•حنا عبود
يظن امل��رء للوهلة الأوىل �أن ملتون
ا�ستخدم م�صطلح “العامل اجلديد” يف
ملحمته “الفردو�س املفقود” لتحديد
العامل الذي خلقه اهلل ديني ًا تعوي�ض ًا
عن �صفوف املالئكة املتمردين ،الذين
ع�صوا �أم���ره ،وانف�صلوا ع��ن مملكته.
وي�سري القارئ يف الق�صة ويكاد يعتقد �أن
هذا هو ما جرى يف العرف الديني ،و�أن
خلق العامل اجلديد الذي ي�سكنه الب�شر
كان لإفهام ال�شيطان �أن اهلل ي�ستغني
عنه بقدرته على اخللق اجلديد.
من الغريب �أن كل ما كتب عن ملتون
مل ي��ت��وق��ف ول���و ق��ل��ي ً
�لا ع��ن��د “العامل
اجلديد” امل�صطلح ال��ذي يكاد يكون
ج��وه��ر “الفردو�س املفقود” .طبع ًا
ه���ن���اك ال��ك��ث�ير م���ن م���واق���ف م��ل��ت��ون
الدينية واالجتماعية وال�سيا�سية...
لكن م�صطلح “العامل اجلديد” يجب
�أن ي��ح��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام ال���ق���ارئ حتى
يدرك املنبع الواقعي مللحمة اعتمدت
املفردات الدينية.
ومما ي�شجع على هذا اال�ستنتاج لي�س
امللحمة وحدها ،رغم الداللة الوا�ضحة،
بل �أي�ض ًا �شخ�صية ملتون نف�سه .فقد
كان الرجل جاد ًا كل �أيام حياته مثلما
كان واقعي ًا .و�إذا كان ا�ستخدم مو�ضوع ًا
غيبي ًا ف�لا يعني ه��ذا �أن��ه ان��ح��رف �أو
حاد �أو تخلى عن جده وواقعيته ،فمن
يكتب ع��ن ال��ط�لاق وال��ن�����ش��ر وح��ري��ة
الر�أي واالنتخاب والربملان ،واحلريات
العامة ...ومن يندد بالإمرباطوريات
والغزو واال�ستيالء ال ميكن �أن يكون
غيبي ًا ،واملو�ضوع ال��ذي ا�ستخدمه يف
ملحمته لي�س �سوى مناق�شة دقيقة
م��ن م��وق��ف �أدب����ي ���ص��ري��ح م��ن الأم���ور
ال��ت��ي ك��ان��ت جت����ري يف ع�����ص��ره .بل
نذهب �أبعد من ذلك فنقول �إن الدافع
�إىل “الفردو�س املفقود” لي�س دافع ًا
ديني ًا ،بل دافع واقعي من ع�صره متام ًا
( )1674 -1608فقد ع��ا���ش ثالثة
�أرباع القرن ال�ساد�س ع�شر ،وهو القرن
الذي كانت قد ات�ضحت فيه كل معامل
“العامل اجلديد” الذي م ّر به ماجالن،
واكت�شفه بقية البحارة الإيطاليون
والأوروبيون.
تكاد امللحمة كلها تدور حول “ال�صراع”
ال��ذي تولد ب�سبب “العامل اجلديد”
وهو �أمريكا بعد فتح كولومب�س .وملتون
يقدم موقف ًا خمتلف ًا عن موقف كني�سة
روم��ا نحو العامل اجل��دي��د� .إنها نظرة
تناق�ض ال��ن��ظ��رة الدينية يف معظم
منعطفاتها.
ال���ع���امل اجل���دي���د يف ر�أي الكني�سة
الكاثوليكية هو عامل الوثنية ،وعامل
اخل��ط��ي��ئ��ة ،ف�ل�ا ب���د م���ن ت��ط��ه�يره من
رج�سه ،وحتريره من كفره ووثنيته.
وك��ان كري�ستوف كولومبو�س يذكر يف
ر�سائله م��ا يفعله يف ال��ع��امل اجلديد،
من �أمثال �أنهم �شحذوا �سيوفهم حني
م��رو ًا ب��واد ،ثم جربوها يف �سكان �أول
قرية خرجوا ومعهم خبز الذرة وبع�ض
الثمار مما اع��ت��ادوا تقدميه لل�ضيف،
فتبني �أن ال�صخور كانت م�سن ًا جيد ًا،
فقد قطعت �سيوفهم �أع��ن��اق الأطفال
و�أطراف الرجال وبقرت بطون الن�ساء
وال�شيوخ ...وكانت هذه الأخبار تفرح
امل�ؤمنني الأوروبيني ،لأنها حترر الأر�ض

�أخذ الأوروبيون من
�أمريكا الأ�صلية كل خري
وقدموا لها كل خطيئة
ومر�ض.
من الأوث���ان والكفر واخلطيئة .ومع
�أن م��وت ع��دد كبري من �أف���راد اجلي�ش
الأ�سباين ك��ان ب�سبب حملهم �أكيا�س
الذهب املنهوب وهم يعربون ج�سر ًا انهار
ب�سبب عا�صفة ف�أغرقتهم �أحمالهم،
ف�إن احلزن عم �أوروبا تقريب ًا و�أقيمت
ال�صلوات على نفو�س “ال�شهداء” و�صبت
اللعنات على الوثنية وراح العامة يف
ذلك الع�صر يرددون “ماذا كان �سيفعل
�سكان العامل اجلديد لو مل ير�سل اهلل
لهم ه�ؤالء واملخل�صني؟”
وال�������ع�������امل اجل������دي������د ه������و ع����امل
�إمرباطوريات �أي�ض ًا ،ولكنها تعمل بغري
ن��ظ��ام �إم�براط��وري��ات �أوروب����ا .وكلمة
الإم�ب�راط���وري���ة ه���ي ك��ل��م��ة دي��ن��ي��ة.
ف���الإم�ب�ري���وم يف ال��دي��ن ه��ي ال�سماء
العليا ال��ت��ي م��ا بعدها ���س��م��اء ،وفيها
العر�ش ومالئكة العر�ش ولفيف من
ال�شريوبيم وال�سريافيم .و�سمى الإن�سان
مملكته با�سم “الإمرباطورية” تقليد ًا
لإمرباطورية ال�سماء  ،كما هي العادة
يف بناء الت�صورات قبل الواقع .فال بد
من �إجهاز �أباطرة �أوروب��ا ممثلي اخلري
ر�سمي ًا على �إمرباطوريات ال�شر ،مع �أنهم
مل يجدوا �إال اخلري ،فقد عرفوا الذرة
والطماطم والبطاط�س والبقدون�س
والبطيخ والفليفلة اخل�ضراء وع�شرات
امل���زروع���ات ال��ت��ي مل تكن م��ع��روف��ة يف
“العامل القدمي” والتي �صارت �أ�سا�س
م�آدب العرق الأبي�ض ...وهذا ال�صراع
(بني اخلري وال�شر) هو ما حتدث عنه
ملتون مبفردات دينية.
�أما الهدايا التي قدمت للعامل اجلديد
ف��ه��ي ال��ت��ي��ف��و���س وال�����س��ف��ل�����س (معظم
م��راف��ق��ي ك��ول��وم��ب��و���س و����س���واه ك��ان��وا
م�سفل�سني) وح��م��ى ال��رب��ع واجل���دري
واحل�صبة الأملانية وال�سل والطاعون
والزكام والتهاب الأمعاء واجل��رب...
وملا كان القتل بال�سيف يكلف الكثري...
ف��ق��د ع��م��د الأوروب�����ي�����ون �إىل حقن
اجلائحات املر�ضية للإ�سراع باخلال�ص
من هذه ال�شعوب الوثنية ،حتى يتعزز
جمد اهلل� .إنها ذاتها اخلطايا التي نقلها
ال�شيطان �إىل العامل اجلديد.
ه���ذا ال��و���ض��ع ال��واق��ع��ي ،وال����ذي ك��ان
يعيه ملتون� ،ص ّوره يف ملحمته ،ولكنه
ت�صوير لي�س كت�صوير الأوروب���ي�ي�ن

يقدم موقف ًا خمتلف ًا عن
موقف كني�سة روما نحو
العامل اجلديد� .إنها نظرة
تناق�ض النظرة الدينية.

للعامل اجلديد .جعل العامل اجلديد
ميثل الرباءة ،وجعل ال�شيطان و�أن�صاره
ميثلون �أوروب���ا ،وكما ج��رى الغزو بني
�إمرباطوريتني على �أر�ض الواقع كذلك
ف��ع��ل يف امل��ل��ح��م��ة ب�ي�ن �إم�ب�راط���وري���ة
ال�شيطان (�أوروب���ا) التي متثل ال�شر،
و�إمرباطورية “العامل اجلديد” الذي
ميثل ال�براءة .وكما �أخ��ذ الأوروبيون
من �أمريكا الأ�صلية كل خري وقدموا
لها ك��ل خطيئة وم��ر���ض ،ك��ذل��ك فعل
ال�شيطان مع �أعوانه يف العامل الإن�ساين
اجلديد...
�إن م��ع��ظ��م ال�������ص���ور ال���ت���ي �أورده������ا
لل�شخ�صيات ال�شريرة ت�شبه القرا�صنة
الذين فتحو �أمريكا وق�ضوا على �سكانها.
م��ا ال��ذي دف��ع �أوروب���ا �إىل ال�سفر �إىل
�أمريكا؟ اجل�شع والطمع وبقية اخلطايا
املميتة ،وال �شيء غري ذلك .ولو �س�ألت
�أم�ير الظالم و�إم�براط��ور مملكة العامل
ال�����س��ف��ل��ي ،مل���اذا غ���زا ال��ع��امل اجل��دي��د
لوجدنا اجلواب يف امللحمة ب�أنه الطمع
وال�شره واجل�شع وال �شيء غري ذلك.
ويف امللحمة ذكر لبع�ض �أبطال املالحة
الواقعيني ،ولكنه ذكر �ساخط.
هاجم ملتون البابوية لي�س من موقف
دي��ن��ي ب��ل م��ن م��وق��ف ���ش��اع��ر مرهف
يرف�ض الظلم وي�سعى �إىل حرية املحبة
والإن�صاف ،ولو كان موقفه ديني ًا لنحى
جانب ًا الربوت�ستانت الذي �ساعدوا يف
فتح “العامل اجلديد”.
عندما نبحر يف هذه امللحمة املباركة
علينا �أال ن���ؤخ��ذ ب��ال��ق��ال��ب ال��دي��ن��ي.
فم�صطلح “العامل اجلديد” لي�س
م���وج���ود ًا ال يف ت����وراة ال��ي��ه��ود وال يف
�أن���اج���ي���ل امل�����س��ي��ح��ي�ين وال يف ق����ر�آن
امل�سلمني .لكنه موجود يف كل �أ�سفار هذه
امللحمة ،عدا الثالث على ما �أذكر ،وهو
من �صلب مو�ضوعها ،فهو �أ�سا�س بناء
ال�شخ�صيات من مالئكة و�شياطني وب�شر
ومنقذ وخمل�ص وخطيئة و�أمرا�ض ...
ولي�س م�أخوذا من �أي دي��ن� .إن��ه فكرة
�أدبية ا�ستلهمها ملتون من ع�صره� .إنها
املوقف الأدب��ي من الأح��داث اجلارية،
ومن هنا خلودها ،ولي�س من الدين وال
من اليقني.
وي�لاح��ظ ال��ق��ارئ �أن���ه بعد �أن و�صل
الغزاة �إىل العامل اجلديد ،مل يتخلوا
عن منهاجهم ،فقد �سكنوا عامل ًا جديد ًا
ولكن بذهنية “�إمرباطورية ال�شر”
و�صار العامل �أمام �إمرباطورية واحدة
حت��ك��م ال���ع���امل ل��ي�����س م���ن الإم�ب�ري���وم
ال�سماوي ،بل من الإمربيوم املقابل� ،أي
من العامل ال�سفلي ،عامل “الهدايا” التي
�أبادت “العامل اجلديد” الربيء .وكما
انهزام العامل اجلديد يف امللحمة �أدى
�إىل الف�ساد ،كذلك �أدى الق�ضاء على
العامل اجلديد �إىل ف�ساد كل �شيء ،من
ال�ضمائر وحتى طبقة الأوزون.
ك���ان امل���ؤم��ن��ون الأوروب���ي���ون ي��دع��ون
بطول العمر لكري�ستوف كولومب�س لأنه
�سيعود بالذهب ليحرر قرب امل�سيح ولكن
ال�سكان الأ�صليني يف املك�سيك اليوم،
الذين حطموا كل متاثيله التي متكنوا
من الو�صول �إليها ،ي�شكرون اهلل على �أنه
مل يعمر �أكرث من خم�س وخم�سني �سنة
(.)1506 -1451
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مي�شيل �أديب و�أهمية بحثه
يف كتابه (�صفي الدين احللّي)

•حممود �أ�سد
الكتاب من �إ�صدار دار اجلمهورية للطباعة
عام  – 1973و عدد �صفحاته �أربعمئة و
وع�شرون �صفحة  ...و هو ر�سالة
���ع
�أرب ٌ
ماج�ستري �أعدَّ ها الأديب .
��ا���س بحجمه ب��ل ب�ثراء
ال��ك��ت ُ
��اب ال ي��ق ُ
معلوماته و �أبحاثه  .هذا ب�شكل عام و لكننا
�أمام كتاب كبري بحجمه و قيمته الأدبية .
ثراء معر ٌّ
يف و بحث جا ٌّد عمل عليه
فهناك ٌ
الأ���س��ت��اذ مي�شيل �أدي���ب و ه��و اال���س��م ال��ذي
ا�شتهر به و �أح َّبهُ و ر َّددناه بح�ضوره .
اختار امل�ؤلف الطريق ال�صعب  ،و �سلك درب
البحث اجلاد دون ملل  .بل هناك َّ
لذة البحث
ُ
الباحث تربزه
ومتعة العناءِ و
الك�شف ُ .جهدُ
ِ
ِ
بدراية و
فهر�سها ووزَّعها
العنوانات التي
ٍ
َ
يتنا�سب مع روح
منهجي
�إتقان  .وهو توزيع
ُ
ٌّ
البحث  ،و ي�س ِّهل مه َّمة القارئ و الباحث .
الدار�س يف تقدمي املعلومة دون
تبدو رغبة
ِ
جهد و �إجالء احلقيقة مبو�ضوعية  .و ك�أنك
علمي
�أم��ام برنامج حا�سوب  .و ه��ذا عمل
ٌّ
يج�سد روح البحث و يقدِّ م �صورة حقيقية
ِّ
عن اجلهد َّ ....
ال�سفر �إىل
ف�ض َل الباحث
َ
ِّ
واالطالع
�أملانيا و فرن�سا  ....لزيارة املكتبات
على امل��خ��ط��وط��ات و �إج����راء ال��درا���س��ات و
املقارنات  .فكان جمدِّ ف ًا حين ًا  ،و غ ّوا�ص ًا يف
�أكرث الأحيان  .و بعد ذلك كان قا�ضي ًا َعدْ ًال
�صحح بع�ض مفاهيم
� .أن�صف ع�صر احل ّلي  ،و ّ
الع�ص ِر و الت�سميات و �أزاح عن كاهل الع�ص ِر
تبعة قا�سية تراكمت على منكبيه عرب
بحا ٍر ...
القرون الغابرة  .فكان خ َ
ري ّ
�أبانت الكلمة التي على غالف الكتاب من
اخللف �أهم ّية البحث و طبيعته و �أ�ضافت
مما جاء يف هذا
�إ�شارات هامة لها داللتها  :و َّ
لع�صر �س ّم َي ظلم ًا :
الكتاب درا�سة مو�ضوعية
ٍ

الكتاب حديقة وارفة
لي�س
و عقدٌ من الدرر و َ
مبالغة و ميكن للقارئ �أن
يكت�شف و يرى �صدق هذا
االنطباع ال�شخ�صي

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

ع�صر االنحطاط  ،بينما هو يف ر�أي امل�ؤلف
رثها
من �أزهى الع�صور الأدبية �إنتاج ًا و �أك ِ
حفاظ ًا على ما تركه ال�سابقون من تراث
 .و يكفي �أن يكون احل ّلي و ابنُ ه�شام و ابنُ
حجة احلموي و الفريو ُز �آبادي
خلدون و ابنُ ّ
ال�سيوطي من علماء هذا الع�صر  .لي�ستحق
و َّ
ً
ا�سم ًا عظيما يليق به .
و يقدِّ م �صورة عن جهده فيتابع  (( :ومن
�أجل �أن تكون الدرا�سة م�ستوفية ملا تتطلبه
(( املاج�ستري )) من �شروط
ر�سالة
�سافر امل�ؤلف �إىل �أملانيا و فرن�سا ّ
لالطال ِع على
خمطوطات �آث��ار احل ّلي  ....و ا�ستطاع مبا
بذله من جهد جاهد عقد املقارنة و املقابلة
بني الآث��ار املطبوعة و املخطوطة �أن يقدِّ َم
للحلي )) هذا
مي (( ديوان مطبوع
� َ
أ�س�س تقد ِ
ّ
كالم يخت�صر الكثري ....
فالباحث مي�شيل �أدي��ب ق��دَّ م �صورة عن
�صفي الدين احل ّلي  .و الإن�سان �شاهد
ع�صر
ّ
ع�����ص��ره  .و ه���ذا ���ش���أن احل�� ّل��ي ال���ذي �أع���اد
للق�صيدة العربية رونقها و ديباجتها � .أعا َد
عنا�صر جمالها من �صور
�صفاءها اللغوي و
لها
َ
َ
حم�سنات كانت �سائدة يف ع�صره ...
و ِّ
إحياء للع�ص ِر بكامله .
يف هذه
ِ
الدرا�سة � ٌ
فكان الكتاب ترجمة و تاريخ ًا و توثيق ًا و
نقد ًا ...
قدَّ م يف هذا العمل ما يليق بالبحث اجلا ّد
من ذكر للمراجع و تو�صيف لآلية العمل و
منهجية البحث  .و الكتاب يربز جانب ًا كبري ًا
من جوانب �شخ�صية الباحث  .فرتاه غيور ًا
لدرجة ال تلغي مو�ضوعيته  .و تراه باحث ًا
ٍ
هادئ ًا دون �إخفاءٍ حلما�سته (( و هذا عهدُ نا
به عندما يتح َّم ُ�س للم�شاريع و اللقاءات )).
مف�ص ًال �إىل �أبواب و ُّ
باب
ترى
َ
كل ٍ
الكتاب َّ
�إىل ف�صول و لكن ميكن جمعها بب�ساطة .
ع�ضوي يف البحث  .فالتق�سيم
فهناك رابط
ٌّ
لت�سهيل البحث و ُح ْ�س ِن معاجلته  ....و
ٌ
رحلة يف البحث عن الآخر و الذات
الكتاب
ُ
ق�ستْ عليه ال��ق��رون و
 .ه��ذا الآخ��ر ال��ذي َ
رداء غري ردا ِئ ِه
الظروف املتتابعة  ،ف�ألب�سته ً
ري
و �صبغته
ٍ
ب�صفات و نعوت تنطبق على كث ٍ
من الع�صور ال�سابقة  .ف�أحاطته ال�شبهات
رة
النقدية التي ج��اءت على
ٍ
عجل و ُم�صدَّ ٍ
تق�صد ت�شويه مرحلة وقفت
من الآخر الذي َّ
�أمام حروبه و غزواته  .هذه الأحكام �أخذها
بع�ض الدار�سني دون �إمعان و حماكمة فكانت
عبئ ًا ثقي ًال على مرحلة مل ت�أخذْ حقَّها من
الدرا�سات الواقعية املو�ضوعية �إىل الآن .
و ب��رزت ذات الباحث ال��ذي �سعى جهده
لرفع ه��ذه الت�سميات و التعميات عن هذا
الع�صر  .و �أرا َد �أن يعيد اعتبا َر هذا الع�ص ِر

ً
ثاقبة و
نظرته
مو�ضوعية  ،تربز عمق
انتمائه ورحا َبة عقله
و مو�ضوعيته.
وحر�صهُ
َ
على ثوابتنا.
�صفي الدين احل ّلي
ً
وثيقة درا�س َّي ًة نقدية  .و
فالكتاب �أ�ضحى
ُ
ُ
م�صاعب
من
البحث
يخل
مل
.
منه ًال للدار�سني
َ
و مفاج�آت اعرت�ضت الباحث و لكنه جتاوزها
حكمة و حتدٍّ  ،و ذكر ذلك يف مقدِّ مة
رب و
ٍ
ب�ص ٍ
كتابه  .فذكر �أن هناك درا���س��ة ماج�ستري
عن (( �شعر �صفي الدين احل ّلي )) للأ�ستاذ
ال��ع��راق��ي ج���واد �أح��م��د ع ّلو�ش  .نالها من
جامعة القاهرة �سنة �ألف و ت�سعمئة و ثالث
و خم�سني فيقول (( :قررت �أن �أتابع درا�ستي
عن احل ّلي ،ف�إنَّ مدّ ة ع�شرين عام ًا تف�صل بني
ربر ًا
درا�سة ع ّلو�ش و درا�ستي عنه  ،تعدُّ م ِّ
كافي ًا للبحث يف املو�ضوع الواحد  ،و بخا�صة
�أنَّ مو�ضوع الأ�ستاذ ع ّلو�ش تناول �شعر احل ّلي
�شعره و ن َ
رثه يف
بينما كان مو�ضوعي يتناول َ
�آن مع ًا  :ثم يذكر من جديد (( لكن القدر
كان يل باملر�صاد و �إذا بكتاب جديد ي�صدر
عن دار الكتاب اللبناين يف بريوت عام �ألف
�صفي
و ت�سعمئة
ٍ
وواحد و �سبعني بعنوان (( ّ
الدين احل ّلي )) و هو ر�سالة �أعدّ ها الأ�ستاذ
يا�سني الأيوبي لدبلوم الدرا�سات العليا ...
و يف هذا التمهيد يذكر ما �أ�صاب هذا الع�صر
من ظلم و ال��ذي ُ�س ِّمي بع�صر االنحطاط و
اقرتح ت�سميته بـ ( �أدب الع�صور املت�أخرة )
�أو ( �أدب ما بعد �سقوط بغداد ) �أو ( �أدب
الدول املتتابعة ) .
ّ
�إنَّ الفرتة التي عا�ش فيها احللي 677
للهجرة  1278للميالد وال خ�لاف فيها
ٌ
ال�سنة و املكانِ و هذا
خالف يف
ووفاته فيها
ِ
عائدٌ لكرثة ارحتاله  .و ي�أخذ الباحث بر�أي
ال�صفدي و هو عام  764هـ 1362 /م هي
ٌ
فرتة �ضعف �سيا�سي رمى بظالله الثقيلة على
ُ
لم و ب��دا �ضعيفنا
اجلانب الفكري ال��ذي ظ َ

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

ُم ْ�ستهان ًا به لأن الواقع ال�سيا�سي خ َّيم على
املرحلة و ه��ذا ك�لام ال �صحة ل��ه يف �أك�ثر
الأحيان .
فيقول الباحث يف هذا  (( :و �إذا كانت
ع��ق��دة ارتباطنا مبا�ضينا ال��ق��وي جتعلنا
نتجاهل هذه الفرتة ال�ضعيفة من تاريخنا
ال�سيا�سي و نتَّهمها و ن�صفها ب�أق�سى النعوت،
َّ
لندل على جتاوزنا لها و ا�ستخفافنا بها و
ا�ستبعاد م�س�ؤوليتنا عنها  ،ف�إنني �أرى �أنَّ
تط ّلعنا مل�ستقبل �أف�ضل يتطلب منّا �أن نقر�أ
تاريخ هذه املرحلة ِّ
بكل �إخال�ص و عناية ،
ري
الكث
إن
�
ف
،
أ�سرارها
�
و �أن نتع َّرف �أ�سبابها و
َ
من هذه الأ�سباب و الأ�سرار ما زالت عالقة
يف نفو�سنا و حياتنا  .و عندما نح�سن درا�سة
هذه املرحلة ال�ضعيفة التي عا�شتها �أمتنا
أدباءها عندما ربطنا
�سنجدُ �أننا قد ظلمنا � َ
بني ال�ضعف ال�سيا�سي و ال�ضعف الأدبي.
ً
ثاقبة و مو�ضوعية  ،تربز عمق
هذه نظرة
انتماء امل�ؤلف و رحا َبة عقله و مو�ضوعيته
حر�صهُ على
انتماءه و
 .ومل يخف امل�ؤلف
َ
َ
ثوابتنا و لذلك مل يكن ناق ًال بقدر ما كان
حم ِّل ًال  ،و ت�شهد التق�سيمات ِّ
لكل باب مدى
الع�صر
ين�صف
�صحة هذا الكالم  .فالكتاب
َ
الأدبي لهذه املرحلة ال�سيا�سية ...و يربط
التهالك الثقايف و النوم يف �أح�ضان الوالة و
احلكام و الق�صو ِر �إىل الع�صور التي �سبقته و
�إىل الأدباء الأوائل الذين ه َّي�ؤوا لهذا الواقع
من الإ�سقاف و لكنه ال ينطبق على اجلميع.
الكتاب حديقة وارفة و عقدٌ من الدرر و
لي�س مبالغة و ميكن للقارئ �أن يكت�شف و يرى
َ
�صدق هذا االنطباع ال�شخ�صي .
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اجلوهر اختزالٌ وتكثيف
روى �أبو زيد حممد بن �أبي اخلطاب القر�شي يف مقدمته التي �صاغها يف خمتاراته ال�شهرية
مر برجلٍ ين�شد ال�شعر ,وقد �أطال فيه,
( جمهرة �أ�شعار العرب يف اجلاهلية والإ�سالم ) �إذ ّ
فقال له:
�أمل تعلم �أن ال�شعر جوهر ال ينفد معدنه ,فمنه املوجود املبذول ,ومنه املعوز امل�صون ,ثم
�أن�شد:
م�صون ال�شعر حتفظه فيكفي ...وح�شو ال�شعر يورثك املالال!
ال�شعر جوهر ال ح�شو ,هذه قاعدة قدمية ,ولي�ست م�ستحدثة ,ولعل امل�صطلح امل�ستن�سخ

منها حالي ًا هو (التكثيف) ,فما بال كثري من ال�شعراء والق�صا�صني يتحفوننا مبعلقات احل�شو,
ويف�صلون ,فما وظيفة القارئ بعدئذ؟ بل ما وظيفة الناقد
يقولون ثم ي�شرحون ,يحكون
ّ
الذي تتطلب مهمته بناء ن�ص على الن�ص ,وقد قيل �إن الن�ص الذي ي�ستنفد معناه من قراءة
�أوىل ,هو ن�ص خلق ميت ًا!
لي�س االختزال �أو التكثيف مطلوب ًا لأننا يف ع�صر ال�سرعة ,وال وقت لدى القارئ ,وهذا �أمر
واقع على �أي حال ,بل ا�ستناد ًا �إىل ابن عربي �إذ قال :كلما �ضاقت العبارة ات�سعت الر�ؤية,
و�إىل ما قالته العرب :خري الكالم ما قلّ ودلّ ! فعالم ال ن�أخذ من الرتاث �إال �أوزان اخلليلي !
Suzan_ib@yahoo.com

نكهته اجلوري

ال تخدعني

•�سلوى علي

• لينا املفلح
ال تخدعني
ال تخربين عنك
تفا�صي ًال
�أو �أنك رجل
حترتم الكلمة
ال تخدعني بعبارات
قد �صارت مبتذلة
�إين والقبلة �أهدتني
اليوم غواياتٍ
مرحتلة
ال متنحي ن�صف رحيل
ن�صف ح�ضور
ن�صف حياة
بعد الآن

•جنوى �صليبه

•�سوزان ابراهيم

لن ت�شعل ّ
يف الآالم بقبلة
لن يخدعني فيك بريق
ماتت يف رغباتي الطفلة
�إين امر�أة تدرك معنى
مرة
ب�ضعة حروف قيلت ّ
الرجل �إذا ع�شق امر�أة
ي�شهد كلّ العامل قوله
�إين بعد اليوم �س�أم�ضي
وحدي
وال�صمت �سيكتبني
امر�أة
حني �أحبت
مل تدرك �أبعاد الرحلة

للع�شق نكهته اجلوري
حني تبت�سم العيون
تزدهر وجنات الندى
ُ
يعر�ش ال�شوق
على لهيب ال�شفة
تنحني قامة القدا�سة
�أمام رع�شةٍ
�أيا حب ًا �أ�ست�سيغه
يبعرثين ..ي�ضيعني
يف ولهٍ
يرثثر  ..بحروف
بلم�سات �أنامل
حتدث �أنوثتي

تلك ال�شهقة
املت�صاعدة كالنار
حتوم فوق اجل�سد
املحموم
ت�سجل ح�ضورها الأبدي
وت�صافح ب�صمتها
دهاء �شيطاين
�شهقة �أنثى
ً
متربجة على
حافة املكان
ما �أحياله
من عبق الأنوثة
ممزوج
بريح رجل ي�سكنني
وت�شهق �أنت مني
�شهيق احلياة

حدثت اهلل عنك يا وطني
ل�شهق نازف و�ضمري زائف
و�أم ثكلى يرجتف نهداها
لغياب ر�ضيع مفقود
حدثته عن �أخوة
يف �سرير من ر�صا�ص
يلحفون الكذب والدم
ويفق�أون عيون الوطن
ويبكون الدوالر
حدثته عن زمر حمقى
تتقي�أ منها اجلرذان
حدثته عن حجر �ضاع عن امل�أوى
عن زمن ي�ضج بالعربدة
عن قلوب خاوية ممتلئة
ت�ستوطنها اخل�ساءة والدناءة

نحن و�أنتم ...مع ًا على الطريق ونحو الهدف

دعونا نعد �إىل �سوريتنا و�إىل �أخالقنا ال�سورية �أو
العربية تلك التي تباهينا بها م���رار ًا والتي �أهمها
التوا�ضع وال�صدق والإيفاء بالوعود.
بع�ض الأدب����اء ي��ق��درون مهنية ال�صحفي وكذلك
الأم���ر بالن�سبة لل�صحفي يقدر الأدب����اء ومهنيتهم
وم�صداقيتهم.
ال �أريد �أن يكون ما �أحتدث به مقالة �أو حما�ضرة �أو
غريها بل حديث روح ل�ل�أرواح ،حديث ًا ودي ًا بعيد ًا عن
التنظري واملجامالت ،و�س�أكون املثال دائم ًا كي ال �أقع يف
االتهام وغريه �أي �س�أقدم �أمثلة عني من خالل عملي ملا
يزيد على ع�شر �سنوات يف العمل ال�صحفي ..حديث
خمت�صر مفيد ومهم �أريد منه ردم� ،أو امل�ساهمة يف ردم،
هوة بيننا– ال�صحفيني والأدباء -مهني ًا �أـو ًال وجمتمعي ًا
ثاني ًا.
ظاهري ًا العالقة بني ال�صحافة والأدباء على اختالف
م�شاربهم كالـ “ال�سمن على الع�سل” ،وال �سيما ملن هم
خارج الو�سطني� ،أما ملن يريد التعرف عليها والغو�ص
فيها �سواء من خ��ارج الو�سطني �أم داخلهما ،يدرك
ماهيتها وما ي�شوبها من �سوء الفهم حين ًا وامل�صلحة حين ًا
ورمبا العداء حين ًا �آخر ،على الرغم من وجود تقارب
ال ب�أ�س به بني املهنتني �إن �أخذنا يف احل�سبان �أنّ الأدب
مهنة �أ�سا�سية لكثري من الأدباء وموهبة �أو �شغف لدى
البع�ض الآخر� ،إ�ضافة �إىل مهنتهم الأ�سا�سية من طب
وهند�سة ورمبا �صحافة �أي�ض ًا.
كيف يقوم ال�صحفي بالكتابة عن م��ادة �أو فعالية
�أو منتوج �أدبي �سواء �أكان ق�صة �أو رواية �أو �شعر ًا �أو
نرث ًا؟؟؟
ه��ن��اك �أ���س��ال��ي��ب ع��دة ل��ت��ن��اول امل��ن��ت��وج الأدب����ي عرب
ال�صحافة ���س��واء ال��ورق��ي��ة �أو الإل��ك�ترون��ي��ة ،فبع�ض
ال�صحفيني يتناولون املنتوج الأدبي بالنقد بعيد ًا عن
التجريح �أو امل�صلحة واملحاباة وبعيد ًا عن الت�شفي،
ومنهم م��ن يبتعد يف نقده ع��ن املهنية واملو�ضوعية
واحليادية ،ومنهم من يعر�ض فقط للمنتوج الأدبي من
دون نقد ،وهنا نحن �أمام حالتني الأوىل �أن املنتوج مل
ي� ِأت بجديد و�أحب ال�صحفي الكتابة عنه فقط لأجل
حجم عمل مطلوب منه �أو لأ ّنه �أحب �أن يكون له ال�سبق
فقدّ م ق��راءة �سريعة وه��ذا ما يح�صل يف ال�صحافة

الإل��ك�ترون��ي��ة ،حيث تكون امل���ادة ال�صحفية �سريعة
وبعيدة نوع ًا ما عن الر�أي املتعمق �أو النقد....
�أما باحلديث عن تغطية الفعاليات الثقافية يف املراكز
الثقافية وامللتقيات فتكون التغطية �إما تغطية عادية
وت�أتي امل��ادة ال�صحفية م��ادة خربية بحتة ،و�إم��ا �أن
ت�أتي امل��ادة ال�صحفية نقدية وحتليلية وهنا �أي�ض ًا
ميكن احلديث عن الت�شفي وعن املحاباة وعن املهنية
واملو�ضوعية..
ي��ب��ق��ى امل��و���ض��وع الأك��ث��ر �أه��م��ي��ة وه���و احل�����وارات
والتحقيقات ال�صحفية ،ف���أ ّم��ا احل��وار فتلعب خربة
ال�صحفي وجر�أة الأديب دور ًا متوازي ًا يف جناحه طبع ًا
�إ�ضافة �إىل احليادية يف اختيار ال�شخ�صيات ،بينما
يبقى للتحقيق ال�صحفي خ�صو�صيته وال �سيما �أنه من
�أهم و�أ�صعب الأنواع ال�صحفية ..يف التحقيق ال�صحفي
�آراء كثرية لأ�شخا�ص كرث عن مو�ضوع معني والبحث
يف كل تفا�صيله� ،أما م�شكلتنا مع بع�ض الأدب��اء �أثناء
اال�ست�شهاد بر�أيهم وت�ضمينه يف التحقيق فتكمن فيه
�أن ال�صحفي يحدد للأديب كم الكلمات التي يحتاجها،
فمث ًال يطلب ال�صحفي ر�أي ًا �أو جواب ًا عن �س�ؤال ما بحدود
الـ  300كلمة و�إذ بالأديب يقدم �أكرث من �ألف كلمة ،هنا
يحدث الإ�شكال بني الطرفني ،فال�صحفي يحتاج �إىل الـ
 300كلمة فقط ،هنا يتهمه الأديب ب�أنه مل يذكر ر�أيه
كام ًال ،وهنا ال بد من الإ�شارة �إىل �أن بع�ض الأدباء غري
قادرين على �إعطاء ر�أي �صريح ووا�ضح ،وكذلك الذي
يكتبونه يف منتوجهم الأدبي مهما كان هذا املنتوج  ،يف
التحقيق ال�صحفي قد يطلب من ال�صحفي �أن يكون يف
حدود الـ  3000كلمة ال �أكرث لكن بوجود �أديب كالذي
ذكرناه ي�صري لدينا �أكرث من  15000كلمة وهنا تبد�أ
عملية الق�ص واحلذف والتحرير امل�ضني ليقر�أ الأديب
وغريه حتقيق ًا �صحفي ًا متكام ًال..
وعلى املقلب الآخر هناك بع�ض الأدباء غري القادرين
على �إعطاء ر�أي �أو جواب عن �أي �س�ؤال يخ�ص منتوجهم
اخلا�ص ،مث ًال �أحدهم كلما �س�ألته �س�ؤا ًال �أجاب بنعم �أو
ال� ،أو اقتطع جوابه من �س�ؤايل له ،وهنا ي�أتي ذكاء
ال�صحفي “لف ودوران” حول ال�س�ؤال الواحد ع�شرات
امل��رات للح�صول على ب�ضع كلمات تفيده ،ت�صوروا �أن
�أحدهم قال يل :اكتبي �أنت ما ت�شائني على ل�ساين..

قلت له� :أنا ال �أ�ستطيع فعل هذا �أخالقي ًا ومهني ًا هذا
�ضد قناعاتي..
كيف يتقبل الأديب النقد وكيف يرد عليه؟؟
�صراحة خ�لال عملي يف ال�صحافة �أك�ثر م��ن ع�شر
�سنوات ر�أيت ردود �أفعال كتابية و�شفهية و�سلوكية� ،أما
الكتابية فوردت على �شكل ردود ر�سمية �إىل ال�صحف
التي �أعمل فيها ،وبع�ضها انتقد عملي يف �صحف �أخرى
مل �أ�ش�أ يومها الدخول يف �سجال ورقي ،ومنها ما يكون
�شفهي ًا وجه ًا لوجه مع الرف�ض التام للنقد ..ت�صوروا �أن
�أحد الفنانني بعد حوار �شائق وبعد عنوان م�شوق مل
يعجبه قال يل “ولو �أح�سب ح�ساب فنجان القهوة �إيل
�ض ّيفتك �إياه”!! بينما �أحد ال�شعراء املبتدئني ،وبعد
�أن ن�شر ما كتبت عن ديوانه الغر على �صفحته على
“في�س بوك” كتب� :شكر ًا على القراءة املتوا�ضعة! فما
كان مني �إال �أن كتبت :منتوج متوا�ضع ال ي�ست�أهل �أكرث
من ق��راءة متوا�ضعة ..مع العلم ب���أين عندما قدمت
ملنتوجه حاولت دعم �أول جتربة له ،وعلى الرغم من
�أنني �س�ألته �أكرث من �س�ؤال ويف كل واحد كان الرد بنعم
�أو ال على الرغم من �أنها مل تكن �أ�سئلة مغلقة كما هو
معروف لدينا يف ال�صحافة بل �أ�سئلة مفتوحة..
�أحد الأدب��اء �أو امل�سرحيني عندما قدمت لن�صو�صه
امل�سرحية وتعر�ضت لها بالنقد مل يعد بيننا �سالم منذ
�سنتني �أو �أكرث ،ملاذا؟؟ لأن النقد مل يعجبه!!!
اجتماعي ًا كيف هي العالقة بيننا؟؟؟
حقيقة ،هي عالقة يف بع�ض الأح��ي��ان جميلة ويف
بع�ضها الآخر علقم ال بد منه...
بع�ض الأدب����اء ي��ق��درون مهنية ال�صحفي وكذلك
الأم���ر بالن�سبة لل�صحفي يقدر الأدب����اء ومهنيتهم
وم�صداقيتهم ،ويبعدون ال�صداقة جانب ًا يجل�سون
جل�سة عمل وبعدها جل�سة �صداقة وه���ؤالء �صراحة
ق��ل��ة ،بينما ه��ن��اك امل��ح��اب��اة �أو الأ���ص��دق��اء وه����ؤالء
نراهم ونرى عملهم ال يخفى على �أحد ،وهناك بع�ض
“م�سيحة اجلوخ” من الطرفني فبح�ضور ال�شخ�ص
هو املالك الطاهر ويف غيابه ال�شيطان الرجيم ،ولن
نتحدث هنا عن القيل والقال والتهم والقذف والقدح
وال��ذم ال��ذي يطول الطرفني يف غياب �أحدهما ..ما

يثري ا�ستغرابي حقيقة ،وما ال �أ�ستطيع ا�ستيعابه كيف
لأدي���ب �أن يجال�س �صحفية ومب��ج��رد ذهابها يطول
�شرفها ومهنيتها وغريه والعك�س �صحيح� ،أي ال �أعرف
كيف ل�صحفي �أن ميجد �أديب ًا ما �أـو يذم �أديب ًا ما و�أثناء
�إجناز املادة ال�صحفية تكون خمالفة متام ًا ملا قاله عنه
وعن منتوجه؟؟
�أم��ا الطامة الكربى فهي يف ه���ؤالء “من الطرفني”
فهي ذل��ك ال��ذي ي��دّ ع��ي احل��ري��ة والتحرر واالنفتاح
الفكري واالجتماعي ويحا�ضر يف حرية املر�أة الأديبة
وال�صحفية ونتفاج�أ مبعاملته لزوجته ون�ساء بيته ،بل
املفاج�أة �أنه خالل بحثه عن �شريكته يقول �أنه اختارها
على �أ�سا�س “ مل يبو�س متها �إال �أمها” ...غريب عجيب
جمتمعنا حقيقة �شخ�ص كهذا �أنا ال �أ�ستطيع �أن �أقدم
�أي �شيء عنه يف ال�صحافة مهما كان منتوجه الأدبي
النعدام الثقة به ،من تنعدم ثقتي االجتماعية به
تنعدم ثقتي املهنية به ،ذاك �أن الأخالق والإن�سانية كل
ال يتجز�أ ،الأخالق املهنية جزء ال تنف�صل عن الأخالق
العامة لل�شخ�ص مهما يكن هذا ال�شخ�ص ..كيف يل �أن
�أثق ب�أديب ينادي بحريتي وهو يذهب �إىل �آخر الدنيا
ليجد عرو�س ًا �صغرية بعمر الـ  11عام ًا البنه؟؟
نحو عالقة �أف�ضل..
لأنّ الثقافة بكل جماالتها دليل ح�ضارة وتطور
ال�شعوب ،ولأنّ ال�صحافة تلك الأداة واملهنة املكملة
لإي�صال ه��ذا الدليل �إىل جمتمعنا املحلي واجلمهور
اخلارجي ،البد لنا من غربلة ما تختزنه عقولنا وقلوبنا
بداية كل ربيع ونهاية كل �صيف كما نفعل يف بيوتنا
“نعزل” و”نرتب” ون�ستقبل بع�ضنا ب�أبهى حلة ،دعونا
نعد �إىل �سوريتنا و�إىل �أخالقنا ال�سورية �أو العربية
تلك التي تباهينا بها مرار ًا يف كتبنا ويف جمال�سنا ويف
التلفزيونات وغريها ،والتي �أهمها التوا�ضع وال�صدق
والإيفاء بالوعود ،ال �أن نعد بحوار اليوم وي�ؤجل �إىل
عام والغرية والإيثار ،ودعونا نكف عن التباكي على
�سوريتنا التي كانت �أخالقنا �سبب ًا �أ�سا�سي ًا فيما تعي�شه
من �أزمات وحرب كونية� ،صحيح �أن امل�ؤامرة اخلارجية
كبرية لكن اليد الداخلية الإيجابية طبع ًا يجب �أن
تكون �أقوى..
و�شكر ًا....
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•�أ.حممد حديفي

�أبو فرا�س احلمداين
�شاعر ال�سالم واحلرب

�أب������������و ف�����را������س
احل���م���داين (ف��ار���س
ب��ن��ي ح���م���دان) �أم�ير
�شاعر ،و�شاعر �أم�ير،
ع���ا����ش ح���ي���ات���ه م��ع
اب�����ن ع���م���ه (���س��ي��ف
ال��دول��ة احل��م��داين)
ولقبه �شاعر ال�سالم
واحل��رب نظر ًا لكونه
�شاعر البيداء والغيد يف زمن ال�سلم ،و�شاعر
املقاومة واملواجهة �ضد الغزاة و�أعداء الأمة
العربية يف زمن احلرب .فهو �شاعر الروميات
التي كانت من �أه��م �أ�شعاره لأنها حتمل �أهم
مزايا �شخ�صيته ،واملتمثلة يف ع��زة النف�س،
والإب��اء ال�شمم ،وال�شجاعة النادرة ،وحمبة
�أهله وبلده ،وحنينه ال�شفيف لوطنه بعد� ،أ�سر
من قبل الروم .وقد �سميت الق�صائد بالروميات
لأنها كتبت داخ��ل �سجنه عند ال��روم ،ولأنها
�أر�سلت من �سجن ال��روم �إىل اب��ن عمه(�سيف
الدولة احلمداين) ،وت�صور فرو�سيته وثباته،
و�صربه على املحنة.
�أبو فرا�س احلمداين ال�شاعر وال�شعر ،هو
مدار هذا الكتاب الذي �ألفه الباحث العراقي
د.رح��ي��م ه���ادي ال�شمخي ،و���ص��در ع��ن (دار
العراب) بدم�شق ،يف حوايل � 200صفحة من
ّ
احلجم الكبري� .أما ما جاء بني ت�ضاعيف الكتاب
فهو يدور حول حياة (�أبو فرا�س احلمداين)
ون�سبه ،و�صفاته و�أخالقه ،وحول �أ�شعاره قبل
الأ�سر وبعد الأ�سر ،وعالقته باملتنبي من جهة،
و�شعراء ع�صره من جهة �أخرى.
ويقف الباحث عند ق�صائد (�أب��و فرا�س
احلمداين) من حيث الأ�صالة ،وال�صدق الفني،
والوحدة ال�شعورية ،وااللتفات �إىل التاريخ،
ثم يقف الباحث عند اجلوانب الفنية التي
متتاز بها ق�صيدة (�أبو فرا�س احلمداين) من
حيث الأ�سلوب ،والأغرا�ض ،واللغة ،وال�صور،
والبديع ،واخليال.
ويلخ�ص الباحث �أه��م املو�ضوعات التي
كانت من �شواغل ق�صيدة (�أبو فرا�س) ،ومنها:
الفخر ،والغزل ،وال�شكوى ،والرثاء ،واحلكمة
والت�أمل.
الكتاب عبارة عن درا�سة �أدبية قيمة جتلو
�شعر (�أبو فرا�س احلمداين) وع�صره �أي�ض ًا.
بقي �أن ن�شري �إىل �أن الباحث الدكتور رحيم
ه��ادي ال�شمخي م��ول��ود يف ال��ع��راق (النجف
الأ�شرف) ،وحا�صل على الدكتوراه من جامعة
ال��ك��وف��ة ،ول��ه م���ؤل��ف��ات ع��دة منها :منطقة
الكوفة ،ذكريات �أندل�سية� ،أوراق دم�شقية
عراقية ،احل�ضارة العربية وت�أثرياتها.

الأر�ض
و�شقائق النعمان
ثملت من دمائهم الطاهرة ع��روق األرض ،وأينع
األقحوان بهيًا فوق سهولنا والوهاد ،صار األحمر
الفاره رمزًا لبقائنا وثباتنا وتجذرنا ،وصرنا كلما ودعنا
شهيدًا نقول:
من أجلك يا وط��ن ،من أجل أن تبقى ،ومن أجل أن
تظل مرفوع الهامة وعالي الجبين ،من أجل أن نستحق
هويتنا وفخر انتمائنا لهذا اإلرث البهي الذي ورثناه..
من أج��ل ذل��ك كله ن��زف الشهيد عريسًا ،وتودعه
األمهات والزوجات بالزغاريد إلى مثواه األخير..
الشك بأن العالم كل العالم ع��دوًا كان أم صديقًا
مذهوال ومندهشًا أمام هذا الصمود السوري
يقف
ً
ٌ
شعب َّبدلت الحرب الجائرة
الذي وصل حد األساطير،
والظالمة كل طقوس حياته اليومية ،فاستنزفت قوته
ومدخراته ،ودفعت به نحو الجوع والمعاناة وقسوة
العيش ،وم��ع ذل��ك صمد وع��ض على ال��ج��راح ،وشد
األحزمة على البطون ،وكل ذلك كرمى لعيون الوطن..،
وجيش لم يعرف للراحة طعمًا منذ خمس سنوات
ٌ
ونيف ،وهو يعلم بأن عدوه قاتل ومتوحش ،ويعلم
أيضًا بأن حياته مهددة في كل ثانية تمر ،ومع ذلك
يواصل التقدم والثبات واالستمرار ،وكل ذلك أيضًا
كرمى لعيون الوطن...
في حياتنا اليومية أمثلة ترتبها الصدف لتعطينا
أنصع األمثلة والبراهين على مكنونات ما تحمله
نفوس الرجال منا وكذلك النساء ،وبخاصة في زمان
األزم��ات وال��ك��وارث كهذا الزمان ال��ذي نحياه بكل
تفاصيله اليومية الضاغطة ،والتي تستحق الكتابة
لتكون تأريخًا ألجيالنا القادمة ،التي تستحق أن
تعرف أية جينات نقية وبهية تحمل في عروقها
وقلوبها وعقولها أيضًا..
باألمس القريب وردني نبأ استشهاد ضابط قريب
لي ،وأنا أعرف أسرته فردًا فردًا ،والده ضابط تقاعد
برتبة عميد ،والدته سيدة فاضلة ّربت أسرتها على
قرية من
الفضيلة والوطنية ،ويعيشان وأوالدهما في ٍ
«الك ْفر» اشتهرت بالموقعة
قرى السويداء اسمها َ
الشهيرة التي حصلت بها أيام االحتالل الفرنسي،
وكتب الكثير عن هذه المعركة حتى أن الفرنسيين
ُ
أنفسهم سجلوا في دفاتر يومياتهم ما رأوه بأم
أعينهم من بطوالت أذهلتهم ،حيث كان الفرسان
يغيرون بالعصي والبلطات ويقتلون جنود العدو
ويستولون على مدافعه ودباباته.
وأنا في طريقي لهذه القرية لزيارة األسرة ومواساتها
رحت أرتب الكلمات التي من شأنها أن تخفف ولو
قليال من هول المصاب ولوعة الفقد ،وحين وصلت كان
ً
أول من استقبلني والد الشهيد وأعمامه وأبناؤهم،
كانت الهامات مرفوعة والجباه وضاءة مع ابتسامة
عريضة ارتسمت على فم الوالد أذهلتني وجعلتني
أقف مندهشًا أمام عظمة هذا األب وشموخه ،وعندها
تبدد كل الحزن الذي كان يخيم فوق تفكيري طوال

الكحل االبي�ض

رواي�������ة �����ص����درت ح��دي��ث�� ًا
للكاتبة �أم���اين امل��ان��ع ،ج��اءت
حتت عنوان (الكحل الأبي�ض)
وهي من �إ�صدار م�ؤ�س�سة �سوريانا
للإعالم.
�أح����داث ال���رواي���ة ت��ق��ف يف
م��واج��ه��ة م��ا ي����ؤرق ال�سوريني
م��ن��ذ خ��م�����س ���س��ن��وات ،ب�سبب
ه��ذه احل��رب املفرو�ضة عليهم،
والآث����ار الوخيمة التي فتكت بكل �شيء
وب��ه��ذا تر�صد ال��رواي��ة �أح���وال ال�سوريني
داخل �سورية وخارجها لتبدي للقارئ �أ�شكال
املعاناة ال�صعبة ،وما خ ّلفته احلرب من دمار

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

ل�ل�أم��ك��ن��ة ،وخ����راب ل�ل�أزم��ن��ة،
ورماد للنفو�س ،وبرت للأحالم..
م��ن ج��ه��ة ،وال��ت��ع��ل��ق ب��الأر���ض،
وال���وط���ن ،وال��ت��اري��خ ،وال��ق��ي��م،
وال�����س��ي��ادة ،والعي�ش ال��ك��رمي،
والعزة ،والكربياء والدفاع عنها
جميع ًا من جهة ثانية!
رواي���ة يلفّها ال��ه ّ��م الوطني،
مثلما يلفّها احلنني �شوق ًا حلياة
رائ��ق��ة� ،سعيدة ،مت�ضي يف �سلم احل�ضارة
والتقدم بهدوء ور�صانة وعزم.
جاءت الرواية يف حوايل � 180صفحة
من احلجم الكبري.

الطريق ،وأحسست بأنني ذاه��ب للتهنئة بعرس
الشهيد وليس للعزاء به.
قال الوالد موجهًا الكالم لي :ال تحزن! بل عليك أن
قائال أمضيت خدمتي
تفتخر كما هو حالنا اآلن ،وأكمل ً
سخونة من بلدنا الحبيب
العسكرية في أكثر المناطق
ً
سورية ،وخضت كما تعلم أكثر من حرب ،ولكم تمنيت
أسوة بآخرين من شهداء العائلة إال
أن أموت شهيدًا
ً
أن الله لم يمنحني هذا الشرف العظيم ،واآلن ها هو
ولدي النقيب جاد قد ارتقى شهيدًا إلى جوار ربه
فحقق الله أمنيتي بولدي الذي أزداد فخرًا واعتزازًا
به حينما علمت من رفاقه األبطال في ساحة المعركة
أنه استشهد واقفًا كاألشجار ..استشهد ويده مطبقة
قائال :تعلم أنه استشهد في
على الزناد ،وأكمل الوالد ً
معركة ضارية (بدير الزور) وهذه المحافظة أثيرة لدي
كباقي المحافظات السورية ألن في عقيدتنا السورية
من ضباط وصف ضباط وجنود سوريين ال نرى فرقًا في
أن ندافع عن تراب الوطن في أي مكان يدعونا إليه
الواجب الوطني المقدس...
أمام هذه الوطنية الصادقة ،وأمام هذا اإلحساس
العالي بالمسؤولية ّبدلت ما كنت رتبته من كالم
وعبرت عن راحتي الداخلية وسعادتي بما رأيت من
عزة وشموخ وما سمعت من كالم ينضح بالوطنية
واإلباء...
استمرت الجلسة ألكثر من ثالث ساعات كان الوطن
حاضرًا في كل كلمة قيلت األمر الذي أسهم بغسل
الكثير من الهموم المتراكمة في داخلي وفتح أمامي
أفاقًا ُجلها يدعو إلى الصبر والجلد والصمود ،ألن
حماية الوطن وترابه وحدوده وأسواره ال تتأتى إال إذا
ساد هذا اإلحساس الرائع بالمسؤولية وأحس الذين
يدافعون عن تراب الوطن ،ويصمدون في وجه أعدائه
بأنهم ماثلون في أعماقنا وخالدون ،سواء استشهدوا
أم استمروا بالقتال والتصدي لكل هذا المد الطاغي
من إرهابيين وقطاع طرق وخريجي سجون متعطشين
لدماء األبرياء..
حين َّقبلت جبين هذا الوالد البطل وغ��ادرت مودعًا
أدركت بكثير من اليقين والثقة بأن سورية ماضية
إلى صبحها وشروقها ،وأننا نحن السوريين الشرفاء
ماضون إلى النصر ،ولسوف يسجل التاريخ أنصع
بلد حمت ترابه سواعد
وأجمل وأبهى الصفحات عن ٍ
أبنائه القوية ،وصانت كرامته بطوالت الرجال ،وما
بشموخ ف��وق أضرحة
ه��ذه الشواهد التي وقفت
ٍ
الشهداء إال أوسمة نعلقها فوق صدورنا لنقول للعالم
أجمع :حين تنظر إلينا عليك أن تغض البصر فنحن
حماة هذه األرض وأصحابها ،فوق ترابها عشنا وفوق
ترابها نموت ،ويحق لنا أن نفخر فنحن من زرع بذور
الكرامة والبطولة والرجولة في قلوب الشهداء ونحن
من نحصد اليوم ثمار ما زرعنا.
mouhammad.houdaifi@gmail.com

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

ع�سل املرايا
اقرتبت منه .ق ّبلت خده ،وم�ضت!
�ش ّيعها بنظرات حائرة ،مل ي�ستطع البقاء
طوي ًال .خرج من املقهى� .سار على الكورني�ش
البحري .وقف قبالة البحر م��رات .تن�شق
الهواء الفاتر بقوة.
وعندما عاد لل�سري ،كانت رائحة م�شو�شة
متلأ �أنفه!
ه���ذه ه��ي الأ���س��ط��ر الأخ��ي�رة م��ن رواي���ة
(ع�سل املرايا) للأديب الفل�سطيني نافذ �أبو
ح�سنة ،ال�صادرة حديث ًا يف مدينة بريوت عن
دار �ضفاف ،وهي ت��دور حول احل��ال العربية امل�أزومة
يف البقاع اجلغرافية العربية ،وال�سيا�سية ،والثقافية
�أي�ض ًا ،وذل��ك عرب مقاب�ض روائية تعتمد �صيغة تعدد
الأ�صوات حول احلدث الواحد� ،أو الظاهرة الواحدة،

فتح�ضر احل��ال العراقية ،مثلما حت�ضر
احلال اللبنانية واحلال ال�سورية ،وكذلك
احل��ال الفل�سطينية �أم��ك��ن ً��ة ،و�أع�لام�� ًا،
و�أفكار ًا ،ور�ؤى ،و�أحالم ًا ،مبا حتمله من
املعاين ال�سامية و�سط ظ��روف ال ميكن
تعريفها �إال ب���أن��ه��ا ال��ظ��روف اخل��اذل��ة
واملوجعة يف �آن.
�أب���ط���ال ال���رواي���ة ك�ث�رة� :شخو�ص،
و�أح��ل�ام ،وق�����ض��اي��ا ،و�أم��ك��ن��ة ،و�أزم��ن��ة،
وثنائيات ..،تت�صادم جميعها من �أجل
حتبري الأ�سطر بال�ضوء الذي يحيل حوامل الرواية �إىل
مرجعياتها ،مثلما يحيل احلكايات �إىل ينابيعها! تقع
الرواية يف (� )306صفحات من احلجم الكبري ،وغالفها
للفنان ل�ؤي حازم.

