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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

مبنا�سبة يوم القد�س العاملي

القد�س يف املدونة ال�سردية ()4 – 3
ال يمكن مغادرة الحديث عن الرواية الفلسطينية المقدسية الصادرة في القرن الفائت من دون اإلشارة إلى ثالثية
نبيل خوري« :ثالثية فلسطين» ( )1974بأجزائها الثالثة« :حارة النصارى» ،و«الرحيل» ،و«القناع» ،التي تشبه قصيدة
ّ
والسيما ما يعني المرأة المقدسية التي غالبًا ما تطاردها لعنة
نثر طويلة عن القدس قبل االحتالل الصهيوني وخالله،
ارتداء السواد بسبب استشهاد زوج لها ،أو ابن ،أو شقيق ،أو حبيب .ويمكن التمثيل لذلك بالجزء األول من الرواية
التي تكاد تكون توثيقًا للتاريخ الفلسطيني الحديث ،ما بين اإلضراب الستيني قبل الثورة الكبرى سنة  1936وما بعد
هزيمة حزيران بقليل ،والتي تفصح عن انتسابها الواضح إلى الرواية الفلسطينية المقدسية من خالل شخصية بطلها
«يوسف راشد» ،أحد أبناء حارة النصارى المعروفة في الجزء القديم من مدينة القدس ،الذي رافق صراع الفلسطيني،
منذ يفاعته ،مع مغتصبي أرضه ،وخاض غماره إلى أن قضى شهيدًا في عدوان حزيران .1967
ّ
وإلى المجال نفسه تنتمي رواية ليلى األطرش األولى« :وتشرق غربًا» ( )1988التي حضرت القدس فيها بقوة الفتة
للنظر ،عبر جيلين من أبناء فلسطين :أول ينتمي إلى مرحلة النكبة ،وثان إلى الهزيمة الحزيرانية ،والتي تجاوزت
في الرواية كونها فضاء حاضنًا لألحداث والشخصيات إلى كونها فضاء دالليًا مفعمًا بنثارات من جغرافية المدينة،
ّ
وتحوالتها فيما بين النكبة والهزيمة.
وتاريخها،
ّ ّ
ّ
ولعله من المهم ،هنا ،اإلشارة إلى الكتاب السيرذاتي« :ظل آخر للمدينة» ( )1994للقاص محمود شقير الذي كانت
سلطات االحتالل أبعدته عن مدينته القدس سنة  1975ولم يستطع العودة إليها إال سنة  ،1993والذي ّ
قدم فيه
ما يمكن ّ
ّ
عده ثبتًا ّ
وتحوالتها ،على غير مستوى ،بعيد االحتالل
مهمًا بجغرافية المدينة ،وطقوسها االجتماعية،
الصهيوني لها في حزيران .1967
ّ
ّ
وللراحل زكي العيلة رواية بعنوان« :غزل الذاكرة» ( ،)1997تتجاوز الشخصيات فيها أسها الواقعي لتصبح رموزًا
ّ
دالة على ّ
مكونات الصراع الفلسطيني – الصهيوني والقوى االستعمارية التي أمعنت في رعاية الحركة الصهيونية
الواقعي في شخصية «عايدة» التي غالبًا ما ّ
ّ
يتم المطابقة
ودعمها ،وتمكينها من اغتصاب فلسطين التي تجد معادلها
ً
ّ
بينها وبين القدس في الرواية ،والتي قاومت إغراءات األمريكي «تاش» ،والبريطاني «كوك» ،ثم لم تصمد طويال أمام
ّ
اليهودي «بن نفتالي ديفيد» الذي حملت منه سفاحًا بطفلها «جاد» ،بعد أن تخلى «نبيل» عنها ،وتركها نهبًا لألقدار
واإلرادات التي كانت تعصف بها.
ّ
وثمة للمقدسي المولد والنشأة  /األمريكي اإلقامة الناقد د .عيسى بالطة رواية بعنوان« :عائد إلى القدس» ()1998
تحكي قصة عاشقين مقدسيين في المنفى ،وقبل أن تكحل العاشقة عينيها برؤية القدس التي أرادت العودة إليها
يباغتها الموت ،فيتخذ العاشق قرارًا بالعودة هو إلى القدس التي لم تكن تفارقه ،كما لم تكن تفارق حبيبته ،لحظة:
«لك أقدم لوحة هذا الخريف األخير ،الذي أقضيه في هذه البالد ،وفي المستقبل القريب ،بعده أنا عائد إلى الوطن ،أنا
عائد إلى القدس ،ولذكراك يا وداد ،بقية حياتي».
ُّ
ّ
ّأما السنوات الثماني الفائتة من العقد األول من هذه األلفية فتمثل عالمة فارقة ،ومنعطفًا مهمًا ،في الكتابة الروائية
ّ
مثلت القدس ،في الكثير منها ،فضاء مركزيًا على المستويين الحكائي والداللي ،ويمكن ّ
عد تلك
الفلسطينية التي
ّ
ّ
ّ
السنوات بداية جديدة لسرد روائي فلسطيني مديني الهوية ،بعد أن ظل ،في األغلب األعم منه ،ولنحو ثمانية عقود،
ّ
ولعل ّ
ّ
أهم ما ميز الرواية الفلسطينية
والمخيم الفلسطيني.
سردًا معنيًا بفضاءين مركزيين :الريف الفلسطيني،
ّ
المقدسية ،خالل تلك الفترة ،انتماء معظم كتابها إلى القدس ،وصدورهم في معظم نصوصهم الروائية عنها.
 ......يتبع

�أق��ام املركز الثقايف العربي يف مدينة جرمانا حما�ضرة
بعنوان (الرتاث الثقايف الالمادي . .جرمانا منوذج ًا) للباحث
(ماجد �سلوم) حيث ح�ضر جمهور متن ّوع و مهتم بالرتاث من
�أهل جرمانا واملقيمني فيها .
قدم للمحا�ضرة منهال الغ�ضبان مدير املركز الثقايف العربي
ّ
وخا�صة �أنه
املحا�ضرة
مو�ضوع
أهمية
�
عن
ث
فتحد
جرمانا
يف
ّ
ّ
مادي و
اتخذ جرمانا منوذج ًا لتناول ما امتازت به من تراث
ّ
الما ّدي .
قدم
ب��د�أت املحا�ضرة بتعريف ال�تراث ال�لام��ا ّدي حيث ّ
املحا�ضر مفهوم الرتاث الالمادي عرب ح�ضارة امتدت على مدى
ع�صور طويلة  ,فالرتاث الالمادي هو  :جمموعة املمار�سات
والطقو�س واالحتفاالت والفنون و�أداء العرو�ض والتقاليد
و�أ�شكال التعبري ال�شفهي �إ�ضافة �إىل امل��ع��ارف واملمار�سات
املتعلقة بالطبيعة والكون .
و�أكّد على الرتابط بني الرتاث الثقايف غري املادي والرتاث

الرتاث الالمادي

منبع اال�ســتعمار والإرهاب فـي �أوروبـا
هل يجر�ؤ ال�صهاينة على ارتكاب �أب�شع
املجازر يف فل�سطني ,وبقاء �أطول احتالل يف
الع�صر احلديث لوال اال�ستعمار الأوروبي!

•حممد عادل ـــــــــــــــ �ص2

ونغم ٌ
قرطبة ..دفق حننيٌ ...
تائه حزين!..
ك��ي��ف ن��خ��رج م��ن �أر� ٍ�����ض ت�سكن
جوانحنا وجوارحنا و�سوانحنا!
كيف نخرج من �أر� ٍ���ض تركنا على
وج���وه �أه��ل��ه��ا ع��ي��ون��ن��ا ومالحمنا
و�سجايانا.

• د .رحيم هادي ال�شمخي ــــــــ ص4

درة مالك �صقور
نلحظ ،وم��ن خ�لال �سري احل��دث الق�ص�صي �أن
�أ�سلوب (�ضمري املتكلم) قد �أتاح للقا�ص �أن يطرح
ر�ؤاه وتعليقاته دون �أن ي�شعر القارئ ب���أن ثمة
تدخ ًال ما قد حدث

•د .عبد اهلل ال�شاهر ـــــــــــــــ ص7

حوار مع الفنان طالل معال
ال ميكن ق���راءة واق���ع �سوريا احل���ايل �إال عرب
معرفة التاريخ ،فطاملا تعر�ض �أفقها املمتد من البحر
الأ�سود �إىل الأحمر للهجمات واحلروب والكوارث.

•حاوره :خلدون زينو ـــــــــــــــــ ص15

امل��ادي الثقايف والطبيعي بهدف �إب��راز �أهمية ه��ذا ال�تراث
ك��م��ادة �أول��ي��ة للتنوع والغنى الثقايف الوطني وارتباطه
مدعم ًا بال�صور
الع�ضوي بالرتاث املادي الثقايف والطبيعي ّ .
التو�ضيحية وال�شهادات  ,على �شا�شة عر�ض مبا يلحقها من
وحتدث عن �أماكن تاريخية
تعليقات مكتوبة ت�شرح ما فيها.
ّ
يف جرمانا كحمام جرمانا  ,وغ�ير ذل��ك من معامل و�أماكن
وال�صابون وغ�يره ..
ل�صناعات تراثية ك�صناعة القنّب
ّ
كما �أكّد على �ضرورة حماية و�صون وتفعيل الرتاث الثقايف
الالمادي .
وكذلك حماية الرتاث الثقايف غري املادي من خالل ت�شجيع
ال�سكان املحليني على اتخاذ �إج���راءات وت�شكيل ف��رق من
ال�شباب واملتطوعني حلماية هذا ال�تراث واملحافظة عليه
و�صونه والإ�سهام يف �إث��راء التنوع احل�ضاري  ,فالرتاث غري
امل��ادي هو تراث حي وفاعل يف حقيقته مبختلف جماالته
الروحية املولّدة للأفكار التي تنت�شر بني الأجيال والتي

و�صلت �إلينا ون�سعى للحفاظ عليها كجزء من املكون االنتمائي
لهوية متيزنا ومتيز تنوعنا الثقايف.
�إنّ مفهوم الرتاث الثقايف الالمادي بني ال�شعوب يتعزز من
خالل تبني اتفاقية بني الدول الأطراف ل�صون هذا الرتاث
بروح من التعاون وامل�ساعدة باعتباره امل�صدر الرئي�س للتنوع
والغنى الثقايف.
حت��دث املحا�ضر ع��ن دع��م و���ص��ون ال�ت�راث الثقايف
و
ّ
ال�لام��ادي وت�شجيع ومتكني ال�شباب يف جم��االت العمل
التطوعي وع�بر برامج خا�صة تبتغي تطوير�أهدافها
لت�شمل على ال�صعيد الوطني توثيق ال�ت�راث الثقايف
الالمادي عرب حتقيق التنمية امل�ستدامة باالتفاق مع
جهات ر�سمية وجمتمعية و مع جهات وجمعيات لن�شر
الوعي ب�أهم ّية هذا الرتاث .
ويف نهاية املحا�ضرة جرت مناق�شات ومداخالت من
ال�سادة احل�ضور �ساهمت يف تفعيل و�إثراء ما طرح فيها .

2

قضايا وآراء

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1496" :الأحد 2016/7/ 3م 28 -رم�ضان1437هـ

منبع اال�ســتعمار والإرهاب
فـي �أوروبـا

•حممد عادل
ل��ل��ذي��ن ال ي���ري���دون م��ع��رف��ة احلقيقة،
وللذين ال ي��ري��دون ال��دف��اع ع��ن الأوط���ان
والكرامة ،وملن يدعي �أن ما جرى ويجري
ب�سبب العروبة �أو القومية �أو التخلف �أو
الأنظمة الدكتاتورية  ....له�ؤالء نقول �إن
اال�ستعمار الأوروبي ب�شكل خا�ص هو من مزّ ق
وق�سم وفتّتت الكثري من بالد العامل ومنها
ّ
الوطن العربي  ...وه��و اال�ستعمار الذي
يقول عن بالدنا ال�شرق الأو�سط وال يقول
ال��وط��ن العربي ....وع��ان��ت ب�لادن��ا خالل
حكمه الويالت واخلراب واجلوع والهيمنة
على الرثوات الوطنية والقومية .اال�ستعمار
الغربي ...هو من فر�ض �سايك�س بيكو ووعد
بلفور وه��و م��ن �شن احل���روب امل��دم��رة على
ب�لادن��ا ....واال���س��ت��ع��م��ار الأوروب����ي ه��و من
�صنع الكيان ال�صهيوين العن�صري فوق �أر�ض
فل�سطني لالنق�ضا�ض فيما بعد على �سورية
الأم ومنع تقدمها وتطورها ...علينا �أن
نقر�أ جيد ًا �أن اال�ستعمار الأوروبي هو منبع
الإرهاب واخلراب والعن�صرية والفا�شية.
...وما �أمريكا اال�ستعمارية االمربيالية
�إال ام�����ت�����داد ل���ه���ذا
اال���س��ت��ع��م��ار الوح�شي
ال���ذي مل ي��ت��وق��ف عن
البحث عن كل و�سائل
اخلراب والدمار ل�ضمان
م�������ص���احل���ه ووج������وده
و����س���رق���ات���ه ل��ث��روات
ال�شعوب التي تنا�ضل
م�����ن �أج�������ل احل���ري���ة
واال�ستقالل والكرامة!
فبعد غ���روب ال�شم�س
ال�بري��ط��ان��ي��ة و�إحل����اق
الهزائم بها من ال�شعوب
ال���ت���ي ن���ا����ض���ل���ت ���ض��د
اال�ستعمار الربيطاين
البغي�ض وك��ان �آخرها
الن�ضال البطويل ل�شعبنا العربي يف جنوب
اليمن وانت�صاره على اجلي�ش الربيطاين
 ....وقبلها هزمية فرن�سا يف اجلزائر ....
وتنامي حركات التحرر يف العامل ودعمها
وم�ساندتها من قبل االحتاد ال�سوفياتي الذي
قدم الدعم وامل�ساندة لكل ال�شعوب املحبة
للحرية وال�سالم واال�ستقالل  ....حلت
�أمريكا بدل �أوروب��ا يف ال��دور اال�ستعماري
القذر فخا�ضت الكثري من احل��روب ودمرت
م��دن�� ًا ب�أكملها لكنها مل تنت�صر يف �أي من
حروبها الدموية  ،بل عملت على تق�سيم
الدول و�شرذمتها  ....لكنها هزمت يف فيتنام
هزمية �ساحقة بفعل مقاومة با�سلة ودعم
�سوفياتي �صيني �أ ّدى �إىل خ��روج �أمريكا
ذليلة من ح��رب طويلة  ....لقد ا�ستبدل
اال�ستعمار �أ�سالبيه ,فبدل الإبادة واحلروب
والغزو واال�سرتقاق واال�ستعمار ال�سيا�سي
واال�ستعمار االقت�صادي كما يف ال�سابق جل�أ

�سايك�س
الآن �إىل �شكل جديد ومطور يتم ّثل يف الغزو
من الداخل .للذين يكذبون ويتباكون على
احلرية والدميقراطية  ....دققوا يف تاريخ
�صالحية اتفاقية �سايك�س بيكو � 99سنه
...ووعد بلفور � 99سنه.
من يرفع �شعار تق�سيم املق�سم وتفتيت
املفتت  ...من يرفع �شعار الفو�ضى واخلراب
والدمار  ...من يزود بالأ�سلحة والتوجيه
واخل���������ب���������رات غ�ي�ر
اال���س��ت��ع��م��ار الأوروب����ي
والأم���ري���ك���ي وال��دع��م
والتدخل الرتكي كع�ضو
يف حلف الناتو و�أطماع
تركية قدمية يف الوطن
ال��ع��رب��ي؟! .ه��ل يجر�ؤ
�أحد على االق�تراب من
�سوريا وامل��ق��اوم��ة لوال
الغرب اال�ستعماري

هل يجر�ؤ ال�صهاينة على
ارتكاب �أب�شع املجازر
يف فل�سطني ,وبقاء
�أطول احتالل يف الع�صر
احلديث لوال اال�ستعمار
الأوروبي!

...وه���ل يجر�ؤ �أحد
م���ن ال�����ص��ه��اي��ن��ة على
ارتكاب �أب�شع املجازر يف
فل�سطني منذ منت�صف
ال��ق��رن املا�ضي �شبيهة
مب��ا يجري الآن يف �سورية وبقية الوطن
العربي ,وبقاء �أط��ول احتالل يف الع�صر
احلديث لفل�سطني لوال اال�ستعمار الأوروبي
....دع��م��ا وت�سليحا ومت��وي�لا وخ�برة ...
و�شراء ما ميكن �شرا�ؤه من الأنذال والعمالء
واملرتبطني باال�ستعمار ...ما يجري الآن
من غزو ا�ستعماري غربي هو تكملة ملا بد�أ
به �أعداء الأمة العربية  ...لكن هذه املرة
�سوريا قاومت وتقاوم بكل ما �أوتيت من قوة
للدفاع عن الوطن مهما غلت الت�ضحيات ...
واملقاومة اللبنانية ت�شكل ق��وة رادع��ة يف
وجه الأع��داء  ...وكذلك الدعم الرو�سي
والإي��راين وكل ال�شعوب الراف�ضة للتدخل
اال�ستعماري يف �سوريا ال�صمود واملقاومة
والتي �سطرت بت�ضحياتها �أروع �صور املقاومة
يف وجه الغزاة اجلدد و�أربكت خمططاتهم
التو�سعية والوح�شية .
يذكر املفكر العبقري اجلغرايف الدكتور

بيكو

بلفور

هتلر

ج��م��ال ح���م���دان يف ك��ت��اب��ه ا���س�ترات��ي��ج��ة خجال  .فمن نظريات القهر والتفوق بد�أ
اال�ستعمار والتحرير �إن منبع اال�ستعمار تق�سيم ح�ضاري للأجنا�س �أو تق�سيم جن�سي
�أوروب�����ا وك���ل احل����روب ال��ت��ي ج���رت كانت للح�ضارات  .فزعم مرة �أن “الرجل الأ�صفر
بتخطيط ودع��م من اال�ستعمار الأوروب���ي يعي�ش يف املا�ضي “ والأ���س��ود يف احلا�ضر ،
ال��ذي �سيطر على م�ساحات من الأر���ض يف �أما الأبي�ض فهو يعي�ش يف امل�ستقبل “ ومرة
كل القارات للنهب وال�سرقة بزعم التطور �أخرى و�ضع نظرية الأجنا�س الأطفال”.
و�أخ�يرا انتهى اال�ستعمار مع العن�صرية
وتطوير البالد  ....كما يحدث الآن با�سم
�إع���ادة الإع��م��ار بعد �أن مت تدمري البالد النازية �إىل ت�صنيف بيولوجي للأجنا�س
والق�ضاء على م��ن تبقى م��ن الب�شر قتال مييز بني الأجنا�س ال�سادة herrenvolk
وه�����م ال��ب��ي�����ض  ،والأج����ن����ا�����س ال��ف��ع��ل��ة
وت�شريدا وجتويعا ...
“من احل��ق��ائ��ق اجل���دي���رة ب��االه��ت��م��ام  hilfenvolkوهم “ امللونون “ وكال جعل
والت�أمل والتي ت�ؤكد ه��ذا ال��ذي نقول عن مراتب ودرجات!
و�إذا كانت عن�صرية اال�ستعمار يف عنفوانه
عن�صرية اال�ستعمار ووح�شيته وتغ ّوله
و�صراع الأجنا�س� ،إن اال�ستعمار كله ما مت �إال �سافرة بال حياء وال خجل  ،فهي مل تفعل يف
على يد �أوروبا الفا�شية والنازية والعن�صرية �شيخوختها �إال �أن تقنعت بنقاب الرياء دون
وم��ا مت �إال خ��ارج��ه��ا ....ف��ل��م ي��ح��دث قي �أن تغري جلدها  ،فكانت النظريات الإن�سانية
التاريخ احلديث �أن ا�ستعمر جزء من �أوروبا والأبوية  ”paternalismيف اال�ستعمار
با�ستثناء نقط من اال�ستعمار اال�سرتاتيجي ك��ذا مثل ع��بء الرجل الأبي�ض ور�سالة
يف جبل ط��ارق ومالطه وقرب�ص  ...وفيما احل�ضارة والأب الأبي�ض �أو الأخ الأكرب ....
ع��دا ه��ذا  ،فقد ت�شتعل احل��روب الدامية الخ ,ولكن هذا كله منطق فج ال ُي�س ّوغ �أكرث
داخل �أوروبا ،ولكنها احتالل ع�سكري م�ؤقت مما يربئ  ،ويظل اال�ستعمار و�صمة يف جبني
امل�ستعمر �أك�ثر منه يف جبني امل�ستعمرات,
�أو ت�سوية حدود داخل �إطار القوميات.
وعار �أوروب��ا �أكرث من عار املداريات  ،ويظل
اال�ستعمار – بو�ضوح – �صناعة �أوروبية يف ال��ن��ه��اي��ة ظ��اه��رة عن�صرية جن�سية
– �صناعة �أوروبية م�سلحة ولكنها للت�صدير بحتة  ...ويكفي �أن يتحدث بع�ض الكتاب
الأوروب��ي�ين �أنف�سهم عن
�إىل خارج �أوروب��ا فقط
“ ال�سجل امل�أ�ساوي القذر
وغري قابلة لال�ستهالك
لعملية “الأوربة” بعد
املحلي بحال!
خ��روج��ه��م وه��زائ��م��ه��م
ولقد كان اال�ستعمار
بف�ضل مقاومة ال�شعوب
يف �أوج بط�شه ي�س ّوغ
الوح�شي
اال�ستعمار
املنا�ضلة  ....اخرتعوا
ل��ن��ف�����س��ه  -متبجحا
– ب��ن��ظ��ري��ات ال��ق��ه��ر مل يتوقف عن البحث اال�ستعمار اجلديد ....
ي�ستبدل باال�ستعمار
وال���ت���ف���وق ال��ع��ن�����ص��ري
اخلراب
و�سائل
كل
عن
ال�سيا�سي واالقت�صادي.
 ،ح��ت��ى �إذا ا�ست�شعر
ن���ه���اي���ت���ه وه���زمي���ت���ه والدمار ل�ضمان م�صاحله ولكن يظل اجلميع على
خ���ط ال��ن�����س��ب امل��ب��ا���ش��ر
وطاردته عقدة الذنب ووجوده و�سرقاته
ال��ذي ينحدر من �صراع
بحث – منافقا – عن
التي
ال�شعوب
لرثوات
الإب�������ادة  ....وي��ظ��ل
الت�سويغ يف نظريات
الإن�����س��ان��ي��ة والأخ����وة! تنا�ضل من �أجل احلرية .اال�ستعمار يف �صميمه
�صراع �أجنا�س وحركة
وبني النقي�ضني خرج من
عن�صرية من الناب �إىل
النظريات ما يندى له
الظفر.
جبني العلم واحلقيقة

قضايا وآراء

“ �أ�ضواء على الرتبية والثقافة العربية
الإ�سالمية يف ال�شام واجلزيرة”..

نقطة
على
حرف

• مالك �صقور

نباهة و�سرعة بديهة

• �سلوى �صالح
مي��ث��ل ك��ت��اب « �أ����ض���واء ع��ل��ى ال�ترب��ي��ة
والثقافة العربية -الإ�سالمية» للباحثة
الدكتورة ملكة �أبي�ض» درا�سة علمية غري
م�سبوقة لتلقي ال�ضوء على انتقال بالد
ال�شام من الهيمنة الثقافية الهيللينية
الرومانية البيزنطية �إىل امل�شاركة يف �صنع
الثقافة العربية الإ�سالمية بعد فتحها
مبا�شرة على يد العرب امل�سلمني.
واع��ت��م��دت الباحثة يف درا�ستها على
مرجع �شهري هو «تاريخ مدينة دم�شق» البن
يعد من �أ�ضخم كتب الرتاجم
ع�ساكر الذي ّ
�إذ مت انتقاء �أعالمه ممن حل بهذه املنطقة
�أو ورده��ا منذ بداية التاريخ حتى وفاة
امل����ؤل���ف ..وا�ستخدمت الباحثة كذلك
طريقة ج��دي��دة تو�صلت �إليها بتطبيق
مناهج الدرا�سات االجتماعية يف املجال
التاريخي ما جعلها تبد�أ الكتاب بتعريف
�أدب ال�تراج��م ع��م��وم�� ًا وب��ت��اري��خ مدينة
دم�شق خ�صو�ص ًا وتتو�سع يف �شرح الطريقة
اجلديدة ملا لها من فائدة يف الرجوع �إىل
�أدب الرتاجم يف البحث العلمي.
ويق�سم الكتاب ال�����ص��ادر ع��ن « الهيئة
العامة ال�سورية للكتاب» �إىل ثالثة �أق�سام
يتطرق الق�سم الأول �إىل �أدب الرتاجم
ك��م��رج��ع للبحث يف ال��ث��ق��اف��ة وال�ترب��ي��ة
العربية – الإ���س�لام��ي��ة ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
�إطار البحث وطريقته� ..أما الق�سم الثاين
فيتطرق �إىل دور القائمني على ال�سلطة يف
الثقافة والرتبية من اخللفاء الرا�شدين
�إىل الأمويني �إىل العبا�سيني ..فيما يتطرق
الق�سم الثالث ب�ين �أه��ل العلم وامل�سائل
االق��ت�����ص��ادي��ة واالجت����اه����ات ال��ف��ك��ري��ة
والتبادل الثقايف.
ولفتت ال��دك��ت��ورة ملكة �أن الطريقة
ال��ت��ي ط��ورت��ه��ا �أت��اح��ت لها التو�صل �إىل
معطيات كمية ت�شمل �أع����داد املعلمني
واملتعلمني وتوزعهم على مناطق ال�شام
واجل��زي��ة وبح�سب اجل��ن�����س واالن��ت��م��اء
القبلي واالهتمامات العلمية والرحلة يف
طلب العلم مو�ضحة يف مقدمة الكتاب �أن
احل�ضارة العربية الإ�سالمية �أعطت يف �أوج
ازدهارها نظام ًا تربوي ًا عما متخ�ضت عنه
احل�ضارات الأخرى.
وقالت �إن الباحثني اهتموا بالتعرف
�إىل مزايا هذا النظام ومواطن �ضعفه �إال
�أن معظم الدرا�سات التي ن�شرت وقعت يف
خط�أين :الأول �أنها نظرت للنظام الرتبوي
ال��ع��رب��ي الإ����س�ل�ام���ي يف ج��م��ل��ت��ه مب��ع��زل
ع��ن ال��ع��وام��ل ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية التي �أحاطت به ..والثاين
�أنها ا�ستقت معلوماتها من كتب الرتبية
العربية القدمية التي تنزع نزعة مثالية
م��ن ح��ي��ث �أن��ه��ا ت��ع��ال��ج واج��ب��ات املعلمني
واملتعلمني وتلح على �أن ال هدف لطلب العلم
�إال مر�ضاة اهلل.
وع��م��ل��ت ال��ب��اح��ث��ة يف درا���س��ت��ه��ا على
تاليف هذين اخلط�أين فح�صرت اهتمامها
بالو�ضع الثقايف والرتبوي يف مكان حمدد
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ببالد ال�شام واجلزيرة ..وزم��ان بالقرون
الثالثة الأوىل للهجرة ..وا�ستندت يف
حتديد الإط���ار اجل��غ��رايف للدرا�سة �إىل
املفهوم ال�سائد عن «تاريخ مدينة دم�شق
« ح��ول نواحي ه��ذه املدينة وال��ذي ميتد
�إىل احلدود املعروفة قدمي ًا لبالد ال�شام..
�أما الإطار الزمني فيبد�أ مع الفتح العربي
الإ�سالمي لبالد ال�شام ويتوقف عند بداية
القرن الرابع لأهمية هذه الفرتة يف و�ضع
�أ�س�س الرتبية العربية الإ�سالمية ونق�ص
املعلومات حولها يف الدرا�سات التي تعالج
تاريخ هذه الرتبية.
و�أخذت د .ملكة بعني االعتبار �أن الثقافة
العربية الإ�سالمية مل يكن مبقدورها �أن
تنتج خالل القرون الثالثة الأوىل نظام ًا
للتعليم ي�ضم م�ؤ�س�سات تربوية متميزة
حمددة �أما ال�شواهد والأخبار التي ح�صلت
عليها فيما يتعلق بهذه الفرتة فال ميكن �أن
تكتمل �أهميتها العلمية �إال �إذا نظرنا �إىل
الرتبية باملفهوم ال��ذي يقرتحه «ج��ورج
دوبي» عندما قال� :إن»تاريخ الرتبية يهتم
بدرا�سة جميع الو�سائل التي تنقل النماذج
الثقافية �إىل الأفراد».
وا���س��ت��ع��ر���ض ال��ك��ت��اب ال��واق��ع يف 256
�صفحة ن�شاط اخللفاء وكبار امل�س�ؤولني
الذين كانت لهم �صلة وا�ضحة بالرتبية يف
ال�شام واجلزيرة يف عهد اخللفاء الرا�شدين
والأمويني والعبا�سيني الأوائل وتف�سري هذا
الن�شاط يف �ضوء الظروف املحيطة بهم
وا�ستخال�ص النماذج الثقافية التي اهتدوا
بها يف عملهم ..و�أف���ردت الباحثة ف�ص ً
ال
للتبادل الثقايف بني الأقطار الإ�سالمية
وال�سيما عن طريق الرحلة يف طلب العلم
مع الت�أكيد على �أهمية ه��ذا التبادل يف
توحيد الرتبية العربية الإ�سالمية يف
�إطار من التنوع ح�سب الزمان واملكان.
وت�أمل الدكتورة «ملكة �أبي�ض» �أن تكون
الدرا�سة التي قدمتها يف الكتاب مبثابة
متهيد الطريق لدرا�سات �أكمل و�أدق فيما
بعد و�أن تكون فاحتة ل��درا���س��ات �أخ��رى
ت�ستغل الزاد ال�ضخم الذي متلكه املكتبة
العربية الإ�سالمية من �أدب الرتاجم.

كثيرًا ما نسمع حكايات وقصصًا ونوادر
عن سرعة البديهة ،والجواب المسكت،
وهذه القصص ما زالت في تراثنا ،فعلى
سبيل الذكرى أورد بعض األمثلة:
ـ1ـ
يحكى أن ملكًا من ملوك العرب أقام حفل
استقبال ،وكان الشاعر الكبير بدوي الجبل
من بين المدعوين ،وقد لحظ الحاضرون أن
الملك حين استقبل بدوي الجبل مصافحًا،
قال له (و)؛ ّ
فرد عليه بدوي الجبل (إن).
لم يفهم السادة المدعوون ما رمى إليه
الملك ،وال جواب بدوي الجبل كان واضحًا.
ولم يفهموا شيئًا .قبيل نهاية السهرة،
ً
سأل أحدهم بدوي الجبل قائال:
"لم نفهم ما أراد الملك من قوله لك (و)،
ولم نفهم أيضًا جوابك له (إن) فضحك
ب��دوي الجبل (رحمه الله) وق��ال :قصد
الملك بقوله ل��ي( :و) ـ اآلي��ة الكريمة
"والشعراء يتبعهم الغاوون ألم َ
تر أنهم
واد يهيمون وأنهم يقولون ما
في كل ٍ
ال يفعلون" وأجبته بـ (إن) وأقصد أيضًا
اآلية الكريمة" :إن الملوك إذا دخلوا قرية
أفسدوها".
ـ2ـ
وهذا على مبدأ (إن اللبيب من اإلشارة
يفهم) ،فهذه (النادرة) أو ما قيل أعاله،
تذكر بأبي العالء المعري ،عندما قام
برحلته التاريخية إلى بغدادُ ،
واستقبل
ً
استقباال يليق به ..وقد احتضنه الشريف
الرضي والشريف المرتضى ،وتردد على
مجلسيهما وكانت الصلة قوية والعالقة
متينة بين الشريفين الرضي والمرتضى
وب��ي��ن أب��ي ال��ع�لاء .وق��د رث��ى والدهما
بقصيدة عصماء ،والمعروف أن أبا العالء
ً
ً
قليال ما مدح ،وقليال ما رثى..
وحدث ذات مرة ،وأبو العالء في مجلس
الشريف المرتضى ـ ف��ي أث��ن��اء ذل��ك،
جرى الحديث عن أبي الطيب المتنبي،
وكان الشريف المرتضى يمقت المتنبي
ويتعصب عليه ،وكان أبو العالء
ويكرهه،
ّ
يحب المتنبي ويجله ويتعصب له( .وقد
كتب أبو العالء (معجز أحمد) في شرح
ديوان المتنبي ،ثم كتب (الالمع العزيزي)
أيضًا عن أبي الطيب) .ويبدو أن الشريف
المرتضى أسرف في االنتقاص ّمن أبي
الطيب المتنبي وذكر عيوبه .فعلق أبو
ً
العالء قائال( :لو لم يكن ألبي الطيب إال
قوله" :لك يا منازل في القلوب منازل"
ـ لكفاه) .فغضب الشريف المرتضى
وأمر بإخراجه من مجلسه ،وتكلم ببذاءة
(ي���ورد ه��ذه الحادثة
ل��ن أذك��ره��ا هناُ ً .
طه حسين) .وفعال ،أخرج أبو العالء من
المجلس ،ولما ه��دأت نفس الشريف
المرتضى س��أل ال��ح��اض��ري��ن :أت���درون
ِل َ��م اختار األعمى هذه القصيدة ،دون
غيرها من غرر المتنبي؟ فقالوا :ال .فقال
المرتضى :إنه يقصد بقوله .البيت التالي
من القصيدة:
ناقص
وإذا أتتك مذمتي من
ٍ
فهي الشهادة لي بأني كامل
تمثل هذه الحادثة ،حذق أبي العالء،
ودق��ت��ه ،وع��م��ق م��غ��زاه ،وب��ع��د م��رم��اه،

وفي الوقت نفسه تبين فطنة الشريف
المرتضى وقوة ذاكرتهّ ،
وشدة فهمه ،لما
رمى إليه أبو العالء .كذلك تبين موقف
أب��ي العالء ،إذ لم ُ يستطع أن يتغاضى
أو يسكت عندما ذك��ر أبو الطيب حبيبه
ّ
بالسوء والقدح والذم ،وهو يحبه ويجله،
ولوال هذه الحادثة ـ اإلهانة ،ربما لم يغادر
أبو العالء بغداد بالسرعة التي غادرها
فيها حزينًا .ويجب القول :إن أبا العالء لم
يذكر هذه الواقعة ال من قريب وال بعيد.
ال تلميحًا وال تصريحًا .ذكر أنه غادر بغداد
محزونًا.
ـ3ـ
ولما كان الشيء بالشيء يذكر ،يروي طه
ً
حسين ،نقال عن ياقوت الحموي ،يقول:
ً
"إن رجال خرج ببغداد على سبيل الفرجة.
(طبعًا المقصود بالفرجة هنا "النزهة").
ْ
فجلس على الجسر ،ومرت امرأة حسناء،
لقيها شاب ظريف ،فقال" :رحم الله علي
بن الجهم" ـ فقالت الحسناء" :رحم الله
أبا العالء" ...ومضى كل في حال سبيله.
إال أن الرجل الجالس على الجسر ،اشتد
عليه الفضول ،إذ لم يفهم ما قاله الشاب،
وال جواب الحسناء .فما كان منه إال لحق
بها وسألها عما دار بينهما ،فقالت :قال
الشاب" :رحم الله علي بن الجهم" ويقصد
بقوله:
عيون المها بين الرصافة والجسر
جلبن الهوى من حيث أدري وال أدري
وقلت له :رحم الله أبا العالء ،أقصد قوله:
بالحزن إن مزارها
فيا دارها ِ
قريب ولكن دون ذلك أهوال
و(الحزن) ـ حي من أحياء بغداد.
ِ
ـ4ـ
عندما قرر العبدان المرافقان للزير سالم
ً
قتله والتخلص منه بعدما صار عبئًا ثقيال
عليهما ـ ع��رف بفطنته ــ أن العبدين
سيقتالنه .فقال لهما :لقد دنا حمامي،
وليس إال القبر أم��ام��ي .ف��إذا أدركتني
منيتي أريد منكما أن تبلغا أهلي وصيتي.
وعاهدهما على حفظها وتأديتها .فأقسما
له بأعظم األيمان ..فأنشد هذا البيت ـ
وقوال لهم ـ أنصي في قبري قد اختبيت:
ً
من مبلغ األقوام أن مهلهال
لله دركما ّ
ودر أبيكما
وك��رر العبدان هذا البيت حتى حفظاه
عن ظهر قلب .ثم ذبحاه ،ودفناه ،وعادا..
ولما دخال إلى سيدهما (الجرو) وأعلماه
بموت عمه الزير ،فبكاه بكاء شديدًا ،ثم
أنشداه البيت المذكور .عندما سمع الجرو
هذا البيت ،استهجن ذلك ،إذ ال معنى له.
فاستدعى أخته اليمامة ،وكانت من أذكى
نساء العرب ،وقرأ لها ذاك البيت ،فلطمت
على وجهها ،وبكت ،ثم قالت :إن عمي ال
يقول أبياتًا ناقصة .بل أراد أن يقول:
ً
من مبلغ األقوام أن مهلهال
ً
أضحى قتيال في الفالة مجندال
ّ
لله دركما ودر أبيكما
ال يبرح العبدان حتى يقتال
فألقي القبض على ال��ع��ب��دي��ن ،وبعد
التحقيق وال��ض��رب ،اعترفا أنهما ذبحا
الزير ،ودفناه ،فقتلهما الجرو في الحال.
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قرطبة
دفق حنني ...ونغمٌ تائهٌ حزين!..

• د .رحيم هادي ال�شمخي
حقيقة ...ل�ست �أدري ما الذي
ال��رح��م��ن ال��ن��ا���ص��ر»  ،و «عبد
بحدث يل و�أنا يف «الأندل�س»� ،أ�شعر –
ال��رح��م��ن ال���داخ���ل ،عا�صمة
ً
حقيقة – ك�أن الأر�ض حتبني ،ك�أن كل
ال��ع��ل��م واجل��ام��ع��ات وال�����رواد،
تراب
غيمةٍ  ،وكل �سحابةٍ  ،وكل حفنة
كانت الفتنة واال�ضطرابات ،
ٍ
تعرفني ،ل�ست �أدري من �أين ت�أتيني
والتقلبات � ،سار عليها �شاعر
الرع�شة ال��راع��ف��ة ،و�أن���ا �أه��ب��ط من
الأن��دل�����س «ل��ورك��ا» على بغلةٍ
الطائرة� ،أريد �أن �ألثم ثراها ،وثناها،
�سوداء ،ونفي منها «ابن زيدون»
و�سماها ،ور�ضاها ،تقول عيناي لكل
�أي���ام الفتنة  ،وفيها �أحرقت
�شجرة ،وكل قطرة مطر ،وكل جنمة،
قلبه «والدة بنت امل�ستكفي»
وك��ل ن�سمة� ،إن��ن��ي �أحبها� ،أع�شقها،
 ،ح�ين خانته وان�صرفت �إىل
�أ�ضمها� ،ألثمها.
«ابن عبدون»  ،وفيها بكى «ابن
«الأندل�س»؟
حزم»  ،واحرتق قلب «املعتمد»
وي�سكن اال�سم يف �شرايني القلب ،كما
على ابنه ونكب «بنو جهور» ،
ت�سكن املالمح ،كما ت�ضطرب اجلوانح،
ومن �أجلها قتل «املعت�ضد» ولده
كما ت�صرخ امل�شاعر واجلوارح� ،أنا
مزروع هنا يف «الأندل�س» �إ�سماعيل  ،و�أهلها و�صفهم «املعتمد بن عباد» و�صف ًا نف�سي ًا
ٌ
ً
ً
ً
ً
ً
�شجرة بكاء ،قيثارة غناء ،وغزة قع�ساء ،وربوة وغيمة ،حتديا عميقا حني قال عنهم:
ً
قوم ن�صيحتهم ٌ
وجنمة ،و�أن�سام ًا ،و�شم�س ًا ،وظ ً
�لا ،وعنفوان ًا ،ورم�ضاء،
غ�ش وحبهم
ٌ
ٌ
يكفيني �أن �أحلم ،و�أنا هنا يف دم�شق العربية بـ «غرناطة»
بغ�ض ونفعهم �إن �صرفوا �ضررا
ٌ
برقية تبعثها �إىل «غرناطة» تقول �أن
ف�أ�شعر ك�أن احللم
مييز احلقد يف الألفاظ �إن نطقوا
يل فيها كلمة واحدة «تعال».
ويربز احلقد يف الأحلاظ �إن نظرا
ٌ
أين؟!.
�
من
أندل�س»،
ل
«ا
إىل
من �أين يجيبني ال�شوق �
�أن يحرق القلب نفث من مقالهم
بكاء الرجال ،يا حبيبتي ،يا �أندل�سي ،لي�س �ضعف ًا ولكنه
ف�إمنا ذاك من نار القال �شررا
قوة مثل قوة نهر البكاء الذي يتدفق من قوة الدفع يف
تذوقت «قرطبة» بكل حرارتها وعنفوانها
ومع ذلك فقد
ُ
نهر «الوادي الكبري» ،الذي يطوق «�إ�شبيلية» و «قرطبة» ،وحرقتها وفرقتها ،ونزيفها ،و�أنينها  ،برغم تغري املعامل
�إيهٍ يا ب�سمة احلنني الذي تاه ،والنهر وجمراه ،واحلنان وال�سمات واملالمح ف�أنت ت�ستن�شق «قرطبة» العربية»
وم��ث��واه ،وك��ل ق�شعريرة ف��رح ،تهواين و�أن��ا �ألثم الرثيا بعراقتها التي تغلب حداثتها � ،إذ يكفي �أن الطريق �إليها
والرثى و�أقول و�أنا حتت �سمائك« :يا اهلل»!  ،ما ت�صورت ه��و ع�ين الطريق ال��ذي �سلكه �أج��دادن��ا م��ن قبل وعلى
�أبداً� ،أبد ًا �أننا خرجنا من «الأندل�س» منذ �أكرث من خم�سة الأخ�ص ق�سمها ال�شرقي.
قرون ،كيف نخرج من �أر� ٍ��ض ت�سكن جوانحنا وجوارحنا
حت�س ك���أن �« ،أب��ا احل��زم بن جهور» ينتظرك ،
أر�ض تركنا على وجوه �أهلها وتنظر يف وجوه بناتها احل�سان ،فتح�س يف مالحمهن «مالمح
و�سوانحنا!  ،كيف نخرج من � ٍ
عيوننا ومالحمنا و�سجايانا وحنايانا و�أ�صداءنا وبالبلنا ،والّدة  ،ه���ؤالء النا�س الذين مي�شون يف �شارع «كالوديو»
وع��ن��ادل��ن��ا ،وق�لاع��ن��ا ،ب��ل ودم��اءن��ا ،تركناها يف ع��روق هم مينيون وجنديون وحجازيون وعراقيون و�شاميون
«الأندل�س» ثم يقال بعد ذلك �أننا خرجنا! � ،أي
خروج وبربر� ،أكرثهم حمافظون على �أ�صولهم العربية ،وال
ٍ
هذا الذي هو �أقرب �إىل الدخول يف �أدقِّ
تزال �أل�سنتهم حتمل �أكرث من خم�سني
ال�شعريات القلبية التي ال ترى يف قلوب
يف املائة من الكلمات العربية  ،ا�ستمع
الأندل�سيني؟ .
معي وارهف ال�سمع �إىل هذا املغني على
هذه املرة حملت ج�سدي �إىل «قرطبة»:
نا�صية ميدان «خو�سيه �أنطونيو» ماذا
تذوقت «قرطبة» بكل
ُ
ً
ً
�شربة مرطبة،
يا «قرطبة» ،يا
ولفظة حرارتها وعنفوانها وحرقتها يقول:
ً
ولثغة على ل�سان ع�صفور ،وبيدر ًا
حمببة،
مطر تان �شلباطو
�أنا ٌ
،
أنينها
�
و
ونزيفها،
وفرقتها،
ؤو�س
تان حزين ،تان بناطو
منطوراً ،ومغاين للحور ،و�شراب ًا يف ك� ٍ
من ن��ور ،وحلن ًا مل يجف ومل يكف على برغم تغري املعامل وال�سمات
ترى اليوم و�شطاتو
مدى الدهور والع�صور� ..أقول لكم احلق،
مل نذق فيه غري لقيمة
واملالمح
كنت �أخاف قرطبة ،ف�إن كانت «طليطلة»
�صحت بال وعي تقريب ًا« ،هذا كالم
ُ
ً
عا�صمة ال��غ�����ض��ب ،ف��ـ «ق��رط��ب��ة» كانت
عربي»  ،ال �أفهم �شيئا بالطبع من جممل
عا�صمة النار واحل��ط��ب« ،عا�صمة عبد
الكالم ولكن ها هي الكلمات العربية ،

تعزيــة
فجمع الزميل ال�شاعر ب�سام حمودة برحيل
والده يف الأ�سبوع املا�ضي.
رئي�س احت��اد الكتّاب ال��ع��رب ،و�أع�ضاء املكتب
التنفيذي ،وجمل�س االحت��اد ،و�أع�ضاء االحت��اد،
يتقدمون �إليه بخال�ص العزاء واملوا�ساة ،ويرجون
اهلل ع��ز وج��ل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته
ومغفرته ،و�أن ي�سكنه جنان اخللد ،و�أن يلهم �أهله
وذويه ال�صرب وال�سلوان.
و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

تطل من خالل اللغة الأندل�سية اخلا�صة ب�أهل اجلنوب ،
والتي تختلف كل االختالف عن لغة �أهل ال�شمال  ،وكلمات
مثل «مطر» و»حزين» و «اليوم»  ،وعبارة واحدة مفهومة
هي« :مل نذق فيه غري «لقيمة» ...ه�ؤالء القرطبيون بي�ض ًا
و�سمر ًا  ،لي�سوا «�أ�سبانا» ك�أهل ال�شمال � ،إنهم ينتمون �إىل
�أ�صولٍ عربية ،حافظوا عليها  ،حتى يومنا هذا.
عندما زار �أم�ير ال�شعراء �أحمد �شوقي «قرطبة» يف
الثالثينيات  ،بكى وهو يرى هذه العا�صمة العربية قد
حتولت �إىل خ��راب��ة  ،وجمموعة �أج���زاء ق��ذرة  ،لي�س
فيها من االزدهار القدمي � ،إمنا يحمله وجه العجوز ذات
الثمانني عام ًا وعلى تقاطيع وجهها �آث��ار جمال غابر ،
وحق لأمري ال�شعراء �أن يبكي  ،دم ًا وندم ًا على «قرطبة»
 ،العزيزة ،ذلك لأنه من الإح�صاء الذي قام به «املن�صور
بن عامر املعافري اليمني» الذي حكم قرطبة بعد �سقوط
الدولة الأموية فيها وذل��ك يف القرن الرابع الهجري ،
نعرف �أن املدينة كانت ت�ضم  3877م�سجداً ،و� 28ضاحية
 ،و911حمام ًا عام ًا ،وربع مليون منزل ،ي�سكنها العامة
و�ستني �ألف بيت ي�سكنها اخلا�صة وكبار املوظفني ،و80
�ألف دكان و� 70ألف دار كتب  ،وال ي�شمل هذا الإح�صاءات
اخلا�صة �أو البيوت امل���ؤج��رة �أو ال��ن��زل �أي «ال��ف��ن��ادق»
وال�شفخانات �أي «امل�ست�شفيات».
وق��د عانت «قرطبة» كما عانت م��دن «�أ�سبانيا» من
احلرب الأهلية  ،ولكن «قرطبة» اليوم غري تلك التي ر�آها
�ضواح وميادين وا�سعة ،
�أمري ال�شعراء �أحمد �شوقي �إنها
ٍ
وعمارات �سكنية حديثة  ،ات�سعت  ،ولكن روحها العربية
بل ولغتها العربية التي تدخل خم�سني باملائة من كلماتها
يف لغة «الأخلميادو» �أي «العربية املحرفة» ال تزال كما
هي ،وتتميز «قرطبة» بالقنطرة القدمية وامل�سجد اجلامع
 ،وبقايا مدينة الزهراء التي بناها النا�صر والتي اكت�شفت
حفرياتها ومتثال «�أبي علي بن حممد بن حزم» ومتثال
«ابن ر�شد»  ،وهو يجثم عند �سور «قرطبة» ك�أنه يريد �أن
ي�ستقبل ال�سواح ويرحب بزائري قرطبة.
قد تزول بع�ض املعامل التاريخية وتندثر بحكم «الدهر»
و «الزمان»  ،ولكن الذي عجبت له يف قرطبة هو كيف �أن
اخلالل واخل�صال ال تزول  ،ال يوجد طي�ش يف «قرطبة»
وال عربدة كغرناطة» و «�أ�شبيلية»  ،ف�أهل قرطبة يت�سمون
بالوقار واحل�شمة ،وتتجه �أ�شواقي �إىل «امل�سجد اجلامع» ،
�أعظم م�ساجد التاريخ  ،وال يزال حي ًا �إىل يومنا هذا ،و�إن
حتول �إىل جمموعة «كاتدرائيات».
ولكن �إن لـ «قرطبة – امل�سجد اجلامع» حديثها الآخر
الذي ال يت�سع له هذا املجال.

رحيل الأديب حممود فاخوري
نعى احت��اد الكتاب العرب رحيل الأدي���ب والباحث ال�سوي حممود
فاخوري عن عمر ناهز  83عام ًا ،وهو من مواليد حماة  ،1933وعمل
مدر�س ًا جامعي ًا يف جامعة حلب كلية الآداب وهو رئي�س نادي التمثيل
العربي للآداب منذ عام  1990وكان ع�ضو جمعية البحوث والدرا�سات يف
احتاد الكتاب العرب وله الكثري من امل�ؤلفات ومنها :املعني يف الأدب العربي
احلديث ،املعني يف النحو وال�صرف ،املعني يف الدرا�سة الأدبية ،املنهل من
علوم العربية ،م�صادر الرتاث والبحث يف املكتبة العربية ،مهاجر يف زمن
الورد ،خواطر مرحة وغريها.
تغمد اهلل الأدي��ب الفاخوري بوا�سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جنانه،
ون�س�أل اهلل �أن يلهم �أهله ال�صرب وال�سلوان
و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

تعزيــة
فجمع الزميل ال�شاعر رفعت عطفة برحيل
�شقيقه املرحوم(�أحمد عطفة) يف الأ�سبوع املا�ضي.
رئي�س احت��اد الكتّاب ال��ع��رب ،و�أع�ضاء املكتب
التنفيذي ،وجمل�س االحت��اد ،و�أع�ضاء االحت��اد،
يتقدمون �إليه بخال�ص العزاء واملوا�ساة ،ويرجون
اهلل ع��ز وج��ل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته
ومغفرته ،و�أن ي�سكنه جنان اخللد ،و�أن يلهم �أهله
وذويه ال�صرب وال�سلوان.
و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون
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من مُ فكّ رةِ الأخطاء
ال�شائعة
اللغوية َّ
قل وال تقل
• د .عبد الهادي حممد من�صور
الب املعلم؛ و ال تقلْ  :ا�ست�أذن
 - 1قل ا�ست�أذنَ الطَّ ُ
الب من املعلم.
الطَّ ُ
َ
الفعل
ُيخطئ من يقول :ا�ست�أذن الطّ الب من املعلم؛ لأنَّ
��رف اجل ِّ��ر ،ويجو ُز �أن يتعدى
ا�ست�أذن
يتعدى من دون ح ِ
ّ
بحرف اجل ِّ��ر (يف) ف���أق ُ
طلب
��ول :ا�ست�أذنه يف ال ِ
أم��ر �أي َ
أذنت فالن ًا لكذا جاء يف (�سورة
منه الأم��ر ،ويقال :ا�ست� ُ
النور )62/ف�إذا ا�ست� َ
أذنوك لبع�ض �ش�أنهم ملن �شئتَ منهم».
 - 2قل :كال الطّ البني تف َّوق ،وال تقل :كال الطَّ البني
ت��ف�� َّوق��اُ .ي��خْ ��ط��ئ م��ن ي��ق��ول( :ك�لا ال��طَّ ��ال��ب�ين ت��ف�� َّوق��ا)؛
�����ص��واب( :ك�لا الطَّ البني ت��ف�� ّوق؛ لأنَّ (ك�لا) و(كلتا)
وال َّ
ا�سمان مفردان و�ضعا لت�أكيد االثنني ،واالثنتني ،ولي�سا يف
ذاتهما مثنيني؛ جاء يف القر�آن الكرمي»كلتا اجلنتني �آتت
�أكلها»(الكهف)33/
الب ،وال تقل :علم �أن
 - 3قل :علم �أن
ُ
�سينجح الطّ ُ
(جنح) احلجة دخول (�أن)
الطالب بن�صب الفعل
�سينجح
َ
َ
ُ
النا�صبة عليه.
واب
�سينجح) بالنّ�صب،
يخطئ من يقول (�أن
َ
وال�ص ُ
ّ
(�سينجح) ،لأنّه ف�صل بني (�أن) والفعل بفا�صلٍ ،
بالرفع
ُ
ال�سني ،واحلرف (�أن) هي (�أن) املخففة من الثقيلة
وهو ِّ
ُ
والفا�صل �إ ِّما (ال�سني �أو �سوف �أو قد �أو ما �أو
�أي من (�أنَّ )
لو) قال تعاىل يف كتابه العزيز يف �سورة املزمل(« )20علم
�أن �سيكونُ منكم مر�ضى» برفع (يكونُ ) ،فـ(�أن) هنا لي�ست
احل َ
��رف النائب للم�ضارع ،بل هي احل��رف امل�شبه بالفعل
(�أنَّ ) خمفف ًا.
 - 4قل :هذه البئر َعم ٌ
ِيقة وال تقل :هذا البئر عميق.
وال�صواب (هذه البئر)؛
يخطئ من يقول( :هذا البئر) ّ
لأن كلمة (بئر) م�ؤنثة ،وقد جاء يف القر�آن الكرمي «و ِبئر
وق�صر م�شيد» (احلج.)45/
معطَّ لةٍ
ٍ
 - 5قل :بادر �إىل جاره مل�ساعدته ،وال تقل :بادر جلاره
وال�صواب
مل�ساعدته .يخطئ من يقول (جلاره مل�ساعدته) ّ
(�إىل جاره مل�ساعدته)؛ ل ّأن الفعل (بادر) يتعدى بحرف
اجلر (�إىل) ال بـ (الالم).
ِّ
الطُّ
ال�ساحة.
يف
يوجدوا
أن
�
أو
�
ود
الوج
الب
على
قل:
ُ
َّ
ال�ساحة.
وال تقل :على الطُّ الب التواجدُ من ّ
ُيخطئ من يقول( :ال��تَّ��واج��د)؛ لأنَّ التّواجد �إظهار
��ود �أو �أن
الوجد �أي :احل��ب ال�شديد،
وال�صواب (ال��وج ُ
ُّ
يوجدوا).
 - 7قل :يف العام املقبل ،وال تقلْ  :يف العام القابل
وال�صواب (املقبل) ،لأنَّها
يخطئ من يقول( :العام القابل) َّ
من الفعل الرباعي (�أقبل) ولي�س من الثالثي.
الدر�س ،وال تقلْ  :الزال
 - 8قل :م��ازال املعلِّم ي�شرح َّ
الدر�س.
املعلم ي�شرح َّ
وال�صواب (مازال) ،لأنَّ (ما)
يخطئ من يقول( :الزال) َّ
ال�صواب �أن
تنفي املا�ضي ،و (ال) تنفي امل�ضارع وكان من َّ
نقول (مازال) يف املا�ضي ،و(ال يزال) يف امل�ضارع.
و�س َط التالميذ ،وال تقل :جل�س َو َ�سطَ
 - 9قل :جل�س ْ
التّالميذ.
َ
َ
يخطئ من يقول ( َو َ�سط) بفتح ال�سني؛ لأن ال َو َ�سط بفتح
ال�سني هو املعتدل من كلِّ �شيء ،ومابني طريف ال�شيء.
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د.ح�سن حميد

يف القنيطرة!..

ً -1-
ً
ّ
تمر الذكرى عاجلة ،عاصفة،
ٌ
ُّ
وطيها عالم من الحنين ،والحزن ،والشوق ،والتشوف ..لدنيا لم
تغادر بكورتها ،ونداوتها ،وجمالياتها الولود؛ فالذكريات جمرة
كبيرة تكوي القلبً ،فالقرى ،قرى الجوالن ،تمر بالبال مثل قطار
طويل مترادفة واحدة واحدة ،ال يفصل بينها سوى المسميات
(الخشنية ،والسنديانة ،والرزانية ،والجوخدار ،والعدنانية،
والرفيد ،والحميدية ،والعليقة ،ونعران ،والعوينات ،ودبورة،
ودير سراس ،والدردارة ،وبانياس ،وزعورة ،وعين فيت ،وعلمين،
وجليبينة ،والكرسي ،والعال ،وفيق ،وكفر حارب ،وسكوفيا،
والسنابر ،وعسلية ومجامع ،وقصرين ،والدنكلي ،وضبية ،وعين
السمسم ).....،قرى متعانقة باألذرع الطوال!
-2ّ
تمر الذكرى طرية ،دانية،
كما لو أن رفع العلم السوري فوق السارية الكبيرة في مدينة
القنيطرة ،وباليدين الواثقتين للقائد حافظ األسد (رحمه الله)،
كان باألمس ،فالبالد العزيزة ال تغيب ،وإن ّ
غيبتها الظروف
القاهرة ،واألحوال التي تعصف بها قوى الغرب الظالمة.
 ..فالهتاف يمأل سمعي ،وحضور الناس العميم يجيش في
صدري ،والفرح الغامر غدا طيور محلقات في سماء القنيطرة،
والعيون تجوب األمكنة ،تتفقدها ،وبالصحو الكامل!
الناس  ،يا لهؤالء الناس،
َّ
انهم أح��د منهم أن البيوت مدمرة وال��ش��وارع مغلقة،
ما
والخراب طال دور العبادة ،والمدارس ،والمشافي ،والحدائق،
والساحات بعدما عادت القنيطرة! وما َّ
انهم أحد منهم أيضًا أن
القنيطرة ،مدينة الجوالن وعاصمته ،تقابلهم بوجهها الحزين،
وهي َّ
طي المشاهد المحزنة التي طالت المدينة بأكملها! ما
هم الجميع ّ
َّ
وشد انتباههم هو أن القنيطرة عادت إلى حياض
ّ
ُ
الوطن ،بعد احتالل مر علقم ،وبعد فقد محتشد باللوعة ،وأن
معاني السيادة الوطنية تجول فيها مثلما يجول الهواء في
الحقول العامرة!
ّ
ّ
ماهم الناس ما خلفته اليد الصهيونية من أذيات
أب��دًا،
حارقة ،وهمجية متوحشة ،وماهمهم الرصاص الذي انزرع في
واجهات البيوت التي قلبتها الجرافات العدوة ،وال الحرائق
التي التهمت كل شيء ،وال األبنية الحكومية الكبيرة التي
ّ
ماهم الناس أن يروا وحشية
انحنت فوق الشوارع كاألمهات!
المحتل ،وحقده ،وعنصريته في كل تفصيل وجزئية من المكان
ّ
ماهمهم حقًا هو المعنى ،معنى العودة
القنيطري الحبيب،
 ،عودة القنيطرة ،إلى حضن الوطن فهي األكبر ،واألشمل،
واألكثر حضورًا ،وإال لماذا هذا الفرح الذي يمأل الوجوه بالفتوة
والحماسة والحبور ،ولماذا هذه األقدام تطير بأهلها من شارع
إلى شارع ،ومن حي إلى حي آخر ،ومن حديقة إلى حديقة ،ومن
مقبرة إلى أخرى ،ومن المشافي إلى المدارس ..،فيتفقدونها
كمن يتفقد روحه!
أي نشور هذا للكائنات الوطنية المنادية بهاتفها العميم:
سورية ،سورية!
وأي لحظة للعزة والكبرياء هذه التي تشيل باألحالم التي
راكمتها الليالي السود الطوال ،ليالي البعد عن القنيطرة،
وليالي البعد عن قراها! وأي رباطة ج��أش ،وصالبة داخلية
هاتين اللتين يتحلى بهما األهلون وهم يواقفون بيوتهم
المدمرة التي غدت بال جدران ،بال سقوف ،بال نوافذ ،وبال أبواب!
وأي ألسن الهجات بأن كل شيء ّ
يعوضُ ،بعد أن رأت العيون أن
ُ
ّ
ُ
بشت ،والطيور فرت،
المحال نهبت ،والبيوت سرقت ،والمقابر ن ّ
والخضرة توارت ،واأللفة طويت ،والشوارع قطعت ،واأليقونات
ديست ،والنوافذ حطمت ،وواجهات المحال كسرت ،والمواسم
رفعت ،وأنوار المدينة أظلمت! أي جسارة هذه التي يتحلى بها
أهالي الجوالن األباة؟!
-3ّ
تمر الذكرى عابقة بالحنين للطفولة ،واأليام الخوالي.
ّ
هنا ،امرأة ،ال تزال في زهوة العمر ،تواقف مدرستها ،وتهز
رأسها ،ودمعها يسيل ،وشفتاها تتراجفان ،وعيناها تقرآن
اليافطة التي مازالت معلقة بمسمار واحد على جدار وحيد،
لعلها هي التي تقبض على الجدار ،أو لعل الجدار هو الذي
يقبض عليها ،تقرأ :إعدادية طبريا!
يا للصفوف التي ما عادت صفوفًا ،ويا للباحة الرملية ،ونشيد
(حماة الديار) المتعالي في الصباحات الندية ،ويا لمشهد
المدرسين والمدرسات الواقفين فوق المنصة الخشبية أمام
صفوف الطلبة في الصباح الباكر ،والعلم يرفرف ،والنشيد
يتسامى في العلو والبهجة ..يبدو المدرسون والمدرسات مثل
الطيور الزواهي التي تواقف شط بحيرة طبريا! هنا ،وفي لحظة
هيجان الدمع في العيون ..ال ترى المخبر ،وال الملعب الرياضي،
وال مرجة العشب ،وال حديقة األزه��ار ،وال غرفة المدرسين
والمدرسات ،ال ترى العم حامد الذي يطوف عليهم بصينية

الشاي ،وال تسمع قرقعة الكاسات ،وال ترى هزة رأس العم حامد
اآلسرة ،وهي تقول له :عم حامد ،أنت تعرفّ ،أنا ال أشرب الشاي،
مضبوطة لو سمحت! ويهز العم حامد رأسه،
أريد فنجان قهوة
ّ
إنها تراه اآلن ،مثلما تهز وردة أوراقها في الصباح فتتساقط
على العشب نقاط الندى! ما تراه هو المدرسة وهي بكامل
قيافتها الراهجة! وال تستدير ،على الرغم من أن المشهد
حزين ،وموجع ،ترسل نظرها من بين الركام الركام لعلها ترى
الدرب الناحل الذي كان يقودها يوميًا من بوابة المدرسة إلى
داخل الصفوف ،تفرح ،مثل طفلة ،وهي ترى بعض البالطات
التي كانت مرسومة على شكل أقراص عباد الشمس! وثمة
ألوانها ناحلة ،مازالت متشبثة ببعض قضبان
شرائط ،صارت
ّ
طلبتها؟! وال تستدير ،تدع
الحديد! تسأل :من علقها ،أهي أم ّ
أصابعها الطويلة تلتقط دمعها! ما أعز هذه اللحظات ،وما أكثر
صفاء هذا الدمع ،ويا لطرب القلب ،يا لهياجه العميم .فهي
أمام مدرستهاـ ،صوت النشيد الوطني يمأل سمعها ،وروحها
تطير في الفضاء وهي تسمع صوتها يتردد في جنبات الصف،
وهي تتحدث عن (عين جالوت) ،و(أجنادين) و(تل الفخار) ،و(تل
العزيزيات) ،وعن (أحمد مريود) ،و(غ��ازي وزوازي) ،و(ممدوح
أباظة) ،وال تستدير إال وهي مبللة بالرضا ..فها هي القنيطرة..
بشوارعها ،وح��ارات��ه��ا ،وأحيائها ،وحدائقها ،وأسواقها،
ومدارسها ،ومشافيها ،وساحاتها ،ومقابرها ،تتوضح أمام
عينيها ،كما كانت؛ تمامًا مثلما كانت!
وهناك ،في الطرف القصي رجل عجوز ،يقف أمام دار السينما،
سينما األندلس ،وقد ُد ِمر الكثير من أركانها ،يتحدث بصوت
ع��ال ،كما لو أنه يتحدث لخلق من حوله ،هنا رأي��ت األفالم
ٍ
الروسية ،أفالم الحرب ،الدبابة بوتمكين ،وحرب نابليون 1812
على روسيا ،هنا عرفت من هم القياصرة ،مثلما عرفت من هي
الكنيسة األرثوذكسية ،هنا عرفت الموسيقا الروسية ،والبوظة
الروسية ،والباليه الروسي ،وهنا تعرفت إلى أنور وجدي ،وعماد
حمدي ،ورشدي أباظة ،والفاتنات فاتن حمامة ،وهند رستم،
وسعاد حسني ,هنا حضرت الفيلم الهندي الشهير الذي
لم يخرج من رأسي حتى هذه الساعة (من أجل أبنائي) الذي
أبكاني في كل مرة كنت أحضره .هنا ،في سينما األندلس،
عرفت العالم ،عرفت ثورة الجزائر ،وثورة فيتنام ،هنا عرفت
وغاريبالدي ،وسبارتاكوس ،مثلما عرفت فنانين
تشي غيفارا،
ّ
جاؤوا إلى القنيطرة ،وغنوا فيها ،مثل سميرة توفيق ،وفهد
بالن ،يا لتلك الليالي اآلسرة!
وال يستدير إال عندما تغرورق عيناه بالدموع!
-4وفي الفضاء المحتشد بالناس ،ثمة رجل في أواخر سني عمره،
ّ
يمر من بين الناس مثل شرارة ،يجول في األمكنة ،فال يتوقف
فيها ،وال يسأل ،وال يتكلم ،يبدو مثل حارس ليلي يتفقد هدأة
المدينة! إنه عواضة ،مبروك القنيطرة ودرويشها الذي قيل
بأنه أحب فتاة جميلة اسمها (شوفة) ،هامت به لجماله ،ولكن
األق��دار حالت بينهما ،كان هو ابن القنيطرة ،ابن المدينة،
وكانت (شوفة) قروية تأتي إلى القنيطرة للمرة األولى من أجل
أن تأخذ مصاغًا ذهبيًا وبعض الثياب ألنها تستعد للزواج من
ابن عمها الراعي!
لكنها حين رأت (عواضة) طار عقلها به ،مثلما طار عقله بها!
وكان حظه طيبًا ،فقد أخذ (شوفة) وأمها ،وأختها ،إلى بيته
ليبقين فيه ،ألن باص القرية تعطل ،ولن يصلح عطله إال في
اليوم الثاني .بعض من ركاب الباص ،باتوا في بيوت أخرى ،قرب
الكراج .وفي بيته المديني ،رقص قلب (شوفة) فرحًا بالنظافة
والترتيب ،والجمال ،والكراسي ،والصور ،والمرايا! فرجت الله
أن يكون (عواضة) من نصيبها ،وأن يذهب ابن عمها الراعي
إلى الوادي لتأكله (الضبعة)! فقد رأت في بيت (عواضة) ما
أذهلها! وحين افترقا ،عادت (شوفة)إلى القرية بنصف عقل،
وبقي (عواضة) في القنيطرة بنصف عقل أيضًا!
ها هو عواضة ،اآلن ،وقد غدا عجوزًا يركض في شوارع القنيطرة،
يمر من بين البيوت مثل برق خاطف ،فال يقف إال عند سوق
(الصاغة) ..المكان الذي رأى فيه ّ(شوفة) هناك وهي تحاول
شراء مصاغ عرسها ،فيخر راكعًا يلفه لهاثه المسموع ،ويغطي
وجهه وصدره زبد فمه البادي مثل رغوة الصابون.
-5يا إلهي،
اآلن وفي هذه اللحظات؛ لحظات توهج العلم السوري ،فوق
السارية ،وقد شالت به األبصار إلى األعالي األعالي ..يبدو كل
شيء واقفًا! البيوت واقفة ،واألشجار ،واألعمدة ،والجدران،
والمدارس ،والمشافي ،واألسيجة ،والسيارات ،والتالل ،واألبواب،
وأفراد الشرطة ،وواجهات المحال ،والباعة المتجولون ،وصاالت
البيع ،ودار السينما ،كلها تبدو واقفة ترنو إلى العلم الذي راح
يتعالى ويتعالى في الفضاء الرحيب شارقًا ..بألوانه الزاهية!

Hasanhamid55@yahoo.com
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�أنا �أعرف
من قتلني

•�أمين �إبراهيم معروف
-1باب ُح ْج َر ِة الأ�سرا ِر ،وقال يل:
�أوقفني على ِ
ا�ستعن على
الباب ،واتب ْعني .وقال يل:
مما ينبغيَ .د ْع��هُ على
ْ
ِ
�صو ُتك الآنَ �أبي�ض �أكرث ّ
احلاجة �إىل الكالمَ .
ُ
وقال :ال تلتفتْ �إىل ما لي�س هو الق�صدُ ُ .ث َّم
مت كلّما دعت َْك
بال�ص ِ
العبو ِر ّ
املمرات ،وك�أنّك ال ترى .وقال:
قال� :سرتى �أبواب ًا
تنفتح ونوافذ ت�صطفقُ يف الطّ ِ
ُ
ريق وبني ّ
�سرتى الل َ
َ
ّ
وقال� :سرتى �أ�شجار ًا
بالف�ض ِة ،فال َت َخ ْف.
العتبات املت ِّ�ش َح ِة
يحر�س
ّيل بكاملِ بها ِئ ِه
ِ
ُ
متر لتُن�صتَ
أر�ض ُّ
ريق ،فال ْ
حلفيف
الهواء على
يحف ب�أغ�صانها
ِ
ِ
جنبات الطّ ِ
ِ
بعمر ال ِ
ُ
تقف و�أنت ّ
فاعلم� ،أنّها
ترتفع ُح ُجرات دون ُع ُم ٍد،
�شجرة
الأغ�صانِ  ،واتب ْعني ب�صمت .وقال يل :حتت �أ ّولِ
ٍ
ُ
ْ
َ
ُح ُج ُ
ألواحهُ  ،فاحذ ْر على احلواف
ال�صمت .وقال :هذه هي �أ ّو ُل تخو ِم ِه الّتي
ت�ضيء رقي َمهُ و� َ
ُ
رات ّ
تكن لجَ وج ًا .وقال :ال
ت �أو يف
جاء يف املَ نْ ِ
قيم الأ�سو َد قبل �أنْ
الهوام�ش ،وال ْ
ِ
الر َ
�أنْ تقر�أ ما َ
ْ
تلم�س ّ
وحذا ِرَ ..حذا ِر من الت ّ
ّوقف .وقال :قد تتقدّ م فترتاءى لك �شجرة َل ْو ٍز بعيدة
تتكامل الألواحَ ،
َ
ُ
ُ
تهبط وادي
عالمة .وقال� :سرتى و�أنت
وانتظر �أ ّو َل
أر�ض ،فال ت�شهقْ .
ت�صل �أطرافها �
ٍ
أطراف ال ِ
ْ
َ
ويلعبَ.
الع�شب
�ضفاف املاءِ وي�ستل َقينْ َ على
يرتا�شقْنَ على
ات
نْ
ِ
ال�س ْح ِر نهر ًا �صغري ًا م�سكون ًا باجل ّن ّي ِ
ِ
ّ
َ
وانتظر� .سرتى نبع ًا �صغري ًا
ات،
وقال :ا�ص ِغ �إىل َو�شْ َو َ�ش ِة
الع�شب مثلما ُت�صغي �إىل ثرثر ِة اجل ّن ّي ِ
ِ
ْ
َ
ُ
حكاية اجل ّن ّيات.
ري
فم ال ّن ْب ِع ُي
رفرف يف املكانِ
ويق�ص على �أخو ِت ِه الطّ ِ
وترى طائر ًا � َ
أخ�ضر على ِ
ُّ
َ
ْ
احلوا�س ،وال ْ
تخف .وقال :قد
ات واعرب ال ّن ْه َر بخرب ِة
احفظ
عن اجلن ّي ِ
ائر ال ِ
حكاية الطّ ِ
أخ�ضر ِ
ّ
َ
ي� ُ
ُ
رب.
املباغتات
أخذك يف العبو ِر
ذهول ما ترى وتن�سى يف ذهولِ
ِ
حكاية الطّ ِ
ائر ِ
عن اجلن ّيات ،فا�ص ْ
فم النّب ِعٌ .
وقال� :ستكونُ مكدود ًا منَ الظّ م�أ،
كي ت�ستعيدَ
فا�شرب قلي ًال ْ
ْ
من ِ
قليل منَ املاءِ يكفي ْ
َ
مما ينبغي .وقال� :أنتَ على
�صوتك الّذي تركته على الباب .وقال يل� :صو ُت َك الآنَ �أبي�ض �أكرث ّ
باب ُح ْج َر ِة الأ�سرار .احملْ
العتمة اخل�ضراءِ َل ْي َل َك الكلمات.
مت و َ�أ ِ�ضئْ يف
ِ
ال�ص ِ
َ
ِ
م�صباح ّ
-2باب ُح ْج َر ِة الأ�سرا ِر ،وقال يل:
و�أوقفني على ِ
َ
ُ
ال�صمت ،واتب ْع رن َ
تعرف
مت فال
ني ُخطاي.
ال�ص ِ
وقال يل :قد تتقدّ م يف ّ
َد ْع �صو َت َك لوعولِ ّ
ُ
تعرف �أينَ تقف .فال ت�س َت ِع ْن بالتّذ ُّكر .وقال� :سرتى بحر ًا ت�شقُّ
�أينَ �أنت وتتقدّ م يف اللّيل فال
َ
��اء ُه احل ُ
ُّ
ّوار�س و�أ�سرار ًا
في�شف .وترى
��روف،
عوائل منَ
ِ
أ�سراب الن ِ
تلتم وحتلّقُ ك� ِ
م َ
الكلمات ُّ
ماء لي�س َ
تخ�ضلُّ
ُّ
علم بكن ِْه �إنا ِئ ِه بني
وتخ�ضر
وحتف ْ
لك ٌ
عن جنبا ِتها الأ�سرا ُر ،مثلما �سرتى ً
ُّ
ُ
قامة الأَ ِل ِف و�س ّمتهُ
الأواين ،فال ت�ستغرقْ يف الذّ هول .وقال� :سرتى على املاءِ منز ًال اخرتعتهُ
منزل العبارةِ .وقال� :سرتى � ً
َ
�شفيف ما ترى
من
�سوء من قبل �أو بعد
ِ
تخرج ْ
ُ
م�سها ٌ
آية بي�ضاء ما ّ
َ
ُ
َ
َ
وتبتكر الطّ َ
احلرائق مبا ُي ْ�ضفي على
واحلرائق يف املرايا ،فاتب ْع
رائق
الر�ؤيا
تدخل
ُث َّم
ُ
منزل ُّ
تخفُ .ث َّم َ
الباب وال ْ
قال يلْ :
ْ
تقف عليه.
قف يف
�ضيء الكونَ  ،وال
ِ
ِ
الكلمات ما َي َ�س ُع ال َّت�أ ُّم َل �أنْ ُي َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
وقال� :أ ِطل الوقوف حتّى تت َِّ�سع نظرتك وت َّتقِدَ ب�صريتك وت�ستيقظ بهج ُتك .ث َّم قال يل� :سرتى
يات،
وت ،وتلفَّتْ  .وقال� :سرتى َم ْن ي�صعدُ بك لجُ َّة التّو ِر ِ
ال�ص ِ
َم ْن َينْدَ ُه خلف الباب ،فا�ص ِغ لوعولِ ّ
خارج التّو ِر َية .وقال :وترى َم ْن ُ
يهبط بك ّ
ّ�سميات ،فال تن�ش ِغلْ مبا هو
ف�ض َة الت
فال تن�شغلْ مبا هو
ِ
َ
من
�ض املعاين و ُيدنيك يف
داخل الت ّْ�سمِية .وقال :وترى َم ْن ُي ِ
احلريق ْ
ِ
وقفُ ك يف الطّ ِ
ريق على َف ْي ِ
َعطْ ِف الدِّ نانِ و ُي َ
والقرائن ،وال
الكمائن
رب بني
ال�س ْح ِر يف
ِ
ِ
ِ
غابة (ال َف ْر ِق) ،فاع ُ
ريك ما ال ُيرى منَ ِّ
مما ينبغي .فقلْ
للحرفُ :خذْ ين( ،وللن ّْ�سيانِ َ :ت َذ َّك ْرين)،
ِ
تلتفتْ  .وقال� :صو ُت َك الآنَ �أبي�ض �أكرث ّ
باب ُح ْج َر ِة الأ�سرار.
ولل َم ْح ِو :اكتبني� .أنتَ على ِ
-3باب ُح ْج َر ِة الأ�سرا ِر ،وقال يل:
و�أوقفني على ِ
َ
ُخذْ َّ
الغياب وال تلتفتْ ملا
كثافة
جلدِّ واحتملْ يف ال ّليلِ
ِ
كل ما يحدث ،يا �أمين ،على حمملِ ا ِ
القلق وال تكرتثْ
وكناية
و�شاية الأبجد ّي ِة
من
املفردات .وقال يل :احتد ْم يف كاملِ
ِ
ِ
ِ
يت�أخّ ُر ْ
ِ
َ
َ
َ
و�سر يف
وهوام�ش ِه .احملْ �صلي َبك
واحلوادث يف م ِ
نت ال ّليلِ
للعناوين والأ�شكالِ
ْ
ِ
ِ
ِ
وا�صعد ُج ُ
لجلتك ْ
احلرائق َ
أقم يف �سر ِد ِه كجن ِِّّي ِ�ش ْع ٍر ،و�إذا
ن�ص َب عي َن ْي َك زهر َة النّا ِر
ِ
واقرتح ،حي َنهاَّ � ،أي منفى و� ْ
ْ
و�ض ْع ْ
َ
ُ
احلاجة �إىل ّ
اح�شد كلَّ َك يف
املعجم جانب ًا وال ت�ستعمل التّذك َُّر.
رح َد ِع
دعتك
غابة النّ�سيانِ
ْ
ِ
َ
ال�ش ِ
ُ
ال�ضوء .ول َ
ريق�ُ .شقَّ الطّ َ
و�شقَّ الطّ َ
ريق بق ّو ٍة وك�أن َّك ت�شهدُ يف نهاي ِت ِه ميال َد ّ
نت �أو
رت ما ترى يف امل ِ
َ
لتقول َّ
كل ما ْ
مل َت ْق َو على قو ِل ِه ،فترَ ُتقُهُ ْ .
الهام�ش وك�أن َّك ال ترا ُهْ ،
وقف على
وقف على ما ترا ُه
يف
ِ
ما ال ترا ُه وك�أن َّك ترا ُه ،وقلْ َّ
و�ضوح وغام�ض ًا دونَ
كن وا�ضح ًا دونَ
كل ما ال َترا ُه وك�أن َّك تخ ُلقُهُ ْ .
ٍ
غمو�ض وال ُت ْ
الغمو�ض
الغام�ض �أو
الو�ضوح
�سر يف
الغمو�ض �أو
�سرف يف
ِ
ِ
ِ
ٍ
الو�ضوح مع ًا .وقال يلْ :
ِ
ِ
ً
الوا�ضح َ
و�ض ْع بينهما
ّغة �أنْ ت�ستعم َل َك دونَ
ّ�ص ،وتذ ّك ْر ،دائم ًا� ،أنَّ ب�إمكانِ الل ِ
عتبة للدّ خولِ �إىل الن ِّ
ِ
ُ
ُ
ِّ
أنتَ
ْر
ك
م
ّ�ص
ن
ال
إىل
�
لعتبة
ث
ث
�
ؤ
ت
�
و
ر
فاحذ
تدري،
منَ
املفرداتُ .خذْ مفتاح ًا ميكنُ
�أنْ
الدّ
ِ خولِ
ِ
َ ِ
ِّ
ْ
ً
َ
َ
يفتح َ
ّغة واخ ْ
حركْها
عينيك مفرد ًة
املاثلة �أما َم
رت من الكنو ِز
لك
�أنْ
ِ
وعليك خزائنَ الل ِ
َ
ب�سيطةِّ .
الفهار�س
املفردات يف
وحر ْرها منَ العاد ّي ِة الّتي تركنُ فيها دونَ �أنْ تتذ ّك َر موق َعها يف �سل ِّم
ِ
ِ
قلي ًال ِّ
وام�ض يف
املفردات،
الكلمات �إىل ال عاد ّي ِتها يف عال ِئ ِقها مع �أخوا ِتها
ببداهة
رب
�أو
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
املعاجم ،واع ْ
طري ِقك.

آراء وقراءات نقدية

• �سامر ال�شغري
اخ��ت��ار الأدي����ب الطبيب
نبيل ن��ادر قو�شجي عنوان ًا
م�ستفز ًا و���ص��ادم�� ًا للقارئ
يف �آن مع ًا ليعود من خالله
�إىل جمال الرواية الرحب
فكان “�أنا �أعرف من قتلني”
اال�سم الذي حملته الرواية
الثانية.
و�إذا ك����ان م����زج ال��ع��ل��م
ب�����الأدب اخ���ت���اره ع���دد من
الأدب��اء العامليني مثل “دان
براون” مركب ًا يبحرون فيه
م��ع ن��ت��اج��ه��م ف����إن الطبيب
قو�شجي ي�سعى لرت�سيخه
ع�بر م��ا يكتبه م��ن �أع��م��ال
مذ ن�شر روايته الأوىل قبل
�سنتني “رحلة �إىل املريخ”:
والتي �أ�شارت لغط ًا كبري ًا لأن
الكاتب �أراد عن �سابق �إ�صرار
و���ض��ع ح����دود ت��ف�����ص��ل بني
اخليال العلمي الذي ي�شطح
ب�صاحبه �إىل الالمعقول وبني الأدب الذي ي�ستخدم العلم احلديث من دون �إبهار �أو
مبالغة.
�أما رواي��ة “�أنا �أع��رف من قتل نف�سي” فتبد�أ بجرمية قتل ما يوحي للقارئ �أنه
�أمام �أدب بولي�سي لكنه �سيتفاج�أ �أن مالب�سات قتل القا�ضي ما هي �إال حبكة تربط
�أحداث الرواية التي تدور يف �أربعة �أيام فقط والتي تك�شف لنا ب�صورة متتالية ال تدع
للقارئ ا�سرتاحة يلتقط خاللها �أنفا�سه عن �سيل من احلقائق العلمية التي تنق�ض علم
التنجيم الغربي من �أركانه �إىل ك�شف الت�شويه املتعمد الذي اعتمده الغرب يف ر�سم
خريطة العامل وغري ذلك.
والغريب يف الرواية �أن بطلها وحمور �أحداثها “القا�ضي” قتل يف �أول ف�صولها ولكنه
ظل حا�ضر ًا يف باقي الف�صول يطل علينا عرب مذكراته التي كتبها والتي يحاول �أن
ي�شي خاللها بهوية قاتله لتك�شف لنا هذه املذكرات جوانب من �شخ�صية القا�ضي بني
ت�ضخم الأنا والتفاين يف �سبيل الآخرين وبني الرباغماتية والإ�صرار على تطبيق
القيم العليا والعدالة �إىل درجة املوت يف �سبيلهما.
�أما �شخ�صيات الرواية الأخرى مثل املحقق والطبيب وهما �أ�صدقاء القا�ضي ومدبرة
منزله و�سائقه وطبيبه اخلا�ص و�شريكه فهم حلقات تدور حوله �إىل درجة �أن ال جند
حليواتهم وجود ًا يف العمل وهذا مربر يف الرواية ما دامت تدور حول حادثة واحدة
وكل ما �سواها نتائج طبيعية لها.
ً
وال يحاول الكاتب الغرق كثريا يف تفا�صيل �شخ�صياته بل يرتكها ت�سري وفق �صريورة
ثابتة فال يك�شف لنا الكثري عن م�ضامينها كما يعمد �إىل ا�ستخدام لغة و�صفية تركز
على �شرح امل�شهد الذي يقر�أه القارئ فك�أنه �أمام كامريا �سينمائية ويبدو �أن ذلك توجه
يعتمده قو�شجي �إذ ا�ستخدمه قبل ذلك يف روايته الأوىل.
والرواية �إىل ذلك تعج باملعلومات العلمية وبالتاريخية كمثل الطباعة ثالثية
الأبعاد وجتربة �ستانفورد واخرتاع �سيجارة اللفائف والتي يحاول قو�شجي يف كل مرة
يذكرها �أن يقدم �إثباته عنها مع ا�ستعمالها بطريقة ذكية من دون �أن ي�شعر القارئ �أنها
دخيلة على الن�ص.
ويذهب التجريب عند قو�شجي �إىل م��داه الأق�صى عندما ي�ستخدم يف طباعة
الرواية لونني خمتلفني متباينني للداللة على ن�ص مذكرات القا�ضي والتي جاء اخلط
فيها مماث ًال للخط الب�شري وهو ت�أكيد على �سعي امل�ؤلف الد�ؤوب جللب القارئ �إىل جو
الرواية بكل ما �أتيح له من تفا�صيل من دون �أن يتوقف الأمر عند ذلك بل �إن امل�ؤلف
ي�ستدعي ذاته ب�شكل مبا�شر فيقحم نف�سه كراو للأحداث ومعلق عليها.
وقد ت�ؤ�س�س الرواية يف امل�ستقبل لنوع �أدبي جديد ي�ستخدم فيها م�ؤلفها العلم مطية
لي�صل �إىل قلوب قرائه وعقولهم وقد تظل يتيمة �أو فريدة ع�صرها واجلواب عن ذلك
بيد م�ؤلف “�أنا �أعرف من قتلني” �إذا كان ينوي ا�ستعادة جتربته �أو البحث عن جماالت
جديدة.
والرواية من �إ�صدار دار قو�شجي للطباعة والن�شر والتوزيع تقع يف � 200صفحة من
القطع املتو�سط ومن �إ�صدار العام .2016

قراءات نقدية

•د .عبد اهلل ال�شاهر
من دون �أي جهد يكلف القارئ ،منذ البداية
يب�سط القا�ص مالك �صقور �أفكاره ومراميه
على �أوراق جمموعته الق�ص�صية “د ّرة” التي
�أودع فيها جملة من الهموم التي كانت رمبا
تثقل �صدره �أو جتعله ينوء بحمل �أفكاره التي
�أفرغها على الورق فارتاح من عناء كبري..
املجموعة ج��اءت م�سح ًا �أف��ق��ي�� ًا لق�ضايا
امل�����س��ح��وق�ين وامل��ح��روم�ين ال��ذي��ن عركتهم
احلياة ،فكانت �أحالمهم على قدر همومهم
و�أم��ان��ي��ه��م ،ال يرتقي �سقفها �إىل �أك�ثر من
العي�ش بكرامة ..د ّرة التي احتوت بني دفتيها
ع�شر ق�ص�ص وال��ت��ي تقع يف مئة وع�شرة
�صفحات من القطع الو�سط ،وال�صادرة عن
احتاد الكتاب العرب ..كانت تلفها مبفرداتها
منظومة اال���ش�تراك يف ال��ه��دف والتميز يف
الهم والتوق �إىل اخلال�ص ،اخلال�ص من واقع
ال�شظف والعوز �إىل الراحة والعي�ش الآمن
الذي ي�صل �إىل حد االكتفاء.
ه��ذا التطلع الب�سيط احل��امل �سمح لهذه
موح من خالل
املجموعة �إىل �إن�شاء �صورة ٍ
رمز ٍ
عر�ض هم�سة دافئة �أو لوحة وا�ضحة و�ضوح
اللقطة الواقعية القريبة من الت�سجيلية
“الفوتوغرافية” والتي ا�ستطاع القا�ص من
خاللها ر�سم م�سار �أبطال ق�ص�صه الذين كان
خطهم البياين يرتاوح بني البوح والنوح لكنه
كان بعيد ًا عن ال�صراخ وال�ضجيج وهذا النمط
يحيلنا �إىل �أن القا�ص متكن من حتديد مالمح
ومميزات �شخ�صيات �أبطاله وقد ا�ستفاد من
خربته وجتربته التي كانت وا�ضحة الظهور
حيث بدت املواءمة بني ال�شخ�صية ولغتها
و�أفكارها وطموحاتها بعيد ًا عن الفربكة
اللغوية الفائ�ضة التي قد حتيل القارئ �إىل
تف�سريات �إ�ضافية �أو ت���أوي�لات ال يحتملها
الن�ص ،لذلك كانت �أبعاد الق�ص�ص مطابقة
للغتها ،وموائمة ل�شخو�صها ومماثلة لبيئتها،
وك�أن القا�ص كان يهدف من ذلك �إىل �أن يجعل
القارئ مبواجهة مبا�شرة مع الواقع �أو �أنه
كان يريد نقل �صورة حية من الواقع ،ورمبا
�أراد من ذلك كله �أن ي�صدم القارئ� ،أو يعيده
�إىل املربع الأول ،ليجعله بعيد النظر فيما
هو معي�ش..
ويف كل احلاالت التي ذكرنا ميكن �أن تكون
هذه املجموعة الق�ص�صية ومبجملها حكايات
حميمية من النوع الذي ميكن تناقله �شفاهية
ل�شدة قربها من الذاكرة ال�شعبية لذلك فهي
�سهلة الولوج يف الوجدان وهذا ما ي�ؤهلها لكي
تبقى �أطول فرتة ممكنة يف الذاكرة ،لأن هذا
النوع من الق�ص يجد فيه القارئ ذاته ب�شكل
�أو ب�آخر �أو بحدّ ه الأدنى قرب ًا منه للحدود
التي جتعله يعي�ش حاالته معه.
وال�����س��ب��ب الأ���س��ا���س يف ذل���ك �أن ق�ص�ص
امل��ج��م��وع��ة بكاملها تنتمي �إىل امل��در���س��ة
الواقعية وق��د �صيغت مب�ستوى فكري غني
يو�شي با�ستناد القا�ص على �أر�ضية ثقافية
وا�سعة ،كما يالحظ ومن خالل اخلط العام
للمجموعة االنحياز ال��واع��ي وال��ت��ام للقاع
االجتماعي ال��ذي �شكّل امل��ادة الأ�سا�س لها
وال��ت��ي حملها ال��ق��ا���ص ر���س��ائ��ل اجتماعية
وفكرية ،جوهرها الإن�سان ،و�سماتها احلفاظ
على امل��ب��ادئ والقيم الأخالقية وذل��ك من
خ�لال م��ا ق��دم م��ن من��اذج ب�شرية خمتلفة،
بخريها و�شرها� ،أو ب�صمودها وانحطاطها،
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درّ ة مالك �صقور

بل رمب��ا بتناق�ضاتها الفكرية والفل�سفية
واحلزبية واالجتماعية لكنها يف النهاية
جميعها تقف يف �صف املحرومني وامل�سحوقني،
وتعلن ح��رب�� ًا ال ه���وادة فيها على الف�ساد
مك�شوفه وم�ستوره.
ع��ن��دم��ا انتهيت م��ن ق����راءة املجموعة،
وج��دت نف�سي حمتاج ًا �إىل �إع���ادة ق��راءة
بع�ض الق�ص�ص مرة ثانية ذلك �أن امل�ضامني
والأب��ع��اد التي احتوتها حتتاج �إىل وقفة
ومتعن فقد يكون االنطباع الأول غري عاك�س
لدالالت الق�صة ،وعليها كان البد من ك�شف
بع�ض ف�ضاءات ق�ص�ص هذه املجموعة..
ففي الق�صة الأوىل من املجموعة “د ّرة”
وال��ت��ي عنونت املجموعة كاملة با�سمها،
فقد ت�ضمنت هذه الق�صة حاالت من احلب
وااللتزام واملبدئية ،وكذلك وباملقابل حاالت
من الطمع والأثرة واال�ستحواذ ،ويف املقابل
كذلك نقر�أ فيها ذلك ،الت�صادم الأبدي بني
البداوة واملدنية ،بني الب�ساطة والتعقيد،
بني الف�ضاء املفتوح واحليز املغلق ،وقد ط ّوق
القا�ص ق�صته هذه بني حدين قا�سيني �أحكم
بهما �شخو�ص ق�صته بقوة العرف ،احلد الأول
الذي ا�ستهل به كالمه “احلب واحلبل وركوب
اجلمل” ون��راه يختم الق�صة بحده الثاين
الذي يقول “يا �شيخ ،يا طويل العمر ،يا �شيخ،
يا �أمرينا� ،أنت امللح� ،أنت امللح� ،أنت امللح” وما
بني هذين احلدين تعتمل الأفكار والأحالم
والأح��ك��ام التي ت�سردها ال��داي��ة �صاحبة
اخلربة والدراية والتي حذرت املعلم العا�شق
من �أن يبوح بعواطفه جتاه درة ،الفتاة رائعة
اجلمال التي رحلت من قبيلتها �إىل قبيلة
�أخ���رى لرف�ضها ال����زواج م��ن �شيخ القبيلة
فوقعت بحب املعلم الذي حال بينها وبينه
الأمري “عقاب” �شيخ القبيلة الذي جل�أت �إليه
والذي طلبها للزواج فرف�ضته كذلك..
ال��ق��ا���ص وب��ذك��اء اخل��ب�ير ت��رك النهاية
مفتوحة ومنح القارئ احلق يف احلكم وهذا
الأ�سلوب يف �إ�شراك القارئ يعطي حالة من
التفاعل بني القا�ص واملتلقي ما يتيح �أفكار ًا
جديدة.
يف الق�صة الثانية يف املجموعة والتي
جاءت حتت عنوان “فالج” يف هذه الق�صة
ح ّمل القا�ص جملة من ال��دالالت الوطنية
والقومية والإي��دي��ول��وج��ي��ة على مفاعيل
الق�صة وذلك من خالل ال�صدمة التي ح�صلت
للأب من االبن وب�إيقاع درامي وال�س�ؤال الذي

ميكن طرحه من خالل ذلك هل هذا �سلوك
�أجنبته املبادئ ال�صادقة �أم �أن واقع احلال
يحكم ال�سلوك� ،إنها احلقيقة ال�صادمة التي
ك��ان��ت ت��روي��ه��ا جمانة االب��ن��ة ع��ن وال��ده��ا
�صاحب امل��ب��ادئ وع��ن �أخيها املهرب وال��ذي
ت�سبب يف �أن ي�صاب الأب بالفالج ،والالفت يف
هذه الق�صة �أن جمانة الراوية قد اختار لها
القا�ص تاريخ ميالدها اخلام�س من حزيران.
الق�صة ب�شكل عام وا�سعة الطيف ،مو�شورية
ال��ر�ؤي��ا ميكن �إث��را�ؤه��ا بالكثري من التحليل
وهي حاالت �إ�سقاطية �أو بالأحرى ارتكا�سية
�ألب�سها القا�ص ثياب �شخو�ص نفخ فيهم روح
احلكاية..
يف “طويل وق�صري” وه��ي ث��ال��ث ق�ص�ص
املجموعة تعلن وع��ي ال�ضرورة واالنعتاق
من حيز التبعية �إىل االنتماء الذاتي ،وهي
بدالالتها حتمل م�ضامني �صراع طبقي �أف�ضى
ب��ه القا�ص ،وان��ح��از ل�صالح الطويل ال��ذي
ت�شبع برائحة ال�تراب فكان القرار جلانبه
وذلك باعرتاف الق�صري الذي �أرغم على ذلك
االعرتاف.
�إن اختيار القا�ص مقيا�س الطول والق�صر
له دالالته و�أبعاده وبالتايل ف�إن القا�ص �أملح
ومل يف�صح ،وكثف ومل ي�سرد ،وعلى القارئ
�أن يحيل ه��ذه الإ���ش��ارات �إىل ظ�لال متتد
نحو معامل الفكر واالقت�صاد والغلبة للذين
يعملون..
بينما يتجه القا�ص يف “وقال البحر” �إىل
توليفة جديدة يف بنائه الق�ص�صي ،حيث
يبد�أ “مبا ي�شبه املقدمة” بلغة رومان�سية
مدرو�سة ثم ينتقل نحو “املنت” الذي يعني
لب امل�شكلة �أو ذروة الق�صة والذي يربز فيه
ّ
القا�ص �أق�صى انفعاالت الق�ص “�سلوى ابتلعها
البحر� ..سلوى غرقت� ..سلوى يف العناية
الفائقة” ومع عودة �سلوى �إىل احلياة يعود
القا�ص �إىل “ما ي�شبه اخلامتة” والذي ّ
يذكر
فيه بقول الر�سول الكرمي “النا�س �شركاء يف
ثالث :املاء والكلأ والرتاب” وما بني ما ي�شبه
املقدمة وما ي�شبه اخلامتة يكون البحر قد
ابتلع “املنت” الذي هو حمور احلكاية وذلك
ب�سبب اجل�شع و�سطوة الكبار وهيمنة ر�أ�س
املال ومع هذا فالبحر ذو �سطوة وفتنة.
تتكرر املع�ضلة و�إن بلبو�س �آخ��ر يف “�أبا
ح��ي��ان ل��ن �أح���رق كتبي” و”�أربعون عام ًا
بني حلظتني” و”الأر�ض” و”مازال البلبل
يبكي” و”املدا�س” و”�شعراء كثريون و�شاعر
وحيد” لت�شكل روافد حتمل الطموح نف�سه,
فالذي رف�ض �أن يحرق كتبه ،هو ال�شاعر
الوحيد ،وه��و ال��ذي �ضرب بو�ش باحلذاء،
وهو كذلك �صاحب زهرة اللوت�س الذي قال
“املاء والبخار واجلليد والثلج والربد �أ�صلهم

امللمح الأبرز يف املجموعة هو
الواقعية التي تختلف عن مفهوم
احلقيقة� ..إنها اجتاه �أدبي يلتقط
�أفكاره ومناذجه من حياة النا�س
وواقعهم.
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واحد”.
�إن امللمح الأب���رز يف ه��ذه املجموعة هو
الواقعية ،هذه الواقعية التي تختلف بال
�شك عن مفهوم احلقيقة� ..إنها اجتاه �أدبي
يلتقط �أف��ك��اره ومن��اذج��ه م��ن حياة النا�س
وواق��ع��ه��م م��ن م�شكالتهم وق�����ض��اي��اه��م ،من
ب�ؤ�سهم و�أحزانهم..
�إنها واقعية الطبقات الدنيا التي ت�ضعك
�أمام نف�سك بكل عيوبها ،وت�ضعك �أمام احلياة
بكل �أوج��ه��ه��ا� ،إن جميع ق�ص�ص املجموعة
ت�أخذنا �إىل ع��امل العوز واحلاجة وتطرح
ق�ضايا االقت�صاد وم�شكالت التناق�ض يف
املجتمع من خ�لال “درة وجمانة والطويل
والق�صري وزهرة اللوت�س و�أحمد ذلك اجلندي
الذي حافظ على �أر�ضه ،وكنعان امل�شرقي”
وغريهم ممن دخلوا يف �صراعات مريرة مع
احلياة..
من خالل ما تقدم من عر�ض لأفكار هذه
املجموعة ف�إنه ميكن لنا �أن نخل�ص �إىل �إبراز
بع�ض ال�سمات التقنية التي اعتمدها القا�ص
يف بناء ن�صه الق�ص�صي:
�أو ًال :نلحظ من خالل �سري احلدث الق�ص�صي
�أن �أ�سلوب “�ضمري املتكلم” قد �أتاح للقا�ص �أن
يطرح ر�ؤاه وتعليقاته دون �أن ي�شعر القارئ
ب�أن ثمة تدخ ًال ما قد حدث ،ف�ضمري املتكلم
�أعطى احتاد ًا بني البطل والراوي.
ث��ان��ي�� ًا� :إن ال��ن��ه��اي��ات امل��ف��ت��وح��ة لبع�ض
الق�ص�ص وهي �سمة لواقعية الطرح �شكلت
مرتكز ًا �أ�سا�سي ًا يف الت�شاركية بني الكاتب
والقارئ ،وهذا حينما تكون امل�شكلة ما تزال
قائمة ت�أتي النهاية املفتوحة “فني ًا” مبعنى
�أن يبقى القارئ م�ستثار الذهن مت�أم ًال و�أن
يكون �أمام دروب عدة للحل.
ث��ال��ث�� ًا :ب��ث القا�ص القيم التي �أراد �أن
ي��ودع��ه��ا يف املتلقي ب���أ���س��ل��وب ي��رت��ك��ز على
الإي��ح��اء ال املبا�شرة �أو م��ن خ�لال تر�سيخ
الهدف والقيمة ب�أ�سلوب فني يلمح وال ي�صرح.
رابع ًا :اعتمد القا�ص على تقنية للكتابة
بعيدة عن العفوية رغم الب�ساطة التي تبدو
عليها املجموعة الق�ص�صية ،فالكاتب فكر
كثري ًا يف ن�صه قبل �أن يكتبه ،ويتجلى ذلك
يف النمو ال��درام��ي ال��ذي عرفته جمموعته
الق�ص�صية ،حيث يرت�صد بلوغ هدفه املحدد
وق��د ك�شفت النهايات الق�ص�صية ذل��ك �إذ
اكت�سبت �أغ��ل��ب ق�ص�ص املجموعة البناء
الدائري.
خام�س ًا :ا�ستغل القا�ص قدراته وخربته
يف الكتابة الق�ص�صية فعمد �إىل جت�سيد
الأح����داث بتوظيف الفعل امل�����ض��ارع ال��ذي
يوهمنا ب���أن الأح����داث تقع اللحظة �أم��ام
�أعيننا وك�أننا ن�شاهد ال�شخ�صية تتحرك على
م�سرح احلياة وهي تقوم بعملها.
���س��اد���س�� ًا :وظ��ف ال��ك��ات��ب لغة �سهلة غري
معجمية وه���ي ب��ذل��ك ل��غ��ة توا�صلية �إىل
�أق�صى احل��دود لكنها مل تفرط يف فن ّياتها
وجمالياتها من خالل حر�صها على ال�سال�سة
والتكثيف والق�صر..
يف اخلتام ميكن القول �إن موحيات هذه
املجموعة ت�صب يف الفهم املحكي للثقافة
املجتمعية التي ترى يف العقل اجلمعي ن�ضج ًا
ي����ؤدي �إىل مفاهيم ترتقي باملجتمع �إىل
�صالحه ورقيه.

8

شعر

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1496" :الأحد 2016/7/ 3م 28 -رم�ضان1437هـ

على مرمى ر�صا�صة

• طهران �صارم

يُو�سُ ُف الق َِ�صيْدَ ة

• �سعاد حممد حممد
ا�ص ُب َك ُ
احل َّب
�أُ َن ِ
وقك..
ات ِ�ش ِ
َو َ�أ َت َ�ص َّيدُ َ�س َق َط ِ

ِع ْن ُع ْ�ش َب ٍة

مات
افر يف َد ِم ال َك ِل ِ
�أَيا َر ُج ًال ُي َ�س ُ

ُت َن ِّ�ش ُط َ�ش ْه َو َة ا َ
خلطايا..

�أنا امر�أة التعاويذ ال�سوداء

�إِنْ َن َ�ص ْبتُ َل َك ِ�ش َر َك ال ِغوا َية
وحي
َف َت َجن َّْب َخا ِر َط َة ُج ُم ِ

تجَ َ ن َّْب َ�س َّبا َب َة املَ ْعنى
َحتَّى ال تجَ ْ َر َح َ�ص ْم َتك..

�أ�ضرب مندل حزين

ُم َّر َع َليها

ال َت ْ�سق ْ
ُط..

و�أنام على حافة ال�سماء

َك َعا ِب ٍر ُي َ�سل ِّم على ِبئ ٍْر َتا ِئ َهة..

َفما َب ْعدَ َز ْه ِّو ا َ
جل ْم ِر

انتظر �أزرقها ...

ال َت ْ�سق ْ
ُط

ِ�إ َّ
ال هوانُ الرماد

تخدعني !!..

يدة
َحتَّى ال تجَ ُ َّف ال َق ِ�ص ِ

ال�سن ِْديانِ
�سل َذا ِكر َة ِّ

ترتدي عباءة العتم وتنعم بال�ضالل

الع َك بال َّز ْن َبق
�إِنْ ِد َّكتْ َع ْينايَ ِق َ
�أَ ُّيها املُ َ�س ّو ُر ِبالأَ ْ�س ِئ َلة

ال َت ْ�سق ْ
ُط
وج ا َ
خل َيال
ِأ
لَبقى يف ُب ُر ِ

�ألفّه مرار ًا حول عنقي

احد
واب َو ِ
ال ُتف ِْر ْج َع ْن َج ٍ

�ض ا َ
�أُ ُر َّو ُ
حل ْر َف ِل َي ِ�صيرْ َ َب ْرق ًا

كي �أحميه من �أنياب اجلوع املقهور

ا ْب َق ُم ْل َت ِحف ًا ُع ُل َّوك..

�أَ ُح ُ
َّازات َو ْر ِد َّية
وك ِب ِه ُقف ٍ

أعج بنغمات قدمية
و� ّ

ال َت ْ�سق ْ
ُط

�أَ ِب ْي ُعها َعلى ُت ُخو ِم البرَ ْ د..

َحتَّى ال َت َت َم َّر َغ َّ
ال�ش ْم ُ�س
َعنْدَ َ�أ ْقدَ ا ِم ِّ
الظالل

ال َت ْ�سق ْ
ُط

-1�أهرب كطريدة حتا�صرها الأ�شباح
على رمال متحركة �أوا�صل فزعي
�أقول ....

� ُّ
ألف �شعري الأ�سود الطويل

�صراخ وبكاء
وال �أغفو ...

َت ْب َح ُث يف �أَ ْد َغالِ ا ِ
حلبرْ ِ

و�س َف ال َق ِ�ص ْيدَ ة!..
يا ُي ُ

َو ِم ْن َح ِّينا َي ْنق َُل ال َق َم ُر َخ ْي َم َتهُ

وال �أغفو ...
و�أنت �ستلقاين يف كل الأزقة

�أُ�شْ ِفقُ َعلى الأَ ْبواب

وعلى جميع الأر�صفة

َت َت َ�س َّم ُر َخل َْف َط ْر َق ٍة

�أنا القتيلة

هم مل يفعلوا �شيئا ..

يحها..
ِل َتخْ َل َع ُك َّل َمفا ِت َ

لن يق�صيني الغياب

فقط اغتالوين

ال َت ْ�سق ْ
ُط

دمي الآن يف كل ال�شوارع

و �أعدموا الغياب.

�إِنْ َقا َمتْ ُز َل ْي َخة

ك�أن يف جذري نار.
-2-

طاب ال�شــوق

وق
�أقانيمُ ال�شّ ِ

•�أميمة �إبراهيم

أ�شواق
�سرب من ال ِ
ٌ
من قلبي ف َّر
َ
و َّ
يديك
حط بني
امل�سجد الأموي
�ساحة
حمام ًا يف
ِ
ِ
وكني�سة حنانيا
ِ
ثم عا َد
َّ
وا�ستق َّر ب ُعري لهف ِت ِه
�سرير
يف
ٍ
�ضفاف بردى.
على
ِ

َ
�شفتيك
على
ُيزهُ ر احلنانُ
ُ
وي�شتعل النّو ُر �إن
�صدحتْ
َ
ُ
كمنجات ّ
وق
ال�ش ِ
ونفرتْ كقطي ِع ظباء.

َ
راحتيك
يف
لهفة
تتقدُ
موا�سم ٍ
ُ
هام قلبي
م�سها ِر ُ
�إنْ ّ
�أزهرتْ نرج�س ًا
وبيل�سان.
الغيم
كفّاك الالب�ستانِ
َ
و�شاح ًا
كلّما الم�ستا مواقدَ روحي
تكاث َفتْ يف خالياي
ُ
بوح
قطرات ٍ
ُ
التماعات جنوى
وفاح يف �أوردتي
َ
قهوة
عطر ٍ
ُ
وهي ُلها
ٌ
عارم من دفءٍ
وفي�ض ٌ

•ن�صرة �إبراهيم

امل�ساء َت َ�ش َّبـه َ
بــــك

ً
قبلة على البحر احلديث

ن�سيمه عـب�أ �أنفا�سه بريحك
حتى ُ

ً
وقبلة على البحر الكال�سيكي

مل �أتفاج�أ بي

طاب ال�شوق

هو ال�شوقُ �أطـرب ا�ﻷ غـنية
و�أنا �أغـري ا�ﻷ غنية برنّة ا�ست�سقاء
باملحلي:
"“�سلملي عليك”
بال�شوق:
أ�ستح�ضر ما طاب يل
�
ُ

ال جنا�س 
ال طباق
أخرج من بديع الـحب
�س� ُ
�إىل بيان الـروح
فا�صلة

طاب ال�شوقُ  ,

ً
كناية عن �شوق

واعتلى منرب الـف�صاحة

�أُطيرِّ ُ �سماء

ثم الذ بوجهك

يف رق�ص العنب .
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ويذكر املطر
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• وجدان �أبو حممود
طريقي �إليك طويل...
طريان حربي ووقع قذائف و�آثار خوف لكنه حتت املطر
خمرية عطر وخميلة �أجنم ،و�أنا يف الطريق �إليك قطار ع�شق
ينداح فوق �أقوا�س القزح.
�أقبلت من بيتي البعيد..رك�ضت بحجة البلل وبرغبة
الرق�ص على الأم��واج �إذ تعلو و�سمعت �شعرك كمن ي�سمعك
خممورا...مل يراودين ال�شك حلظة �أنني معنيتك ،مل �أفكر
بغد �إال وكان ما �سيكون اليوم.
ا�شتقت �أراك لأول مرة حتت املطر ،ا�شتقت �أمل�س ما ت�صوره
خيايل غري �أين مل �أق���ارب �سوى رفيف الأم���اين� ،سبقتني
للداخل وانتظرت ،و�سبقت ف��ورة امل��اء �إن هبط من �أعلى
ّ
وغطانا وع ّلمنا واجتاح منت�صرا حقول الب�ؤ�س فينا ،ف ّوت على
�شيطانتي �إم�ساك يدك والرق�ص بها بني حنايا ال�ضوء وبني
�أح�ضان الهواء ،ف ّوت عليها الهم�س يف �أذنك":ال�شيء يعيدنا
جلمالنا �أكرث من زقزقة ناي على �صدر �سحابة".
حلظي يف لقائك و�أنت
و�أفرحني �سريعا ما �أحزنني ....يا
ّ
ال�شاعر ينتظر و�أنا العادية منتظرة ،بلى فكل النا�س �سوى
ال�شعراء عاديون  ....درجات بني الأبي�ض والأ�سود وال�شاعر
وحده من �ألوان.
اخرتت لنا كر�سيني �أمام نافذة كما كنت �س�أفعل لو �أحتت
يل االختيار...طلبت قهوتي حلوة كما كنت �س�أخربك لو
�س�ألتني ر�أيي و�شبكت ذراعيك ك�ساحر �أمامك و�سكت.
حتدق ّ
يف� ...أحدق فيك فترُ اق على �أجرا�س قلبي ندف
النار راعفة ويغرق ماء ال�سماء فينا من نوافذ املقهى...
تتكاثف �أنفا�سك على زجاج قلبي كالبخار و�أحلم �أن نرمي
فوق الطاولة كالما �أتينا لقوله لنخرج متال�صقني دون مظلة
ون�سري �إىل ما النهاية ...حتت انهيارات الر�صانة و حتت
املطر.
�أ�صلي �أمام عينيك كيما ميوت الوقت الذي ال ميوت ،وت�شب
احلرائق �إذ تتقدم يف يبا�سي كجرة القو�س فوق �أع�صاب
الكمنجة ...و�أحرتق.
ت�سبح مثلي هاربا يف ال�شالالت ال�ساقطة �شهبا على بللور
النافذة ،ويهتز الوتر الدقيق ذاك امل��وازن قلبي ليفي�ض
النغم وترق�ص املجرة بيننا م�سحورة� ،أط�ير �إليك �ضوءا
جمنحا� ،أ�شاهد نف�سي تخرج مني لتخلق من جديد ،ويرفرف
نب�ضي كاحلمام �إن ين�سى خالقي يف �شعري وردته احلمراء
ومي�ضي...
�أقاوم ثقل اجلاذبية فيك� ،أقاوم التمدد يف كفيك واملوت
امل�ؤقت و�أي حنان يعرتيك� ،أقاومك لأ�سمعك و�أ�سمع:
مطر
مو�سيقا حزينة
ر�شفة طويلة من الفنجان ال�ساخن
�سعال خفيف مفتعل
ارتطام الأ�صابع بحافة الطاولة
نف�س عميق على مراحل
ولفظة مق�صو�صة من البحر الطويل"ا�سمعيني"
مل �أق��ل "�أ�سمعك" ،مل �أعلق بابت�سامة� ،أبقيت لك رعد
الكالم مدويا ،واحت�ضنت بحياء برق النظر ،وانتظر كل �صرب
فيك �إ�صغائي ونزويل البطيء عن حبل املطر .و�أنا انتظرت
كما انتظرت ومنذ الأزل �شيء يتهادى من عينيك غري احلمم
وغري ب�سمات حمبة وغري الدفء الذي يحتويني وغري �صوري
الأجمل مني وغري جنوم ت�ضيء وقت احلنني حنيني� ...شيء
�إذا ما ترجمته لغة الكالم عنى"�أحبك".
وا�ستمعت:
ل�صدمة الفنجان الهابط يف غري �صحنه
حلبالك ال�صوتية تلتف راع�شة على مع�صمي
لتنهيدة
لهديل الكف التي ما م�ست باخلط�أ ظهر كفي
ملطر يتطهر بالبكاء دوننا يف اخلارج
لل�صمت

�أرعبني طول �سكوتك و�أن��ت ال�شاعر جمهز �ضد ال�صمت
و�سيف يت�سلق قامة اللغة املديدة ،تف�شى �صمتك يف مو�سيقا
احلروف  ...العب ناري على �أ�صابعه وم�ضى بطيئا يف �إهدار
دمي.
ال �أدري ملاذا �أخليت لك ثواين البطيئة ..وملاذا ذهبت دون
وعي �إىل �أحالمي �أك�سر فيها زجاجات عطرك و�أمل باقات
زهرك وق�صائد كادت تخط خال�صة لقلبي.
قلت خالعا عن كتفيك معطف فرح كنا غزلناه  " :للنهايات
طعم االنتحار" ،علقت لهفتي على فمك قنديال �صغريا ومتليت
يف �أ�صابعي ....بدم اخليطان العالقة فيها.
قطفت دقات قلبي دقة دقة  ،ابت�سمت ثم تراجعت عن
االبت�سامة� " :أنت وطن داخل وطن و�أنا مقتول يف وطني....
ما يل فيه لي�س يل"
 ماذا تقول ؟ هذا هراءهذي حقيقة�أنت�أنت قافلة �آلهة و�أنا اخلا�سر املرتديجمعني بني يديه لوهلة ثم يطريين كمزق غيمة " ليتنا
نلتق"
مل ِ
لكنا �أقل وجعا؟لكنا �أقل خ�سارة. �أحقا؟ وليت هذا احلزن الذي �سيكون مل يبد�أ الآن.�أنت قلت:�أراك هم�سا تربقني مابني نقطة ماء ونقطة ماء
و�أراك �إذا ما ا�سرتاح من عناء ال�سقوط �إله البكاء
و�أ�شعر �أين عقيم اخليال �إذا �أمطرت وما انهارت
على عينيك جنمات وال �سقطت �سماء.
 و�أنا قلت:�س�أبقى �أجر قلبي ورائي كالقتيل
و�سيحمل دوما �صفتي قبلي
م�شرد مهجر وراحل ودخيل
وطليتني م��ن ال��داخ��ل ب��ال��ظ�لال ال��داك��ن��ة ب��ال��ك��وارث و
بالهموم...
وت�ساقطت من �سمائي ال�سنونوات وقمم الأ�شجار وهد�أة
القمر الوليد وفينو�س مقتولة ب�سهم حبيب.
قلت "ا�سمعيني" �ساحبا من عيني بحرك ،ارتع�شت من جزر،
مل �أقل " كفى" مل �أرتبك ...تركت لك �سكينك تقطع بعناية
رمل الهواء ما بيننا وثبت عنقي �أ�سفل نهرين متهاديني فقد
كنت متار�س يف ح��ذر فعل اخليانة و قطع الق�صائد مثلما
يقطع ال�شذاذ يف بوادينا ر�ؤو���س الب�شر ،قلت " :يف بالدنا
متطر الدنيا �أمل...وال حياة حلب حتت خلجات الأمل".

وقلت" فلتم�سحي فتات قلبي عن �ضلوعك وماء عيني عن
ري�ش الإوزات ال�سابحات يف عينيك �سرا ولتهدئي فلكل حزن
يف البعاد نق�صان ...و�إين كما �ستن�سني اهتمامي �س�أن�ساك"
و�س�ألت يف �صمتي عينان ت�شتعالن " وهل ت�سمي هدير
العواطف اهتمام ًا ؟ وهل �سقط �سقف اللغة حتى نن�سب نريان
ال�شغف �أجمعها ل�شموع االهتمام ....ال ب�أ�س �إذن �إن جر�ؤت
على تكذيب نف�سينا �سيان عندي �سيم�سي وله املحبني �أو
كارثة االهتمام".
وملحت دمي ي�سيل على خديك ماحلا كبحر م��ات ،وملحت
قلبي فيك ح��ل��وا كالتفاحة الأوىل ،وتعطلت �أ�سبابك
العظيمة فج�أة وابتلع حدتها ال�ضباب ،منيت نف�سي ب�ضحكة
تطريها تختتم مقلبك الفكاهي وتنهي طول املهزلة ،لكن
حزنا يف عينيك ما انهزم  ،وحقيقة ظلت تطاردين �إىل حدود
�إمياين قد انت�صرت.
يا حريتي �أمام حريتك ،يا �ضياعي يف �ضياعك ،هل يغرق
احلب املطر!! ،و�س�ألت معت�صرا �أنينك وحماذرا موتي الفجائي
"�أتهربني معي من هذا احلريق� ..أترافقني حبيبا غارقا �إىل
�أر���ض النجاة؟" وذهلت من عر�ض قد ق�ص �أع�صابي بعد
�إحكام النهاية  ...عر�ض �سيحملني �إىل �أر�ض �ستحملك �إىل
وئام �سيحملك �إيل� ...أر�ض غري هذي الأر�ض...
ناجيت روحي �أ�سعفيني فعقلي ي�سري على ر�سله ،ناجيت
ربي يا �إلهي �أم�سك يدي �أن��ى ت�شاء لها كي تقرر خريها �أو
تهتدي ،وفقدت مادييتي للحظتني ومل�ست غربة القمر يف ليل
تعرى ....ومت بني ذراعني حبيبتني و برد ....ما كان �أحاله
موتي معك وما كان �أق�ساه ه�سي�س الربد.
فكرت كثريا قبل �أن �أجيبك ،فكرت بنف�سي قبل �أيام و�أنا
�أبدل �أثواب احلبيبات على قوافيك الطويلة كنت ال �أن�سى...
وكنت ال تن�سى.
فكرت ب�صوتك قبل �أ�سبوعني ي�سيل �إىل قلبي تباعا" ينهار
جبل َّ
يف عندما تبكني ويقتل حزنك ثقتي ب�أنني معك"
فكرت بنا قبل �أ�شهر �أ�ستاذ يعلم تلميذة قواعد الكيمياء
فتتعلم على يديه ال�شعر والفرح وجمع اللآلئ...
�أفكر بالبالد كيف كفت بعد احلرب عن التجمل والغناء
وكيف بتُّ يف غفلة جمالها وغنائها...
فكرت فيك �ساعة مل يتغري فينا �سوى الفعل امل�ضارع..
و�ضحكت� ...ضحكت� ...ضحكت
وبعد الإجابة ا�ستمعت:
حلذائك املا�ضي �إىل امل�ستقبل
لقلبي يرج يف ر�أ�سي
لأنفا�سك الباقية �أمامي ترثثر
للحزن
للمطر
للقذائف
للر�صا�ص
ل�ضحكتي تهيل الرتاب على قلبي
لوطني خارج املقهى م�ضطجعا حتت برك املاء يفكر
وخرجت كما دخلت وح��دي ....ولكن ب��وردة حمراء يف
�شعري لي�ست تنتزع ...بحزن ...مبوت وبذاكرة ال تنتزع.
"�ستن�ساين " ال�����ش��اع��ر ي�����ص��ب��ح ع���ادي���ا ح�ي�ن ين�سى
�"....ستن�ساين" هم�ست ما�سحة دموعي فانهالت بعدها
كاحلريق �سواها�" ....ستن�ساين" رك�ضت كما �أتيت يف وله ويف
ثقة "�ستن�ساين �إذن "...كل �شيء يف بالدي يتذكر وال يرتاح
غريبا �إال فقري الذكريات.
"�ستن�ساين" م�سحت دموعي ابت�سمت لنف�سي وهد�أت رب
النهنهة  ..ثم �أر�سلت �إليك ر�سالتي الن�صية الأخرية.
�سلمت لطائر الريح �أحالمي وعدت �إىل بيتي البعيد �أرك�ض
حتت طعنات الرذاذ و�أتخيل عينيك تقر�آن يف �صمت ر�سالتي:
"حظا طيبا هناك و�شكرا على الوداع ال�سريع �أنا لن �أن�ساه
و�أنت لن تن�سى �صدّ قني ماال ين�ساه املطر ...هنا".
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هذيان

•�شذا برغوث
مب مب مب ...ط ط ط ...دووو.
رن رن رن
اخر�سوا التلفزيون
«�ألو� ..أيوه ..هال ..احلمد هلل ..ال عادي مثل كل يوم ..ال طلع واحد و�أخوه
ل�سى اهلل كرمي �أدعو لنا� ...شكر ًا على ال�س�ؤال ..مع ال�سالمة».
ّ
•�أحمر عاجل ..قتل وجرح وان�شق ..اندق ..هاج وماج ..راح وعاد اجتمع
و�أجمع ...تنديييييييد //كفو واهلل//
•�أجرى �آن �إيجا �آن بكرة يجي رم�ضان ونكبعه بالكر�شة ونحزمه بامل�صران
ب�س.
•بوم مب ط ط ط دوو ...واء واء ...ه�ش�ش
•ع�صابات م�سلحة ..تفجريات� ...أعالم� ...أعالم ..بالروح والدم ..يا اهلل
مالنا غريك يا اهلل
•ثلج ثلج عم ت�شتي الدنيا ثلج -خليها ..تك� ..إخ�س..
وين ال�شاحن..؟ وين ال�شمعة؟ ..هييه
“�إي �سندليلة�..إي بندليله� ..إي جاين بامبو ...م�سيو �شالي�ش
عقله ما مفي�ش ...نطه وطلعه
وب�س ...يا بياع اخل�س.
ح���رك ..ي�لا ّ
ح�ضر حالك-
ّ
ك�ش ملك
اخ���ر����س���وا� ..أب���وك���م ي�صلي
((وم���ن يقتل م���ؤم��ن�� ًا متعمد ًا
ف���ج���زا�ؤه ج��ه��ن��م خ���ال���د ًا فيها
وغ�ضب اهلل عليه ولعنه و�أعد
له عذاب ًا عظيم ًا)) �صدق اهلل
العظيم.
�شعلتَ ...ع ِّلي ال�صوت...
دبابات– طيارات – �أمريكا-
خليج -داع�ش� -إيران -العبا�س -الن�صرة -ال�صني -تركيا -رو�سيا -ب�شمركة-
ائ��ت�لاف -اخ��ت�لاف -ن��ظ��ام -معار�ضة– مناطحة -تفجري -رج��م� -صلب-
اعتقاالت� -أعالم� -أوهام -حواجز -بواريد-
خالااااا�ص ...انزلوا ناموا بالقبو.
�أ�صبحنا و�أ�صبح امللك هلل.
•خالة �شكو و�شنهو اخلرب دي احجيلي ..فدوه رحتلج لي�ش ما حتجبلي
خالة دي كو ليلي �ش�صار ..واهلل �شعلتيني بنار...
•بطانيات– برادات– غ�ساالت م�ستعملة للبيييع
خالطات .غرف نوم -موبايالت -يا بال�ش
عد�س -رز -زيت -حالوه -دفاتر عيلة -هويات -ت�أجيالت -جوازات� -شباب-
بنات� -أطفال -بواط -كالبيات -نقابات� -أقنعة� -أع�ضاء� -أرواح للبييييع.
دووووم -يا لطيف فجروا اجل�سر املعلق.
وااااء وااااء
يا باح ..يا باح ..يا ورق التفاح -يا �إيدين فلة ..يا بي�ض ومالح �إجى الع�صفور
تا يتو�ضى -لقاله بربع ف�ضه� -شاف هون حنطاية لقطها الع�صفور وراااح
هاي لبابا وهاي ملاما وهاي حلبابه
وذبحنا اجلدي
و�سال الدم و�سال الدم و�سال الدم و�سال الدم....
غباء
ملحت النعامة خياالت بعيدة ح�سبتها وحو�ش ًا ..هربت مبتعدة
خب�أت ر�أ�سها يف الرتاب ..راحت ترف�س ب�أرجلها القوية �أحجار ًا كبرية علها
ت�صيب الوحو�ش الذين مل يكونوا �سوى �صغارها الالهثني خلفها وقد مات
بع�ضهم وت�ضرج الآخرون بدمائهم
رمتهم بنظرة بلهاء وتابعت دفن ر�أ�سها يف الرتاب.
دخان
ً
لأنها وردة فقد نرثت عطر ًا ولأنها نحلة فقد �أعطت ع�سال ولأنها نخلة فقد
طرحت متر ًا ولأن��ه الأق��وى فقد قطف ال��وردة وقتل النحلة وحرق النخلة
ف�أعمى دخانها عينيه.

كان وهم ًا
•�أحمد جميل احل�سن
تقول احلكاية:
يف �سبينة؛ حيث ك��ان ندى
ال�صبح يغ�سل وج��وه ال�صبايا،
الذاهبات زراف���ات �إىل املعامل
امل��ح��ي��ط��ة ،وي�����س��دل ليله على
ه��م�����س��ات ال��ع�����ش��اق ،ول���ق���اءات
ال�شوق واملحبة ،وعلى �صخب
ي���ت���وق دوم������ ًا �إىل احل���ي���اة ،
وامل�سامرات العائلية امل�ألوفة
املحببة ،التي هي منّة من اهلل،
م��نّ��ه��ا ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع ال�����س��وري
بكل �أطيافه .و�شهوات الت�سوق
�آخ��ر الليل ،من جنة الفواكه
املتو�ضعة ،عند �سكة القطار يف
مدخل �سبينة.
منت�صف احلكاية :
كان الثالثة يتفانون بتزيني
ور�صها
ب�ضاعتهم ،وجتميلها،
ّ
���ص��ف��وف�� ًا ب��ح��ب��ات متنا�سقة،
مت�ساوية احلجم ،وتزيني كل
���ص��ف بب�ضع وردات ح��م��راء،
ٍ
م��ن �أج���ل ذاك� :سميت بجنّة
الفواكه .ي�ضعون علب ال�سجائر
املتنوعة ب�شكل ه��رم��ي ،ي�سر
الناظرين( ،ويخرم) املدخنني،
يت�صارعون مع النعا�س والأرق،
ويبحرون يف �أحالم تقودهم �إىل فتيات �أحالمهم ،هناك يف ال�ضيعة البعيدة ،وقد جمعوا ما يلزم
لطقو�س الزواج املعتادة ،ت�آلفوا مع النا�س يف �سبينة ،و�أحبوهم ،وتولدت �صداقات ،و�سهرات على
�إيقاع الرنجيلة ،و�سحابات اللفائف ،وق�ص�ص الغرام ،التي يرويها متيمون .كانوا ثالثة �شباب،
بعمر اليا�سمني الذي ع�شقوه وع�شقوا دم�شق .قدموا بحث ًا عن لقمة العي�ش ،وحتقيق �أحالمهم
ال�صغرية بالزواج ،وتكوين عائلة �صغرية يف بيت ريفي ي�ؤويهم.
بداية احلكاية :
�سبينة �ساحة حرب متوج بالغوغاء ،وال�صراخ ،والهتافات� ،أعمدة دخان خانقة من الإطارات
امل�شتعلة ،على امتداد ال�شارع الطويل ،الذي ي�شقها ن�صفني ،ال�سماء التي كانت مكللة بال�صفاء
يجلّلها ال�سواد .والوجوه التي كانت با�شة م�ستب�شرة ،اكفهرت وك�ساها العبو�س والي�أ�س ،طوفان من
ال�صبية ،وال�شباب ،ملثمني ،و�سافرين ،ومرتنحني ،وفاغري الأفواه يزحفون �صوب جنة الفواكه،
وال�شبان الثالثة ما زالوا م�أخوذين بامل�شهد ,تراق�صت يف الأيدي املو�شومة املطاوي ،وال�سكاكني،
والع�صي الغليظة الطويلة ،و(ال�شنتيانات) .فج�أة! انقلبت املودة �إىل كره ،واملحبة �إىل حقد،
والت�آلف �إىل جفاء وعداء� ،أ�صبح كل �شيء ي�شبه املوت .جفل ال�شبان الثالثة ،وكال�سهم اقتحم
الرعب القلوب� ،سكاكني ومطا ٍو و�شنتيانات متزق الأج�ساد ،ومتثل فيها� ،صيحات طائفية وهتافات
مذهبية ،ورق�صات فوق اجلثث ،ت�شبه طقو�س �آكلي حلوم الب�شر ،بعد قتل فري�ستهم.
هام�ش حكائي:
قال الأول :كنت �أحبهم ،وكدت �أ�ستقر يف �سبينة �إىل الأبد.
الثاين :لقد �أعلمت خطيبتي ب�أنني لن �أغادر �سبينة ،و�سنتزوج فيها.
الثالث :بعد زيارته يل ن�صحني والدي �أن �أتزوج �سبين ّية.
اخلامتة :
وقف قرنا�ؤهم فوق جثثهم وب�صوت واحد :
ــ كان وهم ًا

شعر

• فرحان اخلطيب
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�شاعر �أنت

..من ُر َ
اعر �أنْتَ
ري
ْ
باك العب ُ
َ�ش ٌ
الفر ُ
ري !!؟؟
ا�شاتَ ...ما َلها ال تط ُ
َو َ
�شاعر �أَنتَ
..رامح �ص ْو َب َ�ش ْم�س
ٌ
ٌ
والغيوم�..إذا َغ َ
رير
فوت
ُ
..ال�س ُ
ّ
اعر �أنتَ ..ت َّوجت َْك القوايف
َ�ش ٌ
َواحتفى َ
فيك قو ُلها ..يا �أميرْ ُ
•••
..بنات فك َ
ُ
ْرك �أ�سرى
يا �صديقي
َ
ري
ِ
ي�سمو الأ�س ُ
اطلق الغيدَ ..ل ْي َ�س ْ
�شد َ
وك ظم�أَى
وامل َعا ْ
ين ِلقَطْ ِر ْ
ني يهمي..ي�ضو ُع ٌ
ح َ
رو�ض ن�ضيرْ ُ
َف ُت َغنّي ..على ال ُغ ُ�صون �شجونٌ
و َيفُ ُّر �إىل اخليالِ ..ك�سيرْ ُ
وف
حر ٍ
َقل ِِّب ال�شّ ْج َو..يف �أ ُتون ُ
ْ
ري
هيج
َ
ال َي ُ
القلوب � اّإل ال�سع ُ
ني َلفْظ ومعنى
عر ب َ
وا�شْ عِلِ ال�شّ َ
ري
الر َ
وح من َ�س َناهَ ا ُتن ُ
ْ
واج َعلِ ُّ
احلر ُف من �شعو ِر َك طف ً
ال
يولدُ
ْ
ري
ثم يح ُبو �..إىل املَ َعايل ي�س ُ
َّ
َ
َي ْل َب ُ�س َّ
ال�ض ْو َء جن َمة يف ل َيالٍ
ام ف ُ
ري
وا ْل َغ َم ُ
ِرا�ش َها ..والأث ُ
•••
َ
� ُ
كالمك �شِ ْع ٌر
أجمل القولِ يف
َ
جدير
..عا�ش �شِ ْع ٌر
عر
ُ
َيخْ ُلدُ ال�شّ ُ
املر ُء للوجود جمي ً
ُ
ال
يحمل ْ
عر ح ْم ٌل كبيرْ ُ
فيه يرقى ..وال�شّ ُ
ال َن ٌ
َل ْي َ�س َيقوى عليهِ �إ ّ
بيل
ري
ائر ال�شّ عر ..من َ�صدَ ا ُه الزّ ئ ُ
َط ُ
ُم ْر ُ
هف
احل�س �..صائدٌ لخِ يـــالٍ
ّ
زير
َج ْه َو ٌّ
َ�صيح َغ ُ
ري ..من الف ِ
ٌ
..لطيف
َو َحنونٌ على الظّ باء
ٌ
ري
ورقيق..مع ا ْلف ََر ِ
ا�ش ُ ..مث ُ
ُ
و�شجا ٌع..على َّ
ال�شدائد َ ..ن ْ�س ٌر
..وقدير
ني الورى
أبي ب َ
ُ
و� ٌّ

َن َ
َ
إل�����ي�����ك دل���ي ُ
���ل
�����ر ُت ويف ق��ل��ب��ي �
�����ظ ْ
ُ
مب��ح��ن��ة
���ي��ن
����ع����ج ز
َت
ُح����������وف امل������ارق َ
ٍ
ُّ
و ُت���رخ���ي عِ ��ن��ان�� ًا ���س��ك��ر ُة امل�����وتِ غ��ي�� َل ً��ة
أي�����ت ال����ذي ق���د َ
���وى
ر� ُ
ب����ات م��نّ��ا ع��ل��ى ن ً
��ي�ن ب��ن��ي �أب���ي»
« و�إن ال����ذي ب��ي��ن��ي وب َ
ك������أين وق����د
ُ
داري�������ت يف ك���ل ���ص��ح��وةٍ
���ط���ا ِرفٌ
�����ج ال��ن��ج��و ِم َغ َ
ف��ك��م ك���ان يف َو ْه ِ
��دى
وك��م ك انَ يحدو الظّ اعنني �إىل ف ً
وك����م ك����ان ب��ال��ف��ر���س��انِ �أرو ُع ،م��اج��دٌ
ٌ
ق��ل��ي��ل ع���دي���دِ ن���ا «
���ض��رن��ا �أنَّ������ا
« وم����ا
ّ
ٌ
ن������وازل
و ُم�������ذْ ن���ا َب���ن���ا يف احل����ال����ك����اتِ
َن�� َه��� ْ��ض��ن��ا م��ن الأ����ش�ل�اءِ نُ���وق���دُ َع��زْ َم��نَ��ا
ون��ع��ل��و م���ت���ونَ ال�����ص��اف��ن��اتِ ���ض��وام��ر ًا
ً
رخي�صة
���ص��ف��ر ًا
ِ���ر ال ِ
ف��ي��ا ن���اث َ
أوراق ُ
ل��ن��ا ال َّ
��ب�ر َج يف ال��دج��ى
�����ش��فَ��قُ الأب��ه��ى ت َّ
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املوت واحلياة
بني الربزخني..لِ�صْ قَ ِ
• مالك الرفاعي

َع َ
نهر
للنا�س
ا�ش
ِ
�شاعر مث ُْل ٍ
ٌ
..نذير
الرزايا
َ�ص ُ
ُ
اخب البوح ..يف ّ
َ
�شاعر ُ
للحب
عا�ش
مثل طفلٍ
ٌ
ّ
ري
دائب اللّهو..يف الكرو ِم �..صغ ُ
ُ
م�ساء
من ُر�ؤَا ُه
الفج ُر ْ
ً
يبزُ ُغ ْ
ري
َو َغنِيـَّا..على يديه ..الفق ُ
•••
يا َ�صدِ يقي..و�أنتَ حلنُ َم َ�ساءٍ
ٌ
..وزفيــر
..ودمعــــة
وم
َونجُ ُ ٌ
ُ
ٌ
َ�ص ْف َو ُة ال�شّ
بيذ
عر..حانة من َن ٍ
يـــر
َو ُمدَ ٌام على احل�ضو ِر ُ ..تدِ ُ
ؤو�س من الكالم املُ َ�صفَّى
وك� ٌ
ري
ني حو َل َها
وال َّرياح ُ
..وال�سم ُ
َّ
روع ُة ال�شّ عر َ ..ل ٌ
وحة من َم َغانٍ
َ
ز ْر َك َ�شتْها ٌ �..
ريـــــر
أنامل َو َح
ُ
•••
..ونهر
ناي
يا �صديقي..و�أنت ٌ
ٌ
عيـــر ..
َن ْق ُب ُ�س اللحنَ منهما َ ..ن ْ�س َت ُ
عر م ْه َر َجانٌ ..و�إنــَّا
�أنتَ وال�شّ ُ
ُ
ثيــر
ح َ
ني ُتلق ْيهِ
وج ٍد ُ ..ت ُ
..بع�ض ْ
رئب ُجنون ًا
وال
ُ
أحا�سي�س..تَ�شْ ُّ
مثلما َّ
غديــــر
يا�ض
بالر ِ
ُ
حف ّ
..قاب َق ْو ِ�س ا�شت َهائي
وال َع َناقيدُ
َ
ك ِْد ُت َو ْ�ص ً
َّفيــر
ال..و�إ ْذ يدقُّ الن ُ
ري ط َّو َقتْني ..ك�أنـَّي
وال َّن َواط ُ
ري
�سارقُ الع�شْ ِق..مل ُي ِج ْرين مجُ ُ
•••
عر َيا َ�صديقيُ ..ط ُي ٌ
وف
هَ اهُ َو ال�شّ ُ
ميــــر
وافْتتانٌ
ٌ
..وواقع َ ..و َ�ض ُ
ُ
�شعر
�أَ ُّي كونٍ
يعي�ش ْ
من دون ٍ
َ
..و�ضريـــ ْ ُر
ف ْه َو َك ْونٌ موا ِر ٌب

َّ
َّ
���ن
جن
وال��ق��ه ِ��ر
جن امل��و���ص��ولِ
���ح ِ
بال�ش ِ
وال�ش ِ
�����س��ه ِ��د والآال ِم واملِ َ
���ش�� ْه ٌ��ر م��ن ال ُّ
ُ
ل����ذ ِة ال���ن���و ِم �إ َّ
م��ن َّ
�����س��ه ِ��د يف
��س��ن
ال
عيني م��ا ن َ��ز َل��تْ
ح��رق��ة ال��و� ِ
���ش�� ْه ٌ��ر م��ن ال ُّ
َّ
���ر �أع���وام��� ًا م��ك��دَّ � ً
��س��ة
��و���ص�� ُل��ن��ي
��ب ح���دَّ
امل����وت ُت ِ
ِ
مِ����نَ امل�����ص��ائ ِ
���ش�� ْه ٌ��ر ه��و ال���دَّ ه ُ
َ
ُ
��ذب��ن��ي م��ن��هُ و ُي��� ْب���عِ���دُ ين
�����س�� َم�� ُع��ن��ي
��ج ِ
و� ْأ����س��� َم ُ
وامل������وت ُي ْ
���ع امل����وت يف قلبي و َي ْ
ل َ
���رين
وع�ي�ن
�أرى ب��روح��ي
��س��د
ُ
ِ
�����ص��ق اخل���ي���الِ ك������أنيّ دومن����ا َج��� ٍ
امل����وت مل َت َ
ُ
ي��ا ليتها
�����ص ْ��د ِر ُت ْ�ؤ ِن ُ�سني
بخ َلتْ
اء م��ا ِ
���ر ُ
َب��لْ �أقبلتْ يف ظ�لا ِم ال ّ
الن�سمة ال���غ ّ
آه���ات تحَ ْ ِ��ر ُق��ن��ي
���ة
�����س ب���ال ِ
وحم�������ص���تْ م���ن ذن���وب���ي ك����لُّ م���ارج ٍ
َّ
ت��ه�� ِّي ُ��ج ال��نَّ��ف َ
َ
َ
ُ
َ
َ
تْ
طفُ
اء م���ا هَ ������د�أ
تراقب امل��وت كيف امل��وت َيخْ ني؟!
ُ
و�إنَّ �أج���ف���اين احل������ َّر َ
ً
ا
ن���
ب
�������س
ب
��
خ
��
مل
ا
�����س
ف
َّ��
ن
��
ل
ا
ر
خ
���
ت
���دَ
���تْ
��وء يف ال��� َب���دَ نِ
���دَّ
ي����دُ امل���ن��� ّي ِ
َ
َ
���ة �إ َّم������ا ال َم َ
ُ
ُ
•
•
•
وك����م ح�����س��ب��تُ زم����اين ����ص���ا َر �أزم���ن ً
ُ
غ�����دوت ك������أنيّ
���ة
���ن
ح��تّ��ى
خ�����ارج ال��� َّزم ِ
َ
ْ
ٌ
ُ
ِّ
���رة
ف
ْ���
ق
���
م
���اء
ي
���
م
���
ع
���
ل
ا
ه
وه�������ذ
مل
ا
يف
ل
ا
ِ��ج
ه
��
ب
��
ي
��ا
م
���ل
ك
��ن
م
ُ ْ ُ إن�����س��انَ
ِ امل�������دنُ
���دنِ
ُ ُ
ٌ
َّ
���ض��ائ��ع��ة
وه�����ي
ر
ب����ح����ا
ك����أن���ن���ي يف
ُ��ن
ل
وا
ح
امل��ل��ا
ة
ق����در
��ى
ل
��
ع
تع�صى
ِ
ٍ
�����س��ف ِ
ُّ
ِ
َ
و� ُ
وذرو ُة ُ
�ص
��ص��رت
ْ��م �أنْ �أ���ش��دو على ُغ ُ�ص ِن
ِ
امل�سجونِ يف َق َف ٍ
احل��ل ِ
كالطائر ْ
ً
ك�����أنمَّ����ا ه�����ذ ِه ال���دُّ ن���ي���ا غ�����دتْ مي��ن��ا
ال��ن��وائ��ب ي��ا وي��ل��ي ع��ل��ى ال�� َي��م ِ��ن
مِ����نَ
ِ
•
•
•
ٌ
معرفة
���وت
امل����وت �أَ ْد َر َك����ن����ي
و َو ْح�������دَ ُه م��ن ب��ل�اءِ
ل�سر امل ِ
ِ
((ك��ت ُ
��اب م��وت��ي)) ِّ
ُ
ب���ه ا���س��ت��ن ُ
���وب ف���أل��ق��اه��ا ع��ل��ى �أذين
�����ش��ف��تْ
���ة ُك ِ
ِ
��دت �إىل ع�ل�اّ م ٍ
ل����هُ ال���غ���ي ُ
َ
ُ
حم��� َّم���دٌ جن���ل ح���م���دانَ ال��� ُه���دى ع��ل ٌ��م
��ن
مِ����نَ ال���ه���داي ِ
���ة والإب��������دا ِع وال�� ِف��ط ِ
ُ
للهَّ
إي�����ا������س ع��������ا َد ث���ان���ي ً
�����س���� َل����هُ روح������ ًا ِل��� ُي���نْ��� ِق َ
���ة
ك�������أنَّ������هُ ب������
���ذين
ر
�
أ
وا
ٍ
ْ َ
���رتْ ب��ه��ا ن��ف��ح ٌ��ة ���ص��وف�� ّي ُ��ة املُ ُ
�����س��تْ ك���فَّ���ا ُه �أ ْو ِر َدت������ي
�����زنِ ..
واللهّ ِ ُم����ذْ ال َم َ
َ����س َ
و�أ���س��ك��تَ الأَ َ
..وح�� َّرك��تْ ج�سدي املُلقى على َو َج ٍ��ع
�����س�� َك ِ��ن
مل امل�����س��ك��ونَ ب��ال َّ
َ
َ
��تَ
وح����دَ ك م��ن �أ ْه��ل��ي وم��ن وطني
ف���أن
�إنْ ك��انَ يل بني �أهلي يف احلمى وطنٌ
ْ
َ
���ا����س �أَن�����تَ
����ن
أ���س يف َز َم
َّ����هُ
َّم���ن
�
يل
ب����دا
�����د
ق
ن
����ا
ك
ْ
دواء ال��ي��� ِ
آخ������ر ال���ز ِ
ٍ
َ
�إي ُ
ُ
أر�������ض وارف ً
حطها ا َ
ُ
وك��لَّ��م��ا خ��ل��تُ ه���ذي ال َ
����ة
خل ِ�ش ِن
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ن�ســـــاء من �ســـــوريا....
�أمُّ ال�شــهيد ح�سن و�سوف

يقول �أرن�ست همنغواي ((عندما تكتب ,اكتب عن �أنا�س
تعرفهم ,حتبهم �أو تكرههم ,ف�إذا ما كتبت ب�صدق �سي�أتي
�إليك النجاح)).
فهل هناك �أ���ص��دق من �أم مفجوعة تكتب عن حزنها
بفقدان ولدها ,الذي ا�ست�شهد يف �سبيل الوطن ,بفارق �أنها
ال تكتب بغية احل�صول على جناح و�إمن��ا بحث ًا عن مالذ
وطم�أنينة لروحها املعذبة ,املوجوعة ,فتقدم لنا كتابها
املعنون بـ(القربان) ,يدفعها حزن حفر عميق ًا يف القلب
والروح ,ووجع �ضاقت بحمله النف�س فان�ساب من الأ�صابع
واحل���روف جم ً
ال وكلمات ,وم��ن ال��ر�أ���س ���ص��ور ًا ولوحات
مده�شة مل ّونة بحزن � ّأخ��اذ ...تقول �ص((10يا �أمريي
ال�صغري ,يا �شهيد الرجولة ,والعنفوان� ..س�أكتب عنك
بلغات العامل كلها� ,س�أكتب عن كل �صغرية وكبرية �س�أكتب
عنك لأجعل العامل كله يعرف من �أنت)).
(�أ�شتاق �إليك كثري ًا يا بطلي ال�صغري ,وال �أعلم �إذا ما
كانت هذه النار التي ت�ستعر يف قلبي �ستخبو ذات يوم ,ال
�أعلم� ..صورك� ,أ�شيا�ؤك ,كتبك ,مالب�سك كل �شيء يجعل
قلبي يتفطر حزن ًا على فراقك ,ثمة عزاء وحيد لكل هذا
الأمل� ,أنك �شهيد بطل ,وبطل �شهيد).
يقول الأدي��ب الرو�سي تول�ستوي يف حديثه عن �أدب
ت�شيخوف(( :ما هو الأدب؟ غري �أن يكون مفهوم ًا وقريب ًا
لكل �إن�سان)).
ويف هذا الكتاب الذي تقدمه لنا ال�سيدة �إلهام و�سوف
والدة ال�شهيد (ح�سن) تن�ساب العبارات والأفكار ب�سال�سة
وو�ضوح وجمال ,وهو عبارة عن ر�سائل بني الأم وابنها خالل
فرتة ح�صاره وقبل ا�ست�شهاده ب�أ�سابيع ,وعرب حكايتها,
نتعرف �إىل حكاية كل الأمهات ال�سوريات اللواتي فقدن
�أبناءهن يف هذه احلرب اللعينة ,ونتعرف �إىل حكاية كل
ال�شهداء الأبطال الذين ق�ضوا وهم يدافعون عن الوطن.
تقول الأم لولدها وهو حما�صر وجريح يف م�شفى ج�سر
ال�شغور:
((بيني وبينك م�سافات �شا�سعة� ,أنت يف ال�شمال ,و�أنا يف
اجلنوب ,و�أنت ق�صي جداً ,ناءٍ جداً ,ك�أنك يف كوكب �آخر,
ما الذي ت�ستطيعه �أم مثلي ,ال حيلة يل ,كيف �أ�صل �إليك,
كيف �أعرف �أخبارك ,كيف �أجدك))؟
�إنه عذاب يومي ال يرحم ,معاناة ال حد لها ,االبن
ورفاقه يدافعون ويقاتلون ,لكنهم حما�صرون ,من عدو
غ��ادر ولئيم ,وبرفقتهم ن�ساء و�أط��ف��ال وكبار يف ال�سن,
التج�ؤوا من بط�ش الإرهابيني �إىل داخل امل�شفى ,يحاول
اجلي�ش العربي ال�����س��وري ووح��دات��ه املقاتلة �أن يفك
احل�صار ,لكن الأع���داء باملر�صاد ,يعرقلون كل خطوة
للتقدم ,والنجاة ,فالطريق مفخخ باملتفجرات ,امل�شفى ومن
فيه مهددون باملوت تفجرياً� ,أو جوع ًا وقد طال احل�صار
لأ�سابيع ,وبد�أت املواد الغذائية بالنفاد وكذلك املياه.
كل يوم يتعر�ض امل�شفى للتفجريات التي جعلت جدرانه
تتهدم ,وقد ا�ستمات املجرمون للدخول �إليه ,ومن خالل
ق�صة ح�سن ورفاقه تقدم لنا ال�ساردة وثيقة تاريخية
تد ّون فيها وت�ؤرخ ملا حدث يف بقعة من بقاع الوطن وحتدد
الزمان واملكان ,تتحدث عن ولدها و�أ�سرتها وال�سالم الذي
كانت حتياه الأ���س��رة وغريها من الأ���س��ر ال�سورية قبل
احل��رب ,حتكي عن تفا�صيل �صغرية وق��د تبدو ب�سيطة
لكنها تغدو كبرية وتعني لنا الكثري عندما نفقد القدرة
على عي�شها ,وا�ستعادتها ثانية ,حينئذ يطحننا الأمل.
�إنها حكايات �صغرية عن �أ�سرة جتتمع حول مائدة الطعام
يف �شهر رم�ضان الكرمي ,يجمعها احلب والأم��ان ,حكايات
عن الأخوة ,عن �أخ و�أخته يت�شاركان الأ�سرار ويخبئانها

عن عيون الوالدة.
هذه الأم تدفعنا مرغمني لن�شاركها حزنها ,م�ستعينة
ب�صدقها املوجع ,هذا ال�صدق الذي ي�صفه مك�سيم غوركي
ب�أنه ((�صدق ال يرحم ي�ضعك يف �أت��ون الأمل وي�أخذ يف
الدوران))..
ّ
وترقبها و�أملها وانتظارها �صوت
فنعي�ش معاناتها ,وخوفها
ابنها ,هاتفه ,ر�سائله الق�صرية ,التي كان يبثها من هواتف
أ�شياءه بعد �إ�صابته
رفاقه ,بعد �أن فقد هاتفه ومفكرته و� َ
ودخوله امل�شفى جريح ًا ,تقول�(( :صنعت من م�شغوالتي
ال�صوفية حقيبة �صغرية لهاتفي املحمول وعلقته حول
عنقي ,كنت �أخ�شى �أن يرن و�أن��ا بعيدة فال �أ�سمعه ,كل
الدنيا هي رنني اجلوال املدلىّ يف رقبتي ,عندما كان يرن
ويظهر ا�سم امل�شفى ,تعود يل روحي و�أقول :احلمد هلل,
مازال ولدي على قيد احلياة)).
هذه الأم ال�ساردة ال ترحم قارئها ,تقب�ض على حوا�سه
ليدخل معها طواعية �إىل �أتون الوجع الذي حترتق فيه,
وحتمله على م�شاركتها �إي��اه ,تعرفنا �إىل (ح�سن) �أ�صغر
الأبناء الذي ترك الثانوية ليلتحق باخلدمة الإلزامية,
وكان ب�إمكانه الت�أجيل فهو ما يزال يدر�س ,وعرب حواراته
معها ,نعلم �أن��ه يخاف �أن تنتهي احل��رب ويفوته �شرف
القتال والدفاع ,ونتعرف على روحه الطيبة ,املعطاءة,
التي حتب اخلري والنا�س وتتم�سك باملبادئ الإن�سانية
والقيم التي تدعو �إليها ,كل الأديان ال�سماوية يف الت�سامح
واملحبة والعطاء تقول(( :عندما كنت �أتعر�ض لأذية �أو
جرح ,جتربين على �أن �أ�صفح و�أ�سامح و�أتكلم مع من �آذوين,
و�أتوا�صل معهم وكلمة �ساحمي يا �أمي ت�سبق كالمك ,ما
زال��ت كلمة �ساحمي يا �أم��ي ت��رن يف �أذين حتى الآن)).
(وح�سن) معطاء و�شهم يت�صدق ب�أجرته الأ�سبوعية على
املهجرين الذين نزحوا من املناطق ال�ساخنة وقطنوا يف
ّ
ح ِّيهم ,دون علم �أمه( ,ح�سن) ال�صغري يف �سنه ,الكبري يف
نف�سه فعندما كانت ت�س�أله خالل ح�صاره عن و�ضع الطعام,
وهل هناك ما يكفي يجيبها(( :نعم يا �أمي ن�أكل طعام ًا
جيد ًا وكافي ًا ,نطبخ الربغل واملعكرونة ال حتملي ه ّمي,

�أمورنا جيدة واحلمد هلل ,وال ينق�صنا �سوى دعائكم لنا)).
((وكنت و�أب��وك نردد دعاءنا هذا  :اللهم ان�صر �أوالدنا
على الكفرة الظاملني)).
يا لهذا احل��زن النبيل ال��ذي ميلك ال��ق��درة على �صوغ
احلقائق وتلوين ال�صور والفجائع ,وتوثيق الأحداث...
يتحرر امل�شفى بعملية ع�سكرية ويخرج املحا�صرون ,لكن
ح�سن ال ي�صل مع الوا�صلني ,والأم تنتظر ونحن ننتظر معها
ونرتقب ,يبقى ح�سن مل�ساعدة الأطفال والن�ساء ,وقد كان
من ال�شباب الذين تطوعوا لتغطية عملية ان�سحاب املدنيني
وكان عددهم ثالثني �شاب ًا ,يخرج وهو يحمل طفلني على
ذراعيه و�أمام القذائف والر�صا�ص املنهمر عليهم ,يلتجئ
ومن معه �إىل بناء جم��اور ,ومن النافذة ,ي�صاب ب�شظية
من قذيفة ا�ستهدفت املكان ,في�ست�شهد هو والطفل الذي
يحمله وكان قد و�ضع الآخر على الأر�ض  .تقول الأم وقد
علمت بهذه التفا�صيل من الرفاق الذين ُكتبت لهم ال�سالمة,
((�أخربك يا حبيبي �أن رحيلك ,كان �أكرث مرارة من طعم
العلقم� ,أفكر دائ��م�� ًا مب��اذا �شعرت عندما �أ�صابتك تلك
ال�شظية اللعينة القاتلة ,عندما اخرتقت ج�سدك الغ�ض,
وقلبك ال�صغري الكبري ,لقد اخرتقت �صدري وقلبي �أي�ض ًا يا
ح�سن ,هل طالت فرتة الأمل ,كما طالت فرتة احل�صار يف
امل�شفى؟ كم كان حجم �أملك ,هل كان بحجم القهر واخلوف
كم هائل من
وال�ضيق الذي ع�شته ورفاقك �أثناء احل�صار؟ ٌّ
الأفكار وال�صور واخلياالت)).
بقي جثمان ح�سن هناك ,مل ُي���ؤت به ومل ي�ض ّمه قرب,
مثل الكثريين غ�يره من �شهداء الوطن تقول(( :ل�ست
�أدري عندما �سي�أتي عيد ال�شهداء ,كيف �ستكون حايل,
و�إىل �أين �أذهب لأ�ضع الزهور ,فلي�س لك قرب لأزوره و�أ�ضع
عليه الورود ,ولكني �أعزّ ي نف�سي بكل ال�شهداء الذين لي�س
لهم قبور ,فهم اجلنود املجهولون� ,أنتم �أيها ال�شهداء كنتم
ثمن ًا للحرية والكرامة ,فهنيئ ًا لك يا �سورية لقد وهبتك
ولدي)).
ولأن ح�سن كان يحب املطالعة ,والكتب ويهدي �أمه يف
عيدها كتب ًا ,ق��ررت هي �أن تهديه كتابها هذا يف ذكرى
غيابه الأول ,و�أرادت �أن تنهي ر�سائلها لولدها وهي تعده
باملتابعة والتوا�صل معه قائلة�(( :آي��ا ول��دي .مل ينته
حديثنا بعد ,فبعد االنت�صار ب�إذن اهلل �سيكون لنا حديث
�آخ��ر� ,أخ�برك به عن كل �شيء ,عن فرحتنا ,عن مللمة
جراحاتنا)).
((لقد حلّ امل�ساء  ..م�ساء ليل طويل ال �أعرف موعد ًا
ل�صباحه� ,أطوي �آخر �صفحات ر�سائلي �إليك� ,أت�أبط دفرتي
و�أ�سري على هدي ذكراك زاد ًا وت�صبرّ ًا وحنينا)).
وه��ذه الأم ال�سيدة (�إل��ه��ام) �إذ ت�ستعيد ذكرياتها مع
ابنها عرب مواقف وحاالت معي�شة ,فهي ت�ستعيد وجوده
وت�ستعيد الزمن ال��ذي جمعهما ,وتر�سخ بذلك مقولة
الكاتبة الت�شيلية �إيزابيل الليندي:
ما�ض
إىل
�
وتتحول
نفخة,
((ك��ل برهة تتال�شى يف
ٍ
فالواقع زائ��ل وعابر حم�ض حنني ,بهذه ال�صور وهذه
ال�صفحات �أبقي الذكريات حية )).
هي ذي حكاية كل جندي �سوري دافع عن وجودنا و�سقى
بدمه الطاهر تراب الوطن ,وهي ذي �أحزان كل �أم �سورية
فقدت ابنها وبذلك فقدت جزء ًا من روحها.
�ألف رحمة ل�شهدائنا ,و�ألف حتية لأمهاتهم ال�صابرات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكتاب :القربان :ر�سائل من و�إىل ح�سن.
ت�أليف �إلهام حممد و�سوف.
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يو�سف �سامي اليو�سف
•د .غ�سان غنيم

بعد الرحيل

م��ن��ذ “مقاالت يف ال�����ش��ع��ر
يف قالب �أح���ادي ،مبتعد ًا عن
اجلاهلي” ق��دّ م يو�سف �سامي
التلفيق ليقدّ م �أحكامه التي �آمن
اليو�سف نف�سه ن��اق��د ًا يعتمد
�أن ال نقد ناجحا من دونها.
امل��ن��ه��ج ال��ت��ك��ام��ل��ي ..يف بيئة
وم��ن م��ي��زات نقد اليو�سف
ن��ق��دي��ة ا�ستغرقت يف ال�شرح
ال��ل��غ��ة ال��ق��اط��ع��ة احل��ا���س��م��ة
ال�سمات الفنية
ال��ت��ي ت��ذه��ب يف الأح��ك��ام �إىل
و�إظ��ه��ار بع�ض ّ
فما
ا�ضة،
ي
الف
باملو�سوعية
امتاز
ّ
يف الن�صو�ص ..وق��د �أ�شار �إىل
مداها الأب��ع��د ،واجلريئة �إىل
ذلك يف قوله..“ :ولقد حاولت �إن تقر�أ �صفحات عدة حتى جتد حد الإ���س��راف دومن��ا ت ّهيب من
يف مقاالتي هذه �أن �أوظّ ف �أكرب نف�سك �أمام بحر زاخر باملعارف �أحكام الآخ��ري��ن ..لأن��ه ن�سيج
قد ٍر ممكن من املناهج يف درا�سة واملعلومات والثقافة واحل�ضارة .وحده .فال يجامل كبار النقاد
ال�شعر اجلاهلي ،ودجم��ت هذه
�أو يجاريهم م�سايرة �أو نفاق ًا,
املناهج بع�ضها مع بع�ض بحيث
ف�أحكامه من ر�أ���س��ه ال تخ�ضع
مي��ك��ن �أن تتعاي�ش جميع ًا يف
لإم�لاءات �أيٍّ ك��ان ،ومهما علت
املقال الواحد ،على الرغم من
مرتبته �أو ا�سمه ..ومثال ذلك
طغيان ه��ذا املنهج �أو ذاك يف
حكمه ع��ل��ى بع�ض ال��رواي��ات
بع�ض الأح��ي��ان ،حم��او ًال بذلك
�أو بع�ض ال��روائ��ي�ين الغربيني
�أن �أحقق درجة مر�ضية من التكامل يف النقد”..
وال��ع��رب ،فيوليز جلوي�س ،ومئة ع��ام م��ن العزلة لـ
وق��د حقق ذل��ك يف درا���س��ات��ه ال�لاح��ق��ة ..فظهرت ماركيز ..ال ت�شكل �سوى غثاء ال روح فيه ..بينما
�آث��ار املنهج النف�سي ..يف “الغزل العذري” وكثري من رواية �أوالد حارتنا لنجيب حمفوظ ،لي�ست �إال �سرد ًا
م�صطلحات التحليل النف�سي مع اال�ستعانة ببع�ض ق��ام على م��ب��ادالت بالغية� ..أو رمزية ل�شخ�صيات
تقنيات مناهج �أخ��رى كاالجتماعي والفني ليتعمق دينية دون �أن تقدم روح الرواية ،ليكون دو�ستويف�سكي
االجت��اه الفني يف درا�سة “ال�شعر العربي املعا�صر” �شك�سبري الرواية يف الغرب كله ..و�أعلى من قدّ م فن
وليدر�س الأ�ساليب وال�صياغات اللغوية امل�ستحدثة ،الرواية يف �أوروبا والعامل.
واالنزياحات التي ت�شكل ال�صور املرتاكبة املكثفة.
كما مت ّيزت لغة النقد لديه بتعابري اخت�صها دون
كر�س يو�سف اليو�سف واح��د ًا من �أه ّ��م نقاد �سواه..
ولعل ما ّ
كبري
وبكم
مرهفة،
بذائقة
يطفح
الذي
كتابه
الع�صر,
فلغته متتلئ بـ ((ال حمالة ،وال منا�ص ،ومن دون �شك،
ّ
من املعارف والثقافة ال�شاملة املو�سوعية كتاب “ما وال م�شاحة وال مندوحة عن القول ..ومعلوم ..وعلى
ال�شعر العظيم” ليبينّ �أن النقد ال يكتفي باملعرفة� ,أية حال ،..ومما هو م�ؤكد ..ومما هو جدير بالتنويه..
�أي مبعرفة املناهج والأ�ساليب التي درج عليها الكتّاب ويقين ًا �أن احل�ضارة� -أو الفل�سفة الأوروبية.))..
وال�شعراء واملبدعون فقط ،بل بتلك الذائقة الأنقى
كما تت�ضح يف لغته مالمح ح��دّ ة طبع اليو�سف يف
ال��ق��ادرة على متابعة ن���أم��ات ال�شعراء الوجدانية ا�ستعماالته لت�شيع كلمات من مثل التخرث ،والتخ�شب،
ب�سطوعها و�إ�شراقاتها ..مع قدرة على اكت�شاف مواطن والإفال�س .ووهن الروح ،والأدب الزائف �أو الفاتر �أو
اجلمال بعمق ي�صل �إىل فحوى الوجود ،وعمق االبتكار .املمتلئ بالرثثرة ،واخلواء وال�سعي املحموم ..وبرهة
لعل �أبرز ما م ّيز لغة النقد لدى يو�سف اليو�سف ،اال�ضمحالل ،والغباء والببغاوية ,كل هذا تف�سره،
�أ�سلوب الكتابة ال��ذي ي�صل حدّ الكتابة الإبداعية هموم �أبي الوليد يو�سف و�إن�سانيته ,ونقاء �سريرته
التي ُت�سحر القارئ وتقنعه �إىل درج��ة يتخيل معها و�صفا�ؤها و�إميانه بالإخاء الإن�ساين �إىل �أبعد مدى،
�أن��ه �أم��ام ن�ص �إبداعي يخت�ص باجلمال ..ليثبت �أن وبحثه الدائم عن القيمة الإن�سانية العالية التي
النقد ال ي�ضريه �أن ي�صاغ بلغة عالية جت��ذب ،كما ت�صقل روح الإن�سان من الداخل ،وحت ّوله �إىل كائن
جتتذب الأف��ك��ار وامل��ق��والت والأح��ك��ام ..وبالإ�ضافة قادر على جتاوز ال�شرور والأخالق الفا�سدة “مقال يف
�إىل تلك اللغة الإ�شراقية التي ت�أثر بها اليو�سف بلغة الرواية �ص .”15و�سعيه نحو اخل�صو�صية يف احل�ضارة
ال�صوفيني الكبار ف��زاوج بني �صرامة اللغة النقدية والهوية ،ورف�ضه لكل ما هو مرذول يف�سد الذوق وي�شري
وحديتها وبني نداوة لغة الإ�شراق ال�صوفية.
�إىل الفجاجة والقبيح �أو يقود �إليهما.
وم��ن �شدة خ�صو�صية ه��ذه اللغة �أظ��ن �أين �إذا ما
فالنقد الأدب��ي يف يقينه ((ال يقل عن كونه �سعي ًا
وجدت ورقة غف ًال ،وعليها كتاباته� .سرعان ما �أعرف وراء الأ�صفى والأنقى �أو بحث ًا عن الأجود والأنبل..
��اء ينبج�س م��ن ي��ن��ب��وع ال���روح
�أنها ليو�سف اليو�سف لأن��ه وح��ده ال��ذي يكتب النقد مم��ا يجعل م��ن��ه ع��ط ً
هكذا.
وي�شرتك مع بقية جهود الإن�سان الإيجابية يف نزوعها
ام��ت��از اليو�سف باملو�سوعية الف ّيا�ضة ،فما �إن �صوب الرفعة والكمال“ ))..مقال يف الرواية �ص.”21
ت���ق���ر�أ ���ص��ف��ح��ات ع����دة حتى
هو ناقد يطفح بالروح� ،آمن
جت��د نف�سك �أم���ام بحر زاخ��ر
ب���دور الكلمة ،ومب�س�ؤوليتها،
باملعارف واملعلومات والثقافة
فما كتبه ي�ؤ�شر �إىل �أن��ه كان
واحل�����ض��ارة ..فح ّبه للفل�سفة
ميلأ حربه من القلب والعقل..
جعل ت��ذوق��ه للن�صو�ص يقوم النقد الأدبي يف يقينه ال يقل عن واملوقف والأمانة �أمام التاريخ
على بناء ن�صو�ص �أخرى تتفاعل كونه �سعي ًا وراء الأ�صفى والأنقى واملجتمع ..واحلق.
فيها م��ع ثقافته التي تتالمح
�إن����ه ن�����س��ي��ج وح����ده يف زم��ن
ً
أنبل..
ل
وا
أجود
ل
ا
عن
ا
بحث
أو
�
فيها فل�سفات اليونان و�آدابهم
تف�شت فيه �أحابيل الثقافة..
�إىل فل�سفات �أوروب���ا احلديثة مما يجعل منه
ً
عطاء ينبج�س من ف��ظ��ل ن��ا���ص��ع�� ًا مل ت��ل��ط��خ��ه� ،أو
و�أمريكا �إىل فل�سفات ال�شرق
تلطخ بيا�ض نقائه دونية الدنيا
ينبوع الروح.
الأدن����ى والأو����س���ط ومنتجات
وخ��م��ج��ه��ا ون��ت��ائ��ج��ه��ا ..ليظل
ه��ذه الفل�سفات ومعطياتها.
بعيد ًا عن توثيق كل ما هو نفعي
بالإ�ضافة �إىل مناهج متعددة
مبقابل كل ما هو �إن�ساين وثقايف
ي�ستخدم �آلياتها بليونة العارف
وح�ضاري.
ال��ق��ادر غري املتخ�شب املنح�شر

�سوريا الرقم ال�صعب

•حممد داوود

���ص��در ع���ن دار ال�����ش��رق
للطباعة وال��ن�����ش��ر كتاب
حتت عنوان (�سوريا الرقم
ال�صعب) للكاتب وال�صحفي
فخري ها�شم ال�سيد رجب
ي�ضم بني دفتيه جمموعة
م��ق��االت ت��ن��اول��ت الأزم����ة
ال�سورية منذ بداياتها.
ي���ب���د�أ ال��ك��ات��ب بعر�ض
امل�س�ألة ال�سورية من وجهة
ن���ظ���ر ع���رب���ي ي���غ���ار ع��ل��ى
عروبته ،فيبد�أ بالت�أكيد
ع��ل��ى �أن ���س��وري��ا ه���ي بلد
حافظ على الإرث الثقايف
العمراين للإ�سالم و�أماكن العبادة فيها والتي ترجع �إىل فرتات
�سابقة متتد من الع�صر الأموي حتى �أيامنا هذه .ون ّوه الكاتب غري
مرة �إىل �أن �سوريا كانت تعي�ش حالة رخاء حقيقية قبل الأزمة
فمن التعليم والطبابة املجانية �إىل االكتفاء الذاتي اقت�صاديا
واملواقف ال�سيا�سية التي كانت تقفها �إىل جانب املقاومة ،ثم �أفرد
مقاالت عدة حتدث فيها عن دور �سوريا �شعبا وحكومة يف ا�ستقبال
الأخوة العرب من دول اجلوار كالعراق ولبنان �إبان الأزمات التي
�أملت بهم .فقد ا�ستقبلت ماليني العراقيني اثناء الغزو الأمريكي
للعراق وكذلك الأخ��وة اللبنانيني �أثناء االجتياح الإ�سرائيلي
الغا�شم جلنوب لبنان وما احلملة التي �شنت على �سوريا �إال جزء ًا
من (الفو�ضى اخل�لاق��ة) يف ال��دول العربية اب��ت��داء من تون�س
فم�صر �إىل ليبيا واليمن و�أخري ًا �سوريا؛ �إال ان الأمر يف �سوريا كان
خمتلف ًا كما يراه الكاتب ،فلم يكن هدفه التغيري ال�سيا�سي و�إمنا
تدمري ممنهج للح�ضارة ال�سورية من خالل تدمري جي�شها الذي ميثل
خط املقاومة العربي الأول وتدمري البنية التحتية ،م�ستخدمني
قنوات �إعالمية بعينها وجي�ش من الإعالميني املتخ�ص�صني يف
�أ�صول الأخبار الكاذبة واملفربكة التدمريية والفو�ضوية .و�أورد
�أمثلة على ذلك كان فيها هو ال�شاهد احلقيقي �أثناء وج��وده يف
املدن واملحافظات ال�سورية ،و�أ�شار �إىل �أن قوى �شر غا�شمة وقفت
معهم وبذلت كل �شيء يف �سبيل �إ�سقاط الدولة ال�سورية متثلت يف
املنظمات الإرهابية من القاعدة �إىل الن�صرة و�أخريا داع�ش وقد
�أكد الكاتب �أن هذه املنظمات مل تتوجه ب�أعمالها التخريبية �إال
�إىل �سورية وبع�ض الدول العربية ومل جتر�ؤ على تنفيذ �أي عمل
تخريبي �أو كما ي�سمونه جهادي �ضد �إ�سرائيل �أو �أمريكا التي تن�شر
قواعدها الع�سكرية فوق �أرا�ضي اخلليج العربي وتقوم بت�صدير
الدميقراطيات �إىل البلدان العربية عن طريق بث الفو�ضى
والتدمري واخل��راب ,والعراق وليبيا واليمن خري �أمثلة على هذه
الدميقراطيات .وا�ستعانت بهذه املنظمات اجلهادية التي مل
تخلق �إال لت�شويه �صورة الإ�سالم احلقيقية القائمة على الت�سامح.
وعرج على دور اجلامعة العربية امل�شبوه يف حماولة تبنيها قرارا
ّ
ين�ص على �ضرب �سوريا وتدمريها كالقرار الذي اتخذ �ضد ليبيا
وتدمريها �أو تبنيها القرار الذي ين�ص على تعليق ع�ضوية �سوريا
يف اجلامعة على الرغم من �أنها من الدول امل�ؤ�س�سة لها.
ختام ًا مل ين�س الكاتب الدعوة �إىل نبذ العنف والقتل وترك
ال�سوريني ليقرروا م�ستقبل بالدهم ب�أنف�سهم دون تدخل خارجي
ومل يغفل الدور الذي كانت وما زالت تلعبه �إ�سرائيل يف املنطقة
م�ؤكد ًا �أن من يرغب بالو�صول فعليه ب�إ�سرائيل.
يختم الكاتب وال�صحفي فخري ها�شم ال�سيد رجب ب�س�ؤال هو
بر�سم كل العرب مفاده :ملاذا ي�ستهدفون �سوريا؟! وال �أظن اجلواب
بغافل عن اجلميع ,لأنها لي�ست الرقم ال�صعب ،بل هي الرقم
الأ�صعب الذي حمله عنوان الكتاب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكتاب� :سورية الرقم ال�صعب
الكاتب :فخري ها�شم ال�سيد رجب
النا�شر :دار ال�شروق دم�شق 2016
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على حافة النهاية

•رنا الع�سلي

يروق يل املكان...
ويف �صخب الزوايا
ت�سرقني احلياة
�أجمع �شتات مالحمي
�ألوذ ب�شمعتي
�أ�ستفيء ب�ضوئها
�سر ِب �ساعاتي
وذكرى َت ُّ
على حافة بال هوية
يجرعني اخلذالن
فيثمل ب�أوجاعي الزمان
ويف قارورة اتهاماتي
تثور احلكاية
هناااك ...
يف حلظة يقظة
�أدركت كيف يذرفنا العمر
ق�صري ًا جد ًا
كرواية قبل النوم
أدركت كيف م�ضينا
و� ُ
وعلى �أعني الطريق ...ع�صابة
والوقت يجر �أ�شياءنا
بع�ضنا الذي يهذي
بال وعي
الآن ..
قبل النهاية بدمعة
فتحت نافذتي
ُ
كفي للأثري املعاتب
مددت ّ
�أم�سكت براءة النور
ُ
تعمدت..
تنف�ست..
ُ
تزنرت بغيمة
ويف النوايا
تزوجتُ حمبتي
ذراعي
و�أقبلتُ �..أفتح
َّ
ملء ال�شهيق امل�شتاق
و�أ�ضم..
عطر الأمل
و�أختفي
يف �صوته اجلميل

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

رجل الع�صفور

• ر�ضوان هالل فالحة

تطهو الأمل
ومتزق ثياب �أبنائها
لتبقي النار م�شتعلة
كلهم ب�صمت من الزمن عراة
انك�سر ال�ضوء على زاوية الر�ؤيا
فقدت الب�صر لثوان
�صبية ا�صطفوا يف بهو الكالم
ق�صري القامة متقدم
كالعادة
والدخول �إىل غرف ال�شمع برتابة
كالعادة
ت�آزر املجنون فيهم جر�س املطر
ولون غرفهم
ال�شم�س الآن عمودية
ان�صهر ال�شمع وغابت معاملهم
�أخط�أت العد
لن �أبد�أ من جديد
فيمتنع ال�س�ؤال عن الإجابة
خوف ًا على عورته
كالعادة
عك�سي
العد الآن
ٌّ
عظامي تنمو وال �شيء غري الأمل
�أ�صعد حينا و�أهبط حينا
كل �شيء �صدى لإيقاع نب�ضها

بد�أت العدَّ
م�صغيا خلاليا ج�سدي
حدثتني بجمل مبهمة
البدهي
اخلطوة الأوىل للهروب من املجهول
م�شكل هاجمني
مل �أولد بعد
تنف�سني الهواء
وا�ستوينا على �إ�صبع املوت
ارتع�ش لربودة �أكفاننا
انزلقنا خلف �سور احلقيقة
ا�ستطاع الهواء �أن يجد له خمرج ًا
وبقيت وحيد ًا
بداء �أنكرين
فاختب�أت يف بطن اخلوف
للحروف الآن معان �أخرى
حاولت تركيبها
حركة
�صورة
زمنا
جتتاح ذاكرتي
امر�أة ينام يف طيات ثوبها
كلب ي�أكل الع�شب بنهم

ق�صتان

•خ�ضر املاغوط
 1ــ اغـتيــــــال
و�ضع املخزن املليء بالر�صا�ص
هم بالذهاب ؛ تعلق
يف بندقيته ؛ ّ
طفله ال�صغري ب�ساقه يح�ضنها
قائ ً
ال  :بابا ال تـت�أخر بالعودة
 ...اليوم عيد ميالدي �...أريدك
�أن حت�ضر لتحتفــل معي .
َق َّب َل ابنه بني عينيه ،قال له:
�أج���ل ي��ا ب��ن��ي ���س���أع��ود �سريع ًا،
�سنحتفل بعيد ميالدك .
�أ����ش���اح ب��وج��ه��ه �إىل الناحية
الأخرى ،متوهم ًا �أن ابنه قد يقر�أ
يف عينيه؛ ويف تعابري وجهه؛ �إىل
�أين هو ذاهـب؟!.
يعلم؛ وال �أحد يعلم
ال�صغري ال ُ
�أنه مكلف مبهمة اغـتيال ،مهمة
قتل �إن�سان؛ قيل له �إن��ه عدوه
ال�سيا�سي ،وعليه �أن يقتله.
ا�ستدار وق ّبـل ابنه م��ر ًة ثانيه
وثالثه  ...فقد ال يراه ثانية؛
ق��د يقب�ض عليه �أن�����ص��ار ذل��ك
الرجل ،وقد يقتلونه .لكن عليه
تنفيذ مهمته.
حمل بندقيته ..و�أ�سرع ذاهب ًا،
�إىل حيث ي����ؤدي املهمة املوكلة
�إليه.
هناك يف املكان املخ�ص�ص ترب�ص
كامن ًا � ،إن��ه م��ك��انٌ جيدٌ لكمني.
وع���دوه �سيظهر بعد ح�ين  ،من
مكان حمدد .
�ص َّوب بندقيته �إىل حيث �سيظهر
الهدف ،و�ضع �إ�صبعه على الزناد.

لن �أغرق
لكن هذا املاء �أو�سع من جلدي
على ندى الورد �أم�شي
�أَل َِف الع�صفور ظلي
فلعبنا �سوي ًا
ع�صفت ريح �صفراء
�أتت على ع�شه وبيتي
ك�سرت رجله وزاد جوعي
اتك�أ على كتفي فمكرت به
املكر خطوتك
لتبيع العبري للأزهار
ال�ضوء للنار
وتبيع زغاريد الغد للأم�س
تبيع فجر ًا كاذب ًا للغ�سق
ابتهال اخلبز للرتاب
بغفلة من قدر
تعرثت باخلريف
لرجلِ الع�صفور
ف�صنعت ْ
طوقا من ذهب
واتخذت من دونه حجر ًا
قليل �أو كثري م�ضى من الوقت
على ج�سدي بال �أثر
انطف�أ قنديلي
وعانق حجره �ضوء القمر!..

هناك خط وا�صل مابني عينه،
وب�ي�ن ���ش��ع�يرة ال��ب��ن��دق��ي��ة� ،إىل
الهدف.
�سي�ضغط على ال��زن��اد مبجرد
ظهور الهدف ور�صا�صة واح��دة
تكفي لقتله.
ح����ان ال���وق���ت امل���ح���دد ل��ظ��ه��ور
ُّ
ت���رف،
غ���رمي���هُ  ،مل ت��ع��د ع��ي��ن��ه
ب��ان��ت��ظ��ار حل��ظ��ة احل�����س��م ال��ت��ي
�ستكون الآن ،الآن.
ه��اه��و غ��رمي��ه يظهر يف امل��ك��ان
املحدد مت��ام�� ًا ،مل يرتبك هناك
خط وا�صل مابني العني وال�شعرية
�إىل قلب ذل��ك ال��رج��ل� ،ضغطة
واح��دة على ال��زن��اد وينتهي كل
�شيء .
ال��دم��اغ �سيعطي �أم���ر ًا لإ�صبعه
بال�ضغط على الزناد .
أ�صبع تتحرك ببطء...
هاهي ال ُ
َ
توقف دماغه عن �إعطاء
فج�أ ًة
الأمر ...
�أب��ع��د �إ�صبعه ع��ن ال��زن��اد ،رمى
بالبندقية جانب ًا،
����س���ارع �إىل ال���رج���ل م��ع�تر���ض�� ًا
طريقه ،قائال له :
دع��ن��ي �أ���ص��اف��ح��ك ي��ا ���س��ي��دي،
و�أطلب منك �أن ترافقني لنحتفل
بعيد ميالد ابني الذي ينتظر ...
 2ــ حدث يف املعر�ض
ب��ن��ظ��ارة ك��ب�يرة ���س��وداء تغطي
ن�����ص��ف وج��ه��ه ،وق��ب��ع��ة غربية

���ج م�سرع ًا �إىل بهو
ال��ط��راز ،ول َ
املعر�ض ،حيث يوجد الكثري من
الزائرين يتفرجون على اللوحات
الفنية املعلقة على اجلدران .
ن��ظ��ر يف ال��ب��داي��ة �إىل بع�ض
ال��وج��وه امل��وج��ودة يف ال�صالة،
وع��ن��دم��ا اط��م���أن �أن���ه ال وج��ود
لأح���دٍ ي��ع��رف��ه� ،أو ه��و ال يعرف
�أح��د ًا على الأق��ل ،رف��ع النظارة
عن عينيه ،ووق َ
��ف يت�أمل �أقرب
لوحة �إىل الباب ،حيث تف�صله
ٌ
ُ
وا�سعة
واجهة
عن ر�صيف ال�شارع،
من الزجاج ال�صايف النقي .
ك���ان زوار امل��ع��ر���ض يف حركة
دائمة يتنقلون مل�شاهدة جميع
امل��ع��رو���ض��ات �إال ه��و ظ��لّ واق��ف�� ًا
يف مكانه ،مل يتحرك منه ،وهو
يتفرج على تلك اللوحة القريبة
�إىلالباب ؟.
طال وقوفه ،وهو ينظر مرة �إىل
�ساعته ،ومرة �إىل ال�شارع ،ومرة
�إىل اللوحة.
ه���ذا ال���وق���وف ال��ط��وي��ل زمني ًا
�أمام لوحة واح��دة� ،أثار اهتمام
�صاحب ال�صالة ،ف��اق�ترب منه
ي�ساومه على �إمكانية �شرائه
للوحة التي �أعجبتهُ دون غريها،
عار�ض ًا عليه الفر�صة ملناق�شة
الأ�سعار� ،إن كان يرغب بذلك.
يعر ُه اهتماما،
لكن هذا الزائر مل ْ
بل اكتفى ب���أن �أوم����أ له بر�أ�سه
عالمة الرف�ض دون �أن يتكلم ،وما

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

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

www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

زالت عيناه تتنقالن بني اللوحة
وب�ين �ساعته ث��م �إىل ال�����ش��ارع،
ويعيد الكر َة هكذا ،من جديد .
ال��ر���س��ام ال����ذي ك���ان م�شغوال
باحلديث مع بع�ض الزوار يف زوايا
املعر�ض ج��اء �إليه ي�شكره على
ح�سن ذوق��ه بالتدقيق الطويل
ري
يف لوحته ،ك�أنه ناقدٌ فني خب ٌ
الر�سام .
ومتمكنٌ  ،كما توهم
ُ
ً
�إال �أن الرجل اكتفى �أي�ضا بهز
أ���س عالمة النفي ،مل يتكلم
ال��ر� َ
�أي�ض ًا ،وعيناه على ال�شارع ،فرتكه
ال��ر���س��ام وراح يتحدث م��ع زائ��ر
�آخر.
ال�شاب ذو اجلديلة،
ال�صحفي
ُ
اق��ت�رب م��ن��ه ي�����س���أل��ه �إم��ك��ان��ي��ة
امل�����ش��ارك��ة يف الإدالء ب��ر�أي��ه
حول ت�أثري تنا�سق الأل��وان على
النف�س الب�شرية ،ملقال �صحفي
يعده للجريدة� ،إال �أن الرجل
الزائر تركه يتكلم ،و�أ�سرع فج�أ ًة،
خارجا من باب ال�صالة !...
ت���ن���اول ب��ع��� َ��ض الأك���ي���ا����س من
ي���د ام�������ر�أةٍ ظ���ه���رت ل��ل��ت��و على
الر�صيف....
وهو يقول لها:
����ك حم��ق�� ًا� ،أن
ـ��ـ ف��ع�لا ك��ان ر�أي ِ
�أنتظرك يف ال�صالة املكيفة ،ريثما
تت�سوقني� ،أف�ضل من الوقوف يف
ال�شارع.

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.

حوار
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نحرتقبناراحلربالتيت�ستهدفاحل�ضارة
قادرون على خلق الإبداعات
•خلدون زينو
الأ�سا�سي هو الرموز والعدوان عليها ي�ستهدف تغييب معارفنا
(ال�سوريون ال ي�ؤمنون بعدمية املوت)
( ..من بوح غزير حنون كانت لنا وقفات نحاول فيها تكثيف ًا عن تاريخ الإن�سان وحمتواه احل�ضاري.
نهب الآثار .الأفكار ،تدمري البنى التحتية ،املواقع ،وتهجري
قدر امل�ستطاع:
• لكم �إ�سهاماًتكم الفنية واملعرفية يف هذه احلرب الهمجية الكونية الإن�سان من بيئته وعمله.
( ال�سوري ينقل املعرفة ..ال ينقل البيئة)
على ال��وط��ن ال�����س��وري� .أي��ن و�صلنا؟ �إىل �أي��ن من�����ض��ي...حت��دي��داً يف
• لكن هذا التدمري جتاوز كل املعقوليات وهو غري م�سبوق..؟
م�صري الإن�سان ال�سوري؟
•• يف �إطار احلروب ،دائم ًا هناك �شيء غري طبيعي .كثري •• نعم ،جتاوز �إىل تدمري ال�سلوك والطقو�س واملهارات
من املعايري والقيم تهتز .وهناك �أفكار تبحث يف «�أهمية» التي يبدع من خاللها الإن�سان� .صحيح �أن ال�سوري ميكن �أن
ال�صراعات واحلروب وت�شكل �أ�سا�س القيم الوطنية اجلامعة ينقل هذه املعارف �أينما حل ،لكنه ال ينقل البيئة والأدوات،
للمجتمعات ،والثقافة جتمع كل �شيء خ�صو�ص ًا �أنها بنية لذلك نقول دائم ًا �إن الوطن كمفهوم هو حقيقة الإن�سان.
متغرية ت�ستطيع �أن تتالءم مع املواجهات واملتغريات اجلديدة� ..( .إن هذا يتجاوز كل التفا�صيل التي نتناولها حني نتحدث
(�أ�سا�س الثقافة هو حتدي الظروف و�إيجاد احللول حفاظ ًا عن الوطن ...الذي يذهب للت�ضحية بدمه قد ال ميتلك بيت ًا
�أو �أر�ض ًا �أو عم ًال .يعني الوطن قيمة قبل كل �شيء وحتدّ د
لكينونة الإن�سان وح�س االنتماء للأر�ض و�صون الهوية.
انطالق ًا من هنا يعمل الفنان �أو الكاتب �أو املبدع ليدل على عالقة الإن�سان بالإن�سان.
�أن احلياة م�ستمرة ،و�أن احلروب رغم احلياة م�ستمرة ،و�أن • كان هناك مقدمات لي�ست باجلديدة يف احلرب على �سوريا ..فقه
�صحراوي وغريه ون�ؤكد على طغيان وه�سترييا م�ؤ�س�سات املال الهائل
احلروب رغم الدمار متنح املزيد من اخلربة يف املواجهة.
ن�ستطيع �أن ن�ؤكد على فل�سفة �سوريا القائمة على جتدد الآثم وهجومها الإعالمي وامليداين على البنى كافة؟؟
بجناحي طائر الفينيق املنبعث •• نعم ،باطن �سوريا يحت�ضن «�أ�سرار» التاريخ واملعتقدات
احلياة ،ون�ستحق �أن ن�ستظل
ّ
من رماده ليعانق اخللود ،ال�سوريون ال ي�ؤمنون بعدمية املوت واحل�ضارات �أكرث بكثري مما هو مكت�شف حتى الآن� .إن �سوريا
و�إمنا بتجدد احلياة� .صحيح �أننا نحرتق بنار احلرب الكونية �أعمق بكثري مما ظن املعتدون بجهلهم �أنهم ق��ادرون على
التي ت�ستهدف معنى احل�ضارة ال�سورية ،لكننا قادرون على تخريبها ...رغ��م جتليات احل��روب مبعنى القتل والدمار
خلق الإبداعات التي ت�ؤكد نبوغ ال�سوري وت�أثريه يف الآخر .وال�����س�لاح وجتيي�ش الأف��ك��ار املناه�ضة للتقدم والتطور،
• لنتحدث ع��ن تدمري ال�ت�راث الثقايف ال�����س��وري لي�س فقط ما وا�ستخدام الدين واجهة يف ال�صراع� ،إال �أن املخطط الأ�سا�سي
للجهات التي تقود احلرب على �سوريا ،كان مبني ًا على �ضخ
يتعلق بفاجعة الآثار بل ما مي�س الإن�سان املال الآثم والدمار..
•• الرتاث الثقايف ال�سوري مادي �أو غريه هو مادة �أ�سا�سية املال الدن�س لتفتيت الثقافة وبالو�سائل املعا�صرة ،مبعنى
�أن اجلمع بني ال��ب��داوة والتقانات
يف ا���س��ت��ه��داف الإن�������س���ان ...ال
اجلديدة للميديا هو ال��ذي مكنهم
ن�ستغرب م��ن ق���وى اجل��ه��ل يف
م��ن �سحب القيمة م��ن الثقافة.
العامل حني ت�شن حروبها على
احل�����ض��ارات ت�ستهدف �أ�سا�س ًا احلقيقة لي�ست يف م�ساحة �سايك�س بيكو امل��ث��ال اخلليجي وا���ض��ح ال يحتاج
املقزّ مة� ..إمنا يف (ال�سوري �أينما حل تو�صيف ًا( ،نظرية الرق اجلديدة)
موروثها الثقايف.
�إمنا هناك من ي�ساعدهم يف جهلهم
ا�ستهداف املوروث هو ا�ستهداف
رب عن الإن�سانية ب�أكملها)....
ُيع ّ
وهمجيتهم؟؟
احل���ا����ض���ر وت����دم��ي�ر امل���ع���اين
...ن��ع��م ،ي�ساعدهم غطاء غربي
والرموز ،اعتداء على الثقافة
ي�سعى لإب��ق��اء املنطقة يف حالة
و�صلة الأجيال ببع�ضها .املثال

توتر وجتهيل من خالل نظرية ال��رق اجلديدة وا�ستعباد
ال�شعوب التي تتجاوز بكثري ا�ستعباد الأف��راد حتت غطاء
الدميقراطية التي ال يتفق مفهومها مع واقعها وتطبيقاتها.
�إن ا�ستغالل التوق لر�ؤية امل�ستقبل وامل�شاركة يف �صنعه
كان حم�ض اهتمام القوى ال�شريرة لقلب املفاهيم وا�ستغالل
ال�شعوب ونهب ثرواتها و�سد الطرق للم�ستقبل.
و�أي م�ستقبل يف زحمة همروجة امل�صطلحات والإب��ادات
واملجازر امليدانية؟
(مل يكن مفهوم تعبري ال�شرق الأو���س��ط اجل��دي��د طرحاً
فكاهي ًا ،ومل تكن امل�ؤ�س�سات الكربى يف الغرب تنفق حم�ض
�صدفة.
العامل اجلديد الذي يحلمون به هو عامل نكون فيه عبيد ًا،
لهذا ف�إن �أية مقاومة لهذه الأفكار تدفعهم �إىل �أق�صى ما
ميكن من الهمجية واحلروب.
هذه املرة لي�س بجيو�شهم فقط ،و�إمنا بدفعنا لالقتتال حول
�أفكار �أكل الزمان عليها و�شرب.
واملثقف....؟

امل�س�ألة الأ�سا�سية يف هذا املجال هي مدى فطرية وبدائية
املثقف العربي وقناعاته ب�أنه ي�أخذ الأ�شياء كما هي من دون
العبور �إىل عمقها الفل�سفي ،لأن التغيري كمفهوم له �سحره
اخلا�ص ،لكن عن �أي تغيري نتحدث .هذا هو ال�س�ؤال.
ال ب�أ�س� ،سوريا وب��الأل��ف الطويلة حتى ال تزعل كيف حالها
و�أحوالها..؟!

ال ميكن قراءة واقع �سوريا احلايل �إال عرب معرفة التاريخ،
فطاملا تعر�ض �أفقها املمتد من البحر الأ�سود �إىل الأحمر
للهجمات واحلروب والكوارث.
الق�ضية لي�ست يف م�ساحة �سايك�س بيكو املقزمة.
كل الذين حكموها كانوا يعرفون هذه احلقيقة وهي �أنهم
يحكمون من اجلغرافيا ،بينما ال�سوري احلقيقي هو الذي
يعرف �أنه مركز املعرفة واحل�ضارة ،لهذا نرى ما يزيد على
مئة دولة تتخالف �ضد هذه احلقيقة.
...قد تكون الظروف �صعبة لل�سوريني والأمة ال�سورية .لكن
من لديها امتداد يف الزمان ت�ستطيع التحكم بقيادة احلا�ضر،
و�سرنى يف امل�ستقبل �أن �سوريا هي حقيقة هذا الوجود اخلالق
للأفكار .ولي�ست �شوفينية �إنها احلقيقة� :إن الإن�سان ال�سوري
�أينما كان� .إمنا يعرب عن الإن�سانية ب�أكملها.
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•�أ.حممد حديفي

�سدنة االغرتاب

الر�سائل التي يتبادلها الأدب���اء تف�صح
عن دواخل الذات الكاتبة املهمومة بالواقع
واخل���ي���ال وامل���ع���اين م��ع�� ًا ،ك��م��ا تف�صح عن
مكنونات ال��ذات ،و�أغلبها على درجة كبرية
من احلميمة وال��ب��وح والتعبري ال��ذي قد ال
يجده املرء يف الن�صو�ص املكتوبة يف الق�صة
والرواية والق�صيدة.
وح���ول م��و���ض��وع��ة ال��ر���س��ائ��ل ي���دور ه��ذا
الكتاب الدافئ واجلميل واملحت�شد بالك�شوف
والأ����س���رار مع ًا(�سدنة االغ��ت��راب) ،ففيه
الر�سائل املتبادلة مابني الناقد العربي
الفل�سطيني املعروف يو�سف �سامي اليو�سف،
والأديبة املعروفة غادة اليو�سف ،وقد �صدر
عن الهيئة العامة ال�سورية للكتاب.
قدمت للر�سائل الأدبية غادة اليو�سف،
فقالت :ملاذا جتمع هذه الر�سائل يف كتاب؟!
وم��ا قيمة ه��ذه الر�سائل املتبادلة بني من
التقيا منذ �سنني مل��رات قليلة ،ثم ن���أى بهما
املكان والزمان ،امر�أة �سورية تقيم يف حم�ص
ورج��ل فل�سطيني كان يقيم يف دم�شق ،وقد
رحل تارك ًا خلفه �أث��اره النفي�سة يف الفكر
والأدب والفن والفل�سفة والنقد الأدبي.
�س�أترك اجلواب ملا تكتنزه هذه الر�سائل
بني �أ�سطرها من قيمة فكرية و�أدبية ور�ؤى
تعرب بكل ���ص��دق و�شفافية عما ك��ان ميور
وي�ضطرم يف وج��دان يو�سف �سامي اليو�سف
يف �سنوات عمره الأخرية وهو يكابد اعتالل
اجل�����س��د ،وغ��رب��ة ال����روح ،وع��زل��ة النا�س،
وجحود اجلاحدين ،واحلنني الذي ما فارقه
يوم ًا �إىل غائب حميم يعز ح�ضوره!
جاء الكتاب يف ح��وايل � 240صفحة من
احلجم الكبري.

“اجلوالن
مرة �أخرى”
لست اآلن بصدد الحديث عن الجوالن عبر العصور ،وال
عن مكانته التي أضاءت الكثير من صفحات التاريخ،
وال عن موقعه والتبدالت الجيولوجية التي مر بها عبر
القرون ،وال حتى عن أشجاره الوارفة والدائمة الخضرة
التي ألهمت بجماليتها وألقها الكثير من الشعراء،
وال عن ينابيعه الثرة ،وجداوله الرقراقة التي تسيل
متهادية لينبت حولها كل شيء أخضر وجميل ،وإنما
وتحد
سأتحدث عن الجوالن كحياة وإرادة وصمود وثبات ٍ
وهو ما ُعرف به سكان هذه البقعة من األرض منذ أن
أورقت فيها الحياة ،وتناثرت فوق صخورها ووهادها
مزدانة باأللق
حبال الشمس التي راحت تتهادى فوقها
ً
والمجد ،لتكون شاهدة على ما كتبه ويكتبه هؤالء
الصامدون وهم يصنعون مجدهم العربي السوري ،الذي
يبعث للعالم بأسره رسائل الصبر والصمود والتحدي،
وأمام أعينهم هدف واح��د ..وهو االنعتاق من طغيان
الكيان الصهيوني الغاصب ،والعودة المظفرة إلى حضن
الوطن..
بلغ عدد قرى الجوالن قبل االحتالل  164قرية وفيها 146
مزرعة وقعت منها تحت هذا االحتالل  137قرية و112
إضافة إلى القنيطرة ،أما عدد القرى التي بقيت
مزرعة
ً
بسكانها فهي ست قرى وهي مجدل شمس ـ مسعدة
ـ بقعاتا ـ عين قنية ـ الغجر وسحيتا ثم ُر ِّح��ل سكان
سحيتا فيما بعد إلى قرية مسعدة فأصبح العدد خمس
قرى دمر االحتالل الصهيوني  131قرية و  112مزرعة
ومدينتين وهجر سكانها البالغ عددهم  800الف نسمة
وهم يعيشون اآلن في دمشق وضواحيها ،أما الذين
ثبتوا في قراهم آنفة الذكر فبلغ عددهم آنذاك ثمانية
آالف نسمة ،أصبح عددهم اآلن عشرين ألف نسمة.
وهؤالء السكان الذين هم عبارة عن مزيج من مكونات
الشعب السوري تحدوا الكيان الصهيوني واستمروا
بحياتهم اليومية يمارسونها كسوريين عجز الكيان
الصهيوني وعجزت وسائله التي توزعت بين الترغيب
حينًا والترهيب أحيانًا أخرى أن يجعل هؤالء السوريين
يتخلون عن عروبتهم ويذوبون في المجتمع الصهيوني،
ألنهم يعلمون خطورة النتائج المترتبة على ذلك،
فرفضوا الهوية الصهيونية وكان ذلك موقفًا يسجله
التاريخ لهؤالء الصامدين ،ولم يقتصر األمر على ذلك
وإنما راح ه��ؤالء األب��ط��ال ي��زرع��ون أرضهم ويبيعون
منتجاتهم التي أسهمت سورية الوطن األم في شرائها
منهم بأعلى األسعار كي يستقلوا ماديًا عن الكيان
الصهيوني لئال يلجأ لسياسة التجويع من أجل تقديم
التنازالت.
كما منحت سورية أيضا الكثيرين منهم رواتب شهرية،
كي تدعم موقفهم وصمودهم ،ويعيش هؤالء السكان

أسرة واحدة متماسكة ومتعاضدة تحت قوانين قاسية
ً
وثقيلة وضعت على كل من يقبل الهوية اإلسرائيلية
أو يقدم التنازالت لهذا الكيان الغاصب ،وال تكاد تمر
مناسبة وطنية إال ويقيمون احتفاالتهم وعلى طريقتهم،
يرفعون العلم السوري لتأكيد انتمائهم لوطنهم األم
سورية ،وليبعثوا للكيان الصهيوني المغتصب برسائل
الوطن النقي الصامد المقاوم بأنهم سوريون وسيظلون
كذلك مع تأكيدهم بأنهم سيواصلون الصمود والنضال
بكل الوسائل المتاحة حتى تحررهم وانعتاقهم
وعودتهم مرفوعي الرؤوس وموفوري الكرامة إلى حضن
الوطن األم سورية..
وأم��ام ذلك كله فتحت سورية لهم أب��واب الجامعات
السورية فتخرج منهم أجيال تحمل الشهادات العليا
للعودة إلى قراهم الصامدة ومواصلة النضال ،والعمل
على االكتفاء الذاتي حتى ال يحتاجون العدو أو يلجؤون
إليه بشيء.
أمام ذلك كله عمد الكيان الصهيوني إلى زج المناضلين
الذين يرفعون أصوات الرفض عاليًا في سجونه ،ومارس
عليهم شتى أن��واع التعذيب والقهر واإلذالل حتى
يتراجعوا عن سياساتهم الرافضة له ،إال أن ذلك كله
لم يفلح في النيل من عزيمتهم أو إركاعهم أو إجبارهم
على السكوت على جرائمه التي يقترفها بحقهم كل
يوم.
كما لجأ هذا العدو الغاصب إلى سياسة االغتياالت،
والتصفية الجسدية ،للنيل من صمود اآلباء واألمهات
إال أن ذلك كله باء بالفشل ما جعل الكيان الصهيوني
يرضخ في كثير من األحيان ُويخرج المعتقلين من
سجونه ولو أن ذلك يتم بعد مرور سنوات وسنوات من
القهر والتجويع في غيابات السجون..
علمتنا دروس الحياة أن الحياة ُتمنح في نهاية المطاف
لمن يستحقها ،وان الغاصب المحتل إلى زوال مهما
أوتي من قوة ومهما استعمل من بطش ،وأن الساعين
إلى فجرهم وشروقهم البد لهم من أن يصلوا في نهاية
المطاف إلى غاياتهم النبيلة وحقهم الذي ُسلب منهم
زورًا وبهتانًا..
فإلى هؤالء الصامدين الصابرين ،والمناضلين فوق
ت��راب الجوالن البهي نبعث تحيات التقدير واإلكبار
واإلج�لال ،وأم��ام قاماتهم العالية ننحني مع قناعتنا
األكيدة بأن شعاراتهم التي يرفعونها دومًا وبكثير
من األل��ق والكبرياء ليبقى الجوالن سوريًا وسيبقى
سوريًا ستتحقق وسيأتي ٌ
يوم نقول لهؤالء الصامدين
أهال بكم فها أنتم اآلن في حضن وطنكم األم
الصابرين ً
سورية.
mouhammad.houdaifi@gmail.com

علي اخلالد ..الفنان الإن�سان
ك��ت��اب يف اجل��م��ال��ي��ات ،وال��ر���س��م،
وال���ر�ؤى امل�شرقة دار ح��ول الفنان
علي اخلالد ،وهو من ت�أليف الفنان
�أنور الرحبي ،وقد �صدر عن الهيئة
العامة ال�سورية للكتاب حتت عنوان
(علي اخلالد الفنان الإن�سان).
يبد�أ الكتاب بالتعريف بالفنان
علي اخلالد ،فهو من مواليد مدينة
تدمر ع��ام  ،1944تخرج يف كلية
الفنون اجلميلة بدم�شق �سنة 1970
وب��درج��ة امتياز �شرف .وق��د در�س
علوم الفن يف الكلية كمعيد .ثم �أوفد
�إىل فرن�سا ملتابعة درا�سته الفنية ،وحت�صل
على �شهادة الدرا�سات العليا (الدكتوراة) عام
 .1980يعمل اليوم مدر�س ًا للفنون يف كلية
الفنون اجلميلة� .شارك يف املعار�ض الفنية
ال�سورية منذ عام  ،1970كما �شارك يف معار�ض

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

فنية دول��ي��ة ك��ث�يرة حاز
ع��ل��ى ج��وائ��ز فنية ع��دة
م��ن��ه��ا ج����ائ����زة ج��ام��ع��ة
دم�����ش��ق ل��ل��ف��ن الت�شكيلي
ع��ام  ،1967وح���از على
اجلائزة الكربى منا�صفة
يف املهرجان الأول الذي
عقد يف الالذقية .1996
عاد �إىل الدرا�سة وعامل
اخلربة يف جمال الطباعة
احل��ج��ري��ة ب��ا���س��ت��خ��دام
ال�����ص��ف��ائ��ح امل��ع��دن��ي��ة يف
العا�صمة الإ�سبانية مدريد عام .1996
�أعماله مقتناة من متاحف عاملية كثرية.
الكتاب �شديد الأهمية ملا ا�شتمل عليه من
معلومات ،ولوحات قيمة ،و�أراء فنية يف جتربة
الفنان علي اخلالد.

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 -
نذير جعفر �-صبحي �سعيد

هيئـة التحريـر:

د�.سليم بركات�-سوزان �إبراهيم
علي �أحمد العبد اهلل -فاديةغيبور-د.يو�سف جاد ّ
احلق

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

"تغريبة حار�س املخيم"
رواي����ة “تغريبة ح��ار���س املخيم”
للكاتب وال�شاعر الفل�سطيني �سعيد
ال�شيخ� ،صدرت عن “من�شورات ال��وان
عربية” بال�سويد .تقع ال��رواي��ة يف
� 268صفحة من القطع املتو�سط .وهذه
الرواية هي الأوىل للكاتب ،والكتاب
احلادي ع�شر من �إ�صدارته التي توزعت
بني ال�شعر والق�صة الق�صرية.
هي “غربة �أخرى” كما يقول ال�شاعر
حممود دروي�����ش يف �إح���دى ق�صائده،
ي�ستح�ضرها �سعيد ال�شيخ يف كتابة هي
مزيج من الواقع واخليال �ضمتها �أربعة
ف�صول متالزمة بني ال�سردي والتاريخي
و�إن ب��د�أ هذا التاريخ من عند جمزرة
“�صربا و�شاتيال” فهو لن ينتهي �إال عند
النهايات العميقة .عند يوم القيامة
الذي ي�شهده يو�سف �سعد الدين بطل
الرواية وزوجته �أمينة وهما يف زيارة
لربوع الوطن املغت�صب .حيث ي�شهدا ب�أم
�أعينهما كيف دولة االحتالل تتف�سخ

بتدخل من ال�سماء .ولكن وحتى ذلك
التاريخ الذي يبقيه الكاتب غام�ضا
ومت�أرجحا ب��ح��دوث �أو ب�إحتمالية
حدوثه ،ف�إن الرواية حتفل بال�شقاء
الفل�سطيني وحت���دي���ات ال��وج��ود.
وذل���ك تبع ًا ل��ق��اع��دة ال ي�شذ عنها
اال القالئل من ك ّتاب الرواية ،وهي
�أن املنجز ال��روائ��ي لكي يظل ح��ارا
وم�ؤثرا وجذابا يجب �أن يكون توءم
امللحمة ال ينفك عن الهم الإن�ساين
وباخل�صو�ص الفجائعي؛ لأن��ه �أكرث
ر�سوخا يف الذاكرة اجلمعية.
تطرح الرواية الكثري من اال�سئلة
التي يرددها ال�شتات الفل�سطيني عن
الهوية وامل�صري.
ومن الغالف الأخري نقر�أ:
“ما يحدث ال ي�صدق ،ولكنه يحدث؛
�أراه ب�أُ ّم عيني ،وزوجتي �أمينه تراه.
لكن الأمر الذي ل�ست متيقنا منه؛ هو
يف �أي عام ح�صلت هذه الأحداث ،وما

�إذا ك ّنا �أنا وزوجتي بني الأطياف من
الأحياء �أو من الأموات!
�أح��د م��ن �شعب ال�شتات عا�ش هذه
الأح��داث �أو ما �شابهها وت��راء ت له
نهايتها يف حلم  ..وك���ان ق��د عا�ش
مكافحا م��ن �أج��ل احل��ري��ة على �أم��ل
ال���وع���د ب��اخل�لا���ص ،ه���ا ه���و احل��ل��م
يتحقق ،ها هو اخلال�ص كيفما تكون
القيامة!”

