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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

انتهاكات احلرم القد�سي توطئة للتهويد
ج���وه���ر امل�������س����أل���ة �إذن
ه��و فل�سطني ك��ل��ه��ا ،ولي�س
القد�س وحدها ،ما القد�س
غري املقدمة ملا هو �آت على
ال��ع��رب �أي�����ض�� ًا ول��ي�����س على
الفل�سطينيني وحدهم.

القد�س يف املدونة ال�سردية ()4 – 4

المنجز الروائي الفلسطيني أهمية في هذا المجال ،تجدر اإلشارة إلى ما يميز رواية عدنان كنفانيّ :
َ
«بدو» من
 ..وقبل التعريف بأكثر
َ
ّ
األغلب ّ
المنجز ،أي بوصفها النص الروائي الفلسطيني الذي يكاد يكون استثناء في الكتابة الروائية المقدسية ،بسبب
األعم من ذلك
ّ
ّ
اختيار الروائي فضاء الريف المقدسي مكانًا قريبًا من القدس ،هي قرية «بدو» التي عرف الروائي بها في الصفحة األولى من الرواية
بقولهّ :
«بدو :قرية فلسطينية تقع شمال غرب مدينة القدس».
ّ
ّ
ّ
ولعل رواية ليلى األطرش« :مرافئ الوهم» أول رواية فلسطينية مقدسية في العقد األول من األلفية الثالثة ،ويمكن عد هذه الرواية
ّ
بقوة أيضًا ،ولكن ،وعلى الرغم من أهمية تلك
تنويعًا على رواية
األطرش األولى« :وتشرق غربًا» ،إذ ّتبدو القدس ،كاألولى ،حاضرة فيها ّ ُ
الرواية ،وأسبقيتهاّ ،
السمان« :برج اللقلق» في جزئيها معًا تمثل فاتحة الكتابة المقدسية في العقد األول
فإنُ رواية المقدسية ديمة
من األلفية الثالثة ،كما ت ّ
عد ّ
مدونة عن القدس خالل القرن العشرين بامتياز.
الصادرة في السنوات القليلة الفائتة من هذا القرن ،أهمية خاصة ،والسيما رواية:
وبدءًا من «الميراث» تكتسب أعمال سحر خليفة
ّ
«صورة وأيقونة وعهد قديم» التي ّ
عدها عدد من النقاد رواية عن القدس كما هي رواية أحداث وشخصيات ،على الرغم من ّأن
ّ
مكان ووصفًا لتلك المفردات ،ال تتجاوز ،على المستوى السطحي للرواية ،كونها فضاء حاضنًا لتلك األحداث
القدس فيها ،مفردات
والشخصيات ،على حين ّأنها ،في العمق ،مرثية دامية لتلك المدينة التي وجدت نفسها ،بفعل االحتالل ،نهبًا ّ
لتحوالت فادحة تلتهم
ّ
والمسيحية.
هويتها العربية اإلسالمية
ّ
ّ
ّ
وثمة لحسن حميد رواية بعنوان« :الوناس عطية» قدم فيها شخصية مغتربة عن أرض وطنها فلسطين ،هي «الوناس» ،تفيض بحنين
جارح إلى القدس ،إلى ّ
حد أنه اقترح على المرأة التي ّ
ّ
وللمقدسي إبراهيم الصوص رواية
يحبها أن ُيذهبا ،بعد الزواج ،إلى القدس معًا.
بالفرنسية بعنوان»:بعيدًا عن القدس» سرد فيها حكاية أسرة طردت من بيتها سنة .1935
واستثمر عدد من المبدعين الفلسطينيين الشبكة العنكبوتية ،فنشروا نصوصًا روائية إلكترونية تنتمي إلى هذا المجال ،ومن
أولئك المقدسية سامية فراس التي نشرت رواية بعنوان« :حارة السعدية» تجاوزت كونها معنية ،كما يشير عنوانها ،بجزء ّ
محدد من
ّ
ّ
المكونة لها.
القدس ،إلى كونها رواية عن القدس كلها ،بجغرافيتها ،وتاريخها ،وعبق مفرداتها
القواسمي روايته األولى« :همس الظالل» التي تدور أحداثها في مدينة القدس خالل االنتفاضة الفلسطينية األولى،
وأصدر عيسى ّ
ّ
ّ
بمدونة سردية للطقوس والقيم واألعراف االجتماعية ألبناء القدس في
وثمة في رواية عزام أبو السعود« :صبري» ما يمكن وصفه
الفترة ما بين عاميً  1914و ،1929واستكمل أبو السعود إعادة إنتاج القدس روائيًا في الجزء الثاني من الرواية المشار إليها آنفًا ،الذي
اختار له عنوانًا داال على المكان الذي يجري فيه األغلب ّ
األعم من أحداث الرواية ،أيّ :
«حمام العين» المعروف في القدس القديمة.
ّ
وتابع عيسى القواسمي في روايته الثانية« :الشغف» ما كان بدأه في روايته األولى ،والسيما تصويره ما يكابده أبناء القدس
حموالتها المعرفية والجمالية والداللية الالفتة للنظر،
الرازحين تحت حراب االحتالل .ومن أبرز األعمال الروائية المقدسية ،بسبب
ّ
رواية المقدسية أماني الجنيدي« :قالدة فينوس» التي وصفها وليد أبو بكر بأنها رواية «مشبعة بروح القدس ،وفيها كثير من
التماسك الفني ،في الوقت ذاته ،ذلك التماسك الذي يتعامل مع القدس كمكان واقعي ،وكمكان تخلقه الفانتازيا على ّ
حد سواء».
ّ
ّ
تلك النصوص
وبعد ،وعلى الرغم من أهمية النصوص الروائيةّ المشار إليها آنفًا ،فإن رواية حسن حميد« :مدينة الله» تتميز من ّ
جميعًا بغير سمة تستدعي دراسة خاصة بها .إنها ،باطمئنان شديد ،استثناء في الرواية الفلسطينية المقدسية ،ولعل المقبوس
التالي من الروايةّ ،الذي هو ّأول رسالة من رسائل الروسي «فالديمير بودنسكي» إلى أستاذه ومواطنه «جورجي إيفان» ،والذي يحمل
عنوان« :القدس» يؤكد ذلك:
«ها أنذا،
أكتب إليك من القدس.
لم أشأ الكتابة إليك مباشرة قبل أن أمكث فيها ليلة أو ليلتين ،تعرف جيدًا أنني َّ
عبأت روحي لمثل هذه الزيارة ،وقرأت عن القدس
الكثير ،والتهمت معظم تاريخها خالل أشهر ،ولم أترك ،قدر استطاعتي خبرًا ،أو حادثة ،أو موقفًا ،أو علمًا ،أو مكانًا ،إال وجالسته كي
أعرف هذه المدينة أكثر وإن كان من خالل قراءاتي .لم أدع كتابًا من كتب الرحالت المقدسية القديمة والحديثة إال وأتيت عليه كي
أعرف سرانية المدينة ،ودهشة النفوس ،وحيرة العقول ،وبهجة الخواطر التي رأت المدينة وعرفتها أو عاشت فيها أيامًا أو شهورًا
أو سنوات.
تعرف جيدًا أنني مفتون بالقدس مكانًا ،وتاريخًا ،ومعتقدًا ،ومعنى ،لهذا ،وقبل أن أهم بزيارتها مغادرًا مدينتي سان بطرسبورغ ..
ذهبت إليك ،وأنت المؤرخ ،والسياسي ،ورجل الفكر ،وصاحب الرحالت الشهيرة وأستاذي في اللغة العربية ..كي أتزود بوصاياك لزائر
مثلي يزور القدس للمرة األولى.
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تب ًا لك �أمني معلوف ولأمثالك!!
ن�سي املعلوف اللبناين العتيد،
م��ا فعله الكيان ال�صهيوين يف
وط��ن��ه لبنان يف احل���رب التي
�شنّها �ضده منذ عام  1948حتى
اليوم!

• د.علي دياب ـــــــــــــــ �ص 3

الفنان �سهيل بدور :اللون هو
ال�ساحر الذي يقتحم دواخلنا
ّ
القرية بالن�سبة �إ ّ
متجذر يف
يل ع��امل
تفا�صيل حياتي ,وهي ت�سكن �أعماق عاملي
الفني.

ع�ساف ـــــــــــــــ ص7
• �أحمد ّ

نظرة تقوميية يف كتاب نقد ال�سرد
و�إنّ القارئ ليطرب لهذه املتع الكثرية التي
يجنيها من قراءته لف�صل (متعة الرواية)

• عدنان كزارة ـــــــــــــــــ ص14

احتاد الكتاب العرب يحتفي بيوم القد�س العاملي
مبنا�سبة يوم القد�س العاملي ال��ذي ي�صادف يوم اجلمعة
الأخري من �شهر رم�ضان من كل عام� ،أقام احتاد الكتاب العرب
بالتعاون مع االحت��اد العام للكتاب والأدب���اء الفل�سطينيني
امللتقى الفكري الأدبي حول القد�س ،يومي الأربعاء واخلمي�س
 29و ..2016/6/30
ويف حمور (القد�س يف الرواية العربية) �أ�شار �أ.د .ن�ضال
ال�صالح �إىل �أن��ه ما من مدونة �إبداعية يف خمتلف �أ�شكال
الإب��داع لدى �أي �أمة �أو جمتمع �أو �شعب �إال وللقد�س ح�ضور
فيها ،وقد حظيت القد�س يف املدونة ال�سردية العاملية مبكانة
عظيمة قبل �أن حتظى مبثل هذه املكانة يف املدونة ال�سردية
العربية ومن ثم املدونة ال�سردية الفل�سطينية ،وقدم �أمثلة
عن بع�ض الأعمال الروائية العاملية والعربية التي احتلت
فيها القد�س مكانة وحظوة وتوقف عند بع�ض التجارب
الروائية الفل�سطينية داخل فل�سطني ويف ال�شتات.
و�سلط رئي�س جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية

وبني الباحث �أ .الأرقم الزعبي �أن "الكالم عن القد�س يف
كتابات الآخرين عنوان وا�سع ومفتوح ...لأنك �أمام عناوين
حتمل م��ا حتمل م��ن ت��داخ�لات دينية و�أدب��ي��ة و�سيا�سية
واقت�صادية ...وق��راءات م�ستقبلية ..مواد كتبت يف �أزمنة
خمتلفة ولغات متعددة ،حملت مواقف متباينة جتاه ق�ضية
مدينة القد�س ..كل هذه النقاط جاذبة للبحث ،وللباحث
لأنها ت�شكل مادة خ�صبة لإعداد ورقة مكتملة الأركان حول
القد�س يف كتابات الآخرين ،توثيق ًا وو�صف ًا وجمع ًا ونق ًال".
و�ألقى ال�شاعر الدكتور جابر �سلمان ق�صيدة حملت عنوان
(�إىل الأق�صى) قال يف بع�ض �أبياتها:
كتبنا بالدم القاين اجلوابا
الدكتور حممد البحي�صي ال�ضوء على القد�س وفل�سطني يف 	�إىل الأق�صى �سنم�ضي لن نهابا
�إىل الأق�صى ينادينا ،فل َّبت
القر�آن الكرمي م�شري ًا �إىل جمموعة من الآيات التي ذكرت فيها
بيارق �أ�شرعت للن�صر بابا
هذه البقعة املقد�سة حيث �ستبقى القد�س حمفوظة يف القر�آن
الكرمي حتى لو تنا�ساها البع�ض �أو جتاهلوها.
ـــــــــــــــــــــــ البقية �ص 16ـــــــــــــــــــــــــ
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انتهاكات احلرم القد�سي
توطئة للتهويد

• د .يو�سف جاد احلق
لي�س ج��دي��د ًا ما يجري يف القد�س وم��ا حولها ،وعلى �سائر �أرج���اء الأر���ض
الفل�سطينية ،فلقد �شهدنا مثل هذا الإجرام ال�صهيوين على مدى عقود ،منها ما
�سبق (�أو�سلو) �سيئة الذكر ،ومنها ما تالها ،غري �أن اجلديد املتجدّ د هو مواقف
عرب وغري عرب من هذه املمار�سات ن�شري �إىل نزر ي�سري منها فيما يلي:
1هذا ال�صمت املطبق عربي ًا ودولي ًا حيال ما يجري ،حتى حمالت الإدانةواال�ستنكار التي �ألفناها فيما م�ضى ،ومل تكن ت�سفر عن �شيء ذي جدوى ،حتى
هذه اختفت بقدرة قادر �أو بفعل �أمر مبا�شر من الأ�سياد والأو�صياء !..بات العرب
وك�أن الأمر ال يعنيهم ،وكذلك امل�سلمون ،وك�أن ه�ؤالء و�أولئك كفوا عن الإميان مبا
جاءهم به القر�آن الكرمي حول الأق�صى م�سرى الر�سول و�أوىل القبلتني.
 - 2موقف الغرب املنافق ال�ساكت عن جنايات امل�ستوطنني وحماتهم من
ٌ
إ�سرائيلية حتى ليبدو الأمر وك�أن ه�ؤالء (فوق القانون) مبا يف ذلك
ال�سلطات ال
ما عرف ب�شرعة القانون الدويل ومواثيق (الأمم املتحدة) �إياها ،ال�ضامنة ملبد�أ
(حرية العبادة) وحماية الأماكن املقد�سة ل�سائر خلق اهلل على وجه الأر�ض.
فهل احلالة العربية الفل�سطينية ا�ستثناء؟ �أم �إنها ذلك اجلنب املت�أ�صل لدى
الغربيني �إزاء املمار�سات الإجرامية ال�صهيونية الذي يعزى �إىل ما عرف (بعقدة
الذنب) جتاههم ب�سبب تلك احلكاية حول (الهولوكو�ست)؟ وخ�شيتهم من دمغهم
(بالال�سامية) و(العن�صرية) وما �إليها من ابتكاراتهم ومبتدعاتهم..؟
- 3هذا العدوان ال�سافر الفاجر على املقد�سات حتت عني ال�سلطة هناك فال
حترك �ساكن ًا ،بل مت�ضي يف تطبيق املهزلة امل�سماة (التن�سيق الأمني) وهذه م�س�ألة
حتيرّ الألباب ،فكيف ميكن �أن يكون مثل هذا قائم ًا مع العدو �أ�ص ًال وما هو يف جوهره
�سوى حماية �أمن العدو ،واحليلولة دون قيام انتفا�ضة �أو مقاومة ملمار�ساته كائنة
ما كانت!...؟ هل �سمع �أحد مبثل هذا يف الأولني والآخرين..؟؟
بل �إن ال�سلطة نف�سها تتكفل ب�أمر ه���ؤالء املقاومني( ،بتن�سيق) وتعاون مع
�أجهزة �أمن العدو ،برعاية كل من اجلرنال الأمريكي (دايتون) ،وممثل الرباعية
الأوروبية الربيطاين (توين بلري)� ،أعدى �أعداء العرب .يكفي �أن نذكر له �شراكته
مع جورج بو�ش يف احلرب على العراق وما �آلت �إليها الأمور هناك حتى الآن.
� - 4إذا كان هذا الذي يقع يف القد�س على �شرا�سته وفظاعته لي�س من �ش�أنه
�أن يحرك �ساكن ًا عند من �سلفت الإ�شارة �إليهم جميع ًا ،فماذا عما �آلت �إليه فل�سطني،
هل معنى هذا �أن العرب خا�صة وامل�سلمني عامة �سلموا ب�أن فل�سطني لليهود و�أنها
(دولة يهودية) وانتهى الأمر ،وكفى اهلل امل�ؤمنني وغري امل�ؤمنني القتال!؟ �أين منا
حكايات التحرير من (النهر �إىل البحر) �أو بالعك�س!..؟ هل كانت هذه جمرد
�شعارات ا�ستهالكية تخديرية �شنّفت �أ�سماعنا حين ًا من الدهر ثم �أم�ست الآن من
خملفات املا�ضي بعد (�أو�سلو) العتيدة ،ومفاو�ضات (ال�سالم) البليدة� ،أي �صفقات
البيع وال�شراء (�أل  )Businessك�أي �سلعة جتارية؟
جوهر امل�س�ألة �إذن هو فل�سطني كلها ،ولي�س القد�س وحدها ،ما القد�س غري
املقدمة ملا هو �آت على العرب �أي�ض ًا ولي�س على الفل�سطينيني وحدهم.
�إن الأح��داث اجلارية اليوم على �أر���ض فل�سطني واملنطقة العربية( ،وبع�ض
الإ�سالمية) حتت امل�سمى الكاذب الذي جاء به ال�صهيوين (هرني ليفي) كفيلة
�إذا مل توقف عند حدها ب�أن تن�سي النا�س ما جرى بالأم�س ،وما يجري اليوم �سوف
تن�سيهم �إياه �أحداث الغد.
وهكذا �إىل �أن جند �أنف�سنا فج�أة ويف خ�ضم االحتدام املق�صود هذا �أمام �إعالن
ناجز حا�سم عن (دول��ة اليهود) على �أر���ض فل�سطني �أم��ر ًا واقع ًا يفر�ضه العدو
كعهده دائم ًا ،وهو مطمئن �إىل �أن �أحد ًا لن يثنيه عن ذلك ،فالعرب لي�سوا يف �أح�سن
�أحوالهم واملجتمع الدويل متواطئ يف امل�س�ألة برمتها من �أ�سا�سها.
ولعلنا نذكر �أن العدو قام ب�إحراق امل�سجد الأق�صى عام  1969وقد ذهب الظن
بالكثريين �إىل �أن نهاية �إ�سرائيل قد دنت ،فها هي قد اقرتفت جناية عظمى �سوف
تدفع بالعرب وامل�سلمني عامة �إىل �إعالن نفري عا َم و�شنِّ حرب �ضرو�س عليها ال
تبقي وال تذر ...بل �إن هذا هو ما فكر فيه قادة (الكيان) �أنف�سهم ،وعلى ر�أ�سهم
رئي�سة وزرائهم (غولدا مائري) ،التي نقل عنها فيما بعد �أنها مل تنم تلك الليلة
حيث كانت تنتظر هبوب �إع�صار كا�سح �صبيحة اليوم التايل ،رمبا ينهي وجودها يف
املنطقة .وكم كانت ده�شتها �أن �شيئ ًا من خماوفها مل يقع ،فاطم�أنت منذ ذلك اليوم
�إىل �أنها ،وكيانها يف و�سعهم �أن يهدموا الأق�صى يف امل�ستقبل ،ولن تكون ردة الفعل
�أكرث من �أ�صوات تتعاىل هنا وهناك حتملها موجات الأثري ،من دون �أن تعني �شيئ ًا
على �أر�ض الواقع.
غري �أننا ،على الرغم من هذا ،نوقن ب�أن جمهرة ال�شعب الفل�سطيني اليوم ،ومن
هم معه يف خندق مواجهة العدو� -سوريا� -إيران -املقاومة يف لبنان وفل�سطني -ب�أن
لنا من الإرادة والعزم على املواجهة والت�صدي �إىل ما ال نهاية ملخططات العدو
وم�ؤامراته وممار�ساته �أي ًا ما تكون ..و�سنظل كذلك �إىل �أن ي�أتي اليوم املوعود،
يوم نهاية الكيان الغا�صب وزواله عن �أر�ضنا ،وعودة احلق �إىل �أ�صحابه ،عودة
فل�سطني �إىل �أهلها و�أهلها �إليها ...يوم ًا يرونه بعيد ًا ..ونراه قريب ًا.
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نتنياهوية جُمزية وتطرُّف م�ضمون العوائد!
• عبداللطيف مهنا
يف م�ؤمتر هرت�سيليا الأخ�ير
م������ردود امل����غ����االة ورف���ع
م��ن�����س��وب ال���ع���دوان���ي���ة يف
ح��م��ل�ين ودي���ع�ي�ن متعقلني،
الكيان ال�صهيوين ا�ستثماران
ومي��ك��ن �أن ي�ضم �إىل ثغاء
ٍ
جمزيان وم�ضمونا العوائد �إن نتنياهو الأكرث فا�شية والأقدر قطيعهما امل�ستجد واملتنافر
على ال�صعيدين الداخلي على ت�سويق غلوِّه بني قاطني الثكنة ك��ل م��ن اجل�نرال�ين �أ�شكنازي
واخل���ارج���ي� .إن��ه��ا واح���دة
وغانت�س ...ب��اخ��ت�����ص��ار� ،إن
�سيد
وهو
املدججة
اال�ستعمارية
م��ن ال��ق��ن��اع��ات ال��ت��ي ظلت
الأك�ثر فا�شية والأق��در على
جم���ا ًال ل�����ص��والت امل��زاي��دة،
ت�����س��وي��ق غ��ل�� ِّوه ب�ين قاطني
لعبتها بال منازع.
�أو دف�تر ال�شيكات القابلة
ال���ث���ك���ن���ة اال����س���ت���ع���م���اري���ة
دوم���� ًا لل�صرف يف م�صارف
املدججة هو �سيد لعبتها بال
امل��ن��اف�����س��ات وامل��م��اح��ك��ات
م��ن��ازع .ه��ن��ا ���س��ر ط���ول عمر
قائل،
يقول
قد
الكيان.
ال�ساعية لل�سلطة يف هذا
النتنياهوية ال�سلطوية وما يف�سر ا�ستمرارها
وما اجلديد يف هذا ،وقد كانت العدوانية املغالية ،رغم كل ما يثار من لغو �إعالمي لديهم �ضدها.
�أو ما يدعى
ُّ
التطرف� ،سمة �أ�صيلة مرافقة لهكذا وال�ساحة الثانية هي اخلارجية ،وميكن ق�سمتها
كيان ا�ستعماري ا�ستيطاين اح��ت�لايل ،وج��وده على اثنني :غرب وعرب...غرب يرفع �إ�سرائيله
�أ�ص ًال نقي�ض ملا هو غري هذا
ُّ
التطرف وما هو غري �إىل ما فوق القوانني واملواثيق والأعراف الدولية
وجديده
�صحيح،
��ذا
ه��ذه العدوانية؟! نقول ه
والقيم الإن�سانية  ،ويخلع عليها م�سوح الع�صمة
الذي هو بع�ض قدميه ،هو �أنه �أما وقد مل يجد من امل�ساءلة ،وميدها بكل �أ�سباب الوجود و�شرايني
رادع��ه� ،أو من يواجهه مبا هو م�ستوجب وطني ًا البقاء واال�ستمرارية وت��ف��وق ال��ق��وة يف بيئة
ً
ً
ً
جغرافية،
وقوميا و�إن�سانيا ،فمن الطبيعي� ،أو ال��ذي لي�س تلفظها ومل ولن تقبلها ال تاريخ ًا وال
ً
بغري امل��ت��وق��ع م��ن��ه ،ان��ف�لات��ه م��ن عقاله �صائال وعندما ي�ضطر هذا الغرب لعقلنة �صنيعته حر�ص ًا
جائ ًال كما هو املعهود وامل�شهود منه
حتى الآن ،عليها م��ن ع��واق��ب جنونها ال يجد يف جعبته
ً
ال�سيما و�أن امل�شكلة هنا هي لي�ست كامنة فح�سب الر�ؤوم �سوى �إغداق «حوافزه» عليها ،كما هو حال
امل�ستفرد
يف غياب ردعه وعدم مواجهته من غري
االحتاد الأوروبي م�ؤخر ًا...حوافزه االقت�صادية
بهم الذين يقاومونه عز ًال وحما�صرين وظهرهم
والأمنية املعادلة لع�ضويته دون مقابل كلفتها!
للحائط ،بل �إن املعادالت القائمة كافة  ،وعلى
ال�صعد الثالث امل�شار اليها ،هي عوامل ت�شجع وهنا نعود حلوافز الأوروبيني ،للإ�شارة �إىل �أن
ال�صهاينة على التفنن يف رفع من�سوب تطر ِّفهم بركاتها التي ال ت�ستثني الأو�سلويني فتخ�صهم
ُّ
جلي هو
وحتثهم على امل��غ��االة ف��ي��ه ،وب��ال��ت��ايل حت�ضهم ببع�ض من فتاتها االقت�صادي ،الهدف ُّ
على املبالغة يف عدوانيتهم...فما بالكم �إذا كان متديد عمر �أو�سلو�ستانهم ،ومعلن هو احلث على
املردود بالن�سبة لهم جمزي ًا والعوائد م�ضمونة؟! ال��ع��ودة للمفاو�ضات ،وم����ؤداه �إت��اح��ة مزيد من
نحن هنا نتحدث عن الكيان من حيث م�ستوييه الوقت ال�ستكمال التهويد يف ظل �ساتر من �سياق
ال�سيا�سي والأم��ن��ي ال �أك�ث�ر .ه��ذا يقت�ضي منا ت�سووي ت�صفوي الي�ؤدي �إال ملزيد من التنازالت
التطرف عند الأول� ،إذا جاز لنا ونحن العربية امللحقة لبالغ الأذى ب���أع��دل ق�ضية
التنويه ب�أن
ُّ
�إزاء هكذا كيان له مثل هكذا طبيعة التفريق عرفتها الب�شرية ،وكله يف حمى زوبعة مبادرات
ب�ين هذين امل�ستويني ،ه��و تل ُّم�س �سبل ت�سريع ن�شطت م�ؤخر َا و�ستن�شط وقد تتعدد م�سمياتها،
�إجن��از ما تبقى من اال�سرتاتيجية ال�صهيونية و�أخ��ط��ر م�ستجداتها �أنها تقدَّ م معطوفة على
حرفي ًا ،وكما و�ضعت نهاية القرن التا�سع ع�شر م��ا تدعى «م��ب��ادرة ال�سالم العربية» ،التي مل
دومنا تبديل �أو تغيري ،والتي ميكن اخت�صارها يف تبعث من رم�سها �إال لهدف رئي�س هو التطبيع مع
تهويد كامل فل�سطني والتخ ُّل�ص من كامل �أهلها العرب ،واملفارقة �أنها كلها ،و�آخرها الفرن�سية
العرب� ،أو ما �سارت عليه حكومات الكيان كافة يف التي ي�ستقتل �أ�صحابها ملنع طيها ،هي مرفو�ضة
اجلوهر ،واختلفت فقط يف متظهره و�أ�سلوب �إدارة جملة وتف�صيال لدى ال�صهاينة ،وال يلهث وراء
�سياقاته ،منذ النكبة و�إىل يومنا هذا� .أما عند �سرابهن �إال الأو�سلويون الفل�سطينيون وعرب
الثاين ،الع�سكري ،وبلغة �أدق الأمني ،فامل�ضي قدم ًا نف�ض اليد من ق�ضية الأمة املركزية ،لذا ها هى
بالقمع والبط�ش لك�سر �إرادة ال�صمود واملقاومة وثيقة بيلني-ابومازن التليدة ،ومعها ن�سخة يا�سر
وخمتلف �سبل املواجهة لدى ال�شعب الفل�سطيني ،عبدربه اجلينيفية �سيئة الذكر ،تبعثان جمدد ًا
�سرب عن ما يدعى بوثيقة «حل هريت�سوغ-
و�إىل �أي مدى ممكن
توفره قدرة الفتك املتوفرة فيما ِّ
ِّ
لآل����ة امل����وت ال�صهيونية ال��ه��ائ��ل��ة ال��ه��ائ��ج��ة� .أبومازن النهائي»...هذه التي يتنازل فيها الأخري
بالن�سبة للمردود امل��ج��زي وامل�ضمون فمجاله عن حق العودة ،وحائط الرباق ،ويقبل بتدويل
موحدة ،وتبادل
�ساحتان ،الأوىل داخلية ،يف كيان ثكنة ي�ؤمها الأق�صى ،والقد�س يف ظل �إدارة َّ
جت ُّمع ا�ستعماري ا�ستيطاين ينحو لطبيعته ،الأرا���ض��ي ،وبقاء املحتلني يف الأغ���وار ،وت�أبيد
وبال�ضرورة ،ميين ًا ،ويتجه حكما نحو مزيد من التعاون الأمني مع املحتلني عرب بند املكافحة
العدوانية والتطرف والفا�شية ،الأم���ر ال��ذي امل�شرتكة ال�صهيونية الأردن��ي��ة الفل�سطينية ملا
جعل م��ن واح��د مثل نتنياهو رئي�س ًا حلكومته يدعى الإرهاب ،والذي ال يعني هنا �سوى املقاومة،
لأط���ول ُم���دد ًا يف تاريخها،
�أي ال��ت��ع�� ُّه��د ب��ح��م��اي��ة �أم���ن
و�أن ال ي��ن��ازع��ه ال��ق��رار يف
املحتلني ،وف���وق ه��ذا وذاك
امل���دى امل��ن��ظ��ور ع��ل��ى الأق���ل
تطبيع عربي وا�ستناد ًا �إىل
�صنيعته
لعقلنة
الغرب
ي�ضطر
وعندما
�إال من هم ا�شباه ًا لبينيت
املبادرة العربية .باخت�صار،
وليربمان وكحلون ،و�أن
ً
إ�سرائيل»حر�صا عليها من عواقب ت�صفية الق�ضية .ومقابل
ال�سباقال «�
يواجهه يف حلبة
م��اذا؟! م�سخ كانتوين ...ومع
�سوى
ؤوم
�
الر
جعبته
يف
يجد
ال
جنونها
على ق�صبة احلكم �إال من
ه���ذا رف�����ض��ه��ا ،ب���ل �شجبها،
ه���م ع��ل��ى مي��ي��ن��ه والأك��ث�ر
ال�صهاينة ،بل ومنهم من خ َّون
�إغداق «حوافزه» عليها!
ً
فا�شية م��ن��ه ،ول��درج��ة �أن
هرت�سوغهم الرتكابه خطيئة
قاتال �أ�شر من �أمثال باراك
امل�شاركة يف �صياغتها!!!
و�سفَّاحا مثل يعلون يبدوان

قضايا وآراء

• د.علي دياب

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1497" :الأحد 2016/7/ 10م �5 -شوال1437هـ

تب ًا لك �أمني معلوف ولأمثالك!!
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مل تكن القوة العظمى احلالية قد اكت�شفت بعد؟ ملاذا هذا
ت��ن��اول ع���دد ال ب���أ���س ب��ه م��ن ال�صحافيني و املحللني
ال�سيا�سيني اللقاء الذي �أجراه الكاتب اللبناين �أمني معلوف
التغريب؟ وهذا االنكفاء وهذا االنبهار وهذا الدفاع عن
ع�ضو الأكادميية الفرن�سية ،مع القناة «الرابعة والع�شرين
�أعدائنا وعن قتلة �أبنائنا و�شبابنا؟ املفرت�ض يف الكاتب
الفرانكفونية الإ�سرائيلية» يف مطلع حزيران لهذا العام،
واملثقف واملبدع والعامل �أن يكون �أك�ثر من غريه التقاط ًا
فمنهم من �أدان اللقاء ،ومنهم من دافع ،وخا�صة يف القطر
لكل ما ذكرنا ،وال يجوز �أن يتحول �إىل بوق رخي�ص ل�صالح
اللبناين ال�شقيق ،فنظروا �إل��ي��ه على �أن��ه خ��رق لقانون
�أعدائه مقابل حفنة من الدوالرات!! �أو من�صب ير�شح له؟
التطبيع يف لبنان ،وطولب املعلوف بتقدمي االعتذار عن هذا
حتى لو ل ّوح للكاتب العظيم بجائزة نوبل لل�سالم؟؟ فق�صة
اللقاء ،وذهبت �صحيفتا ال�سفري والأخبار ب�شكل يختلف عن
املعلوف ذكرتني بق�صة ال�شاعر العظيم والكاتب �سعيد
بقية ال�صحافة اللبنانية ،فال�سفري عدته خيانة ،والأخبار
عقل؟ ومل �أكتب �شيئ ًا يومها عنه ،ولكن اليوم وال�سيما �أنّ
تناولته حتت عنوان «ليون الإ�سرائيلي» وبغ�ض النظر عما
�صحيفتا ال�سفري والأخبار �إياهما اللتني حتدثتا عن �أمني
�أمني معلوف على قناة «�إ�سرائيية»
ذهبت �إليه ال�صحيفتان املذكورتان وغريها من ال�صحافة
معلوف ،قد قالتا الكثري عن عقل مبنا�سبة وفاته ،وعلى �أنه
اللبنانية ،فمن يعرف �أم�ين معلوف وتوجهاته ال�سابقة� ،أنّ جندي ًا �صهيوني ًا يطلق الر�صا�ص على ر�أ�س �شاب فل�سطيني �شاعر فح�سب و�أغفلوا اجلانب ال�سيا�سي لديه ،وكذلك دوره
وكتاباته املتعددة ،وخا�صة ما ج��اء يف كتابه «الهويات جريح ،وب��دم ب��ارد وهو يف حالة غيبوبة ،ج��راء �إ�صابته ال�سيء يف احلرب الأهلية اللبنانية ونفخه يف كريها ،ومل
القاتلة» ،ال يفاج�أ مبا ذهب �إليه ،ولكن يبقى الإن�سان يت�صور
بجروح ،وج�سده ينتف�ض ،وال��دم يتدفق من ر�أ�سه مع كل ي�شريا وكذلك بقية الو�سائل الإعالمية ومبا فيها قناة املنار
�أنّ هناك حد ًا �أدنى ال ميكن لإن�سان ب�سوية هذا الكاتب �إال
ر�صا�صة تتجه �إليه من يد ذاك اجلندي النازي!! و�سيارات �إىل مواقفه العن�صرية ،ومنا�صرته الوقحة وال�صريحة
و�أن يقف عنده ،ويحرتم �أبناء وطنه ال�صغري وهو لبنان الإ�سعاف املتواجدة يف املكان ال حترك �ساكن ًا ،وك�أنّ امل�صاب
جلي�ش االحتالل ال�صهيوين قبل وبعد اجتياحه وو�صوله
ووطنه الكبري الوطن العربي ،ولكن وبكل �أ�سف فالكاتب لي�س �إن�سان ًا ،بل وعلى العك�س لو كان حيوان ًا لكانوا �أ�سعفوه
�إىل بريوت عام  ،1982ودعوته لإبادة ال�شعب الفل�سطيني،
امل�صون ال عالقة له بكال الوطنني ،وهو م�ؤمن
ب�سرعة م��ذه��ل��ة؟ وال ذن��ب
با�ستثناء حمطة اجلديد التي �أوردت يومها مقتطفات
�إىل درجة الهو�س مبفهوم ال�شرق الأو�سطية
لهذا ال�شاب� ،إال �أنه فل�سطيني
من �أقواله الب�شعة ،هذا الغزو ال��ذي ذهب �ضحيته �أكرث
اال�ستعمارية ال�صهيونية ،ورمب��ا �أن��ه مت�أثر
يدافع عن حريته وكرامته؟
بهذا املفهوم �أكرث من �شمعون برييز �صاحب ن�سي املعلوف اللبناين العتيد ،ما والأن��ك��ى من ذل��ك �أي�ض ًا �أنه من ع�شرين �ألف ًا من اللبنانيني وال�سوريني والفل�سطينيني،
ي��ن��ظ��ر �إىل ذاك اجل��ن��دي وجلّهم من املدنيني وفيهم ن�ساء و�أطفال وعجزة...الخ،
كتاب «ال�شرق الأو�سط اجلديد» فكما روج
برييز يف كتابه ل�شرق �أو�سط جديد تنتفي فعله الكيان ال�صهيوين يف وطنه ال�صهيوين الذي �أطلق النار ،وهل ميكننا مقارنة ال�شاعر �سعيد عقل بغريه من ال�شعراء،
فيه ال�صراعات الدينية والإثنية والقبلية لبنان يف احلرب التي �ش ّنها �ضده امل��ف��ع��م ح���ق���د ًا وعن�صرية وعلى �سبيل املثال ال احل�صر نزار قباين وحممود دروي�ش
ونازية ،على �أنه بطل قومي وغريهما؟ ف�سعيد عقل ك��ان الرئي�س ال��روح��ي وم���ؤدل��ج
وغريها من �صراعات خمتلفة� ،إال �أنه
وبكل منذ عام  1948حتى اليوم!
يكال له املديح من �شخ�صيات حركة حرا�س الأرز اللبنانية العن�صرية ،وهو الذي �أعلن
�أ���س��ف مل ي��ك��ن �أك�ث�ر م��ن تنظري ت�سويقي
ع ّ��دة وتعد نف�سها مرموقة؟ تر�شيحه لرئا�سة اجلمهورية اللبنانية عام �ستة و�سبعني
ا�ستهالكي!! وكما يقال :كالم حق ي��راد به
مقر حرا�س الأرز يف الأ�شرفية ،ولكن
من
ألف
�
و
وت�سعمئة
ب��اط��ل ،فمعلوف و�أم��ث��ال��ه ينظرون �إىل �أنّ
ّ
فما الفرق بني هذه اجلرمية
يدعون ارتكابها بحقهم؟ �شعبنا العربي اللبناين ال ميكن �أن ي�ست�سيغ �أو يقبل زعيم ًا
احلديث عن العروبة هو حم�ض وهم وتخلّف ،وال �أ�سا�س له املو�صوفة ،واجلرائم النازية التي ّ
على الأر�ض ،منطلقني من �أنّ �أغلبية �شعوب املنطقة مل تكن �أو ب�ين ج��رائ��م داع�����ش ال��ي��وم؟؟ ون�سي املعلوف اللبناين على هذه ال�شاكلة ،و�إمنا يجد هذا املر�شح من ين�سجم معه،
عربية؟؟ م�ستخفني بعقل الب�شر!! يا لهم من �أغبياء ،و�إذا العتيد ،ما فعله الكيان ال�صهيوين يف وطنه لبنان يف احلرب ويعرب عما يعي�شونه من حاالت انعزالية وعن�صرية ونازية
�أردنا �أن ن�أخذ بوجهة نظرهم هذه ،فهل تكون خارطة العامل التي �شنّها �ضده منذ عام ثمانية و�أربعني وت�سعمئة و�ألف ال عالقة لها باحل�ضارة الإن�سانية وال بالع�صر املعي�ش .ومن
على ما هي عليه اليوم؟ وهل الواليات املتحدة الأمريكية �إىل يومنا ه��ذا!! وح��رب  1978وغ��زو  1982و  2006هنا نود �أن نختم ونقول :ال�شاعر والكاتب ينبغي �أن يكون
القوة العظمى يف ع��امل ال��ي��وم ،و�سيدتهم التي ي�أمترون واالخرتاقات اليومية ،ولوال املقاومة الوطنية اللبنانية مرهف ًا ويتح�س�س �آالم لي�س �أبناء �شعبه ووطنه فح�سب،
ب�أمرها ،وينفذون �سيا�ساتها ،تن�سحب عليها نظرياتهم؟ لكان ح�� ّول لبنان �إىل مقاطعة �صهيونية يعبث ب�أمنها ،و�إمن��ا �أبناء جلدته الإن�سانية قريبني كانوا �أم بعيدين؟
ف�إننا نقول لأ�صحاب هذا االجتاه من �أمني معلوف وغريهم :وي�ستذلّ رجالها ،وي�ستحي ن�ساءها ،ف�أين ال�شرف والكرامة وينت�صر للمظلومني �ضد امل�ستبدين ،و�أن يقرتب من فطرة
ال وتدلي�س ًا وكذب ًا على �أنف�سكم �أو ً
كفاكم ت�ضلي ً
ال ومن ثم على والغريية الوطنية ،وهنا �أ�س�أل ال�سيد املعلوف وهو ع�ضو الب�شر التي فطروا عليها ،وبالت�أكيد مل ين�س املرحوم عقل
غريكم ثاني ًا ،و�إننا نقول له�ؤالء� :إنّ مهمتكم الأ�سا�س هي يف الأكادميية الفرن�سية ،هل �سمع �أو ق��ر�أ عن زميل له يف وال ال�سيد معلوف �أن الكيان ال�صهيوين قد احتل فل�سطني
حماربة التوجه الوطني والقومي ،وطم�س الهوية العربية الأكادميية املذكورة ممن ق�ضوا نحبهم ،وممن مل يق�ضوا ،العربية عام ثمانية و�أربعني وت�سعمئة و�ألف ،و�شرد �أكرث
والثقافة العربية والتاريخ العربي! فما بالكم ب�شعب �أو �أمة �أن تعامل مع النازية �أو دافع عنها؟ �أو ظهر يف �صحافتها؟ من ثمامنئة وخم�سني �ألف ًا من �أهلها �أي نحو �أكرث من 60%
حتيا دون هوية ودون ثقافة ودون تاريخ؟ فماذا يبقى لها كي ومل يحرتم ماليني ال�ضحايا الفرن�سية التي ذهبت يف من �سكانها ،بالإ�ضافة �إىل املجازر التي ارتكبها يف دير يا�سني
ت�ستطيع اال�ستمرار واحلياة على وجه هذه الب�سيطة؟ �سوى مواجهتها للنازية والعن�صرية البغي�ضة؟ وعلى �سبيل وغريها ،وبالت�أكيد �سمعوا �أو قر�ؤوا عن خطاب بن غوريون
�أن تكون جماعات ال كرامة لها ،وال ر�أي لها ،وال �سيادة لها،
الفر�ضية الفا�سدة �إن ح�صل ذلك ماذا �سيكون رد الفعل من �أول رئي�س حكومة للكيان ال�صهيوين عندما خاطب �ضباطه
ت�أمتر ب�أمر القوة ال�صهيونية املهيمنة يف خمتلف جماالت �أو�ساط املثقفني وغري املثقفني؟ �أال يطالبون مبحاكمته؟
وجنوده ،وطلب �إليهم �أال يفرحوا النت�صار اليوم؟ وت�أ�سي�س
احلياة العلمية واالقت�صادية وال�سيا�سية والع�سكرية �أال يعدونه خائن ًا للوطن الفرن�سي؟ ولدم �شهداء الوطن؟
«�إ�سرائيل» فما هو �إال بداية الطريق ،لت�أ�سي�س الدولة
وغريها ،و�إننا نن�صح ه�ؤالء داعمي ومروجي مفهوم ال�شرق �أمل ي�سمع ال�سيد �أمني معلوف ما عبرّ عنه الفيل�سوف الكبري
اليهودية من النيل �إىل الفرات؟ ووقتها يحق لهم الفرح،
�أو�سطية� ،أن يعودوا �إىل كتاب �شمعون برييز ،ويح�سنون مك�سيم ردون�����س��ون وه��و ي��ه��ودي الديانة،
فلم يحقق ذل��ك اب��ن غوريون يف
قراءته ،ف�سيكت�شفون �أنه مليء بالتناق�ضات وال عالقة عندما قال� :إنّ �إ�سرائيل واقع ا�ستعماري؟
حياته ،ولكن ما ت�شهده منطقتنا
له مبا جاء فيه ،وما حاول و�صفه بالواقعية والإن�سانية �أمل يجمع العامل كافة وبقرار دويل على
اليوم ،ووطنا العربي يف ظل ما
يدعيها؟؟ فكفى ا�ستخفاف ًا بعقل الب�شر ،وال �أحد مينع �أنّ ال�صهيونية حركة عن�صرية �أال يرى
التي ّ
ه�ؤالء من الذهاب �إىل الأر���ض املحتلة ،ويطلبون جن�سية املعلوف كما يرى معظم بل و �أكرث من  90%الكاتب امل�صون م�ؤمن �إىل درجة �أطلقوا عليه «الربيع العربي» ال
جن��ده �إال ا�ستمرار ًا يف ترجمة
الكيان الغا�صب لأر�ضنا العربية ،ويندجمون فيه وي�صبحون من مثقفي وكتاب العامل الأوروب���ي وغري الهو�س مبفهوم ال�شرق الأو�سطية
�أق��وال بن غ��وري��ون ،ولكن ثقتنا
من ن�سيجه ويكتبون ما يحلو لهم!! وما يعرب عن قناعاتهم ،الأوروبي ،يف �أنّ الكيان ال�صهيوين هو قاعدة
ورمبا
ال�صهيونية،
اال�ستعمارية
ب�أمتنا و�شعبنا وجي�شنا العربي
فوقتئذ ننظر �إليهم ك�صهاينة جمرمني وعن�صريني!! و�إال �أقامها الغرب اال�ستعماري يف قلب منطقتنا
كيف تفهم ما يذهب �إليه �أمني معلوف وهو يظهر يف و�سائل العربية ،لتحقيق م�صاحله وخل��وف��ه من �أنه مت�أثر بهذا املفهوم �أكرث من ال�سوري كبرية ،ولن جتري الرياح
مبا ت�شتهي �سفنهم ،ولن تتحقق
الإع�لام ال�صهيوين ،وهي الناطقة با�سم قوات االحتالل ،احل�����ض��ارة العربية ال��ت��ي �أع��ط��ت العامل
�شمعون برييز!
�أم��اين �أول��ئ��ك الكتاب واملثقفني
�سربته منظمة «بت�سليم» وب��اع�تراف الكثري م��ن العلماء واملثقفني
�أمل ير ويقر�أ منذ فرتة ب�سيطة ،ما ّ
على �شاكلة من ذكرنا يف حتقيق
الإ�سرائيلية التي تدافع عن حقوق الإن�سان ،وما �أظهرته الأوروب���ي�ي�ن ،و�أن��ه��ا كانت الأ���س��ا���س ال��ذي
�أحالم ال�صهاينة املجرمني.
�آلة الت�صوير التي وثّقت جرمية يندى لها اجلبني �أال وهي :انطلقت منه احل�ضارة الأوروبية؟ ويف وقت
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مدلول (الكلب) يف م�سرح ممدوح عدوان

•�شعيب �إبراهيم
ممدوح ع��دوان :كاتب و�شاعر وم�سرحي �سوري مواليد
 23ت�شرين الثاين عام 1941م ولد يف حماه (م�صياف ـ
قريون).
على غري ج��رح معتّق ول��د ه��ذا الكاتب يف عز احل��رب،
وتلقّى تعليمه يف م�صياف وحاز �إجازة يف اللغة الإنكليزية
من جامعة دم�شق ،عمل يف ال�صحافة الأدبية ،عام .1967
�أط��ل��ق مم���دوح ع���دوان �سهام ال�شعر وامل�����س��رح م��ن جعبة
واحدة .وقد امتزجت روحه بالق�ضايا الوطنية والقومية
العربية وكان �أدبه مر�آ ًة تعك�س حال ال�شارع العربي فكري ًا
واجتماعي ًا واقت�صادي ًا.
�ألَّ����ف ال��ع��دي��د م��ن امل��ج��م��وع��ات ال�شعرية والن�صو�ص
امل�سرحية و�أعمال �أخرى ي�صعب ذكرها يف هذا املقام ،و�سوف
نتناول بالدر�س النقدي جمموعة م�سرحياته الق�صرية التي
�صدرت بعنوان (الكالب) وتت�ضمن املجموعة (كلب الآغا ـ
كلب �شارد ـ الكلبة املع�ضو�ضة ـ كلب ال�سفري ـ �صوت �سيده).

الطبي ال��دوري مرتني يف العام� ،أما الإن�سان فال يتعر�ض.
الكالب حت�صل على جواز �سفر ب�سهولة ويتعذر ذلك على
الإن�سان.
تطلق الكلبة مقولتني مكثفتني( :الإن�سان حيوان �سيا�سي)
(الإن�سان حيوان مايل) .الكالب ت�ست�شعر الروائح وترتجم
ذلك بالنباح� ،أما الإن�سان ،وخا�صة ال�سلطان ،ال يفهم لغة
الروائح.
يعالج الن�ص م�شكلة املر�أة يف املجتمع حيث تتلبى احلاجات
العاطفية واجلن�سية عند الكالب� ،أم��ا يف جمتمع الب�شر
ي�سيطر الكبت على رغباتهم مما يف�ضي بهم �إىل االنفجار.
ن�ستطيع درا�سة التجربة من وجهة النظر ـ النف�سية:
(ت�صعيد امليول) بالقراءة وال�شعر ـ الكبت .يكت�سب ال�صحفي
(ال�شعب) ال�شجاعة من الكلبة فريف�ض ال�سكوت ويثور
يف وجه ال�سلطة وبذلك تتعمق داللة ال�شخ�صية البطلة
لت�صبح هي الفئة الثورية الواعية املثقفة يف املجتمع التي
تعالج الق�ضايا باملواجهة بحث ًا عن احللول.

�إنقاذها من قب�ضته ويتعر�ضان للأذى ب�سببه �إال �أن الن�ص
 - 1كلب الآغا:
ال مذعور ًا ويحاول يقوم يف حموره على �إظهار النظرة ال�شوفينية ل�شعوب الدول
 - 4كلب ال�سفري:
يدخل ا�سكندر �إىل خ�شبة امل�سرح مولو ً
تقوم امل�سرحية على جمموعة من التقابالت الثنائية بني
تتجمع القرية ويبد�أ النا�س الكربى يف العامل و�إب��راز التطرف الأمريكي ال��ذي ي�صور
اجلميع معرفة �سبب ذعره،
ّ
بطرح الأ�سئلة ثم ي�ستنتجون �أن (بارود) قد مات ،وهو كلب الإ�سالم وامل�سلمني على �أنهم وحو�ش م�سعورة .االزدواجية موقفني خمتلفني وبني عدد من ال�شخ�صيات التي تكت�سب
مدلوالتها من البيئة الزماكانية املو�ضوعة لها:
الآغا؛ و�إذا ما تناولنا الن�ص من وجهة نظر �سيميائية (دال يف املدلول لدال واحد وفق ال�سياق:
- 1التقابل بني دخ��ول �شاب وفتاة (عا�شقان) �إىل
 +مدلول) ف�إن املدلول يت�صاعد
 قبل معرفة جن�سية الرجل املنقذ:ال�سيدة مت�ضررة ت��ري��د ال��ذه��اب �إىل حديقة ال�سفارة يريدان االختالء ببع�ضهما ي�صحبهما
يف خط بياين وا�ضح على جملة
كلب يرف�ض حار�س احلديقة (�أب��و �سمعان) دخولهما كما
ٌ
�إح���داث���ي���ات حم���وره���ا الأف��ق��ي
امل�شفى وال�صحفي ي�ؤلبها على الرجل ،بعد
معرفة جن�سية الرجل املنقذ الباك�ستاين يرف�ض وجود الكلب ،وبني دخول كلب ال�سفري مع مرافقه
ال�����س��ي��اق وحم���وره���ا ال�����ش��اق��ويل
(امل�سلم) .يتغري املدلول بتغري مواقف �إىل احلديقة ذاتها.
الزمن:
تقوم امل�سرحية على
- 2التقابل بني �شخ�صية �أبي �سمعان (الكال�سي) وبني
ي��ط��ل��ب م��ره��ج وا���س��ك��ن��در من
ال�شخو�ص .متتنع ال�سيدة عن ال�شكوى
وعن الذهاب �إىل الطبيب وي�صبح الرجل �شخ�صية املرافق (احلداثي).
اجلميع امل�شاركة يف جنازة بارود جمموعة من التقابالت
- 3التقابل ب�ين التعامل م��ع كلب ال�سفري وكيفية
و�إظ��ه��ار احل���زن ال�شديد ،حيث
املنقذ وح�ش ًا وم�سلم ًا متطرف ًا ويحاولون
موقفني
بني
الثنائية
ال ا�ستقباله وب�ين �أث���ر تلك املعاملة على م�صري ال�شعوب
ي�صبح الكلب م��ع��اد ً
ال مو�ضوعي ًا
�إخفاء الق�صة ليغدو الكلب �ضحية بد ً
من
عدد
وبني
خمتلفني
وطبيعة العالقات الدولية.
الب��ن امل���ر�أة ال��ذي ت��ويف وم��ازال
من كونه اجلالّد.
- 4التقابل بني احلر�ص ال�شديد على النواحي النف�سية
طيفها ي��راوده��ا لكي ت�ستح�ضر ال�شخ�صيات التي تكت�سب
الكلب بعد معرفة قاتله الباك�ستاين
للكلب وبني طبيعة احلياة و�آثارها النف�سية على �شعوب
الدموع حزن ًا على بارود،
ي�ساوي �ضحية من وجهة نظر �أمريكية.
وي�صبح مدلوالتها من البيئة.
املنطقة.
الكلب ف��ر���س�� ًا �أ���ص��ي ً
��ل)
ي
��ص��
�
�
أ
�لا (
مدلول الكلب النهائي ي�ساوي �أمريكا.
�إن البعد ال��داليل لهذه املقابالت يك�شف عمق الن�ص
ي�ساوي كلب ابن كلب ،وع�صفور ًا
واملعنى املق�صود منه حيث تنتهي امل�سرحية مب�شهد درامي.
(نباحه ي�ساوي تغريد) .الكلب
 - 3الكلبة املع�ضو�ضة:
فاملرافق يبتلع قطعة الطعام امل�سمومة من غري ق�صد من
فحل من فحول العرب وهو رمزٌ
يقوم الن�ص على جمموعة من احلوادث احلارث الذي يو�سعه الكلب ع�ض ًا ،وهذا ال�صراع بينهما ما
عربي ي�ضاهي يف جودته املنتجات الأوروبية وذلك عندما
ي�شري ع��دوان �إىل �أن �أورب��ا ا�ستعارت كلب الآغ��ا من �أجل التي ترتاكب لتكون امل�شهد الكلي ،حيث يت�صاعد اخلط هو يف احلقيقة �إال �صورة م�شخ�صنة عن ال�صراع بني طبيعة
الدرامي لتتغري مدلوالت ال�شخ�صيات يف امل�سرحية.
احلياة العربية التي (تحُ َ يوِن) الإن�سان وبني طبيعة احلياة
حت�سني �ساللة الكالب.
ال�شخ�ص الأول :يف ال��ب��داي��ة �صحفي ب�سيط بائ�س على ال�ضفة الأخرى التي ( ُت َ�ؤن�سِ ن) احليوان.
يتكثف املدلول ويتطور بتقدم ال�سياق( :الكلب يتطبع
ثم تتكثف الداللة فيكون ال�صحفي هو الفئة املكبوتة
جمتمع جائع ي�سوده
يفقد الكائن الب�شري قيمته يف
ٍ
بطباع �سيده) حيث يظهر الفكر التنويري على ل�سان املعلم
اخلا�ضعة املذلولة (ال�شعب).
الف�ساد والبريوقراطية ،يف حني يكت�سب احليوان قيمة
كامل (دع الكالب يكتبون عن الكالب) ،ويف حقيقة الأمر
رئ��ي�����س ال��ت��ح��ري��ر :رب ال��ع��م��ل يف
جمتمع منظم
الكينونة واحلياة يف
ٍ
ا�سكندر هو كلب الآغ��ا (الأع���وان والعيون ـــ ثم يتطور
اجلريدة ،وتتكثف الداللة فيكون هو
مت�صالح مع نف�سه ومع مبادئه.
امل�صطلح الداليل لنعرف �إن الآغا نف�سه هو الكلب)( .كان
امل�شايخ �سي�صلون على الكلب يف حال موته� ،أم��ا وقد مات ال�سلطان اجلائر املتحكم ب�أقوات النا�س.
ويف نهاية الأم��ر ميكننا القول:
ال�شخ�صية البطلة :كلبة من ف�صيلة
�إن ممدوح عدوان عبرّ عن مثاليته
الآغا فقد رف�ضوا ال�صالة
عليه)�.سيده ،ي�شري عدوان ب�شيء ال�����ش��ارل��و ت���أت��ي �إىل مبنى ال�صحيفة تده�شنا يف الكاتب تلك
وع���ن م��ع��ان��اة الإن�������س���ان ال��ع��رب��ي
يفقد الكلب قيمته بعد موت
من ال�سخرية الوا�ضحة �إىل طبيعة ال�سيا�سات العربية لتقدم �شكوى مفادها �أن �سيدها قام ال�صدمة الق�ص�صية يف ن�صه ب�شكل خا�ص وعن رف�ضه احليونة
املعتمدة يف حكمها على الو�شاية والدعاية والتج�س�س بع�ضها وع�ض زوجته .تعر�ض ال�شخ�صية
وال��ق��ه��ر واال�ستعباد ومنا�صرته
الذي
ؤدلج)
�
(امل
امل�سرحي
للأن�سنة واحل��ري��ة وال��ع��دال��ة من
ب�أ�سلوب متقن وجميل .ي�أتي �آغا جديد (�آغا بال كلب كيف البطلة (الكلبة) �سل�سلة من املقارنات
خالل جمموعة مقوالت �أطلقها يف
غري املبا�شرة التي تك�شف عن (الكلبة) ي�ستخدم فيه (الكلب)
�سنتفاهم معه؟).
ال�سبك،
تنطلق �صرخة الرف�ض للممار�سات املهينة لكرامة العربي التي يتعر�ض لها الإن�سان وفق هرم من
ن�صو�صه ب�أ�سلوب محُ كم ّ
ال �إىل الذروة �أمنوذج ًا ليبلو َر لنا مواقفه َح�سن ال��دي��ب��اج��ة ،تده�شنا فيه
على �شكل �شعارات وهتافات م�ؤيدة للحاكم اجلائر بنربةٍ الثنائيات املتالحقة و�صو ً
تلك ال�صدمة الق�ص�صية يف ن�ص
داء مقاب ً
ومعتقداته.
ال لداء
حيث ت�صبح الأن�سنة ً
عالية (نحن كالب الآغا).
م�سرحي (م���ؤدل��ج) ي�ستخدم فيه
الكلب.
احليوان (الكلب) �أمنوذج ًا ليبلو َر
الكالب جتد من يعتني بها� ،أما الإن�سان
 - 2كلب �شارد:
لنا مواقفه ومعتقداته.
تتحدث امل�سرحية عن كلب يهاجم �سيدة ويحاول رجل ف�لا ي��ج��د .ال��ك�لاب تتعر�ض للفح�ص

قضايا وآراء

5

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1497" :الأحد 2016/7/ 10م �5 -شوال1437هـ

رم�ضان بني �ألق الروح ومهمة التغيري
•حممد خالد عمر
رم�ضان ن�سائم من الألق الروحي ،وجزء مهم من الزمان ،الذي هو املحور يدور عليه
الإن�سان العاقل في�صنع ذاته ،بل هو الأداة احلقيقية التي ي�ستخدمها الإن�سان يف التغيري،
والإن�سان مبا ميتلك من �إرادة للتغيري و�أدواته يبد�أ بتغيري ذاته .وال �شك �أنّ التغيري غري
التغيرّ لأنّ التغيري �إرادة داخلية ،والتغيرّ ا�ستجابة لإرادة خارجية ،وبالتغيري الإرادي
املعريف يكون املرء قد ا�ستثمر عمره الذي �سي�س�أل عنه فيما �أفناه.
وملا كان ربنا جل جالله املتف�ضل علينا بالعمر كان ال بد لنا من �إتباع منهجيته فيما هو
مطلوب منا من واجبات ومهام للو�صول �إىل الغاية الأهم وهي معرفة اهلل واتباع �أوامره
وبالعودة �إىل رم�ضان هذا اجلزء من الزمان الذي طلب منا ربنا �صيامه وزيادة التقرب
�إليه يف �أيامه ولياليه جند �أن رم�ضان ت�سمية ومن تكوين حروفه يوحي بال�شدة املقتحمة
التي يجب علينا تخطيها بكل ر�ضا
فرم�ضان لغة من الرم�ض والرم�ض ح ّر احلجارة والرم�ضاء �شدة احلر – يف احلديث
ال�شريف �صالة الأوابني �إذا رم�ضت الف�صال والإرما�ض كل ما �أوجع ،ورم�ضان ا�سم �شهر
مفرد جمعه على رم�ضانات ورم�ضانني ،و�أرم�ضاء ،يقول جماهد وهو من اللغويني املحدثني
الذين اعتمد على رواياتهم ابن منظور وبلغني �أنّ رم�ضان ا�سم من �أ�سماء اهلل احل�سنى.
وقال ابن دريد :ملا نقلوا �أ�سماء ال�شهور عن اللغة القدمية �سموها بالأزمنة املوافقة
فوافق رم�ضان �أيام رم�ض ف�سمي به.
ويقال �إن �أول من �سمى الأ�شهر القمرية هو كالب بن مرة وهذا خرب لي�س من القوة �أن
ي�ؤخذ به.
ً
رم�ضان ا�صطالحا :هو تو�صيف وفاعلية وغاية .ففي التو�صيف هو �شهر من الزمان
مكرم عند امل�سلمني لتكرمي اهلل له ففيه فر�ض ال�صيام وفيه نزل القر�آن وفيه ليلة القدر.
وقد ورد يف الأثر �أن �شهر رم�ضان كان �شهرا مقد�س ًا منذ ما قبل الإ�سالم.
�أما فاعليته فهو :وقت حاولت ال�شريعة تطبيق منهجها على املجتمع امل�ؤمن بها من
حيث الوحدة والت�ضامن والتكافل االجتماعي وال�سيا�سي .و�إذا ما علمنا �أنّ هذا الأمر
كانت تظهر فاعليته يف نتائجه من خالل �سرب انخفا�ض م�ستوى اجلرمية ،يف املجتمع
من ناحية ورفع م�ستوى الفعل الإن�ساين اخلريي الت�ضامني من ناحية �أخرى وفرائ�ض
الإ�سالم كلها جمعية احلج الزكاة وجمعيات التكافل االجتماعي ،والتي ت�ؤدى ب�شكل
�إفرادي ف�إنها ف�ضلت الأداء اجلماعي و�أعطت ثواب ًا للجماعة �أف�ضلت �أداء الفر�ض ب�أمثال
عديدة ترغيب ًا بالأداء اجلماعي .مثل �صالة اجلماعة تف�ضل �صالة الفرد ب�سبع وع�شرين
مرة .ف�إننا �سوف ندرك فاعلية هذا ال�شهر ومدى قوة ت�أثريه على الفعل الإن�ساين امل�ؤمن.
الغاية :التي ن�شدت من تطبيق منهج ال�شريعة يف هذا ال�شهر الو�صول �إىل حالة ارتقاء
�إن�ساين وجمتمع متكافئ ح�ضاري يعم فيه اخلري وتعم املحبة للجميع� .أي ينقل املجتمع
من واقعه غري املر�ضي عنه �إىل واقع الطموح ،وهناك فرق بني الواقع والواقعية فالواقع
تو�صيف والواقعية الغرق يف هذا الواقع ،واملطلوب من النخب الثقافية والدينية الغو�ص
يف الواقع واالنتقال به �إىل واقع �أكرث رقي ًا وعدالة وطم�أنينة.
رم�ضان فل�سفي ًا( :ر -م – �ض – ا – ن ) �إننا عندما ندخل �إىل عمق احلرف ال بد لنا
من �أن ن�ستجيب لإيحاء داللة احلرف وقد فهمنا كيف تكون الراء و�أين موقعها يف النف�س
عند قراءتها
الراء :ريادة بني ال�شهور (�إن هلل اخت�صا�صا يف الأزمنة والأمكنة والأ�شخا�ص) .وقد
اخت�ص اهلل رم�ضان ليكون �شهر اجلائزة ملن ا�ستحقها.
امليم :منهج الت�شريع وفق ت�آلف املحبة بديلة عن الأنانية وحب ال��ذات منهجية
التنظيم والعمل ،واملعرفة فرم�ضان ال ميكن �أن يكون قوة دافعة �إن مل يعرف �أ�صحابه
�أهمية رم�ضان وقد �أنزل اهلل منهجه " القر�آن الكرمي يف رم�ضان" وفر�ض ن�شره واتباعه
يف رم�ضان.
مم َّيز
ال�ضاد :هو هوية حامل م�شروع ومنهج رم�ضان وال�ضاد حرف مم ّيز َ
الألف :هو احلرف الذي يعطي حالة الثبات والظهور واالنت�صاب واال�ستقامة وامتالك
الذات واحرتامها.
النون :وتعني املحربة كما و�صفها ربنا جل جالله وهي �إحدى �أدوات التغيري والتغيري
�سنة الكون والتغيري م�سرية دائمة د�ؤوبة و�إذا كان هناك عيب للأمة فعيبها الأهم �أنها مل
ت�ستطع تعميم �أخالقية ومنهج رم�ضان على كل �شهور و�أيام ال�سنة و�أعوام الزمن.
وحتى يكون منوذج ًا يف التطبيق الذي يطمع �أ�صحابه �أن يكون م�ستمر ًا على كل �شهور
العام .ال بد �أن نفهم قوة رم�ضان التي جعلته �شهر ًا كله خري وجعلت من املجتمع امل�ؤمن يف
رم�ضان قوة باحلق ال تقهر ي�ستفيد منها املجتمع كله �سيا�سي ًا ي�ستفيد من �أخالقية املنهج
فهو ميثل اخلري دائم ًا ففيه تقل اجلرمية �إىل �أدنى حدودها وت�صفد ال�شياطني ،ناهيك
عن �أنه مثال للبذل والعطاء ،وفيه تدفع زكاة الأموال وزكاة الفطر و�صدقات التحبب
حتى �أن توزيع زكاة الأموال يف العامل الإ�سالمي ي�ؤرخ لها على الغالب �شهر رم�ضان وقد
نقل اخلليفة عمر بن عبد العزيز ر�ضي اهلل عنه املجتمع �إىل وحدة كاملة مت�ضامنة �إذ
كان يوزع ال�صدقات يف رم�ضان وفيه مل يجد فقري ًا يعطيه من بيت املال.
لقد كان رم�ضان منوذج ًا للقوة الدافعة وللوحدة املانعة ف�صنع فيه الرجال تاريخهم،
وكان هو الزمن ال�شاهد على الأح��داث ،بل هو الزمن ال�صانع ملحركي الأحداث رم�ضان
بقوته الإميانية �صنع رجال املعارك الفا�صلة
فقد �أجرب الرجال الزمن لي�شهد على الذين فطروا قدا�سة هذه الأمكنة ،و�صبغوا
خيوط ثيابها �صور ًا و�أحداث ًا ،فلم يعد �أمام الزمن �إال �أن ي�ؤرخ مواليدها ،وي�سجل عمرها
ب�ساعاته و�أيامه و�شهوره و�سنينه .فكانت معركة بدر الكربى ،وكان فتح مكة ،وحطني،
وعني جالوت ،وت�شرين) .لقد طبع الرجال �أيام الزمن ب�أعمالهم ،وزينوا �صدر �شهوره،
و�أيامه ببيارقهم الأكرث �ألق ًا يف عقد ال�سنني .فهناك رجال ا�ستطاعوا �أن يطووا الأيام
بتاريخهم ،ويحولوا الزمن �إىل �سجل للأحداث كتبوا تاريخها على اجلغرافية ،وهناك
من طواهم الزمن فلم يعد لهم ذكر .ف�صانع احلدث يحقق حلم الأجيال ،ويرفع مكانة
التاريخ ،ويخ ّلد اجلغرافيا مقد�سة يف �أذهان الأجيال امل�ؤمنة بدرب احلرية والعدل.
من هنا جاء يف العنوان رم�ضان بني �ألق الروح ومهمة التغيري فهو ال�سمو والت�سامي
الذي يبني جمتمع املحبة والإلفة وهو ال�صرب والقوة و�صالبة الإرادة التي ت�سري باملجتمع
�إىل مواقع �أكرث �أهمية يف بناء الإن�سان وحفظ كرامته.

د.ح�سن حميد

مثقفان!..
مثقف!
يا لهذه ال�صفة كم حاولتها �أحالمنا! وكم تاقت �إليها
نفو�سنا ،وكم افرتعنا من ال��دروب لكي ن�صل �إليها ،وكم
ع�شناها حلم ًا يف اليقظة واملنام ،ولكم قر�أنا لن�صري من
�أهلها ،وكم خا�صمنا وواددن��ا على مذبحها ،ولكم فتحنا
نوافذ و�أغلقنا �أخ��رى لت�صفو ال���ر�ؤى كالينابيع ،ولكم
ر�ضينا بالفقر كام ًال ،حم ًال وحممو ًال ،كي ال يطيرّ �صفة من
�صفاتها� ،أو يطوي معنى من معانيها!
مثقف!
كلمة مل يكن لها من معنى �سوى :الفهم ،والوطنية،
والنبالة ،واللطف ،والعمران العقلي ،والوعي امل�ؤثث،
والروح امل�سكونة بالهيف ،والأ�شواق املطاردة للجمال يف �أي
من براري اهلل الوا�سعة ،وال�ساعية �إىل الأحالم اجلوالة
يف دنيا اهلل كالطيور ،والقبول على م�شاركة الآخرين يف
ً
ً
وم�سارات جديد ًة ،والر�ضا بالقليل..
ونباهة
فطنة
عقولهم
ٍ
تقليد ًا للجبال التي هي من هي ،التي تر�ضى مبرور الن�سائم
والطيور بها..وكفى ،وبقولة �إنها جبال وكفى �أي�ض ًا ،وذلك
لعلة رابخة يف ماهية اجلبال وه��ي �أنها ت��رى ،وتعرف،
وحت�س ،وتعي�ش على ما حملته املعاين!
ّ
مثقف!
طي املعنى يكمن الكتاب،
وتنثال امل���آالت ثمار ًا ،ففي ّ
واللوحة ،واملو�سيقا ،والدراما ،والعقل ،والع�صف الذهني،
والبحث ع��ن اجل��م��ال ،وال��ع��م��ران ،وال��ت��واري��خ ،واملحبة!
ُ
وطي املعنى ي�شرقُ
�صفحات من الألوان ،وامل�شاهد،
اخليال
ٍ
ّ
واحل��ب�ر ،وال��ن��ق��و���ش ،واحل������وارات ،وال��ك��ت��ل اجلمالية،
والعواطف ،والأ�سرار الآ�سرة!
مثقف!
كلمة ما �إن ترتدد حتى يتجلى الف�ضاء وينك�شف عن
العلو ،وال�سمو ،واملهابة ،والهمة ،واال�شتقاق ،والده�شة،
وال�صالبة ،وال�سحر! وك�أن هذه الكلمة ب�ألف عني وعني،
وب���أل��ف عقل وعقل ،وب���أل��ف ذراع وذراع ،وب���أل��ف ح�ضور
وح�ضور! وك�أن ال�سلوك الر�شيد ،واملعنى احلميد ،والر�ؤى
ال�صافية ،وذخائر املعاين م�شدودة �إليها ،بل لكائن الفجر،
ماحي العتمات مولود لها ،ولها وحدها!
مثقف!
وعالماتها كالب�ساتني ،كالغابات ،كالأنهار ،كالطيور..
هي �أك�ثر مما ت�شري �إليه الأ�صابع ،وهي �أعلى مما تلحق
به الأب�صار ،و�أكرث �سعة من املدن واحلقول والبحار ،هي
�أبهى من جمال الع�شب و�أندى ،وهي القرى املعرفية التي
ال ت�شكل الكتب �سوى �سياج لها! وهي جهة ال�س�ؤال ،وجهة
ال�صواب والو�ضوح ..،هي جهة اجلهات!
مثقف!
هذه ال�صفة احللم!
متى تتجلى ،وتتبلور ،متى تت�شكل قيمتها احلقيقية؟!
ومتى تكت�سب �صوتها االجتماعي ،ومتى تكتب خلودها
�أ�سطر ًا راهجات يف كتاب الأبد؟!
يحدث هذا يف الدارين ،دار ال�سلم ،ودار احلرب!
ولكنها تتجلى وتتبلور يف دار احلرب (املكان والزمان
والنا�س والقيم) ،لأن ال�شدائد �أ�شبه بالنريان التي تع�صف
بكل �شيء ،ورجالها �أ�شبه باملعادن النفي�سة ،وكالهما
(النريان ،واملعادن النفي�سة) �أحدهما يبدي جمال الآخر
وقيمته!
يف زمن دارة ال�سلم ،من ال�سهل �أن يقول املثقف :بالدي،
بالدي ،وهي قولة حق واجبة يف هذا الزمن ،فمن ال يعرف
قولها يف زمن ال�سلم لن يعرف قولها يف زمن احل��رب ،زمن
العجائب ،وال�شطط ،والتفلت من كل عقال وحياء! لكن،
وهذه حقيقة ،من ال�صعب قولها على حملة �صفة (مثقف)
التي ا�ستحوذوا عليها باالحتيال ،والإغ���واء ،والكذب،
والنفاق ،وم�سح اجلوخ ،وم�ؤاخاة ال�شيطان يف زمن احلرب!
وال�سبب يعود �إىل �أن �شدائد الأي��ام هي �أ�شبه بالنريان
ّ
الك�شافة للمعادن النفي�سة ومنريها من املعادن اخل�سي�سة
التي تلمع كذب ًا ،ونفاقا ..ب�سبب م�ؤاخاة ال�شيطان!
مثقف!
ومنذ خم�س �سنوات غامقات ب�ألوانها الكحلية� ،أرى
الفرق �شا�سع ًا ومتطاو ًال ما بني املثقف الأ�صيل ،واملثقف
الال�أ�صيل ،بعدما ك��ان الأخ�ي�ر ي�ستحوذ على ك��ل �شيء
رغائب الدنيا..الأمكنة ،والأزمنة ،والف�ضاءات ،والأموال،
واجلاه ،والثياب ،ورحالت ال�سفر ،واجلوائز ،وامل�ؤمترات،
واملقامات يف زمن دارة ال�سلم! وما �إن تغيرّ ت احلال �إىل دارة
حرب مفرو�ضة ،حتى ظهر املثقف الال�أ�صيل على حقيقته،

ومن دون غربلة ،ومن دون نريان! هو من كان متثي ًال لقولة
العرب :يكاد املريب يقول خذوين!� .صحيح �أن بع�ض ًا منهم،
�أعني املثقفني الال�أ�صالء ،تر ّيث قلي ًال حتى �أ�سفر عن
وجهه احلقيقي ،وعن ما ربخ يف �صدره من �أحقاد ،و�صديد،
و�سوداوية راعبة! .لكنه يف امل�آل الداين القريب ..م�ضى
ملتحق ًا بـ(الال�أ�صالة) هويته ،وثقافته ،ودروبه ،وغايته!،
وه���ؤالء كان من ال�صعب عليهم ،بل من ال�صعب ج��د ًا� ،أن
يرددوا بينهم وبني �أنف�سهم :بالدي ..بالدي!
مثقف!
ومنذ خم�س �سنوات ،وبع�ض املثقفني الذين التهموا كل
�شيء ،حتى الأزمنة ،حتى الق�شور ،حتى الرتاب الناعم
من حتت �أرج��ل اخللق ..بدّ لوا جلودهم ،يف زمن احلرب
ووجوههم ،وقناعاتهم ،وثقافاتهم ،وم�ساراتهم ،ور�ؤاهم
مرات ومرات! وقد بدّ لوها من �أجل �أن يظلوا يف دنيا العماء
واجلهل ،ومن �أجل �أن يظلوا عاجزين عن املناداة احلقّة:
بالدي ،بالدي!
مثقف!
ويف زمن احل��رب ،و ّدع الكثري من حملة هذه ال�صفة/
الق�شرة �أفكارهم املنادية بال�صراع الطبقي ،وحتمية
انت�صار القوى العاملة ،وبقوة ال�شعب التاريخية ،وال�سمو
الأخ�لاق��ي ،وال لقاء مع غ��ول الر�أ�سمالية ،و�آث���ار املال
والبرتول الوخيمة ،وحقبة النفط القيحية ،واملناداة
بدعوة :املقدمة ،كل املقدمات ،للنا�س ،للب�شر بو�صفهم
�أولوية الأولويات! مثلما و ّدع الكثري من حملة هذه ال�صفة
/الق�شرة �أفكارهم املنادية بوحدة الأر����ض العربية،
والتاريخ ،واللغة ،وامل�صري ،والعي�ش الواحد  ،والأح�لام
الواحدة ،و ّدع��وا �أزمنة العروبة ،وارف��ع ر�أ�سك يا �أخي
العربي ،والدين هلل والوطن للجميع ..،وبالدي و�إن جارت
علي عزيزة ،مثلما و ّدع الكثري من حملة هذه ال�صفة/
َّ
الق�شرة عامل القيم ،وعامل الأخالق ،وعامل اجلغرافية،
وعامل التاريخ ،وعامل الذاكرة..فقطعوا كل �صفة تعالق
لهم بالبالد /الوطن ،ونقلوا بي�ضهم كلَّه �إىل �سالل الغري!
مثقف!
كتب ،قر�أناها لبع�ض ه���ؤالء املثقفني غري الأ�صالء،
يف ال�سيا�سة وامل��دار���س ال�سيا�سية القدمية واحلديثة،
ويف النظريات الفل�سفية ،ويف النظرات �إىل الرتاث ،ويف
ا�ست�شراف للمجتمع امل��دين ،ويف النقد للمرجعيات على
ٍ
اختالف معطياتها( ..من الدين والعقيدة �إىل الفنون
والآداب ،وم��ن االجتماع �إىل االقت�صاد) ،ويف املطالبة
باحلريات ،والدميقراطية ،واحلقوق ،واملغايرة والتغيري،
والد�ساتري ،واالح�ترام ،والكرامة ،وال�سيادة ،والهوية..
كتب لهمُ ،عرفت يف زمن دارة ال�سلم ،حتى �إن املدار�س،
ٌ
واجلامعات� ..أخذت بها لت�صري هي التعاليم واملرجعيات،
وبها تطاول �أ�صحابها حتى غدوا �أقمار الثقافة ،و�أ�سياد
العلوم ،و�سادة الأمكنة والأزمنة ،و�سادة اجلاه واحل�ضور
والنجومية! لكنها اليوم ال ُتذكر ،لأنها غدت يف زمن دارة
احلرب املفرو�ضة علينا ..كذبة بعدما انك�شف �سحرها
الأ���س��ود! �إنها جم��رد كذبة ال غ�ير! ال طيف من طيوف
امل�صداقية فيها �أب���د ًا ،ال ..بل �إنها َك َ�ش َفتْ  ،وعلى نحو
مريع� ،أن �سلوكيات م�ؤلفيها كانت �أكرث من حماقة ،و�أب�شع
كتب مل تكن �أكرث من واجهة
من جهالة ،و�أبعد من كذبة! ٌ
بلورية ملزبلة من العفونة والقرف! بل ..مل تكن �أكرث من
(ريالة) ريق �س ّيالة مكتظة بكل �أ�سباب الكدية ،و�صفات
االنحناء واال�ستخذاء! لذلك مل يكن خذالنهم لأهلهم،
لنا ،مفاج�أة! لأن ال�شكوك ،والريبة ،وعدم امل�صداقية،
و(البهورة) والأ�سئلة النبيهة كانت حتيط بهم وتلفّهم ..
كتب ًا ،و�سلوك ًا ،و�أحاديث ،وجوالن ًا ،ومنذ بداياتهم ،ومنذ
�صعودهم اخللبي!
مثقف!
يا لهذه الكلمة! فها هم مثقفو زمن دارة ال�سلم� ،أ�صحاب
اجل��اه والوجاهة� ،أ�صحاب احل�ضور اللحوح ،والأ�ضواء
ال�صخابة ،والكتب الكذّ ابة! يطلون بر�ؤو�سهم ..وعرب
املواقع الباردة الباهتة القائلة بالبهتان ،امل�ضادة للبالد
تاريخ ًا ،وحا�ضر ًا ومكان ًا ،وب�شر ًا ،وثقافة ،وهوية ..وقد
لفّتهم اخليبة من الرا�س �إىل املدا�س ،لأنهم يبدون ،ويف
كل �صورهم ،عراة ،عراة متام ًا ،بعدما خلعوا ثوب الوطن
والوطنية ،وبعدما �آخوا ال�شيطان! وال عجب ،لأن للأ�صالة
رج��ال��ه��ا ،ولأن للثقافة �أع�لام��ه��ا ،ول��ل��ق��والت مدوناتها،
وللأوطان حرا�سها يف زمني ..ال�سلم واحلرب مع ًا!

Hasanhamid55@yahoo.com
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•حممد احلفري

�صبحي ق�ضيماتي و«�صراع الثريان»

���ص��راع ال��ث�يران جمموعة ق�ص�صية ل�ل�أط��ف��ال من
من�شورات الهيئة العامة ال�سورية للكتاب وقد وزعت
جمان ًا مع العدد “ ”65من جملة �أ�سامة وهي من ت�أليف
الكاتب �صبحي �سعيد ق�ضيماتي ور�سوم �صباح كال وتعد
مبثابة �سل�سلة �أو لنقل متوالية ق�ص�صية ربط الكاتب
بينها ربط ًا متين ًا وجمي ًال وتبد�أ بالذئب الرمادي ()1
وت�ستمر يف هذا الرتقيم حتى النهاية �إذ يبد�أ الثوران
الأبي�ض والأ�سود ببناء منزل يقيهم مع �شقيقهم الأحمر
برد ال�شتاء لكن الأحمر يتقاع�س عن ذلك فهو لي�س
مقتنع ًا مبا يقومان به ور�أيه هذا ناجت عن �صحبته للثعلب
املاكر .وحني �س�أل عن ال�سبب الذي مينعه من التعاون
معهما �أجاب “ :نحن ثريان قوية جبارة ال نهاب الرياح
وال الثلوج وال ال�صقيع “  .ونتيجة ملوقفه هذا يكاد �أن
ين�شب �صراع طويل بني الأحمر والأ���س��ود لوال تدخل
الأبي�ض يف اللحظة املنا�سبة الذي يقول نا�صح ًا الأ�سود
كي يخفف من غ�ضبه � “ :إذا �آملتك عينك هل تقلعها �أم
تداويها ؟  ...ال تن�س �أن �أخاك هو �أهم من عينك” وهذه
احلكايات متتد يف جذرها �إىل �ألف ليلة وليلة وما كتبه
ابن املقفع و�أ�شياء �أخرى من تراثنا الذي فيه الكثري من
الكنوز التي ت�ستحق �أن ت�ستخرج لتكتب وتكون ن�صو�ص ًا
ي�شار لها بالتقدير حيث تتما�شى مع الواقع وتنا�سب
حداثة الع�صر...
م��ن احلكاية الأوىل ت��ب��د�أ حكايات �أخ���رى يرويها
الأبي�ض للأ�سود كي تكون ع�برة له ولنا عن خطورة
الفرقة واالنق�سام وما يفعله يف ال�شعب الواحد والأمة
الواحدة وتلك �إ�شارة مهمة ور�سالة قوية للن�ص ومر�سله
..
ي��روى �أن ق��ردة عجوز طردتها جماعة القرود من
بينها ومع ذلك بقيت حتبهم وتفكر يف م�صلحتهم ومن
�أجل ذلك دخلت مملكة الذئاب الذين يكرهون القرود
لكنها �أقنعت زوجة زعيم الذئاب “ الرمادي” كي تكون
يف حمايتها لتفعل ذلك خمالفة �أوامر زوجها ولتتخذ من
القردة العجوز �صديقة لها  ،يغ�ضب الرمادي من ت�صرف

• نذير جعفر

قراءات نقدية

زوجته لكنها تبكي وتتو�سل كي يبقي لها القردة العجوز
فهي ال تطيق العي�ش كما زعمت بني القرود وحتب العي�ش
مع الذئاب وعندها يوافق على م�ض�ض وقراره هذا �شق
�صف الذئاب فريحل ق�سم منهم برفقة احلكيم تاركني
الرمادي ومن معه
وتلك �أول خطوات القردة العجوز يف بث بذور الفتنة
حينها يقع ال��رم��ادي يف ح�يرة فهو قد ارتكب اخلط�أ
بقبول تلك الغريبة ومل يعتذر للحكيم ومن معه من
الذئاب لكن زوجته امل�شاك�سة تزيد الطني بلة حني قالت
له �“ :أر�أيت �أن�صارك الذين تعتد وتفتخر بهم “
تن�شب بني ال��ذئ��اب معارك عنيفة وي�صاب الذئب
الرمادي وغريه بجروح عاجلتها القردة العجوز وهي
تبكي على �صديقتها الذئبة زوجة الرمادي التي غدرت
بها وقتلتها وادع��ت ب�أن هناك من قتلها ثم تطلب منه
ال�سماح لها بالذهاب �إىل جماعتها مل�ساعدته يف الث�أر ممن
قتل �صديقتها..
ولقد يالحظ يف هذا املقطع وغريه ا�ستخدام الكاتب
لكلمات وجمل تعد ف��وق م�ستوى الطفل وم��ث��ال على
ذلك قوله ”:لقد �أف�سد اجلنب �أرواحكم والتهم اخلوف
عقولكم � ،إىل متى تعي�شون يف كهوف الذل  ،ال ترون �إال
�أقدامكم ترجتف من اخلوف والهلع “
يقب�ض على القردة العجوز من قبل القرود ويكاد �أن
يحكم عليها باملوت لكنها تنجو وت�صبح حكيمة للقرود
ثم زعيمتهم فيما بعد لتم�ضي معهم �أو مع جي�شها �إىل
�أر���ض الذئاب وح�ين و�صلت �إىل ال��رم��ادي �أطلعها على
خطته ثم طلبت منه �أن تذهب �إىل اجلماعة الأخرى
لتقنع زعيمها ب�أنها معه كما �أقنعت الرمادي من قبله
ولذلك و�ضعت للزعيم الأول حرا�سة خا�صة من القرود
وكذلك فعلت مع الثاين لتعي�ش القرود �سعادة مل حتلم
بها يوم ًا فقد ان�شغلت الذئاب فيما بينها يف حرب �ضرو�س
والقرود ترقب وتذكي نار احلرب والفتنة فقد كانت
تتمثل قول زعيمتها القردة العجوز  ”:فكروا بجماعة
القرود جميع ًا تفوزوا بال�سالم والعي�ش الرغيد  ،اعملوا

من �أجلها جميع ًا ُ
يعل �ش�أنكم ويبق الن�صر حليفكم “ وهذا
القول يعترب من �أهم مقوالت هذه املجموعة �أو املتتالية
الق�ص�صية فالوحدة والتفكري مب�صلحة اجلماعة �أمر
�ضروري يحميها من اخلطر ويدفع عنها �شر الطامعني .
من بني جماعة الذئب ال��رم��ادي يخرج ذئ��ب �شاب
يت�س�أل دوم�� ًا عن �سر �ضعف الذئاب ثم يناق�ش الذئب
الرمادي يف ذلك طوي ًال ويقنعه �أن القرود التي دخلت
عاملهم هي ال�سبب واحل��ل هو بطرد الغرباء في�سلمه
ال��رم��ادي ال��ذي �أ�صبح عجوز ًا قيادة املجموعة ليقنع
الأ�شهب زعيم املجموعة الأخ��رى من الذئاب ب�ضرورة
التوحد وط��رد ال��ق��رود م��ن بينهم لينعموا بال�سعادة
والرخاء من جديد ونقول هنا �إذا كانت الذئاب يف هذه
الق�صة قد توحدت وعرفت م�صلحتها وطردت الغرباء
فلماذا ال نفعل نحن ذلك على �أر�ض الواقع ونعجل به ؟..
نهاية غري متوقعة:
يعود الكاتب �صبحي �سعيد ق�ضيماتي يف نهاية الق�صة

�إىل احلكاية الأوىل حيث الثور الأبي�ض يروي للأ�سود
تلك احلكاية من �أجل �أن يحافظ على �شقيقه الأحمر
وال يختلف معه ففي ذلك الهالك وبينما هما يف هذا
احلديث �سمعا ا�ستغاثة �شقيقهما الأحمر الذي �أوقعه
الثعلب املاكر يف كمني وكادت الثعالب �أن تق�ضي عليه لوال
�أن هب الأبي�ض والأ�سود لينقذا �شقيقهم ويعيداه �إليهما
ولعلي كنت �أتوقع من الكاتب �أن يختم هذا الن�ص اجلميل
والر�شيق بنهاية ال تكون عادية وكال�سيكية كهذه وقد
كان ميكنه �أن ي�شتغل على هذا املجال ويقدم الأف�ضل لأن
ن�صه ي�ستحق ذلك ..
حتميل الن�ص ماال يحتمل:
وردت �أك�ث�ر م��ن م��ق��ول��ة حملها ال��ك��ات��ب ملتواليته
الق�ص�صية وقد تعد كتدخل غري منا�سب منه بحديث
�أبطاله ومنها مث ًال “ �أتعرف ملاذا �أ�صبح الأمر �صعب ًا بل
م�ستحي ًال �أيها الزعيم لأن الذئاب حتولت �إىل قرود
والقرود �أ�صبحت ذئاب ًا  ..لو مل ن�سمح للقرود بالدخول
�إىل عاملنا ملا ا�ستطاعوا الدخول �إلينا فلماذا ال نحا�سب
�أنف�سنا �أو ًال “ وهذه املقوالت والعبارات على �أهميتها
و�ضرورتها يف الآن ذات��ه تعد من مقوالت الكاتب من
ناحية ومن ناحية �أخ��رى ج��اءت كلمات احل��وار على
�سوية واحدة مل نلحظ �أي اختالف بينها.
ختام ًا البد من القول �إن �صراع الثريان مل�ؤلفها �صبحي
�سعيد ق�ضيماتي قد ج��اءت �سل�سة وممتعة وبطريقة
غري مبا�شرة فيها من احلكمة واملوعظة والفائدة ما هو
مهم وجدير بالإ�شارة �إليه وهي مرتبطة ب�صالت وثيقة
�أح�سن الكاتب يف جعل الت�شويق عن�صر ًا ي�ستدعي من
قارئها �أن يلهث مت�شوق ًا كي يتابع �سطورها اجلميلة
وهذا الكالم لن مينعنا �أبد ًا �أن ن�س�أل الكاتب كيف كرب
الذئب ال��رم��ادي و�أ�صبح ع��ج��وز ًا بينما بقيت القردة
العجوز على ما هي عليه ؟ ..وكيف يكون الزمن زمن ًا �إذ
مل تزحف عجالته امل�سرعة فوق اجلميع ؟..

«بني احللم والكابو�س» لوفيق يو�سف ..ر�ؤية مبكرة للربيع الكاذب

قبل �أن َي���ْ��ص ُ��د َر كتابا «دروب دم�شقّ ...
امللف الأ�سود
للعالقات الفرن�سية – ال�سورية» لل�صحافيني الفرن�سيني
كري�ستيان �شينو وجورج مالربونو ,و«عا�صفة على ال�شرق
الأو�سط الكبري» لل�سفري الفرن�سي ال�سابق يف ال�سودان مي�شيل
رامبو ,ويثريا �ضجة كبرية يف الأو�ساط الفرن�سية والعربية,
ب�سبب ما ت�ضمناه من وجهات نظر ووثائق من داخل الغرف
ال�سوداء ت�ؤكد �ضلوع �أمريكا و�أوروبا وفرن�سا على نحو خا�ص
بالتعاون مع ذيولها النفطية يف ت�صنيع �أك��ذوب��ة الربيع
العربي املزعوم لتنفيذ �أجنداتها اخلا�صة يف املنطقة ,قبل
ذلك �صدر كتاب وفيق يو�سف« :بني احللم والكابو�س...
نقا�ش ه��ادئ يف احل��راك العربي ال�صامت»* ال��ذي ت�ض ّمن
جمموعة مقاالت فكرية�/أدبية كتبت يف العام 2011م,
مي ب ــ«ال ّربيع العربي» وت�ست�شرف م�ساره
تعاين بدايات ما �سُ َّ
وما �سي�ؤول �إليه من فجائع! وما �سيك�شف عنه من خطط
مدرو�سة �سابقا مت الإعالن عنها الحقا بكل �صفاقة حتت
م�سميّات :اخلطة(�أ) واخلطة(ب) يف �سياق دفع قوى الظالم
والتكفري �إىل الواجهة ,وتقوي�ض حمور املقاومة ,و�إ�سدال
ال�ستارة على م�شروع احلداثة والعلمنة ,وتفتيت الكيانات
الوطنية �إىل �إم��ارات �صغرية مت�صارعة ي�سهل امت�صا�صها
وحتجيمها لتنعم «�إ�سرائيل» وحدها بالأمن واال�ستقرار
وتت�سيّد املنطقة �سيا�سي ًا وع�سكري ًا واقت�صاديا وثقافي ًا .لكن
هذا الكتاب الرائد يف جماله واملثري حق ًا يف ر�ؤيته و�أ�سئلته
م ّر حتى الآن ب�صمت ثقيل على الرغم من �أهميته البالغة يف
قراءة مقدمات ونتائج هذا الربيع الأ�سود! ومن هنا ت�أتي
هذه الإ�ضاءة العجلى لأبرز حماوره حتفيزا على قراءته
وفتح احلوار معه وعنه.
ي�شتمل الكتاب على مقدمة و�أرب��ع��ة ف�صول يت�صدرها
�إهداء �إىل كوكبة فكر النه�ضة الذين مل يتخيلوا �أن يوما
�سي�أتي يتحوّل فيه بع�ض �أكادمييي التنوير واحلداثة
والعلمنة اجل��دد يف �سورية �إىل مطية لأم���راء ال��ب��داوة
والظالم �أو �إىل ج�سر يعرب عليه قطار الأ�صولية التكفريية
الزاحف مقابل حفنة من الدوالرات!
ي�شري امل�ؤلف �إىل �أن مقدمات هذا الربيع متثلت يف �سيطرة
احلركات الإ�سالمية بتالوينها املتعددة على مفا�صل احلكم
يف م�صر وتون�س وليبيا واملغرب يف الوقت الذي بد�أت تنزوي
فيه التيارات التنويرية من علمانيني وقوميني وي�ساريني
وجميع املنتمني �إىل خط التقدم يف الزوايا املعتمة ليندبوا

حظهم العاثر ويبكوا الفر�ص ال�ضائعة والأزمنة املهدورة
التي مل ت�ستثمر يف حت�صني �أوطانهم مبا يكفي ل�صد هذه
العا�صفة التي تنذر بتفتيتها وتدمري كل ما �أجنز من بنى
حتتية وم�ؤ�س�سات.
يف الف�صل الأول يتوقف امل�ؤلف عند تداعيات «الربيع
العربي» يف كل من ليبيا واليمن والبحرين ,فريى �أن ما ح ّذر
منه القذايف يف خطابه ال�شهري عند خروج بنغازي على �سلطة
الدولة وما تنب�أ به قد حدث فعال ,فما ظهر بداية كاحتجاج
�شعبي ب�سيط قيا�سا �إىل احلراك يف م�صر وتون�س� ,سرعان ما
انقلب �إىل مترد ظالمي م�سلح تقوده اجلهادية التكفريية
برعاية ومباركة �أمريكية� ,أوروب��ي��ة� ,سعودية /قطرية,
ت�سارعت وتريته لي�صبح حربا عدوانية �أطل�سية خليجية
على ليبيا حوّلتها �إىل مقاطعات حرب و�إمارات متناحرة على
النفط والنفوذ حتى اليوم.
�أم��ا يف ّ
كل من اليمن والبحرين فقد وقفت ال�سعودية
موقفا عدائيا منذ البداية يف وجه االحتجاجات ال�شعبية
ال�سلمية التي ع ّمت فيهما لأن تلك االحتجاجات خارجة عن
�إرادتها وال متتثل لإمالءاتها .وعلى الرغم من ا�ستمرارها يف
اخليار ال�سلمي �إال �أن ال�سعودية �سارعت �إىل حربها فيما بعد
على اليمن كله بذريعة �إعادة ال�شرعية ,وانتقاما من القوى
الراف�ضة لهيمنتها على القرار اليمني امل�ستقل.
يف الف�صل الثاين ير�صد امل�ؤلف جملة من املفارقات بعد
انق�شاع ال�ضباب عن هذا احلراك الربيعي امل�شبوه  ,فريى �أن
�أولها يتمثل يف �أن الغرب اال�ستعماري املعادي لأمتنا ونه�ضتنا
ووج��ودن��ا ع�بر ق��رون ه��و ذات��ه م��ن يتقدم واج��ه��ة امل�شهد
(الثوري) اليوم ويعلن �أنه الراعي الر�سمي والوحيد لهذا
(الربيع العربي) الزاحف حتت راية الدميقراطية وحقوق
الإن�سان!
واملفارقة الثانية �أن اجلماعات امل�س ّلحة التي ّ
تتنطح
للتغيري تعمل حتت غطاء ودع��م غربي /خليجي ,لذلك
ال ميكن الرهان عليها ,وال �سيما �أنها تفتقد لأي برنامج
�سيا�سي معلن ,حتى �إنها ال جتر�ؤ على اخلروج عن �أي �أوامر
توجه �إليها ,فكيف ميكن لها �أن حتقق �شعارات احلرية
والكرامة واال�ستقالل التي تفتقدها �أ�صال وتتوارى خلفها؟!
وكيف ميكن ت�صديقها ما دامت رهينة �أوامر ممالك و�إمارات
اال�ستبداد والتجهيل التي تقودها وتوجهها؟!
وبعد عر�ضه لعدد �آخر من املفارقات الالفتة يف معمعة

ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي
ي��رى �أن املفارقة
الأه�����م ه��ي ع��دم
خ��روج ق��وة وازن��ة
واح����دة يف م�صر
تعلن قطيعتها مع
ات��ف��اق��ي��ة ك��ام��ب
دي��ف��ي��د� ,أو ق��وة
يف ت��ون�����س تعلن
ف����ك ارت���ب���اط���ه���ا
التاريخي بالغرب
الإم��ب�ري����ايل� ,أو
ق����وة يف �أي بلد
ع������رب������ي حت�����دد
موقفا وا�ضحا من ال�صراع اجلوهري مع العدو ال�صهيوين
�أو ق�ضية فل�سطني وهي البو�صلة احلقيقية والوحيدة التي
يقا�س عليها �أي حراك ثوري �أو مطلب �شعبي!
ويف الف�صل الثالث وحتت عنوان �شاعري وا�سع الداللة:
«�سوريا :عمود ال�سماء يهتز» ,يفتتح امل�ؤلف ف�صله بقول جون
فو�سرت داال�س�« :سورية هي نقطة توازن اال�سرتاتيجيات
الكونية» ممهّد ًا بذلك �إىل بيان �أهمية املوقع اجليو�سيا�سي
الذي تتبو�ؤه �سورية يف العامل ,هذه الأهمية التي تعززت
عرب وقوعها موقع القلب يف حمور املقاومة املمتد من طهران
�إىل بريوت ,هذا املحور الذي ح ّقق انت�صارات متتالية على
العدو الإ�سرائيلي منذ الثمانينيات ح ّتى اليوم ,وهو ما �أثار
جنون الغرب اال�ستعماري الذي اعتاد على تاريخ اخلنوع
الطويل ,وعلى �أنظمة التنازل والتخبط وغياب الإرادة
ال�سيا�سية ,وذل��ك ما دفعه �إىل ال�سعي احلثيث خللخلة
متا�سك هذا املحور عرب حتطيم �سورية وا�سطة العقد فيه,
وهذا ما يف�سر احلرب الظاملة التي ي�شنها الغرب بالتعاون
مع عمالئه يف املنطقة لتحقيق هذا الهدف اال�سرتاتيجي
ال��ذي ر�صدوا من �أجله �شبكات وا�سعة لتجنيد امل�سلحني
وتر�سانات �ضخمة من ال�سالح وبوارج �إعالمية فاقت املئة
وخم�سني ف�ضائية تعمل ليل نهار على التجيي�ش الطائفي
ون�شر ال�شائعات وت�شويه احلقائق بغر�ض تدمري الدولة
ال�سورية وتهجري مواطنيها وا�ستنزاف جي�شها وكوادرها
العلمية والع�سكرية .ولعل ذلك ما دفع تريي مي�سان �إىل

ال��ق��ول« :اب��ت��دع جمل�س التعاون اخلليجي وحلف الناتو,
�إعالمي ًا ,وعلى مدى ع�شرة �أ�شهر ,ثورة لي�س لها وجود �إال يف
ال�صورة ,فيما على �أر�ض الواقع تواجه �سوريا وحدها حربا
�ضد املتطرفني املدعومني من الناتو!».
وعما ي�سمى املعار�ضة ال�سورية ي�شري امل�ؤلف �إىل نوعني
من املعار�ضة اخلارجية يف (جمل�س ا�سطنبول) بالذات,
النوع الأول مار�س قتال منظما ثم ع�شوائيا بحق ال�سوريني
وتلوثت ي���داه ب��ال��دم مم��ا يفقده �أي ن��وع م��ن ال�شرعية,
والنوع الثاين هو �أولئك املرتزقة املعرو�ضون للبيع يف �سوق
النخا�سة ال�سيا�سية العاملي .وعلى هام�ش هذين النوعني
جوقة من مثقفي الناتو والبرتودوالر ت�صفق وجتيّ�ش وتدور
يف فلك مهند�س الربيع العربي امل�ش�ؤوم الفرن�سي ال�صهيوين
برنارد هرني ليفي.
ويف الف�صل الرابع والأخري وحتت عنوان( :وجبة اليوم
«ث��ورة» مبذاق �أمريكي جم ّرب...كيف تطهو ثورة مبعايري
املطبخ الأمريكي)؟ يعر�ض امل�ؤلف ب�سخرية م ّرة الطريقة
التي اتبعها احللف الإمربيايل الفا�شي وعمال�ؤه يف ت�صنيع
«ثورات الربيع العربي» حم ّددا املقادير مبركز ا�ستخباراتي,
ومراكز درا�سات و�أبحاث ت�ش ّكل �صلة و�صل بني اال�ستخبارات
والعقول املهي�أة للغ�سيل يف البلد امل��راد �إح��داث ثورة فيه,
يديرها �أكادمييون وباحثون من ذوي الإميان املطلق بعقيدة
كي�سنجر« :احلقيقة حقيقة بقدر ما تخدمني»! يتبع ذلك
ر�صيد من ال��دوالرات ل�شراء ذمم �شرائح م�ستعدة ل�سبب �أو
لآخر لبيع وطنها ,و�شراء ب�ضع ف�ضائيات ,وع�شرات ال�صحف
واملجالت واملواقع الإلكرتونية وجتيريها يف تنفيذ اخلطط
اجلاهزة.
وال ين�سى الكاتب الإ�شارة �إىل ال�صمود البا�سل للجي�ش
العربي ال�سوري ,الذي منع تنفيذ هذه اخلطط والطبخات
اخلبيثة وال�سامة بحق وطننا و�شعبنا.
تلك �أبرز العناوين العري�ضة التي ناق�شها وفيق يو�سف
يف كتابه« :بني احللم والكابو�س :نقا�ش هادئ يف احلراك
العربي ال�صاخب» الذي مل ُ
يخل من وقفات ت�أملية عميقة,
وحتليالت �سيا�سية وفكرية يف ثوب �أدبي جمايل �شائق يجمع
بني �شفافية امل�شاعر ,وعمق الداللة ,ور�صانة الفكرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
•بني احل��ل��م وال��ك��اب��و���س :ن��ق��ا���ش ه����ادئ يف احل����راك ال��ع��رب��ي
ال�صاخب ,الهيئة العامة ال�سورية للكتاب ,دم�شق2015 ,م.
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الفنان �سهيل بدور:
اللون هو ال�ساحر الذي يقتحم دواخلنا
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ع�ساف
• �أحمد ّ
الفنان ال�سوري �سهيل ب���دور ,الت�شكيلي
املتميز والنحات املبدع ,ينرث �أطياف �ألوانه
لوحات خالدة و�أعماال نحتية متميزة� .سهيل
بدور ,لي�س ا�سما نافال على امل�شهد الت�شكيلي
ال�سوري والعربي  ,بل هو من الأ�سماء التي
جنحت يف حفر �إبداعاتها يف �شتى �أ�صقاع
ال��ع��امل  ,وفناننا ال�����س��وري ال��ذي يقيم منذ
�سنوات ع��دة يف الإم���ارات العربية ,ينحت
وجع �أيامنا على �صخر �أيامه ,وير�سم وجوهنا
على بيا�ض لوحاته كما يحلو له� ,أ�س�س �سهيل
ب��دور لذاته الفنية ب�صمة خا�صة تتج�سد
يف تلك القدرة الفنية عالية امل�ستوى على
تكري�س ب�صمة خالدة ترى قبل �أن تقر�أ  ,هذا
هو �سهيل من وجهة نظري .
يف ح���االت ال��ر���س��م وال��ن��ح��ت ,ال طقو�س
مفتعلة عند هذا ال�سوري اجلميل,
�إمنا ثمة �أ�شياء لرمبا هي عادية تبد�أ يف
مر�سمه  ,قهوة و�سجائر ,وبع�ض املو�سيقا,
طقو�س �صباحية تبد�أ من التا�سعة �صباحا ,
لتنتهي يف ال�سابعة م�ساء ,يتخلل هذا اليوم
 ,يف ال�صباح �شتائم من الببغاء (�صديقه)
الوحيد يف املر�سم  ,ينهيها ذاك الببغاء (
املراوغ ) بكلمات لطيفة يف الوداع .
مع الفنان الت�شكيلي �سهيل بدور ,كان هذا
احلوار :
•بد�أت بالنحت وكان من املمكن �أن تكون نحاتا
مهما ,لكنك ذهبت �إىل بيا�ض اللوحة .وبعيدا عن
ت�أثري الدين على النحت  ,هل بيا�ض اللوحة دعاك,
�أم غواية اللون وراء ذهابك الكلي للر�سم ؟
•• ما زل��ت نحاتا م�شاك�سا  ,وحتى الآن
م��ازل��ت �أح��ن ل��ذاك التعب ال�سعيد يف عامل
النحت ,يف النحت يغريك الأليف يف اخلامات
ال�صلبة ,هناك �إدراك للبعد الثالث ,وهذا
الإدراك يكون متكامل اجلوانب .
النحت عامل ح�سي ,ف�ضاء رحب وم�ساحات
م�شرعة للإبداع  .عندما انتقلت �إىل اخلليج
تبني يل �أن النحت يعاين من قيود عدة منها
مثال (ال�صنمية) وغريها .
ك���ان ع��ل ّ��ي �أن �أب��ح��ث ع��ن لقمة عي�شي ,
فاجتهت �إىل اللوحة � ,أن تبدع من العدم  ,و�أن
ت�صبح اللوحة مبثابة الوعي بذات العامل ,
بيا�ض اللوحة ال يعنيني كثريا وال يحر�ضني
كثريا  ,فانا �أح�ضر �أطفال اجلريان ( و�أعطيهم
نقودا) كي يعبثوا بالبيا�ض ثم �أبد�أ �أنا �أعمل
على اللوحة التي �أود القيام بر�سمها.
•ذات حوار قلت � “ :أنا ابن قرية بامتياز  ,لكنني
خنت قريتي  ,رغم �أنها حم ّلتني كل جمالها ؟ ماذا
يعني هذا ؟
••للطبيعة �أهميتها ال��ب��ارزة يف عامل
الإب����داع  ,و�صلتي بالطبيعة مهمة ج��دا,
والقرية هي رحلة ك�شف واكت�شاف ت ّب�صر
وغور يف عمق العمق  ,القرية بالن�سبة �إ ّ
يل
عامل �آخ��ر �أتنقل يف عاملها وف�ضاءاتها بعني
الفنان بح�سا�سية الفنان نحو التفا�صيل
بكل �أبعادها ,القرية متجذرة يف تفا�صيل

النحت عامل ح�سي ,ف�ضاء
رحب و�أليف وم�ساحات
وا�سعة م�شرعة للإبداع.

حياتي وعاملي الإبداعي � ,أظل �أحن �إليها ,
�إىل طبيعتها البكر  ,عفتها البكر  ,ي�ؤملني �أين
هجرتها � ,إال �أين هجرتها مرغما  ,و�إذا كانت
بع�ض الأمكنة تخون �أحيانا � ,إال �أن القرى ال
تخون .
مازلت �أح��ن لف�ضاء �أرح��ب حلريتي التي
�أجدها يف القرية.
•�أنت الآن م��ن امل��ه��م�ين ج���دا يف ال��ل��ون  ,وم��ن
وجهة نطري �أن��ت ت�ش ّكل عالمة ف��ارق��ة يف امل�شهد
الب�صري � ,ألوانك رائعة ومدرو�سة بعناية من �أين
ت�ستقي �ألوانك  ,وما �سر العالقة بينك وبني اللون ؟
••�أعتقد �أن من مهام اللون املتعددة ,
الت�أثري يف ال��وج��دان والعاطفة والذائقة
 ,واللون هو ال�شكل بامتياز  ,وجمال ال�شكل
هو لون يف العمل الفني  ,واللون هو الوجه
الأجمل للعامل .تخ ّيل لو �أن العامل بال �ألوان ,
كيف كان �سيكون هذا العامل ؟ !
من هنا ك��ان الب��د يل من البحث يف اللون
وثقافته وفل�سفته وت���أث�يرات��ه  ,ل ّعلي �أحد
الفنانني الذين جتر�ؤوا على الألوان الطازجة
 ,والبحث يف توليفه بني املعالج وال�صريح ,
ح��دث ه��ذا معي بعد بحث مكثف وجتريب
ا�ستمر ل�سنوات يف خمتربي الفني .
اللوحة من وجهة نظري هي �أوال بهجة
وحبور ومن ثم ي�أتي املو�ضوع من املهم بالن�سبة
�إ ّ
يل الدخول �إىل املو�ضوع من بوابة اللون  ,يف
الفن تقييم �أي مو�ضوع من خالل �إعادة خلقه
وفق ر�ؤية الفنان .
والألوان هي املعجم الذي ال ين�ضب لتقدمي
م�ساحات ب�صرية مبهرة حتمل خ�صو�صيتها ,

بالطبع لكل فنان فل�سفته اللونية اخلا�صة به
� ,أنا �شخ�صيا ماتزال ت�سكنني �ألوان طبيعة
قريتي وتفا�صيل طبيعتها  ,ت�سكنني حتّى
النخاع .
•تبدو ك�أنك �سندباد ع�صرك ,جتولت وتتجول
يف العديد من العوا�صم وامل��دن العاملية والعربية ,
ماذا �أ�ضاف هذا ال�سندباد � ,إىل جتربة الفنان �سهيل
بدور ؟
••ترحايل ال��دائ��م وامل�ستمر ,ك��ان نعمة
ونقمة ووج��ع �أي�ضا ,منحني االط�ل�اع على
جت��ارب الآخ��ري��ن وعلى ثقافات متنوعة ,
الرتحال �أغنى جتربتي احلياتية والفنية
كما �أنني (بطبعي ح�شري) وف�ضويل خ�صو�صا
يف املدن التي �أزورها للمرة الأوىل.
ال�ترح��ال يفتح للمبدع وللفنان نوافذ
جديدة وجتارب وخربات جديدة .
•ل ّعلنا مت�أكدون من �أن الب�صر �أكرث قدرة على
�إثارة االنتباه  ,من ال�سمع  ,وما بيت ب�شار بن برد (
الأذن تع�شق قبل العني �أحيانا ) �إال ا�ستثناء يربره
ف��ق��دان الب�صر  ,ل��ذل��ك ف����إن الب�صر �أك�ث�ر قابلية
ل�لان��ب��ه��ار  ,ه��ل �أ���ص��ب��ح��ت ال��ل��وح��ة ر���س��وال لعيوننا
ولر�ؤيتنا  ,و�أ�صبحت ندا للكلمة  .ما ر�أيك؟
••هذه امل�ساحة الب�صرية ال�ضيقة ف�ضا�ؤها
رحب و�أو�سع من الكلمة  ,باعتبارها �شديدة
احلر�ص على الت�أمل �أكرث ثم اال�ستغراق فيها
طويال  ,بداية يجب االعرتاف بان الأعمال
املحاكية للذائقة الب�صرية هي �أق��در على
الإم��ت��اع ه��ذا باملجمل ويف التفا�صيل يبقى
اللون هو ال�ساحر الذي يقتحم دواخلنا من
دون ا�ستئذان .

القرية بالن�سبة �إيلّ عامل
متجذّ ر يف تفا�صيل حياتي,
وهي ت�سكن �أعماق عاملي
الفني.

طبعا لي�ست املتعة هي فقط هدف الفن ,
�إمن��ا هناك �أه��داف وغايات وو�سائل �أخ��رى
للوحة منها املعرفية والتعبريية والت�أثريية.
•الوجه ي�شكل امللمح الأ�سا�س يف لوحاتك  ,و�إن
تغريت مالحمه  ,ومتو�ضعاته يف لوحتك ,وج��وه
لوحاتك على ماذا تدل ؟ و�إىل �أين تنوي امل�ضي ؟
••يف وج��وه��ي ك��ل الإج��اب��ات ال�صامتة
لأ�سئلة هربت من احلياة  ,يف الوجه �شكل
انتظار دائ��م يقلقني و�أحببت العبث معه
للنهاية � .أردت تفكيك حاالت الوجه كثريا
فهو �أمر مغر ,ثم �أحاول امل�شاغبة معه لقدرته
على احل�ضور والفعل و�إعادة قراءته دائما ,
ال �أعرف كيف �أتوقف �أمام �أي وجه ي�شدين
�إليه لأح���اول ق��راءة حمياه  ,فا لوجه هو
امل�ساحة التي ( تف�ضحنا ) من دون ا�ستئذان .
�أن���ا �أح��ت��اج فعال �أن �أن��ا���ص��ر ه��ذا الوجه
وانفعاالته وحاالته الإن�سانية ولكن ولدفء
خا�ص  ,ال �أريد �أن �أجرحه لأين �أحبه فعال ,
�أنا مع كل هذا الوجع وال�صراخ والفرح والقلق
واالنتظار فيه � ,أريد لو يخرج هذا الداخل
جريئا على ال�سطح ليعلن بوحه .
وجوهي لي�ست فجة  ,على الرغم من عدم
اقرتابها من جمال الوجه الب�شري � ,إال �أنها
تعلن عن حالة مترد وع�صيان  ,حالة �إعالن
ح�ضور و�شاهد على زمن الرماد .
• يف ظل الأزم��ة التي نعي�شها يف �سورية � ,إىل
�أي حد ت�أثرت لوحة الفنان �سهيل بدور مبا يحدث؟
••الفنان واملبدع ب�شكل عام هو ال�شاهد
ع��ل��ى ع�����ص��ره  ,م��ا ح���دث وي��ح��دث يف بلدي
�سورية الأم �أم��ر ال ي�صدق  ,حمزن وقا�س ,
ما يحدث مرعب جارح م�ؤمل متعب � ,أمتني ان
تنتهي هذه امل�أ�ساة امل�ؤملة  ,من موقعي كفنان
�سوري ا�شتغلت ثالث جداريات  ,تعك�س حجم
الكارثة  ,و�أن��ا ب�صدد �إجن��از عمل �ضخم يف
بلدي �سورية � ,أد ّون فيه و�أ�سجل بلغتي الفنية
كل هذا اخلراب ال�صعب ,كل هذا الدم والوجع
والقهر والأمل الفظيع ,هكذا �أنا كفنان �أعبرّ
بري�شتي و�أل��واين و�أزميلي ,عن م�أ�ساة بلدي
�سورية.
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•�صالح حممود �سلمان
الن�ص حني كتب ُته ،
( هكذا جاء هذا ّ
متن ّوع ًا ومت�سل�س ًال بني التفعيلة والنرث ،
فرتك ُته مثلما جاء ).
نـداء
ُـم ال َّرغبـات ،
يف ُق ْمق ِ
كان الف�ؤا ُد يتقلَّ ُـب َ�ش ْهو ًة
و َي ً
الروح تتلظّ ى ،
قظـة كانت
ُ
ُ
وكنتُ �أُو�شك على الرت ُّم ِـد
يـد ق�ص ّيـة ،
ناظر ًا �إىل ٍ
ري خيالها ..
لـم �أ َر غ َ
رياح
�أ ّيها املار ُد املُنطفئ  ،رم��ا ُد َك تذروه ُ
الوهم
ف�أنّى َ
لك �أن ُتب َع َث من جديـد ؟!
ع َبثـ ًا تحُ ُ
اول الت�ش ُّبث ..
َ
ُ
اخلروج �إىل ال َعلن ..
ع َبثـ ًا تحُ اول
َ
ومن الع َب ِـث �أي�ض ًا
ال�سماء
�أن َت َ
نظر �إىل َّ
َ
ف��ع��ي��ن��اك غ���ارق���ت���انِ يف �أوق��ي��ان��و���س
االنطفاء..
ْ
-2��دح��ر َج ُك َّ
���ل هذا
هـل ك��ان عل ْيـك �أن ُت
ِ
االنتظار
ً
طافحــة بالـ..
ثمرات ق�صائدك
كي َترى
ِ
يبـا�س ؟!
ْ
هـل ك��ان عل ْيك �أن ت��ت��ق ّ��رى وج���و َه من
َتع َّرفتَ �إليهم
�صاب بال�شفقة حينا ً،
لكي ُت َ
و بالأملِ حيناً
وباخلذالن �أحيــان ًا ؟!
وهـل كان َ
عليك �أن تهد َر ُك َّل هذه ال�سنوات
و�أنت تبني
لكي ُي�ؤتى مبـن  /مـا َيهد ُم ما بن ْيت ؟!
-3ً
خيبـة ..
لـم َت ُعـد
ُكـلُّ هذي ال ُف�صولِ التي ِع ْ�ش َتهـا
ـراب
لـم َت ُع ْـد هيك ًال من َخ ٍ
ولكنها �أُ َّم ٌـة من ُغثـاءٍ
ثـاء
ُي ِ
�ضاج ُعهـا ُك َّـل ٍ
يـوم ُغ ْ
ُ
اجليـل
�أ ُّيـها
ربـة ال َو ْيـلِ
فـي ال ُغ ِ
ً
ُت�س�أ ُلهـا الحقـا مـا تقــولْ ؟
ٌ
�ساعة �سوف ت�أتـي
�إنّها
َ
ناديك �أَ�صوا ُتنـا
ُت
رُبمَّ ـا ُقلْـتَ :
كانوا َموا�س َمنـا
ُث َّـم �صاروا َمواج َعنـا
رَبمَّ ــا ..
ٌ
ُ
احلرب ق َّبعـة من ُ�سيـولْ ..
هـا هي
ُ
َ
ُ
َ
َّ
َّ
قربـاء
ل
أ
ا
ف
ل
خ
ما
ـل
ك
عتلي
َت
ْ
-4َ
روحك
كان
عليك �أن َتئِـدَ َ
َ
العي�ش و�سط هذه الأ�شباه
كي ت�ستطي َع
ب�صـر
مثلمـا ( كان على ذلك املُ ِ
�أن َي�ض َع كفّـ ًا على �إحدى عين ْيه
�سلم ب�صري ُتـه ؟! )
كي َت َ

شعر
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ارتـدادات
ُ
حتمل �أُرجوا َنها املُ�ضيء !..
و�أنت
وكان عليك �أي�ض ًا
َ
دفاتر �أ�شعارك
�أن َتطوي
َ
َ
عليك ،
ما الذي َعـدا
وحكايات �أ ّي َ
امك
ِ
و�أنتَ يف ذروة اتّقادك ،
َ
َ
ك
أ�س
�
ر
إليها
�
ت
ة
�سندُ
مثل خمدّ ٍ
َ
�صاب باالنكفاء ؟!
كي ُت َ
ُ
اليقظة ُخروج ًا ،
زمن ُتـرى فيه
يف ٍ
ما الذي � َ
َ
يديك قيثار َتك
أ�سقط من
ً
�صعلكة
والكالم
ُ
ُمل ِقي ًا َ
بك يف هذا الـ ( ُك ِّل اخلايل ) ؟
والتذ ّم ُر �أب ًا للع�صيـان ،
-9ؤو�س ثمار ًا نا�ضجة ..
والر� ُ
نف�س ِه
ُمق َفـ ًال كان َيرنـو �إىل ِ
هي ذي �أيا ُم َك القادمة
فك�س َر ُه
ال�ستا َر على بقاياك
ُت ِ
حني داهَ مهُ وا ِب ٌـل من ُرغـاءٍ َّ
�سد ُل ِّ
يف َنوا�صي املُـدُ نِ الغاربـة ..
ُث َّـم َجـ َّر َد ُه
-5فات الطريـقْ
ُملْقي ًا ُك َّل
هيكله يف ُر ِ
ِ
لـم َي ُع ْـد َ
فيـك ما ُي�ش ِع ُل النـا َر
�سر َج ًـة
َمـ َّر ِت
ُ
الريـح ُم َ
َ
�صدرك املُ�ست ِق ِّـر
لـم َي ْب َـق يف
�أ ْل َق َمتْـهُ ُلفافا ِتهـا
عيـد
خرة يف ال َب ِ
على َ�ص ٍ
ْتـة �صار َيجد ُلهـا ُح ً
َبغ ً
زمـة
ُفـ�ؤادٌ
مـن ثيـاب احلريـقْ ..
َتناهَ َب َك الأقربونَ َمتـاع ًا
َ
هـل �س ُيلقي بهـا خلفـهُ ؟
وخل َ
وميـاء
ذهنهـم ُم
ّوك يف
ْ
ْ
قـال ٌ
بعيـد :
�صوت �أتى من ٍ
عب
ال�ص ُ
ال تقُـلْ �إنّـه الـ َّزمنُ َّ
فـي
رحلـة َ�ض َّل فيها الكثريونَ
ٍ
ُّـب
هنـا َي ُ
كمـنُ الل ُّ
�أو ُ�ض ِّللـوا
ُّـب ال َي ُ
االنطفـاء
قبـل
والل ُّ
ْ
الطف ُ
و�س يا �أ ُّيها ِّ
ْـل
ال�س ُ
�إنّـه ُّ
 - 10ُ
َ
ـالء !..
يف َخ ٍ
�شب َيرتدي ُبردة اخل َي ْ
ُ
جمزرة وكرنفالي
منـذ
ٍ
-6و�أن���تَ ُت���و ِرقُ ُث��ـ َّ��م َت�� ْع��رى َ
مثل �شجرة
اخلا�ص
ق�س َك
حني ابتدَ ْعتَ َط َ
ّ
زيزفون
اجلهات
ُر ْحتَ ُتوز ُِّعهُ على
ِ
ُم ِّ
��داء �أو َ
نيزك ًا
رتقب ًا ِمنج ًال �أو ُح ً
ُحروف ًا ُم�شاغبة .
ُم َ
رتفـ ًا ..
ُكلّما َق َب َ
الع�س�س واملخربون
�ض عليه
ُ
ال�س ّي ُ
ارات يف �سباقها الدائم تعبرُ ُ ك ..
تحَ َّو َل بني �أيديهم �إىل �آخـر
فبا�ؤوا ُ
باخل�سران ..
ُ
�صاب بالغثيـان
وك َّل نهـا ٍر يزو ُر َك الغبـار ف ُت ُ
ُ�ص ُح ٌف َت ّ
خروج َك من م�أ َم ِنك
رتق ُب
َ
..
كي َت َ
قب�ض عليك ....
احل��رائ��قُ املُتج ِّو ُ
لة يف �صدور الكثريين
ٌ
إذاعات َتتغنّى با�سمك
�
ممن عرف َتهم
َ
تراك ،
وحني
ً
ُ
تاركة رم��ا َده��ا  ،يف �صحون
تنطفئ
تمَ ُّـر َ
القطارات ُ
ب�شجري ِة لو ٍز
بك مرو َر
ِ
َ�ص ِد َئـة ..
زهـرة
ُم ِ
حا�صرها
��س��م الزاهية يف ع��ي��ونٍ ُي
امل��وا� ُ
َ
ُ
َ
ُ
وت�سجنُك يف كلماتها املتقاطعة ..
َ
نــــي الأ َرق
ب
إليه
وطنٌ
يدعوك � ِ
ٍ
ب�صوت َحنونٍ ّ ُ :
!
وتهجرها الدموع
ُ
َ
دماءك ُقربان ًا يف َمذْ َب ِحه
وحني ُتقدِّ ُم
��ارب من َفجاجة
تتعق َُّب الربي َع ال��ه َ
ُيعثرَ ُ عليها يف �أر�صدة ( ُحما ِته ) ..
ال�صحراء
بعيونها الكابيـة ...
-7 - 11�إنَّهـا َ�ص ْح ٌ
ـوة
جنمة ُ�صو ِد َرتْ َمـن ُتـرى �سوف ي�أتي
تجَ ُ
الفجـر يبكي على
عل
ٍ
َ
َ
أر�ض
ل
ا
هـذه
من
ـي
حل
ا
ج
خر
ي
لكي
ِ
ُ ِ َ
َّ
تجَ ُ
الروح َت ْ�سري �إىل هَ ْج َع ٍـة
عل
َ
خل َ
حا�ص ٌب يمُ ِط ُـر ا َ
ـوف
داه َمها ِ
�سريـر القتيـلْ
فـي
ِ
َ
الثـوب فـي دم ِع ِـه ً
واللَّ ُ
رايـة
ن�سج
بـاب ؟
َ
َت ُ
يـل َير ُفـدُ ُه �أنفُ�س ًا من َي ْ
للزمـان ال َبخيـلْ
َمـن ُتـرى َ
�سوف َيبني �سفين َتـهُ ؟!
ٌ
�إنَّـها َ�ص ٌ
حوة – َطعنـة
�شج ٌـر
َلـم َي ُع ْـد فـي الـذُّ را َ
طعنة َ
الطف ُ
أ� ُّيها ِّ
�سوف ُتهـدى !!
ْـل َكـم
ٍ
لـم ي ُع ْـد فـي ال ِوهـا ِد الن ُ
َّخيـل
ـف عـن ُ
َتو َّق ْ
احلـل ِْم يف ُج َّب ٍـة
بال�ضيـاء ..
ُيك ِّل ُلـه ُر َط ٌـب
ْ
مـاء ..
َ
لي�س فيهـا َ�س ْ
�إنَّـهُ الن ُ
َّع�ش يا �أُ َّم ًـة �ض َّي َعت ُك َّل �أَعمارها
-8االقتفـاء
فـي ُخطـ ًا َت ْت َب ُـع
ْ
ُمو َلع ًا باليا�سمني كنت
ُكـلُّ �شيءٍ غـدا ُ�س ً
لعـة
وغـ ًال يف لجُ ّـة احلروف مازلت
ُم ِ
َ
بـاب ..
يا الكت�شافاتك العامرة
فـي َم ٍ
ـزاد غـدا كال ُع ْ

قريتي

•علي جمعة الكعـود

ملّا زر ُت ِك
مر ْة
يف � ِ
آخر ّ
رحتُ �أفت ُ
أثر يل
ِّ�ش عن � ٍ
لكنّي ُمنِّيتُ
بح�سر ْة
ْ
عن تنّو ٍر �صنعتْهُ �أ ّمي بيديها..
عن خبز التنّو ِر
ولو ِك ْ�سر ْة
عن ذكرى لأخي..
عن ع ّمي الكانَ
ُ
يفي�ض مزاح ًا..
غاب وعن نبرْ ْة
عن ٍ
�صوت َ
ملّا زر ُت ِك
عيني
غابتْ عن
َّ
أهلك..
مالمح � ِ
ُ
خ َنقتْني العَبرْ ْة
ّ
وترقبتُ
َ
الديك
�صياح
الفجر
قبيل
ِ
ِ
َ
و ْ
مل �أ�سم ْعهُ
ُ
فج َر ْه
يغازل ْ
وت�ساءلتُ كثري ًا
انك
عن
فتياتك..عن �ش ّب ِ
ِ
عن �أ ّي ٍام �صارتْ ُم ّر ْة
ملّا زر ُت ِك
كان ال�صمتُ ُّ
لياليك
يلف
ِ
بيوتك
وجدرانُ
ِ
ٌ
يائ�سة
تتمنّى �س ْهر ْة
وبحثتُ كثري ًا
عن طفلي ال�ضائع..
عن جدرانٍ
كنتُ �أب ّل ُلها بدموعي
يف تلك الفترْ ْة
وتر ّد ُ
دت كثري ًا
لكنّي زر ُت ِك
ووجد ُت ِك واحد ًة �أُخرى
هجرتْها ال ِفطْ ر ْة
َ

قصة

•هازيك جارو�سالف
•ترجمة  :عو�ض الأحمد
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فاعل جرمية ب�شعة

ك��ل ال�صحف اتفقت ح��ول ال�شقي امل��اث��ل �أم���ام هيئة
املحلفني ،على �أن��ه� :إن�سان يجب على النا�س ال�صاحلني
جتنبه ،الرتكابه جرمية دنيئة.
الآن؛ ينظر �إىل امل�ستقبل با�ست�سالم ،م�ؤكد ًا (هو نف�سه)
كر�س نف�سه يف اجلل�سة لدعابات م�شكوك
ب�أنه �سي�شنق ،لذا؛ ّ
فيها ،دعابات رجل رديء ي�ستحق ال�شنق .مث ً
ال :يعلن للنائب
وي�صرح ب�أنّه
العام �أن��ه �سي�شنق هو الآخ��ر اليوم �أو غ��داً،
ّ
ي�صنع هدية لرئي�س املحكمة ،من احلبل الذي �سي�شنق به،
بهدف �أن ي�ستخدمها -الأخري -كح ّماالت ل�سراويله.
ه��ذه الدعابات �أظ��ه��رت انطباع الغ�ضب ال�شديد على
ال�سادة املحلفني ،وكانت �سبب ًا ملناق�شة بني النائب العام
وحمامي الدفاع ،حيث �أكّد (الأخري) ب�أنّ روح القانون ت�سمح
ب�أن يعبرّ املتهم عن نف�سه �أمام املحكمة بقدر ما ي�ستطيع،
وحني �أملح �إىل �سراويل ال�سيد رئي�س املحكمة؛ مل يكن �إال
غريق ًا �أراد � ْأن يتعلق ب�آخر ق�شة ،و�ساعي ًا بدعابته تلك
لك�سب تعاطف ال�سادة املحلفني.
«من جهة �أخ��رى ف���إن ال�سراويل ،»...يف هذه اللحظة!
�صرح جميب ًا على
قوطع الدفاع من قبل النائب العام ،الذي ّ
ا�ستنتاجاته ب�أنه :مل يكن من املنا�سب خلط �سراويل ال�سيد
الرئي�س يف هذه املرافعة ،وعلى هذا �أجاب حمامي الدفاع
دون تفكري :ال! �إنّ �سراويل ال�سيد الرئي�س ال ميكن �أن تكون
غري منا�سبة ،لأنّه (يف هذه احلالة) لي�س هو الذي يرتديها
فقط ،وبالتايل كل اجلهاز الق�ضائي من حار�س ال�سجن
وحتى املكتب؛ �سيكون ال �أخالقي ًا.
بعد ه��ذه املالحظة حجب الكالم عن ال��دف��اع ،وجيء
مبب�صقة لرئي�س املحكمة ،وعندما ب�صق رئي�س املحكمة؛
�ساد القاعة انفعال كبري ،والعديد من ال�سيدات �أغمي
عليهن.
�شوهد يدخل يده يف جيب جاره� ،سحب منها قطعة من
ال�شوكوال ،و�أخذ ّ
يع�ضها بع�صبية �أمام �ضجة هذا الن�شل،
لكن املتهم ا�ستغل ذل��ك؛ للقيام
و�أم���ر بتعليق اجلل�سةّ ،
بحركات خملة باحلياء بق�صد النائب العام.
ع��ادت املناق�شات بعد تعليق اجلل�سة ،بهدف �إثبات �أنّ
مرتكب اجلرمية ارتكبها بعنف .مل ي�أكل خالل ثالثة �أيام،
وبالتايل ال ميكنه زعم �أنّ اجلوع دافع ل�سرقته رغيف اخلبز
يف هذه الق�ضية ،وجتاوزه كل رعب ميكن ت�صوره.
اختل�س رغيف اخلبز عندما �أدركه التاجر (�ضحية هذا
االعتداء) بر�صا�صة من م�سد�س ،ت�شابك الرجالن ،ون�شب
بينهما عراك ،فبدا التاجر خمنوق ًا خالله ،هرب القاتل،
لكنّه ما لبث �أن ان��ه��ار ،لفقده الكثري من دم��ه .اعتقلته
ال�شرطة فوراً .وزعم ب�أنّه يف حالة الدفاع عن النف�س.
يا له من �إبلي�س! مل��اذا مل ي�ترك نف�سه بهدوء ليطلق
التاجر من فوقه الر�صا�ص؟ و ُي ْ�ص َر ُع عند ال�ضرورة ،ما دام
�صرح يف حم�ضر اال�ستجواب ب�أنه (قبل ارتكاب جرميته):
ّ
فكر يف االنتحار.
كان م�شهد املواجهة مع زوجة التاجر املغدور م�ؤثر ًا بوجه
خا�ص .تك ّلمتْ الزوجة عن وح�شية هذه اجلرمية ،والدموع
يف �صوتها« .لقد �ضغط عليه بق ّوة كبرية ،حتى �أنّ عيني
امل�سكني خرجتا من حمجريهما».
ه��ذه اجلملة التي قالتها ام��ر�أة ب�سيطة؛ �أثّ��رت بعمق
يف جميع الأ�شخا�ص احلا�ضرين يف القاعة ،ود ّونها �أحد
ال�صحفيني يف تقريره« :عيناه خرجتا من حمجريهما»!،
هكذا �س ُي َع ْن َونُ واحدٌ من عواميد احلوادث الق�ضائية املتعلّقة
بهذه الدعوى.
ً
تظاهر املتهم ب�أنّه املجرم ،قائال ب�أنه :مل يكن ي�ؤمن باهلل،
واهلل الطيب جعله يعي�ش يف احلرمان ،واهلل الطيب مل يكن
وجدته
يعطيه �شيئ ًا �أب��داً ،حتى �أن �أب��اه مات من اجل��وعّ ،
اغْ ت ُِ�ص َبتْ من قبل قائد ال�شرطة.
باخت�صار؛ كل واح��دة من عباراته تثري انطباع ًا غري
منا�سب ،وعليه طلب النائب العام؛ الأخ��ذ بعني االعتبار
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بعد هذه املالحظة �أمر رئي�س املحكمة :باقتياد املتهم،
وعلى �أثر تدخل حماميه �سمح ب�إعادته ،تزامن مع هذه
الواقعة م�شهد ًا م�ؤثراً :فبينما كان مقتاد ًا �صرخ املجرم مرة
�أخرى« :ال �أ�ستطيع �شرب الكونياك فل�ست �أملك ثمنه».
ت�أثر كبري املحلفني و�أب��دى و�أخ��ذ منهم مالحظته« :لو
ملك ثمنه ل�شربه» ،موافقة عا�صفة من اجلمهور ،و�صراخ:
«�سكري»!.
�صاح املحلف« :لو �سمحتم  ،»...انفعال عام� .صاح رئي�س
املحكمة�« :أتظنون �أنف�سكم يف امل�سرح».
عندما �أعيد املتهم ،و ُو ِجهَ برغيف اخلبز الذي �سرقه ،مع
�صورة لل�ضحية� ،س�أل رئي�س املحكمة« :هل هذا هو رغيف
اخلبز حق ًا»؟ .ف�أجاب املجرم القا�سي ب�صوت حازم« :نعم».
«هل تعرفت على �ضحيتك»؟« .النموذج الذي تقاتلتُ معه،
والذي خنقته كان يبدو �أكرب».
هذا اجلواب البذيء �أثر بعمق على كل احل�ضور ،وحتى
موظفي املحكمة الأكرث �ضجراً؛ ارتع�شوا من �أخم�ص قدمهم
�إىل ر�أ�سهم ،وال�شهود الالحقني �أرهقوا املتهم ،فيما �أبدى
الدفاع احتجاجه ،ف�أعاده رئي�س املحكمة ملكانه قائ ً
ال :ب�أن
ال�شهود لي�سوا من �أجل ال�سخرية بهم.
بف�ضل ال�شهود �أقيم الدليل على القاتل ،الذي مل يكن
يعرف �أين ينام ،وعلى الرغم من �أنّ هذه الظروف مل تبحث
�أ�سبابها قب ً
ال؛ لكن �أ�شري �إىل �أنّه حتى لو مل يكن ميلك �سقف ًا؛
كان ب�إمكانه النوم يف مكان �آخر غري حديقة الكني�سة.
�شاهد �آخر ك�شف �أن مرتكب اجلرمية الدنيئة :مل يكن
يلب�س قبعة م�ستعارة ،و�آخ��ر �أكّ��د ب�أنه :مل يكن يرتدي
�صرح بعد �أداء اليمني ب�أنّ  :ال�صابون غري
قمي�ص ًا ،وثالث ّ
ً
معروف للقاتل ،الأكرث �إرهاقا �شهادة خمتار القرية ،التي
ولد فيها املتهم�« :إنّ الرجل ال�شرير ال يعرف ما هو اجلورب،
وين�شف �أنفه بكمه ،منذ نعومة �أظافره ،وير�سم على مل�صق
مقد�س ر�سوم ًا فا�ضحة».
ّ
�أحد املحلفني عندما �شرع يف املناق�شات قال�« :أيها ال�سادة
لقد اجتمعنا اليوم :لنقرر م�صري املتهم ،من امل�ستحيل �أن
جند يف كل مدينة فلف ً
ال حلو ًا طيب ًا� ،إنّ املتهم �إن�سان بال
كفاءة .لقد طلبت حلم ًا بالفلفل عند «دف��ورك» ،ولكن ال
ي�ؤكل ،فمنذ �شبابه بدا موهوب ًا بالكذب ،و�أنهى طريق حياته
بالقتل ،عالوة على �أين يف هذا اللحم وجدت ذبابة .هذا
ال �شريف ًا ،عام ً
النذل قتل رج ً
ال� ،إن�سان ًا كر�س حياته خلري
القرية ،تاجر ًا �شريف ًا مل يكن يبيع حلم العجل �أبداً ،كذاك
الذي ي�ضعه «دفورك» مع التوابل ،رج ً
ال و�إن كان جزاراً؛ ال
يتجا�سر على حت�ضري اللحم الفا�سد املتبل ،كاللحم الذي
�أكلته ظهر ًا عند «دف��ورك»� ،إىل امل�شنقة! وليت�أرجح هذا
الوغد بطرف حبل ،وليتلوى بالت�شنجات الأخرية.
�إنّ��ه :عار �أن يطلب « 35ك��روزر» يف طبيخ مماثل� ،إ ّن��ه:
جمرم من نوع �أ�سو�أ من هذا املاثل �أمامكم ،والذي حتكمون
على �سلوكه .جتنبوا مطعم «دف��ورك»� .أيها ال�سادة �أ�صوت
و�أق��ول« :نعم مذنب» ،و�أنتم يا �سادة« ،نعم! ،نعم! ،نعم!،
نعم!».
رئي�س املحكمة قال وهو يتلو احلكم�« :إىل املوت �شنق ًا»،
وكرر« :با�سم جاللته �إىل املوت �شنق ًا» .بينما �أر�سلتْ ن�ساء
ّ
ندتْ
�صرخة عن املتهم،
املحكمة قبالتهن لل�سادة املحلفني،
مل تو�ضع بعد يف علم الأ�ساطري« :ل��ن ترفع �أدب �سلوك
املجتمع الطيب �أكرث».

عن�صر اتهام جديد ،ل�شتم الدين ،و�شتم اجلي�ش ،لأنّ قادة
ال�شرطة :ي�شكلون جزء من القوات امل�سلحة.
يقول النائب العام ...« :ومع ذلك �أرى �أن قائد ال�شرطة
ما كان ليغت�صب �أب��د ًا جدة املتهم ،لو كان يعلم �أي حفيد
يجازف بامتالكه».
�أحدثت هذه اجلملة ت�أثري ًا بليغ ًا يف احل�ضور ،وبع�ض
ال�سيدات �أو�شكن على البكاء ،ك�أنّهن اللواتي اغت�صبهن قائد
ال�شرطة.
خ�لال ه��ذا الوقت؛ ك��ان املجرم يبت�سم بهيئة را�ضية،
ويعرب عن ذلك املح�ضر الر�سمي للمناق�شات بكل حرف من
حروفه ،بل وي�سخر من اجلمهور واملحكمة.
و�أث��ن��اء اال�ستجواب ق��ال جم ً
ال مقززة من ن��وع« :وهل
تريدون �أن �أترك نف�سي تقتل»؟ �أو« :عندئذ �ضغطت عليه
قلي ً
ال جداً ،هذا احلقري ،فهل هو خط�أي �إذا �سقط يف يدي
ً
بارد ًا متاما»؟ والبقية مثل ذلك.
تكراراً؛ حاول الدفاع �أن يك�سب املحلفني �إىل دعوى املتهم
ب�إعطائه �شروحات خمت�صرة ،وبا�ستدعاء �شفقتهم ،بدا
ك�أنه يخاطب جداراً ،فجميع املحلفني ينظرون �إىل القاتل
بعني حمراء .وواحد من بينهم كان يتكلف العني احلمراء
�أكرث ،فلم ُي ِ�ض ْع كلمة مما يقوله املجرم ،الذي غدت دعاباته
مبتذلة �أك�ثر ف�أكرث ،بل وغري حمتملة ،لدرجة راح معها
ي�صرخ« :وه��ل ي�سعدك ب���أن ت�شنق»؟ .وعلى هذا ال�س�ؤال
املاكر؛ رد القاتل بهدوء« :بل ي�سعدكم �أنتم بالت�أكيد».
بعد هذا الإعالن نه�ض النائب العام ،ويف �صمت املوت قال:
�إنه �سيغ�سل يديه بحجة �أكله �سمك ًا مملح ًا �أثناء تعليق
اجلل�سة( ،مل تكن تلك �إال ذريعة؛ لل�سماح حلاكم يهوذا
اجلديد ب���أن يبول) ،عاد مبنظر مت�ألق ،وظن ب���أن و�ضعه
حيال املتهم �أف�ضل قلي ً
ال ،لأن��ه مل يعد يب�صق يف مب�صقة
_____________
اجليب كال�سابق ،يف كل مرة ينظر فيها لل�ص املت�سكع.
ملحة عن ال�سرية الذاتية للكاتب:
�أكّ��د ا�ستجواب ال�شهود التهمة على طول اخل��ط ،وبدا
قدم انطباع ًا �سيئ ًا
«ه��ازي��ك ج��ارو���س�لاف» ،)1923 – 1883( :م���ؤل��ف للعديد
بو�ضوح؛ �أن املتهم قبل هذه الق�ضيةّ ،
لكل النا�س ،وتفاقمت الأ�شياء عندما ُعلِم ب�أنّه :ابن �سفاح ،م���ن احل���ك���اي���ات ،وال����درا�����س����ات ،واحل���ول���ي���ات .وه����و م���ع���روف خ���ارج
ي�شرب كحول احلبوب� .أبدى املتهم مالحظة« :ال �أ�ستطيع ت�شيكو�سلوفاكيا بف�ضل رواية «هجاء مليء باخلبث» ،و «مغامرات
�شرب الكونياك».
اجلندي ال�شجاع �شوفيك» ،التي �أ�صبح بطلها منوذجاً �شبه عاملي.
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حب ما جتاوزه �سرّ
ّ

يف خوابي الكهف

•جميل حداد

•غ�سان كامل ونو�س
ما كنتُ
ح َتناهت الدّ نيا
ني
ِ
غ�سق-
�إىل ٍ
� ُ
أميل
�إىل احت�ضار
ما كنتُ من�صرف ًا
�إىل قلقي
ركني املعزولِ
وال يف َ
ما يكفي
�سوى رمقي
ت��ن��ادت
م���ا ك��ن��تُ ي����و َم
ِ
الر�ؤيا
أهيم بربدتي
� ُ
خجالً
ِ
وال َع ِجالً
وال خطرتْ
 يقين ًا �أو نزوعاً-� ٌ
للح�سن
آية
ِ
حطب ونار
�أو
ٌ
ما كنتُ منتظراً
َ
يح
ب�ساط ّ
الر ِ
يقر ُب
�أو ِ�س ْحر ًا ّ
ما تناءى
امل�صائر
�أو يعدّ ُل يف
ِ
�أو يبدّ ُد ما تقدّ َم
ذنوب
من ٍ
�أو ت�أخّ َر
مفاتيح
�أو يبدّ ل يف
َ

املغاره
ما كنتُ
حني مط ّيتي َعثرَ تْ -أظن ب�أنّها ت�شكو
� ُّ
ُ
وح َ
عرثت
ني
ْ
مل �أق َو
على ر ِّد ال�سها ِم
وال مدارا ِة
الب�شاره
ما �أنتَ ؟!
ُ
ال�صوت من دَهَ ٍ�ش
جاء
َ
وما تبغي؟!
أ�سائل ال َ
ورحتُ � ُ
أيك
ّ
ال�شرا َع
املوج
َ
واجلز َر التي تن�أى
وطيف ًا عزّ َ
ذات مدىً
ورج َع �صدىً
ووقفتُ �أ�ستهمي
العالمات
ِ
الر�ؤى
ال�شارات
ِ
فر�سانَ احلكايا
ْ
مل �أرت ِو
غيمة عربتْ
من
ٍ
وال من
وقفة عر�ضتْ
ٍ
وال ٌ
في�ض يهلُّ
وال �أخيب

ما زلتُ منتظر ًا
دلي ًال النعتاقي
ما زلتُ مزدحم ًا
تفر
ب� ٍ
أطياف ُّ
أفقي املوءود
ب� َ
غنج
يف ٍ
أعر ُج يف الدّ رو ْبب
و� ُ
َ
الوخز ال َ
أليف
مل �أ�س�ألِ
امل َّر
عن �شغفي
ؤوب
وال �شجني ي� ْ
بقرب
فعال َم ُتنذرين
ِ
خال�صي املوهو ِم؟!
َ
لك�شف الزا ِد
�أم ُت َه ٌم
ِ
وال�سر املعت ِّق
ِّ
الكهف؟!
يف خوابي
ِ
�أم ح�سدٌ
أمانة
على هولِ ال ِ
الهم
واتّ�سا ِع ِّ
والر�ؤيا؟!
�أ ْم �أنّ ما يف جعبتي
الر�صني
در ٌر من الوج ِع ّ
�أ ْم �أنّ ما �ألقى
وما يف ج ّبتي
�أو علّتي
رب
خ ٌ
�سيغفو بعد حني؟!

�إىل �أحمد ا�سكندر الراحل ج�سد ًا واخلالد يف القلوب والعقول
تتالت عقود الدّ هر تف�صل بيننا

وهكذا دنيانا م�ضت دون توبة
الفر
نقارع فيها الدهر كر ًا به ّ

ففي قلبنا جمر ويف عدّ ها جمر
�إالم تعاين حرقة البعد والأ�سى

فدرب الن�ضال الوعر �أدمى جباهنا

�إالم ركام اجلمر يدفنه ال�صخر
عرفتك يف عمر ال�شباب م�ؤه ًال

ولكن طول الدرب واكبه الن�صر
فجاء بنا �آذار يجمع �شملنا

تقود ال�صبا فخر ًا ينوء به الفجر
عرفت دليل النبل منكم جم�سد ًا

ويطلق �ضوء ال�شم�س كي يبد�أ ال�شهر
وجاء بنا بعث العروبة حا�ضن ًا

حب يالزمه الرب
يج�سده ّ
و�شعلة حب العرب بني �أكفكم

لأحالمنا الكربى ولو كره الدهر
فكنت خليل املجد يف كل �ساحة

ن�سر وحاملها ن�سر
و�صاحبها ٌ
فيا �أحمد ما كنت �أن�ساك ً
ليلة

حلي الب�أ�س �شيمتك ال�صرب
وكنت ّ
ونا�ضلت مغبون ًا وما نفع غابن

وما كنت �أن�سى كيف ج ّمعنا العرت
تقا�سمنا الذكرى هموم عبورها

�إذا كان فيك اخلري يحدو به الفجر
لقد متّ يف �سن ال�شباب مودع ًا
تراث ًا كبري ًا �صاغه اجلهد والفقر

وت�سعدنا ملا يجود به الأجر
لقد حلّ فينا اخلطب يوم وداعكم

فنمت غني ًا ما جتاوز واجب ًا

فكانت حظوظ ًا فاتها ال�شعر والنرث
ولكن �شقّ الدرب �صار مط ّية

ومت عفيف النف�س يزكو بك العطر
بزهر الوفا �أرمي رفات �أحبتي

يالقي بنا ي�سر ًا وي�سمو بنا ع�سر

�سر
ً
وفاء حلب ما جتاوزه ّ

طائرُ النّور..
• فاطمة �صالح �صالح
ال�شيء ي�شب ُههُ ،
طائر،
هو ٌ
َ
نف�سهُ ..
وي�شبهُ َ
الغيم،
�شو�شات
من َو
ِ
ِ
ُ
الدا�شرةْ.
احلقول
يهطل يف
ِ
ِ
ال�صبح،
رحيق
هو من
ِ
ِ
من َع َب ِق احلكايا،
من �شفا ِه النب ِع،
روح الكونِ ،
من �أ�صداءِ ِ
أطفال،
من
�ضحكات � ٍ
ِ
املوج،
ومن
ٍ
تلويحة يف ِ
البدايات،
�شغف
ِ
من ِ
ال�سيل،
اندفا ِع
ِ
امل�ساءات،
طيب
ِ
من ِ
عد مع الأحلانِ ،
ومن َو ٍ
اللقاءات الربيئةْ.
عذب
ِ
من ِ
الف�سيحة،
الروح
طائر
ِ
ه َو ُ
ِ
والتقاط ا َ
حل ّب ِة ال ِب ْك ِر،
ِ
املواويل،
ا�ستطاالت
ِ
ِ
ال�شجي..
بالنغم
الروح
ا�شتعال
ِ
ِ
ِّ
ِ

ُ
القاتل القا�سي..
هذا
أمواج ،ي�س� ُأل،
َ
وجاءين يف هَ د�أ ِة ال ِ
َ
للثعالب ُ�س ّلم ًا،
ويف�سح
،
ع
ز
ف
من
َف ّر
َ
ِ
ٍ
َ
ومل �أ َ
تغزوك،
به،
حلقْ ِ
مل َ
ت�ؤ ُ
قلبك الرائي،
ويدقّ َ�صمتي.....
وج َ
فيك،
ال ت� ِأت يا ِغ ّريدُ ،
َ
وروح املَ ِ
َ
َ
ْ
يقتلك ال ُب ْ
الزكية.
الروح
ويزر َع الأ�شواك يف
غاث..
ِ
عا�ش ٌ
قة ،فتجز ْع..
جتنيه ِ
ِ
الريح غيرّ ِت الدروب..
وتظنّ �أنّ
َ
ويغزّ �سكّين ًا بفج ِر َك،
ال ت� ِأت،
َخ ِّل َ
يختفي،
روج،
املوت يع َب ُث باملُ ِ
َ
حتج ْر..
أرواح،
فتظنّ
ويح�صدُ ال َ
وجهك قد ّ
�أخ َل ُع القم�صانَ ،
يقتلنا،
َ
الف�ضي..
بثوبك
�أه َر ُع� ،أ�ستج ُري
ويقتلنا،
ّ
ْ
ترحل!..
ال
ومي�شي يف َجنازتنا،
رحلتَ .؟!
فاجرا..
وما يعني الوجو ُد �إذا َ
ُيزغ ِر ُد ِ
الروح َمعنى،
ل�صبح
وهل
ال ت� ِأت..
ِ
ِ
َ
َ
ُ
ُ
دونَ
روجهْ .؟!
م
ندي
ت
أن
�
،
ة
غا
ب
ال
ك
ق
د
�صا
ي
أن
�أخ�شى � ُ ِ
ُ َ
ُ
يا طائ َر ِّ
وال �أمانَ
غر ِد ،ال ت ِغ ْب!..
لفاجر..
ٍ
ال�شع ِر املُ ّ
َ
أرجوك.
�
ال ت� ِأت.
نح َك النوريَّ � ،أط ِلقْ
جانحي ُحزين ،و�أحلاين.
َ
�أخ�شى �أن ُي َك ِّ�س َر ُج َ

وحا�شا �أن ّ
تذل العا�شقنيْ.
عر� ،أ�ش ِع ْل يف دمي الآهات،
يا ِ�ش ُ
أوقدْ يف َ�سوادي النو َر،
� ِ
ُر َّ�ش على ُحطامي من َرذا ِذ ْك.
عر ،حا�شا �أن تر َّد َم ِن ا�ستجا َر
يا ِ�ش ُ
د�س روحكَ،
ب ُق ِ
��ب الإل��ه ِّ��ي
فا�س ِقني م��ن خ��م��ر ِة احل ِّ
املُ َعت ِّق،
منذ بدءِ ت�شكُّلي..
���ب،
��ب ه���ذا ال ِ
���رح ِ
يف ق��ل ِ
���وا����س��� ِع ال ّ
ال�شعاعي املَدى..
ّ
تغيب..
عر� ،أخ�شى �أن َ
يا ِ�ش ُ
لمِ َ
الغياب.؟
ُ
َ
الروح،
احتياج
ل�س َمك
و�أنتَ ُ
ُ
تعلم �أنّ َب َ
ِ
َ
َ
��اف،
وال�����روح ا���س��ت��ف��ا���ض��تْ ب��اجل��ف ِ
ُ
وبالت�شق ُِّق ،والت َع ْب..
َ
أنتظر.
�إين
ببابك � ْ
َ
� َ
فجرك يف دَمي.
إ�شراق

أندثر..
وبدونَ نو ِر َك ،يا ُمن ُري� ،س� ْ
القلب،
فافتح َمرايا
ِ
ْ
وادخل يف دمي..
يا طائر ًا ،يغدو ِظ ً
أ�شعر
�لاال ،حني � ُ
بالتعب.
ْ
َ
حبيب،
روحك ،يا
نحتاج َ
ُ
ُ
ّ
بقرب َ�سوا ِدنا ،و� ِأظلنا من َح ِّر
ام ُك ْث
ِ
هذا العم ِر،
�أ�ش ِرقْ يف ليالينا ال َكتو َم ْة..
�ضي،
عرُ � ،
يا ِ�ش ُ
أطر ُق با َب َك ال ِف َّ
باب فج ِركَ،
أطر ُق َ
� ُ
قلب َور َدةْ..
من
ني
ت
فائ
ِ
ِ
خلف ج���درانِ ال��ظ�لا ِم ،اط�� َل�� ْع،
م��ن ِ
�ساطع ،حاين..
َك َبد ٍر
ٍ
روحي الظم�أى بنو ِر ْك.
�أم ِّر ُغ
َ
َ
ببابك،
�إين
هل ر�أيتَ مدى ا�شتياقي؟!
واملَ�������دى املَ����و�����س����و َم يف �أف���ق���ي..
ً
ْ
عا�شقة..؟!
ولهفة

قصة
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• ق�صة الكاتب الأفغاين عزام زرياب
مذ كنت طفال ،و �أمي مل متل من التكرار:
 يا بني! على الإن�سان �أن يكون �شهم ًا.ول هذه الكلمات �أهمية خا�صة
حينذاك مل �أُ ِ
وكنت �ألزم ال�صمت ،لذا كانت �أمي ما تربح ت�س�ألني
ب�إحلاح:
 �أفهمت؟ �أجل – كنت �أجيبها بال اكرتاث .يف حني كانت�أمي حتدق بثبات يف مكان ما بعيدا .وحني كانت
ت�سلم ال��روح � ،آخر كلمات طارت من بني �شفتيها
الرقيقتني ،هي ذاتها:
 تذكر يا بني :على الإن�سان �أن يكون �شهم ًا!انخرطت ف��ج���أة يف ال��ب��ك��اء� .أم���ا ه��ي فكررت
�س�ؤالها ب�صوت يكاد ال ي�سمع:
 �أفهمت؟ �أجل – �أجبتها عرب دموعي.وكلما امتد العمر بي �أزداد فهم ًا ملعنى هذه
الكلمات .مرة بعد مرة كنت �أتذ ّكر ذاك احلدث
القدمي و �أفكر �أن �أمي كانت تتذكره بالذات ،حني
كانت حتدق بب�صرها يف نقطة ما ،يف املدى البعيد.
óóó
حني كنت يف العا�شرة من عمري ،كنا نقطن يف
القرية مع �أهلي .نزح �أبي و�أمي �إليها من املدينة.
ومل يكن لنا فيها من قريب �أو ن�سيب .كنا ن�سكن
��وخ جم��اور للطاحونة �أم��ا �شتاء ففي
�صيف ًا يف ك ٍ
بيت ريفي .كان �أبي يعمل ،ح�سبما يقول  ،مدير ًا
لأرا�ضي امللاّ ك الزراعي احلاج �سعيد .واحلاج هذا،
مالك جمموعة كبرية من الأرا���ض��ي ،كان يقطن
املدينة و كان �أبي يرعى م�صاحله ويدير الأعمال
الزراعية على �أرا�ضيه ،ي�شرف على بذر الأرا�ضي
وجني حم�صولها .وبعد جمع املحا�صيل كان يعطي
الفالحني ح�ص�صهم ،ثم يطحن ما حتتاجه �أ�سرة
احلاج يف الطاحونة القريبة من كوخنا ،وير�سله
وبعدئذ ي�ستدعي التجار ويبيعهم
�إىل املدينة،
ٍ
ما تبقى من املح�صول  ،و بعد هذا كله كان يحمل
جممل الإي����راد ويتوجه �إىل املدينة لي�سلمه
�إىل احلاج �شخ�صي ًا يد ًا بيد .كان �أبي رج ًال متني
البنية� ،أ�سمر اللون ،طويال  ،كان ينحني يف �أثناء
خروجه من الباب ،كي ال يرتطم ر�أ�سه بعار�ضة
العتبة .وهذا طبع ًا مل يكن ير�ضيه فيقول
مغتاظ ًا :
 ال �أراح اهلل �صان َع مثل هذه الأبواب!فت�ضحك �أمي وتقول:
 و�أنت ال تقول �شيئ ًا عن طولك؟ هي ذي قامتي! – كان �أبي يغمغم وينظر �إىلرجليه ،ك�أمنا ليتعرف ،مرة �أخرى �إ�ضافية� ،إىل
مقدار طوله.
يتوجه �إىل املدينة ،كنا� ،أنا و�أمي،
حني كان �أبي ّ
نرافقه �إىل الطريق ،وقبيل ال���وداع كانت �أمي
تذ ّكره مبا يجب �أن يح�ضره من املدينة.
 ح�سن ،يكفي ...اذهبا و�إال �سيتعب ال�صبي –نظر �أبي �إ ّ
يل ثم قال ،وهو يقبلني مودع ًا� ،أنه �إذا
ما تبقى لديه مال بعد �شراء احلاجات ،ف�سيجلب
يل حذاء .ثم وجه كالمه �إىل �أمي:
 حافظا على نف�سيكما� ...أغلقا الباب جيد ًالي ًال ،وا�ضح؟
كانت �أمي تهز ر�أ�سها ،مي�ضي �أبي �إىل املدينة،
ونعود نحن �إىل الكوخ.
مل تكن �أم���ي جبانة بطبعها� .أم���ا �أن���ا فكان
اخل��وف يتم ّلكني عند حلول امل�ساء حتى �أنني
كنت �أخ�شى النظر عرب النافذة ،فالعتمة خارج ًا
كانت تخيفني ،بل كان جمرد انعكا�س ظ ّلينا على
احلائط يثري الرهبة يف نف�سي .وحني كان الباب
يهتز جراء ع�صف الرياح كان قلبي يدقّ بعنف
�صدغي.
ويغ�شى العرق
ّ
 مالك يا بني؟  -كانت ت�س�ألني خم ّمنة اخلوفالذي �أعاين منه.
 �شيء خميف! – كنت �أجيب و�أنا �أكاد ال �أقوىعلى التنف�س.
عندئذ كانت تنه�ض .تتناول من ال�صندوق
ٍ
بندقيتنا ذات ال��ط��ل��ق��ات اخل��م�����س ،حت�شوها
بالطلقات ثم جتل�س على الأر���ض ،قرب الباب،
وا�ضعة البندقية فوق ركبتيها.
 مم تخاف يا بني؟أح�س بثقة �أكرب.
كنت �أ�ستكني و� ّ

زائر الليل

 ال �شيء! – كنت �أق��ول ذلك متو�سد ًا ركبتي�أمي.
عم خرب
حني
عمري
من
ع�شرة
احلادية
يف
كنت
ّ
(( زائر الليل )) الأرجاء� .أ�سموه هكذا لأن �أحد ًا
مل يكن يعرف ا�سمه بل ومل ير �أحد وجهه .ر�أى
النا�س عينيه فح�سب� ،إذ كان وجهه ملثم ًا دائم ًا
ب�أطراف العمامة .وك��ان النا�س ي�سمعون �أي�ض ًا
فرقعة حوافر ح�صانه .بيد �أنهم جميع ًا كانوا
رام ماهر ال يخطئ هدفه .وقيل
يعرفون �أن��ه ٍ
�إن��ه فالح قدم �إلينا من مكان ق�صي ،و�أن��ه ميتهن
م��ع �أ���ص��دق��اء ل��ه ال�سطو على ممتلكات القرى.
كان �سكان القرية يغلقون على �أنف�سهم الأبواب
باملزاليج لي ًال .و�إمعان ًا يف احليطة كانوا يقوونها
بو�ضع حجارة ثقيلة وراءها.
وقد ن ّبه �أغنياء الفالحني �أب��ي ،غري م��رة ،يف
�أثناء مرورهم �أمام كوخنا ،ب�أن يكون �أكرث حذر ًا
لي ًال.
وكان �أبي يفتح ذراعيه ويقول:
 �آه يا �صاحبي ،وماذا لدينا لي�أخذه الل�صو�ص ؟كان بع�ضهم يغ�ضب:
 حني ي�أتي �إليك...عال:
وكان �أبي يقاطعهم
ب�صوت ٍ
ٍ
 مرحب ًا به.ذلك العام كان املح�صول وف�ير ًا .وزع �أبي على
الفالحني ح�ص�صهم .طحن من القمح ما حتتاجه
�أ�سرة احلاج و�أر�سله �إىل املدينة .لكن عندما جاءنا
التجار كعادتهم بعد �أيام عدة ل�شراء ما تبقى من
املح�صول ،وجدوا �أبي مري�ض ًا مر�ض ًا �شديد ًا .كان
يرجتف جراء احلمى ووجهه يت�صبب عرق ًا وهو
يئن دون انقطاع:
 �أنا بردان� ...أنا بردان!�ألقت �أم��ي عليه حلف ًا ع��دي��دة .وم��ع ه��ذا ظل
يئن وي�شكو الربد ،كما مل ت�ساعده (( املرقات ))
الطبية التي قدمتها �أمي �إليه .حني قالت له �أمي
�إن التجار قد �أت��وا ل�شراء املح�صول ،رفع ر�أ�سه
ب�صعوبة و ب�سرعة هم�س:
 مل���اذا تتباطئني؟ بيعي ال��ق��م��ح ...وخ��ذيالنقود.
 رمبا كان من الأف�ضل �أن �أق��ول لهم �أن ي�أتوا�إلينا بعد �أي���ام ع��دة حيث �ستكون ق��د متاثلت
لل�شفاء؟
 ال ،ال �ضرورة لذلك .بعد �أيام عدة �سيهطلاملطر وتف�سد احلبوب.
وزن����ت �أم����ي احل���ب���وب مب�����س��اع��دة اث��ن�ين من
الفالحني� .أخذها التجار ودفعوا احل�ساب .لفّت
�أمي النقود باملنديل وخب�أتها يف ال�صندوق.
رفع �أبي ر�أ�سه و �س�ألها:
 �أ�أخذوا املح�صول بكامله؟ �أجل كله. ا�ستلمت النقود؟ ا�ستلمت.�س�ألها جمدد ًا:
 متكنت من ح�سابها؟ طبع ًا.�ألقى �أبي ر�أ�سه على الو�سادة ،ثم هم�س بهدوء:
 يا له من �أمر ح�سن!م��ن��ذ ذل���ك ال��ي��وم ت��ف��اق��م م��ر���ض��ه .راح يئن
متح�شرج الأن��ف��ا���س .ك��ان ج�سمه ح��ار ًا  ،بحيث
بدا وك�أن �سائ ًال مغلي ًا يجري يف عروقه بد ًال من
الدم .راح يطلب املاء با�ستمرار ،ك�أمنا كان يريد
�أن يطفئ اللهب الذي ت�أجج يف �أح�شائه .دلكت
�أمي رجليه وكتفيه وجذعه .جل�ست �أنا عند ر�أ�سه
والأمل يعت�صر قلبيّ :
جف �أبي متام ًا  ،غارت عيناه
علي .للوهلة
ونت�أت وجنتاه .وذات مرة ثبتَ ُ
نظره َّ
الأوىل بدا وك�أنه مل يعرفني .بعدئذ �صرخ يل كما
لو كنت بعيد ًا جد ًا عنه:
 يا بني!انحنيت �إىل وجهه وقلت:
 ماذا يا �أبتي؟ كيف �ستكون؟ – ...هم�س ب�صوت خافت وهويغم�ض عينيه.
م�ساء انهمر املطر .كان �أبي م�ستلقي ًا على ظهره
ً
وقد �أخذته احلمى:
 -و�أخ�ير ًا �سقط املطر! قمح �سيء احلظ ...

فلريت ِو� ...إنه يتوق للمطر .فلريعه الفالحون...
�إنهم فالحون باملحا�ص�صة .احلاج ...احلاج لي�س
عام ًال زراعي ًا باحل�صة ...فالأر�ض �أر�ضه ...ال
�أر�ض لهم...
�سكت للحظة ث��م ت��وج��ه بهذيانه �إىل �أم��ي
�صارخ ًا:
 �أ�أخذت النقود كلها؟�أجابته:
 طبع ًا ،كلها. جمعتم القمح؟ �أجل.هم�س والدي ب�صوت خفي�ض:
 مطر � ،ألي�س كذلك؟ �أجل� ،إنه املطر! �أمل َّيتبق قمح؟ و�إال �سيتعفن...
 ال ،لقد جمعناه كله. انتبه جيد ًا يا بني – وب��د�أ يهم�س الأب منجديد – �أنا مدير �أرا�ضي احلاج �سعيد� ...أر�ض
ج��ي��دة ...ال��ك��ث�ير ...مل يعد ثمة م��ن قمح قد
يتعفن ...جمعتموه ...لي�س لدينا �شيء ميكن �أن
ي�سرق� ...أه ًال بهم...
خفت �صوته �شيئ ًا ف�شيئ ًا  ،كما لو كان يبتعد عنا
�أكرث ف�أكرث .وفج�أة انقطع �أبي عن الكالم .وغرق
الكوخ يف ال�صمت ،ال�صمت الرهيب .ك��ان ي�سمع
امل�صباح
�صوت وقع املطر خلف الباب فح�سب .كان
ُ
يوم�ض بنو ٍر واه��ن .كانت ظاللنا ترت�سم على
احلائط كما الأ�شباح ال�سوداء .بدا يل ال�صمت
علي .ت�سارعت
والهدوء ُغو َلينْ ِ  ،فا�ستوىل الرعب َّ
�ضربات قلبي وت�ص ّبب ج�سمي عرق ًا.
�أحنت �أم��ي ر�أ�سها ف��وق �أب��ي ،وف��ج���أة ت�شبثت
باللحاف ،وقد �شحب وجهها.
 يا �إلهي! – انطلق �صراخ خمنوق وراحت تن�شجوتنوح.
 م��اذا ح��دث؟ ــ �س�ألتُ �أم��ي و�أم�سكتُ بيدهاخوف ًا.
 لقد م��ات! – قالت ع�بر ن�شيجها .ارتعدتجراء �سماعي هذه الكلمات .يف البداية مل �أ�ستطع
�أن �أف��ه��م �شيئ ًا .فقدت حا�سة ال�سمع للحظة.
حدقت يف عيني �أمي املفتوحتني �إىل �آخر مدى،
وقد �صعقتني كلماتها.
بعدئذ ُفتح ب��اب الكوخ فج�أة ،دفعة واح��دة
ٍ
وب�صخب ،ودخل ثالثة �أنفار .ارجتفت �أمي جراء
املفاج�أة� ،أدارت وجهها نحوهم  ،وبعد �أن ر�أتهم،
ت�أوهت:
 �آه ،زائر الليل!كان الثالثة م�سلحني .كان ذاك الذي يتقدمهم
ق�صري القامة ،وجهه ملثم بطرف عباءته ،بحيث
ال ُيرى منه �سوى عينيه الرباقتني .كان يرتدي
(( ت�شابان ))(� )1أ���ص��ف��ر ال��ل��ون .وك���ان وجها
الرجلني اللذين كانا يقفان خلفه بقليل ،ملثمني
�أي�ض ًا بطريف عباءتيهما .و املاء كان ين�ساب �إىل
الأر�ض جداول من على �أج�سام الداخلني.
�س�أل ق�صري القامة �أمي:
 كيف حدث �أن عرفتني؟ قد �سمعت عنك على �أل�سنة من و�صفوك،�إ�ضافة �إىل عمامتك ال�سوداء.
 رائ��ع! – قال الرجل ثم �س�أل وهو يتفح�ص�أركان كوخنا الأربعة:
 هل بعتم القمح؟�أجابت �أمي:
 نعم. و�أين النقود؟ارمتت �أمي ،وهي تن�شج ،على جثة والدي ،ف�س�أل
الرجل من جديد:
 ما لك؟ �أمل ت�سمعي؟مل يجبه �أحد.
 �أين النقود؟ � -صرخ الرجل ب�صوت كاد يهزُّمعه الكوخ ب�أ�سره ثم خ ّيم ال�صمت مرة �أخرى.
 ال ب�أ�س� ،سنبحث ب�أنف�سنا – قال ق�صري القامةب�صوت �أهد�أ – �سنبد�أ من هذا ال�صندوق.
رفعت �أم��ي ر�أ�سها فج�أة ،و نظرت �إىل الرجل
الق�صري ،ثم �صرخت :
 ل�ص!�أح�س الرجل باملهانة ،يف حني قهقه (( زائرو
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الليل )).
ــــــــ ل�ص  ...وغد! ــــ بكت �أمي بحرقة ،و علتْ
قهقهة زائري الليل �أكرث ،ف�أكرث .اكت�سى وجه �أمي
بوهج جمنون ،ا�صطكت �أ�سنانها غ�ضب ًا وحنق ًا.
 النقود هناك ...يف ذاك ال�صندوق .خذهاكلها �أيها املر�أة ...اجلبان!
 عالم تقولني (( جبان ))؟! – انقطعت فج�أةقهقهة الرجل.
 �أيها الوقحون .تريدون �سرقة امر�أة تر ّملتل��ت�� ّوه��ا؟  -ر ّدت عليه �أم���ي باللهجة الغا�ضبة
نف�سها – تريدون �سرقة يتيم َف َقدَ �أباه لت ّوه...
فلاّ ً
حة...
الح��ظ��تُ ال��رج��ل ي���ز ُّر عينيه املتوهّ جتني.
ولدقيقة �ساد ال�صمت.
ٍ
ً
 مات؟  -ت�ساءل فاحتا عينيه ،ثم خطا خطوةنحو الأمام ،وحدّ ق يف احلائط – �أما �أنا ففك ُ
ّرت...
يا له من نوم عميق  –...قال الرجل كما لو كان
يحدّ ث نف�سه – فكرت �أنه الذ بال�صمت خوف ًا – ثم
نظر �إىل جثة �أبي – ومل تغلقي عينيه؟!
ركع على ركبتيه� ،أغلق عيني والدي بنف�سه،
ثم �أخرج من جيبه مندي ًال حريري ًا ّ
وغطى ذقنه.
نه�ض ودنا من احلائط ثم نك�س ر�أ�سه .و بعد �أن
التفت بحدةّ � ،
ب�صوت
أطل على �أمي وقال ملراف َقيه
ٍ
عال:
ٍ
 اجمعا النقود من ال�صندوق.د�سها الق�صري يف جيبه
ف�أخرجا ربطة النقودّ .
وقال:
فلنم�ض!
 ح�سن ،ال ب�أ�س،ِ
وخرج الثالثة من الغرفة حتت وقع نحيب �أمي
املر.
غ���ادرين اخل��وف واجل��م��ود .ب���د�أت �أع��ي عمق
امل�صيبة التي حلت بنا .ذابت الغ�صة يف احللق ،و
رحتُ �أن�شج متع ّلق ًا ب�أذيال ف�ستان �أمي:
 ما العمل؟ ماذا �سنعمل الآن يا ماما!؟علي و�أن��ا يف هذه
مل �أد ِر كم من الوقت م�ضى ّ
احلالة� .أذكر فقط �أن الباب فتح فج�أة مرة �أخرى
وكان الرجل الق�صري وحيد ًا هذه املرة .ومن جديد
�سال امل��اء ج��داول من على ج�سمه� .أغلق الباب
وراءه .وال �أدري ملاذا مل نخف� ،أنا و�أمي ،منه هذه
املرة .اقرتب منا متمه ًال.
�س�ألته �أمي  ،و هي تبكي:
 ما الذي تبغي منا ،بعد؟! �ساحميني يا �أختاه – قال الرجل وهو مي�سحيديه املبللتني .ك��ان �صوته مفعم ًا بالإخال�ص
والرفق .كفّت �أمي عن البكاء .ركع الرجل على
ركبتيه ونك�س ر�أ�سه وقال:
 �أيتها الأخت� ،أ�شعر باخلجل �أمامك ...مل �أكنقلت �إنك فالحة ،و�أنا
�أدري �أن زوجك قد تويفِ .
ابن فالح .قلت �إن ابنك قد تيتّم ،و�أنا كنت �صبي ًا
ّ
�سيحل بكما...
حني تويف والدي� .أنا �أعلم الآن ما
لكن ال حت��زين! ثمة رج��ل �سيهتم ب�أمر ول��دك.
�إنه �أنا� ...أنا الذي مل يهتم بي ومل يرعني �أحد.
ظننت �أن �أحوالكم مي�سورة ...عدّ يني �أخ ًا لك .ها
مي�سكما �صديقاي
هي النقود .لقد �أخذتها كي ال ّ
ب�سوء .فلو مل �آخذها لعادا �إليكما و�أخذاها� .أنا
�أعرفهما جيد ًا.
ذهلني.
تطلعنا كالنا �إىل (( زائ���ر الليل )) ِ
كان هذه املرة �سافر الوجه� ،أ�سمر الب�شرة ،خ�شن
ب�صورة ما بوجه �أب��ي .غليظ
الق�سمات ،يذكر
ٍ
الرقبة قويها ،حدقتا عينيه الرباقتني �ضيقتان.
يف اليوم التايل دفنّا �أبي م�ؤدين املرا�سم كلها.
�أخذ (( زائر الليل )) على عاتقه نفقات مرا�سم
الدفن دومن��ا تقتري .وحني �س�أل النا�س �أم��ي عن
ذاك الرجل املجهول �أجابت �أمي ب�صوت مرجتف:
 �إنه �أخي ...جاء من املدينة. يا له من �أخ! – قالوا يحدوهم احل�سد.ً
قائلة:
ومنذ ذلك احلني اعتادت �أمي �أن تعظني
 يا بني! على الإن�سان �أن يكون �شهم ًا. �أجل! كنت �أجيبها ب�شكل �آيل.ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 1ت�شابان :رداء وا�سع من القطن ذو �أكمام طويلة.
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غربة

• �أمل �سلمان

ماتت الذكرى يا �أبي
قد ِ

• عبد احلميد حممود معروف
املتعب
غياهب قلبي
يف
ِ
ِ

فال �أخي َك�أخي

� أ�شدو حنين ًا مِن غدي

وال �صديقي ينتخي

ميحو عذاب ًا لأبتدي

ِعمر ما �سخي
ُكرمى ل ٍ

يوم ًا جديد ًا وما غدي....

مارق
لقلب ٍ
طوبى ٍ

ما�ض يعيدُ ويبتدي
ٍ

طعم احليا ِة ما لقي
َ

فيغدو �أم�سي َكغدي
...
قد ماتتِ الفكرة يا �أبي

تعو ُد الفكرة يا �أبي
املتعب
ري قلبي
ِ
ُتن ُ

وعا َد قلبي ليمتلي

ال�سالم يا �أبي!.
ما
ُ

ِحقد ًا عظيم ًا وما ُبلي

يف عيونِ املبتغي..

ال�سالم يهتدي
فال
ُ

ري ي�ستوي
ذلٌّ وعِ ٌ

وال احليا ُة تبتدي

ري مع العلي
فيهِ احلق ُ

العجاف � َ
�سحر
ِ
ويف ال�سنواتِ
أنبتك ُ

يوم ًا جديد ًا لرنتدِ

هذا جوابي لأعتلي

عِ َ
�شق احليا ِة ونعتدِ

فوقَ احليا ِة و�أغتني

قمر
بياين ْ

طيب الكال ِم يا غدي
َ

آثر و�أكملِ
بطيب امل� ِ
ِ

ما ب َ
ني ا�ﻷ لوهةِ واملحبةِ

...

ُ
املطر
خيط ْ

قد ماتتِ العربة يا �أبي

عمر ًا عليهِ مبقبلِ
َ
عليك يا �أبي
�سالم
ٌ

ُ
وميوت يف
حر الظاللِ
يت�سابقُ �إلينا �سِ ُ

ال�ضوء داخلي

مر َ
جر
ال ُع ِ
ال�ض ْ
ً
طالتْ ليا َ
يل العا�شق َ
متاهة
ني

•دياال الأحمدية

وا�ستجارتْ بالقد ْر
احلب وا�ستفاقَ
فنا َم عنها وليدُ
ِ
حجر
القلب
ُ
ْ
ودماء
مرنا وجع ًا
َ
ال�صمتُ ُيغلقُ ُع ُ
ُ
تعت�صر
احلا�ضر منا
ِ
ْ

�سقطت عنك الألوهة

ي�سجد �ضجيج ذاكرتنا..

كثرية هي الأ�شياء التي تفقد

ي�سكت خ�شوع ًا”

قدا�ستها

ُي ُ
�شعل ال�صمتُ عندها قناديل

تنتحر من علوها كم
تلك التي
ُ

ال�صالة

َ
�سواك جنم ًا يف ف�ضائي
ما عا َد

يبدو �سقوطها نهاية!

كوين � َ
يعتمر
إليك
ْ

كم نكت�شف �أنها بداية!

تاهتْ مراكبي يف الزحا ِم و�أتيتَ

ال�ضوء داخلنا
ي�صبح
هكذا
ُ
ُ

املنتظر
مهدي
ْ

ق�صيدة �أبدية ..ال مي�سها ظالم

ٌ
موت ُيحلقُ يف ا�ﻷ عايل غنى الوجو ِد

ن�صبح
هكذا منلأُ داخلنا �أكرث..
ُ

اندثر
�أ ْم
ْ

َ
مركز ثقلنا

�ست�صلي ا�ﻷ يا ُم ُحبلى بالوعيدِ

ال �شيء ي�شدنا �إىل هناك ..ال

املحت�ضر
ْ

�شيء يعني لنا الكثري

و ُي ُ
راج احلامل َ
ني ومن ا�ﻷ ماين
طل �سِ ُ

ن�صبح هنا ..الآن مع ًا
ُ

ف�أنا ال�سماء

يعتذ ْر

الباب كل
تفتح الأبدية لنا
َ
« ُ

مفتاحها فرحي فلتهبط روحك

َ
�شراعنا � َّ
ال�سفينة باﻻجتا ِه
أ�ضل

حني ..ت�أخذنا معها ..نكت�شف

ف�أنا نبية مملكتي ل�ست بحاجة

املنك�سر
ْ

ال�سماء داخلنا..

أحد.
�ضوءِ � ٍ

أحد
نغيب ..ال من�سك يدَ � ٍ
ُ
ال �أثر للذين مروا من هنا دون
غيابهم فالكل حا�ضر غائب
الكل قريب بعيد
مل تعد تلك االبت�سامة بوابة
جنتي
عبو�س َك جهنمي يا �صاح
مل يعد
ُ
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•حاوره� :أديب خمزوم
يتجه الفنان الت�شكيلي وجيه ق�ضماين يف
لوحاته ومنحوتاته لإب��راز حيوية وحركة
احلروف العربية ،حيث تظهر من خالل بع�ضها
الإيقاعات الهند�سية وتالفيف احلركة امللتوية
واللولبية واحللزونية ،ويف جتاربه يتجه نحو
النحت الفراغي املنفذ بتقنيات ومواد خمتلفة.
ويذهب نحو لغة تعبريية وتقنية �أكرث متثي ً
ال
ل�شخ�صيته ،و�أكرث طموح ًا �إىل ت�أ�سي�س �أ�سلوب
فني يرت�سخ بني عمل و�آخر ،وهو يقوم بتحوير
ال��رم��وز ويحولها �إىل جم��رد خ��واط��ر فنية
مب�سطة ،تدخله يف مغامرات ت�ؤدي يف النهاية
�إىل �إ�ضفاء مناخية ب�صرية وتقنية جديدة ،ال
تلتزم القواعد الأكادميية التقليدية ،بقدر ما
حتقق ال�ضرورات التعبريية احلديثة ،فتذهب
اللوحة واملنحوتة �إىل ترجمة انفعاالته
الداخلية عرب لغة عفوية وتلقائية وخا�صة .
لإلقاء بع�ض الأ�ضواء حول �أعماله الفنية
املتنوعة ،يف موادها وتوجهاتها ،كان احلوار
ال��ت��ايل ،ال���ذي �شمل ب��داي��ات��ه وتنقالته بني
الر�سم والنحت وحتوالتهالتعبريية والتقنية:
•كيف بد�أت عالقتك مع الر�سم والنحت ،وكيف
كانت �أعمالك الأوىل ؟
•• للبيئة �أث���ر كبري يف تكوين ذاك��رت��ي
الب�صرية والثقافية ب�شكل عام  ,طبيعية كانت
�أو اجتماعية  ,حيث ن�ش�أت يف بيئة ريفية
يف غوطة دم�شق  ,عجنت ذاك��رت��ي بطبقات
الطني اجلميلة املرت�سبة على �أط��راف الأنهار
واجلداول ,الطني الذي حمل ب�صمة �أ�صابعي
منذ الطفولة  ,ل ّون ذاكرتي الب�صرية ب�أجمل
الأ�شكال والألوان والر�سوم   ،ومن �صور الطفولة
اللعب بالطني ،ال��ذي ل�� ّون كفي وخ��رج من بني
�أ�صابعي ليحمل �أجمل احلكايا و�أغرب الأ�شكال
العفوية املنحوتة على �شكل هيئة �إن�سان �أو
ح��ي��وان و�أ���ش��ك��ال خرافية ه��ارب��ة م��ن مملكة
بعيدة ،وق�صور �سحرية وبيوت و�أحالم �سكنت
اخليال  ,وما يزال يغلف �شغاف القلب وامل�شاعر
بطبقات رقيقة ون��ت��وءات حانية من ال��دفء
والأمان ،وينقل يل نب�ض الأر�ض ودفئها ,ع�شقت
الطني وحملته مب�شاعري و�أحا�سي�سي لأك ِّون
ت�صوري الفطري الأول ملنحوتاتي  .والطبيعة
الآ�سرة لونت ب�صري باخ�ضرار �شجر اجلوز
وامل�شم�ش واحل���ور وذه���ب احل��ق��ول القمحية
و�شمائل الأزهار والورود امللونة ب�ألف لون ولون
 ,واخلطوط البنية املر�سومة على �أوراق خريف
ال�شجر كمخطوط قدمي , والظالل املت�شابكة
املت�شكلة من ه��روب ال�ضوء بني �أوراق ال�شجر
لرت�سم �أغ���رب ال�صور وا�ستطاالت الأ�شكال
البنف�سجية .
ولعل الر�سوم وال�صور التي يبدعها اخلريف
ع��ل��ى �أوراق ال�����ش��ج��ر ،ك��ر���س��ائ��ل بنية ال��ل��ون
دعتني بجمال وحمبة للمخطوطات القدمية
وال��ر���س��وم الأوىل و�صفحات الكتب املقد�سة
امللونة واملزخرفة واملذهبة ب�أجمل اخلطوط
 .من هنا كان �شغفي باخلط العربي وحروفه
املت�شابكة وال�شاخمة واملنب�سطة على ال�سطور
وامللتفة م�شكلة تناغما ملونا ًبالبني والفريوزي
والذهبي .
وج���دران البيوت الطينية املحملة بعبق
من م��روا ،امل�ضمخة ب�صباغ الأُه���رة امل�صفرة
و(النيل) والكل�س الأبي�ض  ,خمبئة داخلها
زخارف طينية ،وما نق�ش على اخل�شب وما ُطعم
بال�صدف من املوزاييك وزج��اج ملون وقناديل
ومطرزات التكايا املزرك�شة و�أ�شياء و�أ�شياء .
و�أبواب دم�شق التي دخلتها فتحت عيني على
�أفق ال ينتهي ،فتُهت بعامل من ال�سحر واجلمال

ت��ارة �أخ��رى  ,ق��ادرة على �أن تتطور حلالة من
الع�شق وال�سمو مابني �سواد احلرب الذي يكحل
عني ق�صبة وبيا�ض الورق كموتيف (مقد�س)..
و�أحيانا تكون �أكرث م�ساملة و�أقل ِحدً ة ليزهر
�ألوان ًا على �سطح لوحة ’ و�أحيان ًا �أخرى تتوق
ً
منحوتة لت�شق
لف�ضاء �أك�ثر رحابة فتنه�ض
معنى الفراغ .
متلم�س�آ جدران الطني لبيوتها املتعانقة ب�سالم
•بع�ض لوحاتك احل��روف��ي��ة قريبة م��ن �أ�سلوبك
ُ
و�ضعت يف حواريها وعطر النارجن واليا�سمني يف املوتيف ال�صحفي  ..هل هذا من ثمرات عملك يف
حتمل
التي
قلعتها
أحجار
�
و
الهواء
هالة
يزنر
املوتيف؟
�أ�سرار وحكايا وكني�سة حنانيا  ،التي ت�أخذين
••�إن �شغفي باملوتيف جعله كلحظة اخللق
لينابيع من املحبة والت�سامح وي�شمخ �أمامي الأوىل  ,فت�أتي �أع��م��ايل م��ن نحت وكرافيك
اجلامع الأم��وي مب�آذنه املت�سامية ملحبة اهلل وت�صوير كمر�آة ملغامرة اخللق تلك  ,فتتوهج
و�أت�أمل بخ�شوع , و�أده�ش بالأقوا�س والأعمدة بتلك اللحظة �شحنة انفعالية تعبريية تتجلى
والقباب ,بالزخارف والف�سيف�ساء واخلطوط �سواد ًا على عذرية البيا�ض معلنة والدة عمل
العربية اجلميلة ،و�أخ��رج لأ�سواق تفوح منها فني جديد  ,وت��ارة ملونة بخطوط خريفية
رائحة البخور والعنرب و�أعود ملالم�سة الأزمان بنية ال��ل��ون داك��ن��ة وم�صفرة ك���أن��ه��ا �صفحة
الغابرة يف متاحفها وق�صورها ومدار�سها � ,أ�سري �سقطت من خمطوط قدمي ً ,
مو�شى برتاتيل
ب�شوارعها املر�صوفة ب�أحجار مربعة
معبد مقد�س  ,م�شربة بذاكرة كل الأ�شجار من
وحكايا
��ل
ي
لأ���س��م��ع �أ����ص���وات �سنابك اخل��
ماء وه��واء وت��راب  ,ن�سغها كخط �ضوء هارب
الأق��دم�ين  ,وم��ن مناهل ب��ردى �أر���ش��ف غيوم من عمق تاريخ �سرمدي ...بهذا املعنى يكون
ال�سماء  .كل هذه الأ�شياء تتداخل بالبيئة املوتيف �أ�سا�سا يحمل ك��ل الب�شائر ل��والدة
االجتماعية واملعرفية ليمتزج الديني املقد�س العمل الفني �,أكان منحوتة بعد عقلنة املوتيف
بالأ�سطوري واحلكائي و املتخيل والنف�سي ،وما لتوازن وكتلة وفراغ ونوع منا�سب للمادة خ�شب
انحفر على ب َللور الذاكرة  ،كل هذه الأقانيم �أو رخام �أو معدن �أويكون املوتيف �أ�سا�س ًا يرق�ص
كان لها الأثر الأكرب الختياري العفوي جلوقة بالألوان على ايقاع بيا�ض اللوحة ال�صامت �أو
الفنون الب�صرية فكان النحت والر�سم واخلط .لوح كرافيك يعك�س �صدىً حللم احلرب الأ�سود
• جمعت يف معر�ض بريوت بني الر�سم والنحت .فكما املوتيف هو �أ�سا�س العمل الفني  ,فهو
 ..ما �أوج��ه العالقة املتبادلة واملتداخلة يف جتربتك �أي�ض ًا ذاكرته وتاريخه وماهيته وروحه
بينهما؟
•�أنت ت�ستخدم حركة احلرف العربي يف اللوحة
••نعم ..كان معر�ضي يف بريوت ثمرة تالقح واملنحوتة كعن�صر ت�شكيلي وجمايل غري مقروء ،ماذا
ما بني النحت والت�صوير والكرافيك  .امل�ستند عن ذلك ،وهل عندك لوحات حروفية مقروءة؟
�أ�سا�س ًا على ر�ؤي��ة خا�صة للطاقة احلركية
••قدمت ملعر�ضي يف بريوت ملخ�ص جتربتي
الروحية للحرف العربي العن�صرالرتاثي ور�ؤيتي للحرف كمتك�أ �أ�سا�سي لأعمايل الفنية
الأكرث جتريدية وفنية .فكانت �أعمايل نتيجة
(( احل���رف ���ص��ورة  ,وف��ق��ط ���ص��ورة حتمل
لهذا الت�أ�سي�س  الذي عملت عليه بداية من كل املخزون الب�صري ال��ذي بال�ضرورة يعك�س
م�شروع تخرجي ك�أعمال نحتية ومرور ًا بر�سم ذاك��رة وروح وفكر وثقافة �إن�سان ح�ضارتنا
املوتيف وال��ل��وح��ة  ,فهناك ت��راب��ط ع�ضوي ال�سورية  ,فمن الر�سوم والرموز الأوىل و�صو ً
ال
وا���ض��ح وجلي يربطها ببع�ضها ,طبع ًا لطاملا اىل �شكل احل��رف ال��ي��وم م���ازال يختزن بعد َا
انطلقت بعملي م��ن ه��ذه الأر���ض��ي��ة .فالغنى روحي ًا وح�ضاري ًا  ,ينطوي على مكنونات هذه
اجلمايل التجريدي للحرف
احل�������ض���ارة , ف��ي��ه احل��د���س
�أع��ط��اين زخ��م�� ًا وح��ري��ة يف
وال��ف��ك��ر ال�لاواع��ي املختزل
ت��ط��وي��ع��ه و�أع���ي���د ت�شكيله
ل���ر�ؤي���ة وم�����ش��اع��ر وفل�سفة
لأدل����ق����ه ك��ف��ع��ل ���ش��ع��وري
الأول����ي��ي�ن ,ي��ع��ك�����س بر�سمه
تذهب اللوحة
حلظي على بيا�ض اللوحة,
و�صورته ال��ذاك��رة اجلمعية
�أو لأهبه مادة حترك الكتلة واملنحوتة �إىل ترجمة ل��ك��ل م��ا م���رت ب��ه احل�����ض��ارة
لتعانق الف�ضاء ,فمن خالل انفعاالته الداخلية عرب الإن�����س��ان��ي��ة  ,وي��ت��ط��ور ذل��ك
التجريب امل�ستمر ل
احل���رف ب�شكل دائ���م م��ع�بر ًا
إمكانية لغة عفوية وتلقائية
ت��ط��وي��ع احل�����رف وع��ج��ن��ه
ر�سمه عما يحمله من مكنون
وخا�صة.
وخلقه م��ن جديد  ,ح�صلت
داخ���ل���ي )) م��ن ه���ذا املفهوم
على ت�شكيالت ورموز و�أ�شكال
عملت على جت��ري��د احل��رف
ج��دي��دة يظهر احل���رف من
م��ن ال��دالل��ة اللغوية  .ومن
ح�سن حظي �أنني ها ٍو للخط
خاللها ت���ارة ويغيب هائم ًا

ول�ست بخطاط حم�ترف مم��ا �أع��ط��اين ذلك
حرية �أكرب وف�ضاء �أرحب للعبث اجلميل بهذه
اخلطوط لأكت�شف باللعب والتجريب �صور
جديدة للحرف تكاد ال ت�شبه الأ�صل وحتاكيه
باالمياء .وذلك بالغو�ص يف ما يكتنزه من بعد
ت��راث��ي وح�ضاري وروح���ي وفل�سفي   مبتعد ًا
ع��ن تقليد ر���س��م احل���رف ب�شكل كال�سيكي .
من هنا ميكن للمتلقي ر�ؤي��ة �أعمايل ب�صري ًا
متحررة من دالالتها امل�ألوفة  ,ت�أخذ روح احلرف
وال ت�شبهه لتبدو ك�سمفونية ملونة يكون �صدى
احل��روف عالماتها املو�سيقية � .سواء متخ�ض
العمل عن لوحة ملونة �أو كرافيك �أما املنحوتة
يتجلى فيها احلرف ك�صورة جمردة .يف حركة
لكتلة ت�سعى لر�ؤية جميلة من كل الزوايا .
•ماذا ع��ن ال��ت��ن��وع التقني امل��وج��ود يف لوحاتك
ومنحوتاتك؟
••ي�أخذ اختيار ن��وع امل��ادة �أهمية كبرية
ال�سيما �أن هناك تنوعا كبريا يف �أع��م��ايل ما
بني اللوحة واملنحوتة وامل�سطحات الغرافيكية
وه��ذا يتطلب البحث الدائم وب�شكل ح�سا�س
ودقيق الختيار امل��ادة املنا�سبة والأك�ثر قدرة
على التعبري ,والتي حتمل على عاتقها � إظهار
البعد اجل��م��ايل دائ��م�� ًا ,ناهيك ع��ن ���ض��رورة
اختيار مادة دون �أخرى ح�سب متطلبات العمل,
م��ن ناحية تكنيك املنجز النحتي وتقاطع
وملم�س �سطوحه , فهناك �أع��م��ال تعي�ش مع
خاليا ال�شجر فتحملها القطع اخل�شبية ل�سدرة
اجلمال و�أخرى حادة وعنيدة لتت�صلب معدن ًا
ي�شق ال��ف��راغ ,وث��ان��ي��ة ت�شد خ��ي��ال النحات
لي�ضيء حلمها ب�إزميله داخ��ل �سالم الرخام،
هذا على م�ستوى العمل النحتي �,أما الغرافيك
فللأحبار ده�شتها مهما تلونت عند معانقتها
لأبي�ض القما�ش  .ال��ذي َ
من�ش وجهه برموز
و�أ�شكال لوهم حروف مل تخرج من ال�سطح �إال
بقدر عجينة رقيقة لدنة راحت جتمع ال�ضوء
وتبعرثه على فراغ اللوحة املحتمل  ,وللق�صبة
رحلة ارتواء مع احلرب امل�سكون بالكثافة
احلالكة �أو بنور ال�شفافية املتدرج ملنتهاه
َ
املع�شقة بع�ض الأحيان
 .والأل���وان الزيتية
بكوالج من قما�ش ثوب قدمي �أو ذهب  ,و�أعمال
�صيغت م��ن الأك��ري��ل��ي��ك امل�����ش��رب مب���اء العني
ليعلن اللوحة غيمة من جمال .
•�إىل �أي��ن ميكن �أن ت�صل منحوتاتك ولوحاتك
الت�شكيلية على ال�صعيد الأ�سلوبي والتقني؟
••ال ميكن التكهن ب�شكل نهائي لأي �صورة
�سوف ت�صل �إليها جتربتي الفنية  .ولكن هناك
�أ�س�سا وم��ق��دم��ات �أنطلق منها يف بناء عملي
الفني ومن املمكن �أن نتلم�س طريق تطورها ,
فعلى �صعيد الأ�سلوب :
كمقدمة �أوىل � :إخ��راج احلرف من منطيته
التقليدية ومن���وذج���ه الكال�سيكي و�شكله
املحنط اىل �أفق �أكرث رحابة وحرية ليت�أقلم
مع بيئته املتجددة دوم�� ًا , التي تختلف كلي ًا
عن بيئة والدته ومراحل تطوره وتكونه , من
الأبجدية الأوغاريتية والكتابات ال�سامية
الآرامية والنبطية وال�سريانية و�صو َ
ال لتطوره
اجلميل يف الع�صور الإ�سالمية على يد خطاطني
وم�شرعني لقوانني كتابته من ابن مقلة وابن
البواب وغريهم  ,اذ َا �إخراج احلرف لأفق جديد
يكون فيه �أك�ثر ق��درة على التعبري ع��ن روح
الع�صر  ,يعك�س �آمال وثقافة وم�شاعر را�سمه .
واملقدمة الثانية � :إخراج احلرف من املقد�س
وث��ق��ل ال��دالل��ة  .فعندما ن��ح��رر احل���رف من
قواعده املقد�سة والدالالت اللغوية الثقيلة ,
التي حالت دون ر�ؤية �صورته املجردة اجلميلة
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• عدنان كزارة
كتاب (نقد ال�سرد) للدكتور (�أحمد زياد حمبك)
ال�صادر عن دار الفرقان للغات بحلب عام 2012
هو �إ�ضافة جديدة �إىل املكتبة العربية يف النقد
بجانبيه النظري والتطبيقي ،فالدكتور (حمبك)
من موقعه كمبد ٍع للق�صة والرواية ،ومد ّر�س وناقد
لفنون الأدب احلديث وتياراته ،يقدّ م لنا ر�ؤية
مع ّمقة يف ق�ضايا ال�سرد ،يطرح فيها جمموعة من
الآراء اجلديرة باملناق�شة والنظر .والقارئ ي�شعر
للوهلة الأوىل �أنه �أم��ام ناقد متم ّر�س مط ّلع على
النظريات النقدية حديثها وقدميها ،وله موقفه
النقدي اخلا�ص امل�ستند �إىل املمار�سة ،والوعي،
امل�سلحة باملعرفة ،وال��ذي مييل عموم ًا
والذائقة
ّ
ّ
�إىل م�شايعة اجلديد اجلا ّد يف كل فنّ  ،على اعتبار
�أنّ التط ّور �سنّة كونية يف احلياة ،والفن ،والطبيعة،
واملجتمع ،و�أنّ من العبث الت�ش ّب َث ب�أذيال القدمي ال
ل�شيء �إال للتقليد ،والركون �إىل الك�سل ،والتخ ّلي
عن امل�س�ؤولية التي تقت�ضيها حرية املغامرة يف
اجرتاح الآفاق اجلديدة ،واخلروج عن امل�ألوف يف
الثقافة والإبداع.
ول���ذا ن���راه م��ن �أوائ���ل ال��داع�ين �إىل احت�ضان
ال��ت��ج��ارب الفنية اجل��دي��دة ،وك��ذل��ك الأجنا�س
الأدب��ي��ة الوليدة كـ(ق�صيدة النرث) ،و(الق�صة
الق�صرية ج��د ًا) دون �أن تعنيه يف كثري �أو قليل
م�س� ُ
ألة ال��ري��ادة الزمنية يف هذين اجلن�سني� ،أو
م�س� ُ
الت�سليم بكونهما م�ستعارين
أو
�
لهما،
أ�صيل
�
الت
ألة
ُ
وافدين من الغرب؛ لأن املثاقفة قانون �إن�ساين
ّ
مطرد ،وق�ضية الإب��داع يف العلوم والفنون ق�ضية
ح�ضارية ت�سهم فيها جميع الأمم ،وال غ�ضا�ضة
م��ن الأخ���ذ والعطاء يف ظ ّ��ل التفاعل الإيجابي
اخل ّ
�لاق ال��ذي يخدم الإن�سانية جمعاء ،ويرقى
ً
بالنوع الب�شري عرب الإبداع عامة ،والفنّ خا�صة.
وما يهتم به الدكتور (حمبك) حق ًا بالن�سبة �إىل
جناحي احلداثة (على حدّ تعبريه) ،ويعني بهما
ق�صيدة النرث ،والق�صة الق�صرية جد ًا هو م�س�ألة
التطوير ،و�إثبات اجل��دارة الفنية ،والقدرة على
التعبري اجلميل املبتكر ،ث ّ��م الإغ��ن��اء احلقيقي
رث �شهرة بني الفنون الأدبية( :ال�شعر
للفنّني الأك ِ
وال�سرد).
يتناول الكتاب يف درا�ساته التطبيقية الق�صة
ً
ممثلة بنموذجني هما( :الرب ّية) لعبد
الق�صرية
اهلل �أبو هيف ،و(انك�سار الر�ؤى امل�ستحيلة) ملحمد
جربيل .ويتج�سد يف الق�صة الأوىل عن�صر املكان
كعن�صر غ��ال ٍ��ب ت�ستمدّ الق�صة منه جمالياتها
ٍ
وفنياتها ،يف حني تنتمي الق�صة الثانية �إىل ق�ص�ص
ال�شخ�صيات وامل��واق��ف� ،أي� :إن احل��دث يغيب �أو
يبهت يف كلتا الق�صتني دون �أن يكون لذلك ت�أثري
الق�ص الفني.
كبري يف �صدقية انتمائهما �إىل
ّ
و�أرى �أن اختيارهما للدرا�سة من ِقبل امل�ؤلف كان
بغاية �إثبات ما يذهب �إليه من �أن الق�صة الق�صرية
اجل��دي��دة جت���اوزت املفهوم الكال�سيكي يف بناء
الق�صة الفنية ،وا ّتخذت م�سارات متعددة ،وتو�سلت
بتقنيات خمتلفة �صار من ال�صعب معها �أن تخ�ضع
فاملهم يف
لقوانني حم��ددة �أو تعريفات م�س َبقة،
ّ
بنائها :الوحدة ،والتما�سك ،والإمتاع �أو ما ي�س ّميه
الن ّقاد عاد ًة (وحدة الأث��ر)ّ ،
وكل ذلك قد توافر
يف الق�صتني املذكورتني ب���أدوات التحليل النقدي
ال�سابر.
ويف تع ّر�ضه بالدر�س والتحليل �إىل املجموعة
الق�ص�صية (رحلة خيال) مل�ؤلفها زي��اد ال�سراج
يتوقف الدكتور (حمبك) ب���أن��اة �أم��ام كل ق�صة
على ح��دة ،م�صنّف ًا �إي��اه��ا بح�سب طبيعتها �إىل
الق�صة احلوارية ،وق�صة ال�سرية الذاتية ،وق�صة
احللم ،وق�صة البطولة الوطنية ،والق�صة الطويلة
(نوفيال)�..إلخ تبع ًا للم�ضمون �أو ال�شكل الفني،
ُمع ِم ًال مب�ضع اجل ّراح يف التحليل والت�شريح ،منتهي ًا
�إىل ر�أي مفاده �أنّ الفكرة هي العن�صر املهيمن
القا�ص هو نقل
يف الق�ص�ص جميعها ،فك�أن ديدن
ّ
جتاربه يف احلياة والواقع ،ونظراته املختلفة يف
احلب ،والزواج ،وال�صداقة ،والوطنية ،و�سوى ذلك
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قراءات نقدية

نظـــــرة تقومييـــــة فـي كتــــــــــ
رب ما ظنّه �سرد ًا ق�ص�صي ًا فني ًا لكنه
من مو�ضوعات ع َ
يف احلقيقة ،وب�شروط اجلن�س الأدبي الذي اختاره
ك�إطار ،ين�أى عن ذلك ملا فيه من جتريد ،وخطابية،
وحت ّكم مب�صائر ال�شخ�صيات ،وم�صادرة على املتلقي،
ومبا�شرة ،واهتمام بحكاية احل��دث ال ت�صويره.
وهي �أمو ٌر طبعتْ معظم ق�ص�ص املجموعة ،وح ّولتها
�إىل م�شاريع روائية �أو (نوفيالت) با�ستثناء بع�ض
الق�ص�ص القليلة التي تعدّ (يف ر�أي الناقد) ق�ص�ص ًا
ق�صرية فنية.
�صاحب املجموعة
ومل يبخ�س الدكتور حمبك
َ
ح ّقه يف الرتجمة الذاتية له؛ لي�ضع القارئ جتاه
منوذج ٍّ
فذ من الرجال الع�صاميني ،املح ّبني للحياة،
ٍ
املتحدّ ين لظروفهم على ق�ساوتها ،العا�شقني للغة
العربية حتدّ ث ًا وكتابة ،املتقنني للغة الإنكليزية
ً
ترجمة منها و�إليها ،على الرغم من �أنه ال يحمل
م�ؤه ًال علمي ًا �سوى ال�شهادة االبتدائية .و�أظن �أن
هذه اللفتة النبيلة من الناقد يف التعريف باملبدع
لونٌ من التقييم ال�شخ�صي له ال عالقة لها بتقومي
نتاجه مو�ضو ِع الدرا�سة.
وقد نالت الق�صة التاريخية ح ّيز ًا يف الكتاب،
َ
�إذ تناول الناقدُ
ال�سل�سلة التي �أ ّلفها الدكتور عبد
الرحمن با�شا يف �أدب ال�سرية املو�ضوعية عن حياة
ال�صحابة والتابعني ،وه��ي �سل�سلة ك��ان لها ذي��و ٌع
ٌ
و�شهرة وال �سيما يف ميدان الرتبية والتعليم حيث
اختريت يف عدد من ال��دول العربية لتكون �ضمن
مقررات اللغة العربية ،وذل��ك ملا امتازت به من
لغة رائقة بديعة ،ومن
توجيه تربوي ديني ،ومن ٍ
ٍ
ق�ص�صي �شائق ،ومل ي ُفت الدكتور (حمبك)
أ�سلوب
� ٍ
ّ
التنويهُ بهذه املزايا وا�ضع ًا ال�سل�سلة يف مكانها
الطبيعي �ضمن �ألوان ال�سرد .ويف الواقع �أن ق�ص�صها
ٌ
كتب التاريخ القدمي ،وم�صاد ِره
�أخبا ٌر
من�سولة من ِ
البن كثري ،والطربي ،وغريهما ،ومن كتاب حياة
ال�صحابة للعالمة الهندي (الكاند هلوي) ّ
�شذبها
الدكتور عبد الرحمن با�شا ،ورمب��ا ت�ص ّرف فيها
ب�إك�سائها ثوب ًا ق�ص�صي ًا ماتع ًا ال يخلو من طابع
وعظي �إر�شاديّ ّ
ني و�آخر؛ ليخدم
يطل بر�أ�سه بني ح ٍ
ّ
الهدف الذي ّ
توخاه امل�ؤلف �أ�ص ًال وهو تقدمي ملحات
م�ضيئة من حياة ق��اد ِة الأم��ة ،وعظما ِئها ،تكون
نربا�س ًا تهتدي بنوره الأجيال يف فكرها ،و�سلوكها.
ومن هنا ف�إن ن�سبة ال�سل�سلة �إىل الق�ص�ص التاريخي
يف ر�أيي -ال ت�ستقيم كثري ًا؛ لأنّ الق�صة التاريخيةتتو�سل
تعتمد احلدث التاريخي ماد ًة فح�سب ،لكنها ّ
ب��اخل��ي��ال ،وال��ب��ن��اء ال��درام��ي ،واحلبكة الفنية،
وحتليل ال�شخ�صيات؛ لتمنح الق�صة التاريخية
أمر مل يتوافر
�إجازة القبول كعمل �أجنا�سي ،وهو � ٌ
يف ق�ص�ص ال�سل�سلة ،ومل يكن مطلوب ًا منها بالطبع
يف �سياق الأهداف التي ُو�ضعت من �أجلها.
وا�ستكما ًال حللقات ال�سرد يتناول الكتاب بالنقد
روايتني :الأوىل هي (ال�سفر �إىل حيث يبكي القمر)
للأديبة ال�سورية �سها جودت ،والثانية هي (الالز)
للأديب اجلزائري طاهر وطار .والرواية الأوىل
اجتماعية م�أ�ساوية الطابع تدور حول حياة �شاب
ا�سمه (غ��ال��ب) ي��روي ب�ضمري املتكلم حمنته يف
ً
�ضحية
�أ�سرته ،واملجتمع الذي عا�ش فيه ،باعتباره
لف�سادهما ،و�أث��ر ًا م�ش ّوه ًا من �آثارهما ال�سلب ّية،
وق��د انتهت حياته حم��روق�� ًا يف ال�سجن بعد �أن
�س ّعر النار فيه انتقام ًا ممن اعتدى عليه داخل
ال�سجن وخارجه ،فك�أنه ب�إحراقه ال�سجنَ  ،و َمن
فيه يحرق املجتمع الذي هو بالتمثيل �سجنٌ كبري.
يوجه النقد للرواية من حيث �إنها كانت
ُ
والكاتب ّ
َ
�سلبية
�أحادية النظرة ،وكانت �شخ�صياتها ك ّلها
َ
حيوية الر�ؤية،
الطابع ،الأمر الذي �أفقد الرواية
َ
و�صدق متثيلها للمجتمع مبا ينطوي
وواقعي َتها،
ّ
�ير و���ش�� ّر .ول��ع��ل النقاط الإيجابية
عليه م��ن خ ٍ
التي ر�آه��ا الناقد يف ال��رواي��ة مت ّثلت يف التحليل
النف�سي ،واال�ستبطان ،ووم�ضات اللغة املجازية،
واملونولوجات املع ّمقة� ،آخ���ذ ًا على الروائية يف
َ
حتميل ال�شخ�صية الرئي�سية (غالب)
الوقت نف�سه
م��ن الأف��ك��ار ،وال��ث��ق��اف��ة ،والتعبري اللغوي م��ا ال

حتتمل ،وال ُي ّ
توقع �صدو ُره عنها .و�أعتقد �أن الناقد
قد غاىل �أحيان ًا يف تف�سري �سلوكيات ال�شخ�صيات
ٌ
تطبيق
ومواقفها تف�سري ًا جن�سي ًا ،وك���أن الرواية
عملي لنظرية (فرويد) يف الدافع اجلن�سي .كما
ّ
ً
م�ب�رر ًا لها بني الكهف
�أن��ه عقد
مقارنة مل �أج��د ّ
الذي عا�ش فيه (غالب) وكهف (�أفالطون) ِّ
املو�ضح
لنظريته يف املُثل ،والكهف الذي جل�أ �إليه الفتية
امل�ؤمنون يف ق�صتهم امل�شهورة يف القر�آن الكرمي،
�إذ ال توجد عالقة قوية ب�ين الكهوف الثالثة
تت�صل مب�صائر �أبطالها �أو توظيف املكان (الكهف)
َ
نقطة
توظيف ًا درامي ًا مت�شابه ًا .و�إذا كانت العزلة
تقاطع بني كهف (غالب) ،وكهف الفتية امل�ؤمنني،
ف�شتان ما بينهما يف الغاية� ،إذ �إن عزلة (غالب)
كانت ملمار�سة الفح�شاء واملنكر بعيد ًا عن الرقابة
املجتمعية� ،أ ّما عزلة �أ�صحاب الكهف فكانت هرب ًا
بدينهم التوحيدي من وجه قومهم امل�شركني .لكنّ
مقارنة الناقد بني الرواية ،ورواية �أخرى مرتجمة
تتنا�ص معها �إىل حدّ ما يف العنوان،
عن ال�سويدية
ّ
وال�شخ�صيات( :اجلدة واحلفيد يف كلتا الروايتني)
لـ(نيكوال�س
وهي رواي��ة (القمر ال ي��ع��رف)
رود���س�تروم) ،ترجمة الأدي���ب ال�سوري (يو�سف
ط��ب��اخ) ،ك��ان��ت موفقة يف الك�شف ع��ن ثقافتني،
وفل�سفتني� :شرقية وغربية ،وذلك يف �إطار املنهج
اجلديد للأدب املقارن الذي يهتم بطرائق التعبري
عن التجارب الإن�سانية ،و�أ�شكالها ،ومو�ضوعاتها
لدى الثقافات الأممية املختلفة بعيد ًا عن حكاية
الت�أثري والت�أثر امل�سته َلكة.
ويف رواية (الالز) للطاهر وطار يتمكن الدكتور
(حمبك) من القب�ض على املغزى بقوة ،ويعالج
َ
(الثيمة) الأ�سا�سية للرواية التي تدور
بحنكة
ح��ول عالقة امل�ستعمِر بامل�ستع َمر ،وه��ي عالقة
�شائكة ومع ّقدة ق�سمها الناقد �إىل عالقة مع
ال���ذات ،وعالقة مع الآخ���ر .ويف كلتا العالقتني
ي ّت�ضح الوجه القبيح لال�ستعمار يف �صورة �ضابط
فرن�سي يعاين ���ش��ذوذ ًا جن�سي ًا ،وت��و ّت��ر ًا نف�سي ًا،
و�إدم��ان�� ًا على اخلمر على �صعيد ال��ذات ،وميار�س
والتع�صب،
يف ال��وق��ت نف�سه ك ّ��ل �أل���وان ال��غ��رور،
ّ
والق�سوة ،وانتهاك القيم على �صعيد العالقة مع
الآخر (ال�شعب اجلزائري)� .أما عن (الالز) بطل
املت�شاءم
الرواية ولق ُبه يعني :اللقيط �أو الأعور
َ
منه ،ف�إنه يتعاون ظاهري ًا مع ال�ضابط امل�ستعمِر،
وي���روي ���ش��ذوذه اجلن�سي (امل��ازو���ش��ي) بالإ�شباع
وال�ضرب ،م�ستفيد ًا من ه��ذه العالقة يف تهريب
الثوار �أبناءِ وطنه من الثكنة الفرن�سية ،وخدمة
املقاومة الوطنية اجلزائرية ،مع ّر�ض ًا نف�سه للوقوع
ثم القتل .وي�برع الناقد يف الإم�ساك
يف الأ�سرّ ،
رب ما
مبفتاح العالقة بني امل�ستعمِر وامل�ستع َمر ع َ
ٌ
ي��دع��وه (اجل�����س��دي��ة) ،فامل�ستعمِر ج�سدٌ
عاجز،
ٌ
�صي ،ينظر �إىل امل�ستع َمر على �أنه ج�سدٌ
منفعل ،مخَ ٌّ
للفحولة ي�ستمتع به �أو ّ
يلتذ بتعذيبه ،وانتها ِكه،

وقت ِله دون �أن يتم ّكن من �إزهاق روحه احلية؛ ولهذا
نت �أن ُيق َتل بج�سد
يكون م�صري امل�ستعمِر
كج�سد ن ٍ
ٍ
امل�ستع َمر نف�سه بعد ما ظنّ �أنه انتزع روحه( :مقتل
ال�ضابط الفرن�سي على يد بعطو�ش اجلزائري)� .إنّ
هذا التحليل العميق ملغزى الرواية ور�ؤيتها يذ ّكر
القارئ برواية (فرانز فانون) ال�شهرية (معذبو
الأر���ض) ،ترجمة (علي موال) التي ُعنيت بك�شف
فظائع اال�ستعمار الفرن�سي يف اجلزائر ،وحتليل
�أث��ر اال�ستعمار الغربي يف الت�شويه اجل�سدي،
والنف�سي لل�شعوب امل�ستع َمرة ،و�إن كانت املعاجلة
الفنية يف الروايتني خمتلفة .غري �أن الغائب يف
درا�سة الدكتور حم ّبك لرواية (الالز) هو اجلانب
التقني �أو املبنى احلكائي وفق ًا لعلم ال�سرديات� ،إذ
مل تتط ّرق الدرا�سة �إىل موقف الراوي من مرو ّيه
(التبئري �أو وجهة النظر) ،وما ي�ستتبع ذلك من
ا�ستخدام ال�ضمائر ،وتنويعها يف لغة الرواية ،كما
مل حت ّلل الزمان واملكان يف عالقتهما املتوا�شجة
ببع�ضهما بع�ض ًا ،وبال�شخ�صيات عرب ال�سرد ،ف�ض ًال
ع��ن �أن �شخ�صية (ال�ل�از) املعنونة بها ال��رواي��ة
مل ْ
تنل من التحليل ما نالته �شخ�صية ال�ضابط
الفرن�سي على الأقل.
يف اجلانب النقدي النظري ُعني الكتاب بتقدمي
ر�ؤىً ذاتية يف الرواية ،والق�صة الق�صرية ،والق�صة
الق�صرية جد ًا ،وقد �شاء الدكتور حم ّبك �أن يطلق
َ
ت�سمية الر�ؤية الذاتية
على �آرائه النقدية فيها
ً
التزام ًا منه باملو�ضوعية ،وابتعادا عن الأحكام
املطلقة يف النقد الذي ال يعرتف بثبات النظريات
وجمودها ،ويدعو �إىل تعددية الر�ؤى واختالفها
لتفعيل احلراك النقدي وتطويره نحو الأف�ضل.
ون�ستطيع �أن نتعرف موقف الدكتور حم ّبك من
الأدب والنقد ،وفهمه لهما من قوله يف مقدمة
الكتاب:
«من امل�ؤكد على مر التاريخ �أن الأدب ال يخ�ضع
للقواعد والقوانني وال�ضوابط ،و�أنها ال ت�صنعه،
ب��ل تقتله وتق�ضي عليه ،وال ميكن الإب���داع من
خاللها ،بل ال ميكن الإب��داع �إال باخلروج عن كل
ما ا�ستق ّر  يف الأدب من �أعراف ومفهومات ،لإبداع
�أعراف ومفهومات جديدة قد تتحول عند املق ِّلدين
�إىل ق��واع��د وق��وان�ين ،ول��ذل��ك �سرعان م��ا يكون
اخلروج عنها مرة �أخرى ،وهكذا دواليك ،وهذه هي
�سنة الإبداع يف الأدب واحلياة ،وهذه هي احلرية
احلق ،يف دورة متجددة جتدُّ َد الأدب واحلياة «
و�إنّ ال��ق��ارئ ليطرب لهذه املتع الكثرية التي
يجنيها م��ن ق��راءت��ه لف�صل (متعة ال��رواي��ة)
حيث يذهب الكاتب �إىل �أن ثمة غريزة تتحكم
يف هذه املتعة وهي غريزة ال�سرد التي ميتاز بها
الإن�����س��ان دون �سائر الكائنات احل��ي��ة ،وجتعله
ميا ًال �إىل احلكي ،واال�ستمتاع باحلكي �سماع ًا،
و�إب���داع��� ًا ،ون��ق��د ًا .ث ّ��م ي��ف�� ّرع الكاتب على متعة
ال�سرد يف الرواية َ
متعة التعرف �إىل ال�شخ�صيات،
وفهم الذات والآخر من خاللها ،ثم متعة اخلربة
باملا�ضي ،وامل�ستقبل ،والواقع املعي�ش عرب املواقف
املختلفة ،واملو�ضوعات الكثرية ،وامل�ساحات الزمنية
املتنوعة التي تغطيها الرواية؛ مما يز ّود القارئ
بتجارب ثرة ع ّز نظريها ،ويع ّمق نظرته �إىل الواقع
ويح�سن من �آل��ي��ات التعبري عن نف�سه،
واحل��ي��اة،
ّ
وم�شاعره ،و�أفكاره مبا يدّ خر من مفردات لغوية،
�شاملةّ ،
مة،
ويت�س ّلح به من ر�ؤي��ة للأحداث
منظ ٍ
ٍ
متما�سكة ،ت�ستند �إىل املنطق ال�سببي ،واملعرفة
ٍ
الكلية املن�سجمة دون التقليل -مع ل ّ��ذة املعرفة
ُ
اخليال رك َنه
هذه -من �أهمية اال�ستمتاع الذي يُعدّ
الأ�سا�سي يف عملية الإبداع والتل ّقي على حدّ �سواء.
ي�ضحون بقيمة
وينعى الدكتور حم ّبك على الذين ّ
اال�ستمتاع يف �سبيل البحث عن املغزى ،والفكرة يف
الرواية ،وال �سيما املغزى ال�سيا�سي� ،أو البحث عن
التطابق بني �أحداثها ،و�سرية م�ؤ ّلفها ،مهدرين ّ
اللذة
املح�صلة من معاي�شة الرواية ب�أحداثها،
احلقيقية
َّ
و�شخ�صياتها ،ومواقفها التي جتعل املتلقي ميار�س
حيوات متعدّ دة
حيا ًة �أخ��رى بحلوها وم ّرها ،بل
ٍ

قراءات نقدية\تتمات

ـــــــاب نقـــد ال�ســـــــــــــــــــــــــــرد
�صح التعبري .والواقع �أن ف�صل (متعة الرواية)
�إن ّ
من �أمتع ف�صول الكتاب و�أغناها؛ ملا فيه من �أ�صالة
التحليل جل��وان��ب املتعة يف ال��رواي��ة و�أ�شكالها،
ا�ستقى امل�ؤ ّلف م�صادرها من النف�س الإن�سانية ،وما
رك��ز يف طبيعتها ،وم��ن ال�سديد يف نظريات الفنّ
وعلم اجلمال.
وال يفوتني �أن �أ���ش�ير �إىل تعليله للمتعة يف
احلوار باللغة الف�صحى �إذ يقدّ م دلي ًال ق ّلما التفت
َ
مقابل
�إليه الدعاة �إىل التزام الف�صحى يف احلوار
بحجة واقعيتها ،وهو �أن الفنّ
املنحازين للعامية ّ
لي�س ن�سخ ًا للواقع بل هو خلق لواقع �آخ��ر �أكرث
ج��م��ا ًال ال ت��ق��در ع��ل��ى م��ق��ارب��ت��ه ���س��وى الف�صحى
بغنى معجمها اللفظي ،ودقة تعبريها عن النف�س
والأ���ش��ي��اء ،وتنوع �أ�ساليبها وتراكيبها ،وروع��ة
اخل��ي��ال يف جم��ازه��ا ؛ مم��ا ال تقدر العامية على
جماراتها فيه ملحدوديتها يف املكان والزمان.
و�أجدين هنا مدفوع ًا �إىل اقتبا�س ر�أي الدكتور
حم ّبك يف احلوار على الرغم من طوله ،وفيه يقول:
«ويجد القارئ للرواية متعة كبرية يف احلوار
ب�ين ال�شخ�صيات ،وه��و غالب ًا ح��وار مكثفّ ،
دال
على ال�شخ�صيات ،يك�شفها ،ويع ّرفها ،وه��و حوار
يط ّور احلوادث وين ّميها ،ويتم فيه ا�ستخدام اللغة
بطالقة وذك��اء وحيوية� .إنّ احل��وار يف الرواية
مب�ستواه الفني واجل��م��ايل والنف�سي واحل��ي��وي
الراقي ال يكاد ي�شبهه �أي حوار بني اثنني يف الواقع،
ولو كانا من �أكرث النا�س بالغة ،وف�صاحة ،ورجاحة
عقل ،وح�سن تدبري وتفكري؛ لأن احلوار يف الرواية
موظف ومدرو�س .ولذلك يجد فيه القارئ متعة
ال تعدلها متعة ،ويتمنى ب�صورة عفوية لو كانت
�أ�شكال احلوار يف الواقع كذلك.
وم���ن ه��ن��ا ت��ب��دو ال��دع��وة �إىل ك��ت��اب��ة احل���وار
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�إق�صاء كما يحلو لبع�ض النقاد �أن
بالعامية منافية لقانون الفن
يزعموا .وقد تكون هذه الآراء
ومبدئه ،لأن الفن لي�س نق ًال
تلخي�ص ًا ملا يرتدد كثري ًا يف كتب
للواقع ،وال ت�صوير ًا له� ،إمنا
النقد ،غري �أن ت�أكيدها من وجهة
هو �صياغة فنية للواقع ،يتم
ن��ظ��ر م��ب��د ٍع للق�صة الق�صرية،
فيها �إع���ادة بنائه
وتركيبه ،يرى يف املثاقفة قانونا
وال��رواي��ة مثل الدكتور حم ّبك،
ب���ل ي���ع���اد ف��ي��ه خ��ل��ق��ه وف��ق
�شروط فنية ،وقيم �إبداعية� ،إن�سانيا مطّ ردا ،و�أن
وت�صفيتها من �شوائب التناق�ض،
ٌ
ومفاهيم جمالية .واللهجة ق�ضية الإبداع يف العلوم
ٌ
وتثبيت لأهميتها يف وعي
تعزيز
العامية ال ت�ساعد على �إعادة والفنون ق�ضية ح�ضارية املتل ّقي ووجدانه.
البناء ،فهي �أقل من الف�صحى ت�سهم فيها جميع الأمم .اجل����ول����ة الأخ����ي���رة ل��ه��ذه
ال��ن��ظ��رة التقوميية يف كتاب
غنى يف املفردات والرتاكيب،
ً
(نقد ال�سرد) �ستكون خم�ص�صة
ع��ل��ى ال���رغ���م مم���ا ق���د متلكه
للق�صة الق�صرية جد ًا .وامل�ؤ ّلف
بع�ض م��ف��ردات��ه��ا وتراكيبها
ال يخفي منا�صرته لهذا اجلن�س
من �إيحاءات هي رهينة زمان
ّ
م�ستهل املقالة،
مر �آنف ًا يف
معني ،ومكان حمدود ،وتبقى الف�صيحة �أقدر منها الأدب��ي اجلديد كما ّ
على بناء احلوار .وامل�شكلة ال تكمن يف العامية �أو فهو من �إف��راز تناق�ضات الواقع ،وا�ستجابة لها
للتحرر من �إ�سار
الف�صيحة� ،إمن��ا تكمن يف القدرة على بناء حوار يف الوقت نف�سه ،ويدعو املتلقي
ّ
فني يخدم العمل ال��روائ��ي ،يتجاوز فيه املبدع النظرة امل�سبقة ،والقواعد اجلامدة يف تقنني هذا
اجلن�س الأدبي �أو ذاك ،و�إىل التعامل مع الق�صة
�إ�شكالية العامي والف�صيح».
يف ر�ؤية الكتاب للق�صة الق�صرية يعر�ض امل�ؤ ّلف الق�صرية ج��د ًا على �أن��ه��ا بنية ج��دي��دة حتتاج
لطبيعتها ووظيفتها ك�شكل �سردي يعبرّ عن موقف يف تذوقها ،وتقييمها �إىل النظر يف مكوناتها،
لفرد م���أزوم من و�أ�ساليبها ،وط��رائ��ق تعبريها ال�ستقاء القيم
��دث يقع ٍ
جزئي من احلياة� ،أو ح ٍ
أنا�سي ال��واق��ع ،مع مراعاة ال ِق�صر يف �صياغتها ،اجلمالية ،والفنية من داخلها ال من خارجها ،دون
� ّ
والتكثيف ،والإي��ج��از ،والتو ّتر ال��درام��ي .ويرى �أن ي�شرتط يف بنائها �سوى التكثيف ،والإيجاز،
امل�ؤ ّلف �أن ّ
يوم من حياة الكائن الب�شريّ �إنْ هو �إال والإدها�ش ،ملمح ًا �إىل ا�ستقرارها كجن�س �أدبي
كل ٍ
ق�صة ق�صرية ينق�صها الإطار اللفظي الفني ل ُت�س َبك ���ص��درت فيه جمموعات ،ون�ش�أت عنه وب�سببه
ٌ
درا�سات �أكادميية.
فيه ،ثم يقارن بني الق�صة الق�صرية والرواية يف
ميزان املبدع من حيث �سهولة التعاطي ّ
وي�ؤ ّكد �أن ث ّمة مفاهيم ومبادئ يف الأجنا�س
لكل منهما
و�صعوبته ،متطرق ًا للتقار�ض بني ماه ّيات الأجنا�س الأدب���ي���ة يُ��ع��دّ وج���وده���ا ���ض��روري�� ًا ك��احل��دث،
ورواية ،وق�صة ،يف �إطار وال�شخ�صية يف الق�صة ،والعاطفة ،والإيقاع يف
و�شعر،
م�سرح،
الأدبية من
ٍ
ٍ
ٍ
ً
التكامل والإث��راء ،نافيا �أن يكون بينها �إلغاء �أو ال�شعر ،وفرقّ كب ٌري بينها وبني القوانني ،والتقنيات

املتغيرّ ة بطبيعتها التي ي�صول املبدع فيها ويجول،
ُ
حرية
التجديد فيها واالبتكا ِر
ويتحقّق من خالل
ِ
الإب��داع الفني ،وتطو ُره عرب الأزمنة ،والبيئات
املختلفة .وي�ستغرب الكاتب من قبول املجتمع
العربي للجديد يف مظاهر احلياة اال�ستهالكية،
ورف�ضه يف الوقت نف�سه للجديد يف الثقافة .ويف
بحال
الواقع �أن م�س�ألة الثقافة معقّدة ال تقا َرن
ٍ
من الأحوال مب�س�ألة ال�سلعة اال�ستهالكية؛ ذلك
�أن الثقافة كال�شعو ٍر جمعي ترتبط باملوروث
بامل�سا�س به ،من
وما له من قد�سية ،وما ُيخ�شى،
ِ
دقيقة من حياة
مرحلة
وتغريب يف
�ضيا ٍع للهو ّية،
ٍ
ٍ
ٍ
الأمة تتناهبها فيها الأطما ُع ،والإيديولوجيات،
وال�سيما �أن هناك من ي��رى �أن ه��ذه الأجنا�س
الأدب��ي��ة اجل��دي��دة كق�صيدة ال��ن�ثر ،والق�صة
ٌ
وافدة تهدف �إىل ت�شويه
أجنا�س
الق�صرية جد ًا �
ٌ
اللغة العربية ،والذائقة الأدبية مع ًا ،ورمبا �إىل
هدم القيم ،وقد يجد القائلون بهذا دلي ًال ح ّي ًا
يف النماذج الرديئة م��ن ه��ذه الأج��ن��ا���س �شك ًال
ُ
وددت لو �أن الدكتور حم ّبك
وم�ضمون ًا؛ ولهذا
ق��ام بتحليل بع�ض النماذج من ق�صيدة النرث،
والق�صة الق�صرية جد ًا ل ُيلقي بع�ض ال�ضوء على
القيم اجلمالية ،والفنية ،والفكرية التي تزخر
بها ،رغم ت�صريحه يف الكتاب ب�أنه مل يعمدْ �إىل
لكاتب ما� ،أو االنحياز
حترج ًا من الدعاية
ٍ
ذلك ّ
�إىل ر�ؤية مع ّينة .و�أعتقد �أنه لو فعل لكان من باب
�سدّ الذرائع كما يقول الفقهاء .و�أح�سبني �أنني
بهذه الرغبة املجر ّدة �أحفز امل�ؤ ّلف �إىل ت�ضمني
درا�سات
كتابه يف طبعاته القادمة �-إن �شاء اهلل-
ٍ
تطبيقية يف الق�صة الق�صرية ج��د ًا على وجه
اخل�صو�ص يتحقّق فيها الإمتاع ،والإقناع على حدّ
�سواء.

وجيه ق�ضماين بني الر�سم والنحت� :أعمل لإخراج احلرف من املقد�س وثقل الداللة >>> تتمة �ص13
 ,فر�سم احلرف و�شكله الب�صري فقط مينح املتلقي متعة ب�صرية
جلية  ,وكان التعبري من خالله �أكرث حرية وجوهرية ليخرج
من برزخ العملية الفنية ويولد من جديد ا�شارة �أو رمز �أو �شكل
يحمل داللته ب�شكل �أجمل و�أدق .فهل يوجد رمز �أبلغ من ر�سم
ال�سهم ليدل على اجلهة ؟ وحالة الرف�ض �أبلغ من ) ×(   وهو
جوهر ح��رف(   ال .) وكيف نعرب عن حالة االنطواء من دون
تخيل حركة حرف الهاء امللتف على نف�سه وال�شموخ املت�سامي
حلرف الألف والنهو�ض للكاف .
كل ما تقدم يعطي مالمح �صورة ما �سوف ي�صل �إليه الأ�سلوب
بتجربتي مع الكثري من التب�سيط واالخت�صار ل�صالح جمالية
ال�شكل  ,ودقة التعبري والقلق اللحظي عند حالة خلق العمل
الفني.
�أم��ا تقني َا :طبيعة العمل الفني وتكنيكه يدلنا على املادة
التي �سوف حتمله �أكانت خ�شب ًا �أو رخام ًا �أو   الخ  ,ومع التطور
التكنولوجي ال�سريع رمبا ن�ستخدم مواد مل ُتعرف بعد ...قادرة
على التعبري �أكرث �أو �أقل .
مع �أنني �أميل ال�ستخدام اخل�شب ومعدن الكروم والرخام يف
تنفيذ �أعمايل النحتية � ,أما �أعمال الر�سم والغرافيك فهناك
رغبة لتجاوز النمط العام ل ًلوحة امل�سندية امل�ؤطرة الدخيلة
علينا ,لأجد م�ساحة �أرحب مثل �ألواح خ�شبية �أ�شبه ب�أعمال فن
العجمي �أو اجللد الطبيعي �أو اجلدران  ,وكذلك الألوان كلما كانت
مرتبطة بالطبيعة ومنها  ,كلما حملت نب�ض روحنا وم�شاعرنا .
•ما املعار�ض الفردية واجلماعية التي اقمتها وم��ا التحوالت التي
طر�أت على كل معر�ض؟
•• لي�س هناك من حتوالت مفاجئة �أو �أ�سا�سية نتيجة معر�ض
�أو م�شاركة يف ملتقى للنحت �أو ور�شات عمل حمددة  ,بقدر ما
تكونت يف طريق التجربة �إ�شارات وتراكمات للخربة وقراءات
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عمقت التجربة و�أ�سهمت يف تكوين فهم ملا �أقوم بعمله  .فكان
لدرا�ستي يف مركز �أدهم ا�سماعيل للفنون �أثر يف جتربتي اللونية
وتبلور جتربتي النحتية يف �أروقة كلية الفنون اجلميلة متخ�ض
عن ت�أ�سي�س مل�شروعي الفني ,توجته مب�شروع تخرجي ( ا�ستلهام
روح احلرف يف �أعمال نحتية معا�صرة) .و�شغفي باخلط العربي, 
ور�سمي للموتيف بداية يف جملة جي�ش ال�شعب واجلندي العربي
 .خ�لال وج��ودي باملكتب الفني ل�ل��إدارة ال�سيا�سية وم�شاركة
زمالئي بالإ�شراف على معار�ض الإدارة و�أن�شطتها الفنية .وفوز
ت�صميمي مليدالية نفذتها الإدارة .واهتمامي بر�سم املوتيف
ال�صحفي ملجلة الناقد وملحق الثورة الثقايف وجملة كتابات
معا�صرة وذلك ل�سنوات طويلة .وم�شاركتي بعدة ملتقيات للنحت
....كل ذلك �ساهم يف بلورة جتربتي الفنية .
• م�شاركات باملعار�ض ال�سنوية التي ت�شرف عليها وزارة
الثقافة                     
• م�شاركة يف معر�ض ال�شباب ( �صالة ال�شعب ) 1996
• م�شاركة مبلتقى النحت الدويل الأول  -الالذقية 1998
• م�شاركة مبلتقى النحت ( مدينة املعار�ض بدم�شق ) 2003
• م�شاركة يف تنفيذ لوحة بانورامية دعم ًا لن�ضال �أهلنا يف
فل�سطني 2004
• معر�ض ف��ردي لأعمايل نحت – ت�صوير – كرافيك (
ال�صالة الزجاجية ) بريوت 2014 - 1 – 16
• م�شاركة مبعر�ض ( ملونات �شامية ) �صالة ( زمان ) بريوت
2014
•كلمة �أخرية
••مل تلق م�س�ألة فنية من اهتمام ونقا�ش وحتليل وحوار
ودرا�سة ومتح�ص من قبل النقاد والفنانني واملنظرين بالفن
مثلما حظيت به ((احلروفية)) كم�صطلح فني م�شروع �أو كفعل

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

�إبداعي ملمو�س  ,منذ خم�سينيات القرن املا�ضي وتخل�صنا من
اال�ستعمار والتبعية مع ظهور ب��وادر نه�ضوية ,طرحت م�س�ألة
خلق فن عربي �أ�صيل يحمل هوية وا�ضحة املعامل وت�ستند على
الإرث الرتاثي والثقايف العربي ،ومتثلت بجماعة البعد الواحد
يف العراق وحتى يومنا مازالت ت�أخذ حيز ًا مهم ًا يف واقعنا الثقايف
والفني ,وعالقتها بالرتاث واملعا�صرة ,و�أ�سئلة كثرية وجداالت
عن عودتها بعد والدتها حل�ضن الفن الغربي � ,أو �أنها حطمت
الرتاث و�شوهته �أو �.أو
كل هذه الأ�سئلة م�شروعة  ,م�شروعة وحمقة ...ولكن يف
النهاية �أينما و�ضعنا هذه املدر�سة �أو االجتاه  ,على الرغم من
�أنها جمعت حتت جناحيها الغث وال�سمني  ,وحمل رايتها كبار
الفنانني �أمثال� :شاكر ح�سن �آل �سعيد و�ضياء العزاوي و�سامي
برهان و�سعيد طه وحممود حماد وعبد القادر �أرنا�ؤوط و�سمري
ال�صايغ وجن��ا امل��ه��داوي ور�شيد قري�شي وغريهم على م�ستوى
الت�صوير� .أم��ا يف النحت قالئل �أم��ث��ال :جميد جمول و�إي��اد
احل�سيني و�سامي برهان .وعلى م�ستوى التطوير الفني للخط
العربي �أمثال ال�صكار وامل�سعودي وال�شعراين .وهناك الع�شرات
ممن ادع��وا احلروفية مبجرد �أنهم �ض ّمنوا �أعمالهم حرف ًا �أو
كلمة.
من هنا يجب البحث و�إعادة النظر وب�شكل دقيق ومرن ومنفتح
بكل ما قيل وكتب عن (احلروفية) كم�صطلح �أو ً
ال و�إبداعات
حا�ضرة ثاني ًا ح��ول ه��ذه التجربة الفنية والتي مل تكتمل
مالحمها بعد .فنحن يف النهاية �أمام عمل فني جمايل مهما كانت
ت�سميته �أو حتت �أي ت�صنيف وحتت �أي مدر�سة فنية يدرج .
و�أخ�ير ًا كل ال�شكر وامل��ودة لك ا�ستاذ �أدي��ب الناقد ال�شامل
والفنان ،ولإدارة ال�صحيفة ،ولكل من يفعل فع ً
ال �إيجابي ًا يف وقت
ت�ضمد �سوريتنا احلبيبة جراحها لأفق �أجمل.

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.

16

أخبار

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1497" :الأحد 2016/7/ 10م �5 -شوال1437هـ

•�أ.حممد حديفي

وطنٌ م�شـــرعٌ لل�ضياء
شهقة للضوء تنير بسط نفوذه وسيطرته على المنطقة بعد إسقاط الدولة السورية ،وعمد
فجر على تفاصيل الوطن ،وعند أول
ٍ
مع إطاللة كل ٍ
وبشر
سهوله وهضابه ينبري التاريخ ليسجل فوق صفحاته الخالدات ما صنع في تلك اآلونة إلى سرقة البترول السوري وسرقة مصانع حلبّ ،
هذا الشعب من
عاجال فمد
آجال أو
ٍ
ً
أمجاد وبطوالت وتضحيات ستكون في القادم من األيام المرتزقة من أعوانه بأن سورية ستصبح في قبضته إن ً
نحو
المسيرة
لتكمل
القادمة،
األجيال
بها
تهتدي
وبهاء
وفخر
عز
وسهل دخولهم إلى األراضي
ٍ
منارة ٍ
المسلحين التكفيريين باألسلحة والعتاد ّ
الكون
تراب
فوق
ليفسح
وخلوده،
وثباته
ألصالته
يرسخ
وهو
الوطن
شروق
السورية ،وراح يعتلي المنابر كطاووس أرعن ويطلق التهديد والوعيد
الشاسع أجمل
ٍ
مكانة تليق ببطوالته وثباته ،وترتقي لمستوى التضحيات يسعفه في ذلك تآمر قطر والسعودية ومن خلف الجميع كانت تقف
إلى
أقصاه
من
العالم
سيدرك
وعندها
يزال،
وما
قدمها
النبيلة التي
الواليات المتحدة األمريكية مساندة وداعمة ،والهدف من وراء ذلك كله
أقصاه أن أجمل األوطان وأبهاها وأكثرها نبال هي األوطان التي اغتسل
هو إسقاط الدولة السورية ،واحتالل األرض وبسط نفوذه فوقها ،وبذلك
مرات ومرات بمداد الدم....
ترابها ٍ
يكون قد حقق أهدافه ووسع حدود إمبراطوريته...
حينما بدأت هذه الحرب الظالمة والجائرة على هذا الوطن الرائع سورية
هلل كثيرون لمناظر الدماء والقتل والتشريد والتنكيل الذي بدأته ثم ارتكب الخطأ التاريخي وأمر بإسقاط الطائرة الروسية “سوخوي ”24
العصابات المسلحة ،وقاده التكفيريون الذين جاءوا متعطشين للدم وقتل طيارها وحين ُطلب منه االعتذار عن ذلك رفض مكابرًا وصرح من
السوري النبيل ،تسوقهم رغبة طاغية في إزالة كل أثر أو معلم شيده على أكثر من منبر بأنه لن يعتذر معلنًا بأنه مارس حق بلده الطبيعي في
اآلباء واألجداد فوق تراب هذه األرض ،وقد استغرق ذلك دهورًا وقرونًا الدفاع عن النفس مع أن جميع المصادر أكدت بأن الطائرة الروسية لم
كلل أو ملل في تخترق األجواء التركية وإنما أسقطت فوق األراضي السورية...
كانت خاللها أيدي العرب السوريين تعمل وتعمل من دون ٍ
ومرت األيام فتغير المشهد على األرض وانبرى الجيش العربي السوري
سبيل أن يعلو الصرح ويكتمل البنيان...
لم يرق هذا ألعداء الله واإلنسان فتناخوا وتكاتفوا وتوحدت جهودهم ،والشرفاء من حلفائه ّ
يضيقون الخناق على المرتزقة الذين راهن عليهم
ثم تقاطروا من مشارق األرض ومغاربها مدججين بأسلحة القتل والدمار ،أردوغان ووصلت النار إلى داخل حدوده بحيث صرنا نسمع كل يوم صدى
وقلوبهم يملؤها الحقد والرغبة في القتل والتدمير ،ونواياهم واضحة لتفجير هنا وعملية هناك وكل ذلك في قلب المدن التركية ،ووصل هذا
بصر وبصيرة ،وهي إزالة سورية من الوجود ،وتدمير كل المتجبر إلى قناعة بأن النار التي أسهم في إشعالها قد ارتدت إليه فعمد
ومائلة لكل ذي ٍ
وتحقيق
الطاهرة،
األرض
هذه
على
سيطرتهم
لبسط
شيء حي فيها
ٍ
إلى الصلح مع الكيان الصهيوني وتناسى كلية حادثة سفينة “مرمرة”
على
ترجمته
يمكن
والذي
الصهاينة،
أذهان
راود
طالما
الذي
الحلم المزمن
الشهيرة ظنًا منه بأن التحالف مع الكيان الصهيوني سينقذه من ورطته
األرض بأنه يرمي لتهجير سكان هذا البلد وبسط نفوذهم وسيطرتهم ويحمي حدوده التي أصبحت هشة وواهية بسبب أخطائه المتكررة...
وبكثير من االستهجان واالستنكار ما قاله وفعله
فوق ترابه ..وهنا نتذكر
ٍ
ذليال وخطيًا إلى روسيا عن
ولم يقتصر األمر على ذلك وإنما قدم اعتذارًا
ً
العثماني الذي سبقه الزمن “رجب طيب أردوغان” الذي زينت له أحالمه
إسقاط الطائرة ذارفًا الكثير من دموع التوبة.
بأنه سيعيد تاريخ أجداده القتلة ويعيد للدولة العثمانية مكانتها في
المنطقة العربية واإلسالمية ،وأول شيء يمكن فعله من وجهة نظره وهنا تعود بي الذاكرة إلى عنجهية هذا المكابر الهارب إلى األمام ،وتعود
أن يقدم نفسه على أنه البطل المسلم المرسل لتحرير فلسطين من بي أيضًا إلى الحكمة السورية والصبر السوري ،لتترسخ القناعة في أعماق
الصهاينة فافتعل تلك الحادثة المشهورة في أحد المؤتمرات وانسحب الجميع بأننا كسوريين سننتصر في نهاية األمر ألننا أصحاب حق وألننا
من الجلسة احتجاجًا على عدم إعطائه الوقت الكافي للبرهنة على رغبته أيضًا دفعنا الكثير من التضحيات ،وقدمنا فلذات أكبادنا شهداء على
وإصراره بإعادة حقوق الفلسطينيين المسلوبة ،بعد ذلك راح يمد الخطوط مذبح الوطن ،وغدًا وليس هذا الغد ببعيد ستعود سورية إلى كامل ألقها
مع بعض العرب واضعًا نصب عينيه إقامة منطقة عازلة في شمال سورية وبهائها ،وتكنس من فوق أرضها كل التكفيريين وداعميهم ،وعندها
متاخمة للحدود التركية تمكنه من الزحف شيئًا فشيئًا حتى يتسنى له علينا أن نؤكد بأننا لن ننسى دماء الشهداء ونبل تضحياتهم.
ً
mouhammad.houdaifi@gmail.com

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
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

احتاد الكتاب العرب يحتفي بيوم القد�س العاملي ...تتمة �ص1
كتبنا:
هاهي القد�س ا�ستفاقت
ٌّ
وكل يف احلمى املوت ا�ستطابا
ومن رحم ال�شهادة كان فجر ًا
� َّ
أطل معانق ًا يطوي ال ُعبابا
وقدم الأديب مالك �صقور حمطة �أدبية عن القد�س بعنوان
“جوهرة املدن” قال يف مطلعها:
“�أنا مل �أزر القد�س وهذه ح�سرة لن تفارقني حتى �أزورها
ح�سرة لن تفارقني حتى بعد املمات”
مو�ضحا �أن بع�ض رفاقه قرروا ال�سفر �إىل القد�س مبنا�سبة
الف�صح املجيد عام  1967ولكنه مل يتمكن من ال�سفر معهم
حيث تويف �أخوه الأ�صغر قبيل ال�سفر بيوم واحد.
وقدم ال�شاعر حممد حديفي ق�صيدة بعنوان “ابتهاالت
على �أبواب القد�س” جاء فيها:
من �سنا عينيك حرب ًا
نكتب ال�صبح ومنت�شق
ال�ضياء
لن ميروا
�إنهم يا قد�س عن قد�س حواريك
وعني
غرباء
�أم��ا ال�شاعر خالد ب��دور ف�ألقى ق�صيدة بعنوان “�صرخة
احلق” انتقد فيها تخاذل وخيانة بع�ض الأنظمة العربية،

فقال:
�إالم ال�صمت يا قومي �إالم
وذاك الطفل يخت�صر الكالما
ب�أمريكا ا�ستجرمت وهي تبغي
لكم ذال وقهر ًا وانق�ساما
وا�ستلهم القا�ص يو�سف جاد احلق يف ق�صته التي قر�أها
بعنوان “االنفجار” من وح��ي معاناة �أبناء القد�س جراء
االحتالل اال�سرائيلي.
وا�ستمرت الفعالية يف يومها الثاين مب�شاركة د .ابراهيم
زعرور يف حمور (القد�س والتاريخ) ،حيث بني �أن ثمة حمطات

كثرية يف تاريخ القد�س تثبت �أنها بنيت من قبل العرب القدماء
يف الأل��ف الرابع قبل امليالد ،مما ي�ؤكد ب�شكل جذري ووفق
امل�صادر التاريخية والأثرية �أن العرب القدماء هم الذين بنوا
القد�س.
ويف حمور (القد�س والواقع الراهن)� ،أ�شار د .علي بدوان
�إىل �أن �سلطة االحتالل د�أبت خالل �سنوات التالية من عمر
االحتالل الكامل ملدينة القد�س ع��ام  1967على �صناعة
الوقائع على الأر�ض وا�ستباق كل �شيء عرب �إحداث التغيري
الدميغرايف لالنتقال باملدينة �إىل مدينة يهودية �صافية
و تطويق مدينة القد�س الكربى بكتل امل�ستعمرات وامل��دن
اليهودية و�ضمان وجود غالبية يهودية �ضمن احلدود الإدارية
للمدينة ،ف�ض ًال عن زرع رموز التهويد بتطويق امل�سجد الأق�صى
املبارك من جهاته الأربع ب�أكرث من مائة كني�س يهودي.
كما قدم د .ب�سام رجا ورقة عن (القد�س والإعالم)� ،أ�شار
فيها �إىل ال��دور ال��ذي يلعبه الإع�لام املدعوم ا�سرائيلي ًا يف
تزييف احلقائق وت�شويه املفاهيم وامل�صطلحات للتعتيم على
ق�ضية القد�س والق�ضية الفل�سطينية ب�شكل عام.
وت�ضمن اليوم الأخ�ير م�شاركات �أدبية �إبداعية لكل من
الأدباء �أ .خالد �أبو خالد ود .نذير العظمة ود .ح�سن حميد
و�أ .فاديا غيبور و�أ .بديع �صقور و�أ .عدنان كنفاين و�أ .هيالنة
عطااهلل ،وقد عك�ست م�شاركاتهم مكانة القد�س يف وجدانهم ،
فهي القد�س ،مدينة اهلل وزهرة املدائن.

