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

•د.ن�ضال ال�صالح

االفتتاحية

عندما تتكلّم دم�شق ()3 – 1

لم تكن أيامًا عادية تلك األيام األربعة التي شهدتها ّ
دبي وهي
تحتضن أعمال المؤتمر السابع والعشرين لالتحاد العام لألدباء
ّ
والكتاب العرب ،بل ّأيامًا لها إيقاعها االستثنائي على غير مستوى،
بدءًا من الكلمة التي ألقيتها في افتتاح المؤتمر ،ومرورًا بالحوارات
والسجاالت الساخنة خالل الجلسات المغلقة والمفتوحة مع غير
وفد من الوفود المشاركة ،وانتهاء بالبيان الختامي للمؤتمر.
كان من المفترض ،وكما ّ
أقر المؤتمر السابق باإلجماع ،أن يكون
ّ
ولكن األمانة العامة ،وبعد مراسالت مع
االجتماع في دمشق،
رؤوساء االتحادات والجمعيات والروابط واألسر األدبية العربية ،لم
تلتزم بالقرار تقديرًا منها ّ
أن األوضاع األمنية في دمشق ّ
تعوق
ّ ً
دبي بدال من دمشق ،وكان قرارنا في االتحاد
تنفيذ القرار ،فاختارت ُ
َ
المقاطعة ،لنسمع صوت سورية في المحافل الثقافية
المشاركة ال ّ
العربية ،بل لنوضح حقائق ما يجري على األرض السورية ،الحقائق
ّ
بحق ال صورها أو أشباهها أو مقلوباتها كما دأبت على ذلك غير
وسيلة إعالمية وغير خؤون للحقيقة من السوريين بالهوية وحدها
وغير أجير وطائش ومعتوه وعبد من عبيد الدوالر من العرب .وكان
ُ
قلت في االفتتاح ّ
إن األمانة ،وهي تتخذ هذا
أن شاركنا ،وكان أن
تكتفي بعدم الوفاء بقرار من قرارتها فحسب ،بل ،أيضًا،
القرار ،ال ّ
على
يزيد
ما
منذ
تتوقف
لم
التي
ضالالتهم
الزيف
اع
صن
تشارك
ّ
خمس سنوات فيما يعني الحقيقة في سورية ،وكان أيضًا ّأن أعل ّنا
عن ّ
تمسكنا بالقرار ،وكان أن اتخذ المؤتمر قرارًا جديدًا يؤكد حق
لألمانة العامة.
دمشق في احتضان االجتماع القادم
ُ
ّ
وتعري
لم يكن االفتتاح حدثًا عاديًا ودمشق تسقط األقنعة
الزيف وتواجه الضالالت التي حاول غير رئيس وفد وغير عضو وفد
تثبيتها بوصفها حقائق ،ومن ذلك تعبير «النظام» الذي نجحنا في
إسقاطه من ّ
مدونات المؤتمر ،وفي أن نستبدل به تعبير «الدولة»،
كما نجحنا في دفع المؤتمر إلى الموافقة على مقترحنا بتشكيل
لجنة من رؤوساء خمسة من االتحادات تتابع تنفيذ مقررات أي من
ّ
مؤتمرات المكتب الدائمّ ،
تتصدر سورية هذه اللجنة.
ثم في أن
ولم تكن األنشطة الثقافية المرافقة للمؤتمر بأحسن حال من
االفتتاح ،فقد كان واضحًا أن ثمة قصدًا في استبعاد سورية من
ّ
ّ
السوري
أي من النشاطات ،وكان أن نجحنا أيضًا في أن يكون الوفد
حاضرًا في هذه األنشطة ،فكانت مشاركتا الزميلين محمد حديفي
وبديع صقور في أمسيتين شعريتين ،وكان أن صدح الزميالن
نص ّ
العزيزان بغير ّ
يمجد سورية كما يليق بها.
أربعة ّأيام ونحن نخوض معركة ،أجل معركة بالمعنى الدقيق
ً
للكلمة ،بل معارك ،من أجل أن يكون للحقيقة حضورها بدال من أن
يكون هذا الحضور لظاللها ،أو ألعدائها ،أو ألولئك الذين ال تليق
بهم الهوية السورية وهم يوزعون بين رؤوساء الوفود أكاذيبهم
ّ
عما تشهده سورية من إرهاب وإرادات إقليمية وعربية ودولية
تلك األيام
ممعنة في حقدها على سورية والسوريين .وطوال ّ
األربعة ونحن نواجه الزيف والتزييف بالحقيقة والحق ،وننجح
في تثبيتهما بوصفهما قيمتين جذرين في قيم الثقافة والفعل
ّ
الثقافي.
ّ
ّ
أربعة أيام ،بنهاراتها كلها وشطر طويل من لياليها ،ودمشق
حاضرة كأبهى ما يليق بها من الحضور ،شأنها طوال تاريخها،
وراهنها رغم الجراح ،ومستقبلها الذي ال بد سيكون مترفًا بالحياة.
بالصادق والمخلص ّ من القول ألنها
أربعة أيام ّ ودمشق تصدح ّ
وألن دمشق عندما تتكلم يرهف الكون كله روحه لكالمها،
دمشق،
سواء كان في حضرتها وعند قاسيونها أم كان في غير مكان من
َ
المتعب بغير دنس ،من الفكر الظالمي
هذا الكوكب ،كوكب األرض،
إلى القوى التي ال تعرف معنى لوجودها إال بوجود األتباع والعبيد
الذين يدورون في فلكها ،ويسبحون بحمدها ،سوى دمشق ،دمشق
التي هي ّ
مجرة بنفسها ،وال ّ
تسبح إال بحمد خالقها ،وغوطتها،
وبرداها ،و ...الرجال الرجال الذين يحرسونها.

جريمة �إحراق الأق�صى..جزء من مخطط..
لتهويد القد�س
•ر�شيد موعد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �ص2

اال�ست�شراق
والم�ست�شرقون
•منري الذيب ـــــــ �ص6

�شاعر الحريّة..
والحبّ المُ�صفّى...

• غياث رمزي اجلرف ــــــ �ص7

�سبعة �أ�سباب تمنع من كتابة الرواية
•ت :علي �إبراهيم �أ�شقر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �ص13

"�أيام ال�شعر في �سورية"

دور ا�ستثنائي التحاد الكتاب العرب في معر�ض الكتاب 28

ويومي ال�شعر
يومي الق�صة،
ّ
 50جنم ًا بل �أكرث� ،سطعوا يف �سماء �إبداع ّ
�ضمن الفعاليات الثقافية املرافقة ملعر�ض الكتاب يف دورته الـ  28واملقام
على �أر�ض مكتبة الأ�سد الوطنية.
والالفت دور احت��اد الكتاب العرب املميز واال�ستثنائي يف هذه ال��دورة
مقارنة بالدورات التي �سبقت ،حيث �إنها املرة الأوىل التي يكون الحتاد
الكتاب العرب هذا الدور يف الفعاليات الثقافية املرافقة للمعر�ض.
 1و � 2أيلول كان موعد ع�شاق ال�شعر مع فعّالية "�أيام ال�شعر يف �سورية"،
التي دعت �إليها وزارة الثقافة ،واحتاد الكتاب العرب ،واحتاد النا�شرين
ال�سوريني.
و�أب��رز ما ميّز هذه الفعّالية م�شاركة �شعراء �سوريني وع��رب ،متنوعي
االنتماء �سواء للجيل �أو االجتاه ال�شعري .،كما متيّزت بتعدد املو�ضوعات
والطروحات والر�ؤى ،امتدت الفعالية ليومني ،وعرف كل يوم جل�ستني ،على
النحو الآتي:
اليوم الأول اجلل�سة الأوىل:
تر�أ�سها الـ "�أ.حممد حديفي" :ع�ضو احتاد الكتاب العرب ،ع�ضو املكتب
التنفيذي ،و�شارك فيها ال�شعراء:
عب فيهما عن
فايز خ�ضور� :ضمت م�شاركته ن�صني" :ر�ؤية" و "جثث" ،رّ
الراهن ال�سوري ،وحجم امل�أ�ساة والكارثة الإن�سانية التي ع�صفت بالوطن،
حيث قال�" :سفن من غبار /وجلت جلة البحر� /أوقفها املوج /ي�س�ألها من
�أنت /ال رد /من �أين جئت� /إىل �أين /ال ت�ستجيب".
�إبراهيم عبا�س يا�سني" :وقت ل�سيدة النهار" رمبا هو �أكرث من غزل يف
دم�شق� ،سيدة النهارات الطافحة بالأمل واحلياة برغم الآالم واالغرتاب.
"ملدينة طريان ك ّفاها /ونهداها اندالع ال�صحو يف ج�سد الظالم".
د.وفيق �سليطني :ببع�ض ّ
املقطعات ق�� ّدم لق�صيدته "مكا�شفات الف�صل
الأخري"�" :أال �أيها احلقَ /منْ �صاحبي /هل � ُّ
ألف دمي حول �صوتي /و�أدخل
يف النفق الأخروي وحيد ًا /ومن �صاحبي فيك� /أنت الذي مال يف كفة النا�س
بي� /أنت� /أنت /وكنت �صَ فيّك /بيتك /حتى �أذنت لهم بخرابي /و�أنت هنا يف
الفراغ مقيم /وت�شهد جمري /ومائي /حريق كتابي /ونافورة من دمائي".
ليندا �إبراهيم :رثت �أمها الراحلة مبقطع �شعري ،تبعته بق�صيدتها "من
كتاب ال�ش�آم"" :ل�سيدة ال�ضوء /للألق ال�سومري /ت�ض ّج به مقلتاها /ل�سيدة
اخل�صب يف �أر�ض كنعان /ل�سر بروح ابنها النا�صري /لأبهى الأيائل عند
ال�سهوب /لأغلى ال�صبايا ب�سهل اجلليل� /سالم �سالم".
ن�صه الأول "ملاذا نلتقي خ�صمني"" :ما الذي يجعلني
د .ثائر زين الدينّ :
�أغلي كقد ٍر حني �ألقاك /وما يجعل عينيك كذئبي �شرك حني تراين".

والثاين "م�شاهد �سورية" ت�ض ّمن  11م�شهد ًا ،حماولة لر�صد الراهن ال�سوري
مبختلف �أبعاده" ،يز ّنر �شيخ �ضرير فتى /بحزام غريب /وي�صرخ /اهلل
�أكرب ... /وتزرع �أم� /إىل جانب البيت /زيتونة /وهي تهم�س /اهلل �أكرب".
د� .صابر فلحوط :ا�ستهل م�شاركته بق�صيدة مطلعها" :مل يبق عندي
ما يبت ّزه الأمل /ح�سبي من املوح�شات الهم والهرم ... /وحني تطغى على
احل ّران جمرته /فال�صمت �أنبل ما يطوى عليه فم" .ويف ق�صيدته الأخرى
ي�صور و�صية "�أمية" لل�شعب ال�سوري يف راهنه الأليم " :واليوم ين�شر للدنيا
و�صيته /وقد طواها قرون ًا يف و�سادته /يا �صحب ب�شار �إن يكبو ح�صانكمُ /
فال نهو�ض له ،من بعد كبوته ،هذا امتحانكمُ ".
اجلل�سة الثانية:
ب���إدارة الـ "د .ن��زار بني املرجة" :ع�ضو احت��اد الكتاب العرب ،و�ض ّمت
م�شاركة ال�شعراء:
خالد �أبو خالد :ال�شاعر الفل�سطيني ،يهدي �إىل "�شام" اجلزء الثاين
من عمله ال�شعري "من كتاب ال�ش�آم"�" :ضمي احلراب �إىل احلراب /ورتلي
نف�س اجلداريات /يف روحي /ومن عكا� /إىل ج�سر ال�شغور� /إىل حلب/ردي
املغني /نحو كون�شريتو الق�صب /وتعمدي بدم ي�سوّره الراب� /ضمي اجلناح
�إىل اجلناح� /إىل احتماالت ال�صباح /لوردك الآتي على ج�سر التعب".
أنت العراق"،
طالل الغوار :من العراق ال�شقيق� ،شارك بن�صني ،الأول "� ِ
والثاين "املن�صور ي�س�أل عن بغداد"� " :أهم�س يف داخلي� /أين بغداد ترى/
ف�أفاج�أ /باملن�صور �أبو جعفر /يخرج من بقايا متثاله امله�شم /ويبحث عن
يافطة /تنت�صب يف عر�ض ال�شارع /كتب عليها /العراق
ر�أ�سه املقطوع /حتت
ٍ
م�ستقبل واعد".
د .نزار بريك هنيدي� :شارك مبجموعة منمنمات�" :إىل الآن� ،أنفا�س
الأ�شياء ،ال��ن��داء ،احلقيقة ،ال��ذي كان" ،و�أتبعها بق�صيدة "حلم بطعم
ال�شام"�" :شجر رمادي /وع�شب �أ�سود /و�سحابة �صفراء /تن�شر ظل قتالها/
على الأفق القتيل ... /ما زال يل حلم /بطعم ال�شام /حني يفي�ض� /سحر
اليا�سمني /على �أزقتها /فتحتفل الروابي /وال�سهول".
مناة اخلري :ا�ستهلت بق�صيدة "قمر الذرى"" :هذا دمي /قمر يرف /على
الذرى /ر�صدته �أعمدة املعابدّ /
خطه تاج /بيوم تربعم" .ثم تلت ق�صيدة
"�أمي والعيد"�" :أخرج من قيعان النوم� /أبحث عن وجه �أمان /عن �ضوء
يك�سر وجع الليل /احلارق للأجفان".
فادية غيبور :اقت�صرت م�شاركتها على ن�ص "لو �أين"" :لو �أنني /ما كنت
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قضايا وآراء

جرمية �إحراق الأق�صى..جزء من خمطط ..لتهويد القد�س
الوثيقة :
•ر�شيد موعد
�شاهد عيان ..

يُ�صادف يوم � 21آب عام  1969الذكرى  47لإح��راق امل�سجد الأق�صى..
حيث ا�ستفاق �أهايل مدينة القد�س على �أ�صوات اال�ستغاثة ،حني �أقدم املجرم
اليهودي «مايكل دين�س روه��ان» وهو �أ�سرتايل اجلن�سية بحرق حمتوياته..
وقد �أتت النار على منربه اخل�شبي القدمي املتميز الذي �صنع يف مدينة حلب
ال�سورية و�أهداه القائد البطل �صالح الدين الأيوبي �إىل القد�س.
وزعم الكيان ال�صهيوين حينها� ..أن ذلك ال�شخ�ص «مايكل روهان» معتوه.
وبعد ح��رق امل�سجد الأق�صى قالت «غولدا مائري» وكانت �آن��ذاك رئي�سة
الوزراء لهذا الكيان..
لقد حزنت ..وفرحت..
حزنت ..لأنني توقعت �أن «�إ�سرائيل» �ستزول من الوجود وحترق� ..أي �أن العرب
وامل�سلمني �سينتقمون ويحرقون «�إ�سرائيل»..
وف��رح��ت ..لأن ذل��ك مل ي��ح��دث ..ب��ل ال��ذي ج���رى ..ه��و ال�شجب والإدان����ة..
واال�ستنكار من العرب وامل�سلمني ومن العامل �أي�ض ًا ..وهذا ال يخيفنا ..فعرفت �أن
«�إ�سرائيل» باقية ...وهذا �سر فرحتي.
وكان �سبقها قبل ذلك « تيودور هرتزل» م�ؤ�س�س احلركة ال�صهيونية يف �أول م�ؤمتر
�صهيوين عام  1897يف بازل – �سوي�سرا -حني قال�« :إذا قدر لنا ..و�أخذنا القد�س..
ف�سوف �أحمو و�أُزيل كل �أثر ال ميت �إىل ال�صهيونية ب�صلة» و�أكد ذلك يف يومياته التي
ن�شرها �آنذاك.
كالم عن�صري بامتياز قيل منذ  119عام ًا ..ونرى الآن ترجمته على �أر�ض الواقع.
جرمية �إحراق امل�سجد الأق�صى متت يف �سياق االعتداءات الإ�سرائيلية املخطط
لها على الأماكن املقد�سة يف مدينة القد�س..
فقد د�أب��ت �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي ب�شكل م�ستمر على التعر�ض حلرمة
املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية ،واالعتداء املتكرر عليها بهدف تنفيذ خمططاتها
الرامية �إىل تغيري طابع القد�س ،وطم�س معاملها الإ�سالمية وامل�سيحية� .سعي ًا لتهويد
تلك املدينة املقد�سة.
حيث �أتت النريان على امل�سجد املبارك ،وجدرانه و�أثاثه ومنرب القائد �صالح
الدين الأيوبي التاريخي الذي �ألقى من فوقه خطبة حترير القد�س ..كما �أتت
النريان على م�سجد اخلليفة عمر بن اخلطاب ،وحمراب زكريا ،ومقام الأربعني.
وبغلت امل�ساحة املحرتقة 1500م� 2أي ثلث م�ساحة امل�سجد البالغة  4400مرت
مربع ..و�أحدثت النريان �ضرر ًا كبري ًا يف بناء امل�سجد ،و�سقط �سقفه على الأر�ض..
واحرتاق ال�سجاد ب�أكمله.
بعد توقيف املجرم «مايكل روهان» قامت املحاكم ال�صهيونية املخت�صة بتربئة
�ساحته مما ن�سب �إليه معللة ذلك بفقدانه الأهلية وق��ام بفعله هذا دون وعي
و�إدراك ..ثم �أطلقت �سراحه..
إيحاء لنبوة
و�أثناء توقيفه والتحقيق الأويل معه ..اعرتف ب�أن ما قام به كان � ً
جاءت يف �سفر زكريا ..م�ؤكد ًا �أن ما فعله واجب ديني ،كان ينبغي عليه فعله»..
ويعتقد اليهود �أن القائد الروماين» تيطو�س» قد د َّمر الهيكل الثاين الذي يزعمون
�أنه كان ُمقام ًا مكان امل�سجد الأق�صى يف � 21آب عام  70ميالدية ..وهو اليوم الذي
يحتفل اليهود بذكرى حتطيم هيكلهم ،والذي ي�صادف �أي�ض ًا يوم �إح��راق امل�سجد
الأق�صى.
لذلك ..ف�إن لديهم الدافع والتربير الرتكاب هذا اجلرم للإ�سراع يف بناء الهيكل
الثالث املزعوم ..وعلى الرغم �أن الدالئل ت�شري �إىل تورط جمموعة �أخرى يف هذا
اجلرم و�أن هناك �شركاء �آخرين مع املجرم ال�صهيوين املذكور� ..أال �أن قوات الأمن مل
تفتح حتقيق ًا يف احلادث ..ومل تحُ ِّمل �أحد ًا م�س�ؤولية ما حدث ..و�أغلقت امللف بعد
�أن اكتفت ب�أن الفاعل جمنون ًا.
و�إذا تق�صينا مالب�سات كل جرمية اعتداء على املقد�سات الإ�سالمية �أو امل�سيحية،
لوجدنا ت�شابه ًا يف تربير القيادة ال�صهيونية حيث ت�سارع لالعتذار بعد كل حادث..
ثم تبادر �إىل ت�شكيل جلنة حتقيق� ..أو عقد جل�سة حماكمة ،كو�سيلة المت�صا�ص
غ�ضب الر�أي العام العاملي واملحلي .والهدف امل�شرتك لكل االعتداءات وتعامل القيادة
ال�صهيونية معها يدالن على وجود الطابع الذي يدعو �إىل التهويد.
�إذن مل تكن جرمية الإحراق حدث ًا عابر ًا ..بل كانت خطوة على الطريق تهدف
�إىل �إعادة بناء الهيكل اليهودي املزعوم مكان امل�سجد الأق�صى ،بعد �إزالته رغم كل
املواثيق الدولية التي متنع امل�سا�س باملقد�سات والآثار.
ففي عام  1948اعتدى ال�صهاينة على امل�سجد الأق�صى ،ووجهت املدفعية
قذائفها �صوب امل�سجد ..و�أ�صابت القذائف قبة ال�صخرة وقتلت عدد ًا من امل�صلني
بداخلها كما نتج عن ا�ستمرار الق�صف ح��دوث حريق كبري فيه ..وك��ذل��ك ..يف
حرب حزيران عام  1967اعتدى ال�صهاينة على امل�سجد الأق�صى ..وا�ستباحوا
قد�سيته ..وقتلوا العديد من الأبرياء ..و�أقاموا �صلواتهم داخل احلرم ..ثم تتابعت
اعتداءاتهم بحجة الك�شف عن التاريخ اليهودي وهيكل �سليمان املزعوم ..و�أخذت
ال�سلطات ال�صهيونية تقوم باحلفر يف �أماكن متعددة يف الأحياء العربية امل�صادرة
داخل ال�سور وبعمق �10أمتار وعر�ض � 6أمتار ونتج عن ذلك ت�صدع الزاوية الغربية

د�أبت �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي
على االعتداء والتعر�ض حلرمة
املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية بهدف
طم�س معاملها وتغيري هويتها.

•د .ا�سكندر لوقــا

القد�س رمز للت�آخي الإ�سالمي امل�سيحي
الذي ج�سدته “العهدة العمرية”
التي رعاها اخلليفة عمر بن اخلطاب
وبطريرك القد�س الدم�شقي.
وهي مقر املفتي ..ف�ض ًال عن تهديد �سور احلرم باالنهيار..
و�أم��ام االحتجاجات املتتالية من قبل امل�سلمني ،عينت منظمة اليون�سكو قيم ًا
على هذه الآثار .كما ت�سعى ال�سلطات ال�صهيونية لو�ضع يدها على م�ساحات وا�سعة
مال�صقة للحرم جلعلها متنزهات ملواطنيها.
�إن هذا الكيان يتمثل بالعن�صرية ،والفعل الدموي الإرهابي..
حيث ا�ستمد هذه ال�صفات من الإرهابي الأول» زئيف جابونت�سكى» �صاحب نظرية
القوة الذي قال« :هنا �ضفتان لنهر الأردن ..هذه لنا ..وتلك �أي�ض ًا».
�إن تهويد القد�س ..وتغيري معاملها ،وبناء امل�ستوطنات على مر�أى من العامل كله،
وطرد �أهلها ..كل ذلك يُنبئ مبا قاله ال�صهيوين « تيودور هرتزل»� ..سوف �أحمو كل
�أثر ال ميت �إىل اليهودية ب�صلة».
يقول الدكتور حممد عمارة املفكر وامل�ؤرخ امل�صري:
« مدينة القد�س بناها الكنعانيون ..وهم عرب �أجداد ال�شعب العربي الفل�سطيني
يف الألف الرابع قبل امليالد � ..أي قبل ظهور الديانة اليهودية بثالثة قرون ..ف�أين
هي عالقة القد�س بالديانة اليهودية التي مل تكن قد ُوجدت بعد».
القائد البطل �صالح الدين الأـيوبي – يف ليلة مظلمة -وقف يناجي ربه ويقول:
 يا رب �إين �أ�ستحي �أن �أنظر �إىل وجهك الكرمي والقد�س ترزح حتت االحتالل ..ولنيهد�أ يل بال حتى �أحررها »..وكان له ذلك عام  1187ميالدية.
يف حني ت�أملت ال�شاعرة نازك املالئكة وهي تقول:
« �أعجب من العربي كيف ي ْبت�سم والقد�س حمتلة من ال�صهاينة».
وقد �سبقها يف ذلك الأديب الراحل غ�سان كنفاين حيث قال�« :إذا ف�شل املدافعون
عن الق�ضية ..فيجب �أن ُنغ ِّري املدافعني ..ال �أن ُنغ ِّري الق�ضية».
القد�س ..هي فل�سطني ..وفل�سطني هي ال�شام ..وال�شام هي العروبة..
و�أنا �أقر�أ رواية الزميل الدكتور ح�سن حميد « مدينة اهلل» �شعرت �أنني �أجتول يف
�شوارع القد�س و�أ�سواقها العتيقة و�أم�شي يف حواريها و�أزقتها ..و�أ�شرب من نبع ماء
« العذراء» فيها ..حق ًا �إنها ملحمة ..هذه الرواية ت�ستحق التكرمي برتجمتها �إىل
اللغات احلية ..و�إنتاج فيلم �سينمائي عنها..
الدكتور ح�سن حميد ُمبدع هذه الرواية ن َّوه منذ �أيام بال�شكر اجلزيل لل�سيد وزير
الثقافة حممد الأحمد على �إعادة طباعة روايته..
فالقد�س هي رمز للت�آخي الإ�سالمي امل�سيحي الذي ج�سدته «العهدة العمرية» التي
رعاها كل من اخلليفة عمر بن اخلطاب وبطريرك القد�س الدم�شقي الأ�صل «�صفر
بي بن كعب و�شهد عليها كل من  :خالد بن
وينو�س» حيث كتبها بخط يده ال�صحابي �أُ ّ
الوليد – عمرو بن العا�ص -عبد الرحمن بنو عوف -معاوية بن �أبي �سفيان .وكان
ذلك عام 15هـ املوافق  668ميالدي يف ال�شهر الثامن من عام  2012ويف �إجراء
عن�صري لطم�س املعامل العربية والإ�سالمية ملدينة القد�س� ،أ�صدرت بلدية االحتالل
ق��رار ًا يق�ضي بتحويل باحات امل�سجد الأق�صى التاريخية �إىل منتزهات وحدائق
عامة ،يحق لأي �شخ�ص مهما كان دخولها لال�سرتخاء واال�ستمتاع..
ويهدف هذا القرار �إىل �إلغاء تبعية تلك الباحات للم�سجد الأق�صى ..وما يطم�س
املعامل العربية الفل�سطينية يف املدينة املقد�سة..
و ُتعد هذه اخلطوة –غري م�ستغربة -على كيان ،عن�صري ،غا�صب ،يوا�صل عدوانه
كل يوم على ال�شعب العربي الفل�سطيني ،وانتهاك حرمات مقد�ساته الإ�سالمية
وامل�سيحية ،مبباركة �أمريكية و�أوربية ،و�صمت مطبق من احلكومات الإ�سالمية
والعربية التي تعي�ش اليوم �أ�سو�أ حاالت التفكك والرتدي.

مهما حاول �أحدنا �أن يحتفظ
يف ذاكرته بتفا�صيل حدث ,حتى
�إذا كان ي�شكل طرفا من ذكرياته
ال�شخ�صية ,ف�إنه ال بد �أن ي�أتي
يوم وين�ساه �أو ين�سى جانبا منه .
وهذه م�س�ألة طبيعية لأن للإن�سان
ذاك��رة ح ّية ما دام على قيد احلياة,
وال ب��د �أن يخ�ضع ل��ق��وان�ين احل��ي��اة
وبينها تبعات ���س��ن��وات العمر التي
مت�ضي ,ومي�ضي معها �شيء قليل �أو كثري
من ذكرياتنا ال�شخ�صية .
ل��ه��ذا االع��ت��ب��ار ت���أت��ي الوثيقة يف
زمانها �شاهدا يف زم��ن م��ا وا�ستعادة
ن�شاط �آخر� ,أمام واقعة ما من الوقائع
يف احلياة .
ت��ذك��رين بهذه امل�س�ألة الدكتورة
نورا �أري�سيان ,بكتابها الذي �صدر منذ
فرتة بعنوان " 100عام على الإبادة
الأرمنية" – "� 100شهادة عربية"]
وذل���ك يف منا�سبة ال��ذك��رى املئوية
للإبادة الأرمنية .وكانت قبل ذلك
قد �أ���ص��درت ,يف ه��ذا ال�سياق ,كتابها
"غوائل الأرمن يف الفكر ال�سوري" يف
عام .2002
وكتابها "النواب الأرمن يف املجال�س
النيابية ال�سورية ."2011 – 1928
�إن مثل هذه الكتب �إذ توثق تاريخا
عا�شته �أمة �أو عا�شه �شعب �أو حتى فرد
من النا�س ،ت�شهد عمليا على تاريخ بلد
�أو على تاريخ �شخ�ص ,وجت��ذّ ر بذلك
حدثا مهما حاول �آخرون �أن يلغوه �أو
يخففوا من وط�أته ال بد �أن ي�صابوا
بخيبة �أم��ل ,لأن ال��ذاك��رة الب�شرية
لي�ست كما ذاكرة الفرد قابلة للذبول,
ومن هنا جدوى احلفاظ على الوثيقة
لأنها و�سيلة الو�صول �إىل حقيقة ما
ح��دث ذات ي��وم �أو ذات �سنة �أو ذات
ق���رن ,وب��ال��ت��ايل ت��غ��دو الوثيقة كما
�شاهد العيان الذي ال يكون رهن مزاج
�أحد.
�إن ال��دك��ت��ورة �أري�سيان ,الباحثة
وامل�ؤرخة ال�شابة التي حظيت م�ؤخرا
ب�����ش��رف ع�����ض��وي��ة جم��ل�����س ال�����ش��ع��ب,
ت�ستحق من قارئها �أن ي�سجل لها هذا
العمل الفكري احلا�ضن جل��زء كبري
من تاريخ �سورية واملنطقة ,على نحو
امل�ؤلفات التي يحدثنا �أ�صحابها عن
بلد ك�����س��وري��ة ,بقي معتدا بنف�سه,
�صامدا ,م�ؤمنا ب�أبناء �شعبه مدنيني
وع�سكريني ,وال ميكنه �أن يحيد عن
درب الن�ضال مهما بلغت الت�ضحيات,
و���س��وف ل��ن ي�تردد باحث �أو م����ؤرخ يف
امل�ستقبل ع��ن رف��ع قبعته ع��ن ر�أ�سه
تقديرا واحرتاما لر�سالته الوطنية
والقومية يف �آن.

قضايا وآراء
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ما ت�شهده احل�سكة الغالية
•د.علي دياب
�إذا �أمعنا النظر فيما ت�شهده حمافظة احل�سكة هذه الأيام ،لتبني لنا �أنّ
هناك قوى خارجية حتاول العبث يف �أمن هذه املدينة ،التي يعود تاريخها
�إىل �أكرث من ثالثة �آالف عام قبل امليالد ،عا�ش فيها �أهلها بتنوع مكوناتهم،
حياة هانئة ،ت�سودها املحبة والت�سامح ،ومل ي�سمحوا لأي قوة �أن تعكّر �صفو
حياتهم ،التي اعتادوها وعلى مدى القرون املا�ضية� ،إال �أن امل��زاج الغربي
عامة والأمريكي خا�صة ،مل يرق له ا�ستمرار هذا النمط الت�ساحمي لأبناء
هذه املدينة ،وال�سيما بعد حتقيق اجلي�ش العربي ال�سوري انت�صاراته يف معركة
حلب ،بالإ�ضافة �إىل قرب انعقاد م�ؤمتر جنيف للحوار ال�سوري-ال�سوري املرتقب،
واملع ّول عليه �أن ي�ضع حد ًا لهذا االقتتال العبثي ،الذي ال يخدم يف النهاية �إال
�أع��داء الوطن وخا�صة الكيان ال�صهيوين ،وبناء على ذلك فقد ّ
مت الإيعاز �إىل
اجلناح الع�سكري حلزب العمال الكرد�ستاين ،ليقوم بالدور الذي ر�سم له يف هذا
الإطار� ،إال �أن الدولة العربية ال�سورية �آثرت وكعادتها احلكمة يف معاجلة هذه
االعتداءات ،التي قام بها هذا التنظيم الع�صابة ،بحق بع�ض م�ؤ�س�سات الدولة
وخطف بع�ض املدنيني ،والهجوم على مراكز جلي�شنا العربي ال�سوري البا�سل ،ومت
توقيع اتفاق هدنة ،وذلك ل�سد ذرائع فتح املزيد من اجلبهات القتالية؟ للتخفيف
عن الع�صابات الإرهابية يف �أماكن �أخرى؟ بالإ�ضافة �إىل حقن دماء �أبناء ال�شعب،
وجتنب دم��ار البنى التحتية وامل��دن ،وه��ذا ما كانت احلكومة ال�سورية تبدي
حر�صها ال�شديد عليه ،ومنذ بداية الأزمة ،وعلى م�ساحة قطرنا احلبيب� ،إال �أن
هذه الع�صابة اجلديدة ،والتي �سبق و�أن غ�ضت احلكومة ال�سورية طرفها عنها يف
بداية الأحداث ،بحجة مواجهة قوات «داع�ش» و�أنها ت�سهم �إىل جانب اجلي�ش
العربي ال�سوري والقوات الداعمة يف حماربة الإرهاب ،و�ضمن برامج مدرو�سة،
�إال �أنه وبكل �أ�سف ،مل يكن مبقدور هذا التنظيم املرتبط باخلارج �إال و�أن يفتح
معركة جديدة يف احل�سكة ،ويف النتيجة فكان كغريه من التنظيمات الإرهابية� ،إن
كانت «داع�ش» �أو جبهة الن�صرة� ،أو فيلق الفتح وما �إىل ذلك من �أ�سماء لتنظيمات
�إرهابية ما �أنزل اهلل بها من �سلطان ،و�إن تنفيذ «الأ�ساي�ش» ملخططات الغرب ودوره
الوا�ضح يف هذه املخططات التق�سيمية امل�صنوعة يف دوائر البيت الأبي�ض وغريها،
فقد �أ�صبح ي�شكل خطر ًا �أكرث من خطر «داع�ش» لأنه �أي «داع�ش» خطر عابر وال
م�ستقبل له ،و�آيل �إىل الزوال وهو من يحفر قربه بيده� ،أما خطر هذه الع�صابة
اجلديدة« ،الأ�ساي�ش» ،التي تعمل وفق �أجندات �أعدائنا الرامية �إىل التق�سيم
و�إقامة كيان انف�صايل ،ف�إننا ننظر �إليه ،كما نظرنا �إىل الكيان ال�صهيوين ،الذي
�أن�ش�أه الغرب يف قلب وطننا العربي ليكون ر�أ�س حربته يف املنطقة ،ويحقق له
م�صاحله القائمة على ا�ستغالل الرثوة العربية ونهبها ،واال�ستمرار يف املزيد من
تق�سيم املق�سم ليمكّن حليفه ال�صهيوين من الهيمنة ،وحتقيق �سيادته الأمنية
واالقت�صادية يف م�شروعه القدمي اجلديد �أال وهو ال�شرق الأو�سط الكبري ،وعلى
ما يبدو �أن الغرب و�أدواته يف املنطقة مل ي�ستوعبوا حتى الآن �أن �شعبنا العربي
عامة ،والعربي ال�سوري خا�صة ،لن ي�سمح بتنفيذ هذه املخططات و�سيدرك ه�ؤالء
�أنهم واهمون ،و�سيلقّن هذا اجلناح الع�سكري «الأ�ساي�ش» در�س ًا قا�سي ًا من جي�شنا
العربي ال�سوري ،ومن �أبناء �شعبنا يف املنطقة ،و�أنّ من يخرج عن م�سارهم الوطني
العربي ال�سوري ،ويرهن نف�سه لأوام��ر اخل��ارج ،لن يح�صد �إال اخليبة والعار
والهزمية ،و�سيدفعون الثمن غالي ًا ،ولن يكونوا �أكرث من كب�ش فداء ،و�سيتخلّى
عنهم �أ�سيادهم كما تخلّوا عن عمالئهم �سابق ًا ،والأمثلة على ذلك كثرية ورمبا
ي�شكل �شاه �إي��ران! و �سادات م�صر! �أكرب مثالني على ذلك ،فالأخوة الأك��راد يف
احل�سكة هم مواطنون �سوريون ،يتمتعون بحقوق املواطنة كاملة وغري منقو�صة،
ويف معظمهم يعرفون �أنّ م�ستقبلهم الآمن واملزدهر هو يف �إطار اجلمهورية العربية
ال�سورية ،وغري م�سموح لهم وال لغريهم ،ال من قريب وال من بعيد ،التخلي عن
�شرب واحد من الأر�ض العربية ال�سورية ال يف �شمالها وال جنوبها وال يف �شرقها
وال يف غربها ،وكما قال القائد امل�ؤ�س�س الرئي�س الراحل حافظ الأ�سد« :الأر�ض
يفرط
هي العر�ض» و�إننا نقول له�ؤالء� :إن القيادة يف قطرنا احلبيب ،لي�ست ممن ّ
بذرة تراب واحدة ،فعلى الأخوة الأكراد من �أبناء �شعبنا� ،أن يقفوا يف وجه هذه
التنظيمات م�سلوبة الإرادة ،وقبل غريهم من املكونات الأخرى يف هذه املحافظة
غال
الغالية على قلب كل �سوري على امتداد م�ساحة وطننا ال�صغري ،وهو جزء ٍ
من م�ساحة وطننا العربي الكبري� ،أن يقفوا يف وجه هذه التنظيمات التي تعمل
ب�أوامر املخابرات املركزية الأمريكية واملو�ساد الإ�سرائيلي ،وينبغي �أن يدركوا
�أنهم يت�آمرون عليهم �أكرث من ت�آمرهم على �سورية!! و�أن يعودوا �إىل ح�ضن الوطن
الدافئ ،ويعي�شوا فيه مع بقية �إخوتهم كما كانوا منذ مئات ال�سنني ،وال م�صلحة
لهم يف �أن يكونوا �أدوات تنفيذية يف يد �أع��داء الوطن ،الذين �أثبتت الأي��ام
والتجارب �أنهم ال يريدون اخلري لهذا الوطن ،و�إمنا يريدون به ال�شر واملزيد من
القتل واخلراب والدمار.

• مالك �صقور

نقطة على حرف

�أمني الريحاين والعروبة

يف ذكرى رحيله ال�ساد�سة وال�سبعني

1940-1876

يف الثالث ع�شر من �أيلول عام  1940رحل الكبري �أمني
الريحاين عن هذه الفانية ،والتحق بالرفيق الأعلى.
�أمني الريحاين:
�أدي��ب و�شاعر وناقد وم�سرحي وقا�ص وروائ���ي وم���ؤرخ
ومرب
ور�سام كاريكاتور ّ
ّ
ورحالة و�سيا�سي وم�صلح اجتماعي ٍ
وعامل �آثار �أي�ض ًا.
�سيذكرين قومي �إذا جدّ جدهم
ويف الليلة الظلماء يفتقد البدر
قالها �أبو فرا�س احلمداين قبل �أكرث من �ألف �سنة .واليوم،
يف ذكرى رحيل �أمني الريحاين نفتقد البدر ،فما �أحوجنا �إىل
�أمني الريحاين ،خا�صة ،يف هذه الظروف القا�سية التي متر
بها الأمة العربية .ال�سيما ،العراق و�سورية.
ال �أبالغ �إن قلت �إن �أمني الريحاين هو �أول من دعا �إىل
وحدة العرب.
و�إن مل يكن هو الأول ،فمن الأوائ���ل الذين دع��وا �إىل
الوحدة العربية ،قبل �أن يتبلور امل�شروع القومي ،حتى ،قبل
ت�أ�سي�س حزب البعث العربي اال�شرتاكي.
وال �أبالغ �إن قلت� :إن العروبة عند �أمني الريحاين احتلت
املكانة الكربى يف تراثه الفكري .و�شكلت املفا�صل الرئي�سة
فيه .ال بل كانت العروبة الأكرث �أهمية يف كل ما كتب ،على
ال�صعيد القومي-ال�سيا�سي -االجتماعي.
فالعروبة –كما يقول م�سعود �ضاهر -لديه متتد عميق ًا
يف الرتاث �إىل �أبعد من اجلاهلية �صعود ًا حتى اليوم .وتت�سع
العروبة عنده يف املكان لتظلل كل رقعة جغرافية للوطن
العربي ،يف خمتلف مراحله التاريخية.
ففي ن��ي��وي��ورك �صرخ ع��ام � ":1911أن��ا عربي �شرقي
ثوروي .عربي الل�سان �شرقي الروح ،ثوروي املبد�أ.
�أنا عربي ،جن�سيتي على ل�ساين ويف وجهي وطي �أ�ضلعي.
�أنا عربيُ ،
رمل البادية عزيز عندي كدم �أبنائها ،و�سيئات
العرب �أجمل يف وجهة نظري من ح�سنات عبيد التمدن.
�أن��ا عربي ،ما�ضي ب�لادي ح ٌ��ي ،وم�ستقبلها من ن��ور �أن��وار
�إمياين.
�أنا عربي� ،أحلم ب�إحياء جمد العرب يف ظل الد�ستور �أو يف
ظل �أعدائه".
لقد افتخر �أم�ين الريحاين بعروبته كثري ًا ،وب�سوريته
�أي�ض ًا ،وعندما حاولوا ف�صل لبنان عن �سورية �آالم��ه ذلك
كثري ًا ،وكتب عن ذلك كثري ًا .وقد وقف عنيد ًا منا�ض ًال �ضد
اتفاقية �سايك�س –بيكو يف هذا ال�صدد يقول:
"�إخواين� ،أبناء وطني ،لقد جمعتنا النكبات ،فهل تغرقنا
الع�صبيات والتع�صبات؟ كلنا �سوريون و�سورية واح��دة ال
تتجز�أ .وه��ذا مبد�أ من مبادئنا الوطنية ال�سيا�سية� .إن
من ينفخون اليوم يف بوق النعرة الدينية �أو يت�س ّلحون على
�أعدائهم بالنزعة الطائفية ،لرجعيون ،مارقون ،خائنون...
فما اللبناين وال�شامي والبريوتي واحللبي والفل�سطيني
وامل�سلم والدرزي وامل�سيحي واليهودي �إال �أ�سماء �أوىل ن�س ّمى
بها� .أما ا�سم العائلة ،عائلتنا ،فهو �سوريا .و�سوريا واحدة ال
نقبل بتجزئتها ،بل نحن ال نقبل ب�أن يتحرر ق�سم من البالد
دون �آخر".
لقد نا�ضل �أم�ي�ن ال��ري��ح��اين ،وك��ت��ب فيما كتب حم��ذر ًا
اللبنانيني من مغبة االنف�صال حتت ع��ن��وان :الفينيقية
كقاعدة " للقومية اللبنانية" ،حذر �أمني الريحاين من ف�صل
لبنان عن حميطه العربي ،خا�صة� ،سورية..
كان ذلك يف مطلع ع�شرينيات القرن املا�ضي ،وك�أنه كان
يقر�أ الغيب ،ويعرف ماذا �سيحّ ل بوطنه من �آالم وويالت.
لقد ك ّرر �أمني الريحاين مرار ًا� ":أنا �سوري �أو ًال ،ولبناين
ثاني ًا ،وماروين بعد ذلك ,و�أنا �سوري �أن�شد الوحدة ال�سورية،
القومية اجلغرافية ال�سيا�سية� .أنا �سوري م�سقط ر�أ�سي لبنان.
و�أحرتم م�صدر لغتي العرب .و�أ�ستوكل يف ديني اهلل وحده..
�أنا �سوري �أعتقد بف�صل الدين عن ال�سيا�سة لأين مدرك حجر
العرثة يف �سبيل الوحدة القومية �إمنا هو التح ّزب الديني".
لقد وع��ي �أم�ين الريحاين خطر الطائفية واملذهبية
مبكر ًا ،يقول:
"فال ن�ستطيع �أن نعمل مازالت النعرات الطائفية ح ّية
فينا قوية.
ظاهرة كانت �أو خفية ..و�إذا كنا ال ننه�ض على النزعات
الطائفية والنعرات الدينية فنقتلها �أو ننتزع يف الأقل ،غدد
ال�سم منها .ونزع غدد ال�سم هو يف طرد الطائفية من ميدان

ال�سيا�سة .نزع غدد ال�سم هو يف الطالق التام بني الوطنية
والدين .الطالق فع ًال ال قو ًال� .أجل! يجب �أن جن ّرد �أنف�سنا
كوطنيني من كل تع�صب ديني وكل حتيز طائفي ،فنعلن على
ر�ؤو�س الأ�شهاد �أننا ك�سوريني من طائفة واحدة نرفعها فوق
كل الطوائف �أال وه��ي الطائفة اجل��دي��دة ،طائفة الأدب
والتهذيب ،طائفة الأخ�ل�اق القومية ،طائفة الوطنية
ال�سورية على الإطالق .وينهي كالمه هذا قائ ًال�(( :إن ديني
وطني ،وبطريركي مبد�أي ،وكني�ستي �أدبي ،وطائفتي �أمتي.
والأديب ال�صميم احلر ال�صادق من قال هذا القول و�سلك هذا
امل�سلك .وال�صحايف احلر ال�صادق الوطنية من ّ
ب�شر بالطائفة
اجلديدة -طائفة الوطن واجلن�س -ورفعها على كل الطوائف
الدينية والأحزاب ال�سيا�سية يف البالد)).
يف �أيلول عام  ،1931كتب الريحاين و�صيته ،وهي ن�ص
�أدبي �إن�ساين ،قومي رائع .وهي تت�ألف من مقدمة وع�شرين
بند ًا� .أورد هنا ما جاء يف البند الثامن من هذه الو�صية:
((�إن الوحدة العربية امل�ؤ�س�سة على القومية ال على
الدين هي وح��دة مقد�سة .ف�أو�صيكم بها .وا علموا �أن ال
خال�ص للأقليات من ربقة الأجانب� ،أو يف الأقل من التدخل
الأجنبي� ،إال باحتادهم بالعرب ،بل بامتزاجهم والأكرثيات
امتزاج ًا عقلي ًا �أدبي ًا روحي ًا ،فتعج البالد ال �أكرثيات فيها وال
�أقليات .واعلموا كذلك� ،أن ال م�ستقبل جميد ًا للعرب .وال
وحدة عزيزة �شامته ،بغري احلكم املدين الدميقراطي القائم
على العدل وامل�ساواة باحلقوق والواجبات ،واعلموا �أخري ًا،
وت���أك��دوا � ّأن يف الدولة العربية الكربى �ست�ضمحل �أخ�ير ًا
الع�صبيات الدينية والطائفية كلها� ،أو �ستح�صر يف دوائرها
اخلا�صة بها وال تتعداها .و�سيقوم مقامها ،يف الوطن ع�صبية
اجلن�س واللغة والثقافة ،وقد ارتبطت كلها باملثل الإن�ساين
يف الأعلى ،وبامل�صلحة امل�شرتكة املتبادلة بني الأهايل جميع ًا
على ال�سواء)).
وكان �أمني الريحاين قبل الو�صية وبعدها ،قد ّ
حذر العرب
من الطائفية قائ ًال:
�إن الطائفية قنبلة موقوته ،هي فتيل ميكن �أن ت�شعله
الأيدي الغربية وت�ستغله فتندلع الفتنة.
يقول عنه مي�شيل جحا:
((كان �أمني الريحاين عربي ًا من قمة ر�أ�سه حتى �أخم�ص
قدميه ،حتى �أن��ه عندما رحل �إىل اجلزيرة العربية– يف
رحلته ال�شهرية– لب�س الكوفية والعباءة العربية وانتعل
اخلف العربي ،ومل يتنكر لعروبته ،على الرغم من �أنه كان
يحمل اجلن�سية الأمريكية.
يف حفل ت�أبني البطل ال�سوري �إبراهيم هنانو يف بريوت
عام  1936قال:
((قلت مرار ًا وما �أزال �أقول– و�س�أ�ستمر بالقول �إىل �آخر
�ساعة من حياتي �س�أ�ستمر يف القول �إىل �أن ي��ردد الأث�ير
كلماتي وي�شعلها نار ًا ونور ًا يف قلب هذه الأمة -قلت مرار ًا �أن
ال خال�ص لنا ،ال حرية وال �سيادة وال كرامة� ،إال باالحتاد
قلب ًا وقالب ًا ،باالحتاد روح ًا وفكر ًا وعم ًال)).
كما وي��ق��ول يف خطبة ل��ه يف �أم��ري��ك��ا ع��ام  1937عن
فل�سطني:
((�إين و�إن كنت لبناني ًا ،ملن العرب ،و�إين و�إن كنت �أمريكي
اجلن�سية ،ملن العرب� ،إين لعربي الدم والقومية ،عربي احل�س
والنزعة .عربي القلب والروح ،كما �أين عربي الل�سان)).
وهو �إذا يعلي من �ش�أن العروبة ،وي�شرح جوهرها يقول:
((لي�ست ال��ع��روب��ة فكرة ثقافية �أو عقيدة �سيا�سية..
العروبة روح قومية عاملية �شاملة حتمل �صاحبها على
التعاون والت�ضامن مع �إخوانه ليكون لهم جميع ًا وطن قوي
عزيز م�ستقل ي�ضمن لهم ال�سالمة واخل�ير والهناء ويرفع
عنهم تعدي الأجانب .هذه هي العروبة يف �أ�سمى معانيها ويف
�أق�صى �أهدافها� .إنها �إحالل القومية الواحدة الكربى حمل
القوميات ال�صغرية ال�ضائعة)).
لقد �أدرك الريحاين ال�صعوبات التي حتول دون حتقيق
الوحدة العربية ،فالغرب ال يريد �أن يتحد العرب .وهو من
الأوائل الذين ن ّبهوا ّ
وحذروا من خطر اليهود وال�صهيونية،
وقيام دويلة "�إ�سرائيل".
فكم نحن بحاجة �إىل �أمني الريحاين العربي العروبي
القومي الطليعي النه�ضوي �صاحب العقل النري ،يف �أيامنا هذه
حالكة ال�سواد.
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ملاذا الأدب؟ (منظور جديد)

• د .رميه اخلاين
دوما نواجه ال�س�ؤال املعتاد:
ملاذا الأدب...ماذا نُع ِّول عليه؟ ما الفائدة التي ترجى منه
خا�صة الآن يف ظرف �صعب عربيا؟
ماهو الأدب �أم���ام العلم؟ وه��ل فعال تراجعت �أ�سهمه
جماهرييا؟
وقد �شغلنا الرد عن ال�س�ؤال فعال مبو�ضوعية  ،لأنه ي�شكل
ع�صب الهدف الأدبي ككل...
نرى املو�ضوع من وجهة نظر �إعالمي عربي �أكادميي :الدكتور
زياد احلكيم:
الأدب من حيث هو �شكل فني ي�ترك �أث��را نف�سيا و�أخالقيا
وفكريا واجتماعيا عميقا يف نف�س املتلقي .وهو ي�ستعمل و�سائل
االت�صال املعتادة – اللغة وال�صورة والرمز والق�صة – ولكنه
يفعل ذلك ب�شكل �أكرث تعقيدا و�أكرث �إيحاء مما يحدث يف عملية
االت�صال اليومية العادية .وي�ستفيد الأديب مما تتيح له مواهبه
الفنية من معرفة بال�شكل الفني واخل�برة احل�سية والإيقاع
والتوكيد والتباين وغري ذلك من عنا�صر العملية اجلمالية للأدب
يكت�شف الأدب نواحي خمتلفة من اخلربة الإن�سانية ب�شكل
معقد وجميل ،ويجعلنا �أكرث قدرة على الفهم والتفكري ،وميكننا
من الغو�ص �إىل �أعماق �أبعد يف طبيعة اخلربة الب�شرية .ويو�صف
الأديب عموما ب�أنه يتمتع بنظرة ثاقبة وقدرة فريدة على الفهم.
فهو يت�أثر مبا مير به من خربات حياتية ت�أثرا عميقا وغنيا  ،وهو
قادر على ا�ستلهام هذه اخلربات يف كتابته على نحو عميق وغني.
وتتميز الكتابة الأدبية ب�أنها غنية يف ا�ستعمالها اللغة وال�صور
البيانية والأفكار ب�شكل راق ودقيق .و�إذا اقرتن هذا مع خيال
املتلقي الذكي واخل�صب فان هذا التفاعل بني الكاتب والقارئ
يوجد عاملا متخيال ثريا وعميقا .ي�ضاف �إىل ذلك �أن الأدب الذي
يقوم يف الأ�سا�س على �إلقاء ال�ضوء على ما يف احلياة من تعقيد
وتناق�ض ومفارقة يعك�س عاملا ثريا وم�ؤثرا.
وهو حمق مبا ذهب �إليه من تو�ضيح وتف�صيل.
ومن خالل قراءاتنا وبحثنا  ،هُ دينا �إىل �أم��ور ع��دة ،عززت
الهدف الأدب��ي ،ودعمت احلجة ملعرفة �أ�سراره املهمة ،من هذه
احلجج:
اطلعنا على ن�ص مهم يف �سل�سلة دعم اللغة االنكليزية ،يتكلم
يف �أنه بات ي�شكل عالجا هاما لل�ضغوط النف�سية ،والتهوين من
�صعوبات احلياة ،وعليه فهو يعدُّ عالجا نف�سيا غري مبا�شر ،ملظاهر
الع�صبية ،والإرهاق النف�سي ،فهل هنا الأديب يعالج نف�سه فعال من
خالل ممار�سة الكتابة؟ .نت�ساءل.
خا�صة عندما يكتب عن حاالت تفوقه �أملا وح�سرة  ،فيجد
نف�سه يف نعيم مغدق.
من جهة �أخرى يعد الأدب من الأعمال الإيحائية ،بطريقة
التقل �أهمية عن غريها من الفنون ،فالعمل االدبي ككل ،هو عمل
�إيحائي كامل  ،لتمرير مايريده الكاتب ،ف�إما �أن يقنع متلقيه،
�أو ي�ستفزه للنقد �سلبا �أم �إيجابا� ،أو يوقد فيه القريحة الكتابية
للرد عما ورد يف الن�ص من �أفكار ،و�إن كان الن�ص بر�أيه ،ال ي�ستحق
التوقف ،فنقده له يجعله يقدم فكرة بديلة �أو عائ�ضة ترتق
الفتق الذي �سببه.
الأدب احلقيقي بنظرنا ،هو الأدب البنّاء وم��ا يقدمه من
�إيجابية ،بحيث ي�شكل هوية الأدب احلقيقي ،التي تبحث عن
حاالت خا�صة اجتماعية وجتارب �إن�سانية خمتلفة ،فتعاجلها3.
ويقول حول ذلك الدكتور زياد احلكيم:
يتعامل الأدب مع الفرد من حيث هو كائن اجتماعي .فنحن
ك�أفراد نقوم ب���أدوار اجتماعية حتدد ما ن�شعر به وما نقوم به
من �أفعال – كرجال ون�ساء و�أطفال و�آب��اء و�أمهات و�أ�صدقاء
وغرباء �إىل غري ذلك .ويدر�س الأدب هذه الأدوار االجتماعية
ويجيز لنا �أن ن�ؤديها مع انها قد ال تكون متوفرة لنا يف احلياة
الواقعية .لي�س هذا فح�سب ،بل �إن درا�سة الأدب بهذا املفهوم
توفر لنا فر�صة درا�سة ما نقوم به من ادوار يف حياتنا الواقعية
على نحو �أكرث وعيا و�أكرث انتقادية .وميكن �أن ن�سمي هذا بالت�أثري
الأخالقي للأدب :فبدرا�سة الأدب نطور �شخ�صية �أكرث قدرة على
اال�ستجابة لإمكانيات العامل الذي نعي�ش فيه و�أكرث قدرة على
التعامل مع ما تفر�ضه احلياة واملجتمع علينا من قيود.
�إن الأدب �شكل من �أ�شكال اخلطاب الثقايف ،ويقوم ب���أدوار
عدة يف الإط��ار الثقايف ككل .فهو يحدد القيم الإن�سانية على
نحو رمزي وح�سي ،وبذلك يعزز الرموز الثقافية واللغوية التي

ت��ق��وم عليها املجتمعات
يف الأ���س��ا���س .والأدب –
فوق هذا – يكثف الو�ضع
الإن�ساين مبا فيه من خيال
واب��ت��ك��ار ،وي��ح��دد الأ�س�س
واملعاين التي تقوم عليها
القيم الإن�سانية العامة،
وي��ك��ت�����ش��ف ال�����ص��راع��ات
ال���ق���ي���م���ي���ة وال���ع���رق���ي���ة
والطبقية والدينية داخل
الإطار الثقايف.
•••
م���ن ج��ه��ة �أخ�����رى ي��ع��دُّ
الأدب فن احلكمة ملا يج�سد
فيه من ح��االت تفتح لكل
ام����رء ت��ق��دي��ر ال��ك��ون من
ح��ول��ه ،ف���إم��ا حت�ضه على
الأف�ضل� ،أو حتبطه �أحيانا
�أخ����رى مل��ا مت��ل��ك م��ن �صور
واقعية لالعتبار.
�إن ال���ع���م���ل االدب������ي
اليقت�صر على ن�ص �أدب��ي �صرف ،بل تعداه لعامل ال�صحافة،
والإعالم ،لعامل الت�سويق ،ومترير الر�سائل على اختالف هدفها
ُ�س َّما كان �أم ع�سال...
ولعل الأديب العظيم الذي كانت خطبة الوداع التي ختم فيها
د�ستوره ،خطابة متقنة مكتملة الأرك��ان ،وفيها من روح الأدب
الكثري  ،لكنها كانت ن�صا �أدبيا موظفا لغاية �إيجابية لها عالقة
بالدولة الإ�سالمية النا�شئة.
�إن معظم القناعات تت�شكل من الكلمات� ،إذن للكلمة قوة �إقناع
غري طبيعية عندما نختزلها ،نكثفها وندر�سها جيدا من ناحية
الت�أثري وامل�ؤثر عليه بعد معرفة �أكيدة ملاهيته.
وقد ن�شري هنا ملا تقدمه القنوات التقنية ،من م��وادا �أدبية
جم�سدة نب�ض اجلمهور على تنوعه ،ن�صو�صا و�صوتا و�صورة ،بحيث
مل يعد الن�ص جمردا ،بقدر ما�صار حلما ودم وتفاعال ،يكر�س قوة
الت�أثري بفاعلية منقطعة النظري تخرتق العقل الواعي للعقل
الالواعي وتثبت نف�سها بجراة وق��وة،و بت�سلل خبيث ،ناهيك
عن اجلهود الإيجابية التي تبني فعال بجهود ع�صامية فردية،
والنتحدث عن امل�ؤ�س�ساتية ،التي ت�سوق لب�ضاعتها عرب تلك
القنوات ،وال�شاهد هنا :هو ن�صيحة ملن يقول :
=ال�أجد متابعني..
نقول اثبت مكانك والتربح...فهناك من يريد �أن ترتكه ..فكن
عنيدا وا�ستمر فاال�ستمرار جناح.
 من جهة �أخ��رى ف�إن الكلمات الفعالة احل�سا�سة ،ت�ؤثر يفكيميائية املخ  ،بدليل اختالف ردات الفعل جتاهها ،وهي هنا
تدخل املتلقي يف عامل تفكري الكاتب مثال  ،وطريقة تفكريه ،مهما
كانت ،حتى �أن ت�أثريها امتد لداخل تالفيف املخ ومتكن من العقل
خلع ما متكن ً
مهمة لي�ست بي�سرية4.
الباطن بات ُ
 ولعل �أهم ما يو�ضح دور الأدب هو دوره الريادي املهم الذيتغيب عن الأذهان منافعه  ،ويتبناها الغرب  ،الذي �سبقنا قراءة

الأدب يكثف الو�ضع الإن�ساين
مبا فيه من خيال وابتكار ،ويحدد
الأ�س�س واملعاين التي تقوم عليها
القيم الإن�سانية العامة ،ويكت�شف
ال�صراعات القيمية والعرقية
والطبقية والدينية.

بدرا�سة الأدب نطور
�شخ�صية �أكرث قدرة على
اال�ستجابة لإمكانيات
العامل الذي نعي�ش فيه
و�أكرث قدرة على التعامل
مع ما تفر�ضه احلياة
واملجتمع علينا من قيود.
وكتابة ،وتركنا نهبة ال�ضعف اللغوي الذي فعله متعمدا بحذف
ظاهرة الكتّاب ،التي كانت اللبنة الأوىل يف زرع جل املفردات التي
�سيحتاجها الطفل الحقا يف كل حياته.
يقول حول ذلك الأديب ماريو فارغا�س يو�سا:
�إن �إحدى منافع الأدب يف املقام الأول تكمن يف اللغة .فاملجتمع
و�ضوحا
الذي الميلك �أد ًبا مكتو ًبا يعرب عن نف�سه بدقة �أقل ،و�أقل
ً
من جمتمع يحمي طريقة التوا�صل الرئي�سية له ،وهي الكلمة،
بتح�سينها وتثبيتها عن طريق الأعمال الأدبية� .إن�سانية بال
قراءة ،والي�صاحبها الأدب �ستنتج ماهو �أ�شبه مبجتمع �صم وبكم،
ناق�ص الفهم وذلك لعلته اللغوية .و�سيعاين من م�شاكل هائلة يف
نظرا للغته البدائية .وهذا يقع على م�ستوى الأفراد
التوا�صل ً
� ً
أي�ضا ،فال�شخ�ص الذي اليقر�أ� ،أو يقر�أ قليلاً � ،أو يقر�أ كت ًبا �سيئة،
ريا ولكن املفهوم قليل ،لأن
�سيكون لديه عائق� :ستجده يتحدث كث ً
مفرداته �ضعيفة يف التعبري عن الذات.
وهذا الأمر ال يعني وجود قيد لفظي فقط ،ولكن � ً
أي�ضا وجود
قيد يف اخليال والتفكري .هو فقر فكري ل�سبب ب�سيط ،لأن الأفكار
والت�صورات التي ميكن من خاللها فهم حاالتنا الميكن لها التكون
خارج الكلمات .نحن نتعلم كيف نتحدث بعمق وبدقة ومبهارة من
الأدب اجليد .لن يجدي �أي ان�ضباط �آخر يف �أي فرع من فروع
الفن ماعدا الأدب يف �صناعة اللغة التي نتوا�صل بها� .أن نتحدث
جيدً ا� ،أن يكون حتت ت�صرفنا لغة ثرية ومنوعة� ،أن جند التعبري
املالئم لكل فكرة ولكل �شعور نود �أن نتوا�صل به ،يعني بال�ضرورة
جاهزا للتفكري� ،أن ُتعلم� ،أن تتعلم� ،أن تناق�ش ،و� ً
ً
أي�ضا
�أن تكون
لأن تتخيل وحتلم وت�شعر .بطريقة خفية ،تردد الكلمات �صداها
يف جميع �أفعالنا ،حتى تلك الأفعال التي الميكن �أن نعرب عنها.
وكلما تطورت اللغة ،وذلك بف�ضل الأدب ،وو�صلت مل�ستويات عالية
من ال�صقل والأخالق ،زادت من مقدرة الإن�سان على عي�ش حياة
�أف�ضل.ملخ�ص القول:
الأدب �أدب��ان� :أدب الن�ص ،و�أدب موظف� ،أما �أدب الن�ص فهو
الذي يعمل على الأمناط الأدبية املعروفة� ،أما الأدب املوظف،
فهو ال��ذي يخرج من علوم �أخ��رى ،من فن اخلطابة على تنوع
مذهابه ،ف�صاحبه عليه �إتقان �شيء من فنون الأدب ليجذب
امللتقي ،وال�سيا�سي عليه �أن يكون مفوها ليقنع مريديه و�أتباعه
الخ....و�إذن:
مل يعد الأدب ترفا ،ومل يعد عطاء الأدب للأدب ،بل وظف يف
نواح عدة ال تقل �أهمية عن �أي فن يدخل يف كل ع�صب حياتي
ويقدمه �صورة حقيقية ،بطريقة فكرية �إبداعية� ،أن تكون
مبدعا حقيقيا...فهذا يعني الكثري...

قضايا وآراء
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((�أفعل))
�صيغة للتعجب وللتف�ضيل
•د .منى �إليا�س
قال ال�شاعر:
�إن العيون التي يف طرفها َح َو ٌر
قتلننا ثم مل يحيني قتالنا
اللب حتى ال حراك به
ي�صرعن ذا ِّ
وهن �أ�ضعف خلق اهلل �إن�سانا
َّ
احل َور� :أن يكون الق�سم الأبي�ض من العني �شديد البيا�ض ،والق�سم
الأ�سود �شديد ال�سواد.
وامل��ر�أة من تكون وا�سعة العينني مع �شدة �سواد احلدقة ،ونقول
رجل �أعني كما نقول :امر�أة عيناء و�أحور وحوراء .ويف لغتنا كثري
من الأو�صاف على وزن (�أفعل) للمذكر و(فعالء) مل�ؤنثه .من ذلك
(�أخ�ضر خ�ضراء) للداللة على لون و قيل (�أعمى عمياء و�أع��ور
ع��وراء) للداللة على عاهة ،وقيل (�أزه��ر ،زه��راء) للداللة على
حلية.
لكن وزن (�أفعل) – ا�سم ًا – ي�صادفنا �أي�ض ًا يف ((ا�سم التف�ضيل))
ف�إذا �أردنا �أن نف�ضل رج ً
ال على رجل �آخر �أو امر�أة يف الذكاء �أو املعرفة
�أو ال�شهرة نقول :هو �أذكى �أو �أعرف �أو �أ�شهر منه �أو منها .ولكن �إذا
�أردن��ا املفا�ضلة بني �شيئني يف اخل�ضرة مما يكون الو�صف منه على
�أفعل فعالء ف���إن �شيوخ اللغة يوجبون �أن يقال(( :ه��ذه ال�شجرة
�أ�شد خ�ضرة �أو اخ�ضرار ًا من جارتها� ،أي �أن ن�أتي بامل�صدر ((خ�ضرة
�أو اخ�����ض��راراً)) بعد �صيغة امل�ساعدة على وزن ((�أف��ع��ل)) �أي�ض ًا
للداللة على التف�ضيل ،وال يجيزون لنا �أن ن�أتي ب�صيغة التف�ضيل
مبا�شرة ب�أن نقول(( :هذه ال�شجرة �أخ�ضر من جارتها)) وحجتهم
�أننا لو ا�ستعملنا ((�أخ�ضر)) �صيغة تف�ضيل اللتب�ست بالو�صف ،لأن
كل منهما على وزن ((�أفعل)) ،فالبد عندهم من التفرقة ب�إبقاء
((�شيء �أخ�ضر)) ونحتال بال�صيغة
((�أفعل)) هنا للو�صف فنقول:
ٌ
امل�ساعدة مع امل�صدر للتو�صل �إىل التف�ضيل فنقول�( :شيء �أ�شد خ�ضرة
من �شيء) وهذا هو ال�سائد يف مدار�سنا حتى اليوم وفيه عناء �شديد
ف�إذا انطلق الطالب مع �سليقته يف الدارجة فقال مث ً
ال( :هذه الورقة
�أ�صغر من تلك) بادر �إليه املدر�س بالتخطئة .وامل�س�ألة �أهون من ذلك،
ثم ال ينبغي للعاقل �أن يتهجم بالتخطئة �إال عن بينة حا�سمة� .إنه
حيث يكون التبا�س فالبد من �إزالته ،ولكن �إذا مل يكن هناك التبا�س
فال حاجة �إىل اختالقه �أو توهمه .وكلمات �أي لغة ال تقف متفرقات
للداللة على معناها .بل تت�سق يف نظام خا�ص متما�سك ي�ساعد على
فهم املق�صود من كل كلمة منها يف �صلتها بالكلمات الأخرى على وفق
النظام اخلا�ص بلغتها ف���إذا قلنا( :هذه ال�شجرة �أخ�ضر من بقية
ال�شجر �أو ( هي �أخ�ضر �شجرة يف الب�ستان)� .أو(هذا اجلدار �أخ�ضر
من غريه) مل يقع التبا�س يف املق�صود .ولكن �إذا قلنا (هذا اجلدار
�أخ�ضر ،وجاره �أخ�ضر كان هذا خط�أ �إذا �أردنا التف�ضيل ،لأن املعنى
الظاهر �أن اجلدارين �أخ�ضران ولكن �إذا �أردنا املفا�ضلة نزيد كلمة
((منه)) فنقول(( :هذا اجلدار �أخ�ضر وذاك �أخ�ضر منه)) .فنفهم
�أن��ه �أ�شد خ�ضرة .وقد �أج��از جممع اللغة العربية �أن ي�صاع �أفعل
التف�ضيل مبا�شرة من كل و�صف على وزن ((�أفعل فعالء)) وال حاجة
لكلمة م�ساعدة فكال التعبريين جائز ومنه قول املتنبي:
�أبعد ،بعدت بيا�ض ًا ال بيا�ض له
لأنت ((�أ�سو ُد)) يف عيني من الظُّ َلم
�أي ((�أ�شد �سواداً).

د.ح�ســن حميد

كتب غُ رّيت (!)2
ٌ
هزة كبرية،
ً
وكبرية جدا� ،أحدثها كتاب (دونكي�شوت) للكاتب الإ�سباين
�سرفانت�س ( ،)1616 1547-لأن��ه �أع���اد غربلة احلياة
الإ�سبانية ،بله الأوروبية ،بله احلياة الإن�سانية يف خمتلف
�أنحاء العامل� ،أي �إىل حيثما و�صل هذا الكتاب .بالطبع مل يكن
�سرفانت�س يتوقع ما حدث من هزة يف م�شاعر النا�س وتفكريهم،
ومن هزة ع�صفت بالنموذج الإر�شادي للقيم الإ�سبانية كلها
�آنذاك ،مع �أن الكتاب تلقفته الأيدي يف جزئه الأول واهتمت
به اهتمام ًا مل يعرفه �سرفانت�س يف ّ
جل ما كتبه من م�سرحيات،
و�أ�شعار ،وحكايات.
لقد ر ّتق كتاب (دونكي�شوت) فتوق حياة �سرفانت�س كلها،
وعو�ضه �شهرة وا�سعة بعد اخليبات الأدبية التي عرفها ،ال
بل �إن حياته تغيرّ ت وانتقلت من ع��امل البعرثة والفو�ضى
والتجريب �إىل ع��امل ال��ه��د�أة ال�شا�سعة ،بعدما غ��دا كاتب ًا
مرموق ًا راح �أهل اللغات يرتجمون (دونكي�شوت) �إىل اللغات
الأوروبية الأخرى ،بعدما ق ّرظه النقد الذي ازو ّر عن �أدبه
نحاه جانب ًا ب�سبب ال�ضعف الذي ّ
لف
مرات وم��رات ،وبعد �أن ّ
كتاباته!
قولة النقاد الأ�سبان ب�أن (دونكي�شوت) هو كتابهم ،كتاب
الأمة وال�شعب ،هي التي جعلته ينتقل �إىل اللغات الأوروبية
لأن �أ�سبانيا كانت جهة للقوة ،واملركزية ،واحل�ضور يف العامل،
وقد �أرادت البلدان معرفة �أ�سبانيا �أكرث من خالل هذا الكتاب
(دونكي�شوت) الذي ل ّفه املديح ل ّف ًا وطار به �صيت ًا ذائع ًا يف
جميع �أنحاء العامل.
عرف كتاب (دونكي�شوت) ال�شهرة واملكانة وهو يف جزئه
الأول ،بعدما تناقلته الأي��دي ،وق ّرظه النقاد ،واحتفت به
ال�صحف واملجالت التي ن�شرت منه ف�صو ًال .لقد ر�أى فيه النا�س
اجلامع لتاريخهم ال�شعبي /ال�شفوي ،وال �سيما تاريخ الأرياف
وما يطفح على �سطوحها البادية من �أفعال خرقاء ،وت�صرفات
�ساذجة ،وقلة فطنة ،وع��دم حت�سب ،ووق��وع يف الأ���ش��راك،
والأفخاخ املك�شوفة ،لقد �س ّرتهم روح ال�سخرية ،واملبالغات،
ومفارقات الأحداث ،وطرافة احلادثات ،والتقابلية املده�شة
ما بني الهزل واجلد ،والواقع واخليال ،مثلما �س ّرتهم ال�صالدة
التي مت ّتع بها (دونكي�شوت) وهو املثال الأبدى والأجلى لل�ضعف
الإن�ساين� ،إن��ه كائن من �إماتة ظاهرة ،ولكن روح��ه �صلبة
كجذوع ال�سنديان .وبذلك �أعطى الكتاب (دونكي�شوت) قراءه
�أمور ًا كثرية لعل يف طالعها :مكا�شفة التاريخ وحماورته ،وبيان
ما ا�ستبطنته احلياة الريفية ،وما �أف�صحت عنه من مواقف ال
تخلو من الهزل ،وال�سذاجة ،وال�سطحية ،والتوهان ،ومن بعد
ك�شف الكتاب عن توق النا�س �إىل ر�ؤية (ال�سذاجة) �سلوك ًا يف
املر�آة التي يواقفونها ،كيما يتحيدون ما تنرثه ال�سذاجة من
عيوب وباليدين! كما ك�شف عن حاجة النا�س �إىل ال�ضحك،
بعدما جتهمت احل��ي��اة وعب�ست ،وبعدما ق�ست ك��ث�ير ًا حني
ح ّيدت العاطفة جانب ًا ،و�أطف�أت امل�شاعر ،ف�صار النا�س �أعمدة
من ال�صخر �أو الرخام ،وهذا ما جعل تعاملهم �صعب ًا وموجع ًا
وجاهر ًا بالأمل.
وقد قوبل اجلزء الأول من كتاب (دونكي�شوت) بالقبول
احل�سن التام ،وقد �شوهد النا�س يقر�ؤون فيه داخل احلدائق،
وال�شوارع ،وحمطات ركوب و�سائل النقل ،ويف املحال التجارية،
واملدار�س ،وامل�شايف ،حتى �صار ال حديث عن كتاب يف البالد
الأ�سبانية �سوى احلديث عن كتاب (دونكي�شوت)! يف حني مل
يلق اجلزء الثاين من هذا الكتاب الرتحيب الذي عرفه اجلزء
الأول ،وم��ع ذل��ك طلبه النا�س واقتنوه بحما�سة منقطعة
النظري ،والفارق هو �أن حديث النا�س ّ
ظل م�شدود ًا �إىل ما قاله
اجلزء الأول ،وهذا ما �أ�شار �إىل �أن اجلزء الثاين مل يكن م�ؤثراً
كالت�أثري ال��ذي تركه اجل��زء الأول ،وه��ذا قد ي�شري �إىل �أن
النا�س اكتفوا مبا قاله �سرفانت�س يف اجلزء الأول ور�ضوا عنه.
املهم هنا ،هو �أن الطواف الطويل الذي عرفه (�سرفانت�س)
وم���رارات العي�ش التي جت ّرعها ،وال�سجون التي عا�ش فيها
�سنوات طوا ًال ،وال �سيما �سجنه يف اجلزائر ،واملهن والوظائف
ال��ت��ي ان��خ��رط فيها ،والأح����زان ال��ت��ي تراكمت على قلبه،
والالحمظوظيه التي عرفها وه��و يحاول ال�شهرة ،وق�سوة
النقاد وغ�ضبتهم على �أ�شعاره وم�سرحياته ،وخذالن احلياة له
ولأ�سرته ..كلها عرفت نقطة النهاية حني �صدر (دونكي�شوت)
فغيرّ ه��ذا الكتاب حياته ،وم��زاج��ه ،و�أع��ط��اه �شهر ًة وا�سعة

تعدّ ت حدود �أ�سبانيا بعد �أن كان جمهو ًال داخل �أ�سبانيا ،بل
كان حمطة للكالم غري اجلميل التي تلقت كل غ�ضبات النقاد،
ورمبا القراء مع ًا!
(دونكي�شوت) كتاب عاملي ،مبعنى �أن��ه كتاب القيم الذي
يخ�ص الب�شرية كلها ،والقيمتان البارزتان اللتان تنظمان
ّ
الكتاب مثل �ضفتني لنهر ا�سمه احلكايات هما :الواقع واحللم:
فال واقع من دون حلم ،وال حلم من دون واقع ،وال�شخ�صيتان
البارزتان اللتان تنظمان الكتاب مثل نقو�ش �سجادة هما
(دونكي�شوت) ممث ًال للحلم ،و(�سان�شو) ممث ًال للواقع .وبذلك
تبدو احلياة لي�ست ب�أكرث من ثنائية جمدولة من الواقع/
احلياة ،ومن الطموح /احللم� .صحيح �أن رواية (دونكي�شوت)-
وكلمة رواية هنا كلمة جمازية -اهتمت بعامل الفرو�سية من
�أجل �شدّ ه �إىل دنيا النبل بعيد ًا عن الغوغائية ،والفو�ضى،
واالب���ت���ذال ،واق�ت�راف امل��وب��ق��ات بحق ال��ن��ا���س ،بعدما �صار
الفر�سان ّ
قطاع طرق ،ولكن ال�صحيح �أي�ض ًا �أن الفرو�سية لي�ست
ب�أكرث من واجهة تعرب عن �سمو احلياة بقيم الفرو�سية ،و�أن
ما�سة �إىل هذه القيم التي طويت� ،أو
دواخل احلياة بحاجة ّ
ز ّلت� ،أو انطف�أت كالنريان!
يخطئ من يظن� ،أن رواي��ة (دونكي�شوت) رواي��ة للهزل،
وال�ضحك ،وال�سخرية ،و�إمنا هي رواية �سطحها م�شمول بالهزل
وال�ضحك وال�سخرية ،لكن قلبها م�شغول باحلكمة ،واجلهر ب�أن
احلياة متيل ،و�أن القيم تدا�س ،و�أن الهواء تل ّوث ،و�أن النا�س
مي�شون وقد الت�صقت جباههم بالأر�ض وهم ال يح�سون بذلك،
لأن القيم انحدرت بعدما تهاوت من عليائها!
(دونكي�شوت) �شكلت �صدمة قارعة بيد النبل للمجتمع
الأ�سباين الذي تراخت احلياة فيه ،فت�سلم زمامها الهام�شيون
الذين �أيّدوا (القيم) الهابطة وجعلوها مرجعية لهم ،ه�ؤالء
الذين ا�ست ّلوا �سيف ًا لإرهاب الآخرين و�إخافتهم لي�س يف الطرق
وال��دروب ،وقرب الغابات ،وخارج املدن والقرى ،و�إمنا داخل
الأ�سواق والبيوت �أي�ض ًا� ،إن قيم ًا مثل الأمن ،والأمان ،وال�صدق،
واالنتماء ،والإخال�ص ،وال�صداقة ،والرحمة ،والت�سامح..
كلها انطف�أت وغابت يف ظل اختفاء قيم الفرو�سية والنبالة.
لقد �أراد (�سرفانت�س) ،ومن خالل �شخ�صية (دونكي�شوت) �أن
يقول للنا�س �إن خال�ص املجتمع من �شذاذ الآفاق ،ومن �سوقية
القيم ..يتمثل بالفرو�سية احل ّقة.
و�إن ما يحدث لـ (دونكي�شوت) �صاحب احللم ،والنبل ،وهو
الفار�س احلزين ،يحدث لأن القيم النبيلة تهاوت ،و�إن �أفعاله
كلها هي �أفعال نبل لأن (املال ،والغايات ال�صغرية)� ،أي املعطى
املقابل لتلك الأفعال ،وهو معطى بعيد عن املاديات! فالأ�سرى،
وال�سجناء ،الذين حررهم دونكي�شوت حررهم من �أجل غايات
النبل ،ال من �أجل املال ،ونظرته �إىل الن�ساء الواقفات �أمام
الفنادق طلب ًا للعمل ّ
البطال ،فال يراهن �سوى �أمريات خرجن
ال�ستقباله ،وال ي��رى خادمة الفندق التي انطف�أت �إح��دى
عينيها ،والتي �أغرقته بزيت القنديل نفاذ الرائحة ،ال يراها
�سوى جميلة اجلميالت ،ورائحة الزيت الكريهة ي�ش ّمها ريح ًا
طيبة� ..إنه يحلم من �أجل �أن تنه�ض احلياة من رمادها ،و�أن
تلملم �أ�شالءها ،و�أن ت�ستعيد قيمها وفرو�سيتها لأنها من دون
هذه القيم وروح الفرو�سية لي�ست بحياة!
لقد ك�شفت مدونة (دونكي�شوت) خواء املجتمع الأ�سباين
الذي يت�شدق كالم ًا بالفرو�سية ،فال يقف على معنى من معانيها،
وال ي���أخ��ذ بقيمة م��ن قيمها ،وب��ذل��ك تبدي (دونكي�شوت)
الفجوات ال�شا�سعة ما بني النموذج الإر�شادي للقيم وما يعي�شه
النا�س واقع ًا.
لكل هذا كانت رواية (دونكي�شوت) كتاب ًا غيرّ وجوه احلياة
الأ�سبانية ،ومن بعد غيرّ وج��وه احلياة الأوروب��ي��ة ،بعد �أن
�أ�شار �إىل التناق�ض املخيف ما بني القيم املح ّلقة يف ال�سموات
(كحلم) وبني ما هو معي�ش فع ًال (الواقع)!
�إن حديث مدونة (دونكي�شوت) عن املجتمع الأ�سباين
من جهة ،وعن الفرو�سية وت�صوير حياة النا�س ،ومنظومة
القيم التي تلف املجتمع والتي �أب��داه��ا �سلوكيات من جهة
ب�صرت
ثانية ك ّلها ر�سمت مر�آة جديدة للحياة واملجتمع بعدما ّ
(دونكي�شوت) النا�س باملر�آة الراهنة لكي يروا هبوط القيم
وانحدارها ،وتهافت ال�سلوك ومواته ،وقد جت ّلى �أمام النا�س
خ��ي��اران ،الأول� :إم��ا العي�ش يف ظ��ل ال��رث��اث��ات والتهافت،
والثاين :العي�ش يف عامل من ال�سمو والنبل ،وعليهم االختيار!

Hasanhamid55@yahoo.com
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اال�ست�شراق وامل�ست�شرقون

•منري الذيب
مقدمة  :ما هو اال�ست�شراق وما هو كنه زحف العرب �شرق ًا و�أبدعت بعد دخولها الإ�سالم
وقبل دخولها – ول��دت زراد�شت وم��اين ونتج لهم
امل�ست�شرق؟
هذا املو�ضوع الوا�سع الذي ال يزال اجلمهور �أدب ف��اخ��ر خلقته مواهبهم الفنية الرفيعة
على غري معرفة به احل�سن به �أن يحاول تلك امل��واه��ب التي فيما ك��ان لهم قبل الإ���س�لام
الو�صول �إىل اتفاق بينه وبني قارئيه حتى م��ن �آث���ار ذات ج�لال و�آن��ي��ة بديعة وم�صنوعات
معدنية فائقة .وفار�س هي مهبط الت�صوف ,وملا
يتعرفوا موقفهم تعرف ًا �صحيح ًا.
ً
ومم��ا يزيد يف ���ض��رورة ه��ذا التفاهم �أن ك��ان الفر�س مقاربني لليونان جن�سا� ,شاركوهم
اال�ست�شراق ومثله يف ذلك مثل كثري من فروع العلم يف هذا ال�تراث الآري امل�شرتك �أال وهو امللحمة .
الأخرى ,قد تخطى حدوده �إىل ميادين تنتمي يف وظهر �أول انكليزي كان عامل ًا بالعربية هو ادالرد
حقيقتها �إىل علوم �أخرى م�ستقلة عنه و�إن كانت  ADELARDاملولود يف مدينة بات ,كان معلم
جمان�سة له .حتى �أن امل�ست�شرق يف هذه الأر���ض هرني الثاين ؛وقد قام برحالت وا�سعة يف �أ�سبانيا
التي ال تنتمي لأحد – �أو بعبارة �أ�صح التي تنتمي وال�شام ؛وقد ترجم عدد ًا من الن�صو�ص العربية
لكل �أحد -ي�شارك عمله عامل الآثار واحلفريات �إىل اللغة الالتينية ,وكان من بني الذين �أقلعوا
وامل�ؤرخ وعامل ال�صرف واال�شتقاق ,وعامل الأ�صوات من هذه ال�سواحل يف القرنني الثاين ع�شر والثالث
ع�شر يف طلب املعرفة املغربية ,ورجعوا لينريوا
والفيل�سوف وعامل الالهوت واملو�سيقي والفنان .
�أذه��ان مواطنيهم وك��ان من بينهم دانيال موريل
املدلول الأ�صلي لكلمة م�ست�شرق:
ك��ان يف �سنة � 1683أح���د �أع�����ض��اء الكني�سة و�سكوت املنجم ال�سينمائي الذي �أحرزت ترجمته
ال�شرقية �أو اليونانية  ,ويف �سنة  1691وجدنا لأر�سطو من العربية �شهرة م�ستحقة كان لها قيمة
ا�ست�شراقي يف احلركة الأوىل للنه�ضة الأوروبية.
�آنتوين وود ي�صف �صموئيل كالرك ب�أنه
ّ
ٌ
نابه يعني بذلك �أنه عرف بع�ض اللغات ال�شرقية .ومن ال�شائق �أن �أول كتاب طبع يف �إنكلرتا وهو
ب�يرون يف تعليقاته يتحدث امل�ست�شرق ثورنتون حكم الفال�سفة و�أق��وال��ه��م ك��ان ترجمة مل�صنف
بعباراته الكثرية الدالة على ا�ست�شراق عميق عربي رائج  .ولكن يبدو �أن املحاربني ال�صليبيني
من خالل املجادلة التعليمية بالهند ؛ �أما قامو�س وك�أنهم قد �أهملوا فر�صهم لتعلم لغة الأع��داء
�أك�سفورد اجلديد فيحدد امل�ست�شرق  oriantalistو�أعدائهم النبالء.
ك��ان��ت ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف ذل���ك احل�ي�ن ت��در���س
ب�أنه من تبحر يف لغات ال�شرق و�آدابه.
و�سنرتحل من الغرب �إىل ال�شرق فنتحدث �أو ًال كمفتاح للفل�سفة القدمية والعلم القدمي.وظلت
ع��ن ال��ع��رب وال�ت�رك وال��ف��ر���س ت��ارك�ين العربية هذه املزايا قرون ًا حم�صورة يف ما �أ�سداه العرب
لكونها يف �صورتها الكال�سيكية لغة ميتة ويف �إىل الطب والريا�ضيات والفلك� .أما الأدب العربي
�إحيائها احلديث �شكل �آخر من الأ�سلوب الغربي  .والثقافة العربية فكانا بال �شك مفخرة احل�ضارة
ونرتك الدرا�سات امل�صرية والآ�شورية لعامل الآثار العربية التي �أهملها الغرب .
ويتميز القرن اخلام�س ع�شر
واحلفريات .
بحادثتني ذات��ا �أهمية لي�س لها
وه���ك���ذا ي���دخ���ل يف
نظري لت�أثريهما يف العالقة بني
ن���ط���اق امل�����س��ت�����ش��رق
يدخل يف نطاق امل�ست�شرق ال�����ش��رق وال��غ��رب ���س��ن��ة 1453
ال���ل���غ���ات والآداب
حني �سقوط الق�سطنطينية زمن
امل��ن��ت��م��ي��ة لأك��ث�ر من
ن�صف اجلن�س الب�شري اللغات والآداب املنتمية لأكرث الأت����راك ,ومعه �أرب��ع��ون عاماً,
وملدنيات عظيمة عدة من ن�صف اجلن�س الب�شري وط���واف فا�سكو دي غ��ام��ا حول
ر�أ����س ال��رج��اء ال�����ص��ال��ح ,وجلب
وه��ذا املو�ضوع
يق�صد وملدنيات عظيمة عدة.
التجار واملب�شرين الربتغاليني
به تناول ال�شخ�صيات
�إىل الهند ثم ج��اء الهولنديون
والأع����م����ال لأول��ئ��ك
والفرن�سيون .و�أ�صبح اال�ست�شراق
ال����رج����ال الإن��ك��ل��ي��ز
يف القرن ال�سابع ع�شر .
ال���ذي���ن ج��ع��ل��وا ه��ذه
اللغات والآداب درا�ستهم املتخ�ص�صة �أو هواتهم وك��ان �أول م�ؤ�س�س لكر�سي العربية يف كمربج
�سنة 1632هو توما�س �آدم��ز والكر�سي املناف�س
املحببة.
�إن �آداب ال�شرق ت�ستخدم �إلهامها من ديانات ب�أك�سفورد �سنة 1636رئي�س الأ�ساقفة نف�سه
ال�شرق والقوالب التي اتخذتها هذه الآداب قد و�أول م�ستعرب وليم ب��دوي��ل ؛ال���ذي �أ���ص��در �أول
حددتها العبقرية الغريزية والبنية الطبيعية ترجمة �إنكليزية للقر�آن الكرمي  ,والأخوان جون
لل�شعوب ال�شرقية ف��الإ���س�لام ه��و وليد الفيايف وتوما�س جريف من �أك�سفورد يعرفان العربية
املحرقة جل��زي��رة ال��ع��رب وجدبانها ال�شا�سعة والفار�سية معرفة ح�سنة ,وجون ريا�ضي م�شهور
ورمالها املحرقة وم�شقتها وع�سرها ,ويقرر �أن اهلل و�أ�ستاذ الفلك.
مطلق القدرة ولكنه مع ذلك �شامل الرحمة ,و�أن و�أع��ظ��م م�ستعرب يف ال��ق��رن ال�سابع ع�شر هو
الإن�سان معتمد على �إرادة اهلل اعتماد ًا مطلق ًا ادوارد لوك تلميذ وليم بدويل وقد قام برحالت
ولكن له �أن يرجو ال�سعادة الباقية .وقدر للعرب وا�سعة يف ال�شرق الأدن��ى وح�صل معرفة وا�سعة
�أن ي�سكنوا ال��ب�لاد اخل�صيبة جنب ًا �إىل جنب بالعربية الف�صحى وال��دارج��ة؛ و�أق���ام يف حلب
مع ال�شعوب املهزومة التي كانت وارث��ة اليونان خم�س �سنوات وجمع خمطوطات عربية ثمينة .
ون�ستنتج من الدرا�سة �أن الربيطانيني قاموا
والرومان ومعتنقة الن�صرانية.
كان للعرب قبل جميء النبي حممد (�ص) تقليد بن�شاط مميز يف اال�ست�شراق و�سافروا م�سافات
�شعري ميثل ذوق ًا �أدبي ًا عظيم الن�ضوج و�إح�سا�س ًا بعيدة يف ب�لاد ال��ع��رب ليعرفوا متركز القبائل
رائع ًا بالطبيعة .ويق�ص لوران�س من �إن�شاء �صحبة العربية يف املواقع الهامة على �شواطىء دجلة
البدو للق�صائد املرجتلة املن�سجمة مع ذوقهم  ,والفرات ,ويعدّ الرحالة جون لوي�س بركهاردت
وفخر العرب ب�أجدادهم واللغة العربية عبقرية من �أعظم املت�شرقني الذين تعمقوا باللغة العربية
الرتكيب �صلدة البناء ورقيقة الإح�سا�س يف وقت وه��و �سوي�سري الأ�صل ول��د يف ل��وزان وتخرج من
مع ًا والقر�آن يعدُّ كالم اهلل بلفظه فهي بذلك كله ليبزج وجوجتنج بالكيمياء وزار انكلرتا وتعلم
يف كمربج الطب وعلوم الفلك واللغة العربية
�صارت مو�ضوع ًا جدير ًا بالدرا�سة.
�أم��ا الفر�س فكانت لهم ح�ضارة عريقة حني  1859-1856و�أت��ق��ن اللغة العربية وق��ر�أ

وليام بدويل
�أر�سطو

كانت اللغة العربية ُتد َّر�س كمفتاح
للفل�سفة القدمية والعلم القدمي .وظلت
هذه املزايا قرون ًا حم�صورة يف ما �أ�سداه
العرب �إىل الطب والريا�ضيات والفلك.
القر�آن ودخل �سورية �سنة 1810وك�شف مدينة
البرتاء �سنة1811و�سمى نف�سه احلاج ابراهيم
ب��ن ع��ب��داهلل وق��د ت��ويف يف م�صر ودف���ن يف جبل
امل��ق��ط��م؛وق��د زار ج��ن��وب �سورية ودر����س احلياة
االجتماعية واالقت�صادية م�سرت�شد ًا بالرحالة
�ستزن الذي قدم �إىل بالد حوران و�أعطاه تعليمات
عن طبيعة املنطقة وطبائع �سكانها وك��ان ذلك
�سنة 1805تعترب درا���س��ة ب��رك��ه��اردت م��ن �أه��م
الدرا�سات يف البالد العربية التي دلت على دقة
الدرا�سة يف القرن التا�سع ع�شر حول �سورية وم�صر
واجلزيرة العربية و�سنبني درا�سة �أخرى علمية
قام بها الرحالة كاري�سنت نيبور �سنة�1761إىل
اليمن ال�سعيد يف بعثة علمية .
يف �شتاء عام1761ويف الرابع من �شهر كانون
الثاين /يناير /توجه خم�سة رج��ال يف عر�ض
البحر من مدينة كوبنهاجن �إىل بحر ال�شمال .ثم
اجتهوا نحو البحر الأبي�ض املتو�سط �إىل اجلنوب
؛ ووا�صلوا رحلتهم �إىل الق�سطنطينية ثم �إىل
اال�سكندرية فالقاهرة ,فتابعوا �إىل ال�سوي�س وبعد
ذل��ك ع�بروا البحر الأحمر �إىل اليمن ال�سعيد,
خم�سة رج��ال :اثنان من ال��دامن��ارك واثنان من
�أملانيا و�سويدي واحد.
كان ذلك يف منت�صف القرن الثامن ع�شر عندما
�صدر �أمر ملكي دامناركي وبناء على طلب م�ست�شرق
دامن��ارك��ي وهوكري�سنت هافن الأ�ستاذ العامل يف
جامعة جوجنت الأمل���اين  ،حيث وجهت الأنظار
من قبل �أ�ساتذة اجلامعة �إىل العربية اجلنوبية
“اليمن ال�سعيد“ وعالقة التاريخ القدمي والكتاب
املقد�س بها وت�ألفت بعثة دامناركية  1760يف
كوبنهاجن وتنفيذ ًا لأوامر ملكية جهزت للبعثة.
الأول متخ�ص�ص باللغات كري�ستيان ف هافن
لعلوم اال���س��ت�����ش��راق وال��ث��اين ع��امل ن��ب��ات بيرتو
فو�سكول للعلوم الطبيعية “ peter forska
الثالث املهند�س املالزم الأول كار�سنت نيبور عامل
يف الريا�ضيات والفلك “ .
ال���راب���ع ال��دك��ت��ور كري�ستيان ك��رام��ر طبيب
وفيزيائي جورج اخلام�س ويليم بورنفيد الر�سام.
يف  4يناير  1761غادرت البعثة كوبنهاجن على
ظهر طراد حربي  ،كان الرجال اخلم�سة يقفون
على قارب يعرب بهم ناحية ال�شم�س .
كانت ب�لاد اليمن يف درا�ستهم مملكة قدمية

توما�س �أدامز
�سماها اال�سكندر  Eudaiman Arabiaوفيها
ازدهرت ح�ضارة معني قبل �أكرث من خم�سة قرون
عندما كان الفار�س الطموح “اال�سكندر” الذي
�أخ��ذت��ه احلمى قبل ان يحقق �أح�لام��ه لزيارة
اليمن .
وجت��ول الرحالة البحارون يف مرافىء اليمن
مثل اللحية وقرية نعمان .وي�سجلون مالحظاتهم
وتكلم نيبور عن نف�سه:
"كانت مالب�سي عبارة عن عمامة ورداء دون
�أكمام وبع�ض �سراويل كتانية" ,وكان يحمل �سيفا
ًوم�سد�سات خوفا ًمن الل�صو�ص.
مات �أع�ضاء البعثة الواحد تلو الآخر ومل يبق
حي ًا �سوى نيبور الذي �صمم خريطة لليمن و�شد
العزمية على تنفيذ اخلطة كما ر�سمت ,وع��اد
نيبور �إىل وطنه عام 1797وقد حمل اخلرائط
واملكت�شفات من النقو�ش والآثار واملعادن وو�ضعها
يف �صندوق كبري و�أل��ف كتاب ًا هام ًا يعترب املرجع
الأ�سا�سي للدرا�سات حول اليمن.وقد طبع هذا
الكتاب �سنة 1820وكان نيبور من �أبرع الرحالني
ال��ذي��ن ج��اب��وا اليمن ,ومت��ل��ك ال��وع��ي واالت���زان
واحرتام العرب واالبتعاد عن التملق ؛وكان هدفه
االطالع وت�سجيل املكت�شفات الأثرية والعلمية من
جنوب اجلزيرة العربية.
وق���د و���ص��ف ال��ب�لاد م��ن ال��ن��واح��ي الدينية
وال�سيا�سية واللغوية وف�صول من اليمن واخلليج
و�صحراء �سيناء ,وحمل �أخبار احلركة الوهابية
التي بد�أت يف جند .
وقد �شهدت بدايات القرن الع�شرين حتى اكتمال
عملية جت��زئ��ة امل�����ش��رق ال��ع��رب��ي يف ع�شرينات
ذاك القرن هجمة ا�ستخبارية �أبطالها رجال
ون�ساء ,يعملون ل�صالح اال�ستخبارات الأملانية
وال�بري��ط��ان��ي��ة وال��ف��رن�����س��ي��ة يف م��ن��اط��ق ن��ف��وذ
الإم�براط��وري��ة العثمانية يف حم��اول��ة لتهيئة
الأو�ضاع خلالفتها .
من ه���ؤالء الرجال كان ا�س.ا�س .بتلر ورفيقه
ل.ايلمر اللذين يعمالن ل�صالح اال�ستخبارات
الربيطانية؛وكانا مكلفني مبهمات خا�صة يف �شرق
�أفريقية  .وقد جرى ذلك �سنة 1907و.1908
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ّ
واحلب املُ�ص ّفى...
�شاعر احلر ّية..

7

• غياث رمزي اجلرف
(�أبو القا�سم ال�شّ ابي ال�شاعر التون�سي الذي ه�صر غ�صنه
يعد
ال��ق��در ومل��ا يبلغ اخلام�سة والع�شرين ..ه��ذا ال�شاعر ّ
حدة الإح�سا�س وعمقه
فلتة من فلتات ع�صرنا احلديث يف ّ
ودقته)...د�.شوقي �ضيف
ُّ
يرف فيه مقايل
ف�ضاء
ال�شعر � اّإل
( ما
ٌ
ُ
ري �شعوري من خافقاتِ خيايل )
يث
وما
ُ
" �أبو القا�سم ال�شابي"
املدر�سة والثقافة واملجتمع والتاريخ ـــ كما تقول القامة
ال�شعرية الكال�سيكية اخل�ضراء بدوي اجلبل ـــ قد تخلق عالمِ ًا
 ،وقد تخلق فيل�سوف ًا  ،وقد تخلق فاحت ًا  ،وقد تخلق خمرتع ًا ،
وقد تخلق �أنواع ًا متعددة من العظمة  ،ولكنها لن ت�ستطيع �أن
تخلق �شاعر ًا  ،فاهلل وحده هو الذي يخلق ال�شاعر ...
ال غرابة يف قول ال�شاعر املبدع بدوي اجلبل الذي و�صل
بنا �إىل �أعلى مرتبة من مراتب ( ال�شعر ال�صايف ) وال �سيما يف
احلب واهلل )) � ،أمل يقل ال�شاعر ((الفرد دي
ق�صيدته ((
ّ
مو�سيه)) � :أنا ال �أعمل  ،ولكني �أ�سمع ف�أفعل  ،فك�أن �إن�سان ًا
جمهو ً
ال يناجيني يف �أذين  ..؟ �أمل يذهب ال�شاعر (( رينيه
)) �إىل �أنه كان ي�ستيقظ من النوم فيجد قطعة ال�شعر تامة
 ..؟ �أمل تكتب زوج��ة الأدي��ب الإنكليزي املعروف (روب��رت
لوي�س �ستيفن�سون) ال��ذي ك��ان ي��رى مو�ضوعات ق�ص�صه يف
�أحالمه ،حتى �إذا ا�ستيقظ من نومه يف ال�صباح �سارع باجللو�س
�إىل مكتبه ،وبد�أ يكتب الق�صة التي �شاهدها يف حلمه� ..أمل
تكتب يف مذكراتها� :صحوت من نومي يف �إحدى الليايل على
�صوت �صرخة مزعجة �أطلقها زوجي وهو نائم ،فت�صورت �أنه
يعاين من كابو�س ،و�سارعت ب�إيقاظه من نومه ،ولكنه ما كاد
يفتح عينيه حتى �صاح يف وجهي غا�ضب ًا :ملاذا فعلت ذلك ،ملاذا
�أيقظتني؟ لقد كنت �أرى يف حلمي ق�صة رائعة (..؟) ومل يكن
هذا احللم �سوى بداية روايته ال�شهرية (دكتور جيكل وم�سرت
ج�سدت ال�صراع بني اخلري وال�شر..؟ وال�شاعر
هايد) التي ّ
((�أبو القا�سم ال�شّ ابي )) �أما قال � :أنا �أنقل املقدر يل � .أحيان ًا
�أنقله من اللوحة اخليالية ال�سماوية التي �أمامي ك�أنني �أنقل
من كرا�سة  ،و�أحيان ًا �أنقل مما ي�شبه ال�ضباب  ..فديواين
مكتوب يف الأزل  ،و�أنا �أنقله من الغيب  ،ف�إذا كانت عني خيايل
حادة وال �ضباب يحجبها  ،نقلت ما هو م�سطور دون عناء..
( ..؟ !).
و�سواء اتفقنا على ما تقدم �أم مل نتفق ..ف�أبو القا�سم
ال�شابي الذي مل يع�ش �أكرث من خم�س وع�شرين �سنة (  24ـ  2ـ
 9 / 1909ـ  10ـ � ) 1934شاعر َتف َّر َد يف مكانته ال�شعرية
 ،وامتا َز عن نظرائه  ..فهو كون �شعري خلاّ ق متيز من الأكوان
ال�شعرية الأخرى التي كانت �سائدة يف الثلث الأول من القرن
الع�شرين � ،إذ ك��ان له بنا�ؤه الفني اخلا�ص  ..ا�ستفاد من
املوروث اللغوي وال�شعري  ،ولكنه �سكب على هذا املوروث لغته
املتمردة  ،الثائرة والأليفة التي تعانق َ�شغاف القلب و�صميمه
 ،وخلجات الروح والطبيعة عرب �أ�شكالها الزاهية اجلذابة ..
و�صب �شعره يف قوالب ال�شعر العمودي � ،إال �أن ال�شابي  ،مع ًا
ويف �آن واحد  ،ثار عليها  ،ف�أخذ منها ال�شكل  ،وفارقها يف �أغلب
حمتواه ال�شعري  ،وخلع عليها �إيقاعه املو�سيقي احل�سا�س
املتنا�سق واملتناغم مع �إيقاعات احلياة و�صورها الالحمدودة
 ..ومع �إيقاعات الوجود اخلالب  ..فكانت له �صوره ال�شعرية
اخلفّاقة امل��غ ّ��ردة يف �أج��واء ف�سيحة حاملة بني �أجنحتها
الأ�صالة واجلدة والر�ؤى احلاملة...
ونتقدم خطوة  ،فنقول  ،وال غ�ضا�ضة علينا � :أبو القا�سم
ال�شابي ن�سيج َو ْح��دِ ه  ،و�إن كان ُي َع ُّد واح��د ًا من رواد ال�شعر
الرومن�سي يف الأدب العربي  ،وهذه اجلملة لي�ست على �سبيل
املبالغة واملجاز ؛ فال�شابي يفرتق عن جميع ال�شعراء العرب
تتبدى يف �أن
الرومن�سيني يف م�س�ألتني �أ�سا�سيتني  :الأوىل
ّ
ال�شابي كان رومن�سي ًا يف كل �شيء ؛ �شعر ًا وحيا ًة وممات ًا ..
والثانية تتجلّى يف �إخال�ص ال�شابي ووفائه  ،حتى حلظة
رحيله  ،للمذهب �أو للمدر�سة الرومن�سية  ..ومن ثم ملدر�سته (
ال�شابية ) الذاتية الوجدانية اخلا�صة  ،بعد �أن غادر مدر�سة
�أبوللو  ،وخرج من نطاق ال�شعراء املهجريني  ،وذلك على �صعيد

�أبو القا�سم ّ
ال�شابي

الأخطل ال�صغري

الألفاظ والعبارات والأ�سلوب واملحتوى والآفاق الإن�سانية
احلرة امللت�صقة بالواقع العربي
الرحيبة والروح الوطنية
ّ
عموم ًا  ،والواقع التون�سي خ�صو�ص ًا ...
ونتقدم خطوة �أخرى قائلني � :أبو القا�سم ال�شابي �شاعر
ّ
الإن�سانية واحلرية والوطنية واالنبعاث العربي  ،رف�ض
الظلم والقهر  ..وناه�ض الطغاة وامل�ستبدين  ..وا�ستنه�ض

�شاعر َت َف ّر َد يف مكانته ال�شعرية  ،وامتا َز عن
نظرائه  ..فهو كون �شعري خلاّ ق متيز من الأكوان
ال�شعرية الأخرى التي كانت �سائدة
يف الثلث الأول من القرن الع�شرين

فينا الكرامة  ،و�إرادة احلياة الكرمية  ،والأمل بفجر جديد ..
وكان ،كما يقول الب�شري الغورتي عميد ال�صحفيني التون�سيني،
ي�ؤمن ب�أنّ لقادة الفكر ر�سالة �إن�سانية �سليمة ،حاول جهده �أن
ال وعم ً
يحققها يف �أثناء حياته الق�صرية قو ً
ال...
�أَ اَل �أ ّيها الظا ُ
امل�ستبد
مل
ُّ
حبيب الظال ِم  ،عد ُّو احليا ْه
ُ
َ
�ضعيف
�شعب
�سخرت ب�أنّاتِ
ٍ
ٍ
ٌ
خم�ضوبة من دما ْه
وكف َّك
َ
َ
الربيع
رويدك ! ال يخدعنْك
ُ
ال�صباح
و�ضوء
و�صح ُو الف�ضاءِ ،
ْ
ُ
اللهيب
فتحتَ الرما ِد
ُ
حذا ِر ! ْ
َ
اجلراح
يجن
ال�شوك
ومن يبذر
ِ
ْ
َ
َ
ت�أ ّملْ
ح�صدت
هنالك � ..أنّى
ؤو�س الورى  ،وزهو َر الأملْ
ر� َ
َ
ال�سيل ُ ،
ُ
�سيجرفك
�سيل الدماءِ
وي� َ
ُ
العا�صف امل�شتعلْ
أكلك
احلب امل�صفّى ،
و�أبو القا�سم ال�شابي  ،يف الوقت نف�سه � ،شاعر ّ
والع�شق املعنّى  ،والعاطفة الدفّاقة امللتهبة احلميمة � ..شاعر
اخليال املجنّح الطليق  ،والوجدان املرهف ..والأحا�سي�س
وامل�شاعر التي تفي�ض �سمو ًا وروحية ورومانتيكية  ..و�شاعر
املندى ...
الف�ضاء اللغوي الرقيق ال�شفّاف ّ
افتنت ال�شاعر �أبو القا�سم ال�شابي باملر�أة وجمالها  ،و�سما
بهما �سمو ًا �صوفي ًا رومن�سي ًا  ..ف�أخرجهما من الواقع املح�سو�س
 ،والذ بعاملهما ال�سحري البديع  ،واملزدان ب�ألوان الطيف ..
فال�شابي مل يجعل امل��ر�أة ج�سد ًا يق ّوم مبا فيه من ت�ضاري�س
خمتلفة ؛ �أي �أن ال�شابي مل ينظر�إىل امل��ر�أة وجمالها نظرة
مادية ح�سية خال�صة  ،فهو مل يتحدث عن الق�شرة اخلارجية
للمر�أة ب�صيغة غرائزية مثرية  ..ومل يربز ج�سدها ومفرداته
الفاتنة ب�شكل بيولوجي تكمن الرغبة املح�ضة يف ثناياه ..

نزار قباين

كما فعل الكثري من ال�شعراء قدمي ًا (ام ُ��ر ُ�ؤ القي�س ـ النابغة
الذبياين ـ عمر بن �أبي ربيعة )...ومن ال�شعراء حديث ًا (
الأخطل ال�صغري ـ نزار قباين ـ ممدوح ال�سكاف . ) ...
ويف رائعته  ،بل يف رائعة ال�شعر العربي احلديث ((
��ب )) يت�سامى ال�شابي بحبه للمر�أة
�صلوات يف هيكل احل ّ
وجمالها  ،ويحيلها �صورة مثالية جم��ردة نورانية �صوفية
رومن�سية م�شرقة يرفع فيها من �ش�أن الروح ويقلل من قيمة
ال�شكل ؛ فما قيمة احل�سن والفتنة يف ج�سم مظلم الروح معتم
ال�سريرة  ..؟
املر�أة اجلميلة حق ًا  ،واملر�أة (( العذبة )) حق ًا هي التي
متتلئ نف�سها �صفاء ووداعة ورقة وحنان ًا  ..وهي التي ي�شع
قلبها وروحها نقاء ونور ًا و�إ�شراق ًا  ..هي َم ْن تنوع الزهر يف
رو�ضها �شك ً
ال ولون ًا وعبري ًا  ..وهي من يكون جلمالها وعذوبتها
تتج�سد من خالل معطيات اجتماعية ووطنية
�أبعاد معنوية
ّ
و�إن�سانية  ..فاجلمال احلقيقي لي�س مفاتن ج�سدية وت�ضاري�س
خارجية فح�سب  ..و�إذا ما َت َوا َل َف ال�شكل وامل�ضمون يف وحدة
كلّية كانتْ لدينا امر�أة ُم ْنف َِردة ُ ،م َتف َِّردة و َف ِريدَ ة جتعلنا نهوى
احلياة ون�ستحقّها ...
وقبل �أن ند ّون بع�ض �أبيات هذه الق�صيدة البديعة احلاملة
احلب ))
 ..نو ّد �أن ن�شري �إىل �أن ق�صيدة ((�صلوات يف هيكل
ّ
حينما �أر�سلها ال�شابي �إىل جملة �أبوللو ( كما ورد يف كتاب :
�أبو القا�سم ال�شابي �شاعر ال�شباب واحلرية للأ�ستاذ طه عبد
الباقي �سرور ) كان الدكتور �أبو �شادي ين�شدها وهو يرق�ص
طرب ًا  ،ويهتز حبور ًا  ،هاتف ًا  :هذا هو ال�شعر الذي ن�شدناه
ون�شده َم��ن قبلنا  ،ف�ضلوا الطريق و�ضللنا  ،حتى ظفر به
ال�شابي وحده من دوننا : ..
ٌ
،كاللحن ،
عذبة �أنتِ كالطفولةِ  ،كالأحال ِم
كال�صباح اجلديدِ
ِ
ِ
الوليد
كالليلة القمراءِ  ،كالور ِد ،كابت�سا ِم
ال�ضحوك،
كال�سماءِ
ِ
ِ
ِ
ٌ
فن هذا الوجود
ر�سم جميل
عبقري من ّ
ٌّ
�أنتِ  ،ما �أنتِ ؟ �أنتِ ٌ
وعمق و جمالٍ مقدَّ ٍ�س معبو ِد
غمو�ض
فيك ما فيهِ من
ِ
ٍ
ٍ
ال�سحر جتلّى لقلبي املعمو ِد
فجر من
�أنتِ  ،ما �أنتِ ؟ �أنتِ
ِ
ٌ
ُ
ُ
تختال يف الدنيا فتهتزُّ
رائعات الورو ِد
روح الربي ِع
�أنتِ ُ
ني بخط ٍو ّ
كلّما �أ ْب َ�ص َرت ِْك عينايَ مت�ش َ
موق ٍع كالن�شيدِ
خفقَ
القلب للحيا ِة َّ ،
الزهر يف حقلِ عمري املجرو ِد
ورف
ُ
ُ
والفن وفوقَ النهى وفوقَ احلدو ِد
وال�شعر
�أنتِ فوقَ اخليالِ
ّ
ِ
�أنتِ قد�سي ومعبدي و�صباحي وربيعي ون�شوتي وخلودي
َ
يا َ
روعة املعبو ِد ...
فيك
بنة النو ِر � ،إنني �أنا وحدي من ر�أى ِ
�آ ٍه  ..يا �أب��ا القا�سم � ،أي��ن هذه امل��ر�أة ؟ لقد رحل ال�شتاء
والربيع  ،وم�ضى ال�صيف  ..واخلريف يحبو على ما تبقى من
تعر�ش يف �أبهاء
جذوتنا  ..وهذه املر�أة  /احللم التي ما برحتْ ِّ
ويحن �إليها الوجد على مدار العمر
القلب  ،وف�ضاء الروح ،
ُّ
ويهمي  ..هذه املر�أة يا �أبا القا�سم ما زالتْ جمهولة الهوية
والعنوان  ..وما زالت الدروب �إليها يلفّها ال�ضباب  ..؟ !
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وطني_
الق�صيدة

•�إميان م�صاروة
�أ يا هذي املُنى طال امل�س ُري
غدير
فهل �سيكونُ وردٌ �أ ْم
ُ
ري ي�شدو
�أرى يف ذا
ال�صباح الط َ
ِ
وتف ِر ُك عينها تلك الزهو ُر
ٌ
بعرثة حيارى
و�أفكاري ُم
و�أحالمي م�سال ُكها ُوعو ُر
ُ
يرافق نظرتي �ش ْو ٌق حزينٌ
يدمع �آهتي وطنٌ �أ�س ُري
ُو ُ

ُت َب ِّل ُلني مباء احلزنِ ط ٌري
ُت َغني يل ويجرحني العب ُري
متى ي�سخو الغمام على ف�ؤادي
ف�إن النار ما زالتْ متو ُر
لقد تاهتْ َع�صاف ٌري بروحي
ولي�س َ
هناك يف الدنيا وكو ُر
جناحي َ
فر ِط امل�آ�سي
ها�ض مِنْ ْ
فكيف �إذنْ �إىل حبي �أط ُري
ف�ضاء ع�شقي
�إذا اخرتق الظال ُم
َ
عيني نو ُر
فكيف يكون يف
َّ
كم دهور ًا
وقالت يل الق�صيدة ْ
هر ِت بها فقلتُ لها  :كث ُري
َ�س ْ
بالدي من قيود الظلم ت�شكو
ولي�س لها �إذا ْ
نادت ن�ص ُري
رب
كرمي مُ�ستعانٍ
�سوى ّ
ٍ
غوثه � ٌ
أمل كب ٌري
لنا يف
ِ
فهم نيامٌ
و�أ ّما قو ُمها ُ
قلب َ
هناك وال �ضم ُري
فال ٌ
عرين
فيا �أ�سفي ال�شديد على
ٍ
جوانبه الزئ ُري
ّت َب َّخر يف
ِ
ُهم كانوا كبار ًا
ومَنْ �أجداد ْ
كلهم �صغ ُري
وهم مِنْ ب ْعدُ ُ
ْ
ُتناغيني ال�شجونُ ِّ
درب
بكل ٍ
أمر به ويُدْ ميني ال�شعو ُر
� ُّ
أطلب ورد َة ملج�أً يف احلرف لكن
و� ُ
غبا ُر احلزْ نِ يف �شعري يثو ُز
ٌ
جمال
احلب لي�س بها
�سماء ِّ
�إذا ما ْ
مل َت ُل ْح فيها بدو ُر
�شربتُ الفقْدَ �أكواب ًا ف�إين
ظمئتُ وح ْو َ
املاء النم ُري
يل ُ
دمعة الذكرى ٌ
رفيق
ويل يف ِ
و�أحيان ًا ندميٌ �أو �سم ُري
أ�شواق دوم ًا
�أناجي ورد َة ال ِ
للن�سيم ف�أ�ست�ش ُري
أذهب
و� ُ
ِ
�أ�سائلها �أميكنُ يل العبو ُر
�إىل وطني �أميكنُ يل املرو ُر
ُ
احلواجز يف طريقي
تفاج ُئني
جمعهم كث ُري
أغراب
بها ال ُ
ُ
ومَنْ قد ل ّوثوا زيتونُ �أر�ضي
�شر م�ستط ُري
ويف ال
ِ
أحداق ٌّ
فيا ربي الكرمي � َ
إليك ن�سعى
ب�شكوانا ف�أنت لنا املُج ُري

هل �ستكفي الدمـوع ؟!
• �صالح �سلمان
اثنينْ كنّا  ..بَـل ثالثة :
الفرات  ...و�أنتَ  ...و�أنــا
ال ال  ...مل ن ُكن وحدَ نا
كثريين ُكنّا
من الذاكرة  ...من الغياب
من احلا�ضر
ومن الغد �أي�ض ًا ...
ُ
الكلمات َع�ص َّي ًة
مل َت ُكن
مجُ َ نَّح ًا كان ا َ
خل ُ
يال
ٌ
الم�س وجه ْينا
�أجنح ُته
قريبة ُت ُ
َ
وغــ َر َب الفرات
ُ
الفرات َيبت�سم
هو ذا
هل َ�سم َعنا َنتحدَّ ُث عن ال ُعيونِ /
ال�سماء
َّ
واخلدو ِد  /التفَّـاح
واالبت�سامات  /اليا�سمني
ِ
والأمـلِ الذي َيتف َّت ُح
َ
نظر
مثل الورود التي كانت َت ُ
�إلينـا
بعيـونِ الطفولـة ؟!
َ
مل اكفهـ َ َّر فج�أ ًة ؟!
هل َ�سم َع �س�ؤايل :
أكيا�س ال�سوداء التي
ما هذه ال ُ
دب ؟!
َت ُّ
وجوابَك :
ال�س ْع َود ُة ) يا �صالح
�إنّها ( َّ
ال�س ْع َودَة ) ؟!
( َّ
� َأجل  ...ما �أك َ
غد ُق َ
املال
رث ما ُت ِ
هنـا !!!
كم دارت عجالت الزمن !
هـل كنّا نالح ُقها ؟!
هـل كنّا َنخ�شى �أن َتتجا َو َزنا ؟!
هـل �أَ َردنا ال َّت َ�ش ُّب َث بهـا
كي َتكونَ معنا حني َننوي

•منذر يحيى عي�سى
ُ
ُ
الرائعة
املدينة
�أيتها
انه�ضي من َنو ِم ِك
باح
ال�ص ُ
جاء َ
فقد َ
ُ
أر�صفة
وتعبتْ ال
من ال�سه ِر على �أبواب
الغوايهْ ...
ْ
ليلك الطويلِ
فهل بعدَ ِ
مباح؟
كالم
من ٍ ْ
الآنَ ...
ُ
أ�ستيقظ
ها �أنا �
حام ًال بيدي م�شط ًا
خ�شب
من
�شجرة يف قريتنا الوادعهْ
ٍ
ِ
لك
أ�سر َح ِ
ل ّ
أ�شعث
رك ال ِ
َ�ش ْع ِ
ً
جفنيك
ما�سحا عن
ِ
ليلة م�ضنيهْ
غبا َر ٍ
كقلوب ِ�صغا ِرنا
نقي
ِ
ومباءٍ ٍ
� ُ
وجهك
أغ�سل عن
ِ
املتعب
وج َ�س ِد ِك
َ
ِ
َ
امللح
خطوط
ِ
رق
املتبقي من َع ِ
والكوابي�س
الأحال ِم
ِ
أم�س
ل
ا
ليلة
يف ِ
ِ
العمق
بلذائذ
احلافلة
ِ
ِ
ِ
املتعة
وحرارة
ِ
املعرفة املبكر ْه
وعذاب
ِ
ِ
التي داهمتْ بغد ٍر طفولتي

�إىل �صديقي ال�شاعر ال�شهيد ب�شري العاين
َ
الرحيـل
َ
ذات طوفـانٍ �أو
َحريـق ؟!
وكان ُّ
الطوفانُ /
احلريـق
على الهاتف :
�أنـا يف دم�شق
ال ُغ ُ
رفة �ض ّيقة
ُ
والنظرات حائرة
خ�ضراء
مل َت ُع ِـد الأخبا ُر
َ
غزاها ا َ
جل ُ
فاف من لهيب ال�شوق
وانقطا ِع الطرقات
وعــواءِ الذئاب
ُ
حزينٌ �أنا يا �صالح
حزيــــــــن
ُ
ال�ضغط يَ�شتدّ
ُ
ُ
املتوح�ش يفتك ب�أ ِّم �إيا�س
واملر�ض
ّ
َ
وال حيلة لنـــــــــــا
خا�ص َمتني الكتابة
َ
مل َي ُعد لديَّ ٌ
وقت لها
( هي ذي �صور ُتها على �ضفَّة
الفرات ..
َتبت�سم
ُ
ربمّ ا لـه وهو َيلتقط ال�صورة
ربمّ ا لأبنائها وهم حو َلـه
ربمّ ــا للحياة التي يمُ ّثلونهـا ..
رُبمَّ ــا .............
حتت ال�صورة  :وداعـــ ًا )
كرج هكذا
كيف للدموع �أن َت َ
ّ
من دون �أن ُتب ِّل َل ُكل �شيء ؟!
�ض ال ُفـرات ؟!
�أَ َل ْـم َي ِف ِ

على الهاتف :
�صالح � ..أنا يف الدَّ يــــر
بيتي الذي َتعر ُفــهُ ج ّيـــد ًا
أ�شالء
َغـدا � ً
أ�صداء ل�سهراتنا ..
ال ُك ُت َب  ..ال �
َ
وال ق�صائد تترَ مّ ُ
ن للقادم
لو ر�أي َتني فلن َتعر َفني
ُ
الذبول غزاين
قا�س وكافر !!!
كم هو اجلو ُع ٍ
كثيــر هـــو الدويّ
ٌ
ٌ
كثيــرة هي ال َهواج�س
ٌ
وقليل هـو النوم
هل من َ�سبيل �إىل اخلروج من هذا
اجلحيم ؟!
خويف على ولدي وبناتي
�أمـا من ُمن ِقــــــذ ؟!
على الهاتف :
حاولتُ يا ب�شري  ،حاولت .
ولكن ..........
لي�س هذا �صو َتك
ولي�ست هذه لغ َتك :
نهايتي �أراها منذ زمن
فا�سمي على حواجزهم
أخرج ب�أ ّية و�سيلة
�س� ُ
ُ
هم َ�سالمة الأوالد ...
املُ ُّ
تجُ
ب�شيـر  ....ال ا ِزف
توت توت توت
َث ً
عبت الأ ّيــام
قيلة رَ َ
َتراك َمت ال ُ
أ�سئلة على اجل ّوال ..
وهـــو �صامت
ال�شا�شة :
ُ
َ
جيج � ..سيارات �إ�سعاف
�شظايا � ..ض ٌ
ٌ
ُ
عويل
�صواريخ ...

راكم الأ�سئلة
ازدا َد َت ُ
فوق ُ�صدور الأ ّيام
وعلى �أذ ّ
ين اجلـ ّوال
وما من جواب
الأربعاء
على الهاتف :
َ
قب�ضة داع�ش
علمتُ �أنّه وابنه يف
ِ
ُ
أ�صبحنَ يف حم�ص
والبنات � ْ
.........
ُ
حجزْت تلك ال�شقّة
( ملن َ
 ،قريب ًا منّي ،
يف طرطو�س �إذن ؟!
ما �أق�سى انك�سا َر الأحالم !!! )
اخلمي�س :
على ال�شا�شة الكبرية
داع�ش َي ُ
قتل ال�شاع َر املرتدَّ ......
وولدَ ه
لن َتكفي الدمو ُع والزفرات
لن َيكفي ال َّت َح ُّ�سر
طا ٍغ هـو الأ َلـم
طـــا ٍغ :
مل �أَ�ستط ْع ِف ْع َـل �شيء من �أجلك
لـم �أَ�ستط ْع
جيـــم �أ ّيها العالمَ !!
كم �أنتَ َر ٌ
نيـــم �أ ّيها العالمَ !!
كم �أنتَ َز ٌ
ويـا �أ ّيها الـ ..........
كم �أنتَ  ......؟؟!!

طقو�س اخلوف واحلنني

عندها ُ
�صرت
لك
مبقعد هادئٍ
أحلم ِ
ٍ
� ُ
حتتَ
�شم�س بالدنا .
ِ
ال�شم�س بحنا ِنها
هذه
ُ
ترف�ض �أن ُت َ
ُ
كمل دورتها
ً
حار�سة
لتبقى
البت�سامات �أطفالنا
ِ
املنازل
ثياب
ِ
وهي تز ّينُ َ
�صقيع ب َ
ني
التي يفاجئها
ني وح ْ
ٌ
ني ح ٍ
من�شد ًة لرباءتهم ق�صا ِئدَ ها
التي ُ
متلك لونَ
غابات ال�صنوب ِر
ِ
َ
أر�ض
ل
ورائحة ا ِ
بالبوح
العابقة
ِ
ِ
مطر ال�سماءِ
وقد بللها ُ
القبلة الأوىل
وطعم
ِ
َ
وجنة
امل�سروقة من
ِ
ٍ
ُ
ُ
واخلجل
اخلوف
داهمها
ُ
ون�سي النبيذ عمر ُه
ني .
مي ال�شفت ْ
يف �أد ِ
•••
ُ
َّ
�صباح
كل
أ�ستيقظ
�
ٍ
أم�سح جفوين
� ُ
عنك
حلم ِ
لأجدَ بقايا ٍ
ُ
فيك
�أنا
الداخل ِ
ني ...
كما الد ُم يف ال�شراي ْ
�شوارع ِك
ري يف
ِ
�أبد�أُ امل�س َ
ُ
والده�شة تطاردين
َ
الراجف
مثل ظ ّل َي
ِ

عنك يف وجو ٍه
باحث ًا ِ
ُ
حتمل عنوان ًا واحد ًا هو :
ْ
اخلوف . ...
وخويف الأبدي وخ�شيتي :
أودع ِك
�أن � َ
ال�سراب
يف
و�أ�ضي َع
ِ
ومتاهات الظم�أْ ...
ِ
•••
امل�ستقيمة
أر�صفتك
على �
ِ
ِ
�أ�س ُري
�أتابع َ
لهاث املتعب َ
ني
ومو�سيقا �أقدا ِم احلفا ِة اجلائعني
بارتباك وهل ْع
أ�صاب
ٍ
ف� ُ
�أحتمي باجلدرانِ البارد ِة
ُ
اجلفاف
ويف فمي ينمو
التعب واالنك�سا ْر
ر
بدوا
أ�صاب
ِ
عندها � ُ
ِ
أتدحرج حجراً
و�
ُ
زاوية
أوراق �إىل
ٍ
مع بقايا ال ِ
لأغف َو
مع الأ�شياءِ املهملهْ . ...
•••
ُك َل م�ساءٍ
ٌ
بتفا�صيلك
متداخل
و�أنا
ِ
ُيفاجئني ٌ
إليك
�شوق � ِ
بعد �أن ت�ضي َع ُ
مالحمك
بع�ض
ِ
يف
ظلمة الليلِ
ِ
والغياب
ْ
بحرك
أهرب �إىل
ِ
ف� ُ
قدميك
امل�ستلقي حتت
ِ

م�ستجدي ًا منهُ الدمو َع
عندها
ٌ
ن�سمات
تلفح وجهي
ُ
تعيدك �إ َّ
يل
ِ
ً
�سرتيحة ب َ
ني اجلفونْ ..
ُم
•••
يف امل�ساءِ
ُ
الطفولة
تطفو ذكريات
ِ
ُ
وحكايات العجائ ِز
اجلن و�أ�شياءٍ �أخرى
عن ِ
ُ
تنع�ش ر�ؤانا
ما زالت
ُ
وتوقظ جم َر الرما ْد
عندها يحلو َ
يل
أجرب �صوتي
�أن � َ
َ
املغ�سول بالظال ْم
�أبد�أُ
الغناء
َ
َ
كي �أطر َد اخلوف .
ينهمر ٌ
عرق باردٌ
ُ
َ
الربية
الريح
أ�سمع عويل
ِ
� ُ
ِ
رب �أغ�صانَ
�شجرة
ٍ
تع ُ
تعر ْت
ّ
ال�شتاء
لت�ستحم يف
َّ
ْ
ف�أبدو
مع ّلق ًا على �شرفتي
عاري ًا من ّ
كل �شيءٍ
لك
�إ ّال من حبي ِ
وداع ِك
خائف ًا من ِ
املدينة الرائعةُ
ُ
�أيتها
أنت يف مقا ِم احل�ضو ْر .
و� ِ

قصة

�شيخ املجاهدين

•ن�سيم �إبراهيم
ٌ
وا�ضحة على حم ّياه ،فهو
ب�صمات الزمن
�ستيني وال��زي��ادة امللحوظة يف ال��وزن ال
تُعيقه عن �شيء ،بنيته قو ّية تظهر عندما
وي�شد على يدك بحرارة جتعلك
ت�صافحه
ّ
تفكّر �أن ت�سحب يدك من يده ،ال�شيب غزا
ر�أ�سه وبد�أ يدب بلحيته.
ع��دة �سنوات
�أُح��ي��ل على التقاعد منذ ّ
فقد �أم�ضى �شبابه كلّه مقات ً
ال يف �إحدى
الت�شكيالت الأك�ثر تدريب ًا وجاهزية يف
القوات امل�سلّحة .ق ّوته البدنية تالزمها
روح وث ٌ
ّابة ال حت�سب للموت ِح�ساب ًا عندما
ٌ
بظلم له �أو لغريه.
ي�شعر
ٍ
حنينه للقوات امل�سلّحة ال يجاريه � اّإل
حنني الوالدة لوليدها فكان يكفي �أن تُذكر
�أمامه �أي �شيء عن اجلي�ش حتى ي�أخذك
م��ع��ه ب��رح��ل��ة جميلة م��ن ذك��ري��ات��ه عن
الأ�سلحة التي �أتقن العمل عليها والأعمال
ي��د ِع لنف�سه بطوالت
التي كُ لّف بها .مل ّ
وه��م�� ّي��ة ك��م��ا يفعل ال��ب��ع�����ض ،بطوالته
من رافقوه وعرفوه
احلقيقية يتحفك بها ْ
وكلّهم �أجمعوا ب�أن اخلوف مل يعرف لقلبه
ودود ي�شارك الآخرين
كرمي
طريق ًا فهو
ٌ
ٌ
�أفراحهم و�أتراحهم وي�ساهم ما ا�ستطاع
يف م�ساعدتهم.
عندما ُطعِن الوطن غدر ًا و�أخذت الدماء
جت��ري �أن��ه��ار ًا من جراحاته ل�تروي هذا
الرتاب الطهور ل ُينبت لنا �شقائق النعمان،
كان عبد ال��رزّاق �شبيب كالأ�سد اله�صور
يقر
املحبو�س يف قف�ص ُيرغي و ُيزبد وال ّ
له قرار فكلما �شاهد مقات ً
ال ال يرتكه قبل
�أن يعرف �أي��ن تقاتل وحدته وكيف هو
و�ضعهم يف امل��ي��دان ،و�أك�ثر ما يثريه حني
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كان يعزّ ي ب�أحد ال�شهداء ويدور احلديث
حول الو�ضع الع�سكري واخلروقات التي
فيحمر وجهه وتنتفخ �أوداج���ه
حت�صل
ّ
ويقول� :أن��ا ما زلت �شاب ًا .مل��اذا �أحالوين
على التقاعد؟ �أنا �أعرف احلرب ّ
بدقة ومل
أن�س ما تعلمته بعد� .أنا حاربت يف ت�شرين
� َ
وقاتلت الإ�سرائيليني يف لبنان وتعاملت
مع الإخوان املت�أ�سلمني يف ثمانينات القرن
املا�ضي .ملاذا ال ي�ستدعوين للخدمة؟
مل تطل عذاباته النف�س ّية كثري ًا فكان
له ما �أراده ومتناه ففُ تح ب��اب االلتحاق
بالدفاع الوطني ومن الطريف �أنهم عندما
ر�أوا �شيبته وحما�سه وهو يدفع املتقدمني
لي�صل �إىل املقدمة ف�س�ألوه عن عمره .قال
لهم :ملاذا ت�س�ألوين عن عمري؟ اختربوين
مع مقاتليكم ال�ش ّبان يف امل��ي��دان عندها
ت��ع��رف��ون حقيقة ع��م��ري .وامل���اء يكذّ ب
الغطا�س.
و�أك��ث�ر م��ا ي�ستح�ضره ذه��ن��ي ع��ن عبد
ال ّ��رزاق عندما ر�أيته وهو يرتدي البدلة
الع�سكر ّية ويحت�ضن البندق ّية وال�سعادة
تغمره وكان عائد ًا لت ّوه من دورة تدريبية،
وقبل �أن �أكلّمه بادرين قائ ً
ال وهو ي�ضحك:
لقد قالوا يل يف البداية �إن عمرك كبري.
�أ�س�ألك باهلل �ألي�س الذي حارب الطليان يف
مني عمراً؟
ليبيا �أكرب ّ
قلت :تق�صد عمر املختار.
ق���ال :ن��ع��م وك���ان���وا ي��ق��ول��ون ع��ن��ه �شيخ
املجاهدين ،و�أنا �أ�س�أل اهلل �أن ال يكون يف
ق��وات ال��دف��اع الوطني من هو �أك�بر مني
عمراً.
قلت :ملاذا؟

قال :حتى ُيقال عني �شيخ املجاهدين �أنا
�أي�ض ًا ،وقد قلت لأوالدي �أن يكتبوا على
�صورتي �إن ا�ستُ�شهدت �شيخ –املجاهدين.-
��اح�تراف كبري وا�شرتك
ق��اد جمموعته ب
ٍ
يحدثك عنها م�ستهين ًا
مبعارك عديدة
ّ
ب��ه���ؤالء املجرمني م��ت��وع��د ًا باملزيد لأن
�أي��ام القتال تزيده خربة قتاليه ومهارة
فن ّية ومعرفة ب�أ�ساليب قتالهم فبعد
�أكرث من عام له يف امليدان� ،أ�صيب بر�أ�سه
�إ�صابة خطرية بقي بعدها �أيام ًا عديدة
امل�شددة فاقد ًا الوعي وحالته
يف العناية
ّ
لكن الإرادة الإلهية ارت�أت �أن
ة
م�ستقر
غري
ّ
ّ
تتيح لل�شيخ املجاهد فر�صة �أخرى.
زرت���ه يف امل�شفى وك���ان غ�ير ق���ادر على
ويتحدث ب�صعوبة.
الوقوف
ّ
ق��ل��ت ل���ه :ح��م��د ًا هلل ع��ل��ى ���س�لام��ت��ك يا
�صديقي.
قال� :سلّمك اهلل .لكل �أجل كتاب ويبدو
�أنه ال زال يف عمري بق ّية.
قلت له :لقد �أ ّدي��ت واجبك جتاه الوطن
ويجب �أن ترتاح.
رد بحزم :لي�س بعد و�أن��ا �أعاهد اهلل �أن
ال �أبقى يوم ًا واح��د ًا يف البيت بعيد ًا عن
القتال عندما �أ�ستطيع فقط �أن �أ�سري على
قدمي.
ّ
ق��ل��ت :خلفك قبيلة وال زال���وا بحاجة
�إليك.
ق��ال :لذلك �أن��ا �أداف��ع عن هذه القبيلة.
فما الفائدة �أن �أبقى �إىل جانبهم ويتمكن
ه�ؤالء املجرمون من الو�صول �إليهم؟ يجب
�أن �أقاتلهم بعيد ًا عن بيوتهم.
قلت له� :إن��ك تذكّرين-بغيفارا -الثائر

امل�شهور الذي ترك الوزارة التي ع ّينه بها
كا�سرتو يف كوبا وعاد �إىل غابات �أمريكا
الالتينية يفرت�ش الأر�ض ويلتحف ال�سماء
للدفاع عن ال�شعوب املظلومة.
قال� :أيجب �أن يبقى غيفارا فريد ًا بهذه
امليزات؟ ما املانع �أن �أكون مثله؟
بعد حوايل �شهر تقريب ًا عاد �إىل امليدان.
ومل جتد نفع ًا اعرتا�ضات حمبيه �أو اللذين
مدة �أطول
يعملون معه ب�أن يبقى يف البيت ّ
حتى ي�ستعيد قواه ب�شكل �أف�ضل ،وحتى يف
امليدان كان �أفراد جمموعته يحاولون معه
ي�صدهم
�أن يقودهم من بعيد لكنّه كان
ّ
بعنف ويرف�ض �أن ال يكون � اّإل يف املقدمة
�إىل �أن جاء موعده مع ال�شهادة.
عاد �إىل تراب قريته التي عرفته �صغري ًا
�لا بعلم ال��وط��ن حم��م��و ً
جم�� ّل ً
��ف
ال على �أك ّ
من عرفوه يف حياته ومن مل يعرفوه بل
�سمعوا عن بطوالته.
قال �أحد املعزّ ين وهو من جمموعته التي
ك��ان يقودها :مل �أ�سمع برجلٍ ي�ستعجل
ال�شهادة وي�صر عليها وال يح�سب للموت
ح�ساب ًا �أك�ثر م��ن �أب��ي م���ازن .فقد �أوق��ع
يف �صفوف ه���ؤالء املجرمني خ�سارات لن
ين�سوها.
كان مكتوب ًا على ال�صورة التي ُعلّقت يف
خيمة العزاء وبناء ًا على و�ص ّيته:
�شيخ امل��ج��اه��دي��ن عبد ال����رزّاق �شبيب�شهيداً-

املوت بني جنون الع�شق وحب الوطن

�شابة م��ن ب�لادي قطفت م��ن �أزه���ار الربيع
ع�شرين عاما ..تراها فتظن �أنها قمر من جنان
اهلل امل�ستثناة حيث حمرة تفاح الغوطة ت�سكن
وجنتيها ال�شاخمتني من دون نفخ وال عمليات
جتميل ،وب��ري��ق ك�����ش�لاالت نبع الفيجة تهدر
من عينيها اخل�ضراوين بينما الكرز يعقد على
�شفتيها املنمنمتني �أعرا�سه القرمزية ،ليكون
لل�سيول من �شعرها الأ�سود الطويل مثل ق�صيدة
�شعر �إبهارا ال�سيما حني تراه يتهادى على الظهر،
وجت��ن ال�ساحرة ال�شمطاء حيث ل��ن ت�ستطيع
�إجراء �أي تعديل على جمالها الأخاذ وحتويلها
اىل �سندريال تر�سلها �إىل �أمري �أ�سطوري بعربة
اليقطني الذهبية ..
ه��ذه ال�شابة ك��ان��ت يف ط��ري��ق ع��ودت��ه��ا اىل
املنزل من اجلامعة حيث تدر�س احلقوق يف �أوىل
�سنواتها اجلامعية و�أح�لام وردي��ة ترت�سم على
حمياها الأنيق ك�أنها لوحة بري�شة بيكا�سو حتكي
ق�صة كل �صبية يف هذه ال�سنوات الغ�ضة الندية
املرتعة ب�أمل اللقاء بفار�س �أح�لام من الطبقة
املخملية ليحملها �إىل ق�صره املنيف ب�سيارة
اجلاكوار �أو الفرياري وال ب�أ�س بالبور�ش يف �أقل
االحتماالت.
و�صلت ال�شابة اىل البناء الذي تقطن مع �أهلها
فيه و�صعدت ال���درج احل��ج��ري بخفة ور�شاقة
الغزالن لتجد �أمامها �ضابطا برتبة نقيب يقرع
باب اجل�يران .وقفت وك���أن روع��ة امل�شهد قيدت
قدميها ب�أغالل الذهول و�أ�صيبت ال��روح ب�سهم
الإعجاب الذي �سكن فورا �شغاف القلب و�أهداب

العيون وقد ر�أت فيه فار�سها املن�شود الذي لطاملا
حلمت به يف الليل املجنون  ,هنا نظر ال�ضابط
�إليها بابت�سامة �شغوف و�س�ألها ب�صوت لهوف فيه
�صدى �أثر من �سيمفونيات بيتهوفن قائال :هل �أنت
ت�سكنني هنا؟ارتبكت وطفحت الوجنات ب�سيول
اخلجل واحل��ي��اء ث��م ه��زت بر�أ�سها قائلة نعم
عندها بخيالء الرجولة ال�شهباء قال :ت�شرفت
بك� ,أنا �أزور بيت عمتي الين م�شتاق لها ليفتح
حينها باب اجلوار ويغيب الفار�س يف احلال
�أما فهي فدقات قلبها فاقت قدرتها على الثبات
واالحتمال حيث انحنت �أمام باب منزلها لتهد�أ
قليال ثم بوهن تام نه�ضت وطرقت على الباب
لتفتحه �شقيقتها ال�صغرية وهي تقول �ضاحكة
با�ستغراب ملا �شاهدت عليه �أختها من ا�ضطراب:
هل جاءك اىل اجلامعة فار�سك املنتظر ..تقدمت
قليال وقالت بتلعثم والذهن غائب يف غري واد:
�أج��ل لقد ج��اء �إىل الباب � ..ضحكت ال�شقيقة
ب�صوت عال و�س�ألتها من جديد :هل هو واقف
على الباب وبع�صبية ردت ال�شابة :ال انه الباب
�,أق�صد �أن الباب جميل  ,جميل جدا.
ثم رك�ضت اىل غرفتها وا�ستلقت على ال�سرير
لت�ستغرق يف حلمها الذي �أ�صبح قريب املنال
يف اليوم التايل وبعد ليل حاول القمر والنجوم
معا م�ساعدتها على النوم فت�سلل النور من نافذتها
ك�أطياف فرح لكن دومنا جدوى فال�شابة مازالت
تغط يف الغياب وال�صباح هو من �سينقذها مما
�أ�صابها من جنون احلب املباغت الذي �سلبها النوم
وال�سكون ومعهما القلب املفتون

يف ال�صباح ارت��دت �أجمل الف�ساتني و�أطلقت
ال�شعر على اجل�سم الر�شيق وراحت تت�أمل نف�سها
بنظرات فيها خوف وتردد و�إعجاب ثم انطلقت
م�سرعة اىل بيت اجلريان
عندما فتحت لها اجلارة �أم�سكت اخل�شب وقالت
:ما �شاء اهلل ولكن ما الذي جاء بك لعندنا منذ
ال�صباح وه��ذا لي�س باملعتاد ..ارتبكت ال�شابة
وراح���ت تبحث ع��ن �إن��ق��اذ لها بكذبة م��ن �صنع
اخليال فقالت بتلعثم الأط��ف��ال  :يف البارحة
�شاهدت �ضابطا على بابكم فظننت �أن هناك
�أمرا ال �سمح اهلل ,قهقهت اجلارة ب�صوت عال وهي
ترتنح من غرابة ال�س�ؤال وقالت  :يا �صغريتي هذا
عمار ابن �شقيقي وهو �ضابط..ح�سنا �إذا قالت
ال�شابة وهي تبت�سم بهناء لت�سمع اجلارة تتابع
بافتخار  :اليوم �سي�أتي �أي�ضا لأنني دعوته على
الغداء .مل تكمل ال�شابة الإ�صغاء اىل حديث
اجل��ارة بل �أ�سرعت يف العودة اىل املنزل وهي
تردد :لن �أذه��ب اىل اجلامعة و�س�أنتظره حتى
ي�أتي و�س�أمتع روحي وقلبي بالنظر �إليه
وحني دخلت غرفتها رفعت يديها اىل الأعلى
قائلة بخ�شوع  :يا رب دعه ي��راين ويعجب بي
..يا رب لقد �سحرين هذا الهمام فال تك�سر قلبي
وحتطم �شبابي قبيل الأوان..
وه��ك��ذا ا�ستمرت ت��دع��و رب��ه��ا ت���ارة وتت�أمل
نف�سها تارة بينما و�ضعت ال�ساعة على ال�سرير
وراحت تراقبها بكل حذر و�إ�صرار والعيون ملآنة
ب�سحب ال�شوق واحلنني حتى حان موعد الغداء
ف�أ�سرعت و�أم�سكت قطعة قما�ش وفتحت الباب

اخلارجي وراحت تتظاهر بتنظيفه ليظهر فج�أة
�أمامها كال�سحر واخليال وفورا �ضاع الر�شد وقالت
بارتباك �أ�شد� :أهال �سيادة ال�ضابط عمار! ف�س�ألها
ال�ضابط :م��اذا؟ وكيف عرفت ا�سمي ؟ابت�سمت
ب�سعادة وقالت ممازحة :لقد �أعلمتني الع�صفورة
به وهنا ت�أملها ر ب�إعجاب ثم قال �:أن��ت �أجمل
ع�صفورة يف حياتي وبد�أ احلوار والأ�سئلة التي
يتبادلها الع�شاق يف بداية التعارف وانتهى بحفلة
خطوبة �شهد اجلميع فيها بجمال العرو�سني
لكن القدر قا�س وظ��امل ففي اليوم التايل
جاءها خرب ا�ست�شهاده وقد �أ�صابته ر�صا�صة
قاتلة �أثناء قيامه بالواجب!
ع�شر �سنوات مرت ،وهي جتل�س كاخليال ال
تتكلم وال تخرج من ال��دار حتى �أدم��ت قلوب
�أهلها واجلوار
اليوم وقد امتدت الأزمة على �سنوات طوال
وال�شباب يذهبون اىل اخل��ن��ادق دف��اع�� ًا عن
الوطن ال��غ��ايل ،ق��ررت ال�شابة االن�ضمام اىل
ق���وات اجلي�ش وح�ين منعتها وال��دت��ه��ا قالت
ب���إ���ص��رار :دع��وين �أع�����ش م��ن ج��دي��د ..دع��وين
ف�آالف �أالف الأمهات يفجعن يف �أبنائهن وتخ�سر
الزوجات �أزواج��ه��ن والبالد لنا ولن �أك��ون اال
يف مواقع الدفاع عنها ثم وه��ي تبكي تقول:
خطيبي ا�ست�شهد و�أنا �أنهيت ع�شر �سنوات معه،
�أم��ا الآن فقد عدت يا �أم��اه ..ع��دت من جديد
قوية و�أك�ثر ثم اندفعت خارجة من الباب،
وعند الباب توقفت قليال وقبلته بعمق.
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زهرة
احللم

•ر�ضوان احلزواين
زهر َة ُ
عرو�س ّ
يوف
احل ِلم يا
الط ِ
َ
يا �أنا�شيدَ
لهوف
�شاعر َم ِ
ٍ
َك ْم �أُ
ناجيك يف ال ّليايل �إذا ما
ِ
روف
�ساو َر ْتني �شواردٌ منْ ُ�ص ِ
ك ّلما ُتقْتُ ِل ّلقاءِ الت َق ْينا
طوف
يف كرو ِم
ِ
اخليال داين ال ُق ِ
�أمتلاّ ِك ْ
مل َء َعيني َمل ّي ًا
َت َتها َد ْينَ يف الف�ضاءِ ّ
فيف
ال�ش ِ
اجلميل
را�ش
كالغيمة البي�ضاءِ
ِ
ِ
كال َف ِ
ُ
َ
الهتوف
فق  ،كاحلما ِم
ِ
 يف الأ ِ�صاغ ِك ُ
َ
طر
اهلل منْ ِ�ضياءٍ ِ
وع ٍ
طيف
يف َرواءٍ منَ
ِ
اجلمال ال ّل ِ
روح �سماويٌّ
أنت ِ �،
أنت  ،ما � ِ
� ِ
أنت ٌ
خيف
ال�س ِ
ال�ص ِ
 ت�سامى ِعن ّ
عيد ّ
ين�ضح بالنّو ِر
باح
كجب ِ
ُ
ني ّ
ال�ص ِ
الكهوف
 وي�سمو على ظال ِمِ
يالها من
و�صفاءٍ
ٍ
طهارة َ
هيف
الر ِ
وج ٍ
َ
الل منَ ال َبهاءِ ّ
�آه ِ! يا زهرتي ال�شذ ّي َة لو تدرينَ
خيف
 ما جدَّ يف الزّ مانِ المْ ُ ُِظ ٌ
لمة ما لها ختامٌ ك�أنَّ
 ّالك�سوف
حجاب
م�س قد لفّها
ِ
ُ
ال�ش َ
و�أرى النّا�س يف ّ
عاب �شتات ًا
ال�ش ِ
يتفا َنونَ يف ّ
الكثيف
الظال ِم
ِ
َ
كوكب ّ
�سطر الأجما َد
وتغا�ضوا عن
ٍ
نزيف
ني ِ
 دهر ًا دامي اجلب ِوال�شياط ُ
ني حولهُ َت َتمارى
ً
وعنيف
ة
د
مو
دعي
ِ
منْ ٍّ ّ
ٌ
وجراح
مطلولة
ودماء
ٌ
ٌ
ٌ
غيف
فاف
�ض
على
وعراك
الر ِ
ِ
ِ
ّ
َ
كيف �أجري م َع الزّ مان وقلبي
ّ
لوف ؟
ّهات الأُ ِ
يتلظى بالرت ِ
وع ْيني
ب�سمتي ُم ّر ُة
املذاق َ
ِ
احم ّ
أ�سيف
فيق ال ِ
ال�ش ِ
الر ِ
ِنظر ُة ّ
تل ورد ًا منَ ّ
وك�أنيّ � ْأ�س ُّ
وك
ال�ش ِ
فيف
الر ِ
 ِل َي�سري العب ُري َعذب ّ
يا َ
اجلميل امل َندّ ى
بنة املنتهى
ِ
يا َمدى ُ
الل ّ
ريف
احل ْ�س ِن والدّ ِ
الظ ِ
َ
وح
انفحي يف جوانحي بهجة ّ
الر ِ
ُ
 و�شدّ ي على ف�ؤادي ّعيف
ال�ض ِ
العذب نور ًا
وجهك
امنحيني من
ِ
ِ
َ
ّ
املنزوف
يتجلى بف ْجريَ
ِ
ع ّلني �أ�ستعيدُ َ
بي�ض الأماين
غوف
وترانيم
عندليب َ�ش ِ
َ
ٍ
موا�سم من عب ٍري
يف ف�ؤادي
ٌ
ُ
عفيف
تهام
ِ
و�صبابات ُم ْ�س ٍ
بالرياحني
مطر ٌز ّ
ون�شيدٌ ّ
اجلمال ّ
ريف
عن
ِ
الط ِ
 ٌوبوح ِ
ُّ
كل هذا ل ْو ت ْب�سم َ
ني ِب َوجهي
الوريف
كالربي ِع
ِ
ف�إذا الكونُ ّ
فحرامٌ �أنْ حترميني ُ�شعاع ًا
َ
ألوف
منْ �سنا وجه ِِك
احلبيب ال ِ
ِ
ٌ
زهر َة ُ
منك تكفي
احل ِلم
ب�سمة ِ
ُ
ملء حرويف
ال�سال ُم َ
فيفي�ض ّ
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شعر

قُ بيل احلرب بقليل ..
• بديع �صقور
« اتبعني ودع املوتى يدفنون
موتاهم»

ال�سيد امل�سيح

بني خوف وليل ،ن�ستلهم حالوة
العي�ش
يدب النعا�س
بني ترقب وحكايةُّ ،
يف حنايا �أرواحنا..
ُ
و�صوت احلكواتي
منذ �ستني عام ًا
ما يزال يرن ُّ يف �أذين
ً
« من ُ
مبلغ احليني �أن َّ مهلهال ؟؟
« ..
حلظة �أدرك �أنه �سيذبح كنعجة
�أن�شد و�صيته يف القتل ...
�آه ! يا لهذا املهلهل
كم ه ّلت منك احلروب ؟ !
•••
� ُ
أول خطوة يف احلرب
و�آخر �صحوة يف ال�سراب
على مقربة من �أغنية
ع�صفو ٌر ينتظر
امر�أة تغني
قريب ًا من �ضفة �شوقها
بني �أح�ضان االنتظار
�سقط م�ضرج ًا باحلنني ،والغربة
•••
بعد �أن �سرى بيننا ما ي�شبه َ
لغط
احلروب
ّج َ
ردت ال�سنابل واحلقول
�أحرقت ال�سفن
احلب
و�أغلقت مرافئ ِّ

•دارين مرعي
َ
ي�شعل الآنَ
لليلك �أن
روحي
وبوحي
ْ
ري الغما َم بجمري..
لهُ �أن يث َ
رب
على � ّأي ق ٍ
�س�أتلو ندى الدامعات
و� ُ
آتيات
أ�شعل �شم َع ال ِ
ب�صربي
و�أوقد زهرة قلبي
و�أُنبي
من يف مدادي
مدادي الذي مل ّ
يخط على
راحتيك..
ري امل�سجى ب�شعرك
�سال َم الأث ِ
َ
جنح
كي
ت�ستفيق على ٍ
مت�سح القيدَ ُ ..تردي
ُ
خذ كل �شيءٍ
هديل احلما ِم �إذا تفتّح حويل
َ
و�شكل الهواءِ �إذا تز ّينَ �صوتي
وا�سم القتيل
َ
و�صوت ال�صهيل
ووقتَ العويل
ووقتي
ليل املدائن دمعتني
�أرقتُ على ِ
ّ
الدعاء
فجف
ُ
ُ
وليلك �صوتي ذاب

وهدمت ما
بنيناه من عي�ش
ودفعتني
للرحيل ..
�إىل �أين �س�أغادر
؟
من �أيِّ ميناء �س�أرحل ؟
وعلى �أيـِّة �سفينة �س�أ�صعد ؟ !
�أيَّ الذكريات �س�أحمل معي �إن
بقيت حي ًا ؟ !
�إنـَّها احلرب...
�إن بقيت حي ًا..
فال ت� ْ
أ�سف على �أيامها املارقة.
•••
فيما م�ضى
َ
قبيل احلرب بقليل
كانت تطري يف البيا�ض ..
ت�سافر يف خاليا املوج
وترتدُّ باقة من رذاذ .
فيما م�ضى
قبيل احلرب بقليل
كانت تنام على �صدره كفجر
وت�صحو على تغريدة قبله.
فيما م�ضى
قبيل احلرب بقليل
كانت ال تغلق باب �ضحكتها
وكانت ترفرف يف حديقة روحه
كن�سمة.
فيما م�ضى
وبعد �أن وقعت احلرب
�صارت زهر ًة على �صدر قرب.

فيما م�ضى
بعيد احلرب بقليل
ال فرق بني من كان رقيق ًا كالندى
وبني ذئب
ال فرق بني �أن ت�سقط ببهاء
كنجم
�أوكحجر
ٌ
قطفة
ال فرق بني �أن يكون بيدك
من حبق
وبيده �سيف..
�أن تكون �سليل الع�صافري
ويكونَ �شبيهَ القرا�صنة.
•••
فيما م�ضى..
بعد احلرب بقليل
كانوا ي�سوقننا للذبح
فيما م�ضى..
هي احلرب

والآن ..هي احلرية
ويف الغد ..هي احلرب
الدميقراطية
واحلرب هي احلرب
يوم ًا بيوم ندفن قتالنا
ويوم ًا بيوم ن�س�أل املوتى:
من �سيبقى ليدفننا نحن قتلى
الغد ِ القادم ؟ ؟
هي احلرب
وقبل �أن ْ مي�ضي �إليها ،قالت له:
قبل �أن تذوي كورقة على غ�صن
يوم
وقبل �أن تدخل ردهة موتك ..
مهب
قبل �أن ت�صري هباء يف ِّ
احلروب
بني خوف ،وليل
اقرتب ..كي �أودعك.

اعتذا ُر مللح البالد

َ
قهرك �أعلى
لكنّ
ويعلو فداه ندائي � ...أيجدي ؟!!
خطئتُ كثري ًا
ن�سيتُ ق�صائد نب�ضي
أر�ض موتي
وقد يورق النب�ض يف � ِ
فما حان حانَ
وحانَ لأعلن
َ
ال�شقائق �أر�ضي
�إنّ
وما حانَ حانْ
ن�سيتُ مطال َع �صبحي

ح َ
هجرتك
ني َ
واالبت�سامة ّ
خطت
روحي لونها
ري
على غ ِ
َ
والأمنيات تهادت
ري بيتي
على غ ِ
خذ ّ
كل عمري
ت�شتهيه...النبوءةُ
ّ
وكل الذي
ِ
ال توقد الليل بالدمو ِع
وال القهر بالأكاليل
ْ
وانتعل �سبب ًا غري هجراين

�إذا ما حزنتَ
خذ � َ
الذكريات وعدين
أبي�ض
ِ
علي
تكن يل
ً
�سماء ّ
�أنا
�أفزعتني احلكاية
الرعوي
مل �أنتظر نايك
ّ
و�أعرف �أن ال�سالم
ع�صي بروحي
ّ
لأين ع�صيتك
القلب ذاب
�إمنا
ُ
ي�سعف القهر دمعي
ومل
ِ
كما �أ�سعفتك الأماين
و ُرمتَ
على �ضوءِ عينك
تقيم الأهازيج مطلعها
ليت ُ
ثم ت�شفى
مبلح غنائك
�صالة ُ
تلوت لعفوك
�ألف
ٍ
جهل خطوي
فهل تعفو دموعك عن ِ
ال�سماء التي ودعتني
وتود َع عندي
َ
بعيني
وتبقى
َ
ملحي و�صبحي

قصة

•د� .أحمد علي حممد
ك��ن��ت �أر����س���ل ك ّ
���ل م��ا �أك��ت��ب من
�أقا�صي�ص �إىل فاطمة ,وهي بدورها
تدفع بها �إىل ال�صحيفة الأ�سبوعية
التي ت�صدرها امل�ؤ�س�سة التي تعمل
ف��ي��ه��ا ,وم����ع م����رور ال���وق���ت ���ص��ارت
ذاكرتي التي �أرجع �إليها ,كلما راودين
وه��م �إزاء ما ُن�شر وم��ا مل ين�شر من
�أقا�صي�ص �أكتبها ,وحكايات �أدبجها ,ويف �آخر
ات�صال يل معها� ,س�ألتها ما �إذا كانت قد ُن�شرت
يل ق�صة بعنوان «حميدة» التي �ألفتها منذ
�ستة �أ�شهر �أو يزيد ,وقد نفت نفي ًا قاطع ًا �أن
تكون قد ت�سلمتها مني ,ولي�س ذلك فح�سب,
بل �أكدت بثقة ال يخامرها �أدنى �شك �أنني
ْ
وذكرت
مل �أكتب مثل هذه الق�صة يف الأ�صل,
يل ب�شيء من الت�سل�سل ما ت�سلمته مني طوال
ثالث �سنوات من مواد ق�ص�صية دفع ْتها تباع ًا
�إىل الن�شر ,و�أكرث من ذلك فقد وجهتْ �إ ّ
يل
اتهام ًا ذك ْ
��رت فيه �أنّ جمرد �إخفائي عنها
فكرة تلوح يف ذهني ,هي �ضرب من اخليانة,
ولكنني �سرعان ما اعتذرت �إليها ب�ش�أن هذه
الق�صة ,فلرمبا كنت واهم ًا ,ومل تدعني حتى
�أق�سمت لها �أنّ هذه الق�صة بالذات ال تعني
�شيئ ًا بالن�سبة يل ,و�أن الق�ضية جمرد وهم
�صور يل وك�أنيّ كتبت ق�صة بهذا العنوان.
راودين ���ش��ك ب��ق��درت��ي ع��ل��ى ال�ترك��ي��ز,
وظننت ّ
كل الظنّ �أنّ ذاكرتي مل تعد ت�سعف
ب�أدنى معلومة ادخرتها فيها على م ّر ال�سنني,
من �أج��ل ذلك ا�شتدت حاجتي �إىل فاطمة
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لعبة
التي تقبل على كتاباتي �إقبال
ع�صائب الطيور على موارد املاء
يف القيظ الالهب ,وتكب على
قراءتها كما يكب النحل على
مروج الأزهار ,ثم تدخرها يف
�أر�شيفها ,كما يدخر البخيل
ج��ن��ى ع��م��ره ,ول��ه��ذا مل �أق��� َو
على جمادلتها يف م�س�ألة ما �أكتب ,فبالت�أكيد
هي �أعلم مني فيما �أقول ,وفيما �أفكر وفيما
�أح��ل��م ,وم��ن الآن ف�صاعد ًا لن �أم���اري فيما
تقول ,وال �أج��ادل فيما تخرب ,فهي فتاة ال
تزال حتافظ على ذاكرتها� ,إ�ضافة ل�صفاء
حافظتها ,ومهاراتها املذهلة يف احلا�سوب
وتقنياته ,ف�ض ًال عن ق�ضائها كامل �أوقاتها يف
ا�ستجالب الربامج الإلكرتونية وح�شوها يف
جوالها وحا�سوبها ,وكيف يل �أن �أ�ضارعها يف
تلك التقنيات� ,أو �أباريها يف هاتيك املهارات,
لهذا قررت اال�ستكانة �إىل قولها ,والإذعان
�إىل ر�أيها ,فمن هي حميدة التي تريد �إف�ساد
العالقة بيني وبني فاطمة ,ال �شك� ,إنْ كنتُ
كتبتُ ق�صة ب��ه��ذا ال��ع��ن��وان� ,أن��ه��ا ال تعدو
�شخ�صية خيالية ,المر�أة عادية ,كانت قد
ا�ستثارت ف�ضويل يف حلظة من حلظات ب�ؤ�سي,
و�صحيح �أنها لفتت نظري حل�سن قوامها� ,أو
�أنها ك�شفت عن �شيء من حما�سنها لإغوائي,
�إال �أن ذلك جمرد نزوة عابرة ,وال �أدري ملاذا
عادت حميدة �إىل ذاكرتي من غري منا�سبة,
مع �أنها �شخ�صية �صنعتها من ورق ,واخرتعت

لها �صفات مل تكن فيها �أ�ص ًال ,و�أدخلتها يف
غمار �أح��داث مل حتلم �أن ت�شارك فيها� ,إال
�أن �شيئ ًا مبهما ي�شدين �إليها ,ومن يدري فلعلي
بالغت يف و�صف جمالها ,وق��د تكون �أق��ل
بكثري مما و�صفتها ,لأنني وهذا �أمر معروف
عني �أح��ب املبالغة يف الثناء على الن�ساء,
و�أرك��ب الغلو يف متجيدهن ,و�صار ذل��ك من
عدة �صنعتي الق�ص�صية ,وقد قال يل �أحد
القراء �ساخر ًا � :إن جميع �أبطال ق�ص�صي
من الن�ساء ,ثم �س�ألني متهكم ًا �أمل ي�سرت ِع
انتباهك و�أنت تكتب منذ ثالثني عام ًا رج ًال
ت�صنع منه بطال لق�صة من ق�ص�صك ,ثم �أمل
ت�ستكمل مملكة الن�ساء يف �أدبك؟
مل �أجب ذلك الرجل �آنذاك ,فم�ضيت �إىل
�ش�أين ,ولكنه و ّلد يف نف�سي �س�ؤا ًال فحواه ,ملاذا
يح�سد الن�ساء اللواتي غدون �أبطال جميع
�أقا�صي�صي ؟ فمن ح�سن احلظ �أنّ ذلك الرجل
مل يقر�أ ق�صتي التي ح�سبت �أنني كتبتها عن
حميدة ,لأن حميدة كما تقول فاطمة مل تر
النور بعد ,فهي بالت�أكيد ال تزال حبي�سة يف
ذهني ,ويف �ضوء مالحظات ذلك الرجل �سوف
�أفكر كثري ًا قبل ت�صويرها على الورق ,لتكون
ق�صتي الأخرية التي �ست�سلب عقول الرجال,
ولي�س بعيد ًا �أن تغيظ الن�ساء �أي�ض ًا ,لأنها
�ستكون يف غاية اجلمال ونهاية الكمال .
عجيب �أم���ر حميدة ه��ذه ال��ت��ي باتت
ت�ستويل ع��ل��ى ك��ل حل��ظ��ات��ي ,وتنتهب كل
�أف��ك��اري ,وجتتاح �سائر عواملي ,تتغلغل يف
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خاليا ج�سدي ,وت�ستحكم يف بقع ال�ضوء
ال��ت��ي ت�سبح فيها �أف���ك���اري ,ب��ات��ت �أث�ي�ري
و�سمائي و�أجنحة خيايل وق���رارة �أدب��ي,
ب��ات��ت ظلمتي وه���داي و�ضحكي وبكائي,
باتت ت�شق طرق ال�سفر �إىل ال��ر�ؤى املعتمة
يف �ضمريي ,ن�سيت كل الن�ساء اللواتي كن
�أركان ق�ص�صي يف ال�سابق� ,أخرجتهن جميع ًا
من ذاك��رت��ي� ,أودعتهن بني �أط���واء الكتب,
مزقت كل ذكرياتي مع ع�صافري �أنوثتهن,
وكتمت �صهيل الرغبة يف حمادثتهن� ,أ�سلمت
كل مقاليد مملكة الن�ساء يف ق�ص�صي لقراء
الليل الهادئ ,خرجت من �آخر ق�صة كتبتها
وتركت �أغنيات ال�صبايا ال�صغريات اللواتي
يحلمن برنني كلماتي ,غ��ادرت ذاتي �سريع ًا
لت�أخذين ال�صورة الأخ�ي�رة التي و�ضعتها
قبالة مر�آتي ,ع�صفورة لزمت و�سائدي يف
رحلة العمر ,وه��ي تنظر ب�صرب �أي��وب �إىل
اللحظة التي �أخرج فيها من عاملي الق�ص�صي,
لأركن �إىل دفء عينيها الالتني متلآن �صدري
بن�سيمات �صافية من جمال ال ين�ضب ,وحب
ال يبيد ,وهي التني تبدع رقة جتعل عاملي
مرتع ًا باحلياة ,وقد هالني ما قالته يل حني
خلوت �إىل عاملها ,وقد �أبلغتها �أنني تركت
كتابة الق�صة :
ـ وماذا عن تلك الق�صة التي تركتها على
الطاولة منذ �ستة �أ�شهر من دون �أن تكملها ؟
ـ �أية ق�صة تعنني ؟
ـ �أظن �أنّ عنوانها «حميدة».

دمعة طفل
•نبيه ا�سكندر احل�سن
انتابه خ��وف �شديد  ,ال �شيء
ي�ساوي دمعة من جفن طفل يحبو
يف ف�سحة البيت� ,شغلت الو�ساو�س
وعاء الذاكرة ,رحمت �أمام ناظره
�صورة رجل طرح عرو�ض ًا مغرية,
وع��ن��دم��ا رف�����ض ك��ل الإغ�����راءات
نعته باحليوان ,ف�أنب�أته ر�ؤاه ب�أمر مرعب,
ق�صد حمل البائع  ,بغية �أن يقرت�ض ما
تي�سر من نقود ,لكن الأخري هزّ كتفه و هو
ي�شدّ احلزام على بطنه الذي يت�سع لعجل
�صغري:
 ملأ احل�ساب ال�صفحة يا �صابر .جن جنون �صابر� ,شب حريق هائل يف
داخله  ,عرب الأزقة مودع ًا �آخر �أمل ،غول
الي�أ�س يجتاح كيانه ,وبحور من خياالت
ت�شتعل و تنطفئ �أمام ناظره ،مل يدر كيف
وطئت قدماه مكان العمل.
ا�ستقبله �أحد العمال � .س�أله متعجب ًا :
 عال م عدت دقائق ونن�صرف من العمل. ال �شيء .ت��ك��ور حت��ت ���ش��ج��رة وارف����ة  ,غالبه
النعا�س ,حلم بطائر يحوم فوق دراه يحمل
مبنقاره كي�س ًا وفج�أة حط ل�صق النافذة,

ي�ضرب �ضلفتيها بجناحيه,
ت��ن��اول��ت��ه زوج����ه ,وال��دم��وع
تبلل وجنتيها  ,كانت مكفهرة
ال��وج��ه  ,ت�سري خلف نع�ش
اب��ن��ت��ه��ا  .ق��ط��ع رب العمل
احللم:
 �صابر � ...صابر .نه�ض �صابر مذعور ًا ,وقف �أمامه ,بلحية
�شعثاء و �شعر منكو�ش� ,س�أله:
 خري ًا  ...يا �صابر . الطفلة مري�ضة و لي�س باليد حيلة. ال عليك  ...انتظر عودتي .و ان�����ص��رف �إىل ���ش���أن��ه  ,غ��م��ره الوعد
بدفء لطيف  ,لكن �شغله احللم  ,وراح يعد
الدقائق مع نب�ضات قلبه  ,فتذكر جدته :
 الر�ؤيا دائم ًا تكون معكو�سة .ان��ح��درت ال�شم�س ل��ل��غ��روب و مل ي���أت
�صاحب الوعد  ,تتمطط الدقائق ,وتراكم
ال�صور واخلياالت ,والأفكار ال�شيطانية,
تطرق بوابات مغلقة ,تفتح ثغرة يف موروث
�أخالقي يحتذ به ,و الءات تيقظ ال�ضمري,
فيرتاجع عن مغامرة �ستجعل كرامته يف
احل�ضي�ض ,فج�أة ت�أتى ل�سمعه �صوت من

و�صفه باحليوان:
 �إىل متى يا حمار � ...أنت جبان؟ ! ...النافذة من دون رتاج .
 ابعد  ...يا �أحمق . طفلتك حتت�ضر يا جبان .ما �إن ا�ستقرت عبارة اللوم يف �أذنيه,
بال �شعور �أخذ يت�سلق �إىل النافذة  ,دفع
ال�ضلفة بقوة ,قفز �إىل جوف املكتب  ,فتح
ال��درج عرث على رزم��ة من النقود  ,قب�ض
على �ضالته ,حفظ �أرقامها  ,وقبل �أن يهرب
 ,تذكر �أنّ رج َال عر�ض عليه مبلغ ًا مغري ًا
�إذا ت��ع��اون معه بخ�صو�ص معامالت غري
قانونية ,و قبل �أن ي�صرفه مطرود ًا :
 ال فائدة احلمار حمار . الأيام حتكم بيننا.الم نف�سه و �أع��اد كل �شيء �إىل مكانه,
بعنف دوى �صوت النقي�ض:
 ال ترتاجع املبلغ �سيغري جمرى حياتك.
 ابعد  ...هذا الفريو�س قاتل لن �أنقلهلأوالدي .
 طفلتك طريحة الفرا�ش .ع��اد �أدراج���ه من حيث ج��اء ,ب�لا �شعور

يكرر ...الفريو�س قاتل لن اتركه يجتاح
البيت ...تلمع عينا النقي�ض من �شقوق
اجلدران  ,ميط ل�سانه �ساخر ًا:
 جبان  ...جبان .فلم ي��رد �صابر عليه� ،شاغله الوحيد
كيف �سيقابل زوج��ه خ��ايل الوفا�ض� ,إذا
ما بقيت الطفلة على قيد احلياة ,تبادرت
فكرة لذهنه� ,أن ي�سلك طريق ًا غري طريقه
املعتاد ,ينبغي �أن يت�أخر بالعودة �إىل
البيت ,خوف ًا من ح�ضوره احت�ضار الطفلة
الوحيدة ,مل يدر كيف وطئت قدماه �أر�ض
البيت حمد ربه:
 مل �أر جتمع ًا .ا�ستقبلته زوجه بفرح عارم ناولته رزمة
النقود  ,مل ي�صدق عينيه ق��ر�أ الأرق��ام
م��رات وم��رات هي ذات الأرق��ام ,ابت�سمت
الطفلة و�أ�سرعت تطوقه بذراعيها ،راحت
تقبل جبينه  ،تعجبت الطفلة من ت�صرفه،
لقد ن�سي �أن يبادلها القبالت على غري
عادته،لأنه م�شغول كيف ا�ستطاع ال�شيطان
�أن يدفعه لعمل ك��ان �سيجعل �سمعته يف
احل�ضي�ض  ،مل ين�س تلك الأرق���ام التي
نق�شت يف وعاء الذاكرة .
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الإعالمي والكاتب با�سل نيوف

•حممد خالد اخل�ضر
با�سل نيوف �إع�لام��ي يذهب يف كتاباته �إىل دعم
املجال الثقايف وهو من الذين مت�سكوا ب�أ�س�س الإعالم
ال�صحيح والعمل البنيوي على تنمية الثقافة
يف و�سائل الإع�لام لتكري�س اجت��اه �إعالمي يخدم
الوطن ،وحول م�سريته كان احلوار التايل.
ال ميكن ملن�صب �إداري �أن ي�صنع �صحفي ًا �أو كاتب ًا...
نحتاج �إدارات ت���ؤم��ن ب��ك��وادره��ا وحتفزها للعمل
والتميز
•ما ك ��ان داف �ع��ك الخ �ت �ي��ار ال���ص�ح��اف��ة تخ�ص�صا ج��ام�ع�ي��ا يف
درا�ستك؟
ـ امل�صادفةرمبا لعبت دور ًا ب���ارز ًا يف اختياري لدرا�سة
ال�صحافة يف جامعة دم�شق ،كما �أنني ت���أث��رت ببع�ض
با�سل نيوف
ال�صحفيني الذين كنت �أعرفهم عن بعد و�أقر�أ لهم ،و�أي�ضا
كان للإذاعات ال�سائدة يف تلك الفرتة دور مهم يف حبي جدا ،وا�سمهم �أ�صبح معروفا لدى عدد كبري من القراء
و�شغفي لدرا�سة ال�صحافة ،وال �أن�سى �أن��ه يف منت�صف واملهتمني ،ال�صحفي ال�سوري بحاجة �إىل دعم مادي فقط،
ت�سعينيات القرن املا�ضي كان هناك ح�ضور بارز لل�صحافة
يجعله يكتفي بالعمل يف م�ؤ�س�سة �إعالمية واحدة ،ال �أن
ال�سورية وقد ملعت �أ�سماء كثرية يف هذا املجال ،من خالل
حتقيقات �صحفية وا�ستق�صائية وزواي��ا ر�أي..ال���خ ،ما يرك�ض ليل نهار لت�أمني قوت يومه.
دفعني �إىل الدخول يف مغامرة رغبتها بنف�سي ،هي خو�ض • كيف تنظر �إىل �أداء الإعالم ال�سوري خالل احلرب على �سورية،
جمال الإعالم �أكادمييا وعمليا ،وكان يل ما �أردته وبحثت وهل ا�ستطاع االرتقاء لفظاعة هذه احلرب ولدماء ال�شهداء.
ـ االعالم ال�سوري الوطني قدم عددا من ال�شهداء ،وكان
عنه.
•ما هو الفارق بني الدرا�سة ال�صحفية النظرية والعمل امليداين� .أدا�ؤه جيدا يف نقل حقيقة ما يحدث يف �سورية من حرب
ـ هناك فارق كبري و�شا�سع جدا ،بني الدرا�سة الأكادميية �إرهابية على �أبناء ال�شعب ال�سوري �إىل العامل �أجمع وقد
النظرية ،والعمل امل��ي��داين ،فهما ال ي�شبهان بع�ضهما جنح يف �إي�صال احلقيقة بكل �شفافية ،وكان بحق م�صدرا
البع�ض نهائيا ،حتى بالعناوين هناك اختالف ،فما بالك للمعلومة واخلرب ،وقدم الأحداث على حقيقتها ،بالرغم
بامل�ضمون ،وهذا ما ينق�صنا يف معظم الفروع يف اجلامعات من االمكانيات املتوا�ضعة ،وحجم الهجمة االعالمية غري
والكليات وامل��ع��اه��د ،ال��درا���س��ة يف وادي ،وال��واق��ع على امل�سبوقة التي ا�ستهدفت �سورية و�شعبها.
الأر���ض يف واد �آخ��ر ،وهذا
•العديد م��ن ال���ص�ح��ف ال�ع��رب�ي��ة
م��ا ي�ستدعي العمل على
والعاملية ت��وق��ف �إ��ص��داره��ا ال��ورق��ي
ربط الدرا�سة الأكادميية
ل � �� � �ص� ��ال� ��ح الإل � � � � �ك � �ت � ��روين ،ك �ي��ف
بالبيئة احلقيقية للواقع،
ت�ستطيع ال�صحيفة مناف�سة املوقع
ليكون العمل ذا �إنتاج �
أكرب ال�صحفي احلقيقي ال ميكن �أن
االلكرتوين.
وفعالية مثمرة ،ومبا ي�سهم
بتحقيق ف��ائ��دة للجميع ،يقبل بكلمة “من�صب �إداري” ـ لكل و�سيلة �إعالمية طابعها
وي�����س��اع��د يف ح��ل الكثري فال�صحفي يبقى �صحفيا ،مهما اخل��ا���ص ،فاملطبوع ل��ه �سماته
م��ن امل�����ص��اع��ب يف احل��ي��اة
اخل��ا���ص��ة وق����را�ؤه اخل��ا���ص��ون،
ال��ي��وم��ي��ة ،ل��ذل��ك ال معنى تدرج يف مواقع العمل ،ويف
والإل���ك�ت�روين نف�س ال�����ش��يء،
للدرا�سة النظرية �إن مل مهنتنا ال فرق بني �أ�صغر حمرر اليوم نحن نعي�ش يف زمن ثورة
ن�ستطع تطبيقها عملي ًا،
االت�صاالت وال�سعرة والأخبار
و�أكرب حمرر،
ودرا���س��ة ال�صحافة ب�شكل
التي حتتمل الت�أجيل ،لذلك
خ��ا���ص ب��ح��اج��ة �إىل �أن
ب������د�أ االل�����ك��ت��روين ي�����س��ح��ب
تكون يف جمملها عملية،
الب�ساط ب��ال��ت��دري��ج م��ن حتت
مرتبطة بالواقع واملواطن
ال�صحافة املطبوعة.
وامل�ؤ�س�سات املختلفة ،ليكون لها ف��ائ��دة ،ولت�صل �إىل
اجلميع ،ولتحقيق الهدف منها وهذا ما ن�سميه “ال�صدى ال�صحيفة ت�ستطيع مناف�سة املوقع االلكرتوين من خالل
ورجع ال�صدى”� ،أي �أن تكون الدرا�سة النظرية من واقع تقدمي �إ���ض��اف��ات و���ش��روح��ات وحتليالت للأخبار التي
بيئة االعالم املعا�صر.
ين�شرها املوقع االلكرتوين ،فيما عدا ذلك هي ال ميكن �أن
•كلفت خ�ل�ال م�سريتك الإع�لام �ي��ة ب�ع��دد م��ن امل �ه��ام وعملت تناف�سه �أو حتى تلحق به حاليا.
� �س �ك��رت�ير حت��ري��ر وم ��دي ��ر حت��ري��ر ورئ �ي ����س حت��ري��ر ل �ع��دد من •ملاذا تفتقد العديد من و�سائلنا الإعالمية لظاهرة ال�صحفي
امل�ط�ب��وع��ات وامل ��واق ��ع االل �ك�ترون �ي��ة ،ه��ل �أث ��ر ذل ��ك ع�ل��ى عملك النجم ،هل ذلك م�س�ؤولية الإدارات �أم ال�صحفي نف�سه.
ال�صحفي �سلبا �أو �إيجابا؟
ـ نحن بحاجة �إىل �إدارات ت�ؤمن بكوادرها وحتفزها للعمل
“من�صب
بكلمة
يقبل
أن
�
ميكن
ال
احلقيقي
ـ �أو ًال ،ال�صحفي
والتميز ال �إىل �إدارات حتاول �إطفاء �أي �صحفي لديه
�إداري” فال�صحفي يبقى �صحفيا ،مهما تدرج يف مواقع
العمل ،ويف مهنتنا ال فرق بني �أ�صغر حمرر و�أكرب حمرر ،بذرة متيز و�إبداع.
�إال باملهنة واملعرفة  ,واالجتهاد والتميز واالبداع .وباقي •كيف ت�ستطيع �صحف املنظمات والنقابات حتقيق املناف�سة يف
الأمور تبقى على الهام�ش ال قيمة لها ،فال ميكن ملن�صب �سوق الإعالم دون االبتعاد عن توجهاتها املحددة؟.
ـ �صحف املنظمات ال�شعبية والنقابات املهنية تلعب دورا
�إداري �أن ي�صنع �صحفيا �أو كاتبا� ،أو �أي �شيء �آخر.
• م��ا ه��ي االخ �ت�ل�اف��ات يف �آل �ي��ة ال �ع �م��ل ال���ص�ح�ف��ي يف امل��واق��ع يف �إي�صال هموم ومعاناة �شرائح حمددة واالجنازات التي
حتققها يف مواقع عملها ودورها يف تطور وارتقاء املجتمع،
الإلكرتونية عن ال�صحف املكتوبة.
للعمل يف املواقع االلكرتونية خ�صو�صية ،فهو يتطلب وهي نافذة للعمال والفالحني وغريهم لإي�صال �صوتهم
ال�سرعة والإي��ج��از ،والعناوين ال�شائقة واجل��اذب��ة ،والتعريف مبهنهم وعملهم يف �شتى املجاالت.
و�إع��ط��اء امل��و���ض��وع حقه ب���أق��ل ع��دد م��ن ال��ك��ل��م��ات ،مع
�إحاطة املو�ضوع �أو اخلرب بكل جوانبه ،وعدم �إغفال �أي �إ�ضاءة
�شيء عنه� .أي �أن العمل يف االعالم االلكرتوين هو ابن با�سل نيوف ،مواليد بانيا�س � ،1975إجازة يف ال�صحافة
اللحظة ،وك�أنك تعمل على الهواء مبا�شرة� ،أي�ضا اخلط�أ
ممنوع يف هذا النوع من االعالم� .إ�ضافة �إىل �أنك تتعامل من جامعة دم�شق� ،أم�ين حترير يف وكالة �سانا ،رئي�س
مع قراء مثقفني ومتابعني وهذا يتطلب من ال�صحفي �أن حترير جريدة كفاح العمال اال�شرتاكي ،عمل �سابقا:
�سكرتري حترير جملة الأزمنة ،مدير حترير جملة فار�س
يطور �أدوات عمله ومهنته ويرتقي مل�ستوى القارئ.
• ماذا يحتاج االعالمي ال�سوري لكي ي�صل اىل م�ستوى �إعالمي العرب ،مدير حترير �سابق ملوقع �سرييانديز ،اتبع دورات
عدة يف التحرير ال�صحفي داخل �سورية وخارجها ،عمل
مناف�س دوليا؟
ـ هناك �صحفيون �سوريون و�صلوا �إىل مراتب متقدمة فرتة ق�صرية يف ال�صحافة الكويتية.

حوار/فن

()Landscape in the Mist
فيلم منظر يف ال�سدمي

حكاية خما�ض للقاء النور من �سريورة وعمق العتمة
• ر�شا ال�صالح
هكذا كحكاية كل الأ�شياء التي تبد�أ
دائما من الظلمة وتنتهي بلقاء ال�ضوء ،و�إن
كان الطريق �إليه ال مرئيا  ،عرب اجتياز
اختبارات عدة تو�صل �إىل النتيجة املبتغاة
مانحة احلكمة للمتعلم الذي اخترب العبور
ب��ه ،و�إن مل تكن بال�شكل املرغوب ذات��ه،
فتنطلق من هنا م�سرية ال�سرد لق�صة امل�شهد
الذي يختزل الكالم والعبارات ،ليتحدث
ل��ن��ا ع��ن امل�����ش��اع��ر ب��ب�لاغ��ة ح��امل��ة وبكل
احرتافية ،مغدقة هي الأخ��رى تو�صيفا
تكامليا لفحوى العرب التي ت�ستنبط هذه
املرة وبكل خ�صو�صية من الأفكار الربيئة
لدى �أطفال ب�سطاء ،همهم الوحيد �إيجاد
الن�صف املفقود م��ن حياتهم وه��و الأب،
للفوز ب�شعور احلنان الأب��وي الذي يحقق
ال��ت��وازن العاطفي وال��ف��ك��ري ،وذل���ك يف
منظر �سينمائي بالغ الإتقان ،قدمه املخرج
اليوناين (ثيو اجنيلوبول�س ) يف فيلمه (
(منظر يف ال�سدمي)) والذي ي�شكل اجلزء
الثالث م��ن ثالثية �أف�لام��ه :رحلة �إىل
كثريا ومربي النحل ،التي تت�صف بالتفرد
ال�سينمائي يف الطرح ملوا�ضيع �شتى جتعل
ال��و���ص��ول �إىل ال�ضوء ه��و ك��ل هاج�سها و
غايتها وال��ت��ي حظيت ع��ل��ى �أث���ر وقعها
يف النفو�س ج��وائ��ز ع��دة  ،فنال جائرة
مهرجان فيني�سيا ك�أف�ضل فيلم و�إىل جائزة
النقاد العامليني وجائزة مهرجان �شيكاغو
ك�أف�ضل فيلم و�أف�ضل ت�صوير واف�ضل فيلم
�أوروبي لعام 1988م
فيلم منظر يف ال�����س��دمي ي���روي ق�صة
واقعية خرافية تبتدع الأ�سطورة وت�شق
طريقها يف ال�ضباب لتجتاز �سدميه بحثا
عن اجل��ذور يف رحلة �أق��رب ما تكون �إىل
�سفر طويل تغدو حم��اوره درو�سا عميقة
مكت�سبة من احلياة ب�أوجهها التي �شكلتها
ده�شة االكت�شاف والبحث  ،البحث عن
جم��ه��ول �أق����رب م��ا ي��ك��ون �إىل اخل��ي��ال
،الرمز فيه هو النور ،نور اخلال�ص املنبثق
من كينونة الظلمة و�صلبها ،ال��ذي يعلم
بتفا�صيله وح��ي��ث��ي��ات جت��ارب��ه �أهمية
الإميان بذوات الباحثني عنه وعن ب�صائر
عواملهم اخلا�صة التي ت�صنع مقدرة على
ر�ؤي��ة الأ�شياء الالمرئية غري الظاهرة
للناظر من الوهلة الأوىل  ،والتي ت�ستدعي
ال��وق��وف عند �أ���ض��داد الأ���ش��ي��اء واملعاين
املتناق�ضة يف ت�شكلها ،احل��ي��اة وامل���وت ،
الفرح واالنك�سار  ،االكاذيب واحلقائق ،
اجلمال والتدمري .
يحكي الفيلم ع��ن �صبية يف احلادية
ع�شرة من عمرها تدعى (فاوال) و�شقيقها
وهو طفل يف اخلام�سة يدعى (الك�سندر)
يعلمان من �أمهما ب�أن �أبيهما الغائب ،الذي
مل يرياه وال يعرفانه �أبدا ،يعمل يف �أملانيا،
فيقرران ال�سفر �إليه دون علم �أمهما  ،الأب
الذي كان حم�ض اختالق من الأم التي مل
ترد �أن تخربهما ب�أنهما غري �شرعيني من
خالل ما يبوح به خال الطفلني ل�شخ�ص
�آخ���ر ي���ؤك��د على ع��دم وج���ود ه��ذا الأب
االفرتا�ضي ال يف �أملانيا وال خارجها
يفتتح الفيلم مب�شهد يف حمطة القطار-
نرى ال�شا�شة مظلمة متاما ثم نتتقل لن�سمع
�صوت ال�صبية وهي تروي لأخيها �أ�سطورة
الكون وحقيقة وجوده مبفردات ب�سيطة
ت��ن��درج خلفها رم��زي��ة املعنى و�أهميته ،
وه��ي الق�صة التي روت��ه��ا ل��ه م���رارا بناء
على طلبه  (:يف البدء ك��ان ال��ظ�لام ,ثم
ك��ان هناك ال�ضوء .وانف�صل ال�ضوء عن
ال��ظ�لام ,وانف�صلت الأر�����ض ع��ن البحر,
ُ
وخلقت الأنهار ,والبحريات ,واجلبال ,ثم

الزهور والأ�شجار ..واحليوانات والطيور ،
�أنها �أمي).
هذا امل�شهد يدور يف الظالم ،ثم يت�سلل
ال�ضوء مع انفتاح الباب و�شعورنا بح�ضور
الأم التي ال نراها .ال�صغريان يتظاهران
بالنوم .ينغلق الباب وتبتعد الأم..
الأم ال��ت��ي ال ن��راه��ا وال ن�سمعها على
الإط�ل�اق  .ف��الأم رم��زت �إىل العتمة من
خ�ل�ال اب��ت��ع��اد ال��ط��ف��ل�ين ع��ن��ه��ا عاطفيا
وج�سديا يف حماولتهم امل�ستمرة حتى
يف خيالهم لقاء الأب ال��ذي �شكل ال�ضوء
املن�شود.
تدور حوارات مقت�ضبة ين الطفلني توغل
يف العمق من خالل ثالث ر�سائل �صوتية
يق�صها البطالن ر�سائل مفعمة باحلنني
واخليبة ،الأمل والي�أ�س ،الوجع والتفا�ؤل.
وال��ت��ي ك��ان��ت و���س��ي��ل��ة امل��خ��رج لإي�����ص��ال
م�شاعر الأط��ف��ال اىل اجلمهور برباعة
ينطلق ال�صغريان يف رحلة نحو �إيجاد الأب
و يتنقالن من مكان �إىل �آخر بالقطارات،
بال�سيارات ،بال�شاحنات� .إنهما ال يعرفان
طبيعة ما ي�شاهدانه وما يلتقيانه �أمامهما
فالأ�شياء وامل�شاهدات غري م�ألوفة لهما
و�أمور حتتاج الكثري من ال�شرح والتو�ضيح.
تقول ال�صبية يف ر�سالتها ال�صوتية:
‹يا له من عامل غريب .كلمات و�إمي��اءات
ال نفهمها .والليل الذي يخيفنا .مع ذلك
فنحن �سعيدان لأننا نتحرك �إىل الأمام››.
ويف بعد خا�ص لل�صورة �أ�شبه بال�سريايل
ي�ضعنا املخرج ثيو �أم��ام م�شاهد رمزية
عدة مبدة ال تتجاوز ع�شر دقائق ك�إ�سقاط
حل��ال��ة ال��ط��ف��ل�ين ال��ل��ذي��ن حتكمها ع��دة
م�شاعر وانفعاالت ت�صور البنية النف�سية
وتداعياتها يف عامل غام�ض يخو�ضان بهما
جتربة احلياة باكرا ومنها  :ثلج يت�ساقط
فج�أة كظاهرة �إعجازية خارقة ،حالة
انتحار يف خمفر ،عرو�س تبكي ليلة زفافها،
ح�صان ميت م�تروك يف ال�ساحة ،فرقة
من املمثلني اجلوالني الذين يبحثون عن
م�سرح وعن جمهور ،يد �ضخمة من الرخام
مقطوعة ال�سبابة ُتنت�شل من البحر وك�أنها
واقع مت ت�شويهه.
يتابع الطفالن م�سريهما ويتعر�ضان
لكثري من اجلوع واحلرمان �،إىل �أن يلتقيا
اوري�ستي الذي يقلهما يف �شاحنته موحيا
لهم بالأمان بقوله (�أنا ال �آكل الأطفال )
�إال �أنه كان ذئبا مفرت�سا عمد على اغت�صاب
الفتاة يف اجلزء اخللفي من �سيارته مب�شهد
�صامت يعد من اكرث امل�شاهد ق�سوة  ،يغدق
وجه “فوال بالدمع الذي يعرب عن فقدان
براءتها ونظرة الثقة العذرية بالعامل من
حولها  ،ينتابها الي�أ�س ،حيث متر بتحوالت
غريبة من م�شاعر احلب الأبوي والطفويل
ب��ل��ق��اء �أوري�����س��ت��ي اىل ع���ذاب���ات امل�صري
واخلذالن ،
ي�ستمر امل��خ��رج يف طرحه لي�صل �إىل
م�شهد مفتوح ختامي يوحي ب���أن ال�ضباب
زائ���ل فنجد الطفالن م��ن عمق ال�سدمي
يعانقان �شجرة ينبثق منها ال�ضوء ،فهما
باحلقيقة ال يجدان الأب �إال �أنهما اكت�سبا
جتربة الرحلة م�ؤكدا بذلك على بداية
ملرحلة جديدة كلفت الكثري لو�صولها �إال
�أن يف النهاية �سينبثق النور بعد املخا�ض،
م���ؤك��دا بفيلمه منظر يف ال�����س��دمي على
عبقريته يف الإف�ل�ات من مطبات ال�سرد
ال�ساذج واالعتماد على ا�ستخال�ص املعاين
م��ن خ�لال ال�����ص��ورة وال��رم��ز ال��ت��ي ت�شكل
طريقة فريدة يف املزج بني مفردات الواقع
و�إ�سقاطات الأ�سطورة.

نافذة على العالم
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•ت .علي �إبراهيم �أ�شقر
تخطر يف ب��ايل �سبعة �أ�سباب لالمتناع عن كتابة
روايات يف يومنا هذا:
� - 1أ ّولها - .لأن النا�س الذين يكتبونها هم يف ازدياد
وازدياد .ولي�س فقط �أن روايات املا�ضي ما تزال موجودة
و ُيطلب قراءتها دائم ًا؛ و�إنمّ ا هناك �ألوف م�ؤلّفة جديدة
منها تظهر دائم ًا كلّ عام يف كاتالوغات دور الن�شر ويف
مكتبات النا�س كلّهم .ولي�س هذا فح�سب ،و�إنمّ��ا هناك
عر�ض عن ذكرها كاتالوغات دور الن�شر وال
�آالف كثرية منها ُت ِ
لكن هذا الأمر ال مينع من وجودها �أي�ضاً.
ت�صل �إىل املكتباتّ .
بالتايل ،نحن ب�صدد ن�شاط �شعبي ،هو مبدئ ّي ًا يف متناول � ّأي
�شخ�ص تعلّم الكتابة يف املدر�سة ،وهذا ال يتطلّب � ّأي نوع من
نوعي.
الدرا�سات العليا وال � ّأي ت�أهيل
ّ
2ـ ثانيهما – .كتابتها ال تحُ رتم .والدليل على ذلك �أنّ الأمر
متعلّق بجن�س ميار�سه ب�شكل عر�ضي وغري عر�ضي ،كلُّ �صنف من
الأفراد �أ ّي ًا تكن مهنته ،بالتايل ،ال بدّ من �أن يكون �سه ًال ومن
�سر فيه .وبهذا ولي�س ب�شكل �آخر نفهم �أنِ ا�ستطاع ممار�س َته
غري ّ
��اء االجتماع
ال�شعراء والفال�سفة وك��ت ُ
ّ��اب ال��درام��ا؛ وع��ل��م ُ
ُ
وا�صحاب دور الن�شر ،وال�صحف ّيون؛
ون
ي
وامل�صرف
ون
ي
ُ
ّ
والأل�سن ّ
وال�سيا�س ّيون واملغنّون ،ومقد ّمات برامج التلفزيون ،ومد ّربو كرة
القدم؛ واملهند�سون ومعلّمو املدار�س والدبلوما�س ّيون (باملئات)،
ممثلو ال�سينما؛ وال��ن��قّ��اد والأر���س��ت��ق��راط�� ّي��ون
وامل��وظ��فّ��ون و ّ
وعلماء النف�س و�أ�ساتذة اجلامعات
البيوت؛
ات
واخلوارنة ور ّب
ُ
واملعاهد ،والع�سكريون والإرهاب ّيون ورعاة املاعز .و�إذا نح ّينا
جانب ًا �سهول َته ونق�ص االحرتام فيه ،ف�إن ذلك يجعلنا مع ذلك
نفكّر يف �أنّ الرواية يجب �أن تد ّر �شيئ ًا ما� ،أو ت�شكّل زينة ج ّيدة.
لكن� ،أي �صنف من الزينة هذه يكون يف متناول �أ�صحاب املهن
ْ
كلّها ّ
بغ�ض الطرف عن ت�أهيلهم امل�سبق ،و�شهرتهم و�سلطتهم
املبتاعة ر�شوة؟ � ّأي �شيء تد ّر؟
 - 3ثالثها – .الرواية ال تد ّر ما ًال� ،أو القول ب�شكل �أف�ضل:
�إن واحد ًا باملئة فقط (حتّى ال نغامر بن�سبة مئوية متفائلة)
من الروايات املن�شورة ت��د ّر م��ا ًال ج ّيد ًا على م�ؤلّفها .وهو يف
�أح�سن الأحوال كم ّيات ال تغيرّ �شيئ ًا يف حياة �أحد� ،أي ال ت�ص ُلح
من �أجل �أن يتقاعد املرء .وعالوة على ذلك ،ف�إنّ رواية ذات
متو�سط ومقروءة يف احلدّ الأدن��ى ،حتتاج �إىل �أ�شهر
انت�شار
ّ
و�أحيان ًا �إىل �سنني من العمل .و�إنّ ا�ستثمار هذا الوقت كلّه يف
عمل له واحد يف املئة من الإمكانيات لكي يبدو ذا مردود ،هو
خا�صة �إذا �أخذنا باحل�سبان �أنْ ال �أحد مبدئ ّي ًا ،حتى
حماقةّ ،
وال الأر�ستقراط ّيون �أو ر ّبات البيوت املخدَّ مات ،ميتلك يف �أيامنا
هذه هذا الوقت( .كان املركيز ِد �ساد وجني �أو�ستنِ ميتلكانه،
�أ ّما نظرا�ؤهما اليوم فلي�سوا كذلك .وما هو �أ�سو�أ من ذلك� ،أنّه
حتّى الأر�ستقراط ّيون ور ّبات البيوت الذين ال يكتبون ،لكنّهم
يقر�ؤون ،ال ميتلكون وقت ًا لقراءة ما يكتبه زمال�ؤهم الكتّاب).
 - 4رابعها – .الرواية ال ت�أتي بال�شهرة ،و�إذا �أتت بها
فهي �ضئيلة ،وميكن احل�صول عليها بو�سائل �أ�سرع و�أقلّ �إجهاداً.
�أ ّما ال�شهرة احلقيقية يف �أيامنا هذه ،في�أتي بها كما يعلم النا�س
جميع ًا ،التلفا ُز الذي �صار يندر �أكرث ف�أكرث ظهور روائي فيه� ،إال
�إذا كان ظهوره ال ب�سبب �أهم ّية رواياته وروعتها ،و�إنمّ ا لكونه
ومهرج ًا �إىل جانب حماقات �أخرى فن ّية وغري فنّية،
�أحمق
ّ
وهذا يبدو ال �أهم ّية له .ولن تكون روايات هذا الروائي امل�شهور
حق ًا – �شهرة تلفزيونية – �إال العلة الأوىل املُعيقة واملن�س ّية
�سريع ًا ل�شعب ّيته التي يكون احلفاظ عليها مق ّيد ًا بقدرته على
ا�ستعمال الع�صاّ ،
ولف ُلفاع حول عنقه ،و�إمالة �شعره امل�ستعار،
ولب�سه قم�صان ًا خفيفة �أو �سرتات ثقيلة �أو حكايته عن ات�صاله
ب�إلهه وعذرائه ال�صحيحة� ،أو ح�سن العي�ش وب�صدق ،و�سط
امل�سلمني على الأق��لّ يف �إ�سبانيا� ،أك�ثر كثري ًا من كونه مق ّيد ًا
تهم �أح��د ًا من النا�س.
بجودة رواياته يف امل�ستقبل والتي ال ّ
و�إنّه ل ُهراء من جهة �أخرى� ،أن ُيجهد املرء نف�سه يف كتابة رواية
للح�صول على ال�شهرة (وهي حتتاج �إىل �أ�شهر حتّى ولو �أن�ش�أها
بطريقة مبتذلة) ،يف حني ال ُيطلب يف الوقت احل��ا ّ
يل �شيء

برو�ست

�سرفانت�س

فلوبري

خابري ماريا�س

مم ّيز وال ملمو�س جدّ ًا للح�صول عليها� :إ ْذ �إنّ زواج ًا �أو ارتباط ًا
ب�شخ�ص مرموق والأثر الناجت عن الزيجات وخارج الزيجات،
هو �أكرث فعال ّية.
 - 5خام�سها – .ال��رواي��ة من بني دوا ٍع �أخ��رى ال تهب
اخللود .فهو يكاد ال يوجد .هو ال يوجد وال يبدو �أنه �سيوجد
ل��دى الأج��ي��ال الالحقة� ،إذا فهمنا من ذل��ك اخللود اخلا�ص
ن�س ْون بعد �شهرين من موتهم.
بكلّ فرد� :إذ �إنّ النا�س جميع ًا ُي َ
والروائي الذي يعتقد خالف ذلك ،هو مغفّل ب�شكل متهافت،
ّ
�أو هو ب�شكل متهافت �ساذج .و�إذا عا�شت الكتب مو�سم ًا واحد ًا
والقراء قد ن�سوها،
على الأغلب ،فلي�س ذلك فقط لأنّ النقّاد
ّ
و�إنمّ ا لأنّهم ال يجدونها حتّى يف املكتبات بعد �أ�شهر معدودات
الظن �أنّ عم ًال
من ن�شرها (وربمّ ا ال توجد مكتبات)؛ ومن الوهم ّ
من �أعمالنا مخُ لّد .وكيف تكون �أعمالنا خملّدة �إذا كانت ُولدت
م�ضمحلة� ،أو ُي ّ
توقع لها مدى حياة ح�شرة؟ وعلى العي�ش هكذا
مدّ ة ال ميكن االعتماد.
� - 6ساد�سها� – .إن كتابة الروايات ال يدغدغ الغرور ،حتّى
املو�سيقي
الر�سام �أو
لو كان م� ّؤقت ًا .فعلى خالف مدير ال�سينما �أو ّ
ّ
الذين ميكن لهم �أن يلحظوا ر ّدة فعل امل�شاهدين على �أعمالهم
��ي ال ي��رى ق ّ��راءه
مبا يف ذل��ك �سماع ت�صفيقهم ،ف���إنّ ال��روائ ّ
وهم يقر�ؤون كتابه ،وال ي�شهد ا�ستح�سانهم له وال انفعالهم
ّ
احلظ فباع ن�سخ ًا كثرية ،فلربمّ ا
و�سرورهم به .و�إذا حالفه
وجمرد مثل كلّ رقم من الأرقام؛
ز
عزّ ى النف�س برقم غري ممُ ّي
ّ
ومهما يكن مرتفع ًا ،ف�إنّه يتقا�سم ه��ذا ال�ضرب من الأرق��ام
والعزاء مع ما يلي من امل�ؤلّفني :معلّمي الطبخ الذين ين�شرون
و�صفاتهم ،وم��ع ك��تّ��اب ف�ضائح ّيني يكتبون �سري �شخ�صيات
اللب ،وقراء امل�ستقبل الذين يتقلّدون �سال�سل
ملكية طائ�شة ّ
وعقوداً ،وحتى يلب�سون معاطف وجالب ّيات؛ وبنات ممثّالت
لعينات ،وكتاب �أعمدة فا�ش ّيني يرون الفا�ش ّية يف كل مكان �إال
يف �أنف�سهم ،وبلداء د ِبقني يلقون درو�س ًا يف الأخالق و�أ�ساليب
�أخرى بارزة ت�شبهها� .أ ّما �إطراء النقد املُحت َمل ،فهو �أمر �صعب
جدّ ًا �أن يتلقاه؛ و�إذا تلقّاه ،فمن املمكن جدّ ًا �أنْ يحكم هو �أنّ
كتابه �أعجبهم لأ�سباب خاطئة .و�إذا مل يكن يحدث �شيء من
هذا ،وكان الإط��راء �صادق ًا وكرمي ًا وذكي ًا ،فعلى الأرج��ح �أن
يعلم به ُثلّة من الأ�شخا�ص .وهذا �أمر �سيبدو من �أتع�س الأمور
و�أكرثها �إحباط ًا ما �إن تنجلي الظروف املوائمة كلّها عند �أول
فعل.
� - 7سابعها� – .س�أجمع هذه الأ�سباب املزمنة كلّها التي تبدو
ري
م�ضجرة كما هو حال العزلة التي يعمل فيها
الروائي والكث ِ
ّ
مما يعانِيه وهو يقارع الكلمات ،وخا�صة تركيبها ،والقلق � -أمام
ّ
ال�صفحات البي�ض ،و�إتالف روحه التي يط�ؤها �أطفال وم�شاهد
املجردة باحلقائق ،وك�أنّها
وجغرافيات وبكاء ،وت�آكل عالقته
ّ
قب�ضات ي��د اخ��ت��ارت��ه وح��ده ووح���ده فح�سب لكي تتجلّى،
ومقاومته الدائمة لل�سلطة ،وعالقته املبهمة بالواقع التي
ميكن �أن جتعله يخلط احلقيقة بالكذب ،و�صراعه اجل ّبار مع
تفر
 - 1روائي وناقد ومرتجم �إ�سباين و�أ�ستاذ جامعي .ولد يف مدريد
�أ�شخا�صه ذاتها التي تكت�سب �أحيان ًا حيا ًة ّ
خا�صة بها حتى ّ
مما عام .1951
ما�سة �إىل �أن تكون جبانة) ،والكثري ّ
منه (ويحتاج حاجة ّ
ري طبيعي لكي يعي�ش
ي�شرب ،ويكون على وجه خا�ص ومبا�شر غ َ
عي�شة فنّان ،وغري ذلك من الرتّهات التي تغوي نفو�س ًا �ساذجة
وبليدة بال ل ْب�س �إ ّبان مدّ ة ما من الزمن فتجعله يعتقد �أن هنالك
كثري ًا من الهوى وكثري ًا من العذاب وكثري ًا من الرومان�سية يف
وق�صها.
�أكرث الفنون توا�ضع ًا ولذّ ة ،ب�إبداع ق�ص�ص ِّ
وهذا يقودين �إىل ال�سبب الوحيد الذي �أراه دافع ًا لكتابة
رواي��ات .وهو �شيء �ضئيل جدّ ًا �إذا قارنّاه بالأ�سباب ال�سبعة
معار�ضة لبع�ضها بال ريب.
ال�سابقة ،ويف
ٍ
 - 1ال�سبب الأ ّول والأخري� – .إن كتابتها ُتتيح للروائي �أن
م�ستقر ًا يف التخييل ،وهو املكان
يعي�ش ق�سم ًا ها ّم ًا من حياته
ّ
ري ما
الوحيد الذي ميكن �أن ُيطاق يقين ًا� ،أو على الأغلب هو خ ُ
ُيطاق .وذلك يعني �أنها تتيح له �أن يعي�ش يف اململكة التي ميكن
تكن ّ
قط ،ولهذا ال�سبب عينه يعي�ش على الأر�ض
�أن تكون ومل ْ
التي ما تزال ممكنة ،والتي �ستكون دائم ًا قيد الإجناز ،والتي
ما تزال غري ُم�ستبعدة لأنها قد كانت حدثت �أو لأنها قد ُعرف
الروائي الواقعي� ،أو ذلك الذي ُي�س ّمي نف�سه
�أنها �ستحدث� .أ ّما
ّ
ً
ً
م�ستقرا وعائ�شا يف
كذلك ،ذلك الذي ما يزال حني الكتابة
ّ
الأر�ض الكائنة واحلادثة ،فقد خلط ن�شاطه بن�شاط امل�ؤ ّرخ� ،أو
املحقّق ال�صحفي �أو املوثّق� .أ ّما الروائي احلقيقي فهو ال يعك�س
الواقع ،بل �أح��رى به �أن يعك�س الالواقع �إذا فهمنا من هذا
الأمر الأخري لي�س الواقع غري احلقيقي وال الفانتازي ،و�إمنا
بب�ساطة ما كان بالإمكان �أن يكون ومل يكن .وما هو ممكن فقط
ي�ستمر يف كونه ممكن ًا ،ممكن ًا ب�شكل �أبدي ،يف �أي ع�صر ويف �أي
ّ
مكان؛ ولهذا ال�سبب مازال ب�إمكاننا �أن نقر�أ الكيخوته �أو مدام
بوفاري ،وي�ستطيع املرء �أن يعي�ش معهما مو�سم ًا م�ضفي ًا عليهما
م�صداق ّية� ،أي ال يعدّ هما غري ممك َنينْ  ،وال �أنهما قد حدثا؛ �أو
بقول مماثل ،يعدّ هما م�ألوفينْ  .ف�إ�سبانيا عام  1600واملوجودة
كتاب
اليوم ،هي �إ�سبانيا – ثربانت�س ولي�س بلد ًا �آخر ،هي بلد ٍ
واقعي يدور حول �أحداث ال واقع ّية وحول فار�س ج ّوال فات
ال
ّ
زمانه قد خرج منها ،ولي�س ما كان الواقع حينئذ� ،أو ما كان
من قبل� .إن �إ�سبانيا  1600التي ت�س ّمى هكذا ،غري موجودة
و�إن يكن من املفرت�ض �أنها قد ُوجدت؛ وكذلك فرن�سا 1900
التي نعهدها اليوم غري موجودة ،فرن�سا التي ق ّ��رر برو�ست
�أن ُيدخلها يف عمله التخييلي هي الوحيدة التي نعرفها اليوم.
ولقد قلت من ُ
قبل �إن التخييل هو املكان الذي ُيطاق �أكرث ما
ُيطاق من الأمكنة .وهو كذلك ،لأنّه َي َهب الت�سلية والعزاء ملن
يرتادونه ،ولكن ،ل�شيء ما �أعظم �أي�ض ًا :لأنه بالإ�ضافة �إىل
كونه كذلك تخيي ًال حا�ضراً ،هو �أي�ض ًا م�ستقبل الواقع املمكن،
و�إن يكن ذلك ال �صلة له باخللود ال�شخ�صي� ،أي �إن كلّ روائي
يجد له �إمكان ّية �ضئيلة جد ًا – لكنها �إمكان ّية – ب�أن ما يكتبه
جم�سد ًا ب�صورة ما ،وقد يكون ذلك هو امل�ستقبل الذي
�سيكون ّ
لن يراه.
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عمر ..هدية!

•رجائي �صر�صر
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•�سعاد مهنا مكارم

�شذرات

يا �صديقي
]من �أكرب م�آ�سي احلياة
ه��و �أن مي���وت ���ش��يء داخ��ل
الإن�سان وهو ال يزال حي ًا[
	ال ت��رح��ل ب��ع��ي��د ًا
�أرج����وك ،اب��ق �إىل جانبي،
حدثني ما ت�شاء� ،أعطني ما
لديك ،ال ترحل بعيد ًا �س�أكون
بانتظارك �أينما رحلت� ،أنت
رفيق دربي و�أمل حياتي ،لقد
�أ�صبحت جزء ًا مني� ،أحتدث
عنك �أينما حللت� ،أتركك
تعب عني متى �شئت� ،أفكاري
رّ
تت�صارع يف خميلتي ال تلبث
�أن ت��خ��رج على ي��دي��ك �إىل
العامل ليعرفها كل من يف هذه
الأر�ض الوا�سعة.
ي�����ا ����ص���دي���ق���ي ال
ترحل ،لقد �أ�صبحت حياتي،
ف�أنا ال �أرى الكون �إال من خاللك ،وال �أرى الوجود �إال بوجودك،
�أنا �أنتظرك هنا باقية �أمام عينيك.

يهديك عمر ًا �آخر..
الزمن
ِ
هل ُتقبل الهدية..؟!
آ�سر..
ِ
يو�شحك بجمال � ٍ
من عبق الأيام ال�سخية..
الهناء ق�صداً.
ويو�صيك
ِ
َ
خالفت باملا�ضي الو�صية!!..
بعد �أن
ِ
ً
وي�ستعذ ُب ِك الأما�سي ُحبا..
َّ
ني ُ
فهل ت�شرب َ
نخبها بالهينة..؟!
آخر..
الزمنُ ُي ِ
هديك ُعمر ًا � َ
مرك..
بعد �أن
رف�ضت ُع ِ
ِ
�صبواتك..
أم�سيت �أ�سري َة
و�
ِ
ِ
جاحمة ..وب�أر�ضها حائرةْ.
هرة
م
مثل
ُ ٍ
ٍ
هم مل ُ
طئوك..
يخ
ِ
قويل:..
هم مل ُ
يخطئوا� ..أنا �أخط�أتهم!!..
غافلتهم..
هم مل ين�سوا� ..أنا
ْ
�إىل �أن تواريتُ باحلكاياِ ..ق�ص�ص ًا..
تنت�شي ذكرى ..بالأيام املقْ�ضية..
لن �أ ْمتلكها �أ�سف ًا...
�س�أبقيها يف خابية املُنى الذكية..
آخر!!..
لأعي�شها بال ُع ِ
مر ال َ
ُ
مي..
ل
ه
راحتيه
وها هو ميدُ
ْ
الأحال ُم املن�سية يف ُتربة الأماين
�أورقتْ � ..سنا ُبلها..
ومن يح�صدُ ها..؟!!
ُخ ِ�ضبتْ �صباحاتهُ
بالفرحة..
ِ
يا ل�شجر ِة ال ُعمر!!..
َ
يجتث �أز َمان ُها..؟!
من
ٌ
�سافرة مع الريح..
أغ�صانها ُم
و� َ
بفوح عطرها ..حكايات ٌقدَ رية.

أصوات

ابق �إىل جانبي يا رفيق دربي،
يا من خاطبت النا�س من خالله ،يا من
فتح عيني على العامل بر�شاقته ،ابق
�إىل جانبي ال ترتكني ،ال تغادرين.
ف�أنت من �أع��اد �إ ّ
يل الأم��ل و�أنت
من زرع يف نف�سي روح العمل ،و�أنت من
�أظهر الب�سمة على �شفاهي.
	�أرج���وك يا �صديقي ال ترحل،
مئات املرات �أقول لك� :إنني يف غاية
ال�شوق �إليك� ،أبثك حنيني و�أنا يف �أ�شد
الأ���ش��واق املفعمة ب��الأم��ل ،تعال �إ ّ
يل
هنا ،ال تبتعد عني ،احملني وطر بي
بعيد ًا نحلق فوق �أث�ير احلياة ،نقطع
ال�سهول واجلبال ونرحل عرب البحار،
�إنني مفعمة بال�شوق بال�صدق باحلنان
ب��الأم��ل منك و�إل��ي��ك ،ال تبتعد عني
ف�أنا غري قادرة على البقاء بدونك ،ال
ترحل بعيد ًا �س�أكون بانتظارك �س�أكون
بجانبك ،تبثني �آالمك و�أبثك �أحالمي يا رفيق دربي يا �أيها
القلم!

الفرجار
•حممد عامر الأحمد
عودي لأجل زماننا املنها ِر
بك�شوفك احليو ّية الأنوا ِر
آ�سر
ومبا تواتر من بزو ٍغ � ٍ
عن مقلتيك على مدى الأطوا ِر
ّ
ي�ستحث فراغنا
عودي ل ٍآت
كي ي�ستعيد مالءة الأ�شجا ِر
خا ٍو �أنا ال �أ�سرت ّد بقيتي
�ضيعتُ �شكلي وامتهنت فراري
�أودعتُ حلمي يف جرار ر َّث ٍة
علي ه�شا�شتي و ِن َثاري
�سكبتْ ّ
لغتي ت�ؤنّبني وتعتب بعدما
بدّ لتُ
فجر ق�صيدتي بالعا ِر
َ
ودخلت يف �سردابها مت�أرجح ًا
متعثرّ الت�صريح والإ�ضما ِر
�أ�صحو على الفرجار ير�سم لوحتي
بالقهر بالبارود بامل�سما ِر
َ
حميطها
لأ�صري دائر ًة يحيط
ُ
الفجا ِر
ّفو�س،
�سو ُد الن ِ
حثالة ّ
كيف اخلروج ويف الدوائر ٌ
هالك
لعق الوجوم ب�إبرة الفرجا ِر؟؟؟

نشاطات
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حول مهرج�أن ال�شعر والق�صة في فرع ال�سويداء ..
(غـاب ال�شــعر وبقي التكلف و ال�صنعة ) ...
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• نزيه ال�شـويف
�إذا ال�شعر مل يهززك عند �سماعه
فلي�س قمينا ب�أن يقال له �شعرا ..
للمهرج�أنات الأدب��ي��ة قيمة ثقافية م��ن دون �شك ،
فعربها يطلع املتلقون على �إب��داع��ات الأدب���اء ب�أ�شكالها
و�سوياتها املتفاوتة ،خا�صة �إذا ك�أن ح�شد امل�ساهمني كثيفا.
واملالحظة التي ماتزال قائمة هي 1- :كرثة ا�ستخدام
العامية يف الن�صو�ص الق�ص�صية بعامة � 2-ضعف الف�صحى
�شعرا ونرثا � ،صياغة ونحو ًا - 3 .والت�صنع يف الإلقاء ..وقد
يقول بع�ض دعاة الت�سهيل يف النحو �أنه يجوز للقا�ص �أو ال�شاعر
غري املخت�ص بالعربية �أن ي�ستخدم العامية �أو �أن يتجاوز
قواعد اللغة .وهذا ما الحظناه يف نتاجات كثري من �أع�ضاء
االحت��اد وغريهم  ..وه��ذا  -بنظري  -خي�أنة حقيقية للغة
و�أهلها وليعذرين الزمالء لق�سوة اللفظة  ..فكيف نتجاوز اللغة
و�أدوات��ه��ا من �أج��ل مترير ق�صة �أو ق�صيدة على ح�ساب لغتنا
اجلميلة ؟ ثم هل ميكن لأديب وكاتب �أو لناقد �أن يعتلي �صهوة
الأدب والفكر من دون �سالح اللغة ؟ �ألي�ست هذه الإبداعات هي
عنا�صر �أكادميية لتدري�س العربية واالخت�صا�ص يف مدارجها
/كالق�صة وال��رواي��ة وال�شعر وامل�����س��رح والنقد والرتجمة
والدرا�سة املقارنة واخلطابة ..الخ /؟  .ومع هذا مب�ستطاع �أي
ك�أن �أن يت�سلق هذا ال�سلم حتى ولو مل ميلك �شهادة الثانوية ..
وجرى النا�س على هذا املنوال يتظللون مبقولة � :إن حنا مينا
ال ميلك �شهادة ,واملاغوط ...ال��خ  ،و�أن العجيلي طبيب غري
خمت�ص بالعربية وه��ذا قول باطل ي��راد به باطل ( ..علما
ب�أن العجيلي در�س العربية قبل الطب وك�شف خفاياها ف�أجاد
و�أبدع ومل يخطئ يف النحو �أو ال�صياغة �أو البالغة وغريها �أبدا
لأنه تعمق يف درا�ستها  ،وليت �أدباء احلا�ضر يقتدون باملرحوم
(العجيلي) .فه�ؤالء لي�سوا بديال للغة وركائزها التاريخية
الرا�سخة يف العقل واجلينات ل�سكان هذه املعمورة العربية وال
حميد عنها ر�ضي الدعاة �أم حردوا  ..ونعود ملهرجاننا العتيد
فنقول � :إن��ه ورغ��م العدد الكبري لل�شعراء فقد ك��ان ال�شعر
متوا�ضعا – يف معظمه – افتقر للوازم ال�شعر الأ�سا�سية من
لغة وجزالة اللفظة وال�صور والده�شة ومتانة املبنى واملعنى يف
�أن معا ،وغلب على بع�ض الق�صائد التكلف وال�صنعة ،والغمو�ض
�أو االبهام يف ق�صيدة النرث خا�صة و�أنها لي�ست ق�صيدة منربية
�أوال و�أنها منفلتة من كل قيد حتى قيد الإر�سال الوا�ضح ثانيا
ولهذا جل�أ بع�ضهم اىل التمثيل امل�شهدي ولي�س الإلقاء ال�شعري
لي�ستدروا تعاطف املتلقني فلم يفلحوا لأن الن�ص هو الذي
يولد احلالة وك�أن الن�ص ميت ال توقظه امل�شهدية من �سباته
ال�سريري و�أ�ستثني منهم ال�شاعر راتب �سكر فقد ا�ستخدم هذه
املرة ق�صيدة التفعيلة وقد ان�سجمت مع الإلقاء فحركت القاعة
وامل�شاعر �أي�ضا  ..وجتلى ال�شعر يف ب�ضع ق�صائد ن�أخذ عينة منها
فنبد�أ بق�صيدة ال�شاعر موفق نادر  -وقد �ساعدت جمالية اللغة
لفظا ونحوا ومعنى على �أدائه املتميز :
ً
نحيب
مهل /يدور ميلأ الوادي مبا �أ�سميته � ،سهوا،
يدنو على ٍ
ْ
ما عدت �أدرك /كيف ينبثق البكاء مكابر ًا �أما ترجل طفل
َ
ميج
جارتنا عن الق�صب ال��ذي يدعوه مهر َته
النجيبة /كي َ
دم ًا طري ًا نحو �صحبته الذين تخلفوا /وتدافعوا يتهام�سون،
ر�صا�صة طا�شت و�أردته قتيال ويفي�ض يف الوادي �ضجيج /خلته
جهال ،عويال ور�أيت ا�شباحا تزغرد  /ن�سو ًة لوحن بالأزها ِر فوق
وجوه من مروا من ال�شبان حممولني فوق ر�ؤو�س �إخوتهم  /من
اجلند ال�صغا ِر فعدت من ولهي ذليال وبكيت حتى �ضج من دمعي
الرفاق وما وجدت اىل �صفاء القلب من حزين �سبيال اليوم عزى
مهجتي �أين ر�أيتكم هنا /كذب �صحيح � /أمنا اليوم عزى مهجتي
/حتى املقابر والطلوال . /....
املرا�سالت
الجمهورية العربية ال��س��وري��ة  -دم��ش��ق -ص
.ب( - )3230هاتف - 6117240-6117241فاكس
 -6117244جميع المراسالت باسم رئيس التحرير.
هاتف االشتراكات 6117242
ثمن العدد داخ��ل القطر  25ل.س  -في الوطن
العربي $ 0.5 :خارج الوطن العربي $1أو ما يعادله.
تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية

�أما الق�صيدة الثانية فهي لل�شاعر جودي
العربيد وه��ي يف و�صف �ضرير وج��اءت
ب��ه��ذه الهيئة م��ن التوهج لغة وجماال
ومنها:
�شجى يف حمب�سيه وما درى
غنى ً
�أن الذي �أ�شجاه عندي قد جــــــرى
دمعا �أفا�ض النبع �شدو ًا حارق ًا
يف ار�ضه الغناء �ساغ وحيـــــــرا !
يــا طــــــول ليل الكفيف مد َّثر ًا
وجع ًا يغو�ص بقاعه متخــــــــــمرا
ي�شكو غياب القطر يف جفناته
واملاء ميرح كيف �شاء على الذرى
تتهاطل الأنــــــواء يف �آهاته
لء الف�ؤا ِد ت�ضيء ما قد �أ�ضمـــرا
َم َ
�أ�سمعت لو ناديت من يف �سمعهم
�سمع ولكنّ الف�ضــــــــــــاء تغيـرا
ٌ
�آليت �أن تبقى على كتف الدجى
قيثار ًة تهب الدروب �أ�ســـــــــاورا
لعابر
ا�صدح فكم دان الزمان ٍ
ترك ال�ضفاف لي�ستــــقل الأبحرا
�أن كنت تفتقد ال�ضياء فما ال�ضياء ..
�سوى الذي وقعته متح�ســـــــــــرا

حنا مينة

الق�صيدتان ط��وي��ل��ت��ان واالج��ت��زاء
يبت�سر الق�صيدة وال بد من ن�شر هذه
الق�صائد يف الأ�سبوع الأدبي لت�أخذ حقها
كامال  .وقد كانت هناك بالطبع ق�صائد كثرية منها النرثية
ومنها التفعيلية ولكني وجدت اجل��واب يف قول �أحمد �شوقي
ب�أن ال�شعر �إن مل يكن ذكرى وعاطفة فهو :تقطيع و�أوز�أن..
ويف ميدان الق�صة فقد �ألقيت �ست ق�ص�ص اخرتت منها اربعا
متفاوتة ال�سوية.
�أولها ح�سب اجل��دول ق�صة ميكن و�صفها ب��الآه��ات جلميل
�شقري وفيها مل ي��دع غ�صة تعتب عليه وال �آه��ة مل ينطقها
فجاءت منخلعة من قلب ينفطر �أمل ًا  ..وقد �صور فيها �آالمنا
جميعا وهمومنا الراهنة بتفا�صيلها على ل�سان �أبطال ق�صته
الثالثة حوارا مبا�شرا وعرب الهاتف  ..ولكنه  ..لكنه �أكرث من
الألفاظ العامية يف احلوار وترك الن�ص مفتوحا على املطلق
وه��و �أ�سلوب قلما يجيده القا�صون يف التدرج �إىل النهاية ،
لأن اجلرح ملا يزل مفتوحا على النزف حتى الآن  ..والق�صة
الثانية التي توقفت عندها ه��ي “�شكرية” ل��ف��وزات رزق:
ي�صف فيها طفولته وتناق�ضات ال�صبي يف م�سريته عرب احلياة
القا�سية وتدرج يف جوه ال�سردي لتعرجات �سلوك ال�صبي �إىل
�أن �أ�صبح يافعا ،ب�أ�سلوب ق�ص�صي جميل وبلغة عربية متينة
جعلت املتلقني يتجاوبون مع الن�ص بكل متعة ..و�شارك يف �إمتاع
اجلمهور �أي�ضا القا�ص هي�سم �أبو �سعيد فاهتم باجلانب الإن�ساين
عرب وفاء الزوجة التي فقدت حبيبها وحرمت نف�سها من كل
�إمتاع حتى من املو�سيقى ومل يبقها هكذا كئيبة بل �أعادها �إىل
حياتها الطبيعية بعد تدخل املنطق الوجودي ..ولكنه ..لكنه
�أ�سهب كثريا يف ذكر �أ�سماء املو�سيقيني والأغنيات وما �شابه
فكانت هذه الفقرة زائدة على الن�ص �أما اخلامتة فجاءت �أقل
من م�ستوى املقدمة واملنت من حيث العبارة واللفظة اجلزلة
التي كللت الق�سم الأول من الن�ص� .أما امل�شارك الآخر يف هذا
املهرجان حممد ر�ضوان فقدم ن�صني الأول ال يدخل يف �إطار
الق�صة من قريب وال من بعيد فهو جم��رد خاطرة متح�سرة
وجدان �أبو حممود

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

د .عبد ال�سالم العجيلي

جودي العربيد

د .راتب �سكر

موفق نادر

اعتمدت بع�ض العبارات الواعظة املكرورة �.أما الن�ص الثاين
فحاول �أن ي�سلك فيه �أ�سلوب الإ�سقاط لكنه مل يفلح فحكى
هموم احلياة املعي�شة بو�صف ح��االت �أج���داده الذين بلغوا
ال�سبعة وحكى ب�أل�سنتهم وكل منهم له �أوجاعه  ..وبالإ�ضافة
للأخطاء النحوية والعبارات العامية فقد كان الرابط بني هذه
اخلطوط الروائية م�شتتا لكرثة الأ�صوات وت�شابه حاالتها ،
وك�أن كل ق�سم منها منف�صل بذاته ..والق�صتان الأخريتان يف
مقالة اليوم للقا�صتني :زهار ال�شامي ووجدان �أبو حممود ..
الأوىل حكت ق�ضايا خا�صة عامة ب�أ�سلوب تعبريي نا�س بني
التقريرية والو�صفية ..ولكنها  ..لكنها مل تدقق يف اللغة
ونحوها فكرثت املطبات وهذا ما جعل القاعة باردة قليال  ..ويف
ق�صة وجدان نقد لثغرات احلياة الراهنة او املعا�شة �صاغتها
بلغة ب�سيطة حتى بدت وك�أنها "ريبورتاج" �صحفي  ،ناهيك
عن الهفوات اللغوية� ،أما اخلامتة فقد اتك�أت على "منطية
النقدية الربجوازية" – كما �أ�سماها لوكات�ش – �أي الكالم يف
العموميات وطرح ركام امل�شكالت دون ب�صي�ص �أمل �أو �إمكانية
اخلروج منها ..البريوقراطية عدو الأدب اللدود  :النقد هو
�أقل ما يقال فيه �أنه �إعادة كتابة الن�ص بر�ؤية �أخرى ..وقد
درج العمل يف الندوات واملهرجانات �أن يكون بعد كل ن�شاط
ولو م�ستديرة �صغرية للنقد وقد طلبنا من رئي�س الفرع ذلك
فلم ي�ستجب بحجة واهية اوهى من خيط العنكبوت وهي �أن
امل�شاركني رف�ضوا النقد ؟؟ !! علما ب�أن اثنني منهم طالباه ب�أنهما
تواقان ل�سماع الر�أي الآخر لكنه مل يرعو ويف نهاية املهرجان
وعد ب�أنه �سيوزع الن�صو�ص على من يحب ويعقد بعدها جل�سة
لإبداء الر�أي فيما قدم� ..أولي�ست هذه احلبكة البريوقراطية
تخل�صا من النقد وت�ستنق�ص وت�ستخف بعقول النا�س وتلغي
الأدب والأدب��اء؟ هذه املالحظة ن�ضعها بر�سم مطالعة رئا�سة
االحتاد كيال ت�صبح �شاملة فتبت�سر الإبداع ..ورب ا�شهد .

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.
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•�أ.حممد حديفي

�أعالم
د .خليل املو�سى

ناقد و�شاعر و�أ�ستاذ جامعي
ولد يف تبنة /درعا 1942/4/12
دكتوراه يف الأدب العربي احلديث
كتب درا�سات ملجموعاته ال�شعرية يف ال�صحف
والدوريات ون�شرت درا�سات عن �أعماله النقدية.
امل�ؤلفات:
ال�شعر� :أع�شاب.
مرايا الروح.
ثالثية الدم والنهار يف �أ�سفار املتنبي.
�أنثى الق�صيدة.
العودة �إىل �أورك.
الدرا�سات النقدية:
•احلداثة يف حركة ال�شعر العربي املعا�صر،
مطبعة اجلمهورية ،دم�شق1991 ،ـ درا�سة.
•وحدة الق�صيدة يف النقد العربي احلديث،
احتاد الكتاب العرب ،دم�شق1994 ،ـ درا�سة.
•ن�ضال العرب والأرمن �ضد اال�ستعمار العثماين،
دار احلوار ،الالذقية .1995 ،درا�سة.
•امل�سرحية يف الأدب العربي احلديث ،احتاد
الكتاب العرب ،دم�شق1970 ،ـ درا�سة.
•املدر�ستان الإحيائية والتجديدية يف ال�شعر
ال�سعودي ،مطبعة اليازجي ،دم�شق1997 .ـ درا�سة.
•البارودي والنه�ضة ال�شعرية احلديثة ،دار ابن
كثري ،دم�شق1999 ،ـ درا�سة.
•خليل مطران �شاعر الع�صر احلديث ،دار ابن
كثري ،دم�شق .1999 ،درا�سة.
•قراءات يف ال�شعر العربي احلديث واملعا�صر،
احتاد الكتاب العرب ،دم�شق2000 .ـ درا�سة.
•قراءات يف �شعرية ع�صر الإح��ي��اء ،مطبعة
اليازجي ،دم�شق .2001 ،درا�سة.
•�آفاق الرواية ،مطبعة اليازجي ،دم�شق2002 .ـ
درا�سة.
•عامل حممد عمران ال�شعري ،وزارة الثقافة،
دم�شق2003 .ـ درا�سة.
•بنية الق�صيدة املعا�صرة املتكاملة ،احت��اد
الكتاب العرب ،دم�شق2003 ،ـ درا�سة.
•تويف يف 2014/3/22

أخبار

عا�صمة اليا�سمني
ٌ
نخبة من الك ّتاب
لرائحة اليا�سمني يف ال�شام �ضوع خمتلف ،ت�أتي �إليك معتقة ،مفيد وعملي ،ف�أقام ندو ًة فكرية �شارك فيها
عابقة بال�سحر ،لتبعث يف القلب ً
بهجة ويف الروح حياة..
واملفكرين ،فو�ضعوا الإ�صبع على اجل��رح ال�سوري ،وعر�ضوا
ٌ
ٌ
هذه العا�صمة
معجزة من معجزات الكون ،فهي را�سخة منذ الأ�سباب التي �أدت �إىل قيام هذه احلرب الظاملة التي ُ�شنت على
ٌ
كالفجر..
وبهية
التاريخ،
أعماق
�
يف
الأبد ،ومتجذرة
و�صفوا احلالة كل من منظاره وح�سب ر�ؤيته،
ال�سوريني ،كما ّ
وت�ضوع
آ�سر،
ل
ا
اليا�سميني
ثوبها
دم�شق
تلب�س
أيام
يف هذه ال
واقرتحوا احللول املنا�سبة والناجعة للخروج من الأزمة ،وقد
الفرح
ق�صائد
منازلها
أ�سوار
�
على
وتكتب
والبهاء،
بالنور والألق
�أغنى احل�ضور الكبري من الأطياف ال�سورية كافة �أعمال الندوة
واالبتهاج ،لتقدم دلي ًال جديد ً
القلب
لتكون
إال
�
خلقت
ما
أنها
�
ب
ا
من خالل احلوار الر�صني واجلاد الذي �إن ّ
دل على �شيء ف�إمنا يدل
الناب�ض حيوية وحيا ًة وفجر ًا يغت�سل بالنور ويتو�ض�أ بالبهاء..
من ي��زور معر�ض الكتاب ال��ذي يقام الآن يف قلب دم�شق يف على وعي ال�سوري ،و�إدراكه لأبعاد ما يح�صل ،والأ�سباب التي �أدت
ال�صرح العظيم املرتبع تاريخ ًا ي�شهد على عظمة ال�سوريني ،لذلك...
كما وخ�ص�صت قيادة االحتاد يومني كاملني على �أربع جل�سات
وثباتهم وحبهم للحياة ي�شعر ب�أن مكتبة الأ�سد الوطنية هي
بيت الثقافة الأبهى لل�سوريني .جميع ال�سوريني ومن دون ا�ستثناء ملهرجان الق�صة ،ف ُقدمت جمموعة من الق�ص�ص التي اختلفت يف
�إذ تفتح ذراعيها للجميع وتدعوهم للتجول بني �أروقتها حيث �أ�ساليبها �إال �أنها يف جمملها تقاطعت يف تو�صيف احلالة ،وهي
تتلألأ الكتب ب�أغلفتها اجلميلة ومبا حتتويه من علم وثقافة معاناة ال�سوريني ،و�صمودهم وا�ستب�سالهم يف الدفاع عن تراب
وزاد فكري يبعث على الده�شة من جهة ،ويثري الإعجاب من جهة الوطن ،وقد �أعقب كل جل�سة مقاربات نقدية ملجموعة من النقاد
ثانية ،ليت�ساءل املرء :ما هو ال�سر الكامن وراء حيوية ال�سوريني املتخ�ص�صني بالنقد ف�ألقوا ال�ضوء بحيادية وحرفية �أكادميية
وتوقدهم وا�شتعال الأمل يف �أعماقهم؟ ،وكيف لهذا ال�شعب �أن على ما قدّ م من ق�ص�ص ،فكانت الفائدة م�ضاعفة...
يبحث عن حلظات من ال�صحو على وقع �أ�صوات املدافع وهدير
ويف اليومني الأخريين من املهرجان كان لل�شعر ن�صيب مهم،
الدبابات ،ليبدع فكر ًا توارثوه جي ًال عن جيل يف م�سرية الزمن.
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال البد من وقفة ت�أمل مت�أنية ي�ستدل فتناوب ال�شعراء على املنرب ،و�ألقوا ق�صائدهم التي عربت عن
املرء من خاللها على عراقة اجلينات التي يحملها ال�سوري يف الهم الوطني ،وجمدت بطوالت اجلي�ش العربي ال�سوري الذي
كان له الف�ضل الأكرب يف �إقامة هذا املهرجان� ،إذ لوال بطوالته
دمه.
ٌ
�ضاربة بالأر�ض منذ �آالف ال�سنوات ،وا�ستب�ساله ملا ا�ستطاع �سوريٌ �أن يغادر بيته لأن يد الغدر طويلة
لل�سوريني جذور عريقة
ورثوا ال�صمود والثبات من �آبائهم و�أجدادهم الذين مل ي�سجل وجاهزة للنيل منه ،كذلك دعت بع�ض الق�صائد �إىل اال�ستمرار
التاريخ يوم ًا �أنهم بخلوا بدمائهم يف �سبيل �أن يظل ترابهم بتغذية الأمل يف نفو�س ال�سوريني ،و�شددت على �أن ال�ضوء الواعد
الوطني حر ًا تنبت يف م�سامه �أ�شجار الكرامة والرف�ض..
بد�أ ي�شع يف نهاية النفق.
�إذن ها هم ال�سوريون يتجددون مع كل �شروق �شم�س ،ويتلم�سون
�أم��ا الن�صيب الأك�بر من الق�صائد فكان لتقدي�س ال�شهداء
طريقهم �إىل النور لري�سموا غدهم الذي يرغبون وي�شتهون ،وهو والتحايا لأرواحهم ودمائهم التي ر ّوت �أر�ض الوطن ف�أينع فيها
الغد الذي ت�شتهيه الكرامة ويرتبع على جنباته املجد...
اجلوري و�شقائق النعمان...
والالفت الآن يف املعر�ض الثامن والع�شرين للكتاب ما يقام
وخال�صة ال��ق��ول� :إن ما ح�صل يف قلب دم�شق ،يف مكتبتها
على هام�شه من ن�شاطات ثقافية متميزة انفرد بها احتاد الك ّتاب
العرب لي�أخذ دوره املنوط به حيث �أن��ه امل�ؤمتن على ا�ستمرار الوطنية �أي��ام معر�ض الكتاب الثامن والع�شرين من حيوية
الإبداع وتهيئة املناخ املالئم له ،لكي يوا�صل تقدمه �صعود ًا نحو ون�شاط وبهاء و�ألق يقدم دلي ًال �ساطع ًا وبرهان ًا م�ضيئ ًا على عظمة
ال�سوريني ،وحبهم للحياة احلرة الكرمية ،وت�أكيدهم على �أن فجر
الأجمل والأبهى.
ن�شر للفكر والإب��داع �سورية ي�صنعه ال�سوريون ،وم�ستقبل �سورية الواعد بالن�صر قادمٌ
ولكي يف ّعل االحت��اد ما ي�صبو �إليه من ٍ
واملعرفة خ�ص�ص لن�شاطاته �أيام ًا �ستة كانت حافلة بكل ما هو ال حمالة...

�أطلقت املواجع /يف الق�صيدة /وهي تكتبني /وتن�سى �أنني /ما زلت �أر�شفها /دموع ًا
من حنني".
انت�صار �سليمان :تناولت احلب واحلرب والوطن يف ق�صائد" :ال مل �أمت يا �أبي"،
"توت �شامي"" ،قمي�ص �أ�شهر تفاحه"�" :أنا ال �أحبك� /أحب الوردة ال�سمراء التي
ا�ستلقت فوق مروجك ... /و�أحب كل ما ت�شتهي عيناك من ج�سدي ومن حاكورة
اجلريان /وما تنطق �شفتاك من مغنى �إذا لفح الهديل لذة م�ؤجلة".
اليوم الثاين اجلل�سة الأوىل:
برئا�سة ال�شاعر الفل�سطيني �صالح ه��واري ،ع�ضو احتاد الكتاب العرب ،والتي
حفلت مب�شاركة كوكبة من ال�شعراء:
عبد الكرمي الناعم :بكى م�أ�ساة احلرب ،الطفولة ،ال�صحب ،واخليبة ،وا�ستنه�ض،
عرب ق�صيدة" :بال�سكني" ،وعدد من البطاقات ال�شعرية" :عائلة حمقت"" ،ابن
خالتي"" ،م�صرع بائع النب"" ،ذو اجلهتني"" ،لرمبا"" ،ل�صاحب كان"" ،مبتد�أ
من�صوب"" ،طفل �أبي�ض"" :طفل �ض ّمد مينى عينيه املفقوءة /بال�شا�ش الأبي�ض/
ي�ضحك /يرفع �شارة ن�صر� /أقر�أ يف �ضحكته /بني الأطالل املهتوكة� /إن �أعياك
ب�أنك ل�ست �سالح ًا /فكن املرب�ض /فال�سيف يكابد ح�سرته /من غري املقب�ض).
حممد حديفي :يتوجّ د الراهن وي�ستب�شر الن�صر عرب ق�صيدة "الن�صر �أوله
حلب"" :بوح توالد من �شروق ال�سحر يف /عينيك فجر ًا مرتقبّ /
حط ال�صباح على
جبينك مرة /فانداح حقل من ذهب ... /ولي�س غريك من يرد الروح فالوقت تعب/
 ...ف�إىل متى �سيظل ميرح قاتل و�أنا الدريئة /و�إىل متى جتري دماء� /أحبتي حتى
الركب ... /روحان نحن يف ج�سد /والن�سغ �سوري الن�سب /فالنب�ض �أ�سكنه �أنا/
والقلب ت�سكنه حلب".
�صقر علي�شي :قر�أ مقاطع من "الق�صيدة العالية"" ،معنى على التل"" ،حتت
وغل /لكي ّ
ال�سماء" ،و"�سريان"" :خذ املفتاح /وادخل يف ال�ضبابّ /
تغل /ولي�س
�إال /وعبّ من الغمو�ض /على ح�سابي /وحتى لو عرثت على جواب /فال ت�أبه/
وعفه هناك /وارجع /خفيف ًا /لي�س عندك من جواب".
بديع �صقور :ابتد�أ ب�س�ؤال والدته له�" :س�ألتني �أمي مذ كنت �صغريا /ما الهني يا
ولدي وما ال�صعب عليك /الهني يا �أمي قطف غيمة /وال�صعب يا �أمي قطف رغيف".
ثم ق�� ّدم ع��دد ًا من الن�صو�ص" :نداء"" ،ميالغر"�" ،أحالم"" ،من �أع��ايل ه�ضبة
عمري"" ،ر�سائل مت�أخرة"" ،مثلما الأر�ض تطوي اجل�سد".
حممود نق�شو :حتدث من خالل ن�صه عما �آل��ت �إليه مدينة حم�ص" ،تغري كل
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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
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حممد حمدان -مرمي خري بك-
لينا كيالين -د .نزار بني املرجة -
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هيئـة التحريـر:
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الإ�شراف الفني:

ن�ضـــال فهيـم عيـــ�سى
رئي�س الق�سم الفني:

مهـــا ح�ســـن

تتمة� ...أيام ال�شعر يف �سورية

�شيء� /أين يا �أمي احلجاب /و�أين املاء واجلدول ... /ف�أين الدرب والقنديل... /
�أعيذك من زمان املوت /من �أرجوحة الدم البغي�ضة� /آه لو �أجد احلجاب /و�آه لو
�أجد الغيوم بدفرتي املخبوء /لو �أجد الن�صو�ص /و�أي ن�ص يرتقي لكالمك الغايل/
 ...تعايل فالر�ؤى /ال تقبل الت�أجيل).
اجلل�سة الأخرية:
�أدارها الـ "د .راتب �سكر" ،ع�ضو احتاد الكتاب العرب ،مب�شاركة ال�شعراء:
�صالح �أبو الوي� :ضيف ال�شرف ،ا�ستهل بق�صيدة "يارا"( ،املهداة لل�شهيدة يارا
عبا�س ،مرا�سلة الف�ضائية ال�سورية) ،ثم ق�صيدة "لعل الر�صا�صة ذاهبة خلف
مطلقها" ،واختتم م�شاركته بق�صيدة "نق�ش فل�سطيني على �سقف دم�شق" ..." :و�أنا
الفل�سطيني �أبحث عن دمي يف ال�شا ِم� /أ�صنع �س ّلم ًا من جثتي /لريى الرفاق البحر
ّ
� َ
أزرق� /إن متادى الأ�سو ُد امللعون فابتلع الغيابْ  /فهنا الغزالة واملراعي اخل�ضرُ/
والقم ُر الذي انتظر النهار على الأ�سنة واحل��رابْ  /وهنا الذئابْ  /واملوت بينهما
أغنية� /ستمطرين الق�صيد ُة �إن ْ
أر�ض
وبينهما احليا ُة /ف�أي � ٍ
م�شت كالغي ِم /يف � ٍ
يبابْ ".
غ��ادة اليو�سف� :شاركت مبجموعة ق�صائد" ،كوين"" ،قدر �سوري"" ،غنى
العري�س"" ،على �أهبة من وداع"" ،قربان"" ،كفى" ،وق�صيدة "�أجل ال�صحو"" :يا
�أ�سري احللم واحللم غوى /نارك الظم�أى ف�أورى واتقد /هدهد اجلفن ببع�ض من
ر�ؤى /و�أطلها هجعة الليل فقد /ي�ستفيق الفجر خممور اللمى /جاهل الفرق �أ�آن
�أم �أبد/يرفع املوج �إىل �سمك ال�سما /وال�سفني التائه يف ماء زبد� /أجل ال�صحو �إذا

ال�صحو �أتى /يا ل�صحو يهدر العمر بدد".
جابر حممد جابر :من ال��ع��راق ال�شقيق ،ق�� ّدم ع��دد ًا من ال��ـ "وم�ضات" ،و الـ
"تعريفات �شعرية" ،ون�ص "حلم"" :حلمي �أن افتح نافذة يف �أفق �سماء /لأطل على
وجه حبيبي كل �صباح كل م�ساء /حلمي �أن �أن�شر راياتي يف مملكة املاء /و�أح ّني �أكف
كل الأطفال الفقراء /حلمي �أن �أكتب �شعر ًا يفهمه �أطفال القرية قبل ال�شعراء".
توفيق �أحمد :ا�ستهل م�شاركته مبقطع من "ال تك�سري الناي"� ،إهداء لل�شاعر
الفل�سطيني "�صالح هواري" ،ثم ق�صيدة "و�س ّلم مفاتيحه لل�صقيع"" ،كالم"" ،لعينك
هذا احلب" ،و"�شفتي تراك"� ..." :شفتي تراك ك�أن عيني يف فمي /فمتى �سنبقى
هكذا عميانا /قل ما ت�شاء وال تقل ف�أنا هنا /نهر يطارد وردة وح�صانا /ح�سب
الق�صيدة �أنني قد �صغتها /قمر ًا و�أنك �صغتني �إن�سانا".
�سليمان ال�سلمان :تغزل يف دم�شق يف ق�صيدة "ت�س�ألون" ،ثم تال جمموعة مقاطع
�شعرية ،وق�صيدة "غام انتظارك"" :غام انتظارك وامل�سافات انتهت /ما بني خطوك
وال�صدود /ال تن�س حزن الليل /وهو يطوف بني جنومه احلمقاء� /أركان الوجود/
 ...افتح خال�صك باخلال�ص /فال منا�ص /و�أنت مقتول �أكيد /اح�ضن �سالحك/
ولتكن من �أجل �أن /حتيا �شهيد".
حميي الدين حممد� :شارك بق�صيدتني�" :سيد امللح" ،و"زيارتان �إىل ظلي"" :يا
�شئت من فرح
�شام ماذا يقول البحر لل�سحب /هل كل فاجر ٍة �سوداء من ن�سبي /ما ِ
ً
�ضحكة العنب /وغ ّردي يا �ضفاف الأم�س
الأيام يف اللقب كحّ لت  /كرمي فكوين
وا�شتعلي /ما �أ�سعد احلبّ يف �أو�صال مرتغب� /س�ألت يومي :ملاذا �أنت مكتئب /فرد
قلبي ودارت �ساعة الهدب /وج�� ّد َك الليل �س ًل ُه هل يدور بال � /أحقاده من وجيع
الدهر يف تعب".
اختتم "د.ن�ضال ال�صالح" رئي�س احتاد الكتاب العرب ،فعالية "�أيام ال�شعر يف
�سورية" قائ ًال�" :أ�شبه بحلم بحق ،كانت الفعاليات الثقافية املرافقة ملعر�ض مكتبة
الأ�سد الوطنية للكتاب ،يومان للق�صة الق�صرية ،ويومان لل�شعر ،وقبلهما ندوة
للثقافة الوطنية ،ومفهوم التنوير ،وك�أن الأيام اخلم�سة ثوان لي�ست �أيام ًا".
"�شكر ًا وزير الثقافة� ،شكر ًا املدير العام ملكتبة الأ�سد الوطنية ،ولل�شريك رئي�س
احتاد النا�شرين ال�سوريني .مباركة �سورية ،واملجد لها ،واملجد ل�شرفائها ،واملجد
لرجالها الذين يحمونها ،وهم يقدمون �أرواحهم قبل �أج�سادهم ،دفاع ًا عن هويتها
احل�ضارية ،وم�ستقبلها ،و�إننا ملنت�صرون ،ملنت�صرون ،ملنت�صرون".

