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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

�أخوة الخراب

()2

من ريب في ّ
أن مواجهة التفكير بالتكفير ،والعقل بالنقل،
ِ
والرؤيا بالرؤية ،والحبر بالدم ،ليست ثقافة فردية ،بل
هي جزء من مصفوفة فكرية ،بل هي مصفوفة فكرية
ّ
معرفي مدقع فيما يعني األدب
بنفسها ،كما هي تعبير عن فقر
ّ
بأنه مغامرة ّ
ّ
نصية تشاكس المستقر والمتواتر
الذي يوصف
والثابت في الزمان والمكان ،وتراوغ المتشابه والمؤتلف ،لكي
ّ
تجدد نفسها من جهة ،ولكي ال تخسر نسبتها إلى اإلبداع من
جهة ثانية.
وما من ريب أيضًا في ّ
أن مقاربة ّ
النص من خارجه ليس نقدًا،
ِ
بل أشبه بسرير بروكست قاطع الطريق في األسطورة اإلغريقية،
والسيما إذا كان فعل المقاربة محكومًا بإرادة سابقة على ّ
النص،
ّ
«الغامدي» في أطروحته المشار إليها آنفًا ،وشأن
شأن ما فعل
ّ
ما تعرض له نتاج غير مبدع ممن ذكرهم الغامدي نفسه ،ومن
سواهم ّ
ممن قضى غيلة ،أو حرقًا ،أو رميًا بالرصاص ،بدعوى الكفر،
ّ
أو اإللحاد ،أو الردة.
َ
ّ
وما من ريب ثالثًا في ّ
أن قراءة ّ
النص من منظور عقدي إنما هي
ِ
قراءة فقهية ال نقدية ،كما هي محاكمة ال قراءة ،بل هي محاكمة
ُ
الخصم والحكم ،فيمنح
يستجمع فاعلها لنفسه دوري��ن معًا:
صكوك البراءة لمن يراه طاهرًا من دنس االنحراف عن العقيدة،
عمن يرى في ّ
ويحجبها ّ
نصه ،أو نصوصه ،ما يستوجب إقامة
ّ
ّ
الغامدي« ،لتحريك حمية
الحد عليه ،أو ما يكون سببًا ،بتعبير
أهل اإليمان» .وما من ريب رابعًا في ّ
ّ
الغامدي
أن المقصود بتعبير
ِ
«تحريك حمية أهل اإليمان» هو نفور هؤالء ،أي أهل اإليمان ،إلى
أولئك «المجرمين» بتعبيره أيضًا ،ليكون قصاص «اإليمان» من
ّ
ّ
«الكفر» ،و«الحق» من «الباطل» ،و«اليقين» من «الشك».
وما من ريب خامسًا ،وأبدًا ،في ّ
أن ّ
أي محاولة لتفكيك هذا الوعي
ِ
في أطروحة الغامدي ،وفي سواها من المؤلفات التي سبقتها
ّ
ٌ
ضرب من الحراثة
ومما قد يلحق بها في هذا المجال ،إنما هي
ّ
في الهواء ،لسبب رئيس هو أن هذا الوعي نفسه أشبه بالهواء
ّ
الذي ّ
تعرفه الموسوعات الخاصة بعلوم األرض بأنه مجموعة من
ّ
الغازات ال لون لها وال طعم وال رائحة ،والذي يتردد في معاجم
ّ
ّ
خال ،وكل منخرق األسفل ،والجبان.
اللغة بغير صفة ،منهاُ :كل ٍ
ّ
إن الممارسة النقدية فعل بناء ،وليست فعل هدم ،وعلى ّ
أي صورة
جاءت ،فيجب أن تكون مجردة من أحكام القيمة ،والسيما تلك
النص إلى كاتبه ،مهما يكن من أمر ّ
التي تتجاوز ّ
أن العقل البشري
ّ
ّ
ّ
ّ
معياري بطبيعته ،ألن النص األدبي ليس خطابًا مباشرًا ،وعندما
يرتضي لنفسه أن يكون كذلك يفقد ّ
أهم حامل له ليكون أدبًا،
ّ
وألن ّ
أي مقاربة له تنطلق من قوانين وقواعد سابقة على مغامرته،
وال تنبثق من داخله ،تقصي نفسها بنفسها خارج النقد.
وإذا كان من أحد تعريفات النقد أنه مغامرة على مغامرة ،فإنّ
مسلطًا على عنق
ذلك ال يعني أن تكون هذه المغامرة سيفًا
ّ
ّ
الثانية ،بل على عنق مبدعها ،وإال فإنها آنذاك تكف عن كونها
ّ
كذلك ،أي أنها تنفي عن نفسها صفة المغامرة ،ألن اإلبداع ال
يمكن له أن يحيا إال في فضاء الحرية ،من دون أن يعني ذلك ّ
أن
الحرية قيمة مستقلة بنفسها عن المسؤولية ،بل بوصفها الوجه
اآلخر لهذه األخيرة.
وبعدّ ،
فإن نقدًا يمنح لنفسه دور السلطة الدينية ليس نقدًا،
ّ
ولو شاء أن يكون كذلك ،فإنه سيحكم على اإلبداع بالحركة في
جغرافية ضيقة،وسيرغم المبدع على أن يتحسس عنقه ألف مرة
قبل أن يقدم على كتابة كلمة واحدة.
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�أخجل لأن حبري ي�سيل من �أجل �سورية ..ال دمي!
حفل ت�أبين لل�شــــهيد ناه�ض حتر

و ّفى املفكر العربي املقاوم ناه�ض
رّ
حت مبا مت ّنى ورجا ،حني �سال دمه
ال��زك��ي ف��داء للم�شروع النه�ضوي
العربي ،ودفاع ًا عن �سورية قلعة
العرب ال�صامدة �أب��د ًا ،بعدما �سال
ح�بره امل�ضيء ط��وال ف�ترة احلرب
املفرو�ضة على �سورية انت�صار ًا
لعزتها ووطنيتها وثقافتها املقاومة
ط����ود ًا ب��وج��ه ال��ك��ي��ان ال�صهيوين
وال�سيا�سات الغربية الأمريكية
الظاملة...
ولأن ال��ب�لاد ال��ع��زي��زة تعرف
معاين النبل ف�إن �سورية وباحتفال
حا�شد ،وممثلة باحتاد الك ّتاب العرب� ،أقامت حفل ت�أبني لل�شهيد
ناه�ض رّ
حت ،يف دم�شق ،قلب العروبة الناب�ض ،وبيت العرب الثقايف،
ويف �صرح مكتبة الأ�سد الوطنية.
وقد بد�أ االحتفال بالوقوف دقيقة �صمت �إجال ًال وتقدير ًا لروح
ال�شهيد ناه�ض رّ
حت ،و�أرواح �شهداء اجلي�ش العربي ال�سوري والقوى
احلليفة ،وبالن�شيد العربي ال�سوري.
وا�ستمع احل�ضور لق�صيدة /قمر البلقاء /لل�شهيد ناه�ض رّ
حت
وب�صوته ،وفيها اجتماع فكره ور�ؤاه جتاه احلال العربية الراهنة.
ثم �ألقى الدكتور ن�ضال ال�صالح رئي�س احتاد الك ّتاب العرب كلمة قال
فيها:
يا ناه�ض ..انه�ض ،ها نحن يف �سورية نبادلك الوفاء بالوفاء ،نردد
�أن احلق منت�صر مهما يكن من جنون الزيف� ..أن �سورية التي ا�ستع�صت
على غزاتها طوال التاريخ هي �سورية التي �ستنت�صر على غزاتها منذ
ما يزيد على خم�س من ال�سنواتّ � ..أن الأغ��راب والأع���راب الذين
جا�ؤوا على قمي�صها بدم كذب �سيجيئون فرادى ومثنى وثالث ًا ورباع ًا
وجمع ًا �إىل قا�سيون ،فيط ّوفوا حوله �سبع ًا ،ويطيبوا برتابه ،لع ّله يغفر
لهم ما جنت �أوهامهم وما تقدّ م من �ضالالتهم وما ت�أخر..
يا ناه�ض� ،إ ّنا يف ال�ش�آم التي �أحببت على العهد ،والوعد ،واليقني
بالن�صر.
و�ألقى الدكتور �ألبري داغر كلمة املثقفني اللبنانيني ،وقال فيها:
�إذا كان من �إرث لناه�ض نحمله بعده ،فهو �أن نتابع العمل الفكري
والعمل التعبوي ال��ذي ك ّر�س نف�سه له ،وذل��ك للم�ساهمة يف جهود
الت�صدي للإمربيالية ،وبناء القاعدة املادية ملواجهة العدوان ،ورفع
كفاءة الدولة التنموية ،التي يقع عليها حتقيق امل�ستقبل الزاهر
للعرب.
و�ألقى الرفيق �أبو �أحمد ف�ؤاد نائب الأمني العام للجبهة ال�شعبية
لتحرير فل�سطني ،كلمة ف�صائل املقاومة الفل�سطينية ،وجاء فيها:
�أن املنا�ضل التقدمي ،الكاتب واملفكر (ناه�ض رّ
حت) ،ذهب �ضحية
مواقفه ال�سيا�سية ،واالجتماعية و�آرا�ؤه يف مناه�ضه الأف��ك��ار
التكفريية والوهابية ،ومن اغتاله ق�صد ،اغتيال حرية املعتقد،
وحرية الر�أي.

و�ألقى الكاتب �سعود قبيالت كلمة مثقفي الأردن ،وجاء فيها:
تعذر علينا ،نحن رفاق ال�شهيد ناه�ض رّ
حت الأردنيني� ،أن نقيم له
ت�أبين ًا الئق ًا يف وطنه ،فاحت�ضنتنا حا�ضرة ال�شام ،ال�شام التي كان
ناه�ض يعتز باالنتماء �إليها مثلما كان يعتز باالنتماء �إىل وطنه
ال�صغري (الأردن)� ..أح��د �أج���زاء ب�لاد ال�شام التي فتتت مبوجب
اتفاقية �سايك�س -بيكو� ،سيئة ال�صيت.
و�ألقى احلاج ح�سن عز الدين كلمة املقاومة الوطنية اللبنانية،
والتي �أكد فيها:
�أن املقاومة اللبنانية تعتز ب�شهدائها وبال�شهيد ناه�ض حرت لأنه
�شهيد الفكر املقاوم� ،إن ال�شهيد كان يعترب �أن امل�شرق العربي ،والذي
قلبه �سورية ،هو �أر�ض ومهد احل�ضارات والثقافة والأدب ،و�أن اخلطر
يتج�سد بالكيان امل��زروع يف خا�صرتنا ليكون �أداة لقوى اال�ستعمار
والهيمنة من جهة ،ومن جهة �أخرى يف اجلماعات التكفريية والفكر
التكفريي الإق�صائي والإلغائي املتطرف.
لقد �أحب ناه�ض �سورية التي مل تخ�ضع ال للرتهيب وال للرتغيب
فوقفت �شاخمة كما كان ناه�ض �شاخم ًا يف دفاعه عنها.
ثم �ألقى ال�سفري ال�سوري يف لبنان الأ�ستاذ علي عبد الكرمي كلمة
�أ�صدقاء الفقيد ،قال فيها:
مل ي��ه��ادن ناه�ض ح�ّتررّ امل��ز ّوري��ن� -سيا�سيني وك�� ّت��اب�� ًا ورج���ال مال
و�أدعياء دين و�سما�سرة من كل الألوان واالنتماءات ،وا�ست�شهاده �أمام
�شاهد ٌ
ق�صر العدل ٌ
�صارخ على التزوير والتواط�ؤ بني الفكر التكفريي
الظالمي واملرتهنني لإم�لاءات الأمريكي وال�صهيوين ب�ضرب رموز
مناعة الأمة كناه�ض و�أمثاله البا�سلني.
بعد ذلك �ألقى الأ�ستاذ خالد رّ
حت �شقيق ال�شهيد كلمة �آل الفقيد،
قال فيها:
جئنا �إىل دم�شق لأنها القلعة لأح�لام كل حر وال�سطر الأخ�ير يف
جملد كل وطن ولأنها ق�صة ال�صمود الأ�سطوري وال�صرب على ظلم
العدو ،جئنا �إليها بناه�ض �شهيد ًا فهو بلقائها اليوم مبت�سم ًا لأنه مل
يعد يخجل بعد �أن �سالت دما�ؤه حمراء وكانت قبل ذلك ت�سيل حرب ًا
يف حب �سورية والدفاع عنها.
واختتم االحتفال بالن�شيد العربي ال�سوري.
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قضايا وآراء

ملاذا (داع�ش) و�أخواتها حاجة �ضرورية لـ (�إ�سرائيل) ؟ !

خمطط لتهجري و�إفراغ قرى يف اجلوالن
لإقامة (�شريط حدودي) ي�سكنه الإرهابيون

•حممد مباركة
تخ�شى (�إ�سرائيل) من هزمية حمققة يثريها القلق
من خ�سائر (داع�ش) على يد اجلي�ش العربي ال�سوري
البا�سل ،بعد �أن ت�أكد خدمة التنظيمات الإرهابية
للحركة ال�صهيونية و�أهدافها ،ومت �إن�شاء (�إ�سرائيل) ملا
ي�سمى (وحدة ارتباط) مع الإرهابيني يف اجلزء املحرر
من اجلوالن ال�سوري املحتل� ،ضمن خمطط لإفراغ قرى
يف اجلوالن ت�شارك فيه كندا ر�سمي ًا لتهجري ع�شرات �آالف
ال�سوريني من املنطقة اجلنوبية ؟؟ فماذا يجري هناك ؟!
بد�أ الأمر مع ك�شف مندوب �سوريةلدى الأمم املتحدة ب�شار
اجلعفري عن �أن الكيان ال�صهيوين ،بالتعاون مع جمموعات
�إرهابية م�سلحة ،يعمل على �إفراغ قرى يف اجلوالن و�صو ًال
�إىل احلدود الأردنية.
وقال اجلعفري يوم  20ت�شرين الأول املا�ضي يف كلمة له
�أمام جمل�س الأمن الدويل ،خالل مناق�شة الأو�ضاع يف ال�شرق
الأو���س��ط�:إن الكيان ال�صهيوين وبالتعاون مع التنظيمات
الإرهابية العاملة يف اجل��والن ،يعمل على �إف��راغ (وادي
ال�يرم��وك)و(وداي الرقاد) و�صو ًال �إىل احلدود الأردنية،
من ال�سكان .و�إن ال�سكان ُيبعدون عن املنطقة �إذا تغيبوا عن
منازلهم ليومني.
و �أ�ضاف � :إن االحتالل واملجموعات الإرهابية يقطعون
اخل��دم��ات ع��ن �سكان ال��ق��رى م��ن �أج��ل تهجريهم و�إح�لال
امل�سلحني مكانهم ،و�أكد �أن اجلي�ش العربي ال�سوري يتعامل
مع هذا املخطط مبا يلزم ،مطالب ًا الأمم املتحدة بتحمل
م�س�ؤولياتهم يف ه��ذا اخل�صو�ص وتطبيق قراراتها ب�ش�أن
اجلوالن.
و بالتعاون والتواط�ؤ مع التنظيمات الإرهابية ،ويف �إطار
ما يخطط له الكيان ال�صهيوين بالتعاون مع �أدوات���ه من
التنظيمات الإرهابية امل��وج��ودة يف اجلنوب ال�سوري من
خطط وم���ؤام��رات �ضد �سورية ،جرى احلديث م�ؤخر ًا عن
خطة تق�ضي بـ«ترحيل» ع�شرات الآالف من �سكان ريفي درعا
والقنيطرة �إىل كندا عرب (�إ�سرائيل) بالتعاون والتواط�ؤ مع
التنظيمات الإرهابية -ذراع (�إ�سرائيل) يف تلك املنطقة.
تفا�صيل اخلطة ك�شف عنها تقرير ذكر �أن وزير خارجية
كندا (�ستيفان دي��ون) ا�شرتك مع بع�ض ال��دول الغربية
والعربية �إ�ضافة �إىل (�إ�سرائيل) يف االجتماع اخلا�ص
للجمعية العامة للأمم املتحدة ب�ش�أن �سورية �ضمن حملة
منظمة لتلك ال��دول والكيان ال�صهيوين لل�سعي لـ«تغيري
الأو�ضاع مل�صلحتها» يف املحافل الدولية بعد ف�شل وكالئها من
التنظيمات الإرهابية يف «تغيري» املعادالت امليدانية.
و�أ���ش��ار التقرير الإع�لام��ي �إىل �أن كندا على الرغم من
بعدها ع��ن �سورية م�شرتكة يف عملية (تطهري عرقي)
حل�ساب (�إ�سرائيل) جتري خلف دخان املدافع ،يف �شريط
ممتد يف ال�سهول والوديان ،ما بني درعا والقنيطرة ،تلك
املنطقة الغنية مبواردها املائية وتربتها اخل�صبة وثرواتها
الباطنية ،والواقعة عند مثلث ا�سرتاتيجي بني فل�سطني
املحتلة والأردن.
وذك��رت امل�����ص��ادر�أن ذل��ك يتم بالتواط�ؤ مع املجموعات
الإره��اب��ي��ة التابعة لتنظيمات مثل (داع�����ش) و(جبهة

الن�صرة)الإرهابيني و�أخ���رى تابعة ملا يعرف بـ«اجلبهة
اجلنوبية» التي �أن�ش�أتها غرفة العمليات امل�شرتكة (موك)
يف عمان .حيث يلج�أ ه���ؤالء لعدة �أ�ساليب من الرتهيب
والرتغيب لـ«تفريغ» املنطقة املمتدة من ريف القنيطرة
�إىل بلدة ال�شجرة يف ريف درعا من �سكانها و«ت�سليمها لقمة
�سائغة» لـ(�إ�سرائيل) كـ«منطقة عازلة» ،وفق ًا للمخطط.
وح�سب التقرير ف�إن املخطط يق�ضي ب�أن تتكفل كندا ملن
يرغب باملغادرة عن طريق (�إ�سرائيل) بتوفري الإقامة ودفع
نفقات ال�سفر وهي تعر�ض ا�ستقبال ع�شرة �آالف �أ�سرة �أي ما
يزيد على خم�سني �ألف �سوري وفق املخطط.
ويخل�ص تقرير الإع�لام��ي للقول� :إن وزي��ر اخلارجية
الكندي مل يت�شاور بالطبع مع احلكومة ال�سورية يف هذا
املو�ضوع� ،أما تن�سيق حكومته مع (�إ�سرائيل)والتنظيمات
الإرهابية لـ«تهجري» ع�شرات �آالف ال�سوريني من وطنهم فال
ميكن و�صفه �إال ب�أنه عمل ا�ستعماري.
و يف دليل جديد على الرتابط الوثيق بني «ال�شقيقة»
ال��ك�برى ل�ل�إره��اب��ي�ين (�إ���س��رائ��ي��ل) وب�ي�ن «�إخ��وان��ه��ا» من
التنظيمات الإرهابية يف �سورية مثل (داع�ش)و(جبهة
الن�صرة)وغريهما ..ك�شفت �صحيفة «يديعوت �أحرونوت»
العربية يوم� 29أيار املا�ضي �أن قوات االحتالل الإ�سرائيلية
�شرعت ب�إن�شاء «وحدة ارتباط» مع التنظيمات الإرهابية يف
اجلوالن ال�سوري املحتل لتوثيق العالقات معها.
هذا الك�شف الإعالمي البد من ربطه ب�إعالن نائب وزير
قره) �أنه ت�سلل �إىل
التعاون الإقليمي الإ�سرائيلي (�أيوب ّ
�سورية �سر ًا خالل ال�سنوات الأخ�يرة والتقى املجموعات
الإرهابية .وهذا ي�ؤكد �أن الإعالن عن «الوحدة اجلديدة»
�إ�ضافة �إىل اعرتافات ق ّ��ره ينطوي على �إق��رار �إ�سرائيلي
وا�ضح لي�س بالتدخل يف ال�ش�أن ال�سوري فح�سب بل »م�أ�س�سة»
هذا التدخل من خالل �إقامة «وحدة خا�صة» لهذا ال�ش�أن
وحت��دي��د مهامها ووظ��ائ��ف��ه��ا واخل����روج ع��ن االدع����اءات
الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة املعلنة ح��ت��ى الآن ب��ـ«اق��ت�����ص��ار«ال��ت��دخ��ل
الإ�سرائيلي على ما ت�سميه (�إ�سرائيل)« ،تقدمي م�ساعدات
�إن�سانية وطبية«للمجموعات الإرهابية.
وي��ب��دو �أن الإع�ل�ان ع��ن «وح���دة االرت��ب��اط» ُيعيد �إىل
الأذهان الدور الذي لعبته الوحدة التي �شكلتها (�إ�سرائيل)
يف جنوب لبنان �إبان احلرب الأهلية اللبنانية ،وعلى الرغم
من �أن �ضابط ًا �إ�سرائيلي ًا كبري ًا يف «امل�ؤ�س�سة الأمنية»ادعى �أن
«تل �أبيب» ال تنوي �أن تقيم يف اجلوالن �إط��ار ًا كالذي كان
قائم ًا يف اجلنوب اللبناين� ،إ ّال �أن جتارب املا�ضي و�شواهده
ت�ؤكد ،بح�سب خرباء �أمنيني �إ�سرائيليني� ،أن الواقع (ميلي
تعميق التدخل وراء  -ما ي�سمونه –احلدود) و�أنه يف جنوب
لبنان بد�أ الأمر على �أنه «م�ساعدة �إن�سانية» وتدحرج �سريع ًا
�إىل م�ساعدة ع�سكرية وحتى الآن لي�س هناك ما مينع
ح�صول الأمر نف�سه يف اجلوالن ال�سوري املحتل.
ما يجري يف اجلنوب ال�سوري� ،سواء يف القنيطرة �أو
يف القرى املحررة من اجل��والن� ،أو على احل��دود الأردنية
 /ال�سورية يك�شف ع��ن ذرائ���ع كثرية يتخذها اجلانبان
الأردين والإ�سرائيلي لق�صف متبادل ج��رى يف حزيران

املا�ضي مع املواقع التي يتحكم بها الإرهابيون ،من (حركة
املثنى الإ�سالمية) ق��رب بلدة ال�شجرة بريف درع��ا ،او
تلك اخلا�ضعة ل�سيطرة (جي�ش خالد بن الوليد) املتهم
بانتمائه لتنظيم (داع�ش) حيث �أدى الق�صف املتبادل �إىل
تدمري بع�ض املنازل يف (بلدة كويا) اخلا�ضعة لهذا التنظيم
الإرهابي ،كما �أدى الق�صف الأردين �إىل موجة نزوح لأهايل
البلدة باجتاه بلدة ال�شجرة �أحد �أهم معاقل (جي�ش خالد)
بريف درعا الغربي ،وكانت ال�سلطات الأردنية قد �شددت
�إجراءاتها الأمنية يف حزيران املا�ضي على طول احلدود
ال�شمالية مع �سورية ،بعد التفجري ال��ذي ا�ستهدف نقطة
ع�سكرية متقدمة خلدمات النازحني عند ال�ساتر الرتابي
ملنطقة الرقبان احلدودية مع �سورية الذي �أ�سفر عن مقتل
�ستة جنود �أردنيني ،و�إ�صابة � 14آخرين،واتهمت �آن��ذاك
ال�سلطات الأردنية تنظيم (داع�ش) بالوقوف وراء الهجوم.
ويذكر �أن قوات االحتالل الإ�سرائيلي ق�صفت ،هي �أي�ض ًا
ويف الوقت نف�سه باملدفعية الثقيلة ،منظومة �صواريخ �أر�ض
/جو كانت بحوزة (حركة املثنى الإ�سالمية) بالقرب من
بلدة ال�شجرة بريف درع��ا يف ا�ستهداف لتهجري املدنيني
وتنفيذ خمطط �إفراغ تلك الأرا�ضي من �سكانها.
ويف احلقيقة ال ت��خ��دم تلك التنظيمات الإره��اب��ي��ة
يف ممار�ساتها الإجرامية والعدوانية �سوى (�إ�سرائيل)
و�أه��داف��ه��ا وخمططات احلركة ال�صهيونية ،لذلك تقيم
(�إ�سرائيل) �أقوى العالقات معها وتخ�شى هزميتها ،وتريد لها
�أن تنجح لأن العمليات الإرهابية لتلك التنظيمات الإرهابية
قامت بدور �إيجابي ل�صالح (�إ�سرائيل) وهي ال تخدم �سوى
احلركة ال�صهيونية وال بد من بقائها حتى حتقق ال�صهيونية
كامل �أهدافها. .
ولعل هذا ما عبرّ عنه اجلرنال (هريت�سيهاليفي)رئي�س
ج��ه��از اال���س��ت��خ��ب��ارات الع�سكرية الإ�سرائيلية امل��ع��روف
اخت�صار ًا با�سم (�أمان) معرب ًا عن قلقه �إزاء اخل�سائر التي
تكبدها تنظيم (داع�ش) الإرهابي يف الآونة الأخرية على يد
اجلي�ش العربي ال�سوري وحلفائه ،م�ؤكد ًا �أن (�إ�سرائيل)«ال
تريد �أن يهزم (داع�ش) يف احلرب ،لأن الأمر �سي�ضع بالده
يف مو�ضع حرج».
و�أ�ضاف هاليفي خل
حزيران املا�ضي � :إن (�إ�سرائيل)«�ستفعل كل ما بو�سعها
كي ال جتد نف�سها يف مثل هذه احلالة» ،ما قد ي�شري �إىل �أن
جي�ش كيان العدو الإ�سرائيلي يدر�س م�س�ألة تقدمي الدعم
املبا�شرلـ(داع�ش) كم�س�ألة �سيا�سة ،ولي�س جمرد كالم.و
يذكر �أن كيان العدو الإ�سرائيلي ومنذ خم�س �سنوات تقريب ًا
يدعم التنظيمات الإره��اب��ي��ة �سر ًا و عالنية يف اجلنوب
ال�سوري بكل �أنواع ال�سالح� ،إ�ضافة �إىل الدعم اللوج�ستي من
طبابة و�أغذية وتدريب داخل الكيان ال�صهيوين املحتل.
�إنها حرب م�صريية تخو�ضها �سورية دولة وجي�ش ًا و�شعب ًا،
دف��اع�� ًا ع��ن �أر�ضها و�شعبها و�سيادتها ،ول��ن ت�سمح للعدو
ال�صهيوين ،ومن وراءه ،بتحقيق �أهدافهم ،مهما كان الثمن،
ومهما كانت املعاناة

قضايا وآراء

الإعالم وال�سـيا�سـة ..
• علي قا�سم
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حدود الرباءة
وم�ساحة االتهام!!..

كان الفتا �أن يتحول التجاذب بني الإعالم
الأمريكي ورئي�سهم املنتخب �إىل جدل و�صل
حد االتهام ،و�إىل من�صة ا�ستهداف الم�س
عتبة املواجهة حني حمل الرئي�س املنتخب
دونالد ترامب الإعالم الأمريكي م�س�ؤولية ما
ت�شهده املدن الأمريكية من احتجاجات على
فوزه ،وهي م�س�ؤولية كان يتعمد ترامب �أن
يربطها مبا قبلها من دون �أن تخرج عن �سياق
العالقة ال�سابقة وال�لاح��ق��ة والآن��ي��ةم��ن
حيث امل�س�ؤولية املزدوجة للإعالم يف ذلك،
�سواء تلك التي تت�سق �إىل حد التطابق مع
ما يوازيها من �إ�سقاطات� ،أم اختلفت �إىل حد
التعار�ض مع ما يقابلها من تداعيات.
فالإعالم الذي حمل وزر ال�سيا�سة على
مدى عقود وجوده الفعلي كرافد تتكئ عليه
روافع ال�سيا�سة ،يواجه اليوم مع�ضلة كربى
يف �سياق ما �أنتجته �أكاذيبه وم��ا راكمته،
فيما ال�سيا�سة مل تتغري وظلت على ا�ستعداد
م�ستمر ومتوا�صل كي تن�سحب من �أي وقيعة
يحملها الإع�ل�ام ،ب��ل ولديها م��ا يكفي من
م�سوغات يدخل بع�ضها يف الإطار الأخالقي
ك��ي حتملها ل�ل�إع�لام ،و�أن يكون يف نهاية
املطاف �شماعتها للتن�صل مما قالته ال�سيا�سة
�أو التهامه بالتحريف حني تعجز عن النفي،
وه���ذا ال يعني اجل���زم بحرفية م��ا يعنيه
امل�شهد ،بقدر ما ي�ستدل منه على املنحى
وامل�سار املت�صاعد للمواجهة التي تبد�أ يف
العادة مع بروز م�ؤ�شرات ال�سقوط �أو الرتنح
يف احلد الأدنى للمنظومة الفكرية احلاملة
�أو ال�ضامنة للطرفني.
هذا العالقة �أف�ضت يف �أغلب الأحيان �إىل
قبول م��زدوج بتبعات وتداعيات ما ينتج،
و�أ�شهرت على مدى عقود خلت حالة التواط�ؤ
املعلن �أو امل�ضمر على التفاهم بني ال�سياقني،
�إىل �أن و�صل الأمر بالإعالم �أن ي�أخذ دورا
متقدما يف ت�صنيع ال�سيا�سة ودخوله املبا�شر
على تقنياتها ،وبات ناطقا ي�صحح �أو ي�صوب
م�ساراتها �إىل �أن و�صل الأمر يف نهاية الأمر
لتكون ال�سيا�سة جزءا من منظومة الإعالم
�أو يف خدمته ،ومل يرتدد يف بع�ض الأحيان �أن
يكون �سابقا لل�سيا�سة يف التح�ضري والتمهيد،
كما �أنه يكون الحقا بعد �أن ت�صل ال�سيا�سة
�إىل احلائط امل�سدود �أو تعجز عن النفاد
ب�سبب ا�ستع�صاءات خارجة عن �إرادتها.
ما فجر هذا العالقة وما يطرحها اليوم
للنقا�ش العلني هو ال�سقوط املدوي للإعالم
الأمريكي يف االنتخابات الأمريكية ،حيث
�أجمعت �إمرباطوريات الإعالم كما مل جتمع
يوما على املر�شحة الدميقراطية هيالري
كلينتون ،وك��ادت االختالفات فيما بينها
�أن تتال�شى �إىل حد �أن��ه مل ي�سبق لأمريكا
ان �شهدت هذا احل�شد والتوافق بني و�سائل
الإع�لام ،و�أن تكون على خط دعم مر�شح،
و�أن تبدي كل هذا اجلفاء �إن مل يكن �أكرث
من ذل��ك جت��اه مر�شح �أخ��ر ،واحل�صيلة �أن
الإعالم وحده كان �ضحية كذبته هذه املرة
وكل �شركائه الآخرين يف كذبته و�أكاذيبهم
ينف�ضون �أياديهم ،ويعلنون براءتهم مما
علق ،كما �سيعلنون توبتهم �إذا ما اقت�ضت
ال�ضرورة النفعية ذلك.

املع�ضلة على ما يبدو �أن الإعالم مل يكن
لديه فقط �أوه��ام حول ما و�صل �إليه ،ومل
يبالغ يف �سطوته �إىل حد التورم يف بع�ض
جوانبه فح�سب ،بل �أي�ضا يف �سياق �إنتاج
املقاربة التي باتت تدفع �إىل اجل��زم ب�أن
ال�سيا�سة مل تعد �أك�ثر من �صدى ملا يقوله
الإعالم ،و�أن املعادلة املقلوبة باتت �صاحلة
لال�ستخدام يف كل زمان ومكان ،و�أنه �سيكون
من ال�صعب �إن مل يكن من امل�ستحيل على
رئي�س �أمريكي �أن ي�صل �إىل البيت الأبي�ض،
فيما الإع�لام ال يقف �إىل جانبه ،فما هو
احلال والإع�لام الأمريكي يكاد يجمع منذ
�أ�شهر طويلة يف �إعالن عدائيته ،وال يرتدد
يف العمل على ا�صطياده غربا و�شرقا ما�ضيا
وحا�ضرا ،وحتى م�ستقب ًال؟!!.
الإج��اب��ة لي�ست يف اال�ستعرا�ض املبهم
للأ�سباب والدوافع والعوامل ،وقد ال تكون
هي الأكرث �إحلاحا يف هذا املقام على �أهمية
ذلك ،خ�صو�صا �أن احلالة لي�ست عر�ضية �أو
منف�صلة عن ال��واق��ع الأم�يرك��ي ،بل ت�شكل
واح��دة من نتائج �صراع وعوامل مواجهة
تت�سع من الداخل وتخرج �إىل العلن على
�شكل معارك عر�ضية م�ؤقتة ،فيما الوا�ضح
حتى اللحظة �أن خ��روج��ا فظا ملنتجات
العالقة بني الإع�ل�ام وال�سيا�سة قد ظهر
للعلن بعد �أن ظل ل�سنوات طويلة ورمبا عقود
حمطة تفهم و�صل حد التواط�ؤ يف القبول
مبخرجات الذع��ة واتهامية م�سبقة ،حني
كانت ال�سيا�سة جم��رد تابع �أو رج��ع �صدى
لآل��ة املواجهة التي دفعت بقوى املجتمع
واحتكاراته لتكون �إحدى اجلهات امل�شرفة
على توزيع حمددات ونواظم ال�صراع ليبقى
على مقا�س م�صاحلها و�أطماعها.
امل�ؤكد �أن الإعالم الأمريكي مل يخرج عن
ع�صا الطاعة وال عن حمدداتها الأ�سا�سية،
لكنه حني وقع يف �شرك �أوهامه ،بد�أ يدفع
بالقطيعة مع ال�سيا�سة �أو مع منتجاتها �إىل
حد منا�صبة العداء لل�شواهد التي تظهر
ج��وان��ب ق��وة ال�سيا�سة ،وي��ب��دي اعرتا�ضا
���س��ت��دف��ع ث��م��ن��ه ام�ب�راط���وري���ات �إع�لام��ي��ة
تقليدية ت�سيدت امل�شهد الإعالمي الأمريكي
يف �سنوات عقوده التي قاربت الع�شرة ونيف،
ومتكنت من امل�ساهمة املبا�شرة بال�شراكة �أو
بالتفرد يف �صناعة الر�ؤ�ساء �أو �إ�سقاطهم
وتفننت يف �صنوف اال�ستهداف وطريقة
امل�شاغبة �إىل حد ال�سطوة على قراراتهم
ومقرراتهم.
م���رة �أخ����رى حت�ضر ال�سيا�سة بريئة،
ويحمل الإع�لام وزر ما و�صلت �إليه الأمور،
وم��رة �أخ��رى تقف ال�سيا�سة على قدميها،
�إىل احلد الذي يحلو فيه للرئي�س الأمريكي
املنتخب ترامب �أن ي�شيد �إىل حد التغني
باحلياة ال�سيا�سية ونتائجها وم��ا �أو�صلت
�إل��ي��ه ،فيما الإع�ل�ام ي��ت��وارى جانبا بحثا
عن دريئة ت�صلح لتكون م�شجبا لأخطائه
ومبالغاته ،فحني تتدحرج الأكاذيب وحده
الإعالم يكون امل�س�ؤول ،وحني ت�سقط يكون
�أي�ضا امل�س�ؤول ،واملفجع �أن ال�سيا�سة دائما
بريئة ،وتن�ضح براءتها من �إن��اء ال براءة
فيه.

• مالك �صقور

نقطة على حرف

امل�س�ألة اليهودية
2-1
منذ مئة عام حين ارتكب بلفور جريمته
النكراء ،ك��ان اليهود يملكون من أرض
فلسطين  .%5.2وع��ن��دم��ا ص���در ق��رار
التقسيم عام  1947صار اليهود يملكون
 %5.6فقط .وأما في عام  1985فقد احتل
اليهود من  90إلى  %93من أرض فلسطين.
إذن ،مئة عام على جريمة بلفور؛ وثماني
وستون سنة على جريمة احتالل فلسطين
في  ،1948وخمسون سنة إال قليال على
حزيران األسود وهزيمة العرب الكبرى عام
.1967
ْ
وإني وإن ذكرت هذه األرقام وهذه التواريخ
ال يعني أني متشائم ،ال ،أبدًا .فكنت ومازلت
ً
ً
وسأبقى أؤمن بأن جيال عربيًا أصيال حقيقيًا
ّ
وسيحرر األرض ،وسينتقم لكل
سيأتي
زيتونة في الجليل ،ولكل قطرة دم شهيد
فلسطيني.
لكن السؤال – رغم تفاؤلي -يطرح نفسه
ب��ق��وة! م��اذا فعل ال��ع��رب ف��ي مئة العام
المنصرمة؟!!
في يقيني إن هذه القضية قبل حلم هرتزل
عام  ،1898عندما أعلن أنه بعد خمسين
ً
عامًا ستقام دولة «إسرائيل» ،وفعال تحقق
ذلك عام .1948
وقبل جريمة بريطانيا على لسان بلفور منذ
مئة عام .القضية تعود إلى التاريخ القديم،
وربما إلى ما قبل السبي البابلي ،حين وضع
ّ
اليهود فكرة ،وخطة ،وبرنامجًا وعملوا عليه،
ومازالوا .بينما لم يضع العرب شيئًا يخدم
(العربي) والعروبة والدولة القومية!!
تذكروا معي« :إن (ثالثين الفضة) التي
قبضها يهوذا لتسليم السيد المسيح،
حسب رواية األناجيل المتداولة ،ستكون
هي األهم واألوفر حظًا من التقدير واألجور
بالتقديم على سائر ما يتبقى من تلك
األناجيل ..تمامًا مثلما كان (العجل الذهبي)
وقت غياب موسى «لمقابلة رب الجنود» -هو
المعبود الفعلي لبني إسرائيل.
القضية ،قبل هرتزل وبلفور ..فاستجابة
إلل��ح��اح ال��ل��ورد شافتسبري أنشأ اللورد
ب��ال��ح��رس��ت��ون ع���ام  1838أول قنصلية
لبريطانيا في ال��ق��دس ،وبالمناسبة ،إن
شافتسبري هو أول من طرح شعار« :وطن بال
شعب لشعب بال وطن»..
وقبل ذلك ،وبتأثير الصهيونية اإلنجيلية،
ارتفعت منذ عام  1814األميركية لتوطين
اليهود في فلسطين ،وبناء على ذلك ،هاجر
أحد رواد الحركة الصهيونية اإلنجيلية
األم��ي��رك��ي��ة وردر ج��ري��س��ون م��ن أميركا
إل��ى فلسطين واعتنق اليهودية ،وعمل
مستشارًا للحكومة األميركية في القدس،
وكان نشاطه يتمركز حول موضوع واحد هو
إقامة وطن يهودي في فلسطين...

وقبل ذلك :عندما أخفق نابليون بونابرت
في احتالل سورية على أسوار عكار بوابة
سوريه الجنوبية -فلسطين ،أطلق بونابرت
النداء الشهير في :1799/5/22
« إن العناية اإللهية التي أرسلتني على
رأس هذا الجيش إلى هنا ،قد جعلت رائدي
العدل.وكفنتني وجعلت من القدس مقري
العام ،وهي التي ستجعله بعد قليل في
دمشق التي يفيدها جوارها لبدة داوود
«يا ورثة فلسطين الشرعيين» :إن امتكم
العظيمة تناديكم اآلن للعمل على إعادة
احتالل وطنكم فحسب بل إلى مؤازرة األمة
لتحفظوها مصونة من جميع الطامعين بكم
لكي تصبحوا أسياد بالدكم الحقيقيين...
أيها اليهود:
أيها الشعب الفريد الذي لم تستطع قوى
الفتح والطغيان أن تسلبه اسمه ووجوده،
انهضوا أيها المبعدون فإن فرنسا تقدم
لكم إرث إسرائيل.إن فرنسا تضمن لكم
إرث��ك��م ومكانتكم بين شعوب العالم،
وتضمن لكم حقكم الذي سلب منكم آلالف
السنيين «يهوه»
طبقًا لعقيدتكم وإلى األبد».
لكن نابليون الذي أخفق على أبواب عكا ،وفرّ
يجرذبول الهزيمة ،لم يقنع ّ
فأعد جيوشًا
ج��رارة واحتل أوروب��ا ،ومن ثم إلى روسيا.
فهزم في روسيا أيضًا شر هزيمة علم
.1818
وحين ارتكبت بريطانيا جريمتها ،أعرب
الرئيس األميركاني ول��س��ون ع��ن فرحه
وسروره وحبوره بهذا الحدث ،وأرسى مذكرة
إلى الحاخام ستيفن وابر ،بعين موافقته
على جريمة بلفور ق��ال »:راقبت باهتمام
ّ
مخلص وعميق العمل البناء الذي قامت به
لجنة وايزمن في فلسطين بناء على طلب
الحكومة البريطانية .واغتنم الفرصة ّ
ألعبر
عن االرتياح الذي أحسست به نتيجة تقدم
الحركة الصهيونية في أميركا ،وال��دول
الحليفة ،منذ إع�لان السيد بلفور باسم
حكومته عن إقامة وطن قومي ليهود في
فلسطين ،وأن تبذل الحكومة البريطانية
قصارى جهدها لتسهيل تحقيق ذلك
ال��ه��دف م��ع ال��ح��رص على ع��دم القيام
بأي عمل يلحق األذى بالحقوق المدنية
والدينية لغير اليهود في فلسطين؟.
وهكذا ،كان أمر فرنسا ،وبريطانيا ،والواليات
المتحدة األميركية ،سابقًا الحقًا.
بقي أن أتحدث عن « المسألة اليهودية»
كما فهمها م��ارك��س ،وكما كتب عنها
دوستويفسكي .وذلك في العدد القادم.
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قراءات نقدية

•ريا�ض عبد الوهاب/العراق
للحب طعم وللمعنى طعم �آخ��ر .يوازيه
بالقوة ويزداد عنه بكرثة الت�ضاري�س ومتعة
االكت�شاف وفك طال�سم الدروب .احلب �سر من
�أ�سرار مكونات النف�س الب�شرية له تعريفات
ع��دة منها ا�صطالحية ومعنوية وفل�سفيه
ل�ست هنا ب�صدد اخلو�ض فيها بقدر عالقة
احلب باملعنى ,هنا احلب حاله متبادلة �سواء
كانت باللذة �أو باملتعة �أوباالجنذاب وما يتو�سط
هذا الدرب وهذا العنوان لديوان (�أول احلب �أول
املعنى) لل�شاعر طالل الغ ّوار والذي �صدر عن دار
بعل يف دم�شق ,هذه �أملجموعه ال�شعرية التي تعطر
ال��روح بهواج�س احلب النفاذ بن�صو�ص م�شتعلة
على طيات احلب واملعنى ,متمثله ب  35ن�صا من
الن�صو�ص املتو�سطة والق�صرية التي حتوي حتت
�أزاهريها انثياالت �شاعر ودربة اال�شتغال يتقدمها
عر�ض لتلك النظريةالوارفة (يد فيها �شمو�س
ومطر ) للأديبة ال�سورية (جناح �إبراهيم) التي
تناولت جمالية املعر�ض الفني الباذخ من اقتنا�ص
ال�صور الغارقة باللون واحلركة والظالل وكيف
يبدع ال�شاعر يف ا�صطياد �أجمل اللوحات الفنية.
ا�ستطاع ال�شاعر يف هذه املجموعة ببوحه �أن
ي�ؤ ّثث الكالم وفق معطيات الإح�سا�س الذي يتميز
به عن غريه كونه �شاعرا ليرتجم هذه الدالالت
بكالم مفعم باملو�سيقى وال�شاعرية وبال�صور
احل�سيه والدربة املميزة وهو يحاول �أن ي�ستفيد
من تقاطيع الوجه...يف �إن�شاء مفردات احلكاية:
ذلك الوجه الذي
تخفيه الدموع
مازال يتحينّ فر�صته للفرح
وملا ال والفرح هو �صورة نا�صعة للحب .الفرح
جزء من املعنى الأثريي للحب وهو ثمرة من ثماره
النا�ضجة �...إال �أن للحب دروبا وعره يف دهاليز
تلك الت�ضاري�س  ......فاللوعة واالنتظار وال�شوق
والدموع واملعار�ضة وحتى احرتام الوعد هو من
تلك التجاذبات يف ���ص��راع احل��ب �..أق��ن��ع��ه \
تعك�س �صورة الوجه املعرب �أو املت�شح لتلك التعابري
احل�سيه كل ح�سب ظرفه
�أيها الوجه.
.كم يلزمك من املرايا
رمبا الكثري كونه يبحث عن املعنى فريى طالل
ال��غ�� ّوار �أن كل تلك الوجوه تعرب عن زي��ف واقع
خمز وعن نزوح ق�سري بالأفكار والت�ضادات بكل
ٍ
هذا االحتدام املربك باملبادئ والت�شنجات الهرمة
...عليه تغريت الوجوه والأقنعة ومل يبق لذاك
احلب معنى و�صار هناك ت�شويه لكل معاين احلب
والإخال�ص لتنقطع جذور الت�ضحية فال تتوهم...
�صدقت �أيها ال�شاعر ...ال حب وال معنى..
ال تتوهم
�أولئك غربان
انتحلت �أجنحة ال�صقور
وعلى ال��رغ��م م��ن �أن��ه مم��ار���س حقيقي للعبة
التخفي ارت��دى قناعه ال�سهل من حيث املنطق
ممار�سا عمله الأفيوين وبا�سطا رغباته الع�شوائية
حم��اوال ت�سوير العقول ال��ف��ارغ��ة هكذا يجرنا
ال�شاعر خلف ا�ستقراءاته حلياة التدّ ين اخلريفي
الذي �سرعان ما تت�ساقط عنه الأوراق والأقنعة..
العمامة غالبا قناع �أ�شاطرك ال��ر�أي �أيها الغ ّوار
نعم ب�أنها قناع فو�ضوي يقود �إىل املتاهة عندما
تكون �سائرة عك�س �أجنحة احلقيقة ومتهالكة
على كر�سي الزيف.
وب�أول احلب ...يجتمع لدينا ثالوث احلكاية
الأوىل يف �سفر تكوين اخلليقة وال�شاعر يكون لنا
رواي��ة �أخ��رى عن الغواية غري تلك التي �شاعت
منذ الأزل والتي دارت رحاها بني �آدم الرجل الأب
الذي علمه الرب كل �شيء وحواء الأنثى البا�سقة
وثالثهما ال�شيطان ال�شرير الذي طلب ف�أعطي ما
طلب من �أن تكون لديه مفاتيح الغواية �إىل يوم

االنقالب احلتمي وتدمري كل �شيء ...وهو الذي
خطط لكل تلك ال��غ��واي��ة....و�أج��اد بالإقناع
ورواية ال�شاعر يف ن�ص �أ ّول احلب تن�سف ما تقدم
:
التفاحة التي �أغوت بها حواء
�أبونا �أدم
فق�ضمها
هي �أ ّول الع�صيان
لكنها كانت �أ ّول احلب.
ويف النتيجة هو ر�أي البد من الوقوف عنده يف
اكت�شاف �أولويات البداية و�إعالن ر�سمي يف تتويج
العا�شق الأول والبوح متام الت�شظي وانفالت الروح
....وك��م نحن حمتاجون لبوح على �سكك دروب
الروح وا�شتعاالت الرغبة ..فت�صور:
جرح..و�أنا ب�صمت احلرف
لق�صائدي يف احلب ُ
�صدح
ُ
قمح
فال�صبح
�سنابال,
يدي
على
امل�ساء
ينمو
ُ
وبوح
قلبي مناديل ملوحة..........ونايات ُ
�أم�ضي فتنزفني الدروب ق�صائدا�..أيان �صبح .
عند بواكري الغب�ش وبداية اجلذوة الذهبية
ت�ستمر احل��ك��اي��ة ...وه��و ين�صب فخاخه حتت
�شجره كي ي�صطاد ال�شم�س كانت هناك جنمه
تهبط عند نافذته لكي تتعرى بكل ذاك املرح
وهي تعزف مفاتنها له وتفجر فيه عنوة وم�ضات
مورقه تق�ض م�ضجعه كل ليله لريمتي �شاعرا يف
اول ال�شعر  :يف طفولتي ..مرة
...كنت �أ�صيخ ال�سمع...
خلطوات الليل...
حتى خيل يل �..أنه ل�ص
مي�شي على ر�ؤو�س �أ�صابعه
ولأنها ذات حب لي�س هناك ما ت�صطحبه �سوى
ب�ضع من الق�صائد من دون �أن تكون هناك �أي
ممتلكات �أخرى ت�ؤجج االحتفاء والأنا�شيد ليعود
خمتلقا نظرية ال�ضرورة املبتكرة يف ظل البالد
احلديثة من حيث امل�سميات واجل���دل ,من قال
�...إن البالد ...يورثها الأبناء ,وك�أنه يعار�ض ما
خطه حممود دروي�ش يف «م�أ�ساة الرنج�س وملهاة
الف�ضة» حني يقول ..والأر����ض ت��ورث كاللغة..
ي���ؤ���س�����س ملعطيات م��رح��ل��ه ج��دي��دة ن��اب��ع��ة عن
متغريات يف الوقت والأمكنة على وف��ق ومقدار
اخليبات كونه م�ضى بعيدا يف الزمان من �أجل �أن
مي�سك بالفكرة ال�ضائعة بفكرة منفلتة �أي خيبه
متار�سها عليك احلياة و�أنت �أحد �شهود هذا الزمن
املر ,وحينما ...و�صل عتبة املوت� .صار يبحث عن
نف�سه..وعلى الرغم من ذاك يحاول �أن يفت�ش عن
بقايا احلنني ب��دءا من دم�شق املدينة العربية
العريقة والنا�صعة واملتحدية لأعدائها ال�صابرة
رغ��م اخليانات وخناجر الظهر ...ويا�سمينها

البهي....العنا ومزدريا كل تيجان امللوك :
يا�سمينة دم�شقية كم �أزدري
تويج
ٍ
و�أنا �أت�أ ّمل َ
تيجان امللوك
كونه العا�شق...
العا�شق ٌ
ملك ..يبني عر�شه ...على الهاوية
الكلمات عند ال�شاعر طالل الغ ّوار وحدة بناء
كاملة و�أبجدية ناب�ضة باحلياة وبالفرح لذا
خد�شها جزء من اخلديعة وت�شتيت ,لأول احلب
واملعنى� ,إنهم خمادعون �...أولئك الذين يعذبون
الكلمات\ويظل مطال ببوحه ....و�إ����ش���راق
 ..تقوالته للطائر املحلق لي�س هناك ج��دوى
للهبوط.......وللنهر يف عبوره له �ستكون الوالدة
مرة �أخرى...
ولولدي ل�ست جديرا بابت�سامتي �أن مل تدع
�سبابتك ت�شرق .
وتنكفئ مرة �أخرى �أحا�سي�س ناب�ضة .......
وحنان.......يرت�سب يف �أول معنى املن�سدل على
الق�صيدة التي مت�شي �...إىل حتفها ه��ي التي
تو�صلك �إىل املعنى  ...يا لوجع الق�صيدة ويا
لعنفوان الكلمات ....ح�ي�ن تكتنز ال���روح حبا
و�أ�شواطا عامرة ب��امل��رح ..كي حتتمل االلتحام
وتواجه كل طارئ ,..
و�أع����دّ و م��ا ا�ستطعتم م��ن احل���ب فالبغ�ضاء
تداهمنا .
وادفعوا كل هذا البغ�ض باحلب,لأن الطائفيني,
كلماتهم تخنق الهواء كونهم يعزفون على �أوتار
املوت املجلل بالدم والدمع  ...هم جلبوا )القنفذ)
كما يرمز �إل��ي��ه ال�شاعر على دب��اب��ة �أمريكية
و�سرقوا احلب واملعنى والعمق احلقيقي للح�ضارة
بل عمق التاريخ املفعم بالأزل و�أبجديات احلرف
و�سط احتدام الروايات عن الل�صو�ص والأغراب
الذين ان��زووا حتت ظالل �شجرة البالد الوارفة
...ل��ك��ن رغ��م ك��ل اجل���راح امل��ن��ك���أه يظل الوطن
الأج��م��ل ل��دى ال�شاعر ذل��ك ال��ذي يخفيه حتت
الو�سادة منذ �ستني عاما وهو يحمل �آخر حلم من
ذل��ك احل��ب ال��ذي تهجاه يف لغة امل��اء الرقراقة
الفراتية العذبة ...موجة ...موجة ...وحلما
...حلما  ..وعنده جل التحوالت النزقة .عند
اجلراحات التي مت�شي ..عليهم �.أن يكرثوا من
البيا�ض املعنى واملكلل بكل �أ�شعة �صبح �شمو�سنا
اخل�لاب��ة وه��ي تبهر ن��ظ��رات ال��ع��ي��ون وتتو�سد
املدينة )تكريت �أول الكلمات و�أول اخلطوات\
وجهي ال�صباح ومقلتاي قرى..واليوم �أم�شيك يف
�شجن الق�صائد ...و�شجن ال��روح و�شجن الوقت
و�شجن احلب واملعنى �...أو لوكان الفتى حجرا...
وحني تكون الق�صيدة عا�شقه هي الأخرى ت�سري
على جنح الغياب �..أيتها الغائبة�...س�أعزفك
بق�صائدي بكل �صباح مبددا كل �أحالمهم ال�سوداء

ممار�سا الكتابة الإجنيلية كي جت�سدها ق�صيدة
عارية في�ؤخر الطريق املكتظ بالرحيل واملتاهة
والأقا�صي ليتكئ �إىل
و�أب طاعن باحلب
حلم...يف حديقة الدار ي�سعل �أحزانه ونبوءاته
وحكمته و�آخر ق�صائده ..حتى �آخر حب حتى يف
كل ما تبقى من بقايا الروح وهذا اجل�سد املختزل
..
�أب��ي�����ض��تْ ���س��ن��وات��ي ....وم����ازال����ت �أم��� ّ��ش��ط��ه��ا
بانتظاري.
فهيهات للق�صيدة �أن متلأ غيابك كون الق�صيدة
ان��ب��ع��اث��ا وجت��ل��ي��ا ل��ل��وق��ت وامل�����س��اف��ة وم���ا ج��دوى
الق�صيدة حني ترمى كحجر ومل تن�شئ كل تلك
الرجة ودوائ��ر مت�شابكة و�سط ماء احلب املعنى
ال جدوى كي تبقى جمرد �أحالم ترفة ..يدفعها
النهر يف خ�ضم ان�سيابه املعهود وهو يحمل �سره
املخب�أ حتت رقائق الفقاعات وهي تتمادى فوق
�سطح امل��اء �أو ف��وران الرغبة �...أي �سر يحمله
النهر حيث ال وريث هناك له غري الغرقى ...ذلك
النهر...مل يرث و�صيته �أحدٌ غري الغرقى ليكون
لزاما عليك التمهل فرتوي كحلم يجيء عند �آخر
حلظه ليفك طال�سم الغياب وب��داي��ة ال�صحوة
فيا حبيبتي مراياك ق�صائدي فت�أمليها واتركي
�أحالمك حتت املطر لأنني:
حينما �أت�أ ّمل بهاءك...يا حبيبتي ....ك���أين
كمن ينتظر نبوءة.
فعليك �أن ترتكي �أحالمك �سائرة حتت مرح
املطر وكركرات االرتداد وعنفوان الرغبة هناك
عند ذاكرةالأ�شجار فال حتزين يا حبيبتي تلك
الأ�شجار �إرثنا البهي كونها حتمل �أحرفانق�شناها
على حلائها املطرز بحروف وذكرى بهاء العا�شقني
ويف ذاكرتنا الندية املزدانة بالرغبة ..كونها
ج��زء من ذك��رى ال���والدة وحت�صيل حا�صل لأول
معنى ودالالت لأول حب  .ال�شاعر �أنت من �أيقظ
ال�شمو�س النائمةوهي التي ن�ست حلمها حتت
و�سادتك و�أخذت ت�سابق ال�صباح�..أزاهريكمفعمة
عند كل هذا ال�صباح ال�شا�سع وهي تن�شق عن �صدر
الليل الهائم يف حيثيات الع�شق املربم :
َ
أمواجك....م ّوجني كي
�أين �أنا ...خ��ذين يف �
�أ�صل �أقا�صيك
...فمفعمة تنهداتك ..معلنة ب��دء الكالم
و�شاخمة قالعك يف �أول العذوبة ككل الكلمات
وبعد ك��ل ه��ذا االنكفاء ح�ين مي��وت ال�شاعر مل
ي�شيعه �أح��د���....س��وى كلماته وقلبي ال��ذي فيه
ج��م��ر ه��و ال���ذي �سيدفئك ف�����ص��وال وم��ه��م��ا ك��ان
الوقت �شا�سعا والأحالم ندية باملعنى\�ستق�ضم
انتظارك ....فتحدى وقتك ...جرحك ...كل
الأمكنة ..كل �أوق��ات ربيعك ...جزيئاتك التي
�أث��ث��ت للبقاء لالحتدام حللم الرغبة املجنون
يف انت�صارات الوقت والأمكنة لكل دروب املحنة
واالنت�صار املتديل على جراحات الوهم ..الأحالم
�إذا �أغدقتها بالطموح �ستنت�صر �ستفك رموز القيد
ال��ذي يحاول �أن ي�ؤ�س�س للظالم وك��ل حيثياته
الطارئة وكم كانت احلياة �أجمل و�أبهى قبل �أن
متر بربيع مزعوم خم�ضل بالدم ...لذا عليك �أن
تكحل اليا�سمني بالندى والعنفوان وتنا�ضل من
ّ
�أج��ل طريقك اجلبار املك ّلل ..ب����أول احل��ب و�أول
املعنى.
...........................
•�أوّل احلب �...أوّل املعنى..جمموعة �شعرية..طالل
الغوّار �..صدرت عن دار بعل ..دم�شق 2016..

قضايا وآراء

مفارقات
الكاتب و�سلوكه
• هنادة احل�صري
ت��ع��ودت �أن ي��ب��د�أ طق�سي اليومي
مبمار�سة ال��ري��ا���ض��ة  ،ث��م م��زاول��ة
م�س�ؤولياتي اليومية ثم ينتهي بعادة
القراءة التي �أعدُّ ها الغذاء الروحي
يل ،وه��ي عملية عقلية انفعالية
دافعية ت�سري ع�بر دهاليز الوعي
فيها �أح��ل��ق م��ع الكاتب يف �أج��وائ��ه
ف�أخرج اىل بحبوحة العامل ب�أكمله
 ..وازور م��دن��ا و �أع��ان��ق ح�ضارات
و �أ���ص��اف��ح ب�����ش��را ع�بر جت����وايل يف
دواخلهم و ما �أجملها من متعة تلك
التي حتملها املنظومة الفكرية من
دالالت و�سياقات ...
ب�ين ي��دي كتاب دع القلق واب��د�أ
احلياة مل�ؤلفه دايل كارجني .
ملخ�ص الكتاب هو التايل اذا �أردت
�أن تتجنب القلق فع�ش يف نطاق
يومك و ال تقلق على امل�ستقبل وع�ش
ال��ي��وم ح��ت��ى ي��ح�ين م��وع��د ال��ن��وم و
عندما ت�أخذ امل�شكالت بتالبيبك وال
ت�ستطيع منها فكاكا  ،فا�س�أل نف�سك
م��ا �أ���س��و�أ االح��ت��م��االت ال��ت��ي ممكن
�أن حت��دث؟ ث��م هيئ نف�سك ذهنيا
لقبولها اذا ل��زم الأم��ر و بعد ذلك
ح��اول انقاذ ما ميكن ان��ق��اذه ،وذكر
نف�سك على ال��دوام بالثمن الفادح
الذي يتقا�ضاه القلق من �صحتك.
ويف حت��ل��ي��ل��ك ل��ل��ق��ل��ق ت���ع���ود �أن
ت�ستخل�ص احل��ق��ائ��ق و�أن تزنها
بعناية ثم تتخذ قرارا وتنفذه وال
تتهيب العواقب ،وعندما ي�ساورك
القلق �أجب عن هذه الأ�سئلة ما هي
م�شكلتك و ما �سببها وما هي احللول
املمكنة وم��ا �أف�����ض��ل ه��ذه احل��ل��ول،
وح��اول �أال تهتم بالتوافه �أو تدع
ال�صغائر تغلبك على �أمرك و تهدم
�سعادتك ،ثم �ضع حدا �أق�صى للقلق
وال تعطه �أك�ث�ر مم��ا ي�ستحق ،ثم
جتنب الق�صا�ص من �أعدائك و بدال
من �أن تفكر باجلحود �سلم به و اعلم
�أن ال�سعادة لي�ست يف توقع ال�شكر
على ما تبذله ولكن يف البذل ذاته..
ثم اح�ص نعم اهلل عليك وال تت�شبه
ب�أحد و اجتهد �أن ت�صنع من الليمونة
املاحلة �شرابا �سائغا  ..ولكي تتجنب
القلق الذي يجلبه النقد فلتعلم �أن
النقد ال��ظ��امل ينطوي غالبا على
اط��راء متنكر فلرتكز جهدك اذن
بالعمل الذي ت�شعر من اعماق قلبك
انه �صواب و لت�صم اذنيك بعد ذلك
عن كل ما ي�صيبك من لوم الالئمني،
ال تلم �أح��دا �أو تفت�ش على �أخطاء
�أح��د و ال حت��اول �أن تواجه �أح��دا
�أو ت�سيطر على �أح���د و ح���اول �أن
تختلي بنف�سك و ت�صلي هلل خم�س
مرات ع�سى �أن تغدو حياتك �أقرب
اىل الكمال ،ومتتع بكل ما هو جميل
واقنع نف�سك ب�أن كل الذين حتبهم
يبادلونك احل��ب ،وف��ك��ر بال�سعادة
وا�صطنعها حتى تكون ال�سعادة من

5

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1516" :الأحد 2016/11/20م �20 -صفر1438هـ

حظك وملك يديك و دع التفكري يف
املا�ضي فلي�ست هناك قوة ي�سعها �أن
تعيد املا�ضي ،وت��ذك��ر �أن ال�سعادة
ت�أتي من الداخل و هي لي�ست تابعة
من �أ�شياء خارجية ...
ه��ذه ه��ي النقاط الرئي�سية يف
الكتاب والتي من املمكن ان ي�ستفيد
منها من يطبقها .
ولكن املفاج�أة التي �صدمتني و�أنا
اق��ر�أ ما كتبته زوج��ة ه��ذا الكاتب
من �أن زوجها ال يطيق التعاليم التي
ن��ادى بها فعلى �سبيل املثال يطالب
بكبت الغ�ضب وهو �سريع الغ�ضب ال
يقوى على التحكم يف نوبات غ�ضبه،
يطالب النا�س �أن يتخل�صوا من القلق
وه��و �أ���ش��د النا�س قلق ًا .وك��ان يرد
بقوله ل�ست �أف�ضل من حكيم ال�صني
كونفو�شيو�س ال��ذي اع�ترف �أن��ه ال
يلتزم بكل التعاليم التي نادى بها،
�أم���ا الأم���ر الأك�ث�ر فظاعة فهو �أن
ك��ارجن��ي �صاحب ك��ت��اب «دع القلق
وابد�أ احلياة» ،مات منتحر ًا!...
ق��ي��ل لأن اب��ن��ه م���ات ومل يطق
احل��ي��اة ب��ع��ده وللغرابة فله ف�صل
ك��ام��ل يتحدث فيه ع��ن الطريقة
املثلى للعي�ش بعد فقدان قريب ولقد
كانت ال�شركات يف �أمريكا تت�سابق
ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى م��ق��اع��د ملوظفيها
ليح�ضروا دورات لتعلمهم كيف
يتعاملون مع العمالء وم�ستجدات
العمل !..
لقد فقد تول�ستوي ابنه وزوجته
يف �شهور و فقد م��ارك توين زوجته
وابنته الوحيدة تباعا ومل يتوقف
�أح��د منهم عن الكتابة لعلمهم �أن
احلياة ال جمال للخلود فيها  ،واذكر
�أن ابن خلدون فقد بناته اخلم�سة
وزوجته غرقا يف يوم واحد ..
ل�ل�أ���س��ف �أث��ب��ت ك��ارجن��ي �أن���ه مل
ي���ؤم��ن ب���أف��ك��اره ق���ط ،ب��ل وه��ن��اك
ال��ك��ث�ير مم��ن ي���ؤل��ف وه���و بعيد كل
البعد عن �صفة املثقف املبدع اخلالق
( )innovaterوبالتايل عن �أفكاره
و�سلوكه وه��ذا ما ي���ؤدي اىل فقدان
اح��ت�رام ال��ق��ارئ للكاتب ف��ال��ق��ارئ
يتمنى �أن يحدثه القارئ عن جتاربه
من خالل تطبيقها على �أر�ض الواقع
للو�صول �إىل منهج يتبعه ال��ق��ارئ
ليعيد له الب�سمة والأمل ويدله على
طريق طاملا تخبط ب��ه كما تقول
جورج �صاند «�إن مهمة الفنان �أن ينري
قلب االن�سان».
�إذن هناك عالقة توا�شجية بني
الكاتب واملتلقي �أرج��و �أن نحافظ
عليها و�سوف يده�شنا ما يقوله انتول
فران�س�« :إن���ه جل��زء م��ن الطبيعة
ال��ب�����ش��ري��ة �أن نفكر بحكمة و�أن
نت�صرف بحماقة « ..

د.ح�ســن حميد

احلرا�سة الفنية!
هل الأدب بحاجة �إىل احلرا�سة الفنية؟!

وما هو األدب الذي يحتاج إلى مثل هذه الحراسة
ً
الفنية ،بل ماهي الحراسة الفنية أص�لا! وهل
يعني هذا الرقابة على األدب؟ وكيف لألدب أن
يكون عليه رقيب أو حارس؟!
هذا سؤال أزلي رافق الكتابة واألدب منذ القديم
القديم ..مثلما رافقت المرايا الناس ،بدءًا من
الينابيع في الطبيعة التي كانت تهبط إليها
ربات الجمال لترى الواحدة منهن صورتها التي
ً
ّ
حيرت الرائين إليها ..وصوال إلى مرايا البللور التي
ّ
البد من استشارتها كيفما تحرك السائلون عن
الجمال والقيافة والمرأى الحسن!
عادة من ما يشير مصطلح الحراسة الفنية إلى
النقد األدب��ي ال��ذي يبتغي أن تكون النصوص
المعة مثل المرايا ،وحذرة فطنة مثل
مصقولة ّ
الطيور ،وجذابة آسرة مثل الغابات ،ومتغلغلة
مأنوسة مثل الخدر أو النعاس!
عادة إلى معنى
يشير
أما الرقابة ،فهي مصطلح
ّ
من معاني المصادرة واللجم والكف والنظرة
الموجهة إلى الثغرات والعيوب والشطط القولي
تحديدًا!
ولهذا أعيد السؤال مرة أخرى ..هل األدب بحاجة
إلى الحراسة الفنية؟! ومن يمثل هذه الحراسة
الفنية بطعومها الحلوة ،وروحها البليلة بالندى،
أي من يقوم بها؟!
ببساطة شديدة ،الجهة الممثلة للحراسة الفنية
ليست واح��دة ،بل هي جهة متعددة األي��دي،
والرؤوس ،والمعاني ،فالنقد العارف ،ال الهارف،
هو صيغة من صيغ الحراسة الفنية على النص
األدبي ،وهو الناظر إلى أمور ثالثة ،ومن دونها
يختل ميزان العدل الفاحص ألهمية النص
األدبي ،وهي المعنى ،أي المحتوى والمضمون،
أي القول والمكتوب ..وعلى أي األراضين الفنية
أنشئ (القصة ،الرواية ،المسرحية ،القصيدة،)..
والمبنى ،أي الشكل ،والتشكيل ،والعمارة ،والهيئة
من االستهالل والكيفية إلى الدوائر والفضاءات،
ً
إلى تعددية النهايات وصوال إلى الخاتمة ،إلى
التلوين ،وتعدد األصوات ،إلى الحجب واإلضمار،
إلى الطي وااللتفات ،إلى االستباق أو االسترجاع،
إلى التلبث والتريث ،إلى االستدارة واالستزادة،
إلى النفي والمضايفة ،إلى المواقفة والتعيين،
إلى التناص واإلزاحة ،إلى االنفتاح واإلفاضة ،إلى
التبئير والتجمير ،إلى المحاكاة والتماثل ،إلى
الوصف والتصوير ..،إلخ
واألمر الثالث الذي يعنيه النقد هو المغنى ،الذي
ال تعريف له سوى الجمال المستند إلى القول/
المضمون ،وطريقة التعبير /الشكل ،وفعالية
اللغة وما تتركه من متع ،وأسر ،وجذب ،وسحر..
حتى لتصيب القارئ بالدوخة المشتهاة!
ال بل إن الحراسة الفنية المتمثلة بالنقد كمقبض
من مقابضها وأداة من أدوات��ه��ا ،تريد للنقد
أن يكون شديد اإلبصار ،فيرى طيوف الفنون
اإلنسانية األخرى مثل الرسم ،والنحت ،والموسيقا،
والتصوير ،والعمارة ،والغناء ،والرقص ،والسينما،
والمسرح ،والجسور ،والقناطر ،والموانئ ..وجمالها
وهي ّ
تمد النص األدبي بمضايفة جديدة تجعله
جهة استقطاب للقول والمتعة والوظيفية كغاية
فحواها أن يكون النص األدب��ي واف��ر الحمولة،
معبرًا عن النظرة النفوذ لصاحبه ،وعن الحساسية
المجتباة م��ن ك��ل ال��م��رئ��ي��ات والمسموعات
والمدركات ..والخيال! وهذا ما يجعل كتابة النص
ً
فعال خارقًا ال تقوى عليه إال األرواح الخارقة حقًا.
ولكن ،هل النقد األدبي الحقيقي وحده من يشكل
الحراسة الفنية على األدب؟! ال ،األدب� ُ
ُ
الكبار،
�اء
ُ
ُ
ُ
ُ
والكتب الثقال ،والوصايا
والتجارب الفنية،
ُ
ُ
ُ
الراشدة ،والمنابر ،وح��االت الخذالن ،والنصوص

ُ
ُ
ُ
ُ
واألسانيد الكاذبة ،وح��االت اإلدع��اء
الشائهة،
ُّ
ُ
ُ
الحاطب ..كلها مرايا وقوى
والزمن
المتهافتة،
ُ
ومقابض وس��ل��ط فنية تشكل ف��ي اجتماعها
والتعرف إليها سواء أكانت إيجابية رافعة أو
سلبية نابذة ..ما نسميه بالحراسة الفنية على
األدب؟!
لكن أين هي الحراسة الفنية ،في هذه األزمنة
األدب��ي��ة ،ونحن ن��رى نصوصًا أدبية تزحف وال
تطير ،وأخرى عاتمة ال تعرف معنى من معاني
الضوء ،وثالثة ال طعوم لها وال جمال ،وال نيافات،
وال بهجة ،وراب��ع��ة لم تعرف أس��رار الطبيعة،
والخيال ،والعشق ،والجمال ،وال��ن��ور !.أين هي
الحراسة الفنية ونحن نرى نصوصًا أدبية تمشي
بها الطبول ،وتدق لها األجراس ،ويسيل ألجلها
الحبر ..وهي نصوص خرساء ال تقول شيئًا ،وصماء
ال تفصح عن شيء ،وعمياء ال ترى شيئًا ،وشائهة
ال تنم عن شيء ،وأحيانًا ،وهذه أحسن حاالتها،
حوالء ترى الكائنات مزدوجة أو في حالة إزاحة أو
إمالة!
وفي اإلجابة أقول :إن الحراسة الفنية موجودة في
سير األدباء وأهل الرؤى والتعبير والجمال ،وفي
تجاربهم ومؤلفاتهم ،وفي بعض ما يقوله أهل
النقد األدبي الحقيقي ،ولعل مقارنة معظم ما
يكتب اليوم من شعر ،وقصة ،ورواية ،ومسرحية،
ونقد أدبي ،ومقاالت ..مع ما كتبه أهل هذه الفنون
األدبية ،أهل التجارب الوازنة ..يشير بوضوح إلى
حال خذالن القراء من المكتوب اليوم ،ألنه مكتوب
عطش ال رواء فيه ،وال معنى ،وهو مكتوب صحراوي
ال تعددية فيه وال أسرار ،ألن الواضح الواضح الذي
تتميز به هو الموت ..هو العدم! وهو مكتوب
خشبي ال ال��روح فيه وال األنفاس ،وهو مكتوب
مطفأ ال الحرارة فيه وال النور ،وهو مكتوب تتسيده
السطحية والسذاجة وآفة الذبول ،لذلك فهو فاقد
للجمال ألن فذاذة التعب الجميل لم تخترمه!
أن ما يعيب النص األدبي المكتوب اليوم ،والظاهر
ّ
يتبدي من خالل االستعجال الذي
أمام الناس،
هو العدو الحقيقي لكل فن رفيع خضيل بالرواء
والفيء واألل��وان ..فيه تكمن علة الجمال وعدم
النفاد ،فالنصوص التي نراها اليوم منشورة
بكثرة في الصحف والمجالت والكتب ،والتي
نسمعها مقروءة ،وأحيانًا مصاحبة للموسيقا ،أو
التي نراها على منابر التواصل االجتماعي ..هي
نصوص كتبتها ُ
يد االستعجال ،وكأني بأصحابها،
وهم كثرة ،ال قلة ،كتبوها أمام األفران الحارقة ،أو
تحت الثلوج الهاطلة ،ألنها تبدو مكتوبة في زمن
الفرار واللهوجة .واألمر اآلخر الذي ال تقل مفاعيل
ّ
خرابه عن مفاعيل االستعجال هو قناعة الكتاب
الطالعين بأنهم يأتون بما لم يستطعه األوائل!
ً
وه��م لم يعرفوا أص�لا أس��رار ما كتبه األوائ��ل،
إنهم يريدون الكتابة الجديدة وهم ال يعرفون
ما سبقتهم من كتابات اآلخرين ،واألكثر ً
بالء
هو أن هؤالء يجدون من يشبههم في الخطيئة،
ّ
الخدج
أعني أولئك الذين يصفقون لنصوصهم
ويمتدحونها ،وأنا وأنت ال نعرف لماذا تمتدح،
وعلى أي شيء!
والطرفان معًا ال يعرفون مما يتكون النص األدبي
في متونه األولى! إنهم ،أعني اجتماع الطرفين،
يركبون أعواد قصب ّ
مجوفة ،يقولون عنها إنها
خيول ،ويريدون لنا أن نصدق بأنها أصيلة أيضًا،
بل يطالبوننا أن نبدي بهجتنا بطرادها!
إذًا ،وال��ح��ال هي على ه��ذا النحو! ما العمل؟!
الجواب الذي ال جواب سواه ،هوّ :
البد من الحراسة
الفنية ليس لألدب وحده ،بل لكل وجوه الحياة،
وإال انتقلت العدوى من الخفة في النصوص إلى
الخفة في السلوك!

Hasanhamid55@yahoo.com
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قراءات نقدية

قلق يتلطّ ى وراء �أ�سئلة غري معلنة
«قراءة يف جمموعة ق�ص�صية للأديب ر�سالن عودة»

•عدنان كنفاين
�أزع���م �أن��ن��ي م��ن املهتمني مبو�ضوعة
الق�صة ،وكتّابها كنوع يف جن�س النرث،
مي��ك��ن��ه��ا �أن حت��م��ل ،ب��ري��ق اللحظة
االنفعالية حل��دث بعينه ،ت��دخ��ل يف
مفرداته وتفا�صيله بو�سائل يف �إطار فن
و�شروط كتابة الق�صة ،وت�سعى حثيث ًا
لتحقيق ح�ضورها احلداثي ،ولو ا�ستعر�ضنا
الق�صة العربية قبل ن�صف قرن على �سبيل
امل��ث��ال ،وب�ين الآن لأدرك��ن��ا م��دى وم�ستوى
التط ّور الذي حدث.
�إن ال��رك��ن الأ���س��ا���س��ي يف ب��ن��اء الق�صة
الق�ص،
الق�صرية يرتكز على احل��دث� ،أي
ّ
�إىل جانب متطلبات �أخرى ت�شد من �أزر بناء
الق�صة ،كال�شخو�ص واملكان والزمن وال�صور
واللغة ،لكنني �أعتقد �أن الفكرة “املو�ضوع”
هي من �أهم الركائز �أي�ض ًا.
�إذ مل يعد يقت�صر الأمر على ال�سرد الذي
قد يكون جماني ًا� ،أو �ساخراً� ،أو على م�سار
ملحة،
�شكوى �أو ندب ،بل �أ�صبحت احلاجة ّ
بل و�أك�ثر �إحلاح ًا ونحن ندعي �أننا نخرج
ب�أدبياتنا من �ضوابط الكال�سيكية ال�صارمة،
�إىل �أف���ق احل��داث��ة وال��ت��ح��دي��ث� ،أ�صبحت
احل��اج��ة ت�ستدعي م��ن ك��تّ��اب الق�صة على
وج��ه التحديد “كون الق�صة هي الأق��رب
��وج��ه �إىل �ضبط
�إىل ذائ��ق��ة املتلقي” ال��ت ّ
ال��ف��ك��رة وال��غ��اي��ة وط��رائ��ق التو�صيل مبا
يخ�ص حيواتنا وخ�صو�صيتنا االجتماعية
والأخالقية والوطنية.
ولو بحثنا عن خ�صو�صيات تلك الأفكار
ال��ت��ي �أحت���دث عنها لتكون زاد كتاباتنا،
ما�سة
�سنجدها كثرية وزاخ���رة وبحاجة ّ
للمالم�سة وفتح قنوات احلوار ،واال�سرت�سال
يف التفكري وحم��اول��ة �إ���ش��راك املتلقي يف
عملية اخللق الإبداعي ،وهناك �أي�ض ًا �أ�سئلة
كثرية حول ق�ضايا ومو�ضوعات كثرية قد
نتهيب اخلو�ض فيها ،لكنها مهمة و�ضرورية
يف البحث عن �أجوبة لها.
و�أنا هنا ،ل�ست ب�صدد تقدمي قراءة نقدية
�أكادميية ملجموعة الأديب ر�سالن عودة� ،أو
�أن �أ�سوقها للتحليل من خالل مناظري املدار�س
خا�صة ،ل�سبب
النقدية املختلفة ،الأجنبية ّ
غاية يف الب�ساطة ،فنحن يف �أدبياتنا لنا
خ�صو�صية بعيدة ج��د ًا عن “ترف” النقد
الغربي ،وال ميكن للكاتب امللتزم واحلري�ص
على �أدوات��ه وفكره �أن يخ�ضع مل�ساطر تلك
املدار�س ،بل �س�أم�ضي يف ق��راءة انطباعية
للمجموعة ككل ،وللفكرة الأ�سا�س التي
�أراد الكاتب �أن يو�صلها �إىل املتلقي من خالل
ال�سرد والرمز ،كل ذلك حمموال على لغة
باذخة �سليمة.
و�أزع��م �أي�ض ًا �أنني تابعت م�سرية الأديب
ر�سالن ع��ودة يف ه��ذا امل��ج��ال ،و�أع��ت�بره من
املتم ّيزين يف كتابة ه��ذا الفن ،واالرتقاء

�إىل م�ستوى حداثي خرج به عن النمطية
اجلا ّفة ،وترك لنف�سه ب�صمة دالّ��ة عليه،
وهذا �أق�صى ما ين�شده الكاتب املبدع يف �أن
يكون له احل�ضور الالفت املتم ّيز ،وحتقيق
ال��ت��ط��ور يف اخ��ت��ي��ار ال��ف��ك��رة ،ومعاجلتها،
واحل��ام��ل لها وه��ي اللغة ..وكما �أق���ول يف
كل منا�سبة ،ون�صيحة لكل من ي�سعى �إىل
مت ّيز ،يف �أن من ميلك نا�صية اللغة و�أ�صولها
ونحوها و�إمالئها و�صورها ي�ستطيع �أن يعجن
منها �أي طبق �شهي ي�شاء.
يف جمموعته الأخرية (�أحرف العلّة وعلل
�أخ���رى) ن�ستطيع �أن من�سك باملعنى الذي
ق�صدته من وراء املقدمة التي �أتيت بها،
ق�صة تلو �أخ��رى يف املجموعة،
ونحن نقر�أ ّ
نخو�ض مع الكاتب يف دروب التعب والقلق
وتزاحم الأ�سئلة ،والتلوين يف املو�ضوعات،
يف عامل غرائبي ب��دّ ل بل �أتلف الكثري من
القيم التي ح�سبناها قادرة على �شد اللحمة
االجتماعية والوطنية ،لنجد ،ونكت�شف
مع �أول مواجهة حقيقية مع واقع حقيقي
باللحم والعظام والدماء ،نكت�شف مع الكاتب
الأدي��ب �أننا ،وم��ن خ�لال ترميز �شفّاف مل
يذهب �إىل املبا�شرة وال�شعارات ال�صارخة،
�أننا فاقدي وب�شكل فجائعي �أب�سط �شروط
االنتماء« ،وطني ًا و�إن�سانيا واجتماعيا”،
ق�صة “الوحو�ش
وهذا بدا جل ّي ًا ووا�ضحا يف ّ
يف الغابة الأخرى �ص .”91
يف جمموعته كلّها ولو انتحى �إىل اجلوانب
الإن�����س��ان��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة يف ال��ع�لاق��ات
��ش��م رائ��ح��ة فل�سطني
احل��ي��ات��ي��ة ،ال ب��د ت��� ّ
وال�شهداء وال�صامدين وبريق الأمل.
يخرج من املبا�شرة التي �أ�صبحت م�ستهلكة
يف زمن ا�ستهلكت فيه الرجال ،ويدخل �إىل
العمق الإن�ساين يف تف�صيل وجعه و�أوجاعنا،
ير�سمها �أمامنا فننهل منها �شقوتنا.
الق�صة التي حملت املجموعة عنوانها
يف ّ
“�أحرف العلّة” ،ولو �أنني ال �أتفق مع هكذا

ع��ن��وان ،ل��ك��ن ال��ق��رار وال�����ر�أي يبقى ملك
الق�صة ،و�أن��ا �أقرتح
الكاتب� ،أق��ول يف هذه
ّ
قراءتها �أك�ثر من م��رة� ،أ�ستطيع �أن �أطلق
عليها (مولد) “على ر�أي �أخوتنا يف م�صر،
تزاحمت فيها ال�صور بني م�سعود وم�سعود
و�آخرين و�أخريات ،و�سوق وم�سجد وحمالت،
مونولوج فتح على �أكرث من م�شهد يف دائرة
خميم الريموك قبل �أن ُي�ستلب ،وعلى الرغم
من �سوداوية بع�ض الطرح� ،إال �أن القارئ
الفطن ي�ستطيع �أن يلم�س حالة ع�شق غري
معلنة بني الكاتب وذلك املكان.
لقد ر�أيت يف �شخو�ص ق�ص�ص املجموعة،
وعلى التوايل ،نا�س ًا �أعرفهم جيداً� ،أراهم
يف زواري��ب املخيم ،ويف �أغلب الأمكنة التي
�أرت��اده��ا ويرتادها الفل�سطينيون �أمثايل،
�أحت�����س�����س م��ع��ان��ات��ه��م ،واح��ت��ب��ا���س و�سائل
تعبريهم� ،صورهم على ق��در من الو�ضوح،
يدفعهم القهر واالنك�سار والهزمية واحل�سرة
وف���ق���دان ال����ذات وغ����در الأق���رب�ي�ن “كما
يدفعني” ق�سر ًا �إىل طريق حم�شو بالفراغ،
وكم من الأ�سئلة املواربة.
ّ
يف فل�سطني ،ويف ال�شتات الفل�سطيني ،يف
غ��زّ ة وانك�سارات امل��وت ،و���ص��راخ االنت�صار
ميا الزعرت
املبطّ ن بكثري من الفواجع ،يف “ ّ
فيه دم» (دم وزع�تر �ص  111وهي �أق�صر
الق�ص�ص يف املجموعة) �شالالت متوا�صلة
من في�ض �أحداث م�سموعة مرئية ،ومن ر�ؤى
ذاكرة ،مت�ضي عرب دهاليز حالكة ،لي�س فيها
ب�صي�ص �ضوء �إىل نهاية� ،أو لعلها بداية!.
ي�صرح
ت��راك��م��ت الأ���س��ئ��ل��ة م��ن دون �أن
ّ
الكاتب ب�أنها �أ�سئلة ،تكاثرت مثل اجلراد،
ث��م ت��داف��ع��ت بخفر ���ص��ام��ت ع��ل��ى �أل�سنة
�شخو�ص الق�ص�ص يف املجموعة ،وعلى ل�ساين
و�أنا �أقر�أ الق�ص�ص تباع ًا� ،أحاول �أن �أعي�ش
التفا�صيل والأمل والتعب.
هل الوطن جمرد �شهداء وم��وت وقرب.؟
هل ينتهي كل هذا الوجع ،وحتى م�شاكلنا

االجتماعية والعالقات مع الآخر ب�أوبة �إىل
تراب الوطن كي ُندفن فيه ،وح�سب.؟ �أم �أن
ذاكرتنا رقعة �شطرجن تزحف عليها حجارة
�ص ّماء.؟
ق�ص�ص زاخرة بالأحداث ،وبال�صور ،بع�ض
حكايات �صغرية تن�ساب بليونة لتن�ضم �إىل
العمود الأ�سا�س يف املجموعة ،وخالل ال�سرد
على �أل�سنة الب�سطاء ت�صلح كل ق�صة لتفتح
�إىل رواية.
ال���ذي مل ُي��ق��ل يف جم��م��وع الق�ص�ص ،هو
ما كان ينب�ض بني ال�سطور ،يقول من دون
�أن يقول ،وي�س�أل يف موجة الأ�سئلة غري
املعلنة ،هل الفل�سطيني� ،أو العربي بال�شكل
العام ،يعي�ش معزو ًال يف زمن االنك�سار.؟ �أم
هي طوفانات من ذكريات وتاريخ و�صحائف
مليئة بال�شك ،وقفت �أم��ام نهايات مفجعة
و�صلت �إليها الق�ضية� ،أ�ضحى بعدها كل �شيء
�سراب ًا وفراغ ًا و�ضياع ًا..
ندرك جميع ًا �أن يف كلّ منا ي�سكن رقيب ما،
ويجب �أن ي�سكن ذلك الرقيب الذي يتمتّع
مبوا�صفات �أخالقية ال تخرج عن �إميانه
ومعتقداته ،وال تخرج عن ثوابته القيمية،
“الوطنية واالجتماعية والإن�سانية”.
ه��ذا الرقيب خملوق م��ن طينة الكاتب
نف�سه“ ،وهو كما �أت�ص ّوره” ي�شبه البو�صلة
التي مت�سك بري�شة قلم الكاتب ومتنعه من
اخلروج عن ثوابته ،وتبديل معتقداته ،هو
خملوق فطري ،ي�شكّل �أي�ض ًا معجونة ال�سو ّية
الأدبية “فن ّي ًا” لدى الكاتب ،كي يتماهى
مع ق َيم ِِه لي�ستحق �أن يكون �أمنوذج ًا هادي ًا
ومعبرّ ًا عن خ�صو�صية املحيط الذي يعي�ش
فيه الكاتب ،بكل �أ�شكاله و�ألوانه ،مبا �أطلق
عليه “الرقيب الإيجابي”.
ول��و حت���ررت ال�شخ�صية م��ن �أي رقيب
حر وفطري ،لأ�صبحت الكتابة يف
داخلي ّ
بع�ض م�ساراتها عبثية وغ�ير ه��ادف��ة وال
م�س�ؤولة.
وعلينا �أن نقيم في�ص ًال بني الرقيب الذاتي
الفطري الذي �أ�شرت �إليه ،والرقيب الآخر
الوافد من �أي جهة كانت ،الذي يقيم �سدود ًا
لت�صب فقط يف البحرية
�أمام حر ّية التعبري
ّ
وتخ�صه �سواء كانت �سلبية �أم
التي تعنيه
ّ
�إيجابية ،وهذا يقودنا �إىل حتمية ان�ضواء
الكاتب وقلمه وف��ك��ره حت��ت ع��ب��اءة ذلك
الرقيب ال�صارم.
وهذا الرقيب له وجوه متعددة ال تقت�صر
على اجلانب الر�سمي ،بل تن�سحب �أي�ض ًا
�إىل جوانب �أخ��رى وطنية� ،أو �إن�سانية� ،أو
�أخالقية� ،أو م�صلحية ،لكنه مي ّثل الرقيب
الأخطر على دفقة عطاء الكاتب ،الأديب
واملبدع وال�سيا�سي.
�إن الرقيب ال��ذات��ي حا�ضر دائ��م�� ًا ،بل
وواج���ب احل�ضور يف حلظة الكتابة ،لكن

قضايا وآراء
امل�س�ألة تبقى يف نوع ذلك الرقيب ،ومن
هنا ميكن �أن ت��ب��دو ب��راع��ة الكاتب يف
املراوغة لتمرير ما يريد من دون فر�ض
توجهه.
م�ساءلة ما ،ومبا يتفق مع ّ
لقد ا�ستطاع الأديب ر�سالن �أن يعرب هذه
“املط ّبات” بليونة وحرفية ،ومن خالل
�أن�سنة الأ�شياء واجل��م��اد واحليوانات،
وبالتايل من خالل خلعه �أث��واب الزيف
ليتحرر لي�س من ثياب على ج�سد ،بل من
كل الأدران التي ميكن �أن تتعلق به نتيجة
ال��وق��ت والأح����داث وامل�سالك ال�سلبية
وطنيا واج��ت��م��اع��ي��ا ،ب��ل وم��ن الأوج���اع
التي حفرها �شرخ بدا من منظور الكاتب
�أن��ه �شرخ مفاجئ ،لكنني �أق���ول ب��ل هو
�شرخ عميق وق��دمي ج��د ًا وي��زداد عمق ًا
كلما تراكمت عليه تداعيات متنوعة،
يتعر�ض �إىل اختبار حقيقي،
لكنه مل
ّ
وعندما ت�سللت �أياد خف ّية تقدح �شرارة
اختبار واقعي نكت�شف حجم اخليبة،
وع��م��ق ال�شرخ وه�شا�شة احل���ال ،ولعل
هذه الغرائب غري املفهومة دفعت الكاتب
للتخل�ص حتى من ثيابه ،بل ورمبا �أكرث
وهو يختار ورقة توت مل ن�سمع عنها من
قبل ،وال ندري هل ت�ستطيع هذه الوريقات
اجلديدة �أن ت�سرت حجم العورات.؟
لقد ك��ان لهذه “الغمزات” ح�ضور يف
كثري م��ن ق�ص�ص امل��ج��م��وع��ة ،والكاتب
يلج�أ �إىل حداثة حم�شورة يف قلب غيوم
�شكلتها احلروف ف�أ�صبحت ن�صو�ص ًا باذخة
وغريبة ومراميها �أك�ثر م��ن �أن ن��درك
�أولها و�آخرها لكنها وجميعها تبحث عن
�أجوبة تهدئ خاطر الكاتب القلق ،ورمبا
خواطرنا نحن كمتلقني نبحث عن فرجة
متعة نخرج �إليها من عمق ال�شرخ ،ومن
ه�شا�شة الواقع.
هي قراءة� ،أ�ضع من ذاتي القلقة �أي�ضاً
خياالت قد تكون واهمة ،ق��راءة ،رمبا
تنتمي �إىل ذات��ي و�أن��ا �أعي�ش الق�ص�ص،
و�أ�شكّلها على واقع �أعي�شه �أنا �أي�ض ًا.
أف�صل الكتابة،
ولأنني ،كما الكاتب مل � ّ
وال ال��ق��راءة لتواكب ف�ترة �أو مرحلة
زمنية بعينها ،بل �أوافق الكاتب الأديب
ر�سالن عودة يف �أنها ق�ص�ص جت ّولت عرب
م��راح��ل زمنية خمتلفة ،وح��اول��ت �أن
تبحث عن فرجة نور وجداين كي نتخلى
عن كل تعب و�أمل ومن�ضي �إليه ،وكلنا �أمل
�أن ُيخرجنا من حومة الأ�سئلة �إىل هد�أة
روح وخاطر ولو كانت �آنية كي ن�ستنه�ض
قدرة جديدة ملوا�صلة احلياة.
�أمتنى �أن يقبل القارئ ر�أيي املتوا�ضع،
يف �أن هذه املجموعة الق�ص�صية “�أحرف
العلّة” للكاتب الأدي���ب ر���س�لان ع��ودة،
وت�سجل نقطة �إيجابية
ت�ستحق القراءةـ
ّ
الق�ص ب�شكل عام كعالمة باهية
يف م�سار
ّ
احل�����ض��ور و���س��ط ك��م ال ي�ستهان ب��ه من
الهابط ،ن��ق��ر�أ ه��ذه املجموعة فنقول:
نحن بخري.
ـ ـ ـ
ـ «�أحرف العلّة ،وعلل �أخرى» ،جمموعة
ق�ص�صية ���ص��ادرة ع��ن دار دال للن�شر
والتوزيع/دم�شق ،للأديب ر�سالن عودة..
� 160صفحة من القطع املتو�سط 14
ق�صة.
ّ
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• عفاف يحيى ال�شب
ال��ب�لاد ب����اردة ترتع�ش
وك�����أن ���ش��ت��اء ع��ا���ص��ف�� ًا قد
عراها من دفئها وحميمية
ح����ارات����ه����ا..وك�����أن ه��دي��ر
ال��ري��اح فيها انت�صر على
و���ش��و���ش��ات امل���ا����ض�ي�ن �إىل
�أع��م��ال��ه��م و�أرزاق����ه����م مع
ال�صباحات البكر التقية رغم
�أزي���ز �أ���ص��وات امل��داف��ع وال��ب��ارود
وه����م ي��ت��ل��ون �أن�������ش���ودة امل���وت
الأحمر على م�سامع ال�صامدين
املتم�سكني ببقعة �شم�س الب��د
�أن ت�سطع وت�����ش��ع رغ���م ق�ساوة
ال�ب�رد و���س��واد غ��اي��ات املعتدين
..ال�������ش���وارع ت�صطك �أر�صفتها
وتتبلد دروب��ه��ا ف�ل�ا �إح�سا�س
ب�أقدام املارة والعابرين �..أبنية
تكاد تتوحد �ألوانها وهي ترتدي
ثياب احل���داد التي و�شحتها به
الأهوال والنائبات ورماد املدافع
والتفجريات ..وامل�شاهد رهيبة
وقامتة.
احل��زن مي�شي بثقل مرتنحا يف
م��واك��ب ال��رح��م��ة ع��ل��ى م��ن قتل
وا�ست�شهد ..على ما �ضاع لنا من
ذه��ب عتيق يف كل قب�ضة تراب
وح�����س��ن��اوات احل��م��ائ��م �صامتة
ك��الأح��ج��ار ,بينما �صرخة وليد
وهو يفت�ش عن �صدر �أمه ممزقة
الأ�شالء تزعزع �أرك��ان النفو�س
يف موا�سم اجتياح الأمم لبالدنا,
وم�����ص��ادرة الأرواح ه��ي حمرك
ال�سيا�سة واالقت�صاد يف دول ما
وراء البحار.
احلارات احلنون بعد �أن طلقها
بالثالث �أبناء هجروها يف نوبة
اغ�ت�راب ون���زوح جمنون �ضاعت
منها رائ��ح��ة قاطنيها العطرة
ال��ت��ي ك��ان��ت تتغلغل يف ج��وان��ح
الطريق من �أن��ا���س يذهبون �إىل
ح��ي��ث ي�����ش��ا�ؤون ب���أن��ظ��ف ثياب
و�أجملها وه��ب��ات رقيقة عذبة
تفي�ض مع خطواتهم التي كانت
مت�شي بثقة وكربياء والكل يغني
لوطنه الفتي بحنان الأم��ه��ات
وه���م ي���ع�ب�رون مم����رات ال��ع��ط��اء
وقد �أ�صبحت اليوم تنزف ك�آبة
ل��ك��ن ع���رق االج���ت���ه���ادات وم��اء
التحديات عند ال�شرفاء مازالت
ت�صبغ الأح�لام ال�شهيات ب�ألوان
وردية للو�صول �إىل �أبراج التطور
ال�شاهقات.
خم�س �سنوات واحلنني ي�سكن
امل��ه��ج ،والعيون �أ�صبحت خم��ازن
دم��وع والأج�ساد يحاربها اجلوع
وهو خ�صم عنيد حني يريد وهي
ال�ضحية يف معركة �إثبات الذات
ودفع الهوية ال�سورية �إىل بوابة
الأجماد.

احلرب تب ًّا لها
يف حوار مع التاريخ

�أذكرك �أيها التاريخ كثريا هذه
الأي��ام و�أ�س�ألك ويعظم ال�س�ؤال
عن نزاهتك حيال زراعة غرا�س
اال�ستقرار يف الفكر احلائر بني
ما رويته لنا عن متا�سك الأ�سرة
ال��ع��رب��ي��ة وامل��ق��وم��ات امل�شرتكة
للقومية العربية وع��ن �أ�شعار
كثيفة �سخية انهمرت على الأذان
حول:
بالد العرب �أوطاين من ال�شام
لبغدان  ..ومن جند �إىل مين �إىل
م�صر فتطوان
وب�ين انق�سامات نعي�شها بكل
�إ���ص��رار عنيف وم��دان ب���أن يكون
�إن�ساننا العربي جاهال و�ضعيفا
يعاين ال��ذل والهوان هذا ال�شعر
اليوم �أحمله امل�س�ؤولية و�س�أرفع
عليه �أك�ب�ر ق�ضية و�س�أ�ستعني
ب�أكرب املحاكم العاملية مبا فيها
حماكم اله��اي الدولية لأنها مل
تعدل ميزانها يف احلر�ص على
عدم �ضياع �أوطان الذهب واجلاه
و�صناع احل�ضارة التي �سطعت على
امتدادات من املكان حتى و�صلت
�إىل غرناطة الأندل�سية وجبال
الأل��ب الفرن�سية واجتهدت من
�أج���ل �إي��ق��اظ الإن�سانية لتقف
غاياتنا ال�شهباء على قمم الوجود
قريبة من ح��دود ال�سماء حيث
ال ي�صل �إليها مهوو�س وال عقيم
النظريات �أو بع�ض من يقنعنا �أن
حكاياتنا حم�ض ادعاءات..
..لكنها الأ�شعار كما علموها لنا
هي من قالت �أن نعي�ش الكربياء
لأننا ع��رب جنباء وقالت �أي�ضا
مقولتها ال��ع�����ص��م��اء :ال ي�سلم
ال�شرف الرفيع من الأذى حتى
تراق على جوانبه الدماء.
و�أ�شد الأ�شعار فتكا بنفو�سنا
ب�ين �أن ي��ك��ون �إح�سا�سنا مفعما
بالأنفة والتمرد على الإذالل
والباطل وبني �أن نكون يف الواقع
جمرد وليمة ابتزاز ملحافل كبار
الأقوام التي ما راقت لها �أ�شعارنا
وال �أع��ج��ب��ت��ه��ا ف���ك���رة التغني
مبفاخرنا و بنك ق�صائدنا ر�صيده
كبري وخطري لكن �أ�سعاره هبطت
ه��ذه الأي���ام من دون ال���دوالر لو
كلفت ال�شاعر حياته و�شبابه
وت�����ص��دع��ت لياليه يف م�سامرة
بع�ض القوايف التي تقول مث ًال:
ق������ال ال�����ع�����دا ح������ويل ع��ل��ت
�صيحاتهم� /أ�ؤ����س���ر والأع����داء
حويل يف احلمى
قلت ابت�سم مل يطلبوك بذمهم
 /لو مل تكن منهم �أجل و�أعظما
.....
وال�س�ؤال الآن هو� :أين عظمتنا
اليوم و�أين �إجالل العامل لنا �أيها

التاريخ ..تبا لك و�أنت حتمل لنا
دعايات ذات م�ضامني خبيثة من
دول ت�سعى �إلينا بخطط مدرو�سة
لتوهمنا �أننا عظماء �أ�شراف و�أننا
�أ�شقاء و�أن�سباء و�أ�صدقاء تربطنا
وح��دة الأه����داف وامل�����ص�ير!!!!!!
والتفريق بيننا �أهم الغايات.
�إنك معهم بال �شك �أيها التاريخ
ف���أي��ن نحن مم��ا كنا؟ و�أي���ن نحن
اليوم و�أين موقعنا؟ وجمعينا يف
غابة الت�شتت ���ش��اردون ,واجلدة
العربية التهمتها ذئاب الأطماع
الهمجية ومل يبق من �أ�ساطرينا
..من حكايانا الأ�صيلة من �أ�شعارنا
�إال موجات من �صيف قاتل و�شتاء
ب����ارد ورب���ي���ع م�����ش��ل��ول وخ��ري��ف
مهزوم بني �أكوام من ذيول حرب
ابتلعت �شعوبنا دمرتها جردتها
م���ن ان��ت��م��اءات��ه��ا ث���م هجرتها
�شرقا وغربا بني تركيا والأردن
وال�سويد و�أملانيا وكندا وفنزويال
وبع�ض العامل االقت�صادي الذي
ك��ت��ب �أجم������اده ب��ه��دي��ر الآالت
وال��ت��م��ك��ن م���ن م���ه���ارة ت�صنيع
التقنيات وال��ث��ورة ال�صناعية
التي متخ�ضت انك�ساراتهم عنها
ح��ت��ى قلبت امل��ف��اه��ي��م وجعلت
م��ن ك��ان يف �أقبية ال�ضالل على
ر�أ���س قطار ي�سري بوقود اجل�شع
والطمع وينادي املزيد ,واملزيد
ي�أتي يا �أيها التاريخ على �أطباق
ال��ت��خ��ط��ي��ط ت�����س��اع��ده��م على
تنفيذها �سواعد �شبابنا الذين
�سرقوهم من �أح�ضاننا يف الليايل
النازفة والأيام الدامية ..
ال تعاندين هنا �أي��ه��ا التاريخ
وتقدم يل روايات تربيرية لأين
من �سورية التي ت�شم رياح التغيري
ب�أنوف �شعب يح�سن التقدير ولكن
العا�صفة ���ش��دي��دة والأع��ا���ص�ير
تبتلع معايرينا وتراثنا وال ندري
ال��ي��وم كيف �سنعود �إىل مناطق
الوعي والإدراك وح�سن التدبري
وننجو من الذين ق�سموا املغامن
و�سبوا املكا�سب فكانت لهم رفاهية
احل��ي��اة وبقينا نحن يف مم��رات
�ضيقة ظ��ل��م��اء جن��اه��د ون��ق��اوم
ويطول الطريق وت�شتد العوا�صف
حولنا الخرتاق م�صانع وعينا من
جديد.
�أراه����ن����ك �أي���ه���ا ال���ت���اري���خ �إن
كنت بطال يف توظيف مقدرات
الب�شرية وت�صنيف املجتمعات
الإن�سانية �أن تعيد لنا �أجمادنا
املخملية وتلملم عقودنا الل�ؤل�ؤية
التي كانت ت�ضمنا يف منظومة
ح�����ض��اري��ة م�������ض���اءة ب�بري��ق��ه��ا
اخلاطف للأب�صار واليوم �أ�صبحنا
م��ن دون ���س��م��اء وال جن���وم وق��د
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مت��ت �سرقتهم وف��ق اتفاقاتهم
احل���ال���ك���ات ون��ح��ن غ���ارق���ون يف
�إغ��ل��اق ن���واف���ذ ال��ت��ط��وي��ر كما
�أوح��ى لنا الظاملون وقد خ�سفت
عزائم العرب يف تثبيت مواقعنا
على خريطتنا العربية كبرية
امل�ساحات ..بينما ه��م ينقلون
حتى �شمو�سنا �إىل ف�ضاء اتهم
لل�سيطرة على ك��ل منابع النور
ونغفو نحن غفوة املري�ض املنزوع
م��ن �أب��ج��دي��ات احل��ي��اة يف كهوف
الذهول واالن�سالخ عن الع�صرنة
وال��ت��ط��ور ف��ت��ذوب �شموع ال�شعر
وال��ق�����ص��ي��دة وت�����ش��ه��ق التنهيدة
وتنتحب النجوم وت�شح الغيوم
وتنكم�ش اجلبال وتتبدد الآمال
والعامل اىل الأمام مي�ضي ونحن
ن�ستجر ما بقي لنا من حياة �إىل
مفارق الهوان وه��ذا لي�س كالم ًا
فح�سب ومعظم دول �أ�شقائنا
ال��ع��رب ت�ستفحل يف جنباتها
حميات التفرقة وتو�شح �أم�سياتها
بق�ص�ص الدم
ه��ل فهمت �شيئا �أيها التاريخ
..ال �أعتقد �أنك �ستقول يف كالمي
مقولة �صدق و�ستتهمني بهو�س
تخزين احل���روف وحتويلها اىل
كلمات
ي��ائ�����س��ات ال ���ص��ح��ة حتكمها
وال رج���اء يف مت��رده��ا و�ستبقى
مع الأق��وى يف حتقيق عن�صرية
حديثة ولي�ست حديثة ت�صر على
�أن ال�ضرورات تبيح املحظورات
ولإن��ع��ا���ش دول ال��غ��رب وحتقيق
رفاهية �إن�سانه الب��د �أن حترق
يف حم��ارق الأق���وى �أمم و�شعوب
مل تتحرك منذ مئات ال�سنوات
خطوة نحو امتالك قنبلة نووية
ومل ت�ستغل ثرواتها الطبيعية
لإن���ق���اذ ���ش��ع��وب��ه��ا وال���دف���اع عن
البلد الأق���ل نه�ضة وا�ستعدادا
..ل��ت��ب��ق��ى �أي��ه��ا ال��ت��اري��خ ما�ضيا
يف ت���أي��ي��د الأق���وي���اء باملجال�س
الدولية وامل�ؤمترات كافة وجميع
املبتكرات التي تنفث �سموما عدة
يف ج�سد �أمتنا الواحدة ..فاغرب
عني فقد �سئمت النظر يف مر�آة
الزمان الذي قلب بنا كفة امليزان
لنكون مت�سولني للنجاح م�صنفني
يف ���س��ج�لات ال�ضعفاء واحل��ي��اة
ال ت��ق��ر�أ �إال ل��غ��ة املتغطر�سني
الباحثني عن �صناعة الذات على
ح�ساب الآخرين مهما كان ..
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وَطَ نِــــيْ

زهرة الحلم

•فرحان اخلطيب

�صائد ُ�أن ِْ�شــدُ
َخ ِج ٌل �أ َناُّ �..أي ال َق ِ
جراح �سوريا َل َظ ًىَ ....تت َن َّهــدُ
َو ُ
ملهرتي
ائد َت
الق�ص ِ
ُ
�أَ ُّي َ
�ستجيب َ
ُ
�ساح �أق�صدُ
�إِنْ �أ ِ
�سرجتْ �...أو � ُّأي ٍ
ٌ
�أو َ
�صورة َ�أ َّط ْرتـُها
كيف َتبز ُغ
َو َج َعا ًَ ...و�ش َّو َه َما َر�سمتُ الأ�س َو ُد
ٌ
�أَو َ
جملة
كيف تورقُ باملعاين
نابيع َ ....و َ�ش َّح املــــور ُد
َجفَّتْ َي ٌ
َو َّ
أبي
ال�ش ُ
م�س َخ ْر َب َ�شها جنونُ بني � ْ
َ
َ
املوق
ه
ا
ر
ذ
....
ج
ر
َّها
ن
�
أ
ك
و
َ ُ ِ ــــدُ
َ هَ ٌ
َ
�ست الق�صيد ُة يف فمي
َوطني َ ..ت َي َّب ِ
َو َك َبتْ .....ومل ُت ْ�س ِع ْف ِق َيا َم َت َها َيدُ
ائن �أق َف َرتْ
َو َت�أ َّوهَ تْ ..كلُّ املَدَ ِ
ُ
ئاب �شـــــ َّر ُد
ممِ َّ ْن ِبها �.......اّإل ِذ ٌ
ٌ
عر َم ْر َكبــُهُ ا َ
َف َّ
جل ُ
..وواحة
مال
ال�ش ُ
َو ٌ
ُ
بالبل َت�شدو
......وغ�صنٌ �أَ ْم َلـــدُ
ٌ
�صيدة ؟
َو َطني َ�أ َتنْـ ُبتُ يف الدَّ َما ِر َق
َر َ
حل ا َ
جل َم ُ
ال.......و َم ْن َلهُ َي َت َعبــّدُ
ٌ
ُقلْ َك َ
خائف
يف �أك ُت ُب َها ....وقلبي
َ
......قنـ َّ ٌ
ُتودي بها
ا�صة َتـ َتـ�صـيــَّـدُ
•••
َوطني ..و َل ْي َ�ستْ َماتمَ َُّر َفريـــد ًة
وتوعدوا
َك ْم َمر ًة .......هَ َج َم العدا
َّ
جيو�ش َ
�...شلَّ َعتْ �أطنا َبها
َكم من
ٍ
َ
َ
َ
َ
َو َب َقيـْتَ �أنتَ َ .......وهُ ْم هُ ناك ت�ش َّردوا
َو ِلأجلِ َح ْور ّ
ال�شا ِم ..هَ ُّبوا لل ِفدا
َ
َ
وحدوا
ت
اجلراح
ع
م
ُوك
ن
َو َطني َ ......ب
َ
َ
ِ َّ
َو َت�أ َّب ُطوا مجَ دَ الأُىل َك َت ُبوا َع َلى
هَ ا ِم ّ
مو�س َ ......مالحم ًا تتخــلَّدُ
ال�ش ِ
تاجنا
يا �أ ُّيها
اجلنديَ ..ن ْ�س ُر َك ُ
ُّ
ُنق َ
ْريك َ �.......
ألف حت َّي ٍة ال َت ْن َفــــدُ
�ض َّو�أْ َت َعتْم َتنــا بحالكة الدُّ جى
حى ُ ...ي َتجـدّ ُد
َو َز َر ْعتَ يف ِ
غدنا ُ�ض ً
اجلندي � ..أنتَ كرامتي
َيا�أ ُّيها
ُّ
َ
َم ْن ذا ِل
�شاهقة الكرامة َي ْج َحـــدُ
ِ
�صميم قلو ِب َنا
�أُ ْن ِبيــ ْ َك �..إِ ن ََّك يف
ِ
ِذكرى تجُ َ لُّ ..ويف العقول ِ مخُ لَّدُ
•••
ٌ
إ�سطورة
�..صمو ُد َك ِق َّ�ص ٌة �..
وطني ُ
ٌ
َودواء ُ ُج ْر ِح َك ِهمـــَّة تتــو َّقــدُ
َهﻻّ ر�أيتَ قوا ِف َل النُّو ِر التي
َ�ص َعدَ تْ �إىل النَّ�صر
روب ُت َع ِّبدُ
..الدُّ
َ
�أر�أ ْيتَ � ْأقما َر ّ
ال�شهاد ِة ..والثرّ ى
تو�ســدُ
َ�ش ِغ ٌف بها َ ....وعلى َي ِ
ديه ّ

َو َك�أنـَّهُ الأم ُّ الّتي ملــَّا َت َزلْ
يف ِّ
ر�س لل�شهادة ُ .ِ .تو َلدُ
كل ُع ٍ
•••
َو َطني َ ..و َما ِم ْن �أمــ َّ ٍة تت َعثـــ َّ ُر
�إﻻّ َو َقا َمت ْ فوق َ َد ٍام َ ..ت ْ�ص َعــــدُ
أنقا�ض َما هَ دَ َم العدا
َو َب َنتْ على � ِ
جيال ...تفيدُ ...وتر ُفـــدُ
فكر ًا لأَ ٍ
�إ ّال هُ نا ...ع�شرونَ َقرن ٍ َخ ْل َفنا
َر َج َعتْ “ ُت ُ
فربك “ ِحقدَ هَ ا َو ُتبـدّ ُد
ا�ض هَ دَّ نا
َف�إىل متى نرنو لمِ ٍ
ياليتـنا ن�صحو َ ..و ُي ْر�شدُ نــا ال َغدُ
•••
وطني ..هنا َجبل ٌ تر َّب َع �ض َافي ًا
َ
..وبال�سنا َي َتعمــَّد
فوق التّالل
ّ
َل ْو �أَ َ
يــر حتّى �شا ِمنا
برقتْ يف الدَّ ِ
وق املَنايا
..يرعدُ
لمَ َ�شى �إىل ُ�س ِ
ُ
َل ّبيـك �إنّا مل َن َزلْ
�....سلطاننا
ُ
لل�سيوف نجُ َ ـ ً ّر ُد
ُينْخي ..و�إنّا ..
ِ
من�شي َ ..ت ُ
ٌ
بيارق
البطاح
�سيل ً�إًىل
ِ
َن�شوى َ ..وتل َته ُِم الغزا َة
..وحت�صدُ
ُ
ربعم ذا ُتنا
ِم ْن �أَ ْجلِ �سور ّيا ُ ..ت ُ
باب ُ ..و ُتن ِْ�شدُ
طرزها ال َّر ُ
َق َ�ص�ص ًا ُت ِّ
•••
َوطني َك َف َ
اك �..أ َما ر�أ ْيتَ لحُ ُ و َمنا
ِم َزقا ً حتو ُم على ال ُق ُبو ِر َ ..و َت ُ
رقدُ
ري القنابلِ هاهنا؟
َوطني �..أ َما َغ ُ
والور ُد !! �أينَ الورد ؟؟ اليتو َّر ُد
َوطني ت َع ْبتُ �َ ..ألمَ ْ تحَ ِ ْن َقيلولة؟؟
َ
غر ُد
َت ُلج الطّ يو ُر
ع�شا�ش َها َ ....و ُت ّ
ال�سماء َغ ٌ
مامة
من َك ِ
َوتَهلُّ ْ
بد َّ
ل َت َ
يح ُقدُ
زيل من َوطني َدخيال ْ ..
ً
�..ضحكة
لم �أُ ٌّمَ ..ل ْو َت َبقّتْ
َو َت ُّ
دهدُ
ال�صغا ِر ُ ....ت َه ِ
و َت ُّ
�ضم �أحال َم ّ
•••
ٌ
�شاخ�صة �إىل
ني النَّ�صر
وطني َ ..و َع ُ
ال�ضياءِ َ ....ي ُح ُّف فيها ال َف َ
�ساح ّ
رقدُ
ِ
َو َت ُ
عي�ش �سور ّيا ....ونحنُ ُحما ُت َها
َ
َ
ال�سالم ُ...
�شعب �أَ ْ�ص َيدُ
وعا�ش ٌ
عا�ش ّ

بين ال�شمعة وال�شم�س

• ر�ضوان احلزواين

• م�صطفى �صمودي

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

ر َّب ُة النُّو ِر جتلَّتْ
يف ُعالها
وا�ستح َّمتْ
بينابي ِع ِ�صباها
ال ُ
ف�إذا الأكوانُ �ش َّ
الت
�سحر
ٍ
رق�صتْ َجذْ ىل
على ِّ
رف �سناها
ال�شم�س التي
با ِركوا
َ
ري َمنٍّ
من غ ِ
َت َه ُب الأكوانَ
ري ِ�صباها
�إك�س َ
ذاب
ِب ُف ُيو�ضاتِ
ٍ
جماالت عِ ٍ
ُ
إ�شراق
نفحة ال ِ
ت�سري يف دماها
َعزْ ُفها مزمو ُر � ٍآي
ناي
وال�صدى ُب َّح ُة ٍ
َّ
وال�شه َّي ُ
َّ
ات َجناها
•••
َ
ذات ب� ٍؤ�س
الوهم
أعايل
�
يف
�ضجتْ
ِ َّ
ٌ
ُ
�شمعة حممومة ّج َّف
َنداها
مل َت َزلْ نا ِز َ
فة احلِقدِ
َّ
تلظى
َّ
تت�شظى
�سراديب َع َماها
يف
ِ
خواء
لفَّها ال ُعق ُْم
ً
وابتالء
ً
العمر
يباب
ِ
يف ِ
غا�صتْ قدماها
الفجر
را َبها
ُ
فمادتْ
وتمَ َ ا َدتْ
ثم �ضلَّتْ و�أ�ضلَّتْ ُندَ ماها
َّ
�أ ْر َ�ض َع ْت ُه ْم
ل َ
نب البغ�ضاءِ حتَّى
باحلب
َك َفروا
ِّ
َ�س ْم َت ًا واتجِّ اها
عمر
رغم �أنَّ
َ
احلب ٌ
َّ
َ
العمر
داخل
ِ
ويهدي
كل من َّ
َّ
�ضل وتاها
ال�شم�س نهار ًا
َل َعنوا
َ
وجهار ًا
وا�ستباحوا
يف امل�ساءاتِ ِحماها
جنَّدوا حتَّى ال�شياطني
افرتاء
ً
مل ُتع ِْرهُ ْم ر َّب ُة النو ِر..
انتباها
ال�شم�س �أ�سمى
كربياء
ِ
ُ
ما لديها
ُ
ال�شم�س
تعرف
ُ
ت�سامي م�ستواها
هي كالأ ِّم ُح ُن َّو ًا
َ
و�س ُم َّو ًا
ُ
ذنب فتاها
غفرتْ َ
يوم تاها
�أنكرتْ َ
فعل َ�صغا ٍر
من ِ�صغا ٍر
�صمتُها الناطقُ ..
يوحي ب�أ�ساها
فتملَّ ْت ُه ْم مل َّي ًا
ثم راحتْ
َّ
تتماهى
يف �سماواتِ �سماها

قصة

هذيان الملح
• •وليد معماري
قال الرجل بوقار و�أمل:
�" ..س�أحكي لك عن البحر..
البحر املجنون ..البحر الذي
ال ي�����ش��ب��ع م���ن �أك����ل ال�����س��م��ك،
وال مي���ل ،وال ت��ن��ام ���ص��خ��وره
�إال ع��ل��ى ال�����ض��ج��ي��ج ..البحر
والبحارة
الذي ي�أكل املراكب
ّ
ونفايات املوانئ ،وال يت�سخ ..وي�ضحك من معانقة
ال�شواطئ ..البحر الذي تر�سم النوار�س رياحه،
وتطري �أمواجه من الأفق �إىل الرمل»..
�س�ألته�« :إذن� ،أنت تعرف البحر جيد ًا يا عم؟»..
�أجاب�« :أعرفه ..كنت حوت ًا فيه ،ثم لفظني ذات
يوم ..ال ت�س�ألني ملاذا؟ ..وال كيف؟ ..لن �أجيبك»..
بد�أت �أقتنع �أن الرجل �إما غارق يف جلج اجلنون،
�أو هو حكيم غ��درت به الف�صول ،ومل تكن لدي
رغبة يف تركه ،فقد ن�سيت موعدي �أمام غرابته،
ومل َ
يبق لدي �سوى ف�ضول االكت�شاف.
وقفت ،وبيننا خطوات غريبني ..كان طوي ًال
ناح ًال مثل �سارية ..وواق��ي��ة �شم�س ال ل��ون لها
تعلو ر�أ�سه ،يتدىل حتتها �شعر طويل َج ْعد يحيط
بوجه مقتب�س من لون الغ�ضار ..وعينان �صغريتان
عميقتان تختبئان يف حمارتني من ه�شيم اجللد.
يزيد من جالل عمقهما حاجبان رماديان كثيفان..
ثم كتفان عري�ضان ،ال يليقان بنحوله ،يغطيهما
معطف قبطان �شديد املهابة والقدم واالهرتاء..
مل يطل وقت تعارفنا ..بل مل نتعارف� ...أ�شار
�إ ّ
يل فاقرتبت ،وحني �صرت يف م�ساحة ظله ،رفع يده
فينيقي يبارك رعيته ،وقال�« :أنت حتب
مثل كاهن
ٍّ
البحر؟»� ..أجبته« :ومن ال يحبه؟!» ..قال�« :أنا
ال �أحبه ،ولهذا �أمرت بنفيه منذ قرن!»« ...لكنه
على بعد خطوات منك»« ...ما دمت ال �أراه فهو
عيني ،وم��رم��ي خ��ارج ر�أ���س��ي ..البحر
منفي م��ن
ّ
جمنون ..و�أنت �أحمق»� ..س�ألته« :ملاذا؟»� ..أجاب:
«لأنك عا�شق ...وكل الع�شاق حمقى!»..
وب��دا ال��رج��ل ك���أمن��ا �سينفيني خ��ارج وعيه..
ثم �صفا قلي ًال ..يف حني �أبحرتْ عيناه �إىل زمن
جم���ه���ول ...ق���ال« :ح�ي�ن ك��ن��ت ح��وت�� ًا� ،أحببت
حورية بحر� ..أحببتها حتى �أعمق جلة يف حميط
القلب ..وظننت ،لطيبتي ،والطيبة �صفة يف طبع
احليتان� ،أنها تبادلني احل��ب ..كانت تطلب مني
أجر ال�شم�س �إىل �شرفتها ..وت�شتاق
ال�شم�س ،ف� ُّ
امل��ط��ر ،ف���آم��ر الغيوم �أن تهطل ف��وق �سريرها..
ت�سخر من �ضخامة ج�سدي ،ف�أحتول �إىل نور�س
وجناحني ..وتهز�أ من �صمتي ،ف�أ�صري �أغنية عذبة
لرق�ص اجلهات ...ت�برد ،ف�أن�سج لها من خالياي
عباءة دفء ...وحترتُّ ،ف� ُ
جناحي
أر�سل من خفق
ّ
ن�سيمات ربيع عا�شقة ..ما كنت �أقرتب منها خمافة
�أن تخاف ..وال �أبتعد كي ال تظن الظنون»..
� َ��ص�� َم��تَ ط��وي ً
�لا ..ث��م ت��اب��ع« :ذات ي��وم قالت
احلورية�« :أن��ت عجيب ..ت�ستطيع �أن ت�صري �أي
�شيء ،كما لو كنت ابن �ساحرة»� ...أجبتها« :ذاك
هو الع�شق ..ي�صنع من ال�شجرة غابة ،ومن قطرة
املاء نهر ًا ،ومن املتوح�ش مالك ًا» ..قالت« :لكنك
حمدود بالبحر ،م�سجون يف مياهه� ...أت�ستطيع
الذهاب �إىل ال�صحراء لأجلي؟»..
..وبد� ُأت الرحلة �إىل القحط ...ت�شقق جلدي،
ون��زف ..وعدت بحفنة رمل جمبولة بالعط�ش..
ومل �أجد حوريتي ..مل يكن هناك �سوى �صخرة
نابتة و�سط حقول من اخليبة...
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• مها ال�شعار
ع��ل��ى مقعد ال��درا���س��ة ك��ان��ت جلني
ت�سرتق النظر �إيل فهي كانت تقر�أ
م��ا �أك��ت��ب��ه على ال��ورق..ق��ال��ت يل ما
تكتبينه جمي ًال ج��د ًا..ن��ظ��رت �إليها
بلهفة فهي �أول واح��دة تقر�أ حرويف،
ف�أنا �أعي�ش مع عائلة �شرقية تتباهى
بتعاليمها وتفتخر بتقاليدها .كنت دائم ًا
�أكتب �سرقة وعندما انتهي �أخبئ �أوراقي يف
علي حتى ا�سرتجاعها ..بعد
مكان ي�صعب ّ
�صمت عادت جلني للحديث :منذ متى و�أنت
تكتبني؟
ً
ال �أت��ذك��ر جيدا ولكن كلما �أح�س�ستب�ضيق �أ�شكو للورق حايل ,هذا كل �شيء.
تابعت هل ت�سمحني يل �أن �آخذ هذه الأوراق
معي �إىل املنزل لأقر�أها وغ��د ًا �س�أعيدها
�إليك .طلبها على الرغم من ب�ساطته كان
علي فقد خ�شيت �أن تف�ضح �سري.
�صعب ًا ّ
ول��ك��ن لهفتها �أج�برت��ن��ي �أن �أق��ب��ل طلبها
وخا�صة �أنها �أهدتني الثقة يف املتابعة.
ناولتها الأوراق و�س�ألتها هل �ستعيدينها
يل؟ �ضحكت وقالت  :ماذا حل بك  ..واهلل
�س�أعيدها .خجلت من �إحلاحي عليها فهي ال
تعلم مقدار خويف .يف اليوم التايل انتظرت
ق��دوم جلني وعندما جل�ست على مقعدها
�س�ألتها هل تودين �إخباري ب�شيء؟
قالت ما تكتبينه رائ��ع ووال��دي كان له
الر�أي نف�سه .بنربة ا�ستنكار قلت لها  :وهل
قر�أها وال��دك �أي�ض ًا ,لمِ َ �أعطيته �إياهم؟
قالت م�ستغربة :ملاذا �أنت خائفة هكذا؟
ف�أنا لو كنت مكانك ملا تركت الأوراق مقيمة
يف ميتم احلروف  ..كنت اطلقتها وجعلت
�أحد ًا يتبناها .
مل �أفهم ما تق�صده ثم تابعت :لمِ َ ال
تن�شريها يف اجل��ري��دة املحلية؟ �ضحكت
وقلت لها هل �ستعجبهم! قالت �أو�صليها
�إليهم � ..إن ن�شروها �سيكون �أمر ًا جمي ًال و�إن
مل تعجبهم فما عليك �سوى املتابعة .
تلهفت للفكرة و�أعجبني قولها كثري ًا
..ول���ك���ن !!!......م��اذا �أق���ول لعائلتي..
وم���اذا �ستكون ردة فعلهم ؟ مالمح خوف
التفت حول وجهي  ..قلت لها بي�أ�س  :ال
�أري��د �أن �أن�شر �شيئ ًا فانا �أخ��اف من رف�ضها
و�أن �أفقد الأم��ل بعدها  .هذا هو ال�سبب
الوحيد الذي ا�ستطعت �أن اكذب به عليها
قالت يل  :هذا عذر �أقبح من ذنب ..التفتت
�إليها قائلة :وه��ل عدم ن�شري لها ذنب؟
�أجابت نعم وال يغتفر..
ث��م تابعت اخ��ت�لاق �أ�سباب ع��دم فعلي
ذلك  ..كنت �أخفف عن نف�سي الأمل ال �أكرث
ولكن �إن �أردت ن�شرها �إىل �أي��ن �س�آخذها
ومل��ن �س�أعطيها و�أن��ت تعلمني ب���أن حافلة
املدر�سة تو�صلني �إىل باب بيتي وتعيدين
�إىل باب املدر�سة ؟  ..قالت �أعطني �إياها
�أنا �س�آخذها  ..نعم لقد تربعت جلني بذلك
وخطر يف بايل فكرة �أ�ضمن فيها راحة يل
 - :خذيها ولكن ب�شرط �أجابت :ا�شرطي .
�أريدك �أن تن�شريها با�سمك قالت �:أنت
غريبة جد ًا ما هذا الذي تقولينه  ..قلت
�إن واف��ق��ت فهي ل��ك � ..أخ���ذت جل�ين مني
الأوراق و�سلمتها للجريدة  ..ك��ان همي
حينها هو القبول والرف�ض بغ�ض النظر عن
اال�سم يف �آخر اخلاطرة.

قطعة حلوى
يف �أح������د الأي������ام
دخ���ل���ت ال�����ص��ف و�إذ
ب�صديقاتي ملتفات
حول �شيء يعلو �صوت
امل���ب���ارك���ات ف�����ض��ويل
جعلني �أق�ترب فرمبا
�إح��داه��ن ارت��دت خ��امت اخلطبة وعندما
�أ�صبحت قريبة منهن قالت يل �إحداهن
تعايل وانظري و�أعطتني جريدة نظرت
�إليها �أبتغي منها املتابعة  ..قالت �صديقتنا
جلني ن�شرت لها اجلريدة كالمها اجلميل ..
من فرحتي عانقت الغيوم وامتزجت دموعي
مع دموعها وانهارت �أمطار ًا  ..الكل ا�ستغرب
موقفي وعندما انتهيت من قراءة اخلاطرة
عانقت جل�ين ���ش��ك��ر ًا لها وع��ن��دم��ا ج��اءت
ح�صة اللغة العربية �أخ�ب�رت �إح��داه��ن
الأ�ستاذ عن خاطرة جلني فطلب منها �أن
تتقدم لقراءتها  ..يا اهلل ما �أروع هذا
املوقف كنت �أ�ستمع جيد ًا ل�صوتها وعندما
انتهت طلب املعلم من الطالبات �إبداء ر�أيهن
�أم�سكت الورقة �أ�سجل املالحظات و�أترك
القلم حينما ي�أتيها املديح ثم ب��د�أ املعلم
باحلديث كنت �أتابع حتريك �شفتيه جيدا
حتى �أحفظ كل ن�صائحه وعندما انتهى
طلب منا الت�صفيق لها ت�شجيع ًا  ،الكل �صفق
للجني و�أنا �صفقت لنف�سي  ،كنت �أح�سدها
على وقفتها تلك ولكني ابتعدت عن التفكري
ف�أنا ال �أريد �أن �أحزن يف موقف فرح وبقيت
�أكتب كل العام و�أنتظر نتيجة الن�شر من
جلني وانتهى العام الدرا�سي وعادت حرويف
�إىل امليتم.
ال �أدري ما الذي جعلني �أبتعد عن �أخذ
رقم هاتفها �أو حتى �أن ا�ستدل على بيتها
رمب��ا �أراد القدر ذل��ك لغاية يف نف�سه ..
ففي �إحدى املرات مررت م�صادفة من �أمام
اجلريدة التي ظننت �أنها كانت تنظر �إيل
نظرة تدعوين فيها لأزورها  ..وكنت �أبعد
عيني عنها حتى ال �أ�ستجيب لطلبها ..و
كنت دائم ًا �أتق�صد املرور من جانبها.
يف �إحدى املرات �سمعت من داخلها �صوت ًا
يناديني التفتت �إليها فلم �أج��د �أح���د ًا،
�أكملت م�سريي ولكن �أوراقي معي ت�ساءلت
بيني وب�ين نف�سي مل ال �أدخ��ل و�أعطيهم
�إياها � ..صوت خفي كنت �أ�سمعه يقول يل:
وماذا �ستقولني للنا�س من حولك؟ �أجبته
مل �أر احد ًا منهم يقر�أ جريدة و�إن امتلكوها
فهي مل�آرب �أخرى !! ثم عاود احلديث معي:
ولكن لنفر�ض �أنهم ق��ر�ؤوا ا�سمك فما هم
فاعلون ؟ هذا ال�صوت �أزعجني و�أ�صبحت
يف داخلي رغبة �أن �أهزمه  ..وقفت قلي ًال
التفتت �إىل ال����وراء ..وج��دت��ه��ا تبت�سم
يل تفتح يديها الحت�ضاين رك�ضت �إليها
و�أ�صبحت بني �أح�ضانها بحالة ال �أعرف
لها تف�سريا ..بخوف تقدمت �إىل رئي�سة
التحرير �ألقيت عليها التحية وقدمت �إليها
الأوراق� .س�ألتني بلطف هل ن�شرت من قبل
يف جريدتنا ؟ �أجبتها بنعم .
ت��ذك��رت جل�ين فهي كانت توقع ا�سمها
ولي�س ا�سمي  ،قلت عفوا ال هذه �أول مرة.
قالت �سنقر�ؤها و�إن كانت �صاحلة للن�شر
ف���أه�لا و�سهال ب��ك �س�ألتها وم��ت��ى �ستظهر
النتيجة ؟
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قالت ما عليك �سوى املتابعة فرمبا �أ�سبوع
�أو �أ�سبوعان .
خ��رج��ت م��ن امل��ك��ان مل �أع��ه��د ال�����ش��ارع
مزدحم ًا مثل هذه اللحظة ،ومل �أمل��ح منذ
فرتة هذه ال�سعادة على وجوه النا�س ،حياة
جديدة.عامل جديد .روح جديدة  ،و�صلت
�إىل احل��ي ودخ��ل��ت �إىل مكتبة ال�سيدة
جانيت وطلبت منها ا�شرتاك ًا يومي ًا بتلك
اجلريدة ..رحبت بي وقالت �إنها �سرت�سلها
يل كل يوم �صباح ًا مع عالء الذي يعمل يف
تلك املكتبة الكبرية ثم قالت �أعتذر عن
ف�ضويل ولكن هل تريدين ه��ذه اجلرائد
من �أجل الكلمات املتقاطعة �أجبتها نعم هي
كذلك �..أجابت بفخر  :لقد حزرت فمن
مالحمك عرفت انك حتبني ذلك.
خ��رج��ت مبت�سمة م��ن ح��دي��ث ال�سيدة
جانيت  ،و�أ�صبح عالء يف كل �صباح يطرق
الباب بهدوء يناولني اجل��ري��دة ويذهب
و�أنا �أجل�س �أقر�ؤها بتمعن خوف ًا من �أن متر
املادة وال انتبه لها.
م�ضى �أ���س��ب��وع��ان و�أك�ث�ر وال���ش��يء يل ،
ولكنني كنت �سعيدة بهذا الزائر اليومي
ال���ذي قلب حياتي كنت �أ�شعر ب��ال��دفء
وال�سعادة واحلنان عندما �أمل�س ورق تلك
اجلريدة ويف �إح��دى امل��رات يطرق الباب
بقوة هرعت �إليه وفتحته ب�سرعة  ..كان
عالء على غري عادته على وجهه عالئم
الب�سمة قلت له ما بك هل ح�صل �شيء ..مل
ي�ستطع احلديث فقد كان يلهث من �سرعة
جريه وهذا ما جعلني �أخاف �أكرث و�س�ألته
 :هل هناك �شيء يا عالء �أرجوك �أخربين
..قال  :ال�سيدة جانيت تقول لك �إنها تريد
منك قطعة حلوى على خرب جميل؟
قلت له وم��ا ه��و؟ فتح اجل��ري��دة و�أ�شار
ب�إ�صبعه ال�صغري �إىل مكان و�صلت عيناي
�إل���ي���ه ي���ا �إل���ه���ي �إن����ه ا���س��م��ي  ..ارت��ف��ع��ت
عيناي �إىل اخل��اط��رة ..نعم �إنها حرويف
..ولكن؟!....كيف عرفت ال�سيدة جانيت
..وماذا �س�أقول لها �إن �س�ألتني وهل �ستخرب
ن�ساء احلي وعائلتي...و ...و ..يا الهي ما
هذه امل�صيبة التي حلت بي � ..صوت عالء
جم��ددا :تقول لك ال�سيدة جانيت ب�أنك
متلكني حظ ًا كبري ًا  ..وقد �أ�صبحت م�شهورة
لأن هناك كاتبة تكتب يف هذه اجلريدة
حتمل نف�س ا�سمك  ..قطعة ثلج �سقطت
على لهيب خ��ويف ك��ل م��ا فعلته ه��و �أنني
قلدت مالحمه التي �أخفيت فيها مالمح هذا
اخلوف الذي حل بي �أعطيته قطعة حلوى
كنت �أحتفظ بها يف حقيبتي و�أغلقت الباب
وجل�ست على كر�سي قريب  ..كانت قدماي
ترجتفان ومن خويف مل �أقو على الوقوف
�أكرث  ..نظرت �إىل ا�سمي يف اجلريدة  ..يا
اهلل قد �سرقوا مني فرحة ن�شر خاطرتي و
�إىل الآن عندما يطرق عالء الباب ب�سرعة
�أعرف ب�أن هذه الكاتبة التي متتلك ا�سمي
نف�سه قد ن�شرت مادتها ومازلت �إىل الآن
�أعطي عالء قطعة حلوى مكاف�أة على هذا
اخلرب اجلميل .
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ق�صيدتان

بوح الق�صيدة

•عز الدين �سليمان

تفتّ�ش عن موتها

وهذي هي ال�سنة الثانية

ومل ي� ِأت من مقلتيها بريدُ
بي اجلانيهْ
فماذا تريد َ
و�إنيّ لأعرف ماذا تريدُ
متى يا غدي يدها احلانيهْ
مت�سد َ�شعري؟ متى �ستعو ُد؟
ّ
تقول ع�صافريها الوانيهْ :
�أيف ِّ
غرام جديدُ ؟!
يوم
ٌ
كل ٍ
تفتّ�ش عن موتها الغانيه
غمام تفتّ�ش بيدُ
كما عن ٍ
وكلّ قطويف لها دانيهْ
ٌ
وكرم يديها
بخيل بعيدُ
وتعرف �أنّ الدّ نى فانيهْ
ملاذا ينابيعها ال جتو ُد؟
ع�صافري روحي لها رانيهْ
وتفّاحها م�ستبدٌّ عنيدُ
وعودي على ثغرها قانيهْ
�أهذا دمي �أم دمي يا وعو ُد؟!

�إذا الزهر قد مات يف الآنيهْ
عطر فيه فماذا يفيدُ ؟
وال َ
وما كلّ من �سقطت �ساهيهْ
ففي الع�شق ٌ
�شوك وفيه ورو ُد

ُ�ضحى ّ
وال�شاعر

كرهتُهُ وحكاياه و�ضحكتهُ
املاء
وربمّ ا
ُ
الع�شب يوم ًا يكره َ
�ضرور ًة كان يل� ،أحلى ق�صائده
أنداء
حطّ ت جنوم ًا على �شعري و� َ
كانت ق�صائده تبكي على قدمي
جاء
وكنت �أهديه عطري كلّما َ
ليكتب يل
�أغريه باملوعد الآتي
َ
إم�ساء
فراح يكتب �إ�صباح ًا و� َ
�أغويه َّ
كل م�ساءٍ كي يرا�سلني
�أكنتُ عمياء؟ �إنيّ كنتُ
عمياء
َ
كذب ًا
لكن قالها ِ
كم قال� :أهواك!! ْ
عفراء
لياله كنتُ وحين ًا كنت
َ
وكان يغري ب�ساتيني بغيمته
إغراء
وكنت �أغمره �سحر ًا و� َ

أغنية
ونام بني �ضفرياتي ك� ٍ
ّ
إعفاء
تر�ش منتن َتها �صحو ًا و� َ
ثغري يقول له ما ال ُ
يقال له
أ�ضواء!!
وكم �سكبتُ على كفّيه �
َ
اخل�ضراء يف يده
أحالمي
عريتُ �
َ
َ
ّ
خ�ضراء
ومل تعدّ بعدها الأحالم
َ
ُ
«�ضحا ُه» كنتُ  ،وكانت �ضحكتي َ�ش َرك ًا
أهواء
كي �أ�ستبعدَّ به فكر ًا و� َ
ُ
�ضجرت منه ،وكم ملّت يدي وفمي
�سوداء!!
من مكر �أزهاره كالليل
َ
عيني موجهما
لأ�سرت َّد �إىل
َّ
ً
ورهاء
وغيمة هاجرت يف الريح
َ
لأ�سرت َّد �إىل وجهي براءته
عذراء
وورد ًة �سقطت يف الوحل
َ
خا�صمتّه ،فك�أنيّ مل �أم َّر به
ميناء؟!
موج البحر
وهل يخا�صم ُ
َ
ُ
غفرت �أخطاءه ،هل كان يغفر يل؟
�ألن َ
حمقاء؟
يقال ب�أنيّ كنت
َ
بحر َ
�ساقية
حمق
ٍ
وكيف يغفر ٌ
ِ�شياء؟!
�إليه حتمل � ً
أ�شياء و�أ َ

ٌ
أطياف وق�صيدة
�
•حممود عزيز �إ�سماعيل
-1-

املتنبي

والقلم )
ال�شعر واخليلُ والقرطا�س
(
ُ
ُ
اجلهاتُ
ينفذُ
العدم ؟
فكيف
�
أنتَ
ُ
َ
َ
ني يرى
ينظر يف
وكيف
عينيك ح َ
ُ
َ
يبت�سم ؟!
عينيك
مدى
اخللود
�س َّر
ُ
-2-

و�ضاح اليمن

كفن
رب وال ُ
تمَ �ضي مع املوتِ ال ق ٌ
والعمر حلظةُ
الثمن
ع�شق لو غال
ُ
ٍ
ُ
َ
قف�ص
يف
ياو�ضاح
ك
�سر
ٍ
ُ
ماعا َد ُّ
ُ
َ
الزمن
يحفظ �أ�سرار ًا لنا
وكيف
ُ
ال�صناديقُ
مبا
ياليلى
تغلو
حملتْ
يامين
الروح
� ُّأي املهو ِر يفوقُ
ُ
َ
-3-

مالك بن الريب

لو قطرةٌ ..
من ماء يا بنَ الريب ت�صرخُ يف امللأ
ْ
روح على �شفةٍ ويهلكها الظّ م�أ
ٌ
ماذا تبقَّى ؟ خطوةٌ �أخرى وتدخلُ يف
ال�صد�أ
ُ
املحبوك ج َّر عنانه
أ�شقر
ال ال ُ
ُ
ال�سيف ن َّز دم ًا
ال
حرك �ساكن ًا
ال
ُ
الرمح ّ
احل��ي م��ا ل�� َّوح��نَ ك��فّ�� ًا يف
ن�ساء
َّى
ت
ح
ُ
ِّ
الودا ِع

تندب حظّ ها
ال�صحراء
لكنّها
ُ
ُ
�أَ ْن جئتَ يف الزمن اخلط�أْ !!
-4-

عروة بن الورد

حتَّى ميلَّ
ال�سماء
الغيم من تلك
ُ
ْ
حتَّى ميلَّ احلب من عليائهِ
عر�ش ت�سامى
وميلَّ من
ٍ
�أن��ح��ا ُز ل��ل��ف��ق��راءِ  ،لل�ضعفاءِ �أحنو
لليتامى
الهباء
�أم�ضي �إىل ر ّبي ويف كفّي
ْ
-5-

ال�شنفرى

يجيء
ال�صحراء ت�س�ألُ هل
تتقاول
ُ
ُ
كثبانُها
طرقاتُها
�أغوا ُرها
ٌ
خافت
ني
ي�أتي �أن ٌ
بطيء
ُم ٌّر ..
ُ
عامر اب�شري
يا �أ َّم
َ
مت�أ ّبطاً
أتاك ال�شنفرى .
فتك ًا ِ � ..
-6-

حممود

يا�صاحبي حممود
ارجع حلور َّيه
ْ

حبلُ الهوى ممدود
والريح �شرق ّيه
ُ
قلْ  .يل ع�ساك تعو ْد
قلْ يل متى النّيه ؟
جاوبتني بربو ْد
�أَ َ�سم ْع ُت ُ�أحج َّيهْ
ُ
العي�ش كان قيو ْد
واملوتُ حر َّيه
-7-

غريب

ي� َ
أتيك من كلّ النوافذ واجلهاتْ
َ
يغريك باملا�ضي  ،ب�أغلى الذكرياتْ
مي�ضي بعيد ًا ...؟ مع �شروقِ ال�شم�س
ي�أتي
ال�صبح ت�شتعلُ
ً
جيوب
ويد�س وردا يف
ِ
ِ
ُّ
احليا ْة
َ
من :
ي�أتيك ْ
ً
َ
قيامة ....
ذاك البعيدِ
 ...برقا ً ...ويوقدُ كلَّ غاباتِ الأ�سى
�شوقا ً �إليك فتحتفي الأ�شعار  ،حتتفل
ال�سوا..
...قي  ،يطلق الدرغلُ �أحلى الأغنياتْ
هم ر َّوجوا ...
حم�ض افرتاءٍ  ...كيف ؟ !  ..ال  ..ال
أعتقد
� ْ
ٌ
َم ْن َ
خمطئ
قال  :غادر
َم ْن َ
قال  :ماتْ ؟!

• حممد عبد احلدو
الدروب
أتخ�ضر
لقد �س�ألتْ �
ْ
ُ
ّ
ُ
واخلطوب
وتنزاح املهالك
ُ
ُ
لقد �س�ألتْ �أت�سفعنا الأماين
ْ
طيب
وي�أتينا ٌ
ربيع فيه ُ
هموم
لقد �س�ألتْ ويف �صدري
ْ
ٌ
أجيب؟
مباذا عن ت�سا�ؤلها � ُ
ورعب
فللأنباءِ �إع�صا ٌر
ٌ
نيوب
وللعمالء يف وطني ُ
�شم�س
ولل�شهداءِ يف الآفاق ٌ
تغيب
عن الوطن املحا�صر ال ُ
لقد �س�ألتْ فقلتُ لها خذيني
ْ
أذوب
�إىل عينيك ها �أنذا � ُ
أحلم �أنْ �أرى وطني ك َب ٌ
يت
و� ُ
الرطيب
د
الور
�شرفاته
على
ُ
ُ
ُ
نزيف اجلرح ي�ؤملني لأن
ا�ستجيب
على بوح الق�صيد ِة
ُ
أبوح كما الق�صيدة يف عروقي
� ُ
أديب
ل
ا
أنا
�
العميق
اجلرح
أنا
�
ُ
الفراتي املُعنّى
القلب
�أنا
ُ
ّ
احلبيب
ال�سوري والوطن
�أنا
ّ
ُ
�أنا ُ
بح
الليل
ُ
البهيم ولونُ ُ�ص ٍ
ُ
هيب
يفجر �صرختي
الر ُ
ّ
احلدث ّ
مل تنادي
�أرى
َ
ال�شهباء يف �أ ٍ
قد ك َ
النحيب
رث
ويف ال ْأ�سماع ْ
ُ
ال�صمت ال �أدري ملاذا؟
ف�سا ُد ّ
هلْ
متُ
احلروب
طغت
ال�ص
د
ي�سو
ُ
ُ
ّ
عزف حزين
فلم �أ�سم ْع �سوى ٍ
ْ
طروب
على جو ٍع فهلْ هذا
ُ
�صيف �أن َ
عزف
الر ِ
ني ٍ
�سمعتُ على ّ
الغروب
به
يهيم ِ
ُ
على وتر ُ
َ
رغيف اخلبز يبكي
لكي يلقى
عجيب
على وتر الكمان فذا
ُ
�أنا �أبكي على وطني لأن
َ
ر�أيتُ
ي�شيب
هم
الطفل من ٍّ
ُ
ر�أيتُ ر�أيتُ رغم ظال َم ليلي
ولونُ الليل ي�صنعهُ
الغروب
ُ
يغيب العيد عن �شهباء روحي
ُ
الق�شيب؟
والثوب
ف�أينَ العيدُ
ُ
ُ
هنا ٌ
برق ورعدٌ وانفجا ٌر
ٌ
�سكوب
مر
ٌ
ٌ
ودمع حارق ٌ
ٌ
بيت
هناك
قذائف ودما ُر ٍ
ٌ
قريب
و�صاروخ بعيدٌ �أو
ُ
بالدي َ
أملح (هور�شيما)
فيك � ُ
الكروب
تنت�شر
ويف الأحياء
ُ
ُ
ف�أينَ بنو العروبة يف بالدي
أجيب
بحتْ
ْ
حناجرنا � ُ
فقد ّ
ُ
ُ
بني حمدانَ �أينَ �صهيل خيلٍ
ُ
توزعهُ
واجلنوب
ال�شمائل
ُ
ال�صهيل لأنّ �شعب ًا
ُ
�سينفجر ّ
لي�س لهُ
م�صيب
حتدى
ُ
القهر َ
َ
لن تغيبي
فيا حلب الع�ص ّية ْ
َ
املغيب
يبق
لن
عينيك
ويف
ْ
ُ
ف�صلي يا �أمري ُة ال تخايف
الفجر ل ّوثهُ
املهيب
�إذا ما
ُ
ُ
من دم ال�شهداء نو ٌر
و�ضو� ِؤك ْ
ال�شعوب
ترويه
أزمان
ل
ا
على
ِ
ُ
فجر
ون�صر ٌ
قادم وطلو ُع ٍ
ٌ
ؤوب
يجيء بنور ِه العزم ُالد� ُ
ُ

قصة

• كامل م�سقاين
�صديقي �أبو جميل  ..هذا الرجل الغام�ض مل �أفهمه
يوم ًا  ..هذا الرجل الغائب خلف �شاربني غليظني كثني
�أ�سودين وعينني حادتني جاحظتني وخ�صلة من ال�شعر
التي كثري ًا ما تن�سدل على جبهته ال�سمراء الداكنة ..
هذا الرجل الثائر بحركاته و�أفعاله و�أقواله هو الآن
يتقدمني بقامته املديدة وكتفه اليمنى الأق�صر من �أختها
ومبالب�سه ال�سود املثرية للجدل وللت�سا�ؤل ..
وه��ا نحن نتخذ م��ن ه��ذه ال�صخرات املتناثرة يف هذه
احلديقة املتباعدة الأ�شجار الأر�ض املنب�سطة �أمام مقاعد
طبيعية جلل�ستنا املتوترة ونقا�شنا الثائر املحتد ..
وبع�صبية و�ضيق توجه �إ َّ
م�ستاء وم ّتهِم ًا
يل
ً
 واحد كذاب ! ..ومل يكن مني �إال �أن فتحت عيني لأ�ستو�ضحه وقد
ارجتجت يف مكاين ..
 من تق�صد  ..؟!ونظر �إ َّ
ىل يف حدة وهو مي�سح جبينه مبنديل �أبي�ض رقيق
ليجفف حبات العرق التي بد�أت تتف�صد بغزارة ثم ابت�سم
يف خبث ..
 اطمئن لي�س �أنت ..وتابع ممازح ًا حماو ً
ال تلطيف الدعابة بنظرة ماكرة ..
مع �أين ال �أنزهك عن هذه ال�صفة ..
واحتد ثانية يف حديثه وتو�ضيحه ..
 مابك يا رجل؟! �أمل نكن نتحدث عن �سليم � ..إنه واحدكذاب  ..ت�ص َّور  ..لقد �أخربين بالأم�س ب�أنك ُقتلت يف حادث
�سيارة فقعدت طوال الليل و�أنا �أحاول االت�صال ب�أقاربك
ال�ستي�ضاح الأمر والت�أكد من �صحة هذا اخلرب ولكن عبث ًا
 ..ما يف تغطية  ..ال�شبكة تعبانة  ..وقد ظننت فع ً
ال �أنك
انتقلت �إىل رحمته تعاىل  ..ولكن ما هدفه  ..طبع ًا يت�سلى
 ..ونحن ُ
مثل البلهاء ن�صدقه فور ًا !! ..
قال ذلك ونادى بائع القهوة املتجول م�شري ًا �إليه ..
 هيه � ..أنت  ..تعال ..اهتزت بع�ض ال�شجريات املتناثرة من حولنا تدفعها ريح
ٌ
قطرات من خرطوم
خفيفة هبت من جهة الغرب وبللتنا
ماء ي�سحبه طفل نازح يتجه نحو �إحدى اخليام املن�صوبة
ليملأ خزان ًا �صغري ًا كان هناك ..
�صب البائع قلي ً
ال من القهوة يف فنجان وقدمه �إىل «�أبو
ّ
جميل» الغائب خلف �شاربيه اللذين اهتزا ل�ضحكة �ساخرة
�أطلقها حني ر�آين اعتذر عن تناول الفنجان الذي قدمه �إ ّ
يل
البائع الحت�سائه ل�سبب يعرفه �أبو جميل ،وقال بعد �أن
ر�شف ر�شفة من فنجانه ..
 يا �أخي كل �شيء يف حياتنا �صار جمرثم ًا ،هل وقف الأمرم�شكوك يف نظافة مائها ونقائها ..؟!
عند فنجانِ قهوةٍ
ٍ
ف�أجبته و�أنا �أ�شيع البائع بنظراتي ...
 احلذر مطلوب على �أية حال قدر امل�ستطاعفتلفت حوله وق��د ع��اد �إىل وجهه ال ُعبو�س واجلفاف
وتوجه �إيل قائ ً
ال ..
َّ
 فلنعد �إىل حديثنا ..ثم رفع يده و�أ�شار �إ ّ
يل ب�سبابته ..
 -ا�سمع لن �أجال�سه بعد اليوم  ..املكان الذي يكون هو فيه
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الكذاب
لن �أكون �أنا فيه  .هل فهمت � ..أعرفك حتبه  ..ويزعجك
ه��ذا الكالم  ..ولكن مع �شخ�ص كهذا ي�ضيع وقتك ه��در ًا
و�سدى ف�أنا ال �أ�سمع منه �سوى الأكاذيب ..
بدا من حديث «�أبو جميل» ب�أنه م�ستاء جد ًا من �صديقنا
امل�شرتك �»..سليم» و�أنا رمبا �أعذره يف ذلك ،وقد فكرت �أكرث
من مرة �أن �أجتنب اجللو�س معه �أو لقاءه ملا �سمعته منه من
موهومة ففكرت
ملفقة وحادثات
ق�ص�ص مكذوبة وحكايا
ٍ
ٍ
جدي ًا يف �إنهاء هذه ال�صداقة اللعينة ولكني يف كل مرة كنت
�أ�صرف النظر عن ذلك ملا فيه من خ�صال �أخرى حميدة ..
ر�شف �أبو جميل ر�شفة �أخرى من قهوته وقام �إىل حمامة
حطت على مقربة منا و�أخرج من جيب بنطاله حفنة من
الذرة البي�ضاء ونرثها لها ثم عاد قاعد ًا ..
 انظر �إىل الكذاب وا�سمع !! ..قال ذلك وراح ي�سرد علي حكاية ق�صها عليه �سليم منذ
يومني ..
 قال الكذاب عندما كان م�سافر ًا �إىل دم�شق يف الأ�سبوعاملا�ضي خرج عليهم م�سلحون على الطريق و�أوقفوا احلافلة
التي كانت ُتقلهم ،و�أنزلوا اجلميع ،جميع الركاب ،و�سلبوهم
�أموالهم كلها ،وبهدلوهم وهددوهم بالقتل ،ف�سقط جميع
مغمى عليهم من الفزع واحلزن على فقدان �أموالهم،
الركاب
ً
�أما هو فلم يتعر�ضوا له ب�سوء حني ر�أوا يف نظرته حتدي ًا
وقوة وعنفوان ًا  ..وعندما قلت له�« :صغِّرها يا �سليم ...كي
ن�صدقها» .. ،نهرين قائ ً
ال وه��و يزجمر يف وهجهي ....
يعني �أنا كذاب يا �أبو جميل  ..قل � ..أجبني  ..يعني �أنا
كذاب!!..؟
وحترك �أبو جميل من فوق ال�صخرة ،وزحزح م�ؤخرته،
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والتفت �إىل ال�صبي ال��ذي راح ميلأ اخل��زان املتو�ضع �أمام
خيمتهم باملاء و�أ�شار نحوه وقال يل ..
 انظر �إىل هذا الولد � ..أنا مت�أكد ب�أنه �أ�صدق منه  ..نعم�سيدي ،هو كذاب ون�ص ..
كذاب ون�ص  ..كانت هذه ال�صفة التي ما انفك يطلقها �أبو
جميل على �صديقنا «�سليم» تطرق يف ر�أ�سي توقظ م�شاعر
غ�ضب وا�ستياء وق��د ب��د�أت تذكرين بق�ص�صه وحكايا ُه
املختلقةِ من بنات �أفكاره وخياالته والتي �أوقعتنا يف حرج
و�ضرر يف �أك�ثر من م��رة ،ور�أيتني �أتخذ يف نف�سي ق��رار ًا
�أو�صلني �إليه بل �ساهم يف �إي�صايل �إليه هذا املتواري خلف
�شاربيه فقلت له وقد و�صلت �إىل حالة االنفعال التي و�صل
�إليها ..
 انظر يا �أبو جميل  ..لقد اتخذت قراري  ..لن �أجال�سهبعد اليوم ..
ه َّز بر�أ�سه موافق ًا وم�ؤيد ًا ..
 نعم �إنه القرار ال�سليم بحق الكذاب �سليموا�ستدرك قائ ً
ال ..
 ولكن ماذا �سنفعل عندما ي�أتي � ..أنت تعرف  ..فرمباي�أتي الآن �أو بعد قليل � ..إنه يعرف �أننا هنا ..لقد ات�صلت
به قبل �ساعتني و�أعلمته ب�أننا هنا  ..مل �أكن �أق�صد  ..هو
�س�ألني �أين يجدنا ..
وج��اء دوري لأنظر �إىل «�أب��و جميل» بغ�ضب وا�ستياء
ولكني وقبل �أن �أ�شرح له عن كيفية االن�سحاب عند جميئه
و�صل «�سليم» وقد ظهر عليه االرتياح والطم�أنينة ملر�آنا ..
وبدا وجههُ متورد ًا ت�سيل على خديه بع�ض قطرات العرق
املتف�صد من جبهته الالمعة ونظر �إلينا مبت�سم ًا وح ّيانا
 ال�سالم عليكم ..�ألقى حتيته بكل �سعادة وا�ستب�شار وقد بدا ُمت ِوج ًا �أناقته
بربطة عنق مزرك�شة متعدد ِة الأل��وان تفوح منه رائحة
عطر زكية وب�سط على �إح��دى ال�صخرات القريبة منا
جريدة كان يحملها بيده واتخذ لنف�سه مكان ًا بجانبنا ..
وقبل �أن �أجد حجة �أو �سبب ًا لالن�سحاب من اجلل�سة نطق
قائ ً
ال ..
 لن ت�صدقوا � ..أقول لكم لن ت�صدقوا ما ح�صل معي هذاال�صباح  .. !! ..لقد ح�صلت معي حكاية عجيبة غريبة ..
وقبل �أن يتابع حديثه  ..توجهت �إليه قائ ً
ال وقد جهزت
حجة للمغادرة ..
 قبل قليل ارتبطنا مبوعد و�سنذهب �أن��ا و�أب��و جميل�إليه� ..أرجو املعذرة يا �سليم ..
ونه�ضت و�أنا �أنظر �إىل �أبو جميل منتظر ًا نهو�ضه وم�شيت
خطوات قليلة �أم ً
ال يف �أن يلحق بي ولكنه مل يفعل  ..ف�س�ألته
و�أنا �أغمز له بطرف عيني ..
 هيا بنا� ،ألن تذهب �إىل املوعد يا �أبو جميل ..علي قائ ً
ال وقد رفع ر�أ�سه �إ ّ
يل ..
فر َّد ّ
 ال  ....اذهب �أنتولكن ده�شتي تطاولت لتتحول
�أده�شني رده فارتبكت ّ ..
�إىل �صدمة عندما ر�أيته يتوجه بكليته نحو «�سليم» وبكل
�شغف واجنذاب وهو يقول له ..
 -هيا يا �سليم  ..احك يل ....ماذا ح�صل معك .
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حوار
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د .جواد الزيدي:
ال �أ�ستطيع تحديد مكاني في النقد

• حاوره � :أحمد ع�ساف
الفنان وال��ن��اق��د الت�شكيلي ال��دك��ت��ور ج��واد
ال��زي��دي  ,من الأ�سماء املهمة ج��دا  ,والالفتة
لالنتباه يف عامل النقد الت�شكيلي.
قدم العديد من الكتب النقدية املهمة  ,التي
تفتقر �إليها املكتبة العربية � ,شارك يف العديد من
املعار�ض اجلماعية والفردية حاز جوائز عدة يف
النقد الت�شكيلي ( ,دكتوراه فنون ت�شكيلية –
فل�سفة الر�سم احلديث – عام )2005
���ص��درت ل��ه العديد م��ن امل���ؤل��ف��ات منها  ( :فينو
مينولوجيا اخلطاب الب�صري – دار الينابيع – دم�شق
( , )-2010بنية الإي��ق��اع يف التكوينات اخلطية
� .آخ��ر �إ�صداراته كان كتابه القيم �أ�صل املعنى ..
وتوطني الهوية – �صدر حديثا عن وزارة الثقافة .
الهيئة العامة ال�سورية للكتاب-
الدكتور ج��واد ال��زي��دي مو�سوعة فنية �شاملة
يف رجل واحد  ,ميتلك م�ساحة �شا�سعة من الطيبة
والإن�سانية  .التقيته يف دم�شق ,وكان هذا احلوار :
• كان من املمكن �أن ت�صبح طبيبا  ,ملاذا
�أكرث من كونك فنانا �أكادمييا � ,إىل �أي حد
اخرتت طريق الفن ووجع الر�أ�س؟
- #الوجع �صفة الإن�سان العاقل املت�أمل وم�سار ا�ستطاع النقد �أن ي�ستدرجك �إىل تعبه ,
الإبداع  ،وقد قال “ بو�شكني “ من قبل (الأ�سى بعيدا عن جمالية اللون ومتعة الإبداع على
ينبوع القوة)  .طريق الفن هو معنى احلياة والبحث البيا�ض ؟
 - #ل�ست بعيدا عن جاذبية اللون ومتعة الإبداع
يف ال�س�ؤال الفل�سفي والبحث عن اجلوهر اخلفي
 ،ف��ل��دي معر�ض �شخ�صي ع��ام  ، 2008وم�شارك
وامل��اه��ي��ة و����س����ؤال ال��وج��ود
يف ج��م��ي��ع امل��ع��ار���ض
و�إمكانية الإج��اب��ة عنه من
ال�����س��ن��وي��ة جلمعية
خ��ل��ال اجل����م����ايل وامل����رئ����ي،
الت�شكيليني العراقيني
طريقي ال���ذي اخ�ترت��ه منذ
ويف الأ�سابيع الثقافية
ال���ب���داي���ة ووظ���ف���ت ل���ه كل
امل��م��ك��ن��ات ،ال���وج���ع ت��ت��ع��رف ال �أ�ستطيع �أن �أحدد مكاين يف خارطة وامل��ل��ت��ق��ي��ات  ،ول��ك��ن
م��ن خ�لال��ه ع��ن �سر ر�سالتك النقد  ،هذا ما يقوله الآخرون ب�صدد ت�صنيفات ال�صحافة
وامل���ؤ���س�����س��ات الفنية
الإن�سانية.
• املتابع لإ�صداراتك فاعلية تلك التجربة و�أهميتها .جعلتني �أتقدم ناقدا
ت�شكيليا من دون غريه
ي��ل��ح��ظ ,ال��ك��ت��ب ال��ت��ي
من امل��ه��ام ،ب�سبب قلة
�أ�صدرتها عن الفنان �سعد
ال��ن��ق��اد وح��اج��ة تلك
الطائي ملاذا هذا االهتمام
امل�ؤ�س�سات �إىل فاعلية
واالحتفاء الكبري بالفنان �سعد الطائي  .ملاذا
النقد مقارنة بكرثة الر�سامني ،وبالتايل ف�إن النقد
الطائي حتديدا ؟
 - #كتبت بحوثا م�شرتكة عن �أغلب الفنانني هو ف�ضاء �آخ��ر لت�أمل اللوحة والعمل الفني وبيان
ال��ع��راق��ي�ين ,ول��ك��ن كتابي ع��ن �سعد ال��ط��ائ��ي جاء موقع الفنان نف�سه يف خارطة الت�شكيل ،وتعب جميل
بتكليف من جمعية الفنانني الت�شكيليني ،بو�صفه �آخر منتج ومتعة م�ضافة �إىل ممار�سة الأطروحة العملية
الفنانني الرواد الأحياء وكانت درا�سة جميلة فتحت التي ت�ستند كثريا �إىل حمركات الفكر ،ف�ضال عن
�أبوابا وا�سعة ملعرفة حياة هذا الفنان ومنجزاته ممار�سة الدر�س العملي من خالل وجودي �أ�ستاذ ًا يف
الكبرية  ،ومثلت رافدا م�ضافا �إىل جتربتي النقدية كلية الفنون اجلميلة  ،وهو مبثابة املخترب التجريبي
والتعرف ب�شكل تف�صيلي على حقبة زمنية عا�شها الذي ي�شي بالنتائج املحتملة .
• ذات ح��وار قلت �( :أمت��ن��ى �إجن��از كتاب
الطائي مع جماعة االنطباعيني العراقيني وما �أثري
ت�شكيلي ي�شكل عالمة فارقة)  .هل �أجنزت
حول اجلماعة و�أهدافها ومراميها.
• �أنت معروف يف الأو�ساط الثقافية كناقد هذا الكتاب ؟

تعزية
فجع الزميل عياد عيد برحيل والدته.
رئي�س احت��اد الكتّاب ال��ع��رب ،و�أع�����ض��اء املكتب التنفيذي،
وجمل�س االحت��اد ،و�أع�ضاء االحت��اد ،يتقدمون �إليه بخال�ص
العزاء واملوا�ساة ،ويرجون اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيدة
بوا�سع رحمته ومغفرته ،و�أن ي�سكنها جنان اخللد ،و�أن يلهم �أهلها
وذويها ال�صرب وال�سلوان.

وإنا هلل وإنا إليه راجعون

 - #نعم �أمتنى ذلك � .أجنزت  10كتب و�أعتقد
�أنها جتارب مهمة على �صعيد النقد ومنها ما ح�صل
على جوائز عربية وحملية  ،لكنني �أحلم بدرا�سة
تخت�صر ك��ل ه��ذا وت��ك��ون عالمة ف��ارق��ة يف حياتي
الفنية والثقافية  .و�أنها مل تنجز حلد الآن على
الرغم من التخطيط والعمل على �إجن��از خرائط
�أولية لها ،والب��د من �إخال�ص فائ�ض ووق��ت م�ضاف
من �أجل حتقيق ذلك  ،الأم��اين الذي �إذا مل تقرتن
بالإرادة �ست�صبح �أماين �ضالة ،املثابرة والإرادة هي
امل�سار الأرحب لتحقيق املرامي وما ن�صبو �إليه ،ف�ضال
عن املعرفة التف�صيلية مبا تريد حتقيقه �أو �إجنازه.
• �أيهما �أقرب �إىل روح جواد الزيدي .لقب
فنان ت�شكيلي � ,أم لقب ناقد ت�شكيلي ؟
 - #لقد �أح��ب��ب��ت النقد و�صفة ال��ن��اق��د التي
�أمتناها و�أن �أك��ون ناقدا فاعال يف ف�ضاء الت�شكيل،
لأن تقانة ال��ف��ن �ستتعلمه بالتجربة وال�شهادة
بالدرا�سة وبالإمكان حت�صيل ذلك� ،أما النقد ف�أنه
فعالية �شائكة وخطرية ت�ستند �إىل كل الأطروحات
العملية والنظرية بف�ضائها االب�ستمولوجي الأو�سع
وهي الأقرب اىل نف�سي ومرتبط بها �إدراكي وت�أملي
وم�ساحة للك�شف والكيف  ،مبعنى اقرتانه باخلطاب
الفل�سفي املح�ض  ،ويتوجب �أن �أكون رقما ولي�س �صفة
فقط .
• �أنت ناقد متميز ومعروف عربيا  ,هل
تطبق منهجك النقدي على �أعمالك الفنية؟
 -#بالت�أكيد ال ,حني تق�صد املمار�سة النقدية
يف الف�ضاء التداويل والإعالمي � ،إذ ال ميكن �أن تروج
لنف�سك كفنان  ،ولكن على �صعيد املراجعة النقدية
للعمل ال�شخ�صي اجل��واب نعم ،وهو ما يندرج �ضمن
ثقافة الفنان ومعرفته بت�أريخ الفن وفل�سفته وكل ما
يحيط باجلن�س الفني الذي ميار�سه الفنان .
• وبالتايل �إذا حدث� ,إىل �أي حد ميكن �أن
(يفرمل ) جموح جواد الفنان ؟
 - #النقد ممار�سة واعية ت�ستطيع من خاللها
تنقية ك��ل ال�شوائب العالقة داخ��ل العمل الفني
والو�صول �إىل خطاب جمايل يقرتب من الأمن��وذج
اجلميل  ،وتنقية ال�شوائب الرا�سخة يف الوعي
والعقل من خالل كل املداخالت النقدية امل�ستندة �إىل
الفل�سفة اخلال�صة ومقوالتها وجممل الإرث النقدي
والل�ساين الذي ي�ستطيع الناقد �أن يح�صن نف�سه من
الزلل ما �أمكن ذلك  ،النقد مقرتن بر�ؤيتنا للحياة
وال��واق��ع املعاي�ش والتعامل م��ع الأزم���ات  ،وم��ن ثم
ت�أتي �إخ�ضاع الأعمال الفنية له وحماكمتها جماليا
لأنه ينطلق من وعاء الفكر الأكرب بكل حمموالته
التنا�صية.
• مل ي�����س��ع��ف��ن��ي احل����ظ ب����ق����راءة كل
�إ�صداراتك قر�أت لك قبل �سنوات كتابك( :

فينومينولوجيا اخلطاب الب�صري ) ال�صادر
يف دم�شق � :),أ�صل املعنى  ..وتوطني الهوية )
ال�صادر منذ �شهرين يف دم�شق �أي�ضا  .يف الأول
كان العاملي حا�ضر  .يف الثاين كان العربي
حا�ضرا  ,هل �سيكون التايل للعراقي ؟
� -#شكرا لقراءتك الواعية  .العراقي بد�أت
ب��ه �أوال ح�ين ���ص��در يل ع��ام  2007كتابي الأول
امل��و���س��وم ( م��دون��ة الب�صر � ..إرث ال��ط�ين وذاك���رة
الزيت ) وهو درا�سة ت�أملية جمالية للفن العراقي
املعا�صر ا�ستدرجت فيه لوحة الر�سم واملنحوتة
والقطعة اخلزفية �إىل ف�ضاء النقد وف�ضح امل�سكوت
عنه و�إ�ضاءته يف هذه احلقول الفنية  ،وهو درا�سة
توثيقية  -جمالية من خالل الإ�شارة �إىل التحقيق
الزمني والر�ؤى ال�ساندة لذلك اخلطاب يف بحثه عن
�إيجاد هوية فن ،ف�ضال عن كتب �أخرى عن اخلزاف
قا�سم حمزة وعن تكوينات اخلط العربي  ،مدعومة
ب�أكرث من  1000بحث يتناول جتاربه مهمة يف حركة
الت�شكيل العراقي و�أهم االلتماعات فيه.
• يف ال�شهرين املا�ضيني حا�ضرت يف
دم�شق  .وح�ضرت �صدور كتابك ( �أ�صل
املعنى ) الذي مت عر�ضه يف معر�ض مكتبة
الأ���س��د ولقي �إق��ب��اال ملحوظ عليه  .ماذا
تقول لنا ؟
� -#شكرا للهيئة العامة ال�سورية للكتاب التي
�ساهمت بطباعة هذا الكتاب ،كما �ساهمت من قبل
بطباعة بع�ض كتبي وتوزيعها ب�شكل يليق باجلهد
املقدم من قبل الباحث � ،إذ �أن الدرا�سات النقدية لديها
مداها الوا�سع يف الطباعة والن�شر واعتمادها مراجع
لنوع اخلطاب الفني  ،مثلما �أق��دم��ت كلية الفنون
اجلميلة يف دم�شق باعتماد كتابي (فينومينولوجيا
اخلطاب الب�صري ) منهجا لطلبة الدرا�سات العليا
� .أعتقد �أنها م�س�ؤولية م�ضاعفة تقرتن مب�س�ؤولية
الطرح والكلمة والتحليل القائم على دراي��ة بنوع
اخلطاب الفني والأحكام املرافقة لذلك.
• املكتبة العربية فقرية جدا بالإ�صدارات
الفنية� ,أنت �أ�ضفت �إليها الكثري من �إبداعاتك
 .بر�أيي ال�شخ�صي �أنت �أحد املهمني جدا يف
هذا الإطار � .أين ت�ضع جتربتك النقدية يف
امل�شهد النقدي العربي ؟
 - #احلياة حماولة ،و�أن��ا حاولت �إن �أ�صبت �أو
�أخ��ط���أت ،ولكنني اجتهدت وبالت�أكيد الجتهادي
ن�صيب ،ال �أ�ستطيع �أن �أحدد مكاين يف خارطة النقد
 ،هذا ما يقوله الآخرون ب�صدد فاعلية تلك التجربة
و�أهميتها من عدمها � ،أما فقر املكتبة للمطبوع النقدي
الت�شكيلي مت�أت من �صعوبة هذا اخلطاب مقارنة بنقد
ال�سرد وال�شعر يف ثقافتنا العربية.

الجمعية التعاونية للسكن واالصطياف التابعة
ألعضاء الكتاب العرب والعاملين

دعوة الجتماع الهيئة العامة
بناء على قرار جمل�س الإدارة امل�ؤقت رقم ( )1املنعقد بتاريخ  2016/11/8تقرر دعوة �أع�ضاء
اجلمعية التعاونية لل�سكن واال�صطياف التابعة لأع�ضاء احتاد الكتّاب العرب والعاملني فيه حل�ضور
اجتماع الهيئة العامة بتاريخ  2016/11/27ال�ساعة احلادية ع�شرة ظهر ًا يف مقر االحتاد
التعاوين ال�سكني بدم�شق ويف حال عدم اكتمال الن�صاب القانوين يعقد االجتماع ال�ساعة الثانية
ع�شرة يف اليوم واملكان املحددين �آنف ًا النتخاب جمل�س �إدارة وجلنة مراقبة جديدة.
يعد هذا الإعالن مبنزلة التبليغ ال�شخ�صي ملن لي�س له عنوان.

نافذة على العالم
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�ألك�سندر �سوجلينيت�سن ()2008-1918احلائز على جائزة نوبل للآداب عام 1970
• د.ممدوح �أبو الوي
ح��از �سوجلينت�سن على ج��ائ��زة نوبل
للآداب بعد �أنْ حازها ٌّ
كل من الكتاب الرو�س:
�إيفان بونني()1953-1870عام ,1933
وميخائيل �شولوخوف()1984-1905
ع��ام , 1965ومل يت�سلم �سوجلينيت�سن
اجل��ائ��زة بنف�سه م��ن �أك��ادمي��ي��ة العلوم
ال�سويدية ,خمافة �إنْ غادر �أرا�ضي االحتاد
ال�سوفييتي �أال ت�سمح له ال�سلطات ال�سوفييتية
بالعودة .وبذلك ف�إنَّ اثنني من الأدباء الرو�س
الذين ح��ازوا على جائزة نوبل كانا من �أ�شد
املعار�ضني للنظام ال�سيا�سي يف بلدهما ,وقد
يحتمل �أنَّ هذا الأمر �ساهم يف ح�صولهما على
اجلائزة املذكورة .عندما ح�صل �سوجلينيت�سن
على جائزة نوبل كان عمره الإب��داع��ي فقط
ثمانية �أعوام  ,وهي فرتة ق�صرية جد ًا� ,إذ بد�أ
بالن�شر عام ,1962وهذا مل يحدث يف تاريخ
اجلائزة  ,ومل يحدث بعد ح�صوله عليها .ومل
متنح هذه اجلائزة لليف تول�ستوي (-1828
 ,)1910وه���و “كاتب الأر������ض ال��رو���س��ي��ة
العظيم” ع��ل��ى ح���دِّ تعبري ال���روائ���ي �إي��ف��ان
توغينيف(.)1883-1818
�سوجلينيت�سن م��ن �أ���س��رة متو�سطة احل��ال,
�أف��ق��رت��ه��ا احل���رب العاملية الأوىل ,واحل��رب
الأهلية الرو�سية التي �أعقبت الثورة الرو�سية
ع��ام  ,1917وول��د يتيم الأب �إذ ُقتل وال��ده
باخلط�أ يف �أثناء ال�صيد عام  .1918ومل تتزوج
والدته بعد وفاة والده ,و�أخفت خرب �أنَّ زوجها
كان �ضابط ًا يف اجلي�ش الإمرباطوري ,وحولت
ال�سلطة ال�سوفييتية �أمالك �أ�سرة �سوجلينيت�سن
أ�سرة
�إىل مزارع جماعية  ,لأنَّ والدته كانت من � ٍ
غنية.
ٍ
�أنهى املدر�سة الثانوية ع��ام  ,1936وكان
رفاقه يف املدر�سة ينتقدونه لأفكاره الدينية
ولأنَّه يحمل يف عنقه �صليب ًا .وانت�سب �إىل جامعة
رو���س��ت��وف ,كلية العلوم  ,ودر����س الريا�ضيات
والفيزياء ,وك��ان متفوق ًا يف درا�سته ,وح�صل
من اجلامعة على منحة املتفوقني,وتخرج فيها
عام 1941بتقدير �شرف  ,وح�صل على تر�شيح
اجلامعة ملتابعة درا�سة الدكتوراه ولكنه مل
يتابع ,وانت�سب يف �أث��ن��اء درا�سته اجلامعية
�إىل منظمة الكوم�سمول .خ��دم يف اجلي�ش
ال�سوفييتي �أربعة �أعوام من عام 1945-1941
خالل احلرب العاملية الثانية ب�سالح املدفعية,
بد�أ خدمته جندي ًا وح�صل يف نهايتها على رتبة
نقيب .وتوفيت والدته عام .1944
زواج��ه :تزوج عام1940ناتاليا �ألك�سيفنا
(, )2003 1919-قبل �أن يتخرج يف اجلامعة,
وانف�صل الزوجان يف �أثناء �سجنه عام,1952
وعقد ال��زوج��ان قرانهما ثانية ع��ام ,1957
بناء على
وانف�صال للمرة الثانية والأخ�ي�رة ً
كتب,
طلب ال��زوج ,وتركت عن زوجها خم�سة ٍ
منها كتاب “�ألك�سندر �سوجلينيت�سن وق��راء
رو�سيا”( ,)1990وكتاب “الفراق”(.)1992
ت��زوج للمرة الثانية وا���س��م زوج��ت��ه الثانية
نتاليا دميرتيفنا,كان لزوجته الثانية ابن من
زواجها ال�سابق ,وهي من مواليد  ,1939وعاملة
ريا�ضيات ,و�أجنبت له ثالثة �أبناء ,وا�سم ابنه
الأو�سط �إيغنات من مواليد  1972وهو عازف
بيانو �شهري ,وقائد فرقة مو�سيقية .وكانت
رئي�سة حترير امل�ؤلفات الكاملة ل�سوجلينيت�سن
يف ثالثني جملد ًا.
اعتقل �سوجلينيت�سن عام  1945يف نهاية
احلرب العاملية الثانية .و�سجن ثمانية �أعوام,
لوجود م�سودة لديه ومقاالت تدين �سيا�سة

�ستالني ,و�أُخلي �سبيله يف ال�سنة التي تويف فيها
�ستالني ,وبقي منفي ًا ثالث �سنوات حتَّى عام
 ,1956و�أُعيد االعتبار له عام  ,1956يف
عهد خرو�شوف .وبد�أ يعمل مدر�س ًا للريا�ضيات
والفيزياء يف مدينة ريزان مدة �أربع �سنوات من
عام.1961-1957
م�ؤلفاته:
«يوميفحياة�إيفانديني�سوفيت�ش”(.)1962
وتتحدّ ث الق�صة عن الآالم التي القاها ال�سجني
الفالح �إيفان ديني�سوفيت�ش �شوخوف يف الأعمال
ال�شاقة يف زم��ن �ستالني(,)1953-1879
ن�شرت الق�صة يف جملة “العامل اجلديد” التي
ك��ان الأدي��ب تفاردوف�سكي ير�أ�س حتريرها,
و�أ���ش��ار امل���ؤل��ف �إىل ه��ذه النقطة �إذ ق��ال :لو
مل ي��ك��ن ت��ف��اردوف�����س��ك��ي رئ��ي�����س�� ًا للتحرير ملا
ُن�شرت .وا�ستطاع امل�ؤلف ن�شرها بف�ضل املناخ
ال�سيا�سي ال��ذي ينتقد �سيا�سة �ستالني ,وقاد
خرو�شوف( )1971-1894احلملة املعادية
ل�سيا�سة �ستالني .وح�صل تفاردوف�سكي على
موافقة خرو�شوف نف�سه على ن�شرها ,و�أ�صبح
بعد �إ�صدار هذه الق�صة مبا�شر ًة ع�ضو ًا يف احتاد
الكتاب ال�سوفييت ,و ُف�صل منه عام 1969يف
زم��ن بريجينيف(� )1982-1906إذ �أ�صبح
كبرية
الكاتب مراقب ًا ,و ُن�شرت الق�صة ب�أعداد
ٍ
ج���د ًا ,و ُترجمت للغات الأجنبية ,و ُر�شحت
لنيل جائزة لينني ,ولكنه مل يح�صل عليها,
وك��ت��ب عنها ال��ن��ق��اد ن��ق��د ًا جمي ًال وال �سيما
الناقد يرميلوف .وت�صف الق�صة امل��ذك��ورة
�أوجاع ال�سجني ,التي و�صفها يف الأدب الرو�سي
دو�ستويف�سكي يف كتابه« :ذك��ري��ات من بيت
املوتى» عام ( )1862ي�ص ّور فيه حياة املنفيني
وامل�ساجني يف �سيبرييا ،حيث �أم�ضى �أربع �سنوات
مكب ًال بالقيود ،وي�صور �شخ�صية املالزم تنيكوف
الذي يتلذذ بتعذيب امل�ساجني وجلدهم.
وكتب امل���ؤل��ف يف كتاب “ذكريات م��ن بيت
املوتى” “ :1862واحلق �أن��ه��م ك��ان��وا ال
ي�ترددون يف جلدنا� ،إذا ا�ستحققنا اجللدّ � ،أي
�إذا هفونا �أدنى هفوة ،فالنظام يق�ضي بذلك..،
كان العقاب دون مربر مطبق ًا ،وكان ذلك ي�سمح
لبع�ض املر�ؤو�سني امليالني لإبداء �أهمية بالغة
يف تطبيقه تطبيق ًا ع�شوائي ًا.)1(”..
وتابع�“ :إنَّ معظم امل�ساجني ،بل جميعهم
يحيون يف �سجنهم حياة تختلف اختالف ًا كلي ًا
ع��ن معي�شتهم املنزل ِّية ،ال ي�ستثنى م��ن ذلك
�أح��د ،مبا فيهم الذين حكموا بال�سجن مدى

ُحرم �سوجلينيت�سن من اجلن�سية ال�سوفييتية
عام ,1974ومن الإقامة يف رو�سيا ,و�أُعيدت
�إليه اجلن�سية عام  , 1990والتقى الرئي�س
الرو�سي بوري�س يلت�سن عام  1992يف وا�شنطن,
وع���اد �إىل رو���س��ي��ا ع��ن ط��ري��ق فالديف�ستوك
عام 1994بعد �أن �أقام ع�شرين عام ًا خارجها,
معظمها يف �أمريكا .ومن اجلوائز التي ح�صل
عليها ,جائزة الدولة للغة الرو�سية  ,منحه
�إياها الرئي�س فالدميري بوتني .وح�صل على
جوائز
كثرية يف رو�سيا وخارجها .وبذلك ف�إنَّ
ٍ
املو�ضوع الأ�سا�سي لإبداعه هو مو�ضوع ال�سجن
وال�سجناء ,ونقد النظام الرو�سي بعد ثورة
عام ,1917ول�ستُ ب��وارد ال��رد عليه ,ولكن ال
يوجد بلد يف العامل �إال وفيه �سجون ,ملاذا ركز
�سوجلينيت�سن على هذا املو�ضوع يف بلده ,ومل
يذكره يف البلدان الأخرى! ملاذا مل يذكر عيوب
النظام الغربي! ملاذا مل يتحدّ ث عن �إيجابيات
احلياة اال�شرتاكية مثل ت�أمني ال�سكن والتعليم
والعمل والتقاعد والأمن والأمان والت�ضامن مع
واحدة كان
وبكلمة
�شعوب العامل الثالث!.....
ٍ
ٍ
موقفه غري متوازنٍ  .وقد يجيب :الإيجابيات
معروفة وك��ت��ب عنها ال��ك��ث�يرون  ,ومهمة من
مهمات الأدب االحتجاج وك�شف امل�ستور ولكن
ب�شكل غري مبا�شر ,بل عن طريق الأجنا�س
ٍ
الأدبية.
موته:
ك��ان يعاين م��ن ارت��ف��اع �ضغط ال���دم ,عا�ش
قلبية ,ودف��ن يف
ب�سكتة
ت�سعني ع��ام�� ًا ,وم��ات
ٍ
ٍ
مقربة دون�سكوي يف مو�سكو .وح�ضر مرا�سم
ال��دف��ن ك ٌّ��ل م��ن ميخائيل غوربات�شوف� -آخ��ر
رئي�س لالحتاد ال�سوفييتي ال�سابق ,و دمييرتي
ميدفيدف  -رئي�س رو�سيا عام ,2008وفالدميري
بوتني – رئي�س وزراء رو�سيا �آن��ذاك ,ورئي�س
رو�سيا يف الوقت احلا�ضر ,وبرمياكوف – رئي�س
وزراء رو�سيا �سابق ًا.
يف �سرية �سوجلينيت�سن عربة وهي ال يجوز
للمرء �أنْ يتعاون م��ع �أع���داء بلده كما فعل
�سوجلينيت�سن مهما كانت الأ�سباب.

احلياة ،فهم يعي�شون حياة قلقة م�ضطربة ،ال
يهد�أ لهم بال ،وال يطمئن لهم حال”( )2وعلى
�أ ّي��ة ح��ال ف���إنَّ امل���ؤل��ف ي�ش ّبه حياة امل�ساجني
بحياة الأموات يف قبورهم� ،إ َنّهم �أحياء و�أموات
بالوقت ذاته ،وجند هذا الت�شبيه عنده وعند
غريه ،فلقد �سجن ال�شاعر املخ�ضرم احلطيئة
(تويف عام  678م ).يف زمن اخلليفة الرا�شدي
الثاين عمر بن اخلطاب(تويف عام  644م).
ر�ضي اهلل عنه وطلب منه املغفرة وقال:
م���������اذا ت�����ق�����ول لأف������������راخ ب�������ذي م����رخ
مظلمة
�ألقيت كا�سبهم يف ُقعر
ٍ
���ش��ج��ر؟
وال
م������اء
ال
احل���وا����ص���ل
زغ�����ب
ٌ
ُ
عمر
فاغفر عليك �سالم اهلل يا ُ
ْ
ويف �أ�شعار �شعراء �آخرين ،فال�سجني هو احلي
امليت يف �آن واحد.
ومن م�ؤلفاته:
«بيت ماتريينا» :ن�شرت ه��ذه الق�صة عام
 1963يف جملة «ال��ع��امل اجل��دي��د»ُ ,ت�سرد
الأح��داث ب�ضمري املتكلم  ,وا�سم بطلة الق�صة
قرية
ماتريينا ,عمرها �ستون عام ًا ,تعي�ش يف
ٍ
مئة وثمانني كيلومرت ًا,
تبعد عن مو�سكو حوايل ٍ
ب�صعوبة ,ال متلك �سوى بيتها
تقاعد
ح�صلت على
ٍ
ٍ
و تهتم بعنزة لها .ويقيم يف بيتها �شخ�ص عرفت
فيما بعد �أنَّه �سجني �سابق ,لديها ثالث �أخوات
�أ�صغر منها �سن ًا  ,و�أجنبت �ستة �أب��ن��اءٍ ماتوا
جميع ًا ,ويتعاطف امل�ؤلف مع ال��روح الطاهرة
لهذه املر�أة التي فقدت زوجها و�أبناءها.
رواية “الدائرة الأوىل” 1965
رواية “جناح ال�سرطان”1968مل ي�ستطع
ن�شر هذه الرواية يف رو�سيا يف البداية ,ون�شرها
يف رو�سيا فقط عام  ,1990وكان امل�ؤلف نف�سه
قد �أ�صيب بال�سرطان و�شفي منه.
رواي����ة “�أرخبيل غوالغ” وك��ل��م��ة غ��والغ
اخت�صار ملجموعة الكلمات الآتية “ الإدارة
ال��ع��ام��ة للمع�سكرات وال�سجون” ن�شرها يف
باري�س عام ,1973و�أجرت املخابرات الرو�سية
حتقيق ًا م��ع م�ساعدة امل���ؤل��ف  ,ف�أقدمت بعد
التحقيق على �شنق نف�سها ,ويف مو�سكو ُن�شرت
الق�صة عام 1989يف جملة “العامل اجلديد”
يف زمن ميخائيل غوربات�شوف ,وتتناول الق�صة
مو�ضوع ال�سجناء الرو�س .وح�صل امل�ؤلف على
امل�صادر:
و�سبعة وع�شرين �سجين ًا
املعلومات من مئتني
ٍ
 1دو�ستويف�سكي ،ذكريات من بيت املوتى،�سابق ًا .و�أ���ض��اف �إليهم يف الطبعات الالحقة
�أ�سماء جديد ًة ,و ُتدر�س هذه الرواية يف املدار�س ترجمة ندمي مرع�شلي ،بريوت� ،ص.232
(-)2امل�صدر نف�سه� ،ص .216
الثانوية الرو�سية بدء ًا من عام .2009
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يل  ...وطن

مت�شائمة
•�سمر املحمد

•حممد علي ديب
احل��قّ �إال جت ّهم ًا ,ث��م �أبعدت
عنهن,
نظراتها الكئيبة
ّ
ووجهتها نحو ال�سماء,
تركتها الرفيقات يائ�سات
إحداهن
من �إقناعها ,ثم عادت �
ّ
وان���ف���ردت ب��ه��ا ,وق��ال��ت�:إن��ك
تذكّرينني بذلك ال��ذي قال
فيه �إي��ل��ي��ا �أب���و ما�ضي �شعر ًا
رائ��ع�� ًا ,ف�س�ألتها ب�شغف :ماذا
ق��ال؟ �أجابتها� :إذن ا�سمعي,
وق��ب��ل ذل���ك اف��ت��ح��ي �أذن��ي��ك
جيداً ,وقبل ذلك هيئي عقلك
كي ي�ستقبل �شهد الكالم:
قال:
ٌ
كئيبة وجت ّهما قلت:
ال�سماء
ُ
ابت�سم يكفي التج ّهم يف ال�سما
قلت:ابت�سم م���ادام بينك
شرب ف�إنك بعدُ لن
وال���ردى � ٌ
تتب�سما
ّ
فا�صغي ملو�سيقى احل��ي��اة,
واق��ب��ل��ي واق��ع��ك ,وال حتزين
على ما ف��ات ,واعملي لغدك,
فاحلياة �ست�ستمر رغم انت�شار
الأعداء ,ورغم كرثة اجلرحى
وال�����ش��ه��داء ,ورغ����م ال��ع��ذاب
وال��دم��ار ,واملئي نف�سك ثقة
به�ؤالء الأبطال الذين يحومون
حولنا ,و�أيديهم على الزناد
أبي
لدحر الأعداء ,فهنا ٌ
�شعب � ٌ
ال يقبل الذل والهوان ,و�سيعيد
�إعمار ما ُخ ّرب ,وبناء ما ُد ّمر,
واعلمي �أن��ك بحاجة دائمة
ل�ل��آخ���ري���ن ,ح��ت��ى يف حلظة
احل�سم �ستكونني مع رفيقاتك
اللواتي �سيحطن بك يف خمزن
واح����د ي��ج��م��ع��ك��ن .فت�شكلن
ق����وة مل��واج��ه��ة الإره���اب���ي�ي�ن

احل��������زن ي���خ��� ّي���م ع��ل��ي��ه��ا
دائ��م�� ًا ,حزينة مثل جنمة,
ف�ضاءها �أ���ض��اءت ثم طريقها
َ
�أ���ض��اع��ت,ع��ط�����ش��ى ك��ال��ق��ف��ار
الياب�سة ,كئيبة كطفل �أ�ضاع
والديه ,ف�سار مطرق ًا ال يلوي
يح�س ب�شيء,
على �شيء ,وال
ّ
على الرغم من دمعه امل��درار
كغيمة فا�ضت عيونها.
وحيدة..قلقة..منفردة,
ال ت���رى ���س��وى ن�صف ال��ك���أ���س
ال���ف���ارغ� ,إن��ه��ا �أ����س�ي�رة طبعها
ال��ك��ئ��ي��ب ,اجل��ف��اء ع��ن��وان��ه��ا,
واجل��ف��اف ك��ت��اب��ه��ا ,وال�شعور
بالذنب �أبوها ,وراي��ة ال�شعور
بالنق�ص �أمها ,ك�أنها معلّقة على
م�شنقة ال�صباح� ,أو بانتظار
مق�صلة امل�ساء ,تكلمها رفيقاتها
� ْأن مت�� ّع��ن��ي �أي��ت��ه��ا الأخ����ت يف
هذه الطبيعة الغنّاء ,فكل ما
فيها ينب�ض باحلياة ,انظري
�إىل ال��ن��ب��ات��ات وال���زه���ور ,كم
ه���ي ج��م��ي��ل��ة!!ح��ت��ى ع��ن��دم��ا
ت��ذوي ,ثم تغيب عن ناظرنا
يف اخلريف ,ونعتقد �أن املوت
قد زاره��ا ,تفاجئنا بعد مطر
ال�شتاء و�إطاللة الربيع الطلق
ب�أنها قد �صحت ,وع��ادت �إىل
احل��ي��اة م��ن ج��دي��د ,وانبعثت
ح�سناء ر ّيانة,هيفاء مغناجا,
فاحلياة تولد من رح��م املوت
�أيتها احلبيبة.
نرجوك �أن ت�ضعي التفا�ؤل
ن�����ص��ب ع��ي��ن��ي��ك� ,إن�����ك الب��د
حتفظني القول امل�أثور
(تفاءلوا باخلري جتدوه)).
لكن مل ي��زده��ا ه��ذا الكالم

,فا�ستنفري طاقاتك وجت ّهزي,
علّ احل�سم يكون قريب ًا.
�أيقظت هذه الكلمات الربيع
الغايف يف �أعماقها ,وانت�شرت
زنابق التفا�ؤل يف �شرايينها,
تلف
وري���ا����ض احل����ور ب����د�أت ّ
خ�صرها ,وتبعرث اليا�سمني
يف �أه��داب��ه��ا ,وط���ارت ن��وار���س
البحر مت�شّ ط �شعرها ,و�سطعت
تبدد
م��ن فوقها �أن���وار احل��ق ّ
ُ���س َ
��دف ظالمها ,وه ّبت ن�سائم
ال�صبا تهدهد �أحالمها,فكادت
تخ�ضر وتزهر,ك�أنها
�أطرافها
ّ
���ص��ح��ت م���ن ���س��ب��ات��ه��ا,ف��ك�لام
�أخ���ت���ه���ا زاده������ا �إي�������ض���اح��� ًا,
فانت�شت وفا�ضت نف�سها َفالح ًا
وارتياح ًا.
انتع�شت..متطّ ت..تنفّ�ست
نف�س ًا عميق ًا.
هتفت�:آه..ما �أحلى احلياة,,
ك���أين �أرى ه��ذا اجل��م��ال لأول
م��رة��� ,س���أرت��وي م��ن �أل��ق احلب
ب��ع��د ذل���ك ال��ظ��م���أ ال���ذي ك��اد
ي��ق��ت��ل��ن��ي ,و����س����أم���زق ح��ج��اب
ال��ت�����ش��ا�ؤم ال���ذي ك��ان يلفّني,
و���س���أم�ل�أ ب�ساتني روح���ي من
ُج��م��ان ال��ت��ف��ا�ؤل ولجُ��ي��ن��ه ,مل
يعد بو�سعي االنتظار� ,س�أدخل
ج��ن��ان ال��ع��ق��ي��ق وال��زب��رج��د
والياقوت ,و�أترع روحي ببوح
الأ���س��رار وف�ضاء االخ�ضرار
و�شروق الأنوار.
لك �أيتها ال�صاحية,
طوبى ِ
�إنّ����ك بهمتك ���س��تُ��درك�ين من
�أيامك ما قد ف��ات ,و�ستُحيني
من �أمنياتك ما قد مات.
..طوباك.
طوباك
ِ
ِ

حلمت بك

• �سمر يو�سف الغوطاين
حني هزّ ين رعدك
حلمت بك
ول�ست �أدري
�أ�أ�صابتني حمى ا�شتياقي
لك
�أم � ّأن هذه �أوتار حلنك
على �شغاف ه��ذا القلب
تعزفني
لنب�ضك
لي�س قلبي هذا
بل هو قلبك
حلمت بك
ونام على جرحه الو�سنان
دمعي با�ضطراب وده�شة
ماذا فعلت يا برق الأحبة

أصوات

وماذا بعد احللم ماذا؟
حلمت بك
وارتاحت يداي
على ركبتيك
واجتاحني ال�صفا
عيني
فهدهدت
ّ
ببوح القلب
و�ضممت عطرك
يف روحي
و�ضممت ال�شّ ذا
غنيت لك
ونامت العيون
فوق جنح الر�ؤى
غنيت لك
و�أغنيت �شرفتي

يف زم���ن احل����روب ت��ع��رف م��ع��ادن
ال���ن���ا����س ج���ي���د ًا  ..وي���ك�ث�ر جت��ار
ال���وط���ن���ي���ات مم���ن ي���ت���خ���ذون من
الوطنية (ب��راءة ذم��ة) ليوجهوا
البو�صلة باجتاه م�صاحلهم ال�ضيقة
و�أهوائهم ال�شخ�صية ولعل الوطنية
مبفهومها الوا�سع والعميق ت�صري
ع�صية على الفهم �إذا بقيت تلقن
يف درو�س نظرية من دون �أن متار�س
يف امليدان وترتجم ب�سلوك يومي ..
الوطنية احلقة ال ميكن اخت�صارها
يف تعريف �صغري يت�ضمنه كتاب
مدر�سي � ..إن��ه��ا مت��ار���س بالفطرة
والغريزة  ..وقد نتعلمها من الزهرة
التي تذبل ومت��وت �إن اقتلعت من
�أر�ضها  ..وزرع��ت يف تربة غريبة
� ..أو هي من تلهم �أ�سماك املحيطات
�إىل ال��ع��ودة �إىل الأن��ه��ار ال�صغرية
حيث م�سقط بي�ضها ..وهي من تدفع
بالن�سور لالنتحار على �أع�شا�شها
الأوىل  ..الوطنية احلقة هي �أنت
� ..أيها املواطن ال�سوري ال�صامد ..
املت�شبث ب�أر�ضك رغم �أهوال احلرب
 ..و�ساطور الإرهاب �أراها يف امر�أة
حلبية ت�سدل �أغطية الطم�أنينة
أ�سرة �أبنائها
كلما ادلهم ليل على � ّ
وه��ي تتوقع يف �أي���ة حلظة وق��وع
ق��ذي��ف��ة م��ن ق��ذائ��ف احل��ق��د ف��وق
منزلها الآم���ن  ..الوطنية احلقة
جت��ري يف ع���روق م��واط��ن حم�صي
تعر�ض حيه لتفجريات انتحارية
متكررة و�أبى �أن يغادر ح ّيه بل �أ�صر
على بناء ما دمر وت�ضميد جراح من
ت�أذى  ..الوطنية �أيها ال�سادة هي
�أن يتقبل وال��د التهاين واملباركات
با�ست�شهاد ول���ده وي��دف��ع ب��الآخ��ر
لاللتحاق برفاق ال�سالح الوطنية

• عال �سليمان
بالندى
حلمت بك
وحلمت ..حلمت
وا�ستطال بي املدى
وامتدت اللحظات كي
ت�ستبيح
عند العناق لهفتي
وتثقل ب�أكوام ال�سراب
وجه ال�صباح
فيمتد الغياب
وينداح الرجا
غري �أين
بالرغم مني
ّ
خيبت ظن همي
وحلمت بك

�أن يتخلى ���ش��اب يف مقتبل العمر
عن مباهج الدنيا و�أم��اين ال�شباب
ليلتحق ب�صفوف اجلي�ش متجو ً
ال يف
ال�صحراء واجلبال والثغور  ..غري
�آب��ه بربد �أو حر  ..ال حنني ي�شده
�إىل رفاهية املا�ضي وموائد الأمهات
 ..وال ع��واط��ف ملتهبة تلقيه يف
�سراديب الع�شق ومتاهات الع�شاق
 ..هي كما يراها (حممد املاغوط)
�صمت قلمه عن الكالم املباح عندما
�سافر �إىل باري�س بكل ما فيها من
مرونة وحرية يف جماالت ال�سيا�سة
والدين والفن ..وعجزه عن كتابة
كلمة واحدة يف مقاهي ال�شانزيليزيه
 ..وظل حنينه ي�شده �أبد ًا �إىل مقهى
(�أب��و �شفيق) يف دم�شق حيث �أبدع
م�سرحياته وق�صائده العظيمة ومل
ت�ستطع باري�س مبقاهيها العريقة �أن
متنحه هذا الإلهام الذي كان يتملكه
يف �أح�ضان الوطن.
اليخدعنّك ه�ؤالء الذين ي�سعون
�إىل تلميع �صورتهم يف زمن التخوين
وع�����دم ق���ب���ول الآخ�����ر  ..اب��ح��ث
ع��ن تاريخهم وتق�ص يف �أفعالهم
و�سلوكهم � َ
سرت �أنهم �أ�شبه باجليف
التي تطفو على �سطح البحر  ..دعك
من ه�ؤالء  ..ابحث يف �أعماق البحر
�ستجد من ت�شبثوا بالقاع وتفانوا يف
احلفاظ على وجودهم وهويتهم ..
�إنهم ال�ل�آىلء والأ���ص��داف الثمينة
ال��ت��ي تبقى م��ت��واري��ة ع��ن الأن��ظ��ار
حتى يخرجها غوا�ص يدرك قيمتها
 ..رحم اهلل من قال:
(ويل وط��ن �آليت �أال �أبيعه ...
و�أن ال �أرى غريي له الدهر مالكا)

بح ٌر لعيني دم�شق

وال�ساحرة يف
فكرة �أين لن �أالم�س اختناقات هذه املدينة وفو�ضاها اللاّ حم ّببة ّ
الوقت ذاته عن ُقرب ..تطرق باب خم ّيلتي وت�أخذ ب�ألباب التفكري عندي..
لن �أجول يف �شوارعها �سري ًا على الأقدام ،و�أرقب وجوه �أُنا�سها وتفا�صيلها بقُبحها
وجمالها...
جدتي كلّ
�صباح� ..أ�شاركها فنجان قهوتها بعد �أن يربد ،لأين �أبقى دائم ًا
لن �أرى ّ
ٍ
مت�أخر ًة عن موعدها ،وغالب ًا �أجت ّول يف البيت كاملجنونة من دون وجهةٍ � ،أبحث عن
عجيب ليبقى من�س ّي ًا عندي...
�شيءٍ ما ب�شكلٍ
ٍ
� ّإن تلك العزلة التي �أقع بها �أحيان ًا ،والتي طاملا عوتبت عليها لن تكون بذات
القيمة بعد اليوم..
� ّإن �صوت احلكايات العتيقة و�ضحكات (الولدنة) ومقالب الطّ ي�ش �ستختفي..
�إنني لن ارجف خوف ًا يف الليل ،و�أ�صرخ حني انقطاع الكهرباء من قطعة ما تتبخرت
الدار �أو من فحيح �شجر يف �شتاءٍ لطيف �أو من �صوت رعدٍ مل �أعهده
على عتبات ّ
من قبل ،..ولن �أ�سمع مقابل �صرختي املجنونة �ضحكاتهم املح ّببة� ..أولئك من
�سكنوين..
أ�ضطر لتوديعها قريب ًا..
هذه هي الذكريات التي �س�
ّ
أ�شخا�ص
أ�ضطر لرتكها بكل ما فيها -ومن فيها -من �
هذه هي املدينة التي �س�
ٍ
ّ
الروح..
وذكريات
ٍ
ٍ
ومرةٍ  ..وتفا�صيل م�ؤثّرة ت�ؤ ّرق ّ
وحلظات حلوةٍ ّ
ع�صي على الفهم ..ولهذا البحر
..
حم
آخر
�
ع�شق
الالذقية
ولكن
دم�شق،
أحب
ّ
يرّ
� ّ
ّ
�شيء �سواه وحده!!..
ح ّيز يف القلب ال ميل�ؤه ٌ

تراث
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• د .علي �أبو ع�ساف

اخ��ت��ارت جمعية امل�ست�شرقني الأمل���ان
موقع زن�شريل للتنقيب فيه ,وكانت تظهر
ع��ل��ى �سطحه ك�����س��ر م��ن��ح��وت��ات حجرية
ت�شبه املنحوتات احلثية ,ت�شكلت بعثة
لهذا الغر�ض م��ن :ك��ارل هيومَنْ وفيلك�س
ف��ون لو�شان وروب��رت كولد ف��اي وكو�ستاف
يعقوب .وبد�أت التنقيب يف عام  1893وتابعته
يف الأع����وام 1898و 1902و 1911وك�شفت
على �أج��زاء معمارية من القلعة منها البوابة
والق�صور( .)1توقف العمل يف املوقع ,واملخت�صون
يف ح�ضارات ال�شرق يتمنون لو ي�ست�أنف العمل يف
تل زن�شريل التي عرف �أن ا�سمه القدمي هو مدينة
�شمال� /شم�أل عا�صمة مملكة �آرامية كان لها دور
يف ثقافة بالد ال�شام.
وبعد توقف طويل تغريت خالله �أ�ساليب
التنقيب عن الآثار وظهرت طرق و�أ�ساليب و�أدوات
وم��ع��دات ج��دي��دة ا�ستخدمت يف الك�شف على
الآث��ار ,وبقيت �آث��ار �شمال�/شم�أل ماثلة للعيان
 ,لذا قرر معهد الدرا�سات الأثرية ال�شرقية يف
�شيكاغو  ,والذي �ساهم يف الك�شف على �أثار بالدنا
يف فل�سطني والعراق� ,أن يتابع العمل يف هذا املوقع
وبتمويل من �أوقاف �أ�سرة  .Neubauerت�شكلت
بعثة لهذا الغر�ض برئا�سة J.D.Schloen
و�ساعده ع��دد م��ن املخت�صني ذك���روا جميعا يف
دليل املعر�ض ال��ذي �أقامته البعثة يف متحف
�شيكاغو ))2حتت عنوان :
In Remembranee of Me
:Feasting with the Dead in the
Ancient Mideale East April
January 2015 2014-8
�أخربين بع�ض الزمالء الأملان والذين يعرفون
اهتمامي بالثقافة الآرامية �,أن بعثة من جامعة
�شيكاغو تتابع العمل يف زن�شريل الذي يخبىء
مدينة �شمال�/شم�أل الآرام��ي��ة ,وحل�سن احلظ
اجليد والقوي زارين يف بيتي بقرية عتيل طالب
الدكتوراه يف جامعة دم�شق الزميل عبا�س فرج
,ال��ذي تباحثنا معه يف اختيار مو�ضوع دكتوراه
برعاية اال�ستاذ الدكتور الزميل عيد مرعي
يعدها ب�إ�شرافه  .وبعد التداول يف املوا�ضيع طرح
مو�ضوع مملكة �شمال�/شم�أل الآرامية  ,فقلت له
�إن التنقيبات قدمية وال �أدري �شيئ ًا عن الأعمال
يف امل��وق��ع ,ف���أخ�برين �أن الأم��ري��ك��ان قد �أج��روا
تنقيبات يف املوقع وقد ح�صل هو على ما كتبوه
و ن�شروه ح��ول النتائج اجل��دي��دة  .وبعد وقت
ق�صري زودين بن�سخة م�صوره عن جملة جامعة
�شيكاغو رقم 37التي ن�شرت دلي ًال للمعر�ض كتبه
�أع�ضاء البعثة(( .3و�إذ �أ�شكره على هذه الهدية
القيمة والنفي�سة� ,أعده كما وعدته �أن ا�ساعده
علي  ,و�أمتنى له النجاح
يف اية ا�ست�شاره يعر�ضها َّ
والتوفيق .وبعد اطالعي على املجلة والأبحاث
املدونة فيها  ,ر�أي��ت �أن البعثة قد ح�صلت على
نتائج جيده ,خا�صة و�أنها قد اختارت املدينة
التي حتيط بالقلعة و�أج��رت فيها �سبعة �أ�سبار,
وخ�ص�صت �سرب ًا واح��دا للقلعة . ))4ويف هذا
االخ��ت��ب��ار متكنا م��ن احل�����ص��ول ع��ل��ى معلومات
�إ�ضافية عن هذا املوقع الذي لعب دورا يف ثقافة
بالد ال�شام القدمية.
وك��ان��ت م��ن �أه���م املكت�شفات الأث��ري��ة التي
ح�صلت عليها البعثة  ,العثور بتاريخ  21متوز

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

 2008على لوحة من حجر البازلت �أبعادها:
ال��ط��ول  99ال��ع��ر���ض  72وال�سماكة �25سم.
(�25•72•99سم) وه��ي على �شكل قنطره �أو
قو�س نق�ش فيها م�شهد يحيط به �إط��ار نافر يف
داخله كتابه �آرام��ي��ة حتتل اجل��زء العلوي من
امل�شهد ويت�ألف من ثالث ع�شرة �سطرا يعلوها رمز
ال�شم�س املجنحه � ,أحد ال�شعارات املهمة يف ثقافة
امل�شرق العربي .
von luschan, E.Schrade,E.– 1
Sachau,F.e.Human,
Ausgrabungen in sendschirlivo.1
.Berlin 1893
2-Oriental Institute Museum
.Publication 37,214
امل�صدر ال�سابق OP.cit 3-
امل�صدر ال�سابق �صورة4- 2,4
وهي م�شوهة الآن وميكن التعرف عليها ب�سهولة
 ,ويعد هذا ال�شعار حافظا للم�شهد .وهو ميثل رب
ال�شم�س املذكور بني الأرب��اب الذين قدمت لهم
الأ�ضاحي (�صورة. )1
يجل�س كتمو ع��ل��ى ع��ر���ش م�سنده اخللفي
م�ستقيم وطويل  .ي�ضع قدميه فوق دوا�سة وي�ضع
على ر�أ���س��ه قبعة خمروطية ر�أ�سها على �شكل
�شرابه تظهر نهايتها من حتت القبعة .يرتدي
قمي�ص ًا كماه ق�صريان وفوقه �شال تزين �إطاره
ال�شرابات ويرفع يده اليمنى حتى الفم ويقب�ض
ًّ
بال�سبابة والإبهام على طا�سة /حقه برونزية
ع�ثر على واح���دة منها يف التنقيبات الأملانية
ون�شرت �أي�ض َا يف دليل املعر�ض � .أمام كتمو و�ضعت
طاولة/من�ضدة مدت فوقها مائدة ت�شمل على
طائر مائي رمبا كان بجعة �أو بطة تكرث يف النهر
الأ���س��ود ال��ذي يجري ق��رب �شمال�/شم�أل .ومع
الطائر كومة من �أرغفة اخلبز وفوقها قطعة رمبا
كانت قطعة فاكهة (ثمرة �صنوبر) من الأ�شجار
املحيطة ب�شمال؟! نف�ش الن�ص الآرامي يف اجلزء
العلوي من الن�صب امام كتمو الذي يبدو وك�أنه
ينظر �إليه وقد كتب كما و�صفه الباحثون بلغة
فينيقيه  .كانت منت�شرة ومتداوله يف بالد ال�شام
 .حروفها مقر َوءه وهي وا�ضحة وقد الحظ �أحد
النا�شرين(� )5أن قراءة حريف الدال والراء غري
م�ؤكده و�صعب التعرف عليها .وبعد التدقيق يف
ال�صور التي بني ي��دي الحظت �أن التمييز بني
ح��ريف ال��دال وال��راء �صعب ج��دا غري �أن��ه ممكن
وق��د قارنت ح��رف ال��دال يف كلمة عبد وحرف
ال���راء يف كلمة �سري ووج���دت �أن ح��رف ال��راء
يف ه��ذه الكلمة الأخ�يرة هو م�ستقيم وعمودي
و�أطول كما هو يف كلمة جنر وكلمة �صورن بعدها.
بينما هو �أي ح��رف ال��دال يف كلمة عبد مائل
قليال نحو اليمن اي �أنه ال ميتد عموديا و�أق�صر
كما هو �أي�ض ًا يف كلمة هدد .اذا يتجلى الفرق يف
ال�شكل فهو عمودي وطويل يف حرف الراء ومائل
و�أق�صر يف حرف الدال .وعلى هذا الأ�سا�س �أفرق
بني احلرفني و�أق���ر�أ ح��رف ال��راء يف كلمة �سري
ودال يف كلمة عبد .بعد �أن تغلبنا على قراءة
حريف الراء وال��دال نرى �أنه من املفيد �أن ندرج
الن�ص الآرام��ي بالأحرف العربية حتى ي�سهل
على القارئ االط�لاع عليه من دون تعقيد .وهو
يت�ألف من ثالث ع�شرة �سطرا لي�ست على طول
واح��د ومت�ساوي ويتدرج طولها من الأعلى �إىل

ن�صب كتمو الآرامي يف مدينة �شمال

اال�سفل(�صورة .)1
 - 1ا ن و ك .ك ت م و .ع ب د .ف ن م و .ل ي.
ق ن ت .ل ي .ن �ص ب .ب
- 2خ ي ي .و �ش م ت.و ت ه  .ب �س ي ر  .ع ل
م ي .و خ ج ج ت �.س
�- 3سي ر .ز ن � .ش و ر  .ل ه د د  .ق ر ف ر ل
 .و ي ب ل  .ل ن ج (ر).
- 4ر�.ص و ر ن  .و ي ب ل  .ل �ش م �ش  .و ي ب
خارطة �سهل العمق -زن�شريل =Zincirli -مدينة �شمال
ل .ل ه د د  .ك ر م ن
- 5و ي ب ل .ل ك ب ب و .و ي ب ل .ل ن ب
ابيه �أن��ه هو لي�س من الأ�سرة امللكية  .و ُي�أخذ
�ش ي  .ز ي.ب ن �ص ب .ز ن .
من �صفته �أنه هو عبد  /خادم بناموه انه على
- 6و ع ت  .م ن  .م ن  .ب ن ي  .ا و .
الأرجح من الأ�سرة امللكية الذي �أمر �أو �سمح ملكها
- 7م ن ب ن ي ا �ش  .و ي ه ي  .ل ه .
بناموه الثاين ب�إقامة هذا الن�صب له  .وهو على
- 8ن �س ي ر  .ز ن ن  .و ل وي ق ح  .م ن
قيد احلياة .
- 9خ ي ل .ك ر م  .ز ن ن � .ش ا .
با�شر كتمو بو�ضعه يف املكان الالئق �أي املنا�سب
- 10ي و م ن  .ل ي و م ن  .و ي ه
وهو ال�سري ح�سب الكلمة ال��واردة يف الن�ص وهو
 - 11ر ف  .ب ن ب �ش ي
يدل على احلركة �أي ال�سري واجلريان �أي املكان
 - 12و ي �ش و ي
ال��ذي ي�سري فيه �صاحب اللحد �أو على الأرج��ح
 - 13ل ي � .ش ق
لقد عمد ُم�سطر هذا الن�ص كغريه من نقا�شي املكان الذي يتحرك/مير خالله �أو يعربه الزائر
الن�صو�ص يف �شمال �إىل ف�صل الكلمات عن بع�ضها �أحد افراد الأ�سرة املكلف بتقدمي ال�ضحية وهذا
بو�ساطة نقطة وا�ضحة جعلت على ال�سطر بني املكان هو �أبدي �أي ال ينقل منه.
وح��ت��ى تكتمل م��را���س��م ال��دف��ن ق���دم كتمو
الكلمات .وه��ي لي�ست بحجم واح��د� .إذن لقد
�سار على طريق م�ؤلفي الن�صو�ص يف هذه املدينة الأ���ض��اح��ي ل�ل�أرب��اب وه��ي ث��ور ل��ل��رب ه��دد رب
وهو ابن هذه الثقافة ونورد يف ما يلي الرتجمة الآراميني الوطني �أوقل القومي وخ�ص�صه بثور,
العربية للن�ص حماولني اختيار املفردات العربية بينما ق��دم كبا�شا ل�ل�أرب��اب� :شم�ش ال��ذي ومن
خ�لال �شعاره ال�شم�س املجنحة يحمي الن�صب
القريبة وامل�شابهة للآرامية ح�سب الواقع.
امل�صدر ال�سابق �ص  5-D.Pardee 48-45وهدد كرمن �أي هدد احلقول وكب�ش لكببو �أحد
�- 1أنا �أكون كتمو عبد  /خادم فنمو=بناموه �أرباب كركمي�ش .
و�أخ�ي�ر ًا ولي�س �آخ��ر ًا يقدم كتمو �ضحية عن
الثاين وهو امر يل (�سمح يل) بهذا الن�صب
- 2بحياتي .وو�ضعته �إىل االبد  .بهذا اللحد نف�سه وهي اي�ض ًا كب�ش ,مثله يف ذلك مثل الأرباب ,
الذين ينتمون �إىل جمموعة ارباب �شمال �/شم�أل
 .و�ضحيت
�- 3ضحية فيه :ثور لهدد قرف َر ْل وكب�ش  .ويلتجئ �إليهم كتمو .
بعد هذه املقدمة عن كتمو و ُن�صبه والأ�ضاحي
لنجر
�ص َرنْ  .وكب�ش ل�شم�ش  .وكب�ش لهدد َك ْرمن .املقدمة لتكرميه ,ن�صل �إىل ما يطلبه كتمو منَ 4
- 5وكب�ش ل َك َبب ُو .وكب�ش لنف�سي بالنُ�صب هذا ورثته من �أج��ل االهتمام بالن�صب والت�ضحية
لنف�سه ,وكل هذا ين�سجم مع فحوى الن�صو�ص
اي التي ميثلها هذا الن�صب.
الآرامية عامة و�شمال�/شم�أل خا�صة .وتركيز
- 6الآن مَنْ مِنْ ابنائي �أو
كتمو على ال�ضحية يجعلنا ن�ضع كتمو يف مقدمة
 - 7من ابناء رجل �آخر ي�صبح له
رج��االت �آرام الذين اق��ت��دوا ب�سيدنا ابراهيم
 - 8هذا اللحد فلي�أخذ من
وجعله ال�ضحية �شيء �أه��م يف �شعائر املجتمع
- 9خيل /خري احلقل هذا
ال�شرقي .الذي يجعل ال�ضحية تربط بينه وبني
 - 10ومن يوم ليوم ويف كل الأيام ي�ضحي
الرب .فذبح احليوانات ك�ضحية هي عملية ي�شعر
 - 11لنف�سي /لروحي
خاللها الإن�سان ب�أنه قدم �شيئ ًا لر�ضاء الرب وال
- 12يخ�ص�ص
�أظن �أنه قدم �أ�ضاحي للأكل �إمنا يفهم من الن�ص
 - 13يل �شق �/أي الن�صف
يعرفنا �صاحب الن�ص �أنه هو كتمو عبد خادم ومن �شبه اجلملة (�شوي يل �شق) �أي يرتك ن�صف
بناموه  .ومن خالل هذه اجلملة  .يخالف امل�ألوف الذبيحة لتوزيعها على املوجودين �أثناء تقدميها
من نقو�ش مملكة �شمال � /شم�أل الآرامية  .التي �أي ذبحها  .وبذلك يكون كتمو هو �أول من �ضحى
يذكر فيها �أ�صحابها ا�سم ابيهم فكالموه هو ابن للأرباب لك�سب ر�ضاهم ولي�س لي�أكل هو ونف�سه
خ َّيا مثال  .ورمبا يرجع ال�سبب يف عدم ذكر ا�سم تطمئن لر�ضا الأرباب.

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

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

حممود فاخوري

دام عزك يا وطن ال�شهداء

كاتب و�أديب ولغوي و�أ�ستاذ جامعي وباحث.
ولد يف حماة .1933
عمل مدر�س ًا جامعي ًا يف جامعة حلب كلية الآداب
ورئي�س ًا لنادي التمثيل العربي للآداب منذ عام
.1990
ع�ضو جمعية البحوث والدرا�سات.
م�ؤلفاته:
املعني يف الأدب العربي احلديث -حلب .1963املعني يف النحو وال�صرف -حلب .1963املعني يف الدرا�سة الأدبية -حلب .1964املنهل من علوم العربية -بريوت .1968املو�سيقي الأعمى -دم�شق .1969�سفينة ال�شعراء يف علم العرو�ض وعلم القوايفوالأوزان املحدثة -حلب  1970-ط.1990 2-
�صفوة ال�صفوة البن اجلوزي -القاهرة .1973م�سلم بن احلجاج الق�شريي -بريوت .1979درو�س يف اللغة العربية -حلب .1979الأغ��را���ض ال�شعرية عند الأخ��ط��ل -حلب.1979
منتخبات من ن�صو�ص قدمية -حلب .1981مو�سيقى ال�شعر العربي -حلب .1981يف الأدب العثماين -حلب .1981�سرية ابن �سينا -حلب .1982�أب���و حمجن الثقفي -حياته و�شعره حلب 1982ط.1988 2درو���س ون�صو�ص يف اللغة العربية و�آدابهاحلب .1982املغرب للمطرزيزم�صادر ال�تراث والبحث يف املكتبة العربيةحلب .1989 مهاجر يف زمن الوردـ خواطر مرحة
وله م�شاركات يف �إعداد بع�ض الكتب املدر�سية يف
�سورية وخارجها وله �أعمال �أخرى تنتظر الن�شر.
و�صدرت له حتقيقات خمتلفة لكتب ال�تراث
العربي منها:
 املو�سيقي الأعمى  -دم�شق .1999 امل��غ��رب( معجم لغوي) للمطرزي -حلب.1979
 خريدة العجائب ،البن اجل��وزي  -بريوت.1992
رو���ض الأخ��ي��ار ،الب��ن اخلطيب  -الأما�سي
بريوت 2000متويف عام 2016م.,

لعر�س وطني ،ويبدو كل
ٍ
حينما يتحول ت�أبني ال�شهيد
�شيءٍ �صغري ًا �أم��ام ت��راب الوطن ،ترتفع راي��ات الفخر
واملجد واالعتزاز عاليةً متجد �أرواح ال�شهداء ،وتقد�س
ال�تراب ال��ذي �ضم �أج�سادهم الطاهرة �إعلم �أن��ك يف
�سورية� ..سورية املجد� ..سورية البطولة� ..سورية
ال�شهادة وال�شهداء...
ف�سورية العروبة والت�ضحية والنبل والوفاء ترى �أن
�أي �شقيق عربي �سقط وهو يرفع راية التحدي ،ويهتف
لرتاب الوطن �إمنا هو �شهيدها� ،سواء �أكان يحمل اجلن�سية
ال�سورية �أم ال ،فالذي يعنيها هو قد�س االنتماء للمبادئ
والأر���ض ورف�ض اجلهل والتخلف لت�أ�سي�س مرحلة يتم
من خاللها ك�شف الزيف و�إظهار احلقيقة ،وو�ضع الأمور
يف ن�صابها كي نُخرج من �صفوفنا الذين ارتهنوا للعدو
وباعوا �أنف�سهم و�ضمائرهم لل�شيطان مر�ضا ًة لعدو هذه
الأمة وهو الكيان ال�صهيوين الغا�صب املحتل...
ب��الأم�����س ال��ق��ري��ب �شهدت مكتبة الأ���س��د الوطنية
بدم�شق عر�س ًا حقيقي ًا �أق��ام��ه احت��اد الكتّاب العرب
يف �سورية احتفاءً ب�شهيد املبادئ� ..شهيد الكرامة..
�شهيد الكلمة احلق املنا�ضل الكبري والباحث وال�شاعر/
ناه�ض ح�ّتررّ  /ال��ذي �أرع��ب بقلمه وما خطه من �أ�شعار
تتغنى باحلرية واالنعتاق من اجلهل والأمية والتخلف
والعمالة واالرت��ه��ان لإم�لاءات العدو� ..أرع��ب �أع��داء
اهلل والوطن والدين احلقيقي الذين مل يحتملوا كلمة
حق تُقال لتك�شف جهلهم وتخلفهم وانحيازهم للعدو،
وحتكيم اجلهل ،واتباع �سيا�سة �إلغاء الآخر وعدم قبوله
خمتلفاً ،لأن االختالف يف كثري من الأحيان ي�ؤدي �إىل
ك�شف احلقائق ،و�إظهار الزيف والباطل بهدف الو�صول
�إىل احلقيقة نا�صعةً وا�ضحةً مقنعةً ال لب�س فيها وال
غمو�ض..
حت كان عنيد ًا يف مواقفه ،جريئ ًا يف
ولأن ناه�ض رّ
قول احلق� ،ساطع ًا كن�صل اخلنجر ،ع�صي ًا على الركوع
واالنحناء والرتاجع ،قياده �صعب ،وتروي�ضه م�ستحيل،
و�شرا�ؤه بالكثري من املغريات مرفو�ض لديه ،لأنه كل هذا
مت اغتياله ومتت ت�صفيته بر�صا�صات الغدر والعمالة
واجلنب والغدر ،فالقاتل مل يواجه هذا املنا�ضل وجه ًا
لوجه ،و�إمن��ا جل�أ لأ�سلوب اجلبناء الذين يطعنون من
اخللف ويهربون ،فبعد �أن �أطلق هذا املجرم ر�صا�صاته
ال��غ��ادرة على ه��ذا ال�شامخ البطل الذ بالفرار كعادة
اجلبناء� ،إال �أن ول��د املنا�ضل ناه�ض ال��ذي ك��ان ي�سري
بجانبه �آن��ذاك انق�ض على القاتل كما ال�صقر و�ألقاه
�أر�ضاً ،ثم انتزع منه �سالح الغدر و�سلمه �إىل رجال الأمن،
وكان ممكن ًا �أن يُزهق روح القاتل ويق�ضي عليه �إال �أنه
حكّم عقله وكظم غيظه ،ف�أبقاه على قيد احلياة لكي
يك�شف التحقيق فيما بعد تخلف هذا القاتل والعماء
الذي تعي�شه هذه الفئة ال�ضالة امل�ضللة ،والتي امتهنت
الت�صفية والقتل �أ�سلوب ًا للق�ضاء على كل من يخالفهم
الر�أي ،ويرف�ض ال�سري يف درب ال�ضالل الذي ي�سلكون...
حت مبكتبة الأ�سد الوطنية
يف عر�س ال�شهيد ناه�ض رّ

تناوب على املنرب متحدثون كُ �ثر ،و�أو�ضحت كلماتهم
�أمور ًا عديدة ،كان �أهمها ت�سليط ال�ضوء على م�سرية هذا
املنا�ضل ،والدخول �إىل �أعماق نف�سه املتوقدة وامل�شتعلة
وطني ًا ورف�ض ًا للعدو التاريخي لهذه الأمة وهو الكيان
ال�صهيوين� ،إذ كثري ًا ما ردد ناه�ض يف كلماته ومقابالته
التلفزيونية و �أ�شعاره وكتاباته ب�أن فل�سطني البد �أن
تتحرر ،و�سي�أتي اليوم الذي ت�شهد فيه القد�س التي هي
عا�صمة فل�سطني خاليةً من �أي غريب جاءها حمت ًال
وحاول �أن يدن�س كنائ�سها وجوامعها لكي يخفي معامل
هذه املدينة ويكمل م�شواره يف �إبعاد العرب عن �أر�ضهم
ليحيلها م�ستعمر ًة يف قب�ضته ،ولو كان ذلك على �أنقا�ض
العرب وامل�سلمني الذين حولهم ه��ذا الكيان الغا�صب
املحتل �إىل غرباء يف �أر�ضهم ال ميلكون من �أمرهم �شيئاً..
التقينا على مدى �أيام ثالثة �أ�سرة هذا ال�شهيد البطل
يف دم�شق ،واطلعنا عن كثب على نقاء الدم الذي ي�سري
يف عروقهم ،وقد�سية انتمائهم لهذه الأر�ض ،ووقوفهم
بب�سالة و�شجاعة �إىل جانب �سورية وه��ي ت��در�أ عن
نف�سها كل جمرمي العامل الذين جا�ؤوا من بقاع الأر�ض
كافة وكهوفها لينالوا من �صمود هذه الدولة التي ت�ضرب
بجذورها عميق ًا يف التاريخ ،والتي خ�برت الكثري من
الغزاة الذين اندحروا �أمام �أ�سوارها العالية واملنيعة� ،إذ
ا�شتهر ال�سوريون عرب تاريخهم الطويل ب�أن من ي�أتيهم
غازي ًا �سيعود بالأكفان ،ومن ي�أتيهم م�سامل ًا له القلوب
م�سكن ًا �إ�ضافةً ل�صدور البيوت وجمال�سها...
ري من
حت وبكث ٍ
حدثنا �شقيق ال�شهيد الأ�ستاذ خالد رّ
االع��ت��زاز والفخر وقد�س االنتماء ،ب���أن اب��ن ال�شهيد
ناه�ض وحينما علم با�ست�شهاد وال��ده رف��ع ي��ده عالي ًا
ري من النا�س وقال حتيا �سورية ،و�إن كان
�أمام جمعٍ غف ٍ
هذا يدل على �شيء ف�إمنا يدل على �أ�صالة هذه الأ�سرة،
وتربيتها الرتبية الوطنية ال�صادقة� ،إذ �أن هذا ال�شاب
وهو يعي�ش يف الأردن هتف با�سم �سورية عالياً ،وك�أمنا
ل�سان حاله يقول ..ق�سم ًا بدم ال�شهيد الطاهر ف�إننا نحن
�أ�سرته �سنكمل امل�شوار..
ولأن �سورية وف��ي��هً لأ�صدقائها وداع��م��ي ق�ضاياها
العادلة ا�ستقبلت بالورود �أ�سرة ال�شهيد ،و�أحاطتهم
بالكثري من احلفاوة والتقدير ،فكانوا �سعداء بوفاء
ال�سوريني وك��ث�ير ًا م��ا �أع��ل��ن��وا �أم��ام��ن��ا ب�أنهم يح�سّ ون
ب��الأ���س��ري��ة واحل���ب وه��م يتجولون يف �أن��ح��اء دم�شق
وك�أمنا ولدوا فيها ،فهي �أمهم الر�ؤوم التي تفتح ذراعيها
لت�ستقبلهم بكل حدبٍ وحنان..
كان االرتياح والفخر باديني على وجوه �أف��راد هذه
الأ���س��رة ،حتى �أن��ه��م �أع��ل��ن��وا يف �أك�ثر م��ن لقاء ب�أنهم
�سيعودون �إىل الأردن ،وكلهم قناعة ويقني ب�أن �سورية
ذاهبة �إىل ن�صرها ،و�أنها �ستكن�س من فوق ترابها الوطني
كل هذه الوحو�ش التي عربت حدودها وهي مدفوعة
الأج��ر من بع�ض العمالء العرب ،ومدججة ب�أ�سلحة
القتل والدمار التي زودتها بها دول الغرب اال�ستعمارية،
ودفعت ثمنها الدول الوهابية يف املنطقة العربية.
mouhammad.houdaifi@gmail.com

جريدة تعنى ب�ش�ؤون الأدب والفكر والفن
ت�صدر عن احتاد الكتاب العرب بدم�شق
�أ�س�ست و�صدرت ابتدا ًء من عام 1986
املدي ــر امل�س ـ ـ ـ ـ�ؤول:
د.ن�ضــال ال�صـــالح
رئي�س احتاد الكتاب العرب

رئي ــ�س التحريــر:

�أ.حممد حديفـي
مدي ــر التحريــر:

د.ح�ســـــن حميــد
الهيئة اال�ست�شاريـة:
�أني�سة عبود -د .حمدي مو�صلي-
حممد حمدان -مرمي خري بك-
لينا كيالين -د .نزار بني املرجة -
نذير جعفر �-صبحي �سعيد

هيئـة التحريـر:
د�.سليم بركات�-سوزان �إبراهيم
 غ�سان كامل ونو�س ـ فاديةغيبور-د.يو�سف جاد ّ
احلق

الإ�شراف الفني:

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

مهـــا ح�ســـن

عوامل روائية لـ نذير جعفر
دائم ًا كان النقاد �أهل املهابة قلة ،لأن
احلياة ال تطلقهم �أ�سماء وجتارب وح�ضور ًا
�إال بعد �أن تتقلب ب�صائرهم و�أرواحهم يف
نريان ال يراها ،وال ي�شعر بحرائقها �سوى من
�أوتي النورانية واحلظ.
وه����ؤالء النقاد ،على قلتهم ،ي�شكلون
احل��را���س��ة الفنية ل�ل��أدب ك��دائ��رة �أوىل،
واحلياة كدائرة ثانية ،من �أجل �أن ت�صري
قيم اجلمال وم�ؤيداته دنيا من الرحابة
والأ�شواق.
من النقاد �أ�صحاب اجلهد الوفري ،والتعب
ال�شغوف باال�شتقاق ،وال���ر�ؤى البانيات..
نذير جعفر ال��ذي ن��ذر قلمه ،وموهبته،
وثقافته الفيا�ضة من �أج��ل توطيد درب
النقد بالنقد احلقيقي بعد ما م�شت فيه
كائنات مطف�أة.
�إنه ناقد �صاحب مدونة نقدية �أبحرت
بعيد ًا يف ع��امل ال�سرد ،وغ��� ّورت بعيد ًا يف

�أ�سراره ،فا�ستبطنت ما يف جتارب الآخرين
من جمال وده�شة ورواء ومقدرة وبراعة!
ج��دي��د ن��ذي��ر ج��ع��ف��ر ،ك��ت��اب��ه النقدي
ال�صادر عن وزارة الثقافة وعنوانه (عوامل
روائ��ي��ة يف م���ر�آة النقد التطبيقي) ،وهو
كتاب يجول عرب النقد الر�صني واجلمايل
م��ع�� ًا ،يف م��دون��ة ال�����س��رد ال��ع��رب��ي ،فيقف
عند مفهوم الرواية لدى الناقد املعروف
ق�سطاكي احلم�صي( )1941-1858يف
كتابه املعروف �أي�ض ًا (منهل ال��و ّراد يف علم
االنتقاد) ال�صادر �سنة 1935الذي ربط
ازده��ار ال��رواي��ة ب��ازده��ار املدينة وات�ساع
ف�ضاء احل��ري��ات م��ن ق��ول وتعبري ،ونفيه
لوجود الفن الروائي عند العرب ،و�إقراره
بوجود الفن الق�ص�صي عربي ًا.
ث��م ي��ق��ف ن��ذي��ر جعفر (ماج�ستري يف
ال��ل��غ��ات ال�����س��ام��ي��ة -ج��ام��ع��ة ح��ل��ب) عند
جماليات ال�سرد يف رواية الريادة ،فيتحدث

عن رواية (غابة احلق) لـ فران�سي�س املرا�ش
( )1873-1836وم��ا فيها م��ن ت�شوفات
تنويرية ،ورواي��ة (نهم) للدكتور �شكيب
اجل��اب��ري) وم��ا فيها م��ن ���س��رد رومان�سي،
ورواي���ة (امل�صابيح ال���زرق) وم��ا فيها من
جوالن يف عوامل الواقعية.
ث��م ي��ق��ف ع��ن��د جت����ارب �أدب���ي���ة مهمة
لأعالم لعبوا �أدوار ًا �أدبية غنية يف احلياة
الإبداعية مثل :ح�سيب كيايل (-1921
 )1993الذي كان �سيد ًا من �سادات ال�سرد
الأدبي (ق�صة ،رواية ،م�سرحية ،)..وحنا
مينة ( ) 1924-الذي يعد الأب احلقيقي
للفن الروائي ال�سوري ،و�صدقي �إ�سماعيل
م��ن خ�لال رواي��ت��ه (الع�صاة) ذات ال��روح
املهمومة بال�صراع االجتماعي /ال�سيا�سي،
�أما زمنها فهو ميتد من �أواخر القرن التا�سع
ع�شر �إىل زمن اال�ستقالل .1946
ثم يتناول نذير جعفر يف كتابه اجلديد

(ع���وامل روائ��ي��ة) ال��رواي��ة ذات ال�صبغة
التحديثية ،وال��ت��ي ي��راه��ا عند �إبراهيم
اخلليل ،وح��ي��در ح��ي��در ،وغ�سان كنفاين،
وحممد امل��اغ��وط ،ونبيل �سليمان ،وهاين
الراهب ،وغريهم.
وع��ن رواي���ة التجريب ،يتحدث نذير
جعفر عن رواي��ات لـ خليل �صويلح ،و�سمري
عامودي ،وغ�سان ونو�س ،وحممد داالت��ي،
�أم���ا رواي���ة احل���رب ،فيقر�أ مكتوبها عند
الروائي ح�سن �صقر.
ك��ت��اب ن��ذي��ر جعفر (ع����وامل روائ��ي��ة)
جوالن يف ال�سرد ال�سوري بتعددية جتاربه،
وف����ذاذة مبدعيه ..مثلما ه��و ج���والن يف
فنون النقد اجلميل احلميم ال��ذي بات
�سمة مميزة لكتابات نذير جعفر� ،سمة
ت�ضيف مكتوبها النقدي �إىل مدونة النقد
العربي التي ان�شغل بها و�شغلها نقاد من
�أمثال :ادوارد �سعيد ،وعز الدين �إ�سماعيل،

و�إح�سان عبا�س ،وعبد القادر القط ،وفي�صل
دراج ،ويو�سف �سامي اليو�سف ،و�صالح ف�ضل،
وجابر ع�صفور ،و�سعيد يقطني.
جاء الكتاب يف � 410صفحات من احلجم
الو�سط.

