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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

كتارا ..وبعد! ()2

قيل« :بالمال تستطيع أن تشتري ما تشاء ،ولكنك تستطيع أن
تشتري المسكن ال البيت ،والسرير ال النوم ،والكتاب ال الفهم،
وال��دواء ال الشفاء» ،وللشاعر أبي العيناء قوله«َ :من كان يملك
ّ
ّ
ُ
الفصحاء
وتقد َم
درهمين تعلمت ،شفتاه أن��واع الكالم فقاال.
فاستمعوا له ،ورأيته بين الورى مختاال» ،وألحمد شوقي يهجو ّأمًا
ُ َّ ّ
دفعت ابنتها إلى عجوز طمعًا في المال الذي لديه« :المال حلل كل
ُ ّ
حلل ،حتى زواج الشيب باألبكارَ .
سح َر القلوب ُ
فر ّب ّأم ُ
قلبها،
غير م
ِ
ْ
من سحره ٌ
حجر من األحجار .دفعت ُب ّنيتها ألشأم مضجع ،ورمت
ّ
ُ
قلت كذبته ،ما كان ُ
شرع الله
بها في غربة وإسار .وتعللت بالشرع
ِ
ّ
ّ
بالجزار .ما ُز ّوجت تلك الفتاة وإنما ،بيع الصبا ُ
والحسن بالدينار».
ّ
سمى «دولة قطر» ،فمن خالله ّ
كل شيء فيما ُي ّ
تحولت من
المال هو
ّ
«خيمة ونخلتين» بتعبير الزعيم العربي الراحل جمال عبد الناصر
إلى «دولة» ،ولواله لكانت نسيًا منسيًا في التاريخ والجغرافية،
ولواله لما كان لها ذلك الشأن في عالم اليوم.
بالمال استطاعت أن تشتري حضورًا لها في المشهد السياسي
ّ
ّ
العربي باسمه الزيف «الربيع»
العربي ،والسيما منذ بدأ الحريق
جنونه وطيشه وسواده في غير جزء من العربية ،وبه استطاعت أن
ّ
ّ
العربي من خالل إنشائها
الثقافي
تشتري حضورًا لها في المشهد
ّ
العربي لألبحاث ودراسة السياسات» الذي يتزعم مجلس
«المركز
ّ
ّ
إدارته «المفكر» عزمي بشارة الذي تمكن بدوره من شراء غير قليل
ّ
الكتاب العربّ ،
ثم من خالل الجائزة الكبرى التي أطلقتها
من
باسم «جائزة كتارا للرواية العربية» والتي تدافع إلى المشاركة
فيها ،والسيما دورتها الثانية لهذا العام ،ما يزيد على ألف من
ّ
«الروائيين» و»النقاد» العرب!
أجل ما يزيد على ّألف «روائي» أو «كاتب رواية» ،و»ناقد» أو «شبه
ناقد» ّ
ممن لم يرف لهم جفن وهم يهرعون إلى «قطر» بينما
ّ
يمضي حكام هذه األخيرة في سفك المزيد من الدماء في غير
ّ
جزء من الجغرافية العربية ،وبينما يمعن هؤالء الحكام في تزويد
ّ
القوى الظالمية بالمال والسالح من أجل تدمير كل شيء في هذه
األجزاء ،بشرًا وشجرًا وبنى تحتية وإرثًا حضاريًا يعود إلى آالف
ّ
ليصح في هؤالء الما يزيدون على ألف وصفهم
السنين ،وحتى
بتلك األم التي ّ
تحدث «أمير الشعراء» عنها ،أي التي باعت ابنتها
ّ
ليصح في «قطر» ما حكى الشاعر أبو
لعجوز طمعًا في المال ،وحتى
العيناء عن مالك درهمين.
ّ
حق ّ
أي مثقف أن يكون له حضوره في المشهد الثقافي إذا كان
من
ّ
ّ
جديرًا بذلك ،بل إذا كان نصه جديرًا بذلك ،ولكن هذا الحق يصير
اغتصابًا عندما يكون على حساب الحقيقة ،وهذه األخيرة في حال
هذه الجائزة ،جائزة كتارا للرواية العربية ،هي هذه الدماء العربية
ّ
كلها التي سفكت منذ ما يزيد على ست سنوات بدفع محموم من
ّ
حكام لم يسمحوا إلى اآلن بإنشاء ّ
أي اتحاد أو رابطة أو جمعية أو
ّ
أسرة أدبية تجمع الكتاب في «الدولة» التي يسوسون شؤونها
كما يحلو لهم هم ،ال كما تقول بذلك «الديمقراطية» و»التعددية»
و»حرية التعبير» و»االنتخابات» و ..التي يزعمون دفاعهم عنها في
بالد اآلخرين بينما هي في شبه جزيرتهم لم تولد ُ
بعد ،ورصيدها
في الواقع عندهم ٌ
ّ
صفر ،بل صفر على اليسار بتعبير العامة.
ّ
الذهبي له في «سير أعالم
وبعد ،فليحيى بن معاذ الذي ترجم
النبالء» وابن العماد في «شذرات الذهب» وسواهما قوله« :الدرهم
ْ ُ
ّ
ٌ
فإن لم تحسن رقيته فال تأخذه ،فإنه ْإن لدغك قتلك ُس ّمه»،
عقرب،
ِّ
ِّ
وعندما ُسئل« :وما رقيته؟» قال« :أخذه من ِحله ووضعه في حقه».

م�سل�سل قتل يومي في
في ندب الممار�سات
فل�سطين ..من يوقفه
النقدية
•د .يو�سف جاد احلق ــــــــــــ �ص3
• د .عبد النبي ا�صطيف ـــــــــــــــ �ص 2
من فيزياء الب�صر �إلى
بحور لل�شعر
�أم �شعر البحور
كيمياء الب�صيرة
•حممد خالد عمر ــــــــــــ �ص4
•د.عاطف بطر�س �ص ـــــــ 6
موقف �سارتر
ال�شاعر محمد غبري�س..
وهواج�س الزمن والرحيل من الفل�سفة المارك�سية
•�سامر �أنور ال�شمايل ـــــــــــ �ص7
•م�ؤيد جوال الطالل ـــــــــــ �ص13

الثقافـة والمواجهـة
لكم هو بالغ اجلمال والوعي والر�ؤى هذا القول (الثقافة
واملواجهة) ،لأن الثقافة وحدها هي املنارة التي ت�صري
ً
واجهة لكل الأغالط ،ولكل
نهارات ووقائع وبنى ح�ضارية..
الدروب النازفة باملرارة ،ولكل العقول التي �ش ّوهتها مرحلة
النفط الظاملة ،وتوجهات الذيلية واال�ستتباع للقوى العاملية
الناهبة لكل جميل ونبيل ومعافى.
الثقافة واملواجهة ،قولة الأدي��ب الكبري الدكتور علي
عقله عر�سان �صارت عنوان ًا لكتابه اجلديد ال��ذي �صدر
عن احت��اد الكتّاب العرب ،وب�ين ت�ضاعيفه �أف��ك��ار ،و�أراء،
وت��وج��ه��ات ،ور�ؤى ،ودروب ،وخ��ط��ط ،وغربلة لكل م��ا هو
مرئي وكائن ومتاح من �أج��ل غاية واح��دة هي النهو�ض،
وبالنهو�ض ت�صري امل�سافة نحو التنمية ،واالجتماع ،والألفة،
والتقدم ،والتطور ،والوحدة ،والعروبة ،والت�ضامن ،واجلهر
باحل�ضور� ..أق�صر و�أقرب مدى.
الدكتور علي عقله عر�سان يف كتابه اجلديد الثقيل
يف وزنه النوعي ،والعايل يف طروحاته و�أحالمه ،يواقف
الثقافة ومعانيها ،والثقافة بو�صفها مواجهة جلهتني اثنتني
هما :الأوىل :الداخل وما يظهر على �سطحه من طفح ال
يليق ببلدان احل�ضارة ،بلدان ال�شم�س والكتب وال�سطور
الراهجة .والثانية :اخلارج ،وما يدفع به �شرور ،وخطط
�سود ،وقيح من �أجل النهب ،وال�سيطرة ،واال�ستحواذ ،و�إماتة
املعاين القائمة على النبل وال�سمو.
ك��م��ا ي��واق��ف د .ع��ر���س��ان ال��ث��ق��اف��ة بو�صفها مقاومة
للظالمية ،والعن�صرية ،والتطرف ،ودعوات القتل ،واملوت،
والعزلة ،والطائفية ،والتخريب ،والت�سويد لكل ما هو
م�ضيء ،والتحييد ،واالق�صاء لأهل
الوطنية والفطنة ع�شاق العمل
احلميد .وال ين�سى الدكتور علي
عقله عر�سان تبنيه املثقف ود ّله
على التحديات ال��ت��ي �ستواجهه
والآتية من منبعني ،هما الداخل
واخل��ارج ،ولي�ست هذه التحديات
�سوى ال��ع��داوة املتمثلة مبحاربة
ال��ع��م��ران ،واجل���م���ال ،والإب�����داع،
وامل���ح���ب���ة ،وال���ت���اري���خ ،وال��ت�راث
احل�ضاري ال��ذي خ ّمرته القرون
فبدت الأيدي فوق الأيدي م�ساهرة
على تدوين اجلميل ،وبناء العزيز،
و���ش��ق ال����دروب ن��ح��و ال�صباحات
احلوامل بالندى وال�ضوء!
ويتحدث ال��دك��ت��ور عر�سان يف
كتابه (الثقافة واملواجهة) عن

الأدوار التي تلعبها
ال��ث��ق��اف��ة ،وال��ف��ر���ص
املتاحة �أمام املثقفني
ليكونوا ر�سل ري��ادة،
وطالئع للأحالم التي
ت��ل��ه��ج ب��ه��ا ال��ل��ه��وات،
فيمر بالقرى الفكرية
التي يبتنيها ،مثل:
ح�����ص��ون ال��ث��ق��اف��ة،
وعلمانية الثقافة،
وم�س�ؤوليات الثقافة،
وع���ل���ة ال���ت���غ���ي�ي�ر يف
الثقافة.
وكي ال يظل القول
ت����رداد ًا ل��ل��ق��ول ،ف���إن
ال���دك���ت���ور ع��ل��ي عقلة
عر�سان ي��و ّث��ق لأف��ك��اره ور�ؤاه وال���دروب التي امتدحها،
باحلديث عن املدونات الأدبية والفكرية التي �صارت جهات
للمثاقفة ،مبا تعنيه من بناء ،وتطاول ،وروافع ،ومدار�س،
وموثبات! ..ومنها :ما جاء يف مدونات بو�شكني ،وتول�ستوي،
بل وما جاء يف م�سرحيات الإغريق ،لر�صد �أدوار الثقافة
ومعانيها داخل البيوت ،واملدار�س ،واملجتمع!
ويف الأج����زاء الأخ��ي�رة م��ن ال��ك��ت��اب ،يتوجه الدكتور
عر�سان للحديث عن امل�شروع القومي العربي بو�صفه امل�شروع
املتوحد مع �أحالم العرب جتاه النه�ضة ،والتقدم ،واخلال�ص
م���ن م���رم���دة م���ا ف��ع��ل��ت��ه (ث��ق��اف��ة
اال�ستعمار) التي عرفها العرب
(�أر�ض ًا و�شعب ًا) خالل قرون طوال
من الأزمنة ال�شائهة.
ي��ت��ح��دث ال��دك��ت��ور ع��ل��ي عقلة
ع��ر���س��ان ع��ن ال��ع��روب��ة بو�صفها
م�ستقبل البالد العربية ،جغرافية
وب�����ش��ر ًا و�أح�ل�ام��� ًا ،وع��ن ال�شباب
ال��ع��رب��ي بو�صفهم �أداة التغيري،
والعقل املنادي بالتغيري ،واجلهة
البانية للم�ستقبل.
الثقافة واملواجهة ،كتاب ثقيل
يف �أه��م��ي��ت��ه ،ور�ؤي���ت���ه ،ومعانيه،
وجت��ل��ي��ات��ه ،وحت��ل��ي�لات��ه ..،ويف
الدروب التي افرتعها ،وقد جاء يف
حوايل � 310صفحات من احلجم
الكبري ،وغالفه للفنان �أك�سم طلاّ ع!
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يف ندب املمار�سات النقدية

• د .عبد النبي ا�صطيف
تتعاىل هذه الأي��ام �أ�صوات كثرية تندب
احلالة املزرية للحركة النقدية يف القطر
العربي ال�سوري .وال يقت�صر ه��ذا الندب
على النقد ال�صحفي ال��ذي ميلأ ال�صفحات
«النقدية» يف ال�صحف اليومية ،و�صحيفة
االحت��اد الأ�سبوعية ،وال��ذي ال يخ�ضع �إىل
�أية معايري عقالنية قبل دفعه �إىل القارئ ،بل
ي�شمل كذلك النقد الأك��ادمي��ي ال��ذي ال يبدو
لأ�صحاب هذه الأ�صوات غري �صدى تابع للآخر،
ي��ردد ما يتناهى �إىل �سمع منتجيه من �أفكار
�صادرة عن �آداب وثقافات �أجنبية ،وي�سعى �إىل
تطبيقه على الن�صو�ص الأدبية العربية.
والواقع �أن هذه الأ�صوات على بع�ض من �صواب
عندما يت�صل الأم���ر ب��ـ «حم�سوبيات الن�شر»،
و�شبكات تعومي الأ�سماء والأع��م��ال الأدب��ي��ة،
ميخائيل نعيمة
املحفوزة بغايات و�أه���داف ومقا�صد ف��وق �أدبية
.Extra-Literary
وهي حمقة كذلك عند حديثها عن بع�ض الأعمال الأكادميية التي تك�شف عما يعانيه النقد
وللمنجز النقدي العربي
الأكادميي من انت�شار ظاهرة الن�سخ وامل�سخ للنتاج النقدي الغربي من جهة،
َ
احلديث ال�صادر عن عالقة ع�ضوية حميمة مع الن�صو�ص الأدبية العربية القدمية واحلديثة من
جهة �أخرى.
غري �أن التعميم ي�شكل «عقب �أخيل» يف ندب هذه الأ�صوات ،والذي يبدو �أنه ناجم عن خوفها من �أن
تقدم �أمثلة ملمو�سة عما ت�شري �إليه ،وتكتفي ب�أن تدور حول احلمى دون �أن ترتع فيه ،نظر ًا ملا ي�سود
املمار�سات النقدية العربية احلديثة من متا ٍه غري مقبول بني عمل املنقود ،وبني �شخ�صه ،وهو ما ّ
حذر
منه منذ �أكرث من قرن ميخائيل نعيمة يف كتاب الغربال ،وحذره منه نقاد كثريون �آخرون مذكرين
ب���أن النقد ينبغي �أن ين�صرف �إىل العمل الأدب��ي
والنقدي ،ولي�س �إىل �صاحبه .ذلك �أن هذا العمل هو
ما يرتقي ب�صاحبه �أو يخف�ضه ،والأديب والناقد مبا
ميلكان �إنتاجه من عمل �أدبي او عمل نقدي ،وعلينا
ما الذي تقدمه لت�شجيع
عند مقاربتنا لعمليهما �أن نق�صر اهتمامنا على هذا
الإنتاج النقدي القائم
العمل ،من دون امل�سا�س ب�شخ�ص �صاحبه.
ولكن هذه الأ�صوات ال تكتفي بالتعميم بل تتجاهل
على التفكري املنظم يف
حقيقة �أن النقد الأدب��ي م�ؤ�س�سة اجتماعية ،و�أن
الأدب وق�ضاياه وم�سائله منتجه ع�ضو يف جمتمع ،ومي��ار���س ن�شاطه �ضمن
م���ؤ���س�����س��ات��ه ال�ترب��وي��ة ،واجل��ام��ع��ي��ة ،وال��ث��ق��اف��ي��ة،
وخمتلف �ش�ؤونه؟
والإعالمية؛ ومعنى هذا �أن هذه امل�ؤ�س�سات تتحمل
الق�سط الأكرب من م�س�ؤولية انحدار املمار�سة النقدية
يف القطر �إىل هذا الدرك امل�شني.
ولعل ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه بقوة يف هذا املقام
هو ما الذي تفعله هذه امل�ؤ�س�سات للنهو�ض مبمار�سات النقد الأدبي؟ وما الذي تقدمه لت�شجيع الإنتاج
النقدي القائم على التفكري املنظم يف الأدب وق�ضاياه وم�سائله وخمتلف �ش�ؤونه؟
وثمة �أخري ًا مالحظة مهمة تت�صل ب�أ�صحاب هذه الأ�صوات وهي �أنها تكتفي بالندب وال�شكوى
والرثاء ،من دون �أن تفكر يف تقدمي الأمنوذج البديل الذي نفتقده� .إنها ت�شري �إىل ما ال تر�ضى عنه
من نقد ،وتغفل عن حقيقة �أن عليها �أن تخطو يف نقدها خطوة تتجاوز هذه الإ�شارة �إىل حتديد
ما ير�ضيها يف املمار�سات النقدية ،و�إىل تقدمي مناذج حُتتذى ،ي�ستطيع القارئ �أن يقارن بينها وبني
ما ين�شر ،ويتبني �سمني النقد من غثه ،ومن َثم ي�ستطيع �أن يعطي لكل ذي حق حقه من التقدير
واالهتمام والإقبال على ما ين�شره.
واحلقيقة �أن احلديث عن املمار�سات النقدية الراهنة يف القطر العربي ال�سوري حديث ذو �شجون،
وجمال القول فيه مت�سع ف�سيح ،ولعله يحتاج �إىل وقفة �أطول ،بل رمبا كان بحاجة �إىل ندوة� ،أو
ور�شة عمل� ،أو عدد خا�ص من املجالت املعنية بالنقد �أو حتى م�ؤمتر يخرج بت�شخي�ص �صحيح ِلع َل ِله،
وير�سم طرق ًا �سليمة ت�ساعده على التخل�ص منها ،بتقدمي الدواء الناجع لأدواء قد تبدو مزمنة يف
ظاهرها ،ولكنها قابلة لل�شفاء �إذا ما �صحت النية وتعززت بالعزمية ال�صادقة وا�ستقام العمل ،فقل
اعملوا.

قضايا وآراء

الريموك ...بال �سند
وغاب من حتدث با�سم
ال�شعب ؟

• حممد �أبو عادل

لو قدر لنا �أن نعيد امل�شهد الن�ضايل للمخيم لر�أينا �صور ال�صمود
واملقاومة والعنفوان والعزة والكرامة  ...ولكننا اليوم نرى املخيم وقد
تخلت عنه من �أ�سمت نف�سها بالزعامات وممثلي ال�شعب و�أع�ضاء املجال�س
الوطنية ومل يبق فيه غري النا�س الطيبني الأوفياء وال�شهداء الذين كانوا
يحلمون يوما �أن ي�أخذ حمررو فل�سطني عظام �شهداء الثورة ليدفنوها يف
فل�سطني لريتاحوا هناك بعد هذا الغياب وال�شقاء واملعاناة ...
ه��ن��اك ب��ال��ق��رب م��ن جامع
الو�سيم كان يجل�س وقد هده
التعب وق�ست عليه الأي��ام مل
�أت��ذك��ر ا�سمه لكنني تذكرت
وج��ه��ه ي���وم ك���ان ي��ق��ات��ل يف
اجل��ن��وب وي���داف���ع ب��ك��ل ق��وة اليوم نرى املخيم وقد
واقتدار عن ال�شعب
واملقاومة تخلت عنه من �أ�سمت
 ...هو الآن بال �سند �أو حتى
ول��د  ..وح���ده يحاكي زمانا نف�سها بالزعامات وممثلي
لي�س له  ...وي�ضع ي��ده على
ر�أ���س��ه وي��ق��ول ي��ا رف��ي��ق �أي��ن ال�شعب و�أع�ضاء املجال�س
م��ن �أ�شبعونا خطب ًا ووع���ود ًا
الوطنية
وم��واق َ
��ف  ...مل���اذا ال ي���أت��ون
�إىل هنا وي�س�ألون م��اذا جرى
للمخيم وكيف �ضاع واختفى
امل��خ��ي��م  ....ك��ن��ت �أ����س����أل
نف�سي ه���ؤالء املرافقني كانوا
ينظرون بغ�ضب وعيونهم جتاهنا وك�أننا نحن من ي�شكل خطرا على الزعامات
املارقة ثم ين�صرفون بعد �أن ي�سمعوا الت�صفيق والهتافات ومتيل الرايات
وينتهي امل�شهد بدفع املواطنني من قبل املرافقني الذين يحمون الزعماء من
الأخطار وك�أنهم يف �ساحات الوغى  ...ممن يخافون ال �أحد يعرف ؟ ...هل
هي م�سرحيات لإث��ارة االنتباه �أم لأن ه�ؤالء القادة مروا من هنا ...وهم
يرتاك�ضون م�سرعني� ....أما املواطن ،واملنا�ضل فهما ال�صامدان وهما املبتليان،
بهم وب�أمثالهم ...
�أم حممد مت�سك �أطفالها بيديها ...وتر ّدد يا لطيف ،يا لطيف  ...وتنظر
خلفها ،و�أمامها ،ميين ًا ،وي�سار ًا ،مت�شي ،وتتوقف  ...وت�س�ألني ب�صوت ،وك�أنه
يف ال�صحراء �أو يف مكان بعيد  ..يف �سيارة” توديني على خميم البداوي”...
تنظر يف ال�شارع ال ترى غري من يرك�ض هنا ،وهناك ،توا�صل م�شوارها م�شي ًا
ً
تي�سر لها حمله ،ومت�ضي حزينة ،باكية ،تاركة
على الأق���دام
حاملة ما ّ
مكانها الذي تو ّد �أن ت�أخذه معها ،لو ا�ستطاعت ،ولكنها مل ترتك �صورة زوجها
ً
وا�ضحة بني الأغرا�ض ،وكلمات النّعي التي ال متحى
ال�شهيد ،كانت ال�صورة
من الذاكرة بعد  ....ال تريد �إال �أن حتمل معها �أغلى ،و�أعزّ ما عرفت �صورة
لل�شهيد ،وبع�ض من بقايا ذكريات م�ضت ،وما زالت تنب�ض باحلياة ....لعلها
حتاكي ما م�ضى ،وت�س�أله � ّأي حال و�صلنا اليه ؟...

قضايا وآراء

م�سل�سل قتل يومي يف
فل�سطني من يوقفه..؟

• د .يو�سف جاد احلق

م�سل�سل القتل اليومي هذا لأهلنا يف فل�سطني،
على �أي���دي ج��ن��ود ال��ع��دو وم�ستوطنيه ،يف رام
اهلل والقد�س واخلليل ونابل�س ،ويف �شوارع غزة
وعلى �شواطئها من اجلهات الأرب���ع ،يحدث هذا
على م��ر�أى وم�سمع من العامل كله .ي�شهده على
الف�ضائيات و�سائر و�سائل االت�صال احلديثة .قتل
�إجرامي ،يتفننون يف �أ�ساليبه ،على مدار ال�ساعة،
ودومن��ا انقطاع على مر الأي��ام وال�شهور وال�سنني
التي ناهزت ال�سبعني �إال قلي ًال ،لك�أنه �أم�سى قدر ًا
حمتوم ًا ال مف َّر منه.
هذه احلالة الإجرامية ،الفريدة من نوعها،
بامتدادها زم��ان�� ًا وات�ساعها مكان ًا ،لي�ست ابنة
امل�صادفات� ،إمنا هي عمل هادف مق�صود ومتعمد،
يرمي �إىل غاية ي�سعى �إىل الو�صول �إليها� .إنها
ال تقع اعتباط ًا ،بحيث ميكن لها �أن ُتعزى �إىل
ت�صرفات ت�صدر عن �أفراد بعينهم يف ذلك الكيان،
بل هي وليدة فكر ماكر مت�آمر ،يخطط وير�سم
ويدبر ،ثم ينفذ وفق تعليمات وتوجيهات حمددة،
من قبل قيادات �أمنية وع�سكرية و�سيا�سية ،يف
قيادة الكيان �إي��اه ،بحيث ميكن ت�سميته (ثالوث
ال�شر املارق املجرم) عن جدارة وا�ستحقاق .ذلك
�أنه ما من �أحد هناك ميكنه �أن يت�صرف تلقائي ًا
وم��زاج��ي�� ًا (ع��ل��ى ك��ي��ف��ه )!..ال�سيما يف ���ش���ؤون
كهذه تنطوي على ق��در من الأهمية واخلطورة
واحتماالت ردات الفعل املح�سوبة وغري املح�سوبة.
من ممار�ساتهم ما هو �أق�سى من امل��وت نف�سه.
يتمثل ذلك يف عمليات التعذيب النف�سي واجل�سدي
للمعتقلني يف ال�سجون و�إبان التحقيق .كما يتمثل
يف حقدهم ال�شر�س �إىل حد ا�ستمتاعهم مبوت
ال�ضحية ـ ال�شاب �أو الفتاة �أو الطفل ـ نزف ًا دموي ًا
بعد �إ�صابته ،وه��م مينعون عنه اق�تراب عربات
الإ�سعاف لإنقاذه.
ي�تراف��ق ه����ذا ،ع��ل��ى ف��ظ��اع��ت��ه ،م��ع عمليات
االعتقال التع�سفي ـ لغري ما �سبب ـ حيث يعتقل
الأفراد� ،أو �أعداد منهم بالع�شرات يف كل يوم .وما
�أكرث ما يلج�ؤون �إىل �إعدام املطلوب نف�سه (بذريعة
مقاومته لهم) على مر�أى من ذويه� ،أو ب�إعدام �أحد
�أفراد �أ�سرته ـ ابن �أو �أب �أو �أخ ـ �أمام عينيه (يف ظل
التن�سيق الأمني) .وتبلغ ق�سوة الإجرام ال�صهيوين
مداها حني ي�صرون على �أخذه عنوة ،فال ي�شارك
يف جنازة من قتل من �أهله وتلقي العزاء فيه.
يقين ًا yن العدو ا�ستمر�أ هذه احلالة التي غدت
(طق�س ًا يومي ًا) كعبادتهم لتعاليم التلمود ،املح ِّر�ض
على اقرتاف اجلرائم يف �أب�شع �صورها ،من حرق
و�شنق وطعن و�ضرب حتى املوت ،من ثم فقد م�ضى
القتلة يف ممار�سات هواياتهم الإجرامية با�ستهتار
ال مثيل ل��ه ب�����الأرواح وال��دم��اء الفل�سطينية.
ي�شجعهم على ذلك �صمت عاملي مطبق ،بله �صمت
بع�ض من العرب وم��ن الفل�سطينيني �أنف�سهم يف
م��راك��ز ال�سلطة واحل��ك��م يف املنطقتني .حتى
التنديد الذي كان مو�ضع النقد يف �أيام م�ضت لعدم
جدواه مل يعد قائم ًا .يبدو �أنهم ي�أخذون (ب�أ�ضعف
الإميان.)!!..
هل �أ�صبح العرب (ظاهرة �صمتية!..؟) بعد
�أن و�صفهم (الق�صيمي) ذات يوم ب�أنهم (ظاهرة
�صوتية..؟).
و�إذا ما ت�ساءل املرء عن دوافع العدو ال�صهيوين
الأل���د ملمار�سة ج��رائ��م��ه املنظمة على ال�شعب
يكف العدو اغت�صابه لأر�ضه،
الفل�سطيني ،الذي مل ِ
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وت�شتيت �إن�سانه ،وقتل �أبنائه تبني �أن للم�س�ألة
�أكرث من وجه.
�أح����د ه���ذه ال���وج���وه ،ال��ك��راه��ي��ة ال��ي��ه��ودي��ة
التلمودية املت�أ�صلة لديه لكل ما هو غري يهودي،
وج��د يف الفل�سطينيني ،ال��ذي��ن حت��ت �سلطانه،
تنفي�س ًا حلقده ،وح ًال لعقده املكبوتة يف �أعماقه
ون��ظ��رة ا�ستعالئية فوقية عن�صرية بامتياز.
ثانيها عالقته بامل�س�ألة (الدميغرافية)� ،إذ يرى
يف قتل الفل�سطيني �إح���دى و���س��ائ��ل ع�لاج هذه
العقدة التي ت�ؤرقه وتق�ض م�ضجعه ،فهو يراهم
يتكاثرون بغزارة ،برغم كل ما �أ�صابهم فيما م�ضى،
وي�صيبهم فيما هو راهن ،حتى �أو�شكت �أعدادهم يف
الأر�ض املحتلة �أن ت�ضاهي �أعداد ال�صهاينة الذين
ي�شكل (امل�ستو َردون) منهم �أكرث من ن�صف تعداد
�سكان كيانه .ب��الأم�����س يف ()2016/10/14
ن�شرت معظم و�سائل الإع�لام �أن طفلة ول��دت يف
غ��زة �سجلت والدتها رق��م ( )1للمليون الثالثة
يف القطاع .من �أجل هذا يعمل العدو جاهد ًا على
�إبادة �أكرب عدد ممكن من الفل�سطينيني .متعمد ًا
ا�ستهداف ال�شبان واليافعني والأط��ف��ال ـ ذك��ور ًا
و�إن��اث�� ًا ـ لأن ه���ؤالء هم الفئة التي �سوف ترفد
ومناء ـ ب�أجيال امل�ستقبل الذين
قوى الإنتاج ـ ب�شر ًا ً
راهن العدو قدمي ًا على �أن الأجيال اجلديدة ـ ما
بعد  1948ـ لن يكون لديها االهتمام مبا جرى
ومب�س�ألة حترير فل�سطني ،ثم تبني لهم �أن الأمر
على عك�س ذلك متام ًا ،عندما جاءت الأجيال التي
ولدت خارج الوطن فكانت �أ�شد مرا�س ًا وقوة و�إميان ًا
بالتحرير ال�شامل الكامل لفل�سطني .ثالثها هو
العقيدة التلمودية املت�أ�صلة فيهم ،فالقتل عقيدة
(�أيديولوجيا) �صهيونية .وحاخاماتهم ف�ض ًال عن
�سا�ساتهم يحر�ضون عليه� ،إذ هم يرون فيه ممار�سة
لطق�س ديني ،من ثم ال يتورعون عن �إع�لان هذا
على الدوام .نذكر نزر ًا ي�سري ًا منها كقول كبريهم
عوفاديا يو�سف ب�أن (الفل�سطينيني والعرب جمرد
ح�شرات يجب �سحقها ب��الأق��دام) ،وحاخام �آخر
يدعو �إىل (�إلقاء الفل�سطينيني يف البحر) ،ناهيك
عن مقولة �سائدة عندهم م���ؤداه��ا �أن (العربي
اجليد هو العربي امليت).
ع��ودة �إىل �س�ؤالنا :من يوقف م�سل�سل القتل
اليومي يف فل�سطيننا لأبناء �شعبنا..؟
نقول لن يوقفها غري املقاومة ثم املقاومة ثم
املقاومة ،فالعدو ال�صهيوين ـ كما �أثبتت الوقائع
الدامغة ـ ال يفهم غري لغة القوة ،وهو ال يخ�شى
�شيئ ًا قدر خ�شيته فعل املقاومة التي م َّرغت �أنفه يف
الرتاب ،والتي �أكدت ب�أن هزميته النهائية ممكنة
بل وم�ؤكدة.
املقاومة ال�شاملة العامة �إذن هي الو�سيلة
الناجعة للخال�ص من هذا ال�شر امل�ستطري الذي
غزا �أر�ضنا يف غفلة من الزمن مرة واحدة ،و�إىل
الأبد .و�إن امل�ستقبل ـ يف ظل املتغريات املحلية
والإقليمية والدولية ـ كفيل بتحقيق ذلك.
حلف املقاومة (فل�سطني و�سوريا واملقاومة
اللبنانية و�إي��ران) ومن معه من �أح��رار العامل
و�شرفائه (رو�سيا وال�صني ودول الربيك�س)،
ومن بقي من عرب �شرفاء خمل�صني لبثوا على
العهد ب��وج��وب حترير فل�سطني ومقد�ساتها
امل�سيحية والإ�سالمية ،على ال�سواء ،وعودتها
�إىل ما كانت عليه منذ فجر التاريخ وحتى يوم
النا�س هذا.

• مالك �صقور

نقطة على حرف

حليب الذئبة
التوازن املفقود ()2
ختمت حديثي السابق بما قاله ألكسندر بانارين :إن الحرب
العالمية في رأيه ،التي بدأت عام  ،1998ستتنامى إلى حرب
ساخنة ألن العالم أكبر بكثير من أن يديره بلد واحد وحيد.
وفيما يخص توقعات ،أو تنبؤات بانارين يقول« :األمر الوحيد
الذي أخطأت فيه هو مواعيد تنامي الحرب العالمية الجارية
بأساليب غير تقليدية .إلى حد ما ،بل ب��دأت بالبلقان ،في
وسط أوروبا ،وهكذا ،أقدمت أميركا على خطوة ال ّترد عواقبها،
وهذا يعني ،في رأي المؤلف ،أن أميركا التي ّ
جرت حلفاءها
األوروبيين قسرًا إلى هذه الحرب ،ال تستطيع احتمال أي
استقالل ألوروبا في المسائل االستراتيجية ،ودور أوروبا هنا،
ما هو ،إال الطاعة العمياء.
فبعد الهجوم الصاعق على يوغوسالفيا ،وتحطيم هذا البلد،
الذي كان حليفًا قويًا لالتحاد السوفييتي ،وله مساحة كبيرة
في المنظومة االشتراكية ،لم تسمح أميركا ،لنفسها ،وال
لألوروبيين ،بالتراخي ،فتم اختراع كذبة أحداث  /11/أيلول،
لتخترع ع��دوًا جديدًا ،هو –اإلس�ل�ام -والحرب على اإلره��اب
العالمي ،وك��ان ذل��ك ،هو المسوغ ألميركا بتعبئة «األم��ة»
األميركية ،من أجل الحرب على هذا اإلسالم الذي نشأ فيه (بن
الدن) الشخصية االفتراضية الذي نفذ الهجوم على البرجين
سوقت ذلك أميركاّ ،
كما ّ
وصدقها ابن الدن نفسه.
إن إعالن الحرب على ابن الدن( ،المتخفي) في جبال (تورابورا)،
ال يستأهل هذه التعبئة التي لم يسبق ألميركا أن فعلتها،
باإلضافة إلى استنفار كل اآللة الحربية األميركية ،وزيادة
النفقات الحربية أضعاف أضعاف ما كانت عليه زمن الحرب
الباردة ،وفي النهاية ،الحكم الصارم الصادم الذي وجه للعالم
كله« :من ليس معنا في هذه الحرب فهو ضدنا» .وقد شرح
رئيس أميركا حينها ،أن بالده تواجه مرحلة خطر قاتل وعداء
مميت .قال« :نحن نعيش في زمن فريد ،بالدنا في حالة حرب،
بالدنا تعاني من اإلحباط ،والسالم في العالم كله يواجه خطرًا ال
مثيل له .لقد بدأت الحرب اآلن ،وأفغانستان ليست إال الميدان
األول للقتال».
ً
يسخر بانارين من هذا الكالم قائال :ثمة بعد كل هذا ،أناس
يدعوننا على االعتقاد جديًا بأن الكالم يدور على «إلقاء القبض»
على بن الدن و«الحرب على اإلرهاب».
ففي رأي بانارين ،أن أحد الشروط الرئيسة التي يمليها
المعتدي اآلن على العالم هو االتباع المطلق لتوجيهاته
األيديولوجية ،وقبول هذه الدعاية من غير شروط« .ليس من
شأنكم أن تفكروا ،بل أن تؤمنوا بتلك األساطير التي ّ
نسوغ بها
أفعالنا ،الشك ،يعني العصيان» .هذا بثته الدعاية األميركية
وأعلنته للعالم أجمع.
ّ
ً
يعلق بانارين قائال« :مع ذلك ،سنجرؤ ونفكر ،أي ،سننتقل إلى
التحليل .وهنا يبرز أمامنا في الحال سؤاالن:
األول :لماذا أقدمت أميركا على هذه المغامرة العالمية
المذهلة؟
الثاني :لماذا ال يقاومها العالم حتى اآلن مقاومة فعلية؟
يلجأ بانارين في جوابه عن السؤالين إلى قضايا نظرية –
منهجية غير عادية ،تتطلب استخدام أن��واع جديدة من
المعارف – االجتماعية – اإلنسانية ،لم يحتج إليها علم
السياسة عمليًا حتى اآلن.
يبدأ بانارين بسؤال آخر :لماذا لم يقنع المنتصر بما حصل
عليه؟
فعلى المستوى األيديولوجيُ ،ي ّ
فسر ذلك ،إن أحدًا لم يتنبأ
بسلوك أميركا بعد الحرب الباردة« ،أن�ا ،ال أتكلم هنا ،على
األنصار ال��روس المتحمسين للتعاليم الجديدة العظيمة،
ّ
الذين تبنوا حرفيًا ّشعارات الضرب الدعائية في الفترة التي
كان الغرب فيها يشن الحرب الباردة ضد الشرق الشيوعي،
ولم يكن الهدف االستراتيجي من هذه الدعاية يقتصر على
تحطيم معنويات الخصم – سحق إرادته في االنتصار – بل
كان أيضًا شق صفوفه ،في البداية ،دار الحديث عن انشقاق
«المعسكر االش��ت��راك��ي» :ك��ان يتم س �رًا إغ��راء األوروبيين
الشرقيين المشاركين في حلف وارس��و ب��أوروب �ا ،وتقديم
الوعود لهم «باالعتراف األوروبي الكامل» بهم ومنحهم شتى
األفضليات في حال القطيعة مع اإلمبراطورية الروسية» –
يعني؛ االتحاد السوفييتي.
أما الخط الثاني لالختراق ،فكان تفكك االتحاد السوفييتي
نفسه ،بحجة تطبيق حق تقرير المصير القومي مع وعد القبول
الحقًا في البيت األوروبي ألولئك الذين يكونون أسرع الجميع
في التخلص من التركة السوفييتية.

وبعقب ذلك ،تحقيق االنشقاق في داخل األمم التي كانت
سوفييتية ،وأكثر من ذلك ،داخل روسيا نفسها ،عن طريق دعم
األقلية الديمقراطية على حساب األغلبية غير الديمقراطية،
المحملة بعبء تاريخي – ثقافي موروث ،ال يمكن إصالحه ،وكان
الحليف الرئيسي ألميركا والغرب في الشرق ،أولئك المدعوين
بـ «المنفيين في الداخل» أي ،أولئك الذين يعيشون في بيئة
غريبة عنهم وينتمون بأرواحهم إلى الغرب ،هؤالء ،بالضبط،
ُ
من أطلق عليهم لقب الطليعة الديمقراطية التقدمية ،ومنحوا
شعوبهم الغبية ،صالحيات غير محدودة في قضية غدارة،
غير أن شراء هذا اللقب ،لم يكن ُممكنًا إال بطريقة واحدة،
هي اإلخالص المطلق ،ليس فقط ُلمثل الغرب ،وإنما اإلخالص
أيضًا ألميركا بوصفها الحامل الفعلي للنظام العالمي الجديد.
ولم يكن مسموحًا بالشك في أن هذا النظام سيكون سلميًا،
وديمقراطيًا ،قائمًا على التعددية والتفاهم ،وعلى التقيد
الدقيق بالمبادئ الدولية ومبادئ حقوق اإلنسان ،التي ما كانت
يومًا إال الخداع الكامل لعقول ساذجة تثق بالدعاية الغربية
عمومًا ،وبأميركا خاصة.
ي��ع��ود ب��ان��اري��ن إل��ى الصياغات المختلفة لليبرالية –
الديمقراطية حول الطبيعة المسالمة غير المشروطة لدول
الغرب الديمقراطية :وأقدم صيغة دعائية لها ،وعدت في
رحم المجتمع اإلقطاعي ،الذي ترأسه طبقة المحاربين النبالء
– هو مجتمع عسكري بطبيعته ،التي ّ
تحددها قيم الشجاعة
عند الفرسان النبالء ،ويقابل المجتمع اإلقطاعي ،المجتمع
البرجوازي الذي تديره وتوجهه الطبقة الثالثة التي عملها
الذي تتخصص به ليس الحرب ،بل التعهدات والتجارة ،وهكذا،
يتم تفسير الحرب بوصفها ظاهرة خاصة بمرحلة اجتماعية،
وعيبًا من عيوب المراحل االجتماعية قبل البرجوازية.
أما الصيغة األكثر نقاء «للسالم الديمقراطي األب��دي» في
رأي ،بانارين ،فإنها تعود إلى (كانط) وفلسفته هي التفريق
«حسية» ّ
ّ
محددة (سواء
بين الذات التجريبية المثقلة بعالئم
أكانت هذه حسية عالئم عرقية أم حسية غرائز معينة أم
حتى حسية «ذهنية» خاصة) وبين الذات الشاملة التي تجسد
المفاهيم للتفكير اإلنساني (الواعي).
يستشهد بانارين بما كتبه هوبس ،ال��ذي رأى أن حالة
الدولة هي تجاوز للحالة الطبيعية لحرب الجميع ضد الجميع
(قانون الغابة) إذ أن كانط يذهب إلى أبعد من ذلك ،فيرى
أن الدول نفسها تتصرف على المسرح العالمي كأفراد في
الحالة الطبيعية ،غير خاضعين للقانون ،يمارسون عالقاتهم
بالقوة .والنقيض المقابل لهذا ،عند كانط ،هو حالة المواطنة
العالمية ،كما ويستشهد المؤلف بنظرية الفعل العقالني
ألوغست كونت وفيبر وهي المسالمة الليبرالية الكاذبة.
يقول بانارين« :من الذي يستطيع أن ينفصل بأقصى قدر من
السهولة هذا االنفصال الجذري عن أنماط الممارسة الثالثة
السابقة« :ما قبل العقالنية»؟ تجيب األيديولوجيا األميركية
الليبرالية عن هذا السؤال إجابة واضحة« :اإلنسان األميركي
الجديد» ألنه على عكس «اإلنسان األوروبي القديم» غير مكبل
بعبء الحضارة التقليدية والقيم غير النفعية.
ومن ثم يعود بانارين إلى المسألة األساسية« ،بأي شكل
ولماذا أقدم ممثلو هذه الثقافة على مغامرة ال مثيل لها
بخوض حرب عالمية ساخنة في العصر النووي – الذي شرطه
حتى بمعايير القدامى غير العقالنيين ،وأصحاب الكالم
المعسول انتفاء الحرب العالمية الساخنة؟
ً
يجيب المؤلف قائال :إن الحالة ثقيلة الوطأة ،هي أن الدولة
العظمى الوحيدة المتبقية ،حصلت على ما يفوق كل التوقعات
السابقة .فالخصم المرعب السابق لم يكتف باالستسالم من
ّ
ّ
دون أن يطلق رصاصة واحدة ،بل أعلن كذلك حل نفسه :حل
ّ
ّ
البالد ،وحل الجيش ،وحل تحالفاته في العالم كله ،وفكك
مجمعاته الصناعية الحربية ،ومجموعته العلمية – التقنية
وكذلك جيوشه الصناعية».
كل ذلك جعل أميركا تتمادى ،فنظرية المجتمع العالمي
المفتوح الذي ال حدود له ،وال حواجز حماية استولت على
ّ
«أفضل عقول العصر» وأم��ن��ت توسعًا متناميًا لالقتصاد
األميركيّ ،
وأدت إلى إف�لاس االقتصادات القارية «األم��دو
آسيوية» التي فقدت أسواقها ،وهذا كله خلق ظروفًا مالئمة
إلى أقصى حد النتشار الثقافة الجماهيرية األميركية عالميًا
وتقويض الثقافات المحلية التقليدية.
بعد كل هذا ،ونتيجة لذلك ،ظهر «حليب الذئبة» ذلك الذي
يستطيع من يرضعه ،يفعل الكثير.
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بحور لل�شعر �أم �شعر البحور

•حممد خالد عمر
ما �أجمل �أن يكون امل��رء �شاعراً ،يرمم ذات��ه املك�سورة،
وينت�شلها من م�ستنقع احلزن والغربة والأمل ،ويلقي بها يف
ريا�ض احلب والأم��ل واجلمال ،وال�شاعر الذي �أعنيه هنا
لي�س ذاك ال��ذي يجيد القري�ض ،و�إمن��ا من امتلك �شعور ًا
�إن�ساني ًا يتذ ّوق به اخلري ،ويرف�ض ال�شر ،ويفرح بال�سعادة،
ويحزن مع الأمل ،ويطرب للجملة املو�سيقية ،وينت�شي
بال�صورة املعربة ،والكلمة املوحية فت�صله ر�سالة الكاتب
تدغدغ �أحالمه ،وتنري �أيامه ولياليه ،يجيد قراءة فعل الزمن،
وام��ت��دادات املعرفة ،فيعلّق مفرداتها على ج��دار قلبه ،ولوح
روحه ،ويبثها بوحه ونوحه؛ هو الأبعد عن املزاجية والتقلب
واالرجت���ال ،هو من �صنف الرجال الذين ي�صوغون موقفهم
ور�أيهم ويقيمون لل�شعر بيانه ويعزفون بال�شعر �سحره.
يا اهلل ما �أجمل ال�شعر ال�سحر ،وما �أمتع القيلولة على �أريكته،
ويق�صر عليك لياليك ،يدفئك من برد احلياة
يع�صر لك الأيام،
ّ
اليومي ،ويحيطك بحدائقه ،ويغمرك بتعابريه� ،شالله ير�شك
بنداه يف �ساعات القيظ .ومع ذلك تعجز عن تعريفه ،وتقدميه
للآخرين .فهو لي�س له �شبيه �سوى احلب ي�سعدك وال ت�ستطيع
تو�صيفه ،ويدغدغ جل�ساتك وال ميكنك التعبري عنه ،وال �أن
تلج �أغواره ،ي�سيطر على م�شاعرك يف حلظات ،وت�أ�سرك قيوده
ُ
امل�شتهاة ،نّ
واجلوري
الليلك وال�سو�سن
يتفن يف �إقالقك فيتناثر
ّ
واليا�سمني من �أعطافك ،كما تتطاير من �أغ�صانك احلرقة
واللوعة واحلراب ،و�ألق الهوية وقلقها.
وال�شعر ت��وءم الأم��ة العربية فكل واح��د من �أبناء الأم��ة
متلكته حرقة �آه���ات العربي املقهور وم��ا �أك�ثره��ا ي��ت���أمل من
تفرقتها ،وت���ؤرق��ه جروحها .ت�سكن مدينته حتت جوانحه،
وحتتلّ مرابع ال�صبا كيانه ،يدخل يف مغامرة رك��وب البحر،
ويختار لرحلته مركب ال�شعر العربي ليمخر عباب �أبحره .فهو
الوطني العا�شق ،والعابر جل�سور الأمان يحاول يف بع�ض الأحيان
القفز على احلواجز ،وتخطّ ي العوائق الذاتية واالجتماعية.
فتجد يف داخ��ل كل عربي ملتقى ل�شعراء العربية ،يتنقل
معهم ،وهو يف رحلة ماتعة بني رائحة الأر���ض ،وعبق الروح،
وان�سيابية ابن الفار�ض .وع�شق قي�س بن امللوح .يحاول �أن يكون
بينّ املعنى وا�ضح التعبري ،ال ي�شعرك ب�أنه مييل �إىل التمرير؛
معر ٌب يف ذاكرته ال�صحراء املفتوحة ال يعرف االلتواء
فالعربي َ
وال االختباء.
يعي�ش �أيامه ويرافق لياليه ينادي ب�أعلى �صوته .يا �أيها
الدرب خذين �إىل وطن حقوله ال تنبت �إال �ضحكات الأطفال
وب�سمات الأمهات ،وعطف الكبار خذين �إىل �شذا عرفك ،وبخور
عطرك ،وفوعة �أريجك .خذين �إىل �شاطئ الأم��ان .ولكن �أي
�شاطئ و�أي �أمان!
وهل �صحيح ما علمونا �إي��اه ،ما اعتقدوا به من �أنّ �شاطئ
الأمان والأماين هو الياب�سة دوم ًا ،وهل �صحيح �أنّ رمل ال�شط
ال��ذي راح��وا ين�سجون عنده �أمانهم ال��ذي تخيلوه ود ّون��وا يف
تعابريهم و�شعاراتهم الرائجة؟ هو حقيقة حامل للأمان� .أم
�أنّها متهيد التهام البحر باخلطر .وهل ميكننا �أن ن�صدق الآن
ما ا ّدعوه �أمامنا بعد �أن �أ�صبح �سمك القر�ش � َّ
أقل عدوانية من
�أبناء جن�سنا؟ ملاذا ال نبدّ ل املقولة فنهرب �إىل البحر من جنون
الب�شر ،وطغيان الياب�سة ،وفرعونية القحط .مل��اذا ال جنعل
بحرنا مثل بحور ال�شاعر نختزن فيه الإيقاع والإمتاع؟ ملاذا
ال نتعلّم من ال�شعراء كيف ن�صنع مفازاتنا بامتطاء التفعيلة،
واعتالء �صهوات بحور ال�شعر ب�سيطه ،ووافره ،ر َم َله ،وخفيفه،
كامله وطويله؟ وهل ميكن �أن ن�س ِّويَ بني وقوف ال�شاعر على
ال�شط�آن ،وبني وقوف غريه؟ وهل من يجيد ركوب بحار الدوح
والبوح والأقحوان ال يجيد ال�سباحة يف بحر الطبيعة؟ كما
يجيد ال�سباحة يف �آف��اق الأم���داء� .أ�سئلة �أجوبتها خمتلفة
باختالف ال�شعراء ،وتباين �أمزجة النقّاد الذين مل ي�ستطيعوا
�إىل الآن اخلروج من �أمزجتهم بل �إنّ مزاجهم يف النقد انعك�س
على �سلوكهم اليومي وعالقاتهم يف بع�ض الأحيان.
�إال �أنني و�أمامكم جميع ًا �أعلن ح ّبي للبحر وديوانه ال�شعري
لكنّني لن �أبحر �إال مبا يتنا�سب مع متعة قراءتي لدواوينه؛ فكما
لل�شعر �أبحره للبحر دواوينه املنظومة على �إيقاع الع�شق والريح
والغربة.
�أطلت احلديث عن البحر ما ذاك �إال لأنّ ال�شعر ابن بحوره،
وال�شاعر ال�شاعر ابن البحر يركب خماطره ،ويرث مياهه ،لقد
حلم كثري ًا بلحظة ال�شعر احلقيقي ،وهو يقف على �شاطئ بحور
املتنبي و�أبي متّام ،ويدرك متام ًا �أنّ من وقف على �شاطئ البحر ال

املعري يتنقل معك من بحر احلكمة �إىل �شاطئ
ّ
الفل�سفة �إىل مرف�أ اللغة ،قاطع ًا الفيايف حتى
يبلغ حقول الإدراك .فيم�سكك بيدك لي�صل
بك �إىل م�ستقر اليقني.
املعري
بد و�أن ميخر عبابه يوم ًا يف مغامرة عذبة العذاب ،طيبة الريح،
رائعة املح ّيا ت�ستجلب ال�سعادة ،وتبعد املتاعب� ،شريطة �أن يكون
ال�شعر ابن ًا �شرعي ًا لل�شاعر ليلتف حوله الع�شاق.
�أنا �أعتقد �أنّ ال�شعر ،وبحر الإن�سانية هما امليزتان اللتان
مت ّيزان الإن�سان عن غري الإن�سان .فالإن�سان هو ال�شاعر وال�شاعر
بال�ضرورة ينبغي �أن يكون �إن�سان ًا .وعندما �أح�س ال�شعراء
بعظمة البحر ،وتن ّوع �صيده تقا�سموا مراكبه .فقاد مركب
ال�شجاعة عنرتة العب�سي ،وهو على �سرج ح�صانه يغزل بحبه
براقة لعبلة ،وعندما يفي�ض به الوثوب ينقلك �إىل وهج
بردة ّ
ال�سيف ،وحماورة الأبجر.
فازو ّر من وقع القنا بلبانه	و�شكا �إ ّ
يل بعربة وحتمحم.
كما قاد مركب الغزل عمر بن �أبي ربيعة� ،إذ ق�ضى فرتة لي�ست
ق�صرية من عمره يخاتل النا�س لي�سرق نظرة من �صب ّية هنا،
وي�سرتق ال�سمع لعذب حديث �أختها هناك.
�أ ّم��ا اخلن�ساء ف�إنها يف خيمتها كادت تناف�س زه�يراً ،وتقارع
ب�شعرها ام��ر�أ القي�س .وكانت كلما غالبها ال�شوق تذرف لألئ
ال�شعر وتنظمها قالئد تعلقها على جدث �أبي ح�سان �صخر.
ي�ؤ ّرقني التذكر حني �أم�سي
ف�أ�صبح قد بليت بفرط نك�سي
على �صخر و�أي فتى ك�صخر
ليوم كريهة وطعان خل�س
فقد و ّدعت يوم فراق �صخر
�أبي ح�سان لذاتي و�أن�سي
وذاك ابن زيدون يدعوك ل�سهرة ع�شق تزهر فيها الذكريات،
وي�سلو فيها امل�شتاق ،وبركن �إليها املت ّيم.
وللن�سيم اعتالل يف �أ�صائله
ك�أنه رقّ يل فاعتل �إ�شفاقا
املعري يتنقل معك من بحر احلكمة
املعري ،وما �أدراك ما
�أ ّما
ّ
ّ
�إىل �شاطئ الفل�سفة �إىل مرف�أ اللغة ،ر�أيته قادم ًا من جزر ال�شك
يتوك�أ على م��واله قاطع ًا الفيايف حتى يبلغ حقول الإدراك.
فيم�سكك بيدك لي�صل بك �إىل م�ستقر اليقني.
توحد ف�إن اهلل ربك واحد	وال ترغنب يف ع�شرة الر�ؤ�ساء
ّ
بر ،ومن مدينة �إىل دمية ال
بر �إىل ّ
غري �أنّه ونحن نعبرُ من ّ
منر مبنتجع املتنبي اخلا�ص في�ستقبلنا مبت�سم ًا يخفي
بد �أن ّ
وراء ب�سمته توثب الأ�سد اله�صور ،يرحب بنا وي�ست�ضيفنا على
وجبة د�سمة ،وهو على عجلة من �أمره متنكّب ًا �سالحه جامع ًا
للمجد عدّ ته “قلم وقرطا�س وخيل وليل وهمة و�إرادة” .ولأنه
�سيق�ضي ليلته يف قلعة حلب �سائر ًا قاطع ًا البيداء ليلتحق
مبجل�س �سيف الدولة .ف�أنت تعذره لأنّه لن يطيل املكوث عنده
فهو على موعد مع ال�شتاء يف قاهرة املعز� ،أ ّما ربيعه ف�سيكون بني
الأ�سنة لعله يح�صل على ما يريد� .أيها العزيز وانت حتاول �أن
تتناول من وجبته الد�سمة فال ت�ستطيع ذلك؛ لأنك قادم لت�أخذ
حمام ًا بحري ًا على �شاطئ الراحة ،فال جتد نف�سك �إال و�أنت يف
�ساحة الوغى تنظر �إىل مواكب الفر�سان وجحافل املقاتلني
يتقدمهم �سيف ال��دول��ة فتقف �أم��ام عر�ضهم ال��ذي ي�شعرك
بهيبته ،وبعجزك �أمام كلمات ال�شاعر وترتيالته ،كيف ال وقد
�سما �شعره حتى �س ّمى ديوانه �شيخ العربية “معجز �أحمد”.
َو َقفْتَ َوما يف املَ ْوتِ ٌّ
�شك ل َواقِ ٍف
وه َو نائ ُِم.
الر َدى ْ
ك�أن َّك يف َج ِ
فن ّ
تمَُ ّر َ
بك ال ُ
مي ًة،
أبطال َك ْل َمى هَ ز َ
َ
َ
َ
اح َوثغ ُْرك با�سِ ُم.
َو َو ْج ُهك َو ّ�ض ٌ
جتا َوز َْت مِقدا َر ّ
جاعةِ وال ُّن َهى،
ال�ش َ

�إىل َق ْولِ
َق ْو ٍم �أنتَ بال َغ ْي ِب عالمُِ .
و�إذا ما اعرتى �أحدهم �صدّ من حبيب ،وهجران من حمبوبة
وغربة عن املع�شوق جل�أ �إىل ابن زريق البغدادي ،وهو ي�ستقدم
البحر �إليه لريكبه عابر ًا �إىل الأندل�س يرافقه قمر الكرخ يف
ي�ستدعي
بغداد ،فهل ميكن لغري ال�شاعر �أيا كان يف هذا العامل �أن
َ
البحر في�ستجيب البحر لندائه دون تر ّدد �أو تذمر.
هل يكفي ما قدّ مت من �أ�سماء متوهجة �شعري ًا حتى �أر�ضي
القارئ وال�سامع؟� ،أم �أنني بال �أدن��ى �شك �أ�شعر باحليف الذي
�أوقعتُه على �أ�سماء مه ّمة من ال�شعراء �إذا ما توقفت عند هذا
احلد ،ف�سيلومني املتابع للظلم الذي �أحلقتُه بجرير الذي ين�سب
�إليه �أهم بيت يف الغزل:
�إنّ العيون التي يف طرفها حور
قتلننا ثم مل يحني قتالنا
والفرزدق و�أبي نوا�س ،و�أبي متام ،والبحرتي ،و�أحمد �شوقي،
وعمر �أبو ري�شة ،ونزار قباين ،وحممود دروي�ش .و�س�أعكر عليه
متّعة بهجة الرحلة ،وغنى وفائدة الوجبات ،وتن ّوع النكهات؛
�إذ لكل واحد من ه�ؤالء بحره و�شاطئه ،ومركبه ونكهة مائدته،
غري �أنّ العذر دوما ي�س ّهله علينا �ضيق الوقت ،وت�سارع الزمن،
والقدرة على االعتذار.
بعد هذه اجلولة البانورامية نقول :ال �شك �أنّه عندما يكون
ال�شعر �إن�ساني ًا معرفي ًا �صادق ًا �سيالم�س �شغاف القلب ،ويخلَّد يف
الأذه��ان؛ ف�أنا �أ�ؤم��ن بال�صدق وال�صدق فقط ،ومقولة «�أعذب
ال�شعر �أكذبه» �سقطت عندما ال م�س ال�شعر حاجات النا�س
واهتماماتهم و�أفراحهم و�أتراحهم ،ومل يبق يف برجه العاجي.
حمب
فهو يف اخلندق والدر�س وال�سوق واحلب الذي يجذب كل ّ
املحب .وي�أخذ بيد احلق
�إىل حبيبه واحلبيب هنا يحدّ ده
ّ
ليدعمه بقوة الدفاع ويركب ال�شاعر مركب احلياة فيغ�ضب حني
الغ�ضب ويفرح مع الفرح.
فهذا نزار قباين يقول:
ال�شعر لي�س حمامات نطريها
ً
نحو ال�سماء وال نايا وريح َ�صبا
لكنّه غ�ضب طالت �أظافره
ما �أجنب ال�شعر �إن مل يركب الغ�ضبا
وملا كانت الأمة عرب تاريخها جتتاز كل حقول ب�ساتني الزهر
وحقول الألغام عرب مركب ال�شعر .فقد �أغ��رى هذا االجتياز
غالبية �أبناء الأمة العربية عرب �أجيالها حلجز موقع ولو حتت
خيمة ب�سيطة على هذا ال�شاطئ ال�شعري خا�صة و�أنّ الأمة،
وتتعر�ض للأطماع
ومنذ �أكرث من �ألف عام وهي تعاين الفرقة،
ّ
والغزو وال�سرقة .ليتمتّعوا بحرية ال�سباحة ،ويجولون بني
احل��روف يعتّقونها يف ج��راره��م ،وي�سكبونها يف منظوماتهم،
يبعثون بها ر�سائل لأمتهم �أو وطنهم� ،أو مدينتهم �أو ح ّيهم،
وينطلق كل منهم ين�سج عباءة مر�صعة بحروف الأل��ق ووهج
الكلمات ويحلم �أن يقدّ مها هدية لبنت اجلريان التي ر�آها مرة
على ال�سطح� ،أو بني عرائ�ش العنب.
وهكذا ا�ستطاع ال�شعراء العي�ش بني �أهلهم ،وتكلّموا بل�سان
حالهم ،وعربوا عن �آهاتهم ،كما حدّ دوا حلظة اقتنا�ص الفكرة،
وعرفوا كيف يفكون لغز �أ�سرار العرائ�ش ،وعزفوا على �أوتار
زرياب لرتق�ص العرائ�س ب�صناجة الأع�شى على �أنغام يا مال
ال�شام لأنّ ال�شعر وال�شام باقيان على مدى الدهر� .أنقذ اهلل
الأم��ة مما كتب عليها ،وم��ن جهل �أبنائها ،و�أط��م��اع �أعدائها،
وانحرافات و�صغر بع�ض نخبها ،ولكم يف ال�شعر حياة ثانية
فدمتم للأمة ودام ال�شعر لنا.

قضايا وآراء
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د.ا�سعد عربي درقاوي
مثال لقدرة العقل العربي
على االنفتاح والعطاء

•د.فادية املليح حلواين

يف مراجعة �سريعة لأعمال املثقفني العرب جند �أن الثقافة العربية حققت
ن�ضوج ًا وذخرية معطاءة من تناغم من�سجم م ّثل روح الفكر العربي الإن�ساين البعيد
التع�صب والأنانية و�ش ّكل ت�سامي ًا اع�ترف به املفكرون العامليون املن�صفون,
عن
ّ
وقد مت ّثل هذا التناغم يف م�شاركة مثقفني من خمتلف الأقطار والأعراق من ابن
�سينا والفارابي واخلوارزمي و�سيبويه والفراهيدي �إىل ابن خلدون وابن بادي�س,
ومي زيادة وجربان خليل جربان واملعالفة و�إدوار اخلراط
�إىل بطر�س الب�ستاين ّ
و�أدم��ون املليح �إ�ضافة �إىل عبد القادر اجلزائري ونا�صر الدين االلباين وحممد
املبارك ومفكرين و�أ�ساتذة معا�صرين كرث.
�إن دالل���ة ه���ذه امل�����ش��ارك��ة م��ن خمتلف
االع����راق واالج��ن��ا���س حت��م��ل دالل���ة ق��وة
الثقافة والعقل العربي يف ر�سالته �إىل
�أغرته �إ�شكالية العالقة بني الب�شرية جمعاء مت�سامي ًا عن االختالفات
ّ
احلب واملعرفة لأنه �آمن ب�أن العرقية �أو الدينية �أو الطبقية و�صهرها يف
الذات واحدة ّ
ت�شد �إليها كلّ بوتقة �إن�سانية واحدة.
�أبعادها.
يف ا�ستعرا�ضنا لأعمال املثقفني ال�سوريني
نقف عند علم من �أعالمهم الذين �أث��روا
احلياة الثقافية يف �سورية والوطن العربي
وتولوا منا�صب قيادية يف احلياة الثقافية والتعليمية بالرغم من ا�صولهم غري
ال�سورية.
الدكتور �أ�سعد عربي درقاوي (1983 – 1929م)
من �أ�صل جزائري هاجرت �أ�سرته �إىل �سورية مع الأمري عبد القادر اجلزائري,
ولد يف حلب وتع ّلم يف مدار�سها ثم در�س يف ق�سم الفل�سفة والدرا�سات االجتماعية يف
جامعة دم�شق (ال�سورية �سابق ًا) عام  1952وكان الأول يف دفعته ,ف�أوفد �إىل فرن�سا
حيث ح�صل على �شهادة دكتوراه الدولة يف الفل�سفة من جامعة ال�سوريني بباري�س
عام  1963وعينّ ع�ضو ًا يف الهيئة التدري�سية يف كلية الآداب و�ساهم يف تطوير
مناهج ق�سم الفل�سفة ثم عينّ يف عام  1966وزير ًا للثقافة� ,أعري بعدها للتدري�س يف
جامعة اجلزائر و�ساهم يف تعريب التعليم ويف ن�شاط ثقايف كبري ,وبقي يف اجلزائر
مدة �ست �سنوات �إىل عام  1972حيث عاد بعدها �إىل جامعة دم�شق ليتابع م�سريته
التعليمية وتطوير الدرا�سات العليا فيها (املاج�ستري والدكتوراه).
�سمي يف عام  1980وزي��ر ًا للتعلم العايل ووافته املنيه يف �شهر ت�شرين الثاين
.1983
�أجنز خالل م�سريته م�ساهمات وا�سعة ومم ّيزه بالت�أليف والرتجمة ف�أعاد النظر
يف كتاب اليوني�سكو (تاريخ احل�ضارات) فيما يتعلق باجلزء اخلا�ص باحل�ضارة
العربية.
و�أ���س��ه��م يف ت��رج��م��ة ك��ت��اب (االجت���اه���ات الرئي�سية يف ال��ع��ل��وم الإن�سانية
واالجتماعية) الذي �أ�صدرته وزارة التعليم العايل بالتعاون مع اليون�سكو ,كما
�أ�صدر كتاب (املادة والذاكرة) لربغ�سون والذي ك�شف فيه فكرة ال�صفاء يف الوجود
واملعرفة والعمل م�ستجيب ًا �إىل نداء ال�صفاء اخلال�ص الذي كان ي�ؤمن به� ,إ�ضافة
�إىل مقاالت �إعالمية يف جمال تخ�ص�صه الفل�سفي والرتبوي.
قال عنه زميله الفيل�سوف د.بديع الك�سم وكان �شريك ًا له يف غالبية ن�شاطاته
العلمية:
لقد �أغ��رت �أ�سعد �إ�شكالية العالقة
احلب واملعرفة لأنه �آمن ب�أن الذات
بني ّ
واحدة ت�شدّ �إليها ّ
كل �أبعادها.
احلركة احل ّية هي التي تبقي
كما �أغ��رت��ه م�س�ألة (الآخ���ر) حيث املياه جارية �صافية تنقذها
يقول �إن الإن�سان ال ين�شئ العامل � ً
إن�شاء ..من م�صري امل�ستنقعات الراكدة
مغلقة
لأن الفكر لي�س حبي�س ًا يف قوقعة
امللوثة امل�ؤدية �إىل الأمرا�ض
العامل
على نف�سها ,بل هو مفتوح على
والتع�صب.
ّ
ومرتبط به ارتباط ًا طبيعي ًا.
لقد �أكد د.درق��اوي يف جميع �أعماله
وم�سريته الفكرية �أن االق��ت�راب من
ال�صفاء ال يتم باالبتعاد عن الواقع املعي�ش ,فبقي م�ساهم ًا يف احلركة االجتماعية
من منطلق �أن احلركة احل ّية هي التي تبقي املياه جارية �صافية تنقذها من م�صري
والتع�صب ,وهو ما فعله من خالل
امل�ستنقعات الراكدة امللوثة امل�ؤدية �إىل الأمرا�ض
ّ
ن�شاطه الفكري وال�سيا�سي والتعليمي بدون كلل �أو تردّد مهما كانت �ضريبة حراكه!.
يف جهوده للتعريب يف التعليم العايل باجلزائر �أكد على قدرة اللغة العربية
على التعبري ب�صياغة وا�ضحة وقابلة لالنفتاح والتطور ,لكن اهتمامه الأ�سا�سي كان
من�ص ّب ًا على قدرة العقل العربي بثقافته املنفتحة على الغطاء والإبداع.
ومن هذا املنطلق �أي�ض ًا كان تعامله مع الأخر وا�سع ًا بغري حدود م�ستخدم ًا �أ�سلوب
احلوار جت�سيد ًا لالنفتاح وحرية الر�أي والتبادل طريق ًا للدميقراطية.
الأم��ر الذي ح ّقق له تقدير ًا كبري ًا بني طالبه ومعارفه يف اجلزائر و�سورية
و�سمعة عالية ,كانت تر�ضيه عن قلة �إجنازاته يف ت�أليف الكتب ,منطلق ًا يف ذلك
من ح ّبة حليوية احلركة مع املجتمع بق�صد مزيد من التعامل مع الواقع واحلركة
واحليوية.
�إن ا�ستعرا�ض م�سرية د.درقاوي رحمه اهلل تبينّ �أمور ًا كثرية فيما �أمنته �سورية
جلميع �أبناء الأمة ولكل املهاجرين �إليها جلوء ًا وتق ّرب ًا �إىل (ال�شام �شريف) من
جميع الأقطار والأدي��ان والأع��راق ,كما تبينّ �أن امل�س�ؤولية التي حملها املفكرون
الذين عا�شوا يف رحاب ال�شام �ض ّمت كل �أبعاد الإخال�ص و�ساهمت بالعطاء والإبداع
يف الفكر والعمل وال�سلوك و�إعالء �ش�أن �سورة العربية طليعة للأمة كلها.

د.ح�ســن حميد

�أنفا�سها ..احلام�ضية!
من ي�صدق،

أن المرء ال يتعلم من سلوكه ،أو قل من أغالطه التي تصل في
قباحاتها أحيانًا إلى حد األخطاء األخالقية .بالطبع ال أحد ألن طبيعة
اإلنسان مفطورة على التعلم ،وتعزيز النجاح ،ومحو العثرات ،هذه
فطرة ،ولذلك يسعى الناس على اختالف مستوياتهم التعليمية
واالجتماعية ،وعلى اختالف بقاعهم الجغرافية إلى أن يتعايشوا
مع سؤال أبدي يرافقهم منذ بدايات الوعي واإلدراك إلى آخر
يوم من حياتهم ،وفي صور وصيغ مختلفة ،فحواه :كيف رأيت
عملي ،ما رأيك بما قمت به ،هل نجحت ،أين كانت عثراتي ،كيف
ترى صحتي يا طبيب ،ما هو تقديرك لي أيها المعلم ،كيف هو
رضاك عني ..وهكذا! وذلك ألن الحس اآلدمي السليم يتوق إلى
فعل اإليجابيات وإبعاد السلبيات ،لما في األولى من فرح ،ولما في
الثانية من حزن! ولهذا يتبدع اإلنسان ويشتق الدروب الموصلة
إلى الفرح ألن جوهر الحياة يسعى إلى الفرح ويدعو إليه ،ويسد
الدروب الذاهبات إلى الحزن أيًا كانت مساحاته أو أذياته.
أقول هذا ،وأنا أرى ما يحدث كل عام من شغف محموم لدى
المشرفين على جائزة نوبل من أجل ارتكاب المزيد من األغالط
ً
التي تصل فعال إلى حد األخطاء األخالقية ،وذلك ألنهم باتوا
يمنحون هذه الجائزة ،وهي أهم جائزة عالمية ،وعمرها أكثر من
قرن من الزمان ،تقديرًا ألفعال باهتة ،وغامضة ،وسياسة ،وفيها
دعوة صريحة لتبني التفاهة والخفة من جهة ،والظلم والكذب
والتلفيق من جهة ثانية!
وألننا في فضاءات هذه الجائزة (نحن في تشرين األول الموعد
المضروب سنويًا لمنح هذه الجائزة) فإنني سأبدأ من خبرها لهذا
لمغن أمريكي اسمه بوب ديالن ،يغني أغنيات
العام الذي منحها ٍ
الراب ،ويكتبها ،وليس له من كتاب مطبوع سوى ديوان شعر
واحد ال ّ
يعده النقاد ّ
مهمًا ،كما ال يعدون ما احتواه شعرًا ،ومع ذلك
منحت جائزة نوبل لآلداب لعام  2016له ،وفي هذا تجاهل كبير
لكل أدباء العالم المرموقين في جميع القارات ،ألن الجائزة تخطت
بهذا الخبر ،وبهذا الصنيع المزيف المنحاز ،جميع أدباء العالم
في أمريكا الالتينية ،وأوربا ،وآسيا ،وأفريقيا ،ومنحت التقدير في
هذا العام للسيد بوب ديالن ألنه كتب أغانيه بنفسه ،وألنه يحوز
شهرة عالمية في الغناء! هذا ما جاء في حيثيات الفوز بالجائزة،
أي التقريظ الذي شفع للمغني وسوغ له لكي يفوز ،طبعًا كان من
الممكن أن يقدر هذا المغني على غنائه وعشقه للفن من جهة
فنية أو ثقافية غير جهة نوبل ،بل أن يحوز على نوبل نفسها
في الغناء ،ولكن ال أن يحوز عليها في اآلداب ..ذلك ألن هذه
الجائزة ،والسيما في حقل اآلدابُّ ،
تشد البصر إليها سنويًا لكي
رسمته َ
يعرف أهل إلبداع من ّ
وقدرته ،وعلى ماذا؟! وما هو الجنس
األدب��ي الذي حبذته لهذا العام ،وإالم تعود األسباب! غير أن
الجائزة في هذا العام  ،2016وعبر القائمين عليها ،خيبت اآلمال،
فأعطتها لمن ال يستحق التكريم في حقل اآلداب ،وليست هذه
الخيبة سوى واحدة من خيبات كثر اقترفتها الجائزة وبالعزم
الكامل ،واإلرادة الواثقة ..خالل السنوات الفارطة ،وهي تناهز
القرن في عديدها ألنها بدأت في الظهور منذ عام  .1901لقد
ّ
خيبت الجائزة اآلمال مرات ومرات ،وفي حقول معرفية كثيرة،
ً
ففي اآلداب ،مثال ،أعطت الجائزة تقديرها ألدباء انشقوا عن
بلدانهم ،ونددوا بسياساتها ،وتحدثوا بلهجة المخبرين عن ما
ال يليق به الحديث أديبًا ،ونشروا الغسيل الموحل على حبالهم
وحبال غيرهم من دون وجه حق ،أو أنهم بالغوا في االنتقاد،
والجهر بالفضائح ،وال غاية لهم س��وى الترذيل والتشويه
واللعن .حدث ذلك تجاه أدباء روس حملوا حملتهم على النظام
االشتراكي ،والصيغة االتحادية التي عرفها زم��ن (االتحاد
ّ
فشنعوا ،والم��وا ،وشتموا ،وص� ّ�وروا المظالم التي
السوفيتي)،
كانت ،وهي في معظمها افتراضية ،وذات طابع يفوق عوالم
السوريالية ،ومن هؤالء باسترناك ،وبونين ،وسولجنستين ،ومع
أنهم أدباء من رتبة إبداعية عالية إال أن التقدير لهم لم يكن
تقديرًا لتجاربهم وإبداعهم ،وإنما كان لما قالوه ،وأشاروا إليه،
ولما أسموه بـ (الفضائح) في الحياة السوفيتييه ،ولم يخل ذلك
التقدير من أبعاد سياسية مناوئة للصيغة االشتراكية ،بل لم
تتخف القصدية المباشرة وراء أي قناع في منح هذه الجائزة
ألولئك األدباء بسبب نفسهم السياسي ،فرواية الدكتور جيفاكو
لـ باسترناك ،رواية مهمة ج ّدًا ،ومشغولة بروح إبداعية تعبر عن
أهمية روح اإلبداع التي يتحلى بها باسترناك ،وهي عالية وفذة
من دون ريب أو شكُ ،منحت جائزة نوبل في سنة صدورها ،وفور
طباعتها في أوربا ،بعد أن ُه ّربت إلى إيطاليا ،منحت الرواية جائزة
نوبل ألنها جهرت بانتقادات الذعة وقاسية لصيغة عيش الناس
السوفييتي ،وال سيما التضييق على الحريات،
في المجتمع
ُ
والرقابة ،والخوف الذي زرع في النفوس ،الخوف من كل شيء،
والتسليم األعمى بكل ما تقوله الصيغة االشتراكية ..حسب ما
جاءت به الرواية ولم تمنح لجمالياتها ،وهي كثيرة!

صحيح أن باسترناك أجبر على رفض الجائزة ،لكن الصحيح الذي
ال يمحى ،وهو عيب ،يتمثل في أن القائمين على جائزة نوبل
منحوها له ألنه كان صاحب جرأة على االنتقاد واللعن والتشهير،
وقد أرادوا أن يفتحوا ،من خالل باسترناك من جهة ،والتقدير
الذي حظي به حين منح الجائزة من جهة أخ��رى ،دروب��ًا أوسع
وأشمل وأكثر من أجل تدمير صيغة العيش السوفيتيية!
غلطة أخالقية أخرى اقترفتها جائزة نوبل ،حين منحت تقديرها
للكاتب الصهيوني يوسف بن عجنون ال��ذي لم يكن جديرًا
بأن يفوز بجائزة على مستوى قرية أو حي ،ألن كتاباته مألى
بالعدوانية والعنصرية والكذب على العالم ،والتاريخ ،وتجاهل
الجغرافية ،والمعطيات الواقعية حين قال :إن فلسطين أرض
اليهود ووطنهم القومي ،وإن الفلسطينيين محتلون ،وجهة
غاصبة للحقوق اليهودية؛ هذا الكاتب منح الجائزة مناصفة مع
ّ
المهم ،فهي أشبه
كاتبة يهودية أخرى ،أما كتاباته ،وهذا هو
بالبيانات السياسية المحتشدة بالكراهية والدموية وشتم
اآلخرين ،وليس اآلخرون هنا سوى الفلسطينيين والعرب!
غلطة أخالقية أخرى اقترفتها الجائزة حين منحت تقديرها
ّ
لكتاب صينيين ليسوا معروفين في بلدهم الصين ،وال في
العالم( ،ه��م معروفون ل��دى ال��دوائ��ر السياسية ،وف��ي بقاع
جغرافية محددة) وذلك ألنهم فعلوا الفعل عينه الذي قام به
ّ
بعض الكتاب الروس الذين هاجموا الفكر االشتراكي ،كتاب
صينيون من درجات إبداعية متأخرة ،استحوذوا على تقدير نوبل
ألنهم تحدثوا عن الثورة الثقافية في الصين ،وعن الظلم والموت
الجماعيين ،وعن أسرار المجتمع الصيني الذي هو في نهاية
المطاف ،كما صوروه في رواياتهم ،مجتمع فاقد للحرية ،هكذا
زعموا! واليوم الصين هي من هي في النظام والتطور والضبط،
وهي من هي على المستوى العالمي!
غلطة أخرى ،أخالقية بالطبع ،اقترفتها جائزة نوبل حين منحت
تقديرها لكاتب من ترينيداد اسمه ا .س .نايبول ،هو نفسه ال
ّ
يعد كتاباته ذات قيمة أدبية أو إبداعية ،ألنها كتابات جاءت على
شكل انطباعات عن رحالت قام بها إلى بعض بلدان آسيا ،لكن ما
جاء في هذه الكتابات لفت انتباه القائمين على جائزة نوبل،
وهو المتمثل في الحديث الكاره لإلسالم والمسلمين ،والحط
من شأنهم ،واتهامهم بما يجعلهم يوازون في الرتبة والمقام
الحيوانات ليس إال! إنها كتابات عمياء ،وحاقدة ،وعنصرية،
وطافحة بالمبالغة والدسائس ،ومع ذلك فازت بجائزة نوبل!
وقبل وقت قليل منحت كاتبة تقدير جائزة نوبل ألنها تحدثت
في كتاب تسجيلي أيضًا ،وهي صحفية وليست كاتبة ،عن ما
حدث من تسريبات شعاعية من مفاعل تشيرنوبل النووي من
أجل المزيد من دك الفكر االشتراكي ،والقول وصفًا إنه غير
مهتم بالناس ،والبشرية في آن! لقد قالت الجائزة إن كتابها
(صالة لـ تشيرنوبل) رواية ،والكاتبة البيالروسية نفسها واسمها
(سفيتالنا إليكسييفيتش) ال تقول عن كتابها إن��ه رواي��ة!
فالسياسة ،والقصدية ،واألنفاس الحامضيةّ ،
تورث العماء ،وهذا
ما أصاب توجهات جائزة نوبل مرات ومرات! وهذا ما حدث في
هذا العام ،حين تمنح الجائزة لمغني الراب (بوب ديالن) وباسم
األدب .ما أود قوله تعليقًا ،هو أن الغرب الذي بات يشبه جرافة
هائلة ،غدا بال مشاعر ،بال أحاسيس ،وهذا أمر يخرجه من عالم
اإلنسانية ،ومن عالم القيم ،ويدخله في عالم آخر هو عالم الحديد،
واالستعالء ،وبهذا الدخول ..راح يظن بأن كل ما يقوله ،وما يفعله،
وما يوحي به ،وما يشير إليه هو حقائق جمالية ال يطالها القبح
أبدًا ،وهذا مجرد وهم ،وهم قاتل ..ينز الحقد منه ويسيل!
وعلى الرغم من كل هذه األغالط التي تصل إلى منزلة األخطاء،
فإن بعض المترجمين العرب تراكضوا الهثين لترجمة مثل
هذه األعمال ،ودبجوا األحاديث التقريظية حولها في الصحف
والمجالت ،مثلما دبجوا األم��ادي��ح لها على مواقع التواصل
االجتماعي ،وذلك بوصفها أحداثًا ثقافية ،ومن هؤالء الكتبة
والقراء من لم يعرف شيئًا عن محتوياتها اللهم سوى ما قالته
تقارير الجائزة!
والحق أن الفوز بجائزة نوبل حدث ثقافي ،ومهم ،لكن هذه
ً
العيوب القاتلة ّ
شوهته ،وجعلته حدثًا قاتال للجمال واإلبداع
والعدالة ألن التزوير والتلفيق والزيف لف قرارات هذه الجائزة،
ليس في حقل اآلداب فحسب ،وإنما في غالبية الحقول المعرفية
التي تقدرها الجائزة بالثناء ،ومنها حقل العلوم التي تتضايف
اإلبداعات فيها من أجل المزيد من الشرور والخراب في العالم،
والسيما تطوير القنابل ،والصواريخ ،وسرعة الطائرات القاذفة،
ومنها حقل السياسة أيضًا حيث ُمنحت الجائزة للقتلة ،ومصاصي
الدماء ،ومقترفي المجازر!! فهل كانت هذه األغالط مجرد أغالط
فحسب ،أما أنها تخطت هذا المعنى لتصير أخطاء أخالقية ضد
الشعوب ،والمعتقدات ،والتاريخ ،والمستقبل البشري!

Hasanhamid55@yahoo.com
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من فيزياء الب�صر

�إىل كيمياء الب�صرية
•د.عاطف بطر�س
(امل�سافة ب�ين ال��ع�ين وم��رم��ى الب�صر املجال قرية �صغرية ،مبعنى �سرعة االنت�شار،
وكرثة التفا�صيل ،وبالتايل تنوع اخليارات
لي�ست احلد الوحيد للر�ؤية).
وتعددها .كل هذا ي�ضع �إن�سان اليوم (املفكر)
ثمة فارق يف الداللة بني (الر�ؤية) �أم��ام م�س�ؤوليات ج�سيمة ،يف دق��ة حتديد
بالتاء املربوطة ،وبني (الر�ؤيا) بالألف موقفه مما يجري حوله حملي ًا و�إقليمي ًا
امل��م��دودة .ف���الأوىل ال تتجاوز داللتها ودولي ًا.
فالر�ؤية بالعني وحدها ال تكفي ،وما يظهر
حد ما ميكن �أن نراه ب�أعيننا ،وهو ال يتعدى
م�ساحة حمددة من املكان املغلق على نف�سه ،على ال�سطح ال يعك�س حركة الأع��م��اق ،ما
كالتاء املربوطة الدالة عليه .هذا �إذا كانت ت��راه العني (الب�صر) حمفوف باملخاطر،
�آلية الر�ؤية �سليمة وخالية من الأمرا�ض ويف بع�ض الأحيان خم��ادع ،وما على الر�ؤيا
ال��ت��ي ت�صيب ال��ع�ين ال��ت��ي ه��ي ج��ه��از �شديد �إال �أن تعيد ت�صحيح العملية مبا متلكه من
التعقيد ،قبل �أن ت�صل املرئيات املنقولة �إىل معرفة وخ�برة وجتربة ،تنقل فعل الب�صر
ال��دم��اغ لفهمها وتف�سريها و�إط�ل�اق �أحكام �إىل حميط الب�صرية و�ساحتها ،بعد عمليات
من التحليل والرتكيب ،ودرا�سة عالقة الكل
و�إ�شارات الت�صرف واال�ستجابة لها.
�صحيح �أن ع��ي��ون ال��ن��ا���س م��ن الناحية ب�أجزائه ،ودور هذه الأج��زاء وتفاعلها يف
الع�ضوية واحدة ،وتعمل بالآلية نف�سها ،لكن �صياغة الكل ودالل��ت��ه ،م��ع العلم �أن الكل
القدرة على الإب�صار لديهم تختلف من عني يرتك ت�أثريه على �أج��زائ��ه ،والعك�س لي�س
�إىل �أخ��رى .من الناحية الفيزيائية على �صحيح ًا ،فخ�صو�صيات الأج���زاء ال حتدد
عمومية الكل.
الأق����ل ،فكيف �إذا
ات����خ����اذ م��وق��ف
جت����اوز الأم����ر �إىل
م����ن م�����ش��ك��ل��ة م���ا،
التفكري وعملياته
ي��ح��ت��اج �إىل ر�ؤْي���ة
امل����ع����ق����دة ،وه���ن���ا
ننتقل م��ن ال��ر�ؤي��ة اتخاذ موقف من م�شكلة ما ،يحتاج �إىل ور ِو ّي�����ة� ،إىل ب�صر
وب�������ص�ي�رة ،حتيط
ال���ب�������ص���ري���ة �إىل
ْ
حتيط
وب�صرية،
ب�صر
إىل
�
ة،
ي
و
ور
ية
�
ؤ
ر
ِ
ّ
ب���ك���ل امل����ك����ون����ات،
الر�ؤيا العقلية ،وهي
م��ن��ف��ت��ح��ة رح��ب��ة ،بكل املكونات ،والت�سرع يف �إ�صدار
والت�سرع يف �إ�صدار
ك��الأل��ف امل��م��دودة ،احلكم حتت ثقل الراهن و�إحلاحه احل��ك��م حت���ت ثقل
ال حت���ده���ا �آف�����اق ومقت�ضياته ،ال يف�ضي �إىل خيار موفق ال��راه��ن و�إحل��اح��ه
وم��ق��ت�����ض��ي��ات��ه ،ال
تتعلق باخللفيات
يف�ضي �إىل خيار
واملرجعيات و�آليات
م��وف��ق ،فالعواطف
التفكري ،و�أمن��اط��ه
وال�����ت�����ح�����ي�����زات
امل���خ���ت���ل���ف���ة ،ال��ت��ي
امل�����س��ب��ق��ة ،عليها
حت���دد يف ال��ن��ه��اي��ة
ً
اخل��ي��ارات التي ت�ستجيب ملعطيات الواقع �أن تتنحى جانبا ،لتحل مكانها املو�ضوعية
بكل تعقيداته و�سطوحه املتباينة ،و�أعماقه والعقالنية والتجرد عن االنفعاالت مهما
املتناق�ضة ،واملتلونة ،واملت�صفة بالتبدل كانت م�صادرها.
االب��ت��ع��اد ق��در الإم��ك��ان ع��ن �ساحة فعل
والتغري الدائمني.
قبل احلكم على �أي��ة ق�ضية �أو ظاهرة ،وت�أثري الظاهرة املدرو�سة واخلروج من دائرة
علينا �أن نعرف جممل الق�ضايا �أو الظواهر قوة جذبها ،والتخل�ص من مفاعيلها الآنية،
الأخرى املتعلقة بها ،فكل ظاهرة يف الواقع يتيح للإن�سان �إمكانية �أف�ضل ملعاجلتها،
مرتبطة مبجمل ال��ظ��واه��ر الأخ����رى ،لأن وك�����ش��ف كثافتها ال��ن��وع��ي��ة ،لأن الإن�����س��ان
البنية مهما ب��دت �صغرية ال ميكن �إغالقها مت�أثر مبحيطه ،وعليه �أن يحارب حتكُّمات
على نف�سها ،فهي منفتحة على بنى �أك�بر البيولوجيا به ،ويقلل من دور ردود الأفعال،
منها ،وهكذا �إىل �أن ن�صل �إىل بنية الكون التي ت�سببها �سخونة الوقائع .فاالنف�صال عن
الكلية .وتف�سري الظواهر ب�سبب واحد يقود احلالة ،لت�أملها عن بعد ،ي�ساعد على الو�صول
بال�ضرورة �إىل �أحادية التف�سري ،وهو �شكل من �إىل اجلوهر وك�شف القانون الفاعل فيها،
�أ�شكال اجلربية التي ال ميكن �أن تقدم �أجوبة فالغو�ص يف م�ستنقع الأعرا�ض ال ميكن �أن
�صحيحة ،فعلى م��ن ي��ري��د معرفة جوهر ي�صل بنا �إىل املحركات الأ�سا�سية للظاهرات،
الق�ضايا �أن يف ّعل مقولة تعدد الأ�سباب ،ومعرفة �أ�سبابها الكامنة ،وراء ما تظهره
جتليات ال�سطح.
وتفاعل ت�أثرياتها يف الظاهرة الواحدة.
تبد�أ معرفة الظواهر باحلوا�س ،وتنتهي
يف ع��امل اليوم املت�صف باالنفتاح و�شدة
التداخل ،وتنوع املعارف وغناها ،واالت�ساع بالعقل ،ال���ذي عليه �أن ي�صدر الأح��ك��ام،
لكم املعلومات التي بعد معاجلتها يف خمتربه ،بكل ما ميلكه من
املذهل عمودي ًا و�أفقي ًاِّ ،
���س��اع��دت على تو�صيلها ث���ورة االت�����ص��االت خمزون ثقايف ،ومعريف ،وتاريخي :فردي..
احل��دي��ث��ة ال��ت��ي جعلت م��ن ال��ع��امل يف ه��ذا وجمعي.

قراءات نقدية

�سنلتقي ذات م�ساء يف يافا
للكاتبني عمر جمعة وعبري القتال

الرواية هي �صرخة احلب
يف مواجهة غول الإرهاب

•عبد احلكيم مرزوق
ع��ن وزارة الثقافة  -الهيئة
العامة ال�سورية للكتاب �صدرت
رواي���ة «�سنلتقي ذات م�ساء يف
يافا» للكاتبني عمر جمعة وعبري
القتال يف جتربة جديدة للكتابة
امل�����ش�ترك��ة وال��ت��ي تن�ضم ال��ي��وم
للمدونة ال�سردية العربية.
ت���روي «�سنلتقي ذات م�ساء
يف ي��اف��ا» ح��ك��اي��ة ه���ذه الأر����ض
وتتغلغل عميق ًا يف حبل الوريد
الذي يربط �سورية بفل�سطني من
خالل ق�صة حب نبتت بني كروم
الزيتون وبيارات الربتقال ،وامتدّ
نب�ض القلب لن�سمع فيه ومنه
�أ�صوات من عا�شوا �أو رحلوا يف مدن حتزن وتفرح ،تبكي وت�ضحك ،تكره وحتب،
تنفر وتع�شق مثلنا متام ًا! ،ومن �سوى مثل هذه الرواية ي�ؤ ّرخ ويحفظ و�صية �أم
ُ
أحب يافا يا كنعان ..هذه الأر�ض لنا يا ولدي ..لقد �سقيناها بدماء
تقول البنهاَّ � :
ال�شهداء ..فيها ولدنا وفيها نعي�ش و�سنموت فيها �أي�ض ًا ..احفظ �سنابلها ودواليها
املعر�شة تتعانق وتتخا�صر كالع�شاق.
ّ
و�سطورها �أي�ض ًا تعود �إىل جبال الالذقية لن�صغي �إىل ما باحت به البتول قبل
عبورها �إىل «�أم الغريب»� :إنها �أ�صوات من كانوا �أ�سمعها تتنقل يف �أزقة القلعة..
�ضحكات الع�شاق ..وهدهدات الأمهات ..معول فالح ومنجل ح�صاد� ..أ�صوات �سهام
تنطلق خمرتقة ف�ضاء ال�صمت ..كل هذا �أ�سمعه كلما جئتُ �إىل القلعة ..ك�أمنا
ت�سكنني �أو �أنني كنت يوم ًا يف ذاك الزمان من رعاياها ..رمبا كنت �إحدى فاتناتها.
ولأن اجلوالن بوابة العبور من �سورية �إىل فل�سطني فقد اختارت العا�شقة �أن
مّ
لترتن بن�شيدها الأزيل :يا ي�سوع خذين �إليه
تلتحق مبواكب العائدين �إىل البالد
احلاجة �إىل �أر�ضه ..خذين �إليه واتركني �أنام يف قرب قلبه ..يا ي�سوع � َ
أتيتك
و�أنا
ّ
من ال�شام �إىل فل�سطني �أم�شي على جمر ال�شوق �إليه ..فه ّال �ضممتني بني جناحيك
ونرثتني يف دربه عندما يقوم من نومه مي�شي على قرنفل دمي.
«�سنلتقي ذات م�ساء يف يافا» رواية تكتنز بالأحداث امل�شوقة وال�شخ�صيات
املرتعة بال�شغف وع�شق هذه الأر�ض� ..إنها كما قال ال�شاعر الكبري خالد �أبو خالد
«ن�شيد حب كبري يف زمن ياب�س».
الرواية من �إ�صدار الهيئة العامة ال�سورية للكتاب ( ،)2016يف نحو 300
�صفحة من احلجم الو�سط� ،ص ّمم غالفها� :أ�سامة يعقوب))
وقالت الكاتبة عبري القتال عن روايتها :
الرواية اليوم هي رد على احلرب التي تقتات كل جميل يف حياتنا ..هي �صرخة
احلب يف مواجهة غول الإره��اب ..عندما قررنا �أنا وزميلي الأ�ستاذ عمر جمعة
دخول التجربة ،كنا ن�ضع يف وجداننا كل هذا اخلراب الذي ي�ستهلك �أرواحنا..
�أردنا �أن ن�ؤكد �أحقيتنا باحلياة ..و�أننا ما زلنا نعي�ش احلب وما تزال الأمكنة
ت�ستقبل الع�شاق.
�أي�ض ًا يف الوقت الذي كان ما ُيدعى الربيع العربي وممثلوه ممن باعوا ذاكرتهم
ميار�سون قبحهم يف حمو اجلغرافيا وتبديد جماليات تربينا عليها �أردناها
�أن تكون �صوت ًا مدوي ًا ي�ؤكد �أن فل�سطني ما تزال جنوب �سوريا احلبيبة و�أن كل
�أوالدها وع�شاقها البد عائدون قريبا وقريب ًا جدا
وتعترب رواية �سنلتقي ذات م�ساء يف يافا هي الرواية الأوىل ولها كتاب بعنوان
«رحيل باجتاه العودة -ذاكرة ال�شتات والداخل الفل�سطيني»� -صدر عن احتاد
الكتاب العرب  2014حتت ا�سم درا�سة

قراءات نقدية

•�سامر �أنور ال�شمايل
لي�ست ال��ك��ت��اب��ة ط��ري��ق��ة ح��ي��ادي��ة يف
احلياة ،فاملبدع �أثناء العملية الإبداعية
يفرغ على الورق �شيئا من �أفكاره وم�شاعره
و�أحا�سي�سه بن�سب غ�ير من�ضبطة تبعا
للحالة التي يعي�شها حلظة التدوين ،لهذا
جند تنوع �شواغل الكاتب نف�سه من كتاب
�إىل �آخ��ر ،وق��د تختلف من ن�ص �إىل �آخ��ر يف
الكتاب ذات��ه .ولكن هذا ال يعني �أن للم�ؤلف
ال�سلطة التامة على ن�صه كطرف وحيد خمول
لتف�سري املكتوب وت�أويله ،فللمتلقي -بح�سب
النظرية البنيوية و�أن�صارها -حرية الت�أويل
تبعا لدرجة توا�صله مع الن�ص ،وكذلك الناقد
كقارئ منوذجي .فالن�ص الأدبي قابل لقراءات
متعددة بغ�ض النظر ع��ن �إط�ل�اق الأح��ك��ام
التقييمية تبعا ملدار�س النقد الكال�سيكية التي
خرجت عنها تيارات احلداثة وما بعدها.
•••
يظهر الزمن بدالالته يف �أك�ثر من �صورة
يف املجموعة ال�شعرية (جرار ال�ضوء) ورغم
ذلك ال نعرث على ق�صيدة واحدة تتناول الزمن
كمو�ضوع م�ستقل ب�شكل مبا�شر حتى يخال
القارئ �أن تلك ال�صور �أتت عفو اخلاطر لت�صنع
بطريقتها ما �أماله الال�شعور الفردي باعتباره
املخزون اخلا�ص الذي يرفد بطاقة متعالية
�أي ن��زع��ة �إب��داع��ي��ة ل��دى الإن�����س��ان -ب��ر�أي
�سيغموند فرويد -يف حال مل تكن تلك ال�صور
تراكما معرفيا جماعيا -بر�أي كارل يونغ� -أو
مبعنى �آخ��ر �أي ن�ص ه��و بناء على ن�صو�ص
�سابقة ي�ستفيد منها الكاتب يف �صنع ن�صه
اخلا�ص -ب��ر�أي جوليا كري�ستيفا -وبالطبع
هذه �أحكام نظرية حتاول ك�شف �أ�سرار الن�ص
الأدبي وعوامله كل منها بطريقته.
وق���د اخ�ت�رت �أال �أك��ت��ب ع��ن ت��ل��ك ال�صور
املتوارية يف كل ق�صيدة على حدة يف املجموعة
املذكورة باعتبار الق�صائد املجتمعة ت�شكل ن�صا
مت�شابكا ،وذل��ك بهدف �إظهار ر�ؤي��ة (حممد
غري�س) باعتباره ي��ق��دم خال�صة جتربته
احلياتية وال�شعرية يف املجموعة نف�سها،
بافرتا�ض �أن العمل الأدب���ي املنجز ذروة ما
يتو�صل �إليه املبدع يف حينه ،و�إال ما كان ن�شره
واحتفظ به لنف�سه.
يفتتح ال�شاعر جمموعته بق�صيدة (ميالد)
التي حملت داللة زمنية ظاهرة منذ العتبة
ال�سردية الأوىل باعتبار امليالد بداية رحلة
الإن�سان �ضمن زمنه اخلا�ص ،ومنذ ال�سطور
الأوىل ينك�شف الإح�سا�س املفجع بالزمن
ال��ذي خطف م��ن العمر زه��وت��ه وت��رك رك��ام
الأح�لام جانبا ،فيبد�أ الكالم بـ(ال) الناهية
�أول مفردات ال�سطر الأول:
(ال ت�س�ألوين
َ
عمرك املبتل
كم م�ضى من
بالأحالم)
ويكاد ينعدم الإح�سا�س بالزمن ل�سرعة
فراره من بني �أ�صابع الأم��اين ،في�سود ال�شعور
بالالجدوى من القيام ب�أي فعل ،لهذا مل يعد
لالنتظار من معنى بذاته ،و�صار جمرد عادة
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ال�شاعر محمد غبري�س..
وهواج�س الزمن والرحيل
مكت�سبة فيها الكثري من العبث:
(مير الوقت كالريح ال�شريدة)
وثمة نكو�ص �إىل املا�ضي يف م�سرية العمر
الق�صري .ولعلها حماولة لإي��ق��اف الزمن عن
التقدم حيث الرغبة الدفينة بالعودة �إىل
الطفولة عندما مل يكن للزمن تلك ال�سطوة
ال�ضارية:
(�أيها العمر
الذي خب�أت فيك طفولتي
ال تنتظرين عند بابك)
وحت�����ض��ر ال���ذك���ري���ات ع���ن الأم احل��ن��ون
بدالالتها االيجابية دائما كمالذ من خذالن
الأوقات املخيبة للآمال:
(عيناك �أمي
تكفياين للأبد)
تظهر امل���ر�أة ككائن من��وذج��ي غ�ير خا�ضع
للزمن ال�ضيق الذي يعاين ال�شاعر من ا�ستالبه،
�أو هي احللم البهي بعيد املنال .بل حتى عندما
تكون املر�أة قريبة ودانية ال يراها يف اللحظة
الراهنة و�إمنا يف زمن �آخر ،غالبا الآتي ،لأنه
يرى فيها الأمنية العزيزة:
(ودمت �ضياء العمر
يف مقلة الغد)
كما ي�صرح �أن��ه يف ح��ال ع��دم احل�ضور فلن
يكتب له العي�ش يف الزمن املرتقب الذي يعلق
عليه �آماله كلها ،و�إن كانت قليلة ومتوا�ضعة:
(بغريك لن �أعي�ش غدا)
ِ
والأنثى يف هذه ال�صور مثال للرغبة املفتقدة
للت�آلف مع الزمان ،واملكان �أي�ضا .ولكن احلب يف
الزمن ال�شريد ي�أتي يف غري �أوانه لأن ال�سنوات
ت�سرق من العمر ،وتفنيه ،وجتعل من ال�سنوات
املا�ضية ركام ذكريات تثري احل�سرة واحلنني:
(عرفتك
ِ
�ضيعتُ
عمري
بعد �أن
�سنين ًا)
وه��ذه املعرفة امل��ت���أخ��رة نتاج الإح�سا�س
با�ستحالة الت�أقلم مع الزمن ،والقبول بحالته
الراهنة ،وهذا ي�ضاعف الإح�سا�س ب�ضرورة
احل��ب ال��ذي هو حماولة للعي�ش وال��ت��وازن يف
الزمن املعي�ش .فالعا�شق الذي تقدم به العمر
ي�شعر باحلاجة �إىل احل��ب ،بل �إىل العطف
�أكرث من ذي قبل لأن ال�سنوات مل تعد تت�سع
ملزيد من اخليبة:
(كلما يا فتاتي
تقدم بي مركب العمر
�أحببت عطفك)
ولعل الكتابة هي حماولة لتثبيت ال�شعور
بلحظة ما على الورق ،وبذلك يحاول ال�شاعر
خداع الزمن ولو على ال�صفحات البي�ضاء ،لهذا
يكون احلب جتربة غري مكتملة يف ق�صائد غري
منجزة كما ينبغي:
ُ
(عرثت على م�سودة
لن�صف ق�صيدة غ�ضبى
وبع�ض خرائط
للذكريات
ُ
�شعرت بالكلمات

ت�سقط ملء �شهوتها)
وال��ن�����ص��ف ال��غ��ائ��ب للق�صيدة ي�شري �إىل
التجربة الناق�صة ال��ت��ي مل ي�سمح الزمن
ال��ع��ج��ول ب���إمت��ام��ه��ا� ،أم���ا ال�����س��ق��وط امل��ج��ازي
للكلمات فيعيد �صياغة ال�صورة ذاتها من زاوية
�أخ��رى .وبهذا املعنى تكون الكتابة حماولة
لرفع التجربة املعي�شة �إىل م�صاف ال�شعر،
ولكن قد تظل الأمنيات جم��رد كلمات على
الورق ال�صامت:
(فليت الدهر ينهي وحدتي)
	وال يبتعد ال�شاعر اللبناين عن
زمنه ال�شعري املغلف باحلنني والذكريات
عندما يخاطب مدينته التي �أحب (بريوت)
فيحاورها وك�أنه يتحدث �إىل املر�أة الغائبة.
بل وتت�سع م�ساحة الغربة لت�شمل م�ساحات من
الوطن الأكرب من (حيفا) �إىل (بغداد):
(ماذا �سنرتك للغد الآتي
�سوى
ما�ض وذكرى مرة)
	ويف نهاية الرحلة الق�صرية يطرح
ال�شاعر ال�س�ؤال املريب على نف�سه بعدما تكلم
عن الفناء ال��ذي ينال من كل الكائنات على
وجه الأر�ض ،وعندها يتحدث عن املوت الذي
نفر من الكتابة عنه ب�شكل مبا�شر يف الق�صائد
كلها ،رغم املواجهات التي جمعته معه مرارا،
و�إن ب�شكل متوار:
(لي�س يل
�أي وجود حتى
ال غد يل
ال زمان ثان
من �أنا)
وليتخل�ص ال�شاعر من الإح�سا�س املفجع
برحيل امل����ر�أة ،وال��رح��ي��ل ع��ن ال��وط��ن ،ثم
الرحيل الأخ�ير عن ه��ذه الأر����ض ،يلج�أ �إىل
حماولة �أخرية لعله ينقذ نف�سه من هذا ال�ضياع
فريفع �صالته �إىل الإل���ه ويطلب الرحمة.
وهنا متايز ال�شاعر عن �أكرث ال�شعراء الذين
ي��وا���ص��ل��ون تيههم دون ت��ق��دمي ال��رج��اء يف
اخلال�ص املرجو ،وبذلك تبقى لديهم الأ�سئلة
معلقة كحالة تراجيدية ال تنتهي.
•••
يف (جرار ال�ضوء) و�ضع (حممد غربي�س)
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تظهر املر�أة ككائن منوذجي غري
خا�ضع للزمن ال�ضيق الذي يعاين
ال�شاعر من ا�ستالبه� ،أو هي احللم
البهي بعيد املنال.

�شيئا من جتربته احلياتية والثقافية ووظفها
يف ن�صه معتمدا على �أدواته املعرفية البارزة يف
�سمات خا�صة لعل �أبرزها االتكاء على اجلملة
املوجزة ،والعمل على الق�صيدة غري الطويلة،
وبالتايل ت�شكيل ن�ص يعك�س دفقة �شعرية
تختزل الهواج�س التي ت�ؤرقه ،وذلك يف حيز
معاجلة �شفافة مغلفة بحزن رقيق ال تفجع
فيه وال ن��واح .ومن هذه الزاوية نكت�شف �أن
ال�شاعر الر�صني مل يلق بنف�سه يف تيه املغامرة
وجدل الأ�سئلة املعلقة .بل جنده يكتب على
طبيعته بعيدا عن ال�صنعة ال�صعبة التي قد
جتعل ق��راءة ال�شعر عملية مربكة �شاقة.
بل لعله ف�ضل االنحياز �إىل ال�شريحة الأو�سع
من القراء لرغبته الداخلية يف التوا�صل مع
القارئ العادي يف حياته اليومية.
•••
اخرتنا تفكيك ن�صو�ص املجموعة ال�شعرية
للو�صول �إىل مقوماتها الأب����رز ،ث��م �إع���ادة
تركيبها لقراءتها باملح�صلة كن�ص واحد ،يف
حماولة لك�شف �أه��م العالمات والعالقات يف
الن�ص ذاته ،دون �إغفال ح�ضور امل�ؤلف باعتبار
ح�ضور ال�شاعر �أكرث ب��روزا يف العمل الأدبي
مقارنة مع فنون النرث.
و���س��واء ك��ان��ت الكتابة �شعرية �أم نرثية
فثمة م�ساحة رحبة للبحث فيه ،والتوا�صل
معه ،فكل ن�ص �أدبي بطبيعته قابل لأكرث من
قراءة!.
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شعر
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ملء قبر ال�ضجيج

تداعياتٌ في
ح�ضرة �شهيد

• �سليمان ال�سلمان

�سئم ُ
ج�سوم
املوت م�سرتاح
ٍ
حني فا�ضت عن القبو ِر
و�سارت يف دروب الأوها ِم
ت�شكو مداها .
ٌ
ورحيل عن عتمة القرب ..
ده�شة
يف
ٍ
�أردفته ..خطاها .
رب ..
وقف الق ُ
�سراً..؟!
َم ْن َترا ُه ..تخطّ اه ّ ..
� َّأي بوابة – �صاحبي – ُجزْ َتها
َ
الغبية
وملن ترتك احلفر َة
لو �ضجت �أحالمنا فيها ..
وكيف تراها ؟!
عتمة
حني مت�ضي ب�أغنية النور يف
ٍ
ل�ستَ تدري
وال هي تدري
و�أنا جاهل ..
ت�أكل الده�شة قلبي
وللقلوب لظاها .
.............
�أرجعتني الأوهام يف ظلمتي
�إىل حيث كان وكنا .
ذاك يف قربه
َي َلذُّ له �صمت ٌ
ثقيل

و�أنا ملء قرب ال�ضجيج
�أعزف موتي
ول�ست �أدري املتاها ..
يا �أخا املوت!..
َ
حولك
ال حول ..وال
�أما �أنا  ..فحايل ..
كلُّ ما بي  ..لحَ َ اها .
�أنت ما زلتَ حيث �أنتَ
ال�س َعايل ..
ّ
ولكن حويل ّ
وكم كرهتُ  ..لحِ اها .
........
�ساعة ..
قيل يل � :صرب
ٍ
مير الدهر ..
ثم ُّ
َ
ا�ست�ضافك جمنونٌ ..
كيف
على قارعة العقل؟!
حم امل�سحور ِة
الر ِ
ف�أقبلتَ من عتمة ّ
حتى حارت دمائي
ملء �أثواب �أمي التي تتباهى .
..........
موته
فاذهبي خلف َم ْن قام ِم ْن ِ
يا حياتي!..
ويح دنيا !..
ننام فيها ون�صحو
وال نريد �سواها .

ولكنَّ ال�سّ ماءَ  ..لنا!

• دميه اجلباعي
بخو ُر ُجنو ِننا الآتي..
َغيم مدىً ويمُ ْ ِط ُرين!
ي ُ
أنفا�س ُم َع َّت ٌ
قة...
و� ٌ
ُتع ِّمدُ َّ
كل �أقداحي..
كخم ِر ال َّر ِّب يف الأ َز ِل!
� ِأح ُّب َك ح َ
ني تق َر�ؤين...
�أح ُّب َك ح َ
ني تك ُت ُبني..
�أح ُّب َك ح َ
ني ت�صل ُبني
يح � ً
آلهة...
ب�ص ْم ِت ال ّر ِ

َ
ّريان
ل ِت ْ�سم َع
�شهقة الن ِ
جمر..
من �ش َف َت ِ
ني ُ�أ ْط ِب َقتا على ٍ
حرق َّ
ف َ�أ َ
كل ما ُقلنا...
ومل َن ُق ِل...

تنح ُرنا...
فهذي الأر�ضُ َ
وهذي الأر�ضُ َتلع ُننا..
وهذي الأر�ضُ ...
َت ْع ِق ُرنا!
ماء ..لنا..
ال�س َ
ولكنَّ ّ
الغيم ....مل َت َز ِل!
ُ
وح ْبلى ِ
ف َيا �أ ْرحا ُم ...عوديني..
ِّ
وغطيني!
لأُو َلدَ ك ّلما َ�س َقطتْ
طاف ا َ
ِن ُ
خل ْل ِق يف ُح ُلمي!
و� ْأحيا...
ك ّلما َ�ص َر َختْ ..

َو ُلو ُد الفج ِر مِنْ �أَلمَ ي!
و�أ ْكبرُ َ  ...ك ّلما َ�ص ُغروا..

ري�شة َ�س َقطتْ ..
آخر ٍ
و� ُ

على مه ٍَل..

هم...
ب َر ْ�س ِم ّ
ال�س ِ

على مه ٍَل..

ال ..واملنفى...
وال َّن َّب ِ

على مه َِل!

• د .نزار بني املرجة
� ..س�ألته هاتيك املدائن والقُرى
� ..س�ألته هاتيك اجلبال
� ..س�ألته هاتيك الوها ْد
 وعندما تدعو البالدعلى احلياد!-
فال وقوف ْ
 ..و�صامت ًا..
		�أعطى وجا ْد
 ..دمه املِدا ْد
		
ال�سفر املقدّ �س:
 ..هو يكتب ِ
قب�ضة جمر الق�ضية
يف
ِ
قب�ضة عرق الزنا ْد
 ..يف
		
ِ
وال تراجع ..ال خنوع
واختار يعرج لل�سما كالأنبياء
 ..وال رقا ْد
		
ٌ
يقظة ..هو ه ّبة الإع�صار
هو
 ..هو �صهوةٌ
لل�صافنات من اجليا ْد
		
 ..هو من يجود
		ولي�س ي�سبقه جوا ْد!
جرح يف البالد
فعندما يدعوه ٌ
 ..فال تخاذل ..بل عنا ْد
		
  ..ال ت�س�ألوه�صانع جمد البال ْد
		
هو ٌ
 ..م َل َك ال�ضمائر والف�ؤا ْد
  ..ال ت�س�ألوه ..هو ال�شهيد ..فهل عرفتم ما �أرا ْد؟!
		

•حممد رجب رجب
ال�صباح:
ت�سائلني �أغاريد ّ
املالح؟
�أ�شاقك يف الهوى وجه ِ
ف�أغ�ضي ،كيف �أوقظها اللّيايل
اجلراح
تنام على مكابرة
ِ
�أعلّل خافقي :يا قلب مه ًال
داح؟
كفاك� ،أما تعبت من ّ
ال�ص ِ
تلم من �أنْت منه
ف�أرمق :ال ْ
أقاح
ف�أغبطه على طعن ال ِ
ع�شق
ف�إن � ُأك يف الغرام ربيب ٍ
نعمتُ
الفالح
حي على
ِ
ِّ
بحي ّ
�صب
فما من ٍ
عابر يف دار ٍّ
باجلناح
وعند الغيب يقذف
ِ
نبي
لئن ه ِّيمت ،كنت �أخا ٍّ
القراح
بال�صفو
يدار عليك ّ
ِ
تخب يف النّجوى �شقي ًا
وحني ُّ
الرماح
ف�شيطانٌ على كتف
ِ

�سماح
زالل ّ
ال�شوق نبعة كلّ
ح�سن
ٍ
الو�ضاح
وبحر الكون �آالء
ِ
•••
ملهجة �صديت وفا�ض ًا
عجبت
ٍ
ال�صراح؟
�أما عودٌ �إىل املاءِ
ِ
ٌ
فمثقال من الوجد امل�صفّى
البطاح
ميازيب ت�ضوع على
ٌ
ِ
هجر
بال�سالف و�ضري ٍ
فط ّهر ّ
ِراح
تذقْ يف الو�صل �أكواب امل ِ
ك�أنك ما برحت ثرى جنانٍ
�صاح
وتفّاح املالمة دون ِ
•••
ال�صباح
ت�سائلني �أغاريد
ِ
املالح
�أ�شاقك يف الهوى وجه ِ
وجد
ف�أهتف للنبيذ برث ٍ
ال�سماح
نعم �أ�شتاق يا وجه ّ

قصة

• حمزة ب�سـو (اجلزائر)
«قد تبدو احلقيقة خياال ،ولكنّها
احلقيقة».
ما �إن فتح عينيه للدنيا حتى
�ألفى على عاتقه م�س� َ
ؤولية الكهل
على عياله ،كان كثيف ال�شعر ،م�ستدير
الوجه ،عري�ض احلاجبني� ،أبي�ض الأ�سنان ،عيناه خ�ضراوان،
ب�شر ُته متيل �إىل ُ
احلمرة،
ملمحه يوحي بالرباءة ،غري �أنّ
ُ
الزمان نحت ج�سمه نحتا ..كان ي�سكن مع �أ ّم��ه و�أخواته
الأرب���ع ،ت��ويف وال��ده يف ظ��روف غام�ضة قبيل اال�ستقالل
(يقال �إنّه التحق ب�صفوف املجاهدين) ،مل تكن عائلته متلك
ونعجة كانت هدية
�سوى كوخ من احلجر والطني والقرميد،
ٍ
من “العربي” �إىل ابن �أخته حممود ،كان يرعاها بالقرب
من الوادي املجاور لهم ،كم كان �سعيدا حني حبلت نعجته،
وكان �أ�سعدَ حني ولدتُ ..بعيد ا�ستقالل اجلزائر ()1962
�أ�ضحى التعليم �إجباريا ،ومع بداية املو�سم الدرا�سي جاء
العربي �إيل ابن �أخته:
 حممود �أب�شر� ،ست�صري تلميذا كغريك من الأ�صدقاء...ُ
جتاوزت �سن ال�ساد�سة ...عمري ثماين �سنوات ،هل
 لقد�سيقبلونني؟
 طبعا ،فقط عليك �أن جتتهد يف درا�ستك ليكون م�ستقبلكزاهرا...
ظل حممود يفكر ط��وال اليوم يف كيفية التوفيق بني
الدرا�سة والرعي ويفكر يف حال عائلته التي تقتات على
�صدقات اجلريان وبع�ض الأقارب .وهذا ما زاد من عزميته
على االجتهاد يف الدرا�سة.
كانت جتربتُه الدرا�سية ناجحة ،كان ينتقل من �سنة �إىل
�أخرى من دون عناء ...ويف كل �سنة تلدُ نعجته خروفا...
يف الرابعة ع�شرة من عمره اجتاز حممود �شهادة التعليم
االبتدائي ،وبعد �أي��ام معدودة ظهرت النتائج ...كم كان
�سعيدا حني ر�أى ا�سمه �ضمن قائمة الناجحني ،اجته نحو
َّ
ليزف خرب جناحه:
منزله مهروال
�أمي �أمي جنحت جنحت�آه يا ول��دي م��ب��ارك...م��ب��ارك ..لطاملا انتظرت هذااليوم ...و�أجه�شت بالبكاء.
�إنها دموع الفرح ...غري �أنّها ما لبثت �أن حت ّولت �إىل دموع
الأ�سى وال�شجن ...حني غدا حممود يف الغد �إىل املدر�سة مع
�أ ّمه ،مل يجد ا�سمه �ضمن قائمة الناجحني ،بد�أ ي�صرخ� :أين
هو ا�سمي �أين؟ حينها جاء �أحد اجلريان وقال لهما:
قدمت البارحة لر�ؤية قائمة الناجحني� ،سمعت
عندما
ُ
م�س�ؤول احلر�س البلدي يتحدث مع مدير املدر�سة و�أمره �أن
ي�ضع ا�سم ابنه الرا�سب مكان حممود...
 وملاذا ابني بالذات ،قالتها ب�صوت مرتفع والدموع تغمرُمقلتيها
 قال� :سمعته يقول للمدير حممود يتيم وعائلة فقريةال ت�ستطيع الإنفاق على ابنها ،خ�صو�صا و�أنّ املتو�سطة تبعد
عن قريتنا بحوايل ع�شرين كيلومرتا� ،أما �أنا ف�أ�ستطيع �أن
�أنفق على ول��دي و�أوفّ��ر له كل ما يحتاجه لذلك ،ف�أقنع
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الب�سمة المغتالة
املدير.
�أم�سكت ولدها من يده وان�صرفت قائلة لو كان والده حي ّا
ملا ...هذي هي الدنيا (العني ب�صرية واليد ق�صرية).
بعد عامني من ذل��ك ت�ضاعف ع��دد النعاج واخلرفان
لي�صبح ث�لاث��ة ع�شر ،ك��ان حم��م��ود يرعاها بالقرب من
ال��وادي ...يف �أحد الأي��ام ذهب حممود �إىل الغابة جلمع
احلطب وت��رك خرفانه بالقرب من امل��ن��زل� ...أت��ى عليها
الذئب زواال وهم عنها غافلون ف�أهلكها جميعا ومل ُيبق منها
خروفا على قيد احلياة ،كانت جم��زرة حقيقية ،خروف
بال �أط��راف و�آخر بال ر�أ���س ،و�آخر و�سط بركة من الدماء
والأح�شاء .ملا ر�آه��ا حممود ُبهت وك��اد يغمى عليهّ ،
التف
اجلريان حولهم ليوا�سوهم يف م�صيبتهم ،كان اجلو جنائزيا،
ال�صمت ي�سود املكان ،عالمات الإ�شفاق مرت�سمة على وجوه
املعزّ ين واملوا�سني.
قرر حممود �أن ي�سافر مع خاله �إىل
بعد هالك الغنمّ ،
العا�صمة يف رحلة بحث عن العمل ،علّه ي�سد بع�ض حاجيات
تعد له حقيبة لل�سفر...
عائلته ،طلب من �أخته “�صف ّية” �أن ّ
أع��دت له القهوة� ،شربها مع
يف ال�صباح الباكر �أيقظته و� ّ
�أفراد العائلة وهم يتجاذبون �أطراف احلديث:
ول��دي حممود العا�صمة مدينة كبرية ،تختلف عن
قريتنا كل االختالف ،كن حذرا...
 ال تخايف يا �أم��ي �س�أجد عمال و�أجلب لكم ماال كثريالنعي�ش بكرامة...
 �أخي احذر عند عودتك من الل�صو�ص خا�صة يف الأماكناملزدحمة
-ال تخايف يا �صف ّية ما ْيكون غري اخلري
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حماك اهلل يا حممود ابني( ...قالتها والدموع تتزاحممن مقلتيها) مل تكن لتقبل ب�سفره لوال احلاجة املِلحاحة.
 مع ال�سالمة...حمل حممود حقيبته واجت��ه �صوب منزل خاله ،ويف
طريقه التقى مب�س�ؤول احلر�س البلدي ،نظر �إىل حممود
نظرة �إ�شفاق ...ظلّ ُيحملق يف خطواته املتثاقلة �إىل �أن
غاب عن ب�صره.
و�صل �إىل بيت خاله� ،سلم على زوجته ،ثم انطلقا نحو
موقف احلافالت ،بعد ن�صف �ساعة جاءت احلافلة والدخان
ي�صعد من مدخنتها ك�أنها قطار بخاريُ ،
حل�سن احلظ بقي
املكان لثالثة �أ�شخا�ص ...جل�س حممود قرب النافذة يت�أ ّمل
�سحرالطبيعة ...غري �أنّه ظلّ �شارد الذهن� ...أوجاع الفراق
تع�صر قلبه� ،إق�صا�ؤه من الدرا�سة خ ّيب �آماله وطموحه.
م�صرع �أغنامه كان القطرة التي �أفا�ضت الك�أ�س
تن ّهد حممود َت َن ُّهد احليارى ثم راح يغط يف نوم عميق...
مل ي�ستيقظ �إال على �ضجيج العا�صمة ،كان منده�شا ،مل ير
يف حياته ذلك االزدحام ،وتلك البنايات ال�شاهقة بالن�سبة
له ...نظر �إليه خاله ثم قال:
�أر�أي��ت يا ابن �أختي ،املدينة خمتلفة عن قريتنا ...مل
ينب�س حممود ببنت �شفة ،ظل م�شدوه العينني� ،شارد الذهن
�إىل �أن و�صال �إىل �شقة عمال البناء.
ا�ستطاع حممود �أن يت�أقلم مع �أج��واء املدينة واعتاد
عمله اجلديد واملتمثل يف م�ساعدة البنائني� .صحيح �أنّ
طبيعة العمل ال تتنا�سب و�سنّه غري �أنّ الغاية تربر الو�سيلة.
ق�ضى حممود ثمانية �أ�شهر يف املدينة يكابد ال�شقاء
ويعاند العناء ..جمع مبلغا ماليا معتربا ،حينها قرر العودة
ـــــد �أوراقه
�إىل �أهله ...بعد جمع �أمتعته و�أغرا�ضه راح ي ُع ّ
النقدية ويفكر يف مو�ضع يخبئها فيه خوفا من الل�صو�ص..
لب�س جوربيه ثم و�ضع النقود يف حذائه وانتعله ثم اجته
مع خاله نحو حمطة احلافالت ،كان اجل ّو مكفهرا والأمطار
تنزل بغزارة ..ركبا احلافلة وراح حممود يغط يف نوم عميق
�إىل �أن و�صال �إىل القرية� ،أيق�ضه خاله ووا�صال �سريهما
فرقَ بينهما ،ليوا�صل
حتت الأمطار املتهاتنة �إىل �أن بلغا َم ِ
مت�صاعد
�ضيق
ٍ
حممود طريقه �إىل بيته عرب طريق ترابي ٍ
موح ً
جراء تهاطل
مع اجلبل ،غري �أنّ هذا الطريق �صار ِ
ال ّ
الأمطار ..ما �إن و�صال حتى �أ�سرعت نحوه �أخته “�صفية”
ّ
كالقط املبلّل.
ت�ضمه �إليها وتقبله ..كان
أعينهن،
ثم �أقبلت �أمه و�أختاه ،ودموع الفرح تنهمر من �
ّ
ارمتى يف �أح�ضان �أ ّمه ي�س�ألها عن حالها وت�س�أله عن �صحته.
بعد دخولهم �إىل املنزل راح ي�سرد عليهن ق�صة عمله يف
املدينة ...وبعد حلظات نزع حذاءه لي�سلم النقود لأمه...
كم كانت اخليبة كبرية حينما �أخرج النقود بالية ممزقة
وك���أنّ قار�ضا نال منها ،نعم �إنّها الرطوبة والأمطار� ..إنّه
البالء والأقدار.
�صائحا كاملجنون :تعب كلّها احلياة..
ظلّ حممود ير ّدد
ً
تعب كلّها احلياة ..تعب كلّها احلياة.
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• بديع �صقور

شعر
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بني �صوتي و�أنني املوج

بني �صوتي و�أنني املوج،
ر�سالة� ،أقولها لك:
ال تدع فر�صة للغرباء ،
والل�صو�ص
يت�سللون بها �إىل (( ر�أ�س
�شمرا))
كي يغرزوا خناجرهم يف
رحم ترابها املقد�س
�أبعدهم عن �شواطئ “ �أوغاريت”
“ ا�سكب �سالم ًا يف جوف الأر�ض”
“ �أكرث من املحبة يف قلب احلقول
كي تقيم يف الأر�ض وئام ًا ”.
ا�سكب دموعك يف جوف الرتاب
ولتنبت املحبة ،زهور ًا
تن�شر عطرها على عنق ال�سماء
-1�أول الليايل
(( من يف �سريرك يا ملك ))
�آخر النهارات
ذبل ال�صباح على غ�صن الغروب
-2تلم الريح �إزارها
ُّ
البيت بعيد
لي�س للغروب جناح
ولي�س لهذه الزهرة بيتُ ت�أوي �إليه ..
�إنها يتيمة كنبي
-3“ �أحالم الب�شر ت�شبه غيوم ال�سماء”
ما �أكرث �أ�صدقاءك يا �سيد “
كونفو�شيو�س”
“ حياة الإن�سان ت�شبه �شمعة يف مهب
الريح”

الع�شق

• علي حمفو�ض

ع�شقت من الن�ساء
ما علقن بي
و�أعملن يف قلبي الّرماح
و�أرفدنّ مباء احلب �سواقيا
ما �أجمل الألوان يف العيون
ك�أنّها
لبع�ضهن
در ٌر
ّ
ولبع�ضهن ك�أنها
ّ
�سماء �صافية
البحر �أو
ٌ
�شقراء ما �أجمل العينني فيك
عذب
وهي جتتاح قلب ُم ٍ
ف�أغار
�إىل �شفتيك يقبلها
وم�ضى عليها غافيا
�سمراء ما �أجمل ذراعيك التي
جمعت
قمم اجلبال على بطاح روابيا
حتى غدونا
كما �إذا
�إحدى الريا�ض الزاهية
بي�ضاء ما ح�سبت �أنّ للثلج حرارة
�ضممتك يف يدي
فوجدت �أن الثلج كاو
�أه �أرددها
نغم
ك�أنّها ٌ
عند ر�ؤياك
وعند الفراق
وعند التالقيا
ال�سماء
ُّ
احلب من نعم ّ
فال تكن مت�صوفا
�إ ّال به
فهو لكل داء الدواء ال�شافيا؟

�ش�آمُ املجد

• �سامي مهنا
�أبد ًا  ،القتلة هم من يطفئون
�شموع �أرواحنا ..
لأنهم ال يحبون الغناء ..
لأنهم مل يتعلموا املو�سيقى .
•••
« فقط عند نهاية ال�شتاء
ميكنك عدُّ �أفراخك «
(( مثل �شعبي �إيراين ))
فقط عندما تنتهي احلرب
ميكنك عد الر�صا�صات
املتبقية يف جعبتك
�ستعرف متام ًا :
كم �أطف�أت من ال�شموع ؟؟
-4“ تركت يف �شيئ ًا هنا  ،قبل رحيلي”
(( هيبا  ..من رواية
عزازيل))
وترك لنا القتلة
الكثري  ..الكثري  ..من القبور
والكثري  ..الكثري من
اليتامى  ،والثكاىل ،
والأزهار الذابلة .
-5كنهر عتيق
�أعرب �سهول اهلل ٍ
لأروي حقول القمح
لأغ�سل نهود ال�شقائق
كيف للقربات �أن تغت�سل بنهر دمي
بعد �أن جتف الينابيع ؟!
-6النار تلتهم ال�سحب العابرة
�أ�س�أل الريح
فيخت�صر الرماد ال�س�ؤال .

-7يكتفي النهر بالرحيل
تكتفي الزهرة بابت�سامة
تكتفي الغيمة بحمولتها من املطر
يكتفي الطفل ب�أغنية كي ينام
تكتفي الأم ب�ض ِّمه �إىل �صدرها ..
لكي متتلك العامل
يكتفي الغريب بر�سالة �شوق ..
وحكاية عن الوطن  ،والأهل ،
والأ�صدقاء .
-8على �أ ِّم اليتيم مررت �صباح ًا
و�أحزنني اللقاء
على �صفحات ال�صخور
قر�أت �أ�سماء ال�شهداء
وفوق جذوع ال�سنديان
حفرت ابت�ساماتهم
�أحزنني الذين ق�ضوا من �أجل ربيع
العرب .
-9يف مهب احلروب
يب�ست �أيامنا
وجردنا املوت
حتى من قبورنا .
-10كان �أبي مينح الأزهار
ح�صته من الهواء ..
يتقا�سم مع الع�صافري ..
حنطة املوا�سم
و�إذا ما �أحملت ..
يتقا�سم وع�صافري الدوري خبز تنورنا
العتيق .

إليك �أتوقُ اليو َم من ذا يرطّ ُب
� ِ
َ
ّ
وقُ
ويغلب
َجفاف النوى وال�ش يطغى
ُ
فيك ما يزيدُ ت�ش ّوقي
أكتب ِ
و� ُ
تقر ُب
ف�إنَّ �أنيني يف ال ِبعا ِد ُّ
ُ
دم�شقُ
أمنيات ق�ص ّي ًة
تراك ال
ِ
ُ
حُ
هٌ
جب؟
�أ َو ْج
جلي واملعامل ت ُ
ٌّ
عرفناك يا � َ
أر�ض ال�ش�آ ِم ع�ص ّية
ِ
فانتف�ضت ُ
وخ ِّيبوا
بحقد
غزوك
ِ
ِ
ٍ
�سن َ
تكتب ن�صرها
ال�صمو ِد احل ُِّر
ُ
ني ُّ
ُ
العزِّ
�أبقى و�أ�صلبُ 
تقول �ش�آ ُم
لكن ب�صولة
أم�س ْ
يعو ُد غزا ُة ال ِ
َ
أباطيل ،الدما َر وتكذبُ          
تقو ُد ال
فيه عما�ؤهُ  
دهرا �صا َر ِ
حلى اهلل ً
ُ
ً
وال�س ْم ُع يبلى ويعط ُب
عيونا ترى َّ
ي�سو�سُ الرعا َع الغا�شم َ
ني خمطّ ٌط  
ُ
روح البال ِد مخُ َ ِّر ُب
يف
ويعبث
ِ
وغرب يريدُ ّ
ال�ش َر لكن �أداتهُ    
ٌ
ُ
ّ
ال�شرق بيعوا وغ ِّربوا
رق كم يف
ِ
من ال�ش ِ
ٌ
ب�سيطة
�أدا ُة ال ُغزا ِة احلاقدينَ
ٌ
ذقونٌ
وعقل مغ َّي ُب
وجلباب
ٌ
ً
عزمية    
�شعب ال�ش�آ ِم
ولكنَّ يف ِ
ُ
وفيها قبو ٌر للغزا ِة ون َّح ُب
وفيها احل�سا ُم ُ
قاطع
احل ُّر �شفر ُة
ٍ
ُ
�ضر ُب
ومنها الزنو ُد
الواثقات و ِم َ
�ست�ضرب َّ
كل احلامل َ
ني بو�أدها
ُ
اليعربي املج َّر ُب
ويحمي الديا َر
ُّ
دم�شقُ
نراك �أ ّمنا وعزاءنا
ِ
َ
جمد دونها االبنُ وال ُأب
وقلعة ِ
�سرتجع �سور ّيا الأب ّي ُة كوك ًبا  
ُ
َ
�صلب
و�إن كان يا �شعبي
ُ
م�سيحك ُي ُ

ر�ؤىً

جنود على م�شارف ت�شرين
• يو�سف العيو
الوا�سعة
هلل
� ...أذهبُ �إىل ِ
ِ
جنان ا ِ
و�ألمَ ي يف �ساقي ،غ ُري �ألمَ ي يف قلبي!!!
ُ
حمة
ومالئكة ال ّر ِ
م�شارف ت�شرين ،
ني على
ِ
منثور ٌة كاليا�سم ِ
جنو ٌد ُه َنا  ..وجنو ٌد ُهناكْ
َ
م�شارف الإ�سعاف ،
منثورين كالور ِد على
ِ
َ
ي�سارعون نحو املُعذب َني ،
و�أنا ٌ
منهم
واحد ْ
و�ضعوين على نقالة  ،يقدّ َ
هم
مون َخدما ِت ْ
َ
إن�سانية
ال
ُ
�س
يف
د
ُغر
ي
لطائر
الغ�ساين
َ
ماوات َّ
ِ
َ
�سقط جريح ًا،
ُ
حمة ،
ر
ال
مالئكة
م
حتو
وحويل
ُ
َّ ِ
العظيم ،
وك�أين يف
�سموات الرَّبِّ
ِ
ِ
�أُ ُ
حلق من جديد يف الف�ضا ِء
إحداهنَّ ت�صد ُر هديالً،
ني � ُ
لأرى حمامت ِ
َت�س�أل ُني :عن �آالمي
�أجب ُتها :يا مالكي يف عُ روقي �آال ٌم َكثري ٌة
عيني ،
ت�ستطيع َني ر�ؤي َتها يف ِمر�آ ِة َّ
�شفتيك،
رحيق
ِ
فهاتي بل�سم ًا من ِ
ً
وجنتيك،
عناب،
ِ
وب�سمة من ِ
جاءت �إ َّ
يل تتبخرتُ
ْ
كخطوات املَها،
ِ
وت�س�أل ُني عن ْا�سمي
ُ
عينيك
ؤية
و�أنا الذي
ِ
قطعت بحور ًا لر� ِ
َ
َذب
ع
ال
ت�شرين
ء
ما
من
ل
بحر
كلآلئ
أ�شربَ
ِ
ِ
َ
ُ
إن�سانية لل ُمعذبنيَ
َ
يا من تقدمون خدما ِتكم ال
أر�ض  ،ومغار ِبها،
على م�شارق ِال ِ
َ
أر�ض،
وتبذلون الغايل يف �إ�سعا ِد ُك ِّل معذب على ال ِ
َ
ُ
ّ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
�أنحني َلك ْم .و�أقبل الأر�ض حتت �أقدا ِمك ْم،
ُ
ت�شرين  ،وجلنو ِد َك
�شكر ًا لك
ُ
امل�شارف �أح ّييهم
على
ِ
َ
للرفيق املقاو ِم!
فيق املقا ِو ِم،
ِ
حتية ال َّر ِ

•علي فرحان الدندح
وحدي �أنا
راج
�أ ْم�شي على ِم ْع ِ
ْ
ن�ش َو ِتنا ،
و ُق ْب َل ِتنا التي ..
َّ
�شارد
كحل ٍْم ٍ
حطتْ ُ
هو َ
ي�صر ُخ
ذاك ُ
يف تفا�صيلِ الر�ؤى ملّا َ
تال�شتْ
وموت قد توالىَ !!!
أغنية
ٍ
قاب � ٍ
َ
••

••

••

وم�ضى
يح يعْبرُُ
جنونُ ِّ
الر ِ
أمنيات
�
غمامة حتت ال�سماءِ
ِ
ٍ
تر َث النَّدَ ى
ُتريدُ �أنْ ِ
و�أرى
على ُج ْر ِف البحري ِة
�شم�س يف َّ
َّ
الظهري ِة
ظل ٍ
�أي َق َظتْني
ً
خ�شية منها على هذي احليا ِة ...
ب�أنْ متوتْ !!!

قصة
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هاج�س

العريّ يف ِظالل الدبّابات
• �سعيد ال�شيخ
 هل �أُطلق عليه النار،�سيدي؟
 انتظر ل َرن �أمره.
عاريا كما ولدته �أُم��ه
ان�برى لهم فج�أة من بني
ال���رك���ام ،وق���ف منت�صبا
مبواجهة دبابة ‘املريكافا’ ال
يبتعد عنها �أك�ثر من خم�سة
�أمتار .يحدجهم بنظراته املتحدية وهم
ي�ص ّوبون �إليه ف َّوهات البنادق ..كانت
حلظة ع�صيبة للجنود الذين مترت�سوا
على ظهر الدبابة حتى يدركوا امل�شهد
�أمامهم ،وما �أن تال�شت �صدمة املفاج�أة
حتى راح���وا يقهقهون� ،إال واح��د ظل
م���أخ��وذا بامل�شهد يت�أمله وق��د اكت�سى
وجهه مب�سحة من االك��ف��ه��رار ،وب��د�أت
ع�ب�رات تلتمع يف م���آق��ي��ه ب���دا وك���أن��ه
يداريها عن نظرات بقية اجلنود ..كان
يدرك مبا فيه الكفاية حجم م�أ�ساة هذا
الكائن العاري.
العري قد طال عقله ،فقده وهو يفقد
�أُ�سرته ب�أكملها.
لأكرث من �أ�سبوعني والقذائف تنهمر
من كل االجتاهات ومن ال�سماء.
�أط��ن��ان من احلديد وامل���واد احلارقة
تتوزع على بيوت خميم الالجئني.
مل يظل �شيء مل تنخره ال�شظايا.
وبع�ض ال��ب��ي��وت املتهالكة م��ن غ��ارات
�سابقة نالتها �أك�ثر من قذيفة ..كان
اللحم الآدم����ي امل��م��زق وامل��ت��ن��اث��ر بني
الركام يعود ويتمزق من جديد مع كل
قذيفة.
الرجل �شاهد ب�أم عينيه حلم زوجته
و�أطفاله الثالثة كيف تنخله القذائف،
وهو م�صاب ب�إ�صابات غري عميقة وقد
ا�ستقر حت��ت رك���ام امل��ن��زل ع��ال��ق��ا بني
الطوب لعدة �أيام ،ورمبا هو هذا الو�ضع
الذي َم َن َحه جناة ال يريدها بعد مقتل
جميع �أفراد �أُ�سرته..
معجزة �أخرجته ليواجه الدبابة
املتقدمة �إىل قلب املخيم وقد ا�ستقرت
عند نقطة مك�شوفة ي�ستطيع اجلنود
عندها �أن يطلّوا من قلب الدبابة على
ثالثة �شوارع مفتوحة املدى باخلرائب،
وح�ي�ن ي���أم��ن��ون �أن ال ح��رك��ة حولهم
يخرجون �إىل ظهر ال��دب��اب��ة ،لينربي
هو لهم من بني ال��رك��ام ولي�ضع عينيه
بعيونهم ،ولي�ضع جحيمه مبواجهة
قهقهاتهم  ..كينونته الإن�سانية املتكاملة
بال�صرع �أمام احلديد.
يف امل�سافة ال�ضيقة بينه وبينهم كان
���س���ؤال ي��ت��دىل :ه��ل ه����ؤالء اجل��ن��ود من
ال�صنف الإن�ساين املحطم املاثل �أمامهم
�أم من �صنف الدبابة التي تقف على
�أنقا�ض امل��ن��ازل ن�شوانة بالن�صر على
جمتمع مدين ق��اوم ل�ساعات ب�أ�سلحته
اخلفيفة فيما ظل يتلقى �أطنان احلديد
لثالثة �أ�سابيع .ال �شيء يخفي �أن ما
يحدث م��ا ه��و �إال ح��رب �إب���ادة له�ؤالء
الالجئني الذين ا�ضطروا لرتك ديارهم
يف اجلليل عام  .1948ترجمة خلطة
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• ريا�ض طربة
جهنمية للم�ضي قدم ًا يف الق�ضاء
على الالجئني ون�سلهم الذي �شهد
النور يف ال�شتات.
 هل �أطلق عليه النار� ،سيدي؟ قلت لك انتظر.يلح اجلندي نف�سه بال�س�ؤال،
ّ
ف��ي��م��ا ج���ه���از االت�������ص���ال راح
يخ�شخ�ش �إي��ذان��ا بات�صال جديد مع
ال��ق��ي��ادة ال��ت��ي تتلقى م��ب��ا���ش��رة �صور
ال��ك��ام�يرات املثبتة ب��ج��دران الدبابة.
ي�أتي الأمر ب�أن تتحرك الدبابة مل�سافة
ع�شرة �أم��ت��ار �إىل اليمني ك��ي يت�سنى
للكامريا التي يف امل�ؤخرة ر�صد اجلانب
عال يبدو انه كان
ركام ٍ
املحجوب خلف ٍ
لبناية بعدّ ة طوابق ..يتحرك الرجل
ال���ع���اري م��ع حت���رك ال��دب��اب��ة ل��ي��ع��اود
الوقوف مبواجهتها متاما مع احلفاظ
على امل�سافة نف�سها.
فوهات البنادق ب�أيدي اجلنود ما زالت
م�ص ّوبة �إىل ر�أ�س الرجل الذي بد�أ يطلق
�إ�شارات للجنود لأن يطلقوا عليه النار،
�إال �أن بندقية اجلندي املنفعل مب�شهد
ال��رج��ل ظ��ل��ت ن��ائ��م��ة يف ح�ضنه وه��و
يحاول �أن ي�شيح بنظراته بعيدا عنه.
 �أيها اجلبناء ،ملاذا ال تطلقوا النار؟للمرة الأوىل ي�سمع اجل��ن��ود �صوت
الرجل ،كان ه��ادرا ي��ردده ال�صدى .ثم
�أطلق نحوهم �سيال من الب�صاق ،ب�صاق
�أح��م��ر مل ي�صب اجل��ن��ود وح��ده��م بل
تتطاير لي�صل ‘�أريل �شارون’ وزي��ر
احل��رب يف احلكومة املُ ْنحطّ ة .نظرات
املتحدية للجنود تنقلب اىل
ال��رج��ل
ِ
نظرات من االحتقار وهو يعاود �إطالق
�سهام الب�صاق املمزوج بالدماء.
اجل��ن��دي املُته ّيئ للقتل وب�لا �س�ؤال
رئي�سه هذه املرة يطلق وابال من ر�صا�ص
ر�شا�شه ‘العوزي’ ،يرق�ص الرجل العاري
رق�صته احلمراء ثم ي�سقط جثة هامدة.
اجلندي امل��درك حلالة الرجل يطلق
�صراخا ه�سترييا رددت��ه حتى الآف��اق
البعيدة� ..صراخا ي�شبه النحيب الذي
يلي الوعي بالفجيعة:
 ملاذا �أطلقتم النار ،كان الرجل عاريا!ينزل عن ظهر الدبابة بعد �أن ترك
�سالحه يف مكانه ويتوجه �إىل مكان
اجلثة ،يخلع ثيابه الع�سكرية وك�أنه
رب�أ منها .ثم يغطي بها الرجل املقتول
يت ّ
وي��ب��د�أ ي��دور ح��ول اجل��ث��ة .يجثو على
ركبتيه ويلتقط حفنة من الرتاب املد ّمى
ومي�سح بها ج�سده..
كان قد �صار عاريا متاما و�سط ده�شة
بقية اجلنود حني رفع ر�أ�سه �إىل ال�سماء
وهو ي�صرخ ب�صوت هادر ي�شق الف�ضاء:
 ك��ان الرجل عاريا … ك��ان جمرد�إن�����س��ان ع����ا ٍر ..ف��ل��م��اذا �أطلقتم ال��ن��ار؟
ها �أن��ا ع��ار ،كلنا ع��راة ،لتطلقوا النار!
ووق��ف منت�صبا مبواجهة الدبابة كما
كان يفعل الرجل قبل قليل!

مل ت�شغل ب��ال��ه امل�����س��اف��ة التي
يقطعها  ،ال��زم��ن هنا يف املدينة
�صار هو ال�شغل ال�شاغل ،له ولغريه
،كم من الوقت ت�ستغرقه ال�سيارة
للو�صول �إىل املبنى الأزرق؟ ،ال�شامخ
بكل �إباء ظال جلبل الأ�ساطري يحنو
على مدينة اليا�سمني،حنو عا�شق
و ّ
يف �أمني.
فج�أة تتفلت الأفكار ،تتطاير جمله املعدة
للإقالع عرب الأثري.يباغته هاج�س يفقده
تلك املتعة التي كانت ترافق خطواته ،كلما
ق�صد ذلك املبنى ،منذ �أن كان عامال فيه �أيام
�شبابه وذروة اندفاعته� ،أو �ضيفا كما هو
اليوم.
راوده �س�ؤال ممظ مل يتبني حجم مرارته :
�أين �ست�سقط القذيفة ؟
�أم��ام��ه  ،خلفه� ،أم  ...ي�ضحك ،ه��ل هي
البداية نحو اجلنون �أم هو اجلنون بعينه؟
يقطع امل�سافة ،وهي بع�شرات الأمتار ،بقليل
من القلق وكثري من الإمي���ان ،كما هي حاله
دائما ،منذ اندلعت نربان الذئاب تنه�ش �أمن
النا�س،تارة ب�سيارة مفخخة ،وتارة بقذيفة
عمياء �أو ر�صا�صة خرقاء .
ي��ت�ردد ،تتثاقل خ��ط��وات��ه ،ي�سعفه دل��و
ذاكرته �إذ يغرتف من خمزونها ال ّ
رث العظيم ما
كانت عليه هذه ال�ساحة ،وما �أ�صابها ذات يوم
من الأي��ام الزاهيات ،يف حرب جميدة،كانت
النف�س التر�ضى ب�أقل من حتريراملغت�صب ،و
كان العدو فيها ظاهرا ،الخمططا وموظفا
لأدوات عمياء،عرفهم وخربهم من ثمارهم.
ا�ستعاد ما كان قد �شاهده ب�أم عينه ،حلظة
�أفرغت طائرات الفانتوم حموالتها لت�صيب
هذا ال�شارع ذات��ه ال��ذي هو و�أنتم الأن على
كتفه ،يوم اعتكف اليا�سمني حزنا على طفلة
ظلت خمدتها �شاهدا على همجية اجلي�ش
الذي ال يقهر.
يتابع وهو �أكرث ثقة من �أن تلك الطائرات
مل تتمكن من �أخيه ،الذي كان يعمل يف املبنى
ذاته ،و�أنه �سيخرج من براثن القذيفة مثلما
خرج �أخيه.
ي��زداد ابت�سامه ،تتح�سن خطواته ،ي�س�أل
نف�سه ب�شيء من العتب واملالمة :ومل اخلوف
لطاملا �أنك جنوت من قذيفة الثالثاء  ،وكنت
على بعد دقيقة ،وكيف ّ
نفذت الأوام��ر التي
جاءتك بال�سري ب�أق�صى �سرعة يف �شارع ال
يحتمل �أي �سرعة ،وكانت القذيفة قد �أخط�أت
لوحة �سيارتك فراحت �إىل �سيارة �أخرى .
وهل ن�سيت كيف عدت من مدينتك ال�صغرية
ع��ن��دم��ا �صفعك ال��ل��ي��ل بوح�شته متنكرا

ل�صداقة عمر طويل كانت بينكما،
ك��ان و�صولك �إىل اجل�سر اخلام�س،
يعني �أن تفتح �صدرك لليا�سمني ،ال
�أن ينقب�ض كحاله وح��ال من كانت
ترافقك يف العودة� ،ضاعفت ال�سرعة
حينها يف �سباق م��ع ال��ث��واين ال مع
امل�سافات ،حتى �إذا ما �صرت عند ثغر حبيبتك
�أطلقت لرئتيك حق التمتع به ّبة ن�سيم طرية
مع �إح�سا�سها بالآمان ،وعلى وقع حمد هلل على
ال�سالمة � ،ضحكتما .
وها هي تقول لك تابع �سريك ،رتب كلماتك.
م��ا �أ�صابك م��ن �شيء و�أن���ت على الطريق
امل�ستقيم لن يكون �إال خريا لك .
يف ال��ط��اب��ق الأر����ض���ي م���ن امل��ب��ن��ى �أدىل
ب�شهادته� ،صعد �إىل الطابق اخلام�س ،وقبل
�أن يرت�شف من فنجان القهوة ما ي�سعفه على
النطق باجلملة الأوىل ،د ّوى �صوت لعني لطاملا
و�سره يف �آن معا
�سمع مثله الكثري الكثري  ،راعه ّ
�أن زميلته يف هذا املبنى كانت خلف حا�سوبها
وقفت بكل ثقة  ،نظرت �إىل ال�ساحة  ،ر�أت
غبارا  ،ا�ستدارت نحوه زامة �شفتيها مع انفراج
خديها :قذيفة ...
ي��ن��ذره ج��ر���س ج��وال��ه ب��ح��دث  ،تت�سارع
ح��رك��ات �أ���ص��اب��ع��ه ،تركله احل���روف بحدث
ما كان منتظرا وال يف البال �أب��دا ،زميل و�أخ
كرمي ،ينظم لقوافل العطاء ،جلموع الراحلني
توقا للخلود� ،أ�صابته الغادرات الطائ�شات،
وزميل اختارته ال�شظايا موطنا،يبكي،ي�سخر
م��ن احل��ي��اة� ،صار �إذا م�شروع �شهيد� ،أجلت
الأقدار �ساعة الرحيل.
يخرج من املبنى،يحدق باجلبل كمن يراه
للمرة الأوىل،يتمثله �أب��ا يحنو على �صغريه
كحنو �أبي حممد الدرة على فلذة كبده.
ي�ستمد من حنان ذاك الطود جرعة .
ي���درك الأن �أك�ث�ر م��ن �أي وق��ت م�ضى �أن
الدماء الطاهرة الزكية هي من ت�صون احلياة،
يجتاح �سمعه �صوت منع�ش غرد
�شام يا ذا ال�سيف مل يغب .
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رحيل الأديب واملجمعي �شحادة اخلوري
2016 – 1924

• جميب ال�سو�سي

يف الثامن ع�شر من �أيلول  2016رحل الأديب
واملجمعي �شحادة اخل���وري ع�ضو احت��اد الكتّاب
ال��ع��رب ب��دم�����ش��ق ،وجم��م��ع ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة عن
اثنني وت�سعني عام ًا ،ق�ضاها يف البحث والت�أليف
والرتجمة عن الفرن�سية ،ويف العمل الرتبوي..
ول��د الأدي���ب والباحث وامل��رب��ي ورئي�س احتاد
امل�ترج��م�ين ال���ع���رب ���ش��ح��ادة اخل�����وري يف ب��ل��دة
"�صيدنايا" بريف دم�شق يف  ،1924/11/18وكان
رابع �أبناء �أ�سرته امل�ؤلفة من خم�سة ذكور وابنتني،
وتلقى درا�سته االبتدائية يف مدر�سة "�صيدنايا" وكان
من �أ�ساتذته فيها الأدي���ب اليان دي��راين (1909-
 ،)1991وبعد �أن �أنهى ال�صف ال��راب��ع االبتدائي
�أدخله والده مدر�سة (الآ�سية) الأرثوذك�سية بدم�شق
التي مكث فيها �سبع �سنوات� ،إىل �أن ن��ال ال�شهادة
الثانوية عام  ،1942ومبا �أنها كانت مدر�سة وطنية
وقومية منفتحة ،وينتمي �أ�ساتذتها وطالبها �إىل
�أديان وطوائف وفئات متعددة ،فقد غر�ست يف نف�سه
حرية التفكري والتعبري والر�أي ،و�أتاحت له امل�شاركة
يف احلركة الوطنية للتخل�ص من االنتداب الفرن�سي،
وكان من �أبرز الأ�ساتذة فيها :فار�س اخلوري ،وجميل
�صليبا ،ومي�شيل فرح الذي د ّر�سه الأدب العربي.
يف عام  1943انتقل �إىل التجهيز الأوىل لدرا�سة
البكالوريا (الق�سم ال��ث��اين) وبعد نيلها دخ��ل معهد
احلقوق يف اجلامعة ال�سورية (جامعة دم�شق) ،وتخرج
عام  1947وبعد �سبع �سنوات ق�ضاها يف تدري�س اللغة
العربية و�آداب��ه��ا –مع �أن��ه يحمل �شهادة احلقوق-
انت�سب �إىل ق�سم اللغة العربية يف كلية الآداب عام
 1954وتخرج عام  ،1957وكان من �أ�ساتذته فيها :د.
�أجمد الطرابل�سي ،ود� .شكري في�صل ،و�سعيد الأفغاين.
د ّر�س الأدب العربي يف مدر�سة "قطنا" اخلا�صة ،ثم
يف �إعدادية البنات بالآ�سية ،ويف عام  1947انتقل
�إىل التعليم الر�سمي ،فعني يف حلب ،حيث در�س التاريخ
والرتبية الوطنية ،وعمل يف املحاماة ،ويف عام 1949
ع��اد �إىل دم�شق حيث ت��ولىّ التدري�س يف ثانوياتها
الر�سمية واخلا�صة.
يف عام  1960انتقل �إىل وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية،
ويف عام  1969انتقل �إىل وزارة التعليم العايل حيث
ت�س ّلم من�صب مدير الت�أليف والرتجمة والن�شر ،ويف
عام  1981عني خبري ًا لوحدة الرتجمة يف املنظمة
العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف جامعة الدول
العربية بتون�س ،وخالل عمله يف هذه املنظمة �أ�سهم
يف درا�سة عمل مكتب تن�سيق التعريب بالرباط التابع
لها ،وا���ش�ترك يف جلنة احل���وار العربي– الأوروب���ي،
وقد �شكّل عمله يف هذه املنظمة مدة ثماين �سنوات
منعطف ًا مهم ًا يف حياته الفكرية ،وملا انتهى عمله فيها
عام  1989عاد �إىل دم�شق ،و�أمت بع�ض الدرا�سات التي
بد�أها �سابق ًا ،و�ألقى العديد من املحا�ضرات يف املراكز
الثقافية والنوادي االجتماعية ،كما ن�شر بع�ضها يف
املجالت وال�صحف ال�سورية والعربية.
يف عام  1950قام بت�أ�سي�س رابطة الكتاب العرب
التي حتولت �إىل راب��ط��ة الكتاب ال�سوريني م��ع كل
الأدب��اء والكتاب� :شوقي بغدادي ،نبيه عاقل ،حنا
مينة ،مواهب كيايل ،ح�سيب كيايل� ،سعيد حورانية،
�إليان ديراين ،غ�سان الرفاعي ،ممدوح فاخوري� ،صالح
دهني ..ثم ان�ضم �إليها� :أنطون حم�صي ،عبد املعني
امللوحي ،حممد احلريري ،عادل �أبو �شنب ،فاحت املدر�س،
ن�صوح فاخوري ،وغريهم ..وكانت ت�سلك �سبيل الأدب
امللتزم بق�ضايا الإن�سان كاحلرية والعدالة والإخاء من
خالل النهج الواقعي.
يف عام  1959حلت رابطة الكتاب ال�سوريني نف�سها
ليحل حملها عام  1969احتاد الكتّاب العرب ،فانت�سب
�إليه يف  ،1969/12/22واخ��ت��ار جمعية البحوث
والدرا�سات فيه.
ً
يف ع��ام  2002انتخب رئي�سا الحت��اد املرتجمني

ه��ذه اللغة ال��ت��ي تكتب بها
(ن�����ص��رة �إب���راه���ي���م) ه��ي لغة
متقدمة ،و�س ّباقة بامتياز ،لأنها
ـ��ـ يف ر�أي���ي ـ��ـ لغة تقب�ض على
ربطة عنق ما ي�سمى بالبالغة
«االن��زي��اح» ورمب��ا �أن �أح���د ًا ال
ينتبه �إىل ذلك� ،أو لعله ينتبه،
املخ�ضب
وال يعب�أ بهذا اجلنون
ّ
بحربها اخلا�ص�« :س�أل ال�شهيد
تُرى من �سبقني يف ال�صعود �إىل
ال�����ش��ف��ق؟! ..جتمهر ال�شجر..
البحر ال�صحراء ...هل ر�أيتَ دم
اليا�سمني؟».
 ...بهذا الدخول ــ يف جمموعتها ال�شعرية ــ تنفتح لك م�صاريع الأبواب
املزدانة برذاذ ال�شهداء ..و�س�ؤال ال�شاعرة «هل ر�أيت دم اليا�سمني؟»
وبتلك العبوات النا�سفة التي تقب�ض عليها «ن�صرة �إبراهيم» جتعلك
جنم ي�ضيء ...وت�ستحلفه بالأر�ض ليقر�أها من
ت�صحو على انفجاراتِ
ٍ
�آخر جملة..
ـ وها �أناذا �أدخل يف عباب �أمواج “قال ال�شهيد متيمن ًا ببيا�ض اجلملة
التي تنحاز �إىل �شهقة ال�شاعرة وحزنها ال�صامت املدفون ..وفرحها
الق�سري الذي تدفع به �إىل �أعايل �شقيقها ال�شهيد...
ام��ر�أة لي�ست غام�ضة ولكنها م�سورة برثاء االندها�ش املر وحريتها
التي حتاول �سد تدفقها ،لكي ال ي�شمت بها النقاد ب�أنها جاءت مبكرة
يف تراكيب جملها االنزياحية قبل الع�صر املنتظر لهذا اللون من ال�شعر
املجنون.
« :لنا يا بحر ...مقعد امل��دى ..ولنا حياة و�أنا�شيد �أطفال ذاهبني
�إىل �صبحهم ...كيف ال�صباح تلون �أحمر ..كيف نعيد الأزرق �إىل لونه
ون�سمي با�سم «الوطن».
ّ
�أنا �شخ�صي ًا �أحتاج �إىل �سلم كثري الدرجات �أو �إىل جناحني � ّأ�صاعد
��دي ..كي يطلع القمح وتعود
حمى�“ :أعجن الأر���ض بحرب ي ّ
بهما �إىل ّ
الطيور �إىل ديارنا” ذلك جزء من ر�سائلها �إىل العدو ...وهي لي�ست
ر�سائل توا�صل حميمي ،ولكنها ر�سائل �إنذارات ملغومة ب�صربها وتيقظها
وحذرها الدائم من غدر هذا العدو ،وطي�شه و�سمومه ،وهي يف قدا�سة
حربها تريد �أن تغت�سل بال�شم�س ،وهي يف كمونها امللتاع (زيتونة مقد�سة
حت�ضر امل�ساء وت�صب بك�أ�س البدر ماء انتمائها) �إنها تتحالف مع ال�ضوء
ّ
وعدوها وعدونا يتحالف مع الظالم..
يف ق�صيدة نقطة من �أول ؟؟ تقول�“ :أتناثر يف جو اخليال يف هوية
يديك �أجل�س ..على ط��ول ال��ر�ؤي��ة ..م��اذا لو �أن ال��رواي��ة كانت بال
�سبابة ..كيف كنتَ �ستعرث عليك” ووجهه حدود لغتها ــ كما تزعم ــ
حدود لغتي ،نقطة من �أول القلب� ..س�أكتبك �أت�ستطيع �أن مت�شي
(وجهه
ُ
عك�س �أ�سراب امل��وج؟ �أنا �أ�ستطيع و�أخ�برك الآن �أين جيدة ال�شوق)”
بهذا اجلنون املرئي حتب وتطفح بغ�ضة �شوقها وبيا�ض خفقها ..وهي
�إذ تناديه قائلة /خلقتَ حتت يفء الزبد يا م�سقط الروح� ..أنت �شهوة
�سماء احلبق و�أنا �سماء احل�صان ال�سابعة” �إنها تريد هنا بهذا احلب
�أن تلغي ف�ضاء املبا�شرة ،وتخلع �أ�ضرا�س ال�شطرين للق�صائد الباهتة
حتى لو احتاج الأمر عندها �إىل �إعطاء الرتاث �إبرة خمدر�“ :أنا �سماء
احل�صان” ال�سابعة قبل ازدحام املوت على باب الرتاث” و”قبل �آخر ك�أ�س
المرئ القي�س” .هذه املر�أة التي تريد �أن تفك ح�صار الق�صيدة لرغبة
النهد ،وتريد �أن جتتمع على خيل �أ�سطورية لت�شم �شهيق ال�صوت وت�شرب
�شهوة النخيل على مر�أى اخلنجر تقول�“ :أ�شمك �شهيق ال�صوت ،ن�شرب
�شهوة النخيل على مر�أى اخلنجر� ،أتعرف لهفة �أناملي؟” ويف خلفية
هذا الت�سا�ؤل كثري من التمرد على الن�ص الالب�س ثياب هيبة الق�صيدة
امل��وزون��ة “خذين �إىل حقول النرث خ��ذين كي �أ�شبه نف�سي يف النحو
العاطفي خذين معك” �إنها تريد هنا �أن تلغي الأب و�أن مت�سح خطوات
الرتاث لترتك الف�ضاء مفتوح ًا ب�شكل ال حمدود وم�ستعر بكل �أجزائه
وتفا�صيله� ..إنها �شاعرة ال تخ�ضع لأي مطالب �شعرية ،وال تريد تكبيل
عرى �أو م�شابك تُ�س�أل عنها ..فهي
يديها �أو قلبها �أو حتى عواطفها ب�أي ً
خفاقة مثل راية على تلة عالية ...املهم �أنها تريد اال�ستغناء ــ ولو
لوحدها ــ عن ال�ضوابط ال�شعرية ،وعن الأبوة ال�صارمة ..وعن ثوب
الق�صيدة الكال�سيكية الذي غدا عتيق ًا على قامتها!!! ن�صرة �إبراهيم..
متقدمة باحلداثوية ولكنها لي�ست متقدمة يف العمر ...فهي �إىل ب�ضع
�سنني �ستجيء �سوف ت�صنع عنفات من كهرباء ن�سجها وتطرحها على
�أر���ض جديدة من ال�شعر البكر دون عباءة تلف ج�سد ق�صائدها �أو
قمي�ص �ضيق البتة على هذا اجل�سد� ..إنها ق�صائد مفتوحة الرغبات
حتمل (كمراتها وفال�شاتها) لت�صور حبات القمح وم�ساءات اجلمال،
وتبا�شري ال�ضحى ما �أمكنها يف خط ًا �سريعة وم�ساحات ال حمدودة.

• عي�سى فتوح

العرب ومقره يف ب�يروت ،ويف الثالثني من �آذار عام
 2002انتخب ع�ضو ًا عام ًال يف جممع اللغة العربية
بدم�شق .نال ع��دد ًا من �شهادات التقدير ،من املجل�س
الأع��ل��ى للعلوم  ،1976واحت���اد الكتاب ال��ع��رب عام
 ،2008وجامعة الفاحت يف ليبيا عام  ،2009واملجمع
التون�سي للعلوم وال��ف��ن��ون ع��ام  ،2005واجلمعية
الكونية ال�سورية عام .2005
كما ح�ضر و�شارك يف ع�شرة م�ؤمترات ،وت�سع ع�شرة
ن��دوة يف ك��ل م��ن �سورية وامل��غ��رب وتون�س واجل��زائ��ر
وال�����س��ودان ولبنان ح��ول تعريب التعليم يف الوطن
ال��ع��رب��ي ،وواق���ع الكتاب العربي وال�ترج��م��ة وو�ضع
امل�صطلحات ومعاجلتها وتعميم ا�ستخدامها ،ومكانة
اللغة العربية بني اللغات العاملية ،والرتجمة ودورها
يف خدمة احل�ضارة ،والرتبية ودورها يف تعزيز القيم
العربية الأ�صيلة ،وتعريب التعليم العايل ...ون�شر
�أك�ثر م��ن مئة مقال يف ال�صحف وامل��ج�لات ال�سورية
والعربية يف مو�ضوعات �شتى.
�أ�صدر ب��دء ًا من عام  1947ع��دد ًا من الكتب منها:
ح���ول امل�����ر�أة ،الأدب يف امل���ي���دان ،ف�����ص��ول يف الأدب
واالجتماع والرتبية والثقافة واحلياة ،تعريب التعليم
الطبي وال�صيديل يف الوطن العربي ،الرتجمة قدمي ًا
وحديث ًا ،درا�سات يف الرتجمة والتعريب وامل�صطلح،
الق�ضية اللغوية يف اجلزائر وانت�صار اللغة العربية،
معجم اللغة العربية املحيط (باال�شرتاك) ،ق�ضية
الأيام وال�شهور والأرقام وت�سمياتها ..كما ترجم ثالثة
كتب عن الفرن�سية هي :احلر�س الفتي ،االجتاهات
الرئي�سة للبحث يف العلوم االجتماعية والإن�سانية،
التجديد يف تدري�س العلوم...
بقي �أن ن�شري �إىل �أن هناك عدد ًا من النقاد الكبار
تناولوا م�ؤلفاته املن�شورة بالدرا�سة والنقد ،و�أثنوا
على اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة فيها منهم� :أن��ي�����س اخل��وري
املقد�سي يف كتابه "االجتاهات الأدب��ي��ة يف العامل
العربي احلديث" والدكتور جميل �صليبا يف كتابه
"اجتاهات النقد احلديث يف �سورية" وحنا عبود يف
كتابيه "املدر�سة الواقعية يف النقد العربي احلديث"
و"واقعية ما بعد احلرب" ،ونبيل �سليمان يف كتابه
"النقد الأدبي يف �سورية" والدكتور حممد يو�سف جنم
يف كتابه "نظرية النقد والفنون واملذاهب الأدبية يف
الأدب العربي احلديث" و�سيف الدين القنطار يف كتابه
"الأدب العربي ال�سوري بعد اال�ستقالل" ،وعبد الغني
العطري يف كتابه "حديث العبقريات"..
ً
كان الأ�ستاذ �شحادة اخل��وري �أديب ًا ع�صاميا� ،أن�ش�أ
نف�سه بنف�سه ،وو�صل بجده واجتهاده �إىل �أعلى املنا�صب
العلمية والأدب��ي��ة� ،آخرها رئا�سة احت��اد املرتجمني
العرب ،وع�ضوية جممع اللغة العربية ،ور ّبى �أوالده
الثالثة تربية علمية مثالية ،و�أو���ص��ى قبل وفاته
�أن يدفن جثمانه بعد الوفاة يف القرب الذي �شيده يف
�صيدنايا التي �أقامت له �أكرث من حفل تكرمي يف حياته
وبعد موته ،رحمه اهلل رحمة وا�سعة ،و�أ�سكنه ف�سيح
جناته.

(قال ال�شهيد)

نافذة على العالم
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ق�صائد لل�شاعرة

(�إديت �سودرغران)

موقف �سارتر

من الفل�سفة املارك�سية ()2/1

• ترجمة� :إيلني كركو

•م�ؤيد جواد الطالل

((�إديت �سودرغران � ))1923-1892شاعرة فنلندية تكتب
باللغة ال�سويدية ،واح���دة م��ن �أه��م �شعراء احل��داث��ة ،ت�أثرت
بالرمزية الفرن�سية والتعبريية الأملانية .عانت من مر�ض ال�سل
الذي �أودى بحياتها يف ريعان ال�شباب .مت ّيز �شعرها بالغنائية ،وتعد
جتربتها من �أبرز التجارب ال�شعرية يف �أوروبا يف الربع الأول من
القرن املا�ضي و�أ ّثرت يف �أجيال كاملة من ال�شعراء .لها جمموعة من
وعجت بال�صور
الدواوين ال�شعرية ات�سمت بروح التمرد والثورةّ ،
البالغية والفل�سفية ،بينما خ ّيمت ظالل احلزن على عدد غري قليل من
ق�صائدها ّ
لعل �سببها �أجواء احلرب التي عاي�شتها والفقر املدقع الذي
ع�صف بحياتها وندوب الروح التي خلفتها �إقامتها يف م�صحات العالج من
مر�ض ّ
ال�سل التي كانت بالن�سبة لها �أ�شبه بال�سجن.

يحدد الفيل�سوف والأدي���ب (ج��ان ب��ول �سارتر)
يف بحثه ع��ن طريق جديد للفل�سفة خ��ارج �إط��ار
املارك�سية مو�ضع ًا �آخر للوجودية من �شجرة الفكر
املثايل الغربي يف �إجابته على درا�سة لوكات�ش «جورج
لوكات�ش :مارك�سية �أم وج��ودي��ة ؟ ترجمة جورج
طرابي�شي – دار اليقظة يف دم�شق» ,و�أ�سئلة املجلة
البولونية ع��ام  1957بعنوان ((م�س�ألة منهج)),
والتي �أ�صبحت مبثابة املدخل لكتابه نقد العقل
اجل��ديل؛ حيث �أب��دى �سارتر يف تلك الإج��اب��ة تنازالت
وتغيريات على مواقعه ومواقفه ,بيد �أنه الزال ينهل من
الفكر املثايل للفال�سفة الكال�سيك الكبار.
َيعترب �سارتر الوجود جم��رد عقيدة ونظام طفيليي
يعي�ش على هام�ش العِلم ,على الرغم من �أن (كيري كيغارد),
الأب الروحي للوجودية ,ينق�ض هذا العِلم املو�ضوعي:
((�إنّ الإن�سان املوجود ال ميكن �أن يمُ ثّل بنظام �أفكار ..
والأمل الإن�ساين يفلت من العِلم .بالطبع� ,إنه الدين الذي
يريد (كيري كيغارد) الدفاع عنه� .إنه ي�ضع بني الإن�سان
والإل��ه م�سافة ال متناهية .وعلى ه��ذا ف�إنه مقود �إىل
املطالبة بالذاتية اخلال�صة ,املتفردة� ,ضد �شمول املاهية
املو�ضوعي عند (هيجل) .وبالإميان �ضد البداهة العلمية,
فاحلياة الذاتية ,بقدر ما تكون ُمعا�شة ,ال ميكن �أن تكون
مو�ضع عِ لم� .إنها تفلت ,من حيث املبد�أ ,من املعرفة .وهذه
الذاتية هي ما �أطلق عليه (كيري كيغارد) ا�سم الوجود –
امل�صدر املذكور �أعاله)).
يعرتف �سارتر� ,إذن ,ب���أنّ الوجود الوجودي لي�س �إال
احل�س الداخلي ,ال�شعور الذاتي املح�ض ,يف �أن �أمل الإن�سان
وتفرده ال ي�ستطيع العِلم جتاوزه .ولذا فهو بحاجة �إىل
�صبوة ذاتية نحو املطلق الالمتناهي ,نحو اهلل  ..ويعترب
�سارتر �إنّ املذهب الذاتي ,الديني واملثايلُ ,ي ّعد تقدم ًا على
(هيجل) نحو املذهب الواقعي ((لأنه يلح قبل كل �شيء
على �أن هناك واقع ًا معين ًا ي�ستحيل على الفكر �إرجاعه,
ويلح على �أولوية هذا الواقع – �ص 21من ذات امل�صدر)).
هل يا ترى هذه عقيدة تعي�ش على هام�ش العِلم (�أي
عِ لم ؟؟!) �أم على هام�ش ال �أدرية وقدرية بلهاء ؟
بيد �أن �سارتر يعتقد �أن ثمة وجودية �أخرى قد تطورت
على هام�ش املارك�سية ال �ضدها .حيث كانت املارك�سية,
باعتبارها فل�سفة� ,أ�صبحت ع��امل�� ًا مُ��ع��ا���ش�� ًا بوا�سطة
((الربوليتاريا)) ,و�أخ��ذت تنتزع الو�سط الطالبي من
الثقافة املتوفاة لربجوازية تعي�ش عي�شة الكفاف على
ما�ضيها .ويت�ساءل �سارتر :لمِ َ احتفظت الوجودية �إذن
با�ستقاللها الذاتي ؟ لمِ َ مل تنحل يف املارك�سية ؟!
يجيب �سارتر على �س�ؤاله بتناق�ض غريب�(( :إننا كنا
مقتنعني ,يف الوقت نف�سه ,ب�أن املادية التاريخية تقدم
التف�سري ال�صحيح الوحيد للتاريخ ,وب�أن الوجودية تظل
االقرتاب العيني الوحيد من الواقع  /نف�س امل�صدر – �ص
 .))35وهذا التناق�ض ال يخفى على �سارتر نف�سه؛ غري
�أنه يربره بوجود مفارقة مو�ضوعية :ففي الوقت الذي
انتزعته فيه املارك�سية ,وزم��رة الطالب الربجوازيني
ال�صغار املثقفني ,من طبقته وبلبلت �أفكاره ,تركته فج�أة
�أثناء التنفيذ .فهي مل ُت�ش ِبع حاجاته �إىل الفهم ,وباتت
ال متلك جديد ًا تعلمه �إياه؛ لأنها كانت قد توقفت على
حد تعبريه.
ثم يكرر �سارتر كلي�شهات و�أ�سباب هذا التوقف املعروفة:
انف�صال النظرية عن التطبيق ,وحت��ول النظرية �إىل
�أفكار فيت�شية مقد�سة و�إىل ((عِ لم خال�ص))� ,إ�ضافة
�إىل تخطيط البريوقراطية ال�ستالينية التي ال تريد
االع�تراف ب�أخطائها ,متحولة �إىل عنف موجه ومنظم
 ..الخ .وبعد �أن ينتقد �سارتر موقف التدخل ال�سوفيتي
يف املجر(هنغاريا) ,ي�صل �إىل �أن املارك�سية باتت ال تعرف
�شيئ ًا ((فمفاهيمها مفرو�ضة وممالة �إمالء ,ومل يعد هدفها
�أن تك�سب معلومات بل �أن جتعل من نف�سها قبلي ًا ,عِ لم ًا
مطلق ًا .و�إزاء هذا اجلهل املزدوج ,ا�ستطاعت الوجودية �أن
تولد من جديد و�أن ت�صمد؛ لأنها ت�ؤكد واقع الب�شر –
كما كان (كيري كيغارد) ي�ؤكد واقعه الذاتي اخلا�ص �ضد
هيجل – و�إنها على عك�س املارك�سية التي حولت الإن�سان
الواقعي �إىل جمرد فكرة ,تبحث عن الإن�سان يف كل مكان
يوجد فيه بالرغم من �أنه يفلت من املعرفة م�ؤقت ًا ,لأن
املفاهيم الوحيدة التي متلكها لفهمه م�أخوذة عن مثالية

زهرة اخلريف الأخرية

�أنا زهرة اخلريف الأخرية
أرجحت يف مهد ال�صيف
ت�
ُ
يت ريح ال�شمال
حتد ُ
ّ
فتفجر اللهب الأحمر
ّ
وجنتي.
بيا�ض
على
ّ

�أنا زهرة اخلريف الأخرية
بذرة الربيع امل ّيت ال�شابة
من ال�سهل �أن تكون �آخر من ميوت.
أيت البحري َة بهية وزرقاء
ر� ُ
و�سمعت نب�ضات قلب ال�صيف امليت
ُ
ُ
يحتمل ك�أ�سي بذرة �أخرى �إال بذرة املوت.
ال
�أنا زهرة اخلريف الأخرية
أيت عمق عوامل اخلريف املر�صعة بالنجوم
ر� ُ
ُ
قلوب بعيدة دافئة
من
النور
أب�صرت
و�
ٍ
من ال�سهل تتبع نف�س امل�سار،
�س�أغلق �أبواب املوت
�أنا زهرة اخلريف الأخرية

بحرية اخلريف ال�شاحبة

بحرية اخلريف ال�شاحبة
�أ�ضغاث �أحالم راودتك
عن جزيرةٍ ببيا�ض الربيع
تغرقُ يف البحر.
بحرية اخلريف ال�شاحبة
خفي
خرير ّ
ن�سيان املرايا
ُ
موت الأيام.

بحرية اخلريف ال�شاحبة
تعك�س ال�سماء العالية
بخفة و�صمت
كاحلياة واملوت يف حلظة واحدة
يف موجة ناع�سة من القُبل.

النجوم

عندما يخ ّيم الليل
�أقف على الدرج و�أن�صت،
النجوم يف احلديقة
حتت�شدُ
ُ
ُ
و�أنا �أقف يف الظالم.
ا�سم ْع
ٌ
�إنها جنمة تهوي برنني!
الع�شب حا َ
يف القدمني
ال تد�س
َ
فحديقتي ملأى بال�شظايا.

�سارتر
اليمني� ,أو عن مثالية الي�سار (�ص .)47
مثالية الي�سار تلتقي� ,إذن ,ح�سب تعبري ومفهوم �سارتر
هذا ,مع مثالية اليمني يف ت�ضييع الإن�سان الواقعي و�أبعاده
ع��ن املعرفة وال��ف��ه��م .وال��وج��ودي��ة ت���أت��ي لتجاوز كلتا
املثاليتني لتخلق طريق ًا جديداً ,ثالث ًا ,هو الذي ي�ستطيع
ويعرفه (كذا .)!! ..
�أن ُيحدد موقع الإن�سان ّ
لقد بان املوقع احلقيقي للوجودية ,بعد �سل�سلة من
التحليالت واال�ستنتاجات املتناق�ضة .فكيف ميكن �أن
تتوقف فل�سفة ((ت��ق��دم التف�سري ال�صحيح والوحيد
ل��ل��ت��اري��خ)) وت��ب�ين ال ت��ع��رف �شيئ ًا ,وت�صبح مفاهيمها
إم�ل�اء)) عِ لم ًا مطلق ًا ي�سعى �إىل
((املفرو�ضة واملمالة � ً
((ت�ضييع الإن�سان الواقعي ,و�إبعاده عن املعرفة)) ؟!
وكيف ت�ستطيع الوجودية �أن ت�ؤكد واقع الب�شر ((الذي
يفلت من املعرفة م�ؤقت ًا)) مبفاهيم م�أخوذة عن مثالية
الي�سار واليمني يف وقت واحد ؟!
بعد هذا االتهام اخلطري للمارك�سية والقطيعة معها
يطلب �سارتر ودها ,يف رياء مف�ضوح ,كاتب ًا ((ال بد لنا �أن
نتفاهم� :إنّ هذا الت�صلّب ال يعني هرم ًا طبيعي ًا� .إنه ناجت
عن ظرف عاملي ذي طابع خا�ص .فاملارك�سية بعيدة عن �أن
تكون قد ن�ضب معينها � ..إنها تبقى فل�سفة ع�صرنا؛ لأنّ
الظروف التي �أجنبتها مل ُتتجاوز بعد � -ص  49من ذات
امل�صدر)).
ما ال��ذي تبغي الوجودية �إذن ,التي يعدّ ها �سارتر
�أنطربولوجيا (عِ ��ل��م ال��وج��ود الإن�����س��اين ,كما ج��اء يف
ترجمة ال�سيد طرابي�شي) بنيوية وتاريخية ت�سعى �إىل
درا�سة العمليات املختلفة لل�صريورة  /املو�ضوع ,والتي
تعلن االتفاق العميق مع الفل�سفة املارك�سية وحتافظ
م�ؤقت ًا على ا�ستقالل العقيدة الوجودية يف �آن مع ًا (�ص –
)64؟
يقرر �سارتر �أن هناك �صدع ًا خطري ًا يف املارك�سية ب�سبب
ا�ستبعادها ال�سائل(�أي الإن�سان) من تنقيبها ,وجعلها من
امل�س�ؤول (ال�شيء) مو�ضوع عِ لم مطلق (!!) .فالوجودية
�إذن ,ت�سعى �إىل �إع���ادة االرت��ب��اط املفقود بني ال�سائل
وامل�س�ؤول لتعيد �إدخال تفرد املغامرة الإن�سانية يف قلب
العامل ذاته ,ويف �شمول املفاهيم .وا�ستبعاد الإن�سان من
العِلم املارك�سي ,كما يرى �سارتر ,هو ال��ذي �سبب نه�ضة
الفكر الوجودي خارج التوحيد الكلي التاريخي للعِلم.
فاملارك�سية �ستنحط �إذن �إىل ((�أنطربولوجيا ال �إن�سانية
�إذا مل تدمج بها الإن�سان نف�سه ك�أ�سا�س لها – �ص (.)70
وعلى ه��ذا ي�شري �سارتر �إىل �أن العِلم املارك�سي حني
يتناول الإن�سان املُ�ستلب ال يجب �أن يكتفي بو�صف تطور
الر�أ�سمال �أو نظام اال�ستعمار ,بل ينبغي لل�سائل �أن يفهم
كيف يوجد ا�ستالبه ,وكيف يتجاوزه ؟ فالوجودية
�إذن ,ح�سب ما يرى �سارتر ,تعي�ش على �سلبية املارك�سيني
وفقر دم مذهبهم ,الذي ي�ؤ�س�س عمله على ميتافيزيقيا
دوغمائية مثل ((جدل الطبيعة)) – كذا  – !! ..بدل
من �أن يقيمه على تفهم الإن�سان احلي.
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• رميا خ�ضر
يا ِعربة من ماتوا يف دمي
�أين �أنتم..؟؟!
مت�ضغون حنيني
على فرا�ش رحيلكم
وت�سهرون على جلني �أحالمي
ٌ
بعيدة تلك امل�سافة
بني �أطراف �أ�صابعي
و�أرواحكم..
من جديد..
حلم يتكرر
ينتابني ٌ
كفري�سة ل�صحوهم
ي�صطادين
ٍ
ويجعلني �ألتقي بهم
يف منامي ويف نعا�سي
وك�أن الليل ُخلق لأجلهم
وبات القمر حار�س دربهم
ليمروا على �صفحة انتظاري
بيا�ض ابتعادهم..
ب�سطو ِر ِ
••••
من جديد...
ك�أيّ �شيءٍ غري عادي يعود
يطرق نوافذ املجهول فينا
ويوقظ �أوراقنا ال�صفراء
قبل �أن ت�سقط
ي�ضع االخ�ضرار على �أنفا�سها
ع ّلها...حتيا من جديد..
بقليل
قبل الربيع ٍ
وقبل ال�شتاء بكث ٍري
عقيم
يولد ّ
رحم ٍ
حب من ٍ
ا�ستع�صى على الوالدة الطبيعية
يف �صحراء امل�ستحيل
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من جديد

أصوات

كلَّ م�ساءٍ
فاختار نزيف ًا..
يف واحة ال�سراب
يروي ً
نخلة..هناك
جديد
ونعود لنلتقي من
ٍ
أب�صر يف ال�صرب فنجاين
� ّ
لأرى كيف �ستم ّر �أيامي
هل �س�أعرب نف�سي ب�صمتي؟!
�أم �س�أقف على ر�صيف كالمي
كم نهوى ال�صعود والهبوط
على �سالمل حماقتنا..
من �أخم�ص ع�شقنا
�إىل ذروة هوانا
منلك فرا�سة التكلم بال�صمت
وبراعة الر�سم بالفراغ
والرق�ص �أي�ض ًا فوق ال�سحاب
ثم نبكي
ون�سقي ياب�س االنتظار
ننتظر ال�شوق ..
وال نعرف طعم �شعور اال�شتياق
ونبكي ً
ثانية
لنعود ون�سقط مع املطر
من جديد..
نف�س الرغبة القدمية للبكاء..
نف�س احلاجة اجلديدة للنعا�س
ذات الفرا�شة تك ّلمني
�أتراين �أعي�ش ذات االنك�سار،
�أم �أعود لأنك�سر
من جديد ..؟؟!

ل الهذيان
مِ َ

• ن�سرين ح�سن
َّ
كل م�ساءٍ
� َ
ألب�سك ثوب ًا َ
القبل
من ِ
َّ
كل م�ساءٍ
َ
الع�شاق
بلغة
�أكلمك ِ
ِ
و� َ
عناق
أعي�شك
ِ
حلظات ٍ
َّ
كل م�ساءٍ
َ
عينيك
�أ�ساف ُر يف بح ِر
أنفا�س
على م ِنت ٍ
زورق من � ٍ
َّ
كل م�ساءٍ
بن يل بيت ًا من ط ٍني
ِا ِ
ُ
ت�سرقه مني ا�ﻷ مطا ُر
� َ
ورق
ألب�سك ثوب ًا من ٍ

• رندة عو�ض

انت�شر يف الآونة الأخرية طاعون الهذيان ،فتك بالبالد فهيئ لها �أنها �سمعت انعقاد حمكمة دولية لإدانتها� ،صوت حاولت عقد الزنار لكن قواها اخلائرة مل ت�سعفها ،عيناها
وامتد ليالحق ويطال الوطن ،فتلوث هوا�ؤه ،فما من �شهيق مطرقة القا�ضي يرن يف �أذنها ،ويذكرها ب�أحداث تتفادى مرهقتان كحبتي خوخ ،حتيطهما هالة �سوداء� ،أما �شعرها
�إال وتبعه زف�ير م�صحوب ًا بهلو�سة يف النوم و�أحيان ًا يف تذكرها� ،إنه لأمر مرهق �أن متتد جل�سة حماكمتها حتى فغري مرتب ،تربع التعب على حمياها� ،أو�شك بركانها على
ال�صحو ،وهم يتقلبون ذات اليمني وذات الي�سار ،البارحة ال�صباح ،بعد �أن اكتملت �إفادة ال�شهود ،وتقدمي االدعاء االنفجار ،فقررت �إنهاء املهزلة� .أخذت الو�سادة بحذر دون
جل�ست يف املعقد اخللفي لل�سيارة امر�أة حامل بكت طوال ملرافعته ،ومل َ
ْ
يبق �سوى النطق باحلكم الذي �أرجئ حتى �أن تنتعل حذاءها ،فتحت باب البيت وتوجهت لأقرب
ً
حاوية قمامة ،خمدتها بيد والوالعة بيدها الأخ��رى
قائلة� :إن الطبيب رف�ض توليدها لأن اجلنني ذات فجر.
الطريق
�أر�سل التما�س ًا� ،أال يبدل دفء الرحم ب�صقيع الواقع ،كان الأمر �أكرث عبثية من �أن يحتمل ،فلم تعد ترغب يف الهزيع الأخري من الليل ،الظالم دام�س عدا ظل �ضوء
�أما جارتنا فرت�ش قلي ًال من هذيانها يف طعام زوجها .مل بالنوم ،وال بتناول الطعام ،فهزلت وخارت قواها ،كثور �ساقط من �إن��ارة عمود الكهرباء ،تلفتت ميين ًا وي�سارًا،
يتوقف الأمر على م�ستوى الأفراد ،بل طال املجتمع املحلي �أنهكه حرث �أر�ض بور .ا�ضطرت لأخذ �إجازة طارئة من وات�سعت مقلتاها كرادارين لر�صد �أدق احلركات ،حاولت
وحتى الدويل برمته� .إذ حتدث حملل �سيا�سي يف برنامج العمل .حاولت التكتم على ما يجري بينها وبني و�سادتها ،جاهدة قدح الوالعة� ،إال �أن يديها املرجتفتني �أعاقتاها،
تلفزيوين عن هذه الظاهرة ،وف�سرها على �أنها نتيجة لعلمها �أن ال �أحد �سي�صدقها ،كانت حتيك خطة لالنقالب �أما الو�سادة فبدت بحالة هيجان ،حاولت �ضبط حركتها،
طبيعية ت�أتي بعد كل خما�سية� .أما اخلما�سية كما �أعرفها على املخدة .فكرت ب�أن ت�ستنطق دموعها� ،إال �أن الدموع فاجتاحتها ن��وب��ة ���ص��رع �أك���دت لها � َّأن ح��رق الو�سادة
هي كف �أمي �أو �أبي على خدنا� ،أما خما�سية املحلل فق�صد تبخرت ،وب��دت فكرتها هزيلة ال يعول عليها .ا�شرتت �سيخل�صها من �أوهامها ،بعد حم��اوالت ا�شتعل اللهب يف
جمموعة كتب عن ا�سرتاتيجيات اخلطط الع�سكرية ،طرف املخدة ،فتطاير الري�ش الهث ًا ب�أ�صوات وهلو�سات
بها خم�س �سنوات من حرب �ضرو�س.
ُ
ابتلعت هذه الرتهات �إىل �أن م�س الأمر زوجتي �إلهام ،لكن �سرعان ما اكت�شفت عدم فائدة هذه الكتب ،فتحولت تبعها بكاء ،حاولت كم �أف��واه الري�ش ال��ذي فر كقطيع
فنلت مامل يكن باحل�سبان ،و�أدركت �أن اغتيال الوطن ،هو ل�شراء كتب تتحدث عن تاريخ احلكومات اال�ستبدادية �أرانب برية ،وتارة �أخرى �أخذ �شكل �أوز �أبي�ض� .أ�ضواء
اغتيال جلميع �أفراده .هذيان زوجتي اغتال راحة البيت والفا�شية ،فكرت مبو�سوليني ف�أفزعها �أن��ه �أع��دم على النوافذ ت�سللت منعك�سة على ج�سدها ،وما هي �إال دقائق
يد حركة املقاومة الإيطالية فا�ستبعدته ،كما �أرعبتها حتى �أحاط بها �سكان احلي ،حُ ملت بعيد ًا عن احلاوية،
فاهتزت �أركانه.
�إلهام ذات عالقة حميمية بو�سادتها ،النا�س تتغنى الإ�شاعات التي حيكت عن نهاية �ستالني ،وا�شم�أزت من �أن تثاقلت حركتها ،وبدا ثقل ج�سدها يعادل كل اجلثث التي
بالربيع والنزهات وال�سفر ،وهي تتغنى بو�سادتها الأكرث هتلر مات منتحر ًا ،كانت تنق�صها اجلر�أة ،لذا قررت خطة نفقت يف احلرب .دمدمت وهي بني احلياة واملوت :هل نطق
�أمان ًا وراح ً��ة .ر�أ�سها ال يهد�أ وال يرتاح �إال ب�أح�ضانها� ،أجن��ع .جربت غ�سل الو�سادة م��رات ع��دة ،لتتخل�ص من القا�ضي باحلكم!!
ق�صا�ص غري ع��ادل ،حكم الوطن عليك بنوبات �صرع
حفظت �أ�سرارها ،واختزنت �ضحكاتها ودموعها وحتملت الدموع التي الت�صقت بها بال فائدة ،يف الليل ت�أتيها هم�سات
كل مايف ر�أ�سها من �أفكار و�أوج��اع .مل ت ِع يف البداية �أنها و�أ���ص��وات خافتة ال تنفك ت�سمعها من داخ��ل خمدتها ،كفا�صل ترفيهي ،لك�سر روت�ين امل��وت ،كمن يخفف حكم
هلو�سات� .إال �أن احلال مل ت�ستمر طوي ًال� .إذ ظهر هذيانها حاولت حماورتها من دون فائدة .انقلب البيت فوق ر�ؤو�س الإع��دام بالأ�شغال ال�شاقة مدى احلياة� ،سمعت هم�سات
وا�ضح ًا مع تكرار عبارتها «مل �أتوقع �أن الو�سائد كالب�شر ال اجلميع كانقالب و�سادة �إلهام ،حتى بدا الأمر حقيقة يف النا�س تردد عبارات اال�ستعطاف وبع�ض الأدعية ومنهم
�أمان لها» كما كتبت يف مذكراتها « :هذه املتمردة مل تعد �إحدى املرات ْ
فتحت باب اخلزانة ،وحاولت خنق خمدتها ،من رب��ت على كتف زوج��ه��ا ،و�آخ��ر هم�س ب���أذن��ه نا�صح ًا
تتحمل �أملي� ،ساءت العالقة بيننا وبد�أت �أفقد ثقتي بها ،لتمنعها من الهرب ،حاولت تهدئتها و�إعطاءها قر�ص دواء �أخذها ل�شيخ ،رمبا تلب�سها جن ،كما ملح �آخر ب�شكره للإله
مل تدرك �أن حلظات �ضعفي �أمدتها بالقوة ،ملَّت دموعي ي�ساعدها على النوم .كان الأمر يزداد �سو ًءا مع اقرتاب الذي ح�صنه .للمرة الأوىل منذ خم�س �سنوات ت�ستغرق
ونعتتني بالكئيبة املتباكية التي ذرفت الدموع ملوت طفل موعد املحاكمة .اتبعت �سيا�سة الإيهام بنومها ،مل تنم بل �إلهام بالنوم العميق بال و�سادة ،بعد �أن �صرعها الهذيان �أو
�صديقتها ،ولقطة ده�ست ،ولنهر جفت مياهه ،ولنوار�س مل عاودت حماوالتها العقيمة مع الو�سادة ،يف الليلة ال�سابقة كنتيجة طبيعية على حد ر�أي املحلل ال�سيا�سي للخما�سية؛
تعد حتلق ،ولأطفال فقدوا �أمهاتهم ،ولبيوت دمرت ،ولزرع لإ�صدار احلكم و�صل التوتر �أ�شده� ،إن مل متلك �شجاعة التي عربت حياتها من دون �أن ترتكها و�ش�أنها� .أما النا�س
مازالوا يف ال�شارع يتهام�سون ويتالمزون منغم�سني بتف�سري
الإقدام على عمل ما �سيكون هالكها .
حرق ،ولوطن مل يعد فيه �سوى البكاء».
بعد �أن اطم�أنت �أننا نيام ،ارتدت ثوب نومها الوردي ،ماحدث .
قبل احلادث املرير ب�أ�سبوع و�ضعت ر�أ�سها على و�سادتها،

قضايا وآراء
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�صوت حداثي �أطلقه د .نزار بريك هنيدي في عالم الأدب المعا�صر

•طاهر الها�شمي

ّ
نظم فرع ريف دم�شق الحتاد الكتاب العرب
بالتعاون مع املركز الثقايف العربي بجرمانا يف
ملتقاه الثقايف ب���إدارة الدكتور غ�سان غنيم ,
�أم�سية ثقاف ّية ت�ض ّمنت حما�ضرة عن ال�شاعر
الطبيب ال�سوري الدكتورعلي النا�صر� ,أعدّ ها
و�ألقاها الطبيب الأدي��ب الدكتور نزار بريك
هنيدي� .أ�شاد فيها ب�شاعر ّ
قل من �سمع به يف
الأو�ساط الأدبية  ,وبينّ فيها �أنّ هذا ال�شاعر
املغمور ق��د �سبق يف م�ضمار احل��داث��ة ّ
ال�شعرية
ال�سياب
ال�شاعرة نازك املالئكة وال�شاعر بدر �شاكر ّ
ب�أكرث من  1828يوم ًا .
لقد بد�أ املحا�ضر ب�سرد م�صادفة الأول من �شهر
تعر�ض له
حزيران ذكرى االغتيال الغام�ض الذي ّ
الطب ّ
زميله يف ّ
وال�شعر  ,ال�شاعر الذي �أطلق عليه
واملتمرد ) الدكتور علي
املتفرد
�صفة ( الرائد
ّ
ّ
النّا�صر ,والتي ت�شكّل هذه احلادثة الأليمة �أ�شدّ
مهم يف الع�صر
الوقائع التي �أ ّدت �إىل اغتيال �شاعر ّ
احلديث  ,على حدّ تعبريه .
ثم انتقل �إىل �إيراد بع�ض املقاطع ال�شعرية التي
�سبق ذكرها وبينّ مواطن احلداثة فيها كا�شف ًا عن
معاملها اجلمالية والإبداع ّية ..م�شخّ �ص ًا وحم ّل ًال
ومطري ًا وم��ع�ّب�رّ ًا عن �إعجابه وتعاطفه مع هذا
ال�شاعر الذي مل ين�صف ويو�ضع على �سدّ ة ال�سبق
إبداعي .
احلداثي وال
ّ
ّ
ت��ن��اول ال��دك��ت��ور ن���زار ب��ري��ك هنيدي الأع��م��ال
الأدبية التي تركها ال�شاعر علي النا�صر و منها
كتابه (البلدة امل�سحورة ) الذي �صدر عام 1935
وهو رواي��ة خيالية �سار فيها على نهج �أب��ي العالء
املعري يف /ر�سالة الغفران /حيث يتنحى فيها عن
املعامل الرومان�سية �إىل الأجواء امللحمية وقد �أ�شار
�إىل و�صف الرواية من قبل الناقد حممد جمال
باروت ب�أنها متثل املناخ امللحمي يف ال�شعر املنثور.
كما حت��دّ ث املحا�ضرعن كتاب (�سريال ) لعلي
النا�صر ال��ذي �صدر ع��ام  1947ب��اال���ش�تراك مع
ال�شاعر “�أورخان مي�سر” وال��ذي عدّ ته ال�شاعرة
الدكتورة �سلمى اخل�ضراء اجليو�سي ب�أنه (�أكرث
ال��ت��ج��ارب ال�شعرية ال��رائ��دة ت��ط��رف�� ًا يف ال�شعر
احلديث يف نهاية الأربعينيات قبل حركة ال�شعر
احلر . ).
كما �أ�شار الدكتور املحا�ضر �إىل �أن ال�شاعر علي
النا�صر من مواليد حماة عام  1896در�س املرحلة
الثانوية يف دم�شق وتخرج طبيبا من الكلية الطبية
الع�سكرية يف ا�ستنبول ع��ام 1917و�سافر �إىل
باري�س للتخ�ص�ص بالأمرا�ض اجللدية والزهرية
ثم عاد �إىل مدينة حلب ليمار�س فيها مهنة ّ
الطب
كمتخ�ص�ص بالأمرا�ض اجللدية حتى وفاته �إثر
ج��رمي��ة قتل ارتكبها جم��ه��ول يف ع��ي��ادت��ه �سنة
.1971
وقد ر ّكز الدكتور نزار بريك هنيدي يف حما�ضرته
(من مالمح احلداثة يف �شعر الدكتور علي النا�صر)
على ال���دور ال��ري��ادي ل��ه��ذا ال�شاعر يف احلركة
ال�شعرية ال�سورية املعا�صرة ودوره يف جتديد �شكل
الق�صيدة.
مبينا �أن ق�صيدته الطويلة (ق�صة قلب) التي
�صدرت عام � 1928شكلت ميالد ًا لهذه احلداثة يف
ال�شعر ال�سوري.
وق��ال� :إن التجديد عند ال�شاعر علي النا�صر
يف ه��ذه الق�صيدة جت��اوز الطريقة القدمية �إىل
التنويع يف ا�ستعمال البحور املتعددة والدمج بينها
وتلوين الإيقاعات وا�ستثمار طرائق نظم املو�شحات
والتقفية الداخلية وتوزيع املقاطع يف بناء فني
متما�سك يطرح �شك ًال ج��دي��د ًا يتميز عن ال�شكل
التقليدي للق�صيدة ذات ال�شطرين التي كانت �سائدة
بني �شعراء تلك املرحلة م�ست�شهدا بقوله:
قد �أ�سرع العا�شق كامل�سلوب    
للغاب ي�ستفتي �إله الفجر

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

يا نا�شر الألوان يا جملي الدجى
يا موقظ الأزهار
يا موحي الرجا للقلوب
وت��ط��رق ال��دك��ت��ور امل��ح��ا���ض��ر �إىل املجموعات
ال�شعرية لل�شاعر علي النا�صر مبتدئ ًا مبجموعة
(الظم�أ) ال�صادرة عام  1931م�شري ًا �إىل �أن ال�شاعر
�سعى �إىل جتديد �إيقاع البيت اخلليلي با�ستخدام
نظام جديد للتقفية الداخلية وتقطيع البيت
لإحداث حالة �إيقاعية ال ت�شابه الإيقاع الرتيب
ال��ذي تتم ّيز به الق�صيدة التقليدية م�ست�شهدا
بن�صه “اخليال” حيث قال :
((م���ا وراء ال��غ��ي��وم م��ا وراء اخل��ي��ال   م��ا وراء
النجوم م�سحت باخليال ))
هذا امل�سعى �إىل التجديد �أ ّدى به �إىل ما �سماه
ال��دك��ت��ور ن����زار ب��ري��ك ه��ن��ي��دي حت��ط��ي��م البيت
ال�شعري التقليدي ال��ذي يقوم على عدد متكافئ
من التفعيالت يف كل �شطر باعتماد ال�سطر ال�شعري
ال��ذي يت�ضمن ع��دد ًا خمتلف ًا من التفعيالت يف كل
دفقة �شعرية ح�سبما تقت�ضيه احلالة ال�شعورية
وي�ستلزمه املناخ الإيقاعي للن�ص ب�أكمله مبينا �أن
هذا التجديد تطلب من النا�صر �إع��ادة النظر يف
مفهوم القافية وتوزيعها ودورها وهذا ما جنده يف
ق�صيدته ـ �إىل �أم كلثوم ـ التي يقول فيها:
و�أما �شعوري   ف�أفق جديد جتلى على غريب �أثار
بروحي اخليال ))
بالإ�ضافة �إىل ذلك كما يقول الدكتور املحا�ضر
ف���إن دي���وان (ال��ظ��م���أ) ت�ضمن ع���دد ًا م��ن التجارب
الفنية املهمة مثل االنتقال يف الق�صيدة الواحدة
بني املقاطع املوزونة واملقاطع النرثية التي تعتمد
الإيقاع الداخلي و�إ�ضافة مقاطع ال هدف لها �إال نقل
الإيقاع املجرد الذي يغني البناء املو�سيقي العام
للن�ص ..
ا�ستغرقت املحا�ضرة ما يقارب مئة دقيقة مبا
تالها من م��داخ�لات و�أ�سئلة .تناولت حياة هذا
ال�شاعر و�سمات �شخ�صيته وال��ظ��روف الغام�ضة

د .هنيدي :علي النا�صر هو
�شاعر احلداثة قبل ال�سياب
واملالئكة
فماذا يقول املعنيون؟
التي �أ ّدت �إىل مقتله يف عيادته .وا�ستعر�ض فيها
بع�ض ًا من �شواهد �شعرية ونرثيةّ ,
تدل على مظاهر
و�صفه الدكتور املحا�ضر .
حداث ّية بح�سب ما ّ
وقد �أ�شار املحا�ضر �إىل �أن ال�شاعر علي النا�صر
م��ن م��وال��ي��د ح��م��اة �سنة  1896در����س املرحلة
الثانوية يف دم�شق وتخرج طبيبا من الكلية الطبية
الع�سكرية يف ا�ستنبول عام 1917كما �سافر �إىل
باري�س للتخ�ص�ص بالأمرا�ض اجللدية والزهرية
ث��م ع��اد �إىل مدينة حلب ليمار�س فيها مهنته
كطبيب متخ�ص�ص بالأمرا�ض اجللدية حتى وفاته
�إثرجرمية قتل ارتكبها جمهول يف عيادته �سنة
.1971
�أورد هنا ال�شواهد ال�شعرية التي ذكرها الدكتور
املحا�ضر مت�سل�سلة :
�_1أ�ضاميم زهر على مكتبي
ال�صور
عذارى جت ّلت ب�شتّى ّ
عذارى ّ
ال�شمال  ,بنات ال ّثلوج  ,جت ّمد فيها �ضياء
القمر

 _2ما وراء الغيوم ,ما وراء النّجوم  ,ما وراء
اخليال
باحل�سن
م�سحت
ِ
طرت باجلوى � ,سائقي الهوى  ,غايتي اجلمال
تابع ًا هج�سي
ما وراء الغيوم لهفة املحروم
ما وراء النّجوم ظلمة تدوم
ّف�س
ما وراء اخليال غاية الن ِ
 _3و�أ ّما �شعوري
علي
ف�أفق جديدٌ جت ّلى َّ
غريب �أثار بروحي اخليال
ٌ
ال�صحارى �إذا الليل مدّ
تخ ّيلت فيه جالل ّ
عليها اجلناح
فيه �أريج كلفح اجلحيم وروح النّ�سيم
فيه �شروق وفيه �شفق
فيه حنان وفيه عت ٌّو
وفيه اهتياج وفيه  ..وفيه  ..وفيه احلياة .
� _4أق�ضت تلكم الفتاة ؟ وح ّق ًا
املوت
�سي الوجه �صفرة ِ
ُك َ
وغ�شى عينها الظالم و �أم�سى
بالب�سمات
ثغرها ال ميني
ِ
ال�صدر اخلفوق جماد ًا
وا�ستحال ّ
إثبات
وغدا القلب خامد ال ِ
قد ق�ضت تلكم الفتاة وهذا
آيات .
خرب املوت وا�ضح ال ِ
 _5ما �أجملك �أيتها القبور !
ال�صلبان !
ما �أبهاك �أيتها ّ
ما � ّ
ألذك �أيتها الأ�شباح !
ما �أحالك �أيتها الأكفان!
عطر يفوح منك �أيتها املدافن؟
�أيّ
ٍ
ما هذا العبري الذي ي�سكرين ؟
ا�سكت �أيها البوم ا�سكت
علي �أحالمي .
ال تعكّر َّ
كما ذكر املحا�ضر جمموعة الن�صو�ص النرثية
التي تركها ال�شاعر على النا�صر والتي ت�سيطر
عليها نزعة رومن�سية طاغية ت�شري �إىل ت�أثره
ال��وا���ض��ح ب��ج�بران خليل ج�ب�ران وجم��م��وع��ة من
الن�صو�ص الق�صرية التي ت�ستويف �شروط وموا�صفات
اجل��ن�����س الأدب�����ي ال����ذي ا���ص��ط��ل��ح ع��ل��ى ت�سميته
.بالق�صة الق�صرية جد ًا .
ّ
ج���اءت بع�ض امل��داخ�لات التي تلت املحا�ضرة
ت�ستغرب وجود �شاعر مل ي�سمع به من قبل وكان
انطوائي
تعليل ذلك �أن ال�شاعر املذكور يت�سم بطبع
ّ
 ,ي�أنف من ّ
الظهور  ,ويرت ّفع عن الأ�ضواء والنّ�شر
والو�سائل الإعالمية .
كما اعرت�ض بع�ض احل�ضور على �سحب ال�سبق من
ال�سياب
ال�شاعرة نازك املالئكة وال�شاعر بدر �شاكر ّ
اللذين �أحدثا ّ
فجر
كل ذلك الوهج
احلداثي الذي ّ
ّ
ج��ذوة الإب��داع ّ
ال�شعريّ وخ��رج عن النمطية �إىل
�آفاق فتحت �سب ًال ال حتدّ يف التجديد واخلروج عن

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

امل�ألوف ..
لن �أنحاز لل�س ّياب �أو لنازك املالئكة للجن�سية
العراقية طبع ًا  ,ولكني �أن�شد الإن�صاف  ,و�أعتقد
�أن امل�س�ألة لي�ست فقط فيمن �سبق  ,بل من العدل
�أن ن�أخذ ما �أنتج ّ
كل من ه�ؤالء ال�شعراء  ,وما تركوه
�سجل الإبداع ّ
ّ
ال�شعريّ على
من ب�صمات وا�ضحة يف
ال�ساحة املح ّلية والعاملية .
ال�سياب ما عاناه من مع ّوفات (ا�ضطهاد
لقد عانى ّ
ومر�ض وع��ذاب وفاقة ومنفى ) مل ت�شكل عائق ًا
�أمام ما �أبدع وخ ّلف من تراث ي�شار �إليه بالبنان ,
وما �أ�س�ست له ال�شاعرة نازك املالئكة وما تناولته
يف كتابها ( ق�ضايا ّ
ي�سجل لها �سبق ًا
ال�شعر املعا�صر) ّ
ي�شقّ
له غبار .
�إبداعي ًا وتو�صيفي ًا ال
�إن ب�ضع مقاطع و�أبيات مل ي�سمع بها �أو يطلع عليها
معظم ق ّ��راء ال�شعر وناقديه ودار�سيه ال ت�شكّل
ل�صاحبها �سبق ًا على عمالقة احلداثة ال�ش ّعر ّية
العربية ..لن �أنحاز لأحد  ,ولكنها قولة حق ال بدّ
منها .
بد�أت املداخالت بالدكتور عبد اهلل ّ
ال�شاهر الذي
�أعطى �صورة وا�ضحة لأهمية ال�شاعرين نازك
ال�سياب اللذين �أ�س�سا للحداثة
املالئكة وبدر �شاكر ّ
ّ
ال�شعرية يف الوطن العربي  ,وجدّ ية و�أهمية ما
تركاه من نتاج يف هذا امل�ضمار .
ث��م ت�لاه ال�شاعر الأ���س��ت��اذ �سليمان ال�سلمان
والأ���س��ت��اذ عماد ال�سعدي والأ���س��ت��اذ عماد عبيد
وال��دك��ت��ور رات��ب �سكّر وال��دك��ت��ور عاطف بطر�س
والأ�ستاذ با�سل احلناوي والأ�ستاذ منهال الغ�ضبان
مدير املركز الثقايف والدكتورة �سو�سن بطر�س .
و�أ�شار البع�ض �إىل ت�ش ّعب اهتمام ال�شاعر بني عدّ ة
جماالت �إبداعية من �شعر وم�سرح ورواية وغريها
الأمر الذي �أ ّدى به �إىل �ضعف نتاجه وعدم تركيزه
يف ب�ؤرة �إبداعية يكون فيها �أ�شدّ �إ�شعاع ًا وو�صو ًال
�إىل القارئ واملتذ ّوق ..
ت�ؤ ّكد املحا�ضرة واملداخالت التي تلتها �أنّ ال�شاعر
واملتفرد ك��ان انطوائي ًا م�صاب ًا بالك�آبة
املتمرد
ّ
ّ
وتعظيم ّ
الذات  ,ورغم ذلك �أنتج ق�صائد ودواوين
�شعرية ظ ّلت حتتفظ مبكانته ال�شعرية �إىل يومنا
هذا رغم �أنّ الكتاب والنّقاد واملعنيني بكل �ألوان
الأدب والثقافة مل يعطوا هذا ال�شاعر� ,أحقيته يف
ال�سياب ب15
الدرا�سة والبحثّ ,
خا�صة و�أنّه �سبق ّ
ال�سياب �سبق غريه ب 15يوم ًا .
عام ًا يف حني �أن ّ
ال�سياب �إىل جانب زميلته ن��ازك املالئكة
يبقى ّ
رائدي احلداثة ال�شعرية يف الع�صر احلديث  ,تركا
مع ًا نتاج ًا �ضخم ًا وم�ؤ ّثر ًا  ,مما مل يظهر عند ال�شاعر
علي النا�صر رغم ّ
كل املربرات التي ارت�آها الدكتور
املحا�ضر نزار بريك هنيدي  ,واجلدير بالذكر �أن
ال�ساحة
ال�سياب من عوا�صف
ّ
و�ضجة يف ّ
ما �أث��اره ّ
ال ّثقافية وما عاناه من ردود فعل وما تركه من ت�أثري
بالغ يف النّفو�س ّ
والذائقة اجلمالية للمتلقي جعله
جدير ًا بهذه املنزلة التي يكون من الظلم الفادح له
انتزاعها منه و�إعطائها ل�شاعر �آخر .

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

ال�شاعر ال�شهيد
حممد ب�شري العاين

�شاعر� ،أديب� ،صحفي
ولد يف دير الزور �سنة 1960
ع�ضو جمعية ال�شعر
�إجازة يف الهند�سة الزراعية.
م�ؤلفاته:
1رماد ال�سرية -دار املجد -دم�شق.1993
2وردة ال��ف�����ض��ي��ح��ة -دار ع�لاءالدين -دم�شق .1994
3حوذي اجل����ه����ات-دار امل��ج��د-.1994
ومن ق�صائده نختار:
وال �إثـمَ يل
غيـ َر �أنيّ نـ َذَ رْتُ قـ َطيعا " من الق�صائدِ
وهـ َدْ يـ َا" من الـر َّ�ضا �أ�سُ وقُ �إليكِ
ني
فـ َمـِلْتُ وم��ـ��الَ نـ َحْ ري نحـ َو �سكّـ ِ
البُكاء
وال �إثـْمَ يل
غيـ َر �أنيّ �سَ هـوتُ قليال" فـ َتاهتْ يف
الدّ يَاجي نِيا قُ الِهداية
لـم �أد ِر ما �سُ كـّرُ احلب حتّى رَ�شَ ـ�شْ تِ
احلمدَ والـرّحمنَ فوقَ �أرْغِ ـفةِ الـّر�ؤى
و�أَ َذب��ـْ��تِ �سبعيـنَ قـطعة" يف جـ ِرا ِر
ني بـنيكِ ا�شربوا
الـُّتقى وقلـتِ للـبن ِ
•••
وال جرميةَ يل
غـري �إن الطفولةَ خـِرْقـ َةٌ
و�إن املوتَ بـ َ�صْ مَة
ومَا منْ مـَقْبـ ٍَ�ض يف مـ ِدْ يـ َةِ العـ َويـ ِل

وينهزم الظالم
وا�سعٌ هذا املدى الذي تراه العني ،حقولٌ من النور والنار ير�سمها
الأف���ق ،وال�ت�راب الندي يمُ��رع بالدّ قلى ودم��وع الأق��ح��وان ،وعلى
امل�سافة املمتدة من الهدب �إىل الهدب يت�سامق �شجرٌ تعاند �أغ�صانه
الريح ،ويربعم �صبحٌ ليبعث النور وال�ضوء �إىل ن�سغ احلياة ،وعلى
امليمنة واملي�سرة يرتبع التاريخ وي�سجل ،وح�ين نفتح �صفحةً
لنقر�أها ..تنداح �أمام العني �صفحة جديدة لتقدم الدليل على �أننا
ما زلنا نكتب ،و�أن �سفر �أجمادنا ثريٌ  ،و�صفحاته احلافالت باملجد
كثري ٌة وملّا تكتمل بعدُ ..
نعم �إنها م�سريتنا احلافلة نحو النور ونحو املجد ،ولئن ُفرِ�ض علينا
�أن نخو�ض االمتحان ال�صعب لأنه امتحان الوجود والبقاء ،فنحن
ارت�ضيناه وكلنا �أملٌ وقناعة ب�أنه امتحاننا الأبهى والأجدى ،ومن
خالله �سرن�سخ وجود ًا ما كان لي�ستمر لوال بطوالت هي الأن�صع يف
تاريخ الب�شرية جمعاء� ،إذ كيف ميكن لدولةٍ مثل �سورية حتيط بها
الأنياب والأ�شداق وال�سهام والرماح والوحو�ش من كل جانب ،وكلها
تريد اقتالعها من اجلغرافيا ومن التاريخ ،ومع ذلك تظل مزنر ًة
باملجد والنور والرف�ض واملقاومة ،وتعلن �أنها باقيةٌ وثابتةٌ  ،جدرانها
عالية ،و�أ�سوارها منيعةٌ  ،و�أر�ضها حرامٌ على الغا�صبني املعتدين...
خم�س �سنوات ون��ي��ف ،وه��ذا ال�ت�راب املقد�س يغت�سل بالدماء
وبالدموع ،وخم�س �سنوات ونيف وه��ذا اجلي�ش الأ�سطورة ي�ؤرخ
للأجماد والبطوالت ،ويذود عن كرامة وتراب هذا الوطن ،ويفر�ض
�إرادته على الأر�ض ليفر�ض ال�سوريون قرارهم يف املحافل الدولية،
ويعلنون �أنهم لن ينك�سروا ولن يهادنوا ولن ي�ست�سلموا لأن ما يدافعون
عنه وي�ضحون يف �سبيله مقد�س ،كيف ال واملعني يف كل ذلك هو تراب
الوطن ،وهو الأغلى والأنقى والأجمل مما ميكن �أن ميلكه املرء يف
هذه احلياة...
مل يكن العدو ال�صهيوين ال��ذي يدير احل��رب على �سورية الآن
يت�صور و�أعوانه من الغرب والعرب واملحيط املت�آمر معه ب�أن هذه
التجربة التي خا�ضها بتخطيط حمكم ومدرو�س �ستكون مبثابة
النار التي �أ�شعلوها بعناية وعن �سابق �إ�صرار وت�صميم ،و�أنهم وحينما
�أرادوا �إطفاءها كانت �أقوى و�أ�شر�س و�أكرث مترد ًا من قدرتهم على
اال�ستيعاب والرتوي�ض..
�ستكون ه��ذه احل��رب الطويلة على �سورية در���س�� ًا لكل الغزاة
وامل�ستعمرين يف العامل ،و�ستُثبت لهم �أن �أر�ض الغري لي�ست م�شاعاً ،ولن
تكون حممية جل�شعهم و�أطماعهم يهبونها متى �شا�ؤوا وملن ي�شا�ؤون..
يف �سورية الآن قطعان �أ�شبه ما تكون بقطعان اخلنازير توافدت
من �أك�ثر من ثمانني دول��ة يف العامل ،و�أهدافها املعلنة وامل�سترتة
واحدة ،وهي تغيري اجلغرافية ال�سورية ،وتفريغ �سورية من �سكانها،
وحتويلهم �إىل �شتات يف بقاع الأر�ض كلها ليكون البديل عنهم قطعان ًا
من اليهود يتبعون للدولة العربية املقبلة ،والتي ت�سعى لأن تكون
حدودها من الفرات �إىل النيل ،على �أن يتحول ما تبقى من �سكان
هذه املنطقة من العرب �إىل �أج��راء وعمال مياومني لدى الكيان
ال�صهيوين ،الذي ومب�ساعدة الغرب واملال العربي امل�أجور �سيتمكن

خوامت يف �أ�صابع ال�صدى
لل�شاعر بديع �صقور
كلما امتدت يدُ اهلل
مل��ا ي��ري��ده �أ���س��ي��اده��م
�إىل �صدر طفل
من �أهل النفوذ واملال
�أردوه بر�صا�صة
والأحقاد الدفينة!
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اهلل
ق�صيدة كي ال ينهمر
��ري
ع
���ش��
���ه�ل�ال
ت
���
س
���
ا�
احلزن �أكرث ،وق�صيدة
ل�����دي�����وان ال�����ش��اع��ر
ت�شيل بق�صيدة كي
امل��ع��روف بديع �صقور
ال ت���ب���دو ال����دم����اء،
(خ�����وامت يف �أ���ص��اب��ع
وال����ب����ي����وت ،وامل���ه���ج،
ال�صدى)
والأحالم ..مقابر� ،أو
ال�����������ص�����ادر ���ض��م��ن
جنازة واحدة.
م���ن�������ش���ورات احت����اد
وق�صيدة تلو ق�صيدة
الكتّاب ال��ع��رب ،وفيه
ي��ع��ل��و ب��ي�رق ال�����ش��ع��ر
ا�ستغراق طويل موجع
لي�صري �ضحى ح�شود
دام�����ع يف امل�����ش��ه��دي��ة
بال�ضوء ،والأ���ش��واق،
ال�سورية ال��ت��ي جتهر
ب��الأمل واحل��زن وال��دم واخل��راب على وال��دروب اجلديدة ،والأي��دي العفية
�أيدي الظالميني الذين ا�ستباحوا كل م��ن �أج���ل ل��ق��م ف��م احل���رب الكريهة
�شيء من �أجل تدمري كل �شيء تنفيذ ًا باحلجر املنا�سب.

من ا�ستخدام العلم والتقانة وحا�صل التطور يف العامل لإدارة �ش�ؤون
هذه املنطقة بعد �أن ي�ستويل على ما حتويه من ث��روات وخريات
احتوتها هذه الأر���ض ،و�شكلت مطمح ًا له�ؤالء الذين اعتادوا على
�سرقة ممتلكات ال�شعوب و�أر�ضها و�أوطانها التي هي رمز العزة لهذه
ال�شعوب وهي الأقد�س والأبقى لأن من يفقد وطنه يفقد ذاته
ووجوده وم�ستقبله..
من يراقب امل�شهد ال�سيا�سي الآن يدرك ب�سهولةٍ وب�ساطة احلرية
التي تعي�شها ال��والي��ات املتحدة الأمريكية و�أعوانها من الغرب
وبع�ض العرب ،وهذه احلرية وهذا الإرباك ناجتان حتم ًا عما يدور
على الأرا�ضي ال�سورية من حربٍ مقد�سة يخو�ضها اجلي�ش العربي
ال�سوري و�أعوانه ال�شرفاء حيث يحرزون الن�صر تلو الن�صر ،وما هي
�إال �أيام معدودات حتى تعود حلب العزيزة �إىل �أهلها و�سكانها بعد �أن
تكون قطعان ال�شر قد �أبيدت �أو ولّت الأدبار..
بعد ذلك �سيتفرغ جي�شنا الأبي لتطهري ما تبقى من هذه الأر�ض
املقد�سة ،وعندها �ستعود �سورية كما كانت و�أبهى لأن الذي يخرج
منت�صر ًا من حرب �ضارية وظاملة ب��د�أت منذ خم�س �سنوات ونيف
�سيفر�ض �شروطه و�إرادت��ه وي�صبح ق��ادر ًا على �صناعة م�ستقبله
وم�ستقبل �أجياله...
امل�ؤمترات التي عُ قدت من �أجل �إيجاد احللول يف �سورية تكاد ال
تعد وال حت�صى ،وكلها ف�شلت وذهبت قراراتها �إىل �سلة املهمالت لأن
ال�سوريني رف�ضوا جميع هذه احللول بعد �أن قر�أوا م�ضامينها ،والتي
تبني �أنها ت�صب يف م�صلحة العدو ،وال تتنا�سب مع �إرادة ال�سوريني
الطاحمني �إىل حماية حقوقهم ،و�صيانه �أر�ضهم ،وتنظيفها من دن�س
الغزاة وامل�ستعمرين...
قد تطول الأزمة ال�سورية ،وقد متتد هذه احلرب الظاملة عليها
ملدة ال يعلم مداها �إال اهلل� ،إال �أن ال�سوريني اتخذوا قرارهم الذي
ال رجوع عنه ،وهو �أن قرارهم الوطني ملك لهم وحدهم ،وال يحق
لغريهم مهما بلغ من العنجهية ،ومهما امتلك من قوى وق��درات �أن
يتدخل ب�ش�ؤونهم الداخلية ليقرر عنهم� ،أو يختار لهم طريقة
العي�ش� ،أو ير�سم لهم ال�سبل التي ي�سلكونها ل�صنع م�ستقبلهم...
وال�س�ؤال الذي يفر�ض نف�سه بقوة الآن� ..أما �آن له�ؤالء ال�سوريني
الذين يطلقون على �أنف�سهم ا�سم املعار�ضة �أن يدركوا ب�أن �أمريكا
وال�صهيونية و�أعوانهم يف املنطقة قد جعلوا منهم ورقة ب�أيديهم،
ات�ضح فيما بعد �أنها حم�ض جتارة بكراماتهم وكيانهم؟؟ و�أما �آن لهم
وبعد املهانات التي تعر�ضوا لها والتي طالت كراماتهم ال�شخ�صية
�أن يقتنعوا ب�أن ال �شيء كالوطن يحنو عليهم ويحفظ كراماتهم
وم�ستقبل �أوالدهم؟؟..
له�ؤالء ال�سوريني نقول ..الرتاجع عن اخلط�أ ف�ضيلة ،والعناد
واملكابرة يف الباطل م�صريهما اخل�سارة ،ف�أوقفوا هذا النزيف الذي
نال من كراماتكم ،وعودوا �إىل ر�شدكم ،فالوطن وا�سع الرحمة وكبري
القلب ،وقد يت�سع جلميع ال�شرفاء.
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غزالن الندى
للروائي علي املزعل

مهـــا ح�ســـن

غ���و����ص يف ع����وامل
الرجاءات..
ال���ن���ا����س ،وال����ق����رى،
كل هذا ي�شكل لبابة
وامل������دن ،وامل��خ��ي��م��ات
رواية /غزالن الندى/
وق���د �شملتها املظلة
ال�������ص���ادرة ع���ن احت���اد
ال���دم���وي���ة ،ول��فّ��ت��ه��ا
الكتّاب العرب للأديب
اجل��������روح ،وح�����االت
ع���ل���ي امل����زع����ل ال��ت��ي
ال���ف���ق���د وال���غ���ي���اب،
تناوبت �شخو�صها على
وغ��م��رت��ه��ا الأح����زان
الق�ص وال�سرد لتكتب
ّ
الطوال.
رواي���ة م��ا ي��ح��دث فوق
ف����زع خم��ي��ف جت��اه
الأر�ض ال�سورية ..منذ
ال����ن����ف����و�����س ال���ت���ي
�سنوات خم�س و�أزي���د،
ا���س��ت��دارت ،والعقول
بذوب الروح التي كوتها
ال�������ت�������ي ع����م����ي����ت،
الأح��������داث ال��غ��ا���ص��ة
والأح��ا���س��ي�����س ال��ت��ي
بالأذى العميم.
ت���ب���لّ���دت ،وال�������ر�ؤى
الرواية ،التي هي يف
التي �شلّت ،والبيوت
ح��وايل � 125صفحة،
ال��ت��ي دم����رت ونُ��ه��ب��ت ،وامل��ق��اب��ر ال��ت��ي تكاد تكون حمزنة الهبة كالنريان..
ات�سعت ثم هدمت ،وال�شوارع التي ملئت لأن كل املرئيات وكل الكائنات ..تروي
باخلوف ،واللهوات التي احت�شدت فيها وتروي� ..سرية الدم.

