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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

ال�شـــام ..الأ َبـــــد
ُ

سبعة وأربعون يومًا على الغياب ..قبلها ستة وخمسون عامًا من غير
َ
َ
تكون كما يليق
ظلمة سجن ،واغتيال ،ونفي خارج البالد التي شئت أن
ْ
فأبت إال أن تكون غير ما تعني البالد .سبعة وأربعون وأنت العصيّ
بالبالد،
ّ
على إرادة الظالم ،كأن الرصاصات الثالث ،الرصاصات الظلمات ،التي
شاءت أن توقف خفق قلبك ،اخترقت رأسك وحده ،ولم تستطع اختراق
َ
روحك الباقية بيننا ..روحك الضوء.
ّ
ّ
وأربعون وقصر العدل في العبدلي يهزأ من اسمه ويردد بديع
سبعة
ُ
“والعدل في األرض ُيبكي ّ
الجن لو سمعوا به ..ويستضحك األموات
جبران:
من
ممنوع
وأنت
سنوات
ثماني
نحو
وقبلها
وأربعون،
سبعة
نظروا”..
لو
ّ
َ
والحق
الضوء
ثقافة
إلى
انتماءه
شئت
الذي
األردن
صحافة
في
الكتابة
ّ
والمقاومة ،فأبى إال أن يكون رصاصة في خاصرة البالد الضوء والحق
سورية التي منحتها ذوب روحك وفكرك وحبرك ،وها
والمقاومة،
سوريةَ ..
هي ذي اآلن ّ
بعض ْ
ن.
دي
لك
ترد
ّ
سبعة وأربعون ،وقبلها ستة وخمسون عامًا وأنت ،بالمعرفة ،تهز عروش
الجاهلية العمى .وأنت في وجه ذلك الـ”سواد” ووجوه آبائه في الوعي
نفسه تشهر قلمك عنقودًا من ّالضوء ،وتسخر من الموت بالشهادة التي
َ
نلت ،وتتابع سيرة المثقف الحق ،ال المثقف الزيف .المثقف المخلص
عما ّ
للحقيقة ،ال المثقف الباحث ّ
يورم أرصدته من المال الدنس.
ّ
ُ
َ
يا ناهضَ ،يا ّأيها المثقف الباشق في زمن متخم بالكتبة البغاث،
ُ
المضرجُ
ُ
ّ
الطريق ،ومن ُرماده الصوت
الضوء ْ
انهض ،فينهض من رميمه ُّ
ْ
بالحريق ،ومن رجيم صمته الحق الغريق .يا ناهضّ ،إن الذئاب تداعت
ُ
ُ
المهالك السفاحُ
ُ
الجحيم ،وهذه الممالك
ِ
عليناُ ،وهذا ُّ“الربيع”ْ الحرام ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
العماء ٌ
قديم.
رجس
الغباء
البغاء
الدول
الضالالت الشر المقيم ،وتلك
ً
َ
يا ناهض ،انهض .هات َ
نازلة أو ّ
أشد رعدًا على رؤوس ّ
ملوثة
نون اسمك
ِ
َ
َ
تحت ُّ
السرة من الجسد ..ألفك أيقونة في
بالشهوات إلى جنة عرضها ما
أرض أرهقها الظالمَ ..
َ
هاتف في المدى ّأن الهمج إلى
هواء
هاء ك
هسيس ّ ِ
ٍ
ِ
الذين يعيثون في هذا العالم
ام،
الحك
الملوك،
أمر
من
يكن
مهما
زوال
ّ
ً
موصوال بخرابَ ..
ضادك ضوءًا في ليل مدلهم بالضباع.
خرابًا
ّ
ّ
ُ
ّ
يا ناهض ،ها نحن في سورية نبادلك الوفاء بالوفاء ،نردد أن الحق
ٌ
منتصر مهما يكن من جنون الزيفّ ..أن سورية التي استعصت على
غزاتها طوال التاريخ هي سورية التي ستنتصر على غزاتها منذ ما يزيد
على خمس من السنواتّ ..أن األغراب واألعراب الذين جاؤوا على قميصها
وثالثًا ورباعًا وجمعًا إلى قاسيون،
بدم ّكذب سيجيئون فرادى ومثنى ّ
فيطوفوا حوله سبعًا ،ويتطيبوا بترابه ،لعله يغفر لهم ما جنت أوهامهم
وما ّ
تقدم من ضالالتهم وما تأخر..
ٌ َ
َ
ّ
ٌ
ّ
يا ناهض ..يا سيد الكلمة القدوس الطهور ..سالم عليك ..سالم لك إذ
ّ
المقدس ْأن“ :لقد َ
صبر أخوتنا على ألم ساعة،
ينهمر الترتيل من الكتاب
ثم فازوا بحياة أبدية ،وهم في عهد الله”.
يا ناهض ،أو ما يأتيك ،وأنت في عليائك اآلنّ ،أن الرجال ،رجال الجيش
ّ
ّ
السوري ،يبدعون الملحمة إثر الملحمة ،وسيبدعون حتى تلفظ
العربي
هذه األرض ما نبت على غفلة من ضوئها من الذئاب والضباع فيها ،وتلك
التي تدفقت عليها من ظلمات األرض ومستنقعاتها المحمومة شهوات
إلى الدم .يا ناهض ،أو ما يأتيك حديث حلب ،حلبي ،التي تستعيد منذ
يليق بها من ْالضوء بسواعد هؤالء الرجال؟
مضت ما ْ
أيام ُ
انهض ..انهضّ ..
وحدثنا عن البالد التي ترى ..البالد التي
يا ناهض..
َ
وس َع ّ
البالد التي اآلن ْ
مجرة من
رأيت إذ دمك ندى على درج العدل الزيف..
ِ
ّ
ُ
البالد التي قال فيها الشاعر“ :ما جلق الفيحاء ُ
غير
والبطوالتِ ّ ..
الصمود ُ ّ
فجن لها الورى”.
الله غناها
قصيد ٍة ُ..
يا ناهض ..أحقًا:
ُ
ُ
َ
ْ
ُ
ْ
القلب .وكنت
مرتاح
الحرب ..وكنت أقاتل .خمسًا وثالثين
“الحرب هي
ْ
ُ
ُ
أقاتل .وكثيرًا ما كنت أتلفت حولي فأراني وحدي .وألوذ بصخرة نفسي.
منتظرًا أن يأتي مددي”.
َ
مدد ْ
الشآم ٌ
ُ
ُ
الشآم األبد..
مدد..
ال يا ناهض ،ال ..لست وحدك ،وهذه
ُ
الشآم الحماة األباة ..الشآم األسد.
------------------------------------------الكلمة التي ألقيت في حفل تأبين المقاوم واألديب الشهيد ناهض حتر.

هل يمكن الق�ضاء
على الأيديولوجيا؟
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تق�سيم فل�سطين حلٌّ
لعقدة ذنب موهومة لدى الغرب
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ق�ص�ص تبحث عن الحميم..
في بالد الم�سرات الأبدية!
هل مبقدور الأجنا�س الأدبية
�أن ت�����ؤرخ �أو حت�� ّق��ب �أو ت�صف
احل��ي��اة و�أح���داث���ه���ا ،واحل��ي��اة
و�أح��ل��ام �أه��ل��ه��ا ،واحل���ي���اة وم��ا
تتنا�سله وم��ا تبديه من جمال
وقبح يف �آن؟!
بلى �إنها ل��ق��ادرة ،وبالفعالية
الكاملة ،فالتواريخ واجلغرافية
و�أمن�����اط احل���ي���اة ،وامل�����س��رات،
وع�����وامل ال��ق��ي��م ،والأح������داث،
و�أح���وال النا�س وتطلعاتهم..
كلها م��ا ك��ان مب��ق��دور الب�شر �أن
يعرفوها لوال الأدب والثقافة.
ط���ب���اع ال���ن���ا����س وع���ادات���ه���م
وتقاليدهم و�أعرافهم وت�صوراتهم كانت املهاد الأول لكينونة
الأدب والثقافة ،ومن ثم كانت الأح��داث ،والأخبار هي املهاد
الأول للحكايات ال�شعبية والأ�ساطري وامليثولوجيا ،بل كانت
�أحالم النا�س وت�شوفاتهم هي امل�شيمة املغذية للخيال الب�شري
الباحث عن البطولة ،والفذاذة ،والعمران ،واحلبور الدنيوي،
مثلما كانت �أ�سئلة النا�س الفل�سفية الباحثة عن �أ�سرار املجهوالت
هي الباعث الأول ،واملنقب الأول عن العامل الآخ��ر الغائر يف
الغمو�ض واملجهولية!
ً
ومل تكن مهمة الأدب والثقافة معا ال��وق��وف على الو�صف
فح�سب ،بل ذهب االثنان ،ويف طرق �شتى ،للعمل على الت�صوير،
وا�ستبطان ما يف اجلوانيات من �أ�سرار داه�شة.
نقول هذا ،ونحن نرى فعاليات احتاد الك ّتاب العرب الثقافية،
ومن خالل جمعية الق�صة وال��رواي��ة ،وغريها من اجلمعيات،
الباحثة عن املعاين الكربى من �أج��ل الت�أريخ لهذه ال�سنوات
ال�سود التي م��رت بالبالد ال�سورية ال��ع��زي��زة ،لأن الأ�سئلة
الوطنية والروحية و�صلت �إىل ذراها وهي تبحث عن الأ�سباب
ودواع �سوى
والدواعي ،ومل يكن �أمام �أهل الب�صرية من �أ�سباب
ٍ
ما �أردت��ه ذهنية الأع��داء من تدمري ،وخ��راب ،وبط�ش ،و�أذى،
ووقف للحياة لأن القلب ال�سوري اجل�سور مل يكف منذ الأزل
عن البحث ال��د�ؤوب ،وعرب التعب اجلميل من �أجل بناء احلياة
بامل�سرات الكاملة ،وتنحية املنغ�صات باليدين ،ولعل �أبدى هذه
املنغ�صات الوجود ال�صهيوين ال��ذي ما انفك عن لعب الأدوار
القذرة الرامية �إىل �إطفاء وهج احلياة وبكل ال�سبل ال�شريرة،
وبكل امل�ؤيدات احلاقدة.
وقد وعت الفعاليات الثقافية والأدبية التي يقوم بها الأدباء

هذا الأم��ر ،لذلك ف�إن الق�ص�ص والروايات التي كتبوها عرب
�أجيالهم الأدبية املتالحقة ..كانت را�صدة حلاالت الأذى التي
حلقت باحلياة ال�سورية ب�سبب ه��ذا الكيان ال�صهيوين ،وهي
را�صدة اليوم ملا حلق باحلياة ال�سورية من جرائم داميات خالل
ال�سنوات اخلم�س املن�صرفات ،وبذلك ف�إن فن الق�صة الق�صرية
والرواية مع ًا� ،سجل وبالوعي الوطني والفني مع ًا ،الأح��داث
املوجعة ،واحل��ادث��ات الكريهة التي طالت الأرواح النبيلة،
والبيوت ،والقرى ،وامل��دن ،وامل��دار���س ،وامل�شايف ،ودور العبادة،
واحلقول ،وال�صوامع ..،بل طالت الأرواح املجبولة على الإبداع
واال�صطفاء.
يف ه��ذا املُ��ن��اح �أق��ام��ت جمعية الق�صة وال��رواي��ة يف احت��اد
الك ّتاب العرب مهرجان ًا ق�ص�صي ًا� ،شارك فيه عدد من الأدب��اء
الذين قدموا ن�صو�صهم اجلديدة التي ت�شاركت يف حب احلياة،
والبحث اجلاد عن ما ي�ؤثث احلياة باجلماليات ،وما ينحي �آثار
احل��رب ،واحلقد ،وال�ضغائن بعيد ًا عن هذه البالد بكل قراها
ومدنها وحقولها وتاللها و�أوديتها لأن خلقت ً
هبة للجمال واملغنى
والنبالة احل ّقة.
ق�ص�ص �أطلت على الواقع ،مثلما �أطلت على �أح�لام النا�س،
ف�صورت املرئيات بكل ما فيها من ب�شاعة وقد طالت كل نبيل،
مثلما �ص ّورت دواخل النفو�س التي تاقت �إىل حياة االجتماع،
والأمن ،والعطاء ،واجلمال ،والر�ضا.
مهرجان الق�صة الق�صرية يف احتاد لك ّتاب العرب ،ومن خالل
جمعية الق�صة والرواية كان جمالية وطنية و�إبداعية على
غاية من الأهمية لأنه عرب عن احلميم امل�شتهى!
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هل ميكن الق�ضاء على الأيديولوجيا؟
• حنا عبود
مت�شي ًا مع فكر القرن الثامن ع�شر ابتكر د�ستوت �أي�ض ًا �أولئك املخدوعني الذين ي�صبحون وقود ًا لها.
دي ترا�سي كلمة الأيديولوجيا .كان يريد �أن وي�صبح املوت يف �سبيل الأيديولوجيا «�شهادة» كربى،
يجعلها املقابل للثيولوجيا (ال��دي��ن)� .أطلقها و�شهامة من �أعلى طراز.
وللأيديولوجيا كهنوتها اخلا�ص� .إنهم ال يرتدون
حتى يتخل�ص من العقائد الدينية التي تعطل
البحث املنطقي العقالين ،معتقد ًا �أن االعتماد الثياب ال�سوداء �أو البي�ضاء كرجال الدين ،ولكنهم
ال يختلفون عنهم يف الدعوة ون�شر
على «علم الأفكار»
العقيدة ،والتب�شري بامل�ستقبل الذي
يجنب الب�شر خط�أ
تعد ب��ه ه��ذه الأي��دي��ول��وج��ي��ا� .إن
العقيدة اجل��ام��دة .مل
الأي��دي��ول��وج��ي��ا ت��ت��ح�� ّول �إىل قوة
يكن يدرك �أنها �ستكون
«ثيولوجيا» ج��دي��دة .اكت�شف الإن�سان �أن الأيديولوجيا مادية عندما تعتنقها اجلماهري،
وي�����ص��ب��ح ب���الإم���ك���ان ق���ي���ادة ه��ذه
فقد راحت كل جمموعة
ت�صنع �أيديولوجيتها� ،سالح فتاك �إذا �أح�سن ا�ستخدامها اجلماهري ب�سهولة كبرية.
ويف ال��وق��ت ال��ذي ال تعود هذه
بعيد ًا عن املعنى الذي
ّ
وح�صنها و�أظهر �أنها الأكمل والأن�ضج الأيديولوجيا ق���ادرة على تلبية
ق�����ص��ده دي ت��را���س��ي،
ح��اج��ات ق��ادت��ه��ا ،ف���إن��ه��م يتخلون
وبالتدرج تتحول هذه
والأنفع.
ع��ن��ه��ا ب�����س��ه��ول��ة ،وي��ه��رع��ون وراء
الأي���دي���ول���وج���ي���ا �إىل
م�صاحلهم اخلا�صة ،كما ح��دث يف
عقيدة ج��ام��دة ،حتى
انهيار االحت��اد ال�سوفييتي .ولي�س
�أن ن��اب��ل��ي��ون زع���م �أن��ه��ا
من الغريب �أن ينقلبوا �إىل املع�سكر
�سبب الهزائم التي حلت
بجي�شه .ومنذ ذلك الوقت حتى اليوم والأيديولوجيا املعادي ،كما فعل �شيفرناتزي و�أمثاله ،وي�شنوا حرب ًا
تخ�ضع للنقد عندما يظهر �أي ف�شل يف ت�صرف على الأيديولوجيا ذاتها التي كانوا يعتنقونها.
هذا قانون عام ،فعندما ال تتطور الأيديولوجيا
�أ�صحابها .ولكن هذا النقد ال ي�أتي من �أ�صحابها ،بل
لتخدم امل�صالح املادية ،تنهار� ،أو تتحول �إىل عقيدة
من خ�صومهم.
بعد �أن ظهرت الكلمة يف �أواخ���ر ال��ق��رن الثامن ع��زاء .فالزارد�شتيون اليوم ،على �سبيل املثال ،ال
ع�شر ،راح النا�س يطبقونها على كل تاريخ الب�شرية ،تخدم عقيدتهم م�صلحتهم املادية ،ولكنهم يجدون
�سر وجودهم وا�ستمرارهم.
فامليثولوجيا �أيديولوجيا وال��دي��ن �أيديولوجيا ،فيها عزاء ،ويرون فيها ّ
وال�سيا�سة �أيديولوجيا ...وحتى العلم �أيديولوجيا ،وهناك الكثري من الأمثلة يف التاريخ .يبدو �أن الأفكار
فعندما نقول «باراديغما» باعتباره الت�ص ّور العلمي ،الأيديولوجيا ت�ستمر و�إن فقدت ارتباطها بامل�صالح
�إمنا هو يف نهاية الأمر �أيديولوجيا ،وال فرق �سوى �أن املبا�شرة .ف���إن قي�ض لها مفكر داهية يعيد �إليها
الباراديغما يف�سح املكان لباراديغما جديد ،كلما ظهر احليوية انتع�شت من جديد ،و�صارت �أداة فاعلة بقوة،
خلل �أو نق�ص يف البارادغما ال�سابق .وهذا ال يحدث كما يف كل احلركات الأ�صولية .ولكن تبينّ �أن مثل
للأيديولوجيا ،فهي �أكرث ثبات ًا ،و�أطول عمر ًا ،حتى �أن هذه التجديدات حتقن العقيدة بدم جديد ،ولكنه دم
�إ�سعايف ال يعيد زخم الروح احلما�سية ال�سابقة .فقد
بع�ض الأيديولوجيات تع ّمر قرون ًا وقرون ًا.
لي�ست الأيديولوجيا �سوى ميثولوجيا جمدت ومل ظهرت الأفالطونية اجلديدة ،ومع ذلك مل ت�ستطع
تعد تفتح �صدرها ال�ستقبال ت�صورات جديدة .ومن �إنقاذ الأفالطونية ،و�إن �صار لها ت�أثري عاملي وا�سع.
عندما تنتهي الأيديولوجيا ،ال يعني �أن النا�س
هنا ب��د�أت الب�شرية ت�صنع الكوارث لنف�سها ،فظهر
التع�صب و�صار احلقد حمرك ًا للعواطف املعادية لأي تعي�ش بال �أيديولوجيا ،بل ينتقلون �إىل �أيديولوجيا
�أخرى .وقد تكون الأيديولوجيا
ت�����ص�� ّور �آخ���ر .وح��ت��ى منيز بني
ك��ي��دي��ة م�����ض��ادة� ،أي يخلقها
امليثولوجيا والأيديولوجيا (�أو
�أ�صحابها مل��ن��او�أة �أيديولوجيا
الثيولوجيا) يكفي �أن ننظر يف
�أخ��رى ،ال ل�شيء �سوى الوقوف
املوقف املعادي لكل �أيديولوجيا
�أخ��رى ،حتى تكون امليثولوجيا العنف مرتبط بالأيديولوجيا يف وج����ه �أ���ص��ح��اب��ه��ا مل�����ص��ال��ح
وغايات ع��دة ...ومن هنا نفهم
قد حتولت �إىل �أيديولوجيا.
ارت����ب����ط����ت مهما كان نوعها :قبلية �أم
ظ��ه��ور امل���ذاه���ب يف الأدي������ان،
وم����������ن ه�����ن�����ا
الأيديولوجيا بالعنف والإرهاب وطنية �أم قومية �أم دينية .فبع�ضها لي�س �أكرث من مناه�ضة
ومناق�ضة ملا هو �سائد .وبذلك
واال����س���ت���ب���داد .ل��ق��د اك��ت�����ش��ف
الإن�سان �أن الأيديولوجيا �سالح وهي حم�شوة باخلرافات وكل ما تتحول الأيديولوجيا �إىل قنبلة
ف��ت��اك �إذا �أح�سن ا�ستخدامها هو مده�ش وغريب ،حتى تكون ع��ن��ق��ودي��ة ،ف��م��ن ال��ع�����ش يظهر
الفراخ ...وهكذا.
وح�صنها و�أظ��ه��ر �أن��ه��ا الأك��م��ل
ّ
والأن�ضج والأنفع .وحتى يقوم م�ش ّوقة جتذب �إليها الأن�صار.
يبدو �أن��ه ال ميكن احلياة من
دون منظومة �أف��ك��ار ،فالإن�سان
بذلك يقنع النا�س �أن م�صاحلهم
هو احليوان الوحيدة الذي يتقن
مرتبطة بهذه الأيديولوجيا،
ا�ستخدام الأيديولوجيا .ويف
وكلما اندفعوا يف �سبيل م�صاحلهم
�ستينيات القرن املا�ضي ظهرت
مت�سكوا بالأيديولوجيا �أك�ثر،
وكلما مت�سكوا بالأيديولوجيا �أكرث �سهل ا�ستخدامهم .ال��دع��وات �إىل �إ�سقاط الأيديولوجيا باعتبارها
فالأديان ،مث ًال ،مل تعرف احلروب الدينية �إال عندما م�ضللة ،ولكنها ظلت م�ستمرة على الرغم من الظروف
حت ّول الدين �إىل �أيديولوجيا ،فظهر �شعار «دين اهلل» اجل��دي��دة ،وعلى الرغم من تقدم البحث العلمي.
وارتبط هذا الدين بامل�صالح املادية ،وانت�شر الغزو واليوم تنت�شر �أفكار جديدة مناوئة للأيديولوجيا،
لن�شر دين اهلل .ومن هنا نفهم «احلرب العادلة» التي بحجة �أن ع�صر ال��ع��ومل��ة ���س��وف يق�ضي ع��ل��ى كل
ابتكرها القدي�س �أوغ�سطني حلماية «دي��ن اهلل»� .أيديولوجيا� .إنه الع�صر العملي الذي ال يعرتف بهذا
فكل فتك بالوثنيني مربر لأنه دفاع عن دين اهلل ...الهراء� .إنه الع�صر الذي يجعل الأفكار مطابقة للعمل
وهكذا .فالأيديولوجيا بحاجة دائم ًا �إىل ما ي�سميه والإنتاج� ...إىل �آخر ما هناك من �أدلة وبراهني.
ال ن��ظ��ن �أن ع�����ص��ر ال��ع��ومل��ة ���س��وف يق�ضي على
�سارتر «كالب حرا�سة» موكلني بحمايتها.
�إن العنف مرتبط بالأيديولوجيا مهما كان نوعها :الأيديولوجيا ،فمنذ �أن �أعلن بو�ش الأب هذا الع�صر،
��ب انهيار االحت���اد ال�سوفييتي ،انت�شت وظهرت
قبلية �أم وطنية �أم قومية �أم دينية .وهي حم�شوة غ ّ
باخلرافات وكل ما هو مده�ش وغريب ،حتى تكون �أيديولوجيات كثرية.
ه���ن���اك ح���ال���ة واح�������دة ف���ق���ط ت��ن��ت��ه��ي ف��ي��ه��ا
م�ش ّوقة جت��ذب �إليها الأن�صار .وه��ي تلهب امل�شاعر
وحتقق امل��ع��ج��زات ،فالعقيدة الأمل��ان��ي��ة لب�سمارك الأيديولوجيا .فعندما ال جند عنف ًا وال �إرهاب ًا ،وال
�ساعدته كثري ًا يف حروبه ،كما �أنها جعلت من �أملانيا احتال ًال وال ا�ضطهاد ًا وال �إمرباطوريات حديدية
كتلة بارود �أيام هتلر .ومن ميزات الأيديولوجيا �أنها مت�سلحة حتى الأ�سنان تفر�ض �إرادتها على الب�شر...
ال جتذب �أ�صحاب امل�صالح املادية فقط ،بل جتذب يكون ع�صر الأيديولوجيا قد انتهى (؟)

العالقات املغاربية
•�أحمد احللواين
تتبو�أ ق�ضايا الرتبية االجتماعية وتر�سيخ الهوية الوطنية لتعزيز االنتماء واالفتخار
مبا قدّ مه الأجداد من �إجنازات و�إبداعات �شواغل وهموم املثقفني النه�ضويني ’ وال�سيما عند
توجه �إبداعي
الأجيال النا�شئة ،للإ�سهام بت�شكيل �شخ�صية املواطن امل�ستقبلي وحفزه على ّ
و�إن�ساين منتج ب�آن معا تتما�شى مع متطلبات التطور العاملي ،و�أهمية التفاعل معه بايجابية
منطلقة بالثقة بالنف�س ،الأمر الذي يحتاج �إىل بلورة خطة علمية للهوية الوطنية م�ستندة
�إىل االلتزام بالأنظمة والإخال�ص للت�ضحيات الكبرية والإبداعات التي قدمها الأجداد.
�ضمن هذا امل�سعى تعقد �سنوي ًا وزارة الأوقاف اجلزائرية بالتعاون مع والية ب�سكرة ملتقى
علميا يف �إطار �أيام الفاحت عقبة بن نافع الفهري وذلك يف جممع �سيدي عقبة الذي ي�ضم
جامعا وقاعة حما�ضرات حديثة ومكتبة عامرة وناديا للإنرتنت �إ�ضافة �إىل �ضريح عقبة
بن نافع.
عُ قد امللتقى �أواخ��ر �شهر �أي��ار املا�ضي حتت عنوان :علماء اجلزائر يف البالد العربية
و�ضم م�شاركات لأكادمييني من اجلامعات اجلزائرية والعربية
والف�ضاء الإفريقي والعامليّ .
والإفريقية قدّ موا فيها �أبحاثا متعددة اجلوانب تناولت �ضمن حماور امللتقى اخل�صو�صية
والعاملية من ال�تراث الفكري والأدب��ي والثقايف االجتماعي اجلزائري ,وتناولت ن�صو�صا
جزا ٍئرية متداولة يف اجلامعات العاملية واملعاهد واملدار�س والكتاتيب الإ�سالمية يف اجلزائر
�إ�ضافة �إىل دور العلماء واملفكرين اجلزائريني يف النه�ضة العربية ب�شكل عام وت�أثريها يف
البلدان الأفريقية وال�سيما يف الوعي الديني والوطني العام والتحرر من اال�ستعمار ,كما
تركزت الأبحاث على عاملية علماء اجلزائر �أمثال � :أبو يعقوب الورجالين و�أبو مدين الغوث
وعبد الرحمن الثعالبي وال�شريف التلم�ساين والأمري عبد القادر وعبد احلميد بن بادي�س
وحممد املبارك ومالك بن نبي والب�شري الإبراهيمي وحممد اركون.
ج��اءت الأب��ح��اث وامل��داخ�لات املقدمة والتي �ضمها كتابٌ مت �إ���ص��داره م���ؤخ��ر ًاُ ،مع ّر ً
فة
باملجاالت املختلفة للمنظومة العلمية والثقافية والفكرية يف �إط��ار البيئة اجلزائرية
وت�أثرياتها يف الف�ضاءات العربية والأفريقية والعاملية مع حماولة الربط بينها وبني الواقع
احلايل وت�أمني البيئة املالئمة لال�ستمرار يف عطاءاتها من قبل الأجيال النا�شئة وتطويرها
مبا يالئم ع�صر االنفتاح العاملي.
�أخذ احلديث عن العالقات املغاربية ال�شامية التي قدّ مها كاتب املقال اهتمام الباحثني
امل�شاركني و�أثار مناق�شاتهم بحكم الأحداث اجلارية يف �سورية و�إ�شكاالتها من جهة وبحكم ما
جهة �أخرى ومما جاء فيها:
يحمله اجلزائريون من �أخ ّوة وتعاطف جتاه �سورية و�شعبها من ٍ
احلديث عن فاعل ّية الأعالم املغاربة يف بالد ال�شام كبرية و�ش ّيقة ب�آن معا  ,فلقد كانت بالد
ال�شام مبا حتمله كلمة (�شام �شريف) من مكانة خا�صة يف التاريخ العربي والإ�سالمي يف �أوج
وتتجه �إليه الأب�صار وتلهج يف مديحه الأل�سن
احل�ضارة العربية  ,ميدانا ترنو �إليه القلوب ّ
بق�صد التق ّرب منه والو�صول �إليه باملهج والأنف�س(وفق م الأرن��ا�ؤوط يف �أحاديث ف�ضائل
ال�شام) وهكذا كان حال الإخوة املغاربة عموما.
فلقد كانت الرحلة �إىل احلج تكت�سي �إ�ضافة �إىل �أهميتها الدينية كركن من �أركان الإ�سالم
ملن ا�ستطاع �إليه �سبيال ,تو ّقفا لزيارة دم�شق ومعاملها امل�شهورة والتي يز ّينها اجلامع الأموي
ً
انطالقة جديدة
الكبري (الذي �أمر بت�شييده اخلليفة الأم��وي الوليد بن عبد امللك وعُ ذ
ومم ّيزة يف فنّ املعمار العربي الإ�سالمي) ,و�إىل اال�ستزادة من علمائها وااللتقاء ب�سكانها
امل�شهورين باملودة ,والتع ّرف �إليهم يف �إطار الأخوة وهو ما جعل العالقة بينهم عالقة ترابط
وم�شاركة مل ت�ستطع ُّ
كل حماوالت الإبعاد والتق�سيم واال�ستغراب منعها �أو ف ّكها ,م�ستذكرين
موقف املغاربة �أثناء الهجوم الأوروبي حتت �شعار (ال�صليبي) على امل�شرق العربي حيث �ش ّكل
عند املغاربة ب�أجمعهم حالة من التح ّفز للدفاع عن امل�شرق العربي  ,وهو ما �أ�شار �إليه ابن
ع�ساكر امل�ؤرخ الدم�شقي ال�شهري �صاحب مو�سوعة <تاريخ مدينة دم�شق> ( 571-499ه)
ـ 1175-1105م
ولقد كتب عن دور املغاربة يف م�ساعدة �أهل ال�شام على مواجهة الهجمة الأوروبية والتي
نظمها متع�صبون ب�شعار (ال�صليبية) ،عدد كبري من امل�ؤرخني يف تلك الفرتة وما بعدها ،منهم
ياقوت احلموي يف معجم البلدان وابن العماد يف �شذرات الذهب وابن جبري يف رحلته واملغربي
يف نفح الطيب وحممد بن عبد امللك املراك�شي يف التذييل والتكملة وال�سبكي يف الطبقات
وكذلك ابن �سعيد املغربي يف حلى املغرب.
ومما قدمنا ن�ستطيع معرفة �أ�سباب اختيار الأمري عبد القادر لدم�شق ملج ًا وموطن ًا ,كما
ن�ستطيع �أن ن�شري �إىل موجات هجرة اجلزائريني �إىل بالد ال�شام وب�شكل خا�ص منها �سورية
وفل�سطني عرب املوجات الثالث للهجرة املغاربية� ,سواء بوثائق ر�سمية من ال�سلطات الفرن�سية
املحت ّلة �أو بدونها ,حيث ا�ستق ّروا يف دم�شق ال�شام وحوران �أو يف القد�س حيث حي املغاربة
حتى الآن �أو حيفا ويافا وعكا وطربية و�صفد  ,و�صار اجلزائريون �أغلبية يف غالب قرى
اجلليل وال�سيما يف هو�شة واحل�سينية ,ويذكر د .عبد اهلل �صالح املغربي يف كتابه <من
جرجرة �إىل الكرمل> �أنّ اجلزائريني �شاركوا �إخوانهم الفل�سطينيني يف الت�صدي ومقاومة
امل�ستعمر الربيطاين واالنتفا�ضات التي قامت �ضد امل�ستعمر كانتفا�ضة الرباق يف القد�س
وثورة ال�شيخ عز الدين الق�سام  ,كما �شاركوا يف مقاومة الغزو االحتاليل ال�صهيوين عام
1948م �ضمن القوات الفل�سطينية والعربية وقدّ موا �شهداء وجرحى  ,كما ت�ش ّردوا مع
ال�شعب الفل�سطيني يف ديار الغربة ( وفق �سليمان ال�شيخ يف هجرات املغاربة �إىل بالد ال�شام) .
�أثار احلديث عن العالقات الأخوية القوية بني مغرب الوطن العربي وم�شرقه الكثري من
املناق�شات التي �أك��دت �أهمية توطيد هذه العالقة وال�سيما يف املرحلة احلالية يف �إطار
الأخ ّوة �أو ًال  ,والأمن الإ�سرتاتيجي ثانيا  ,والتكامل االقت�صادي واملعريف ثالثا ,ال�ستعادة
�إ�شادة ح�ضارة عربية متجددة ,تعيد ل�شعوب املنطقة يف م�شرقها ومغربها �ألقها وم�شاركتها يف
بناء احل�ضارة الإن�سانية يف تطورها ,م�ؤكدة قدرتها على امل�ساهمة يف البناء احل�ضاري العاملي
 ,ويف الدفاع عن ح ّقها يف احلياة احل ّرة الكرمية ,ورفع ّ
كل �أ�شكال الظلم والتبع ّية عنها.كما
َ�ش َّك َل امللتقى فر�صة للباحثني للت�أكيد على �أن تكون عالقات �أقطار الأمة متوافقة مع م�شاعر
�شعوبها وتطلعاتهم الأخوية كما كانت عرب التاريخ القدمي واحلديث.

قضايا وآراء
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تق�سيم فل�سطني ٌّ
حل لعقدة
ذنب موهومة لدى الغرب
•د .يو�سف جاد احلق
وق��ت تنفيذ م�ضامني وعد
من امل��ع��روف تاريخي ًا �أن
بلفور لهم (بالوطن القومي
�سا�سة �أوروب��ا وقادتها كانوا
اليهودي) قد حان ،بعد �أن
دائ���م���ا ع��ل��ى ع����داء ل�ل�أم��ة
قامت بريطانيا االنتداب
ال���ع���رب���ي���ة ،م��ن��ذ احل����روب
ال�صليبية (الفرجنة) قبل اليهود مل يجدوا لهم يف
(بواجبها) يف تهيئة البالد
وال��ع��ب��اد ل��ذل��ك ك��م��ا �سلف
�أل����ف ���س��ن��ة ،وح��ت��ى
يومنا الأر�ض مالذ ًا �آمن ًا عند غري
ح�����س��ب ن�����ص ال���وع���د �إي���اه
ه����ذا ،مل ي��ت��ورع��وا يف ي��وم
من الأي���ام ،عن الكيد لهذه العرب ،فكان جزا�ؤهم �أن ي�ؤتى القائل (بو�ضع فل�سطني يف
�أو�ضاع اجتماعية و�سيا�سية
الأمة ،ومنا�صبتها
اخل�صومة ب�شتاتهم من كل مكان �إىل
توطئة ملنحها وطن َا قومي ًا
ع��ن غ�ير ح��ق دائ���م��� ًا .ك��ان
لليهود).
يحدث ذلك بالغزو الع�سكري فل�سطني لت�ؤخذ من �أهلها.
الغريب �أن ه�ؤالء (دعاة
امل��ب��ا���ش��ر ح���ي���ن��� ًا ،وح��ي��ن�� ًا
ال��دمي��ق��راط��ي��ة وح��ق��وق
ب��ال��ت�����ش��وي��ه ال�ل�ا�أخ�ل�اق���ي
الإن�����س��ان وو� ..إىل �آخ��ر
واالف�تراء املطلق عن طريق
ذلك النفاق) جتاهلوا كون
الإع�ل�ام بو�سائله املتعددة
الفل�سطينيني وال��ع��رب لي�سوا ه��م م��ن جنى على
القدمية واحلديثة على حد �سواء.
من ناحية ثانية درج الأوروب��ي��ون �أولئك على اليهود يف �أوروب���ا� ،إمن��ا هم الأوروب��ي��ون فما دخل
اال�ستهانة بالأمة العربية ،بامتهانهم لكرامتها ،ه�ؤالء يف امل�س�ألة..؟
يحدثنا التاريخ ب���أن اليهود مل يجدوا لهم يف
واال�ستخفاف بتاريخها ومنجزاتها احل�ضارية
ال��ت��ي نهلت م��ن معينها �أوروب����ا حتى و�صلت �إىل الأر�ض مالذ ًا �آمن ًا عند غري العرب ،فكان جزا�ؤهم
يقر به �أ�صحاب �أن ي�ؤتى ب�شتاتهم من كل مكان �إىل فل�سطني لت�ؤخذ
ما هي عليه اليوم ،الأم��ر ال��ذي ُّ
ال�ضمائر احل ّية والوجدان ال�سليمة من بينهم �أمثال من �أهلها ،وعلى �أيديهم وم��ن معهم من الغربيني
(زيغريد هونكة) الأملانية يف كتبها ،منها (�شم�س اغت�صاب ًا بعد تقتيل �أهلها وت�شريدهم يف �أرجاء
العرب ت�شرق على الغرب) وغريها من املن�صفني من الدنيا!
ذل��ك ال��ذي ح��دث مل يكن له �سابقة يف تاريخ
�أعالمهم الدار�سني الباحثني.
من هنا كانت فكرة تق�سيم فل�سطني بني �أهلها الب�شرية .ك��ان قمة الت�آمر وال��غ��در ،عا�ش �آث��اره
و�شتات اليهود الغرباء واحدة من �صور هذا العداء وتداعياته الفل�سطينيون والعرب على مدى قرن
عندما نا�صروا الباطل على احل��ق ،فعمدوا �إىل ك��ام��ل وث�لاث��ة ع��ق��ود حتى ي��وم النا�س ه��ذا وما
تقدميها هدية لبني �إ�سرائيل بذريعة �أنها ( �أر�ض يزالون.
يت�ساءل بع�ضهم :ملاذا مل (مينح /اليهود �أر�ض ًا
بال �شعب متنح ل�شعب بال �أر�ض )!..وفق وعد وزير
خارجية بريطانيا (�آرثر بلفور) يف حينه ،ورفاقه يف �أملانيا ـ هتلر �إثر هزمية �أملانيا يف احلرب العاملية
�أمثال (�سايك�س الربيطاين) و(بيكو الفرن�سي) .الثانية ع��ام  1945وه��م اجل��ن��اة فيما يعرتف
ترى هل عمي ه���ؤالء عن �أن هناك يف هذه البالد �أول��ئ��ك �أنف�سهم..؟ مل��اذا ي��ط�� َّوح بهم �إىل ال�شرق
مدنا وقرى عامرة ب�أهلها ،موارة باحلياة..؟ ماذا عن البعيد غري امل�س�ؤول عما حدث لهم هناك ،و�إىل
القد�س واخلليل وبيت حلم ـ مهد ال�سيد امل�سيح عليه فل�سطني حت��دي��د ًا..؟ �إن��ه اال�ستهتار بالعرب كما
ال�سالم ـ وعن يافا وحيفا ونابل�س وطولكرم وغزة �أ�سلفنا القول ،م�ضاف ًا �إليه احلقد الغربي املت�أ�صل يف
واملجدل واللد والرملة ..وعكا ـ وح�صار نابليون لها نفو�سهم منذ الزمان القدمي على هذه الأمة.
وهناك من امل�ؤرخني -الغربيني بالذات -من قال
ـ وعجزه يف النهاية عن اقتحام �أ�سوارها؟
ب��ل م���اذا ع��ن احل����روب ال�صليبية ق��ب��ل �أل��ف ب�أن �أوروب��ا �إمنا �أرادت �إ�صابة عدد من الع�صافري
ع��ام ،وحمالتها املتكررة على م��دى مائتي �سنة؟ بحجر واحد ،فهي (�أو ًال) تعمل على اخلال�ص من
ه��ل ج����ا�ؤوا �إىل ه��ذه ال��دي��ار ف��وج��دوه��ا خاوية اليهود هناك ،وهي (ثاني ًا) ت�ضعهم مع العرب يف
على عرو�شها ،خالية من ال�سكان..؟ �أه��ل قاتلوا مواجهة ال تنتهي على مدى ال�سنني مع علمهم ب�أن
�أ�شباح ًا �آنذاك!..؟ هل كان (ريت�شارد قلب الأ�سد) العرب معتدى عليهم و�أن اليهود معتدون.
هذا ما ح��دث ،وذروت��ه كانت تق�سيم فل�سطني،
الربيطاين خرافة؟ �أم كان �صالح الدين الأيوبي
ومنحها لهم يف �أ���س��و�أ م��ا ع��رف التاريخ م��ن �صور
�أكذوبة؟
ترى من قاتل الوجود البدائي لليهود يف زمن الت�آمر وال��غ��در ،و�إي��ق��اع الظلم والأذى ب�شعب مل
االن��ت��داب ال�بري��ط��اين على فل�سطني منذ �أوائ���ل ي�سء يف تاريخه كله �إىل �أح��د� ..شعب فل�سطني ـ
الع�شرينات؟ وهل توقفت ث��ورات (�شعب الأر���ض بلد ال�سيد امل�سيح عي�سى بن مرمي عليهما ال�سالم ـ
التي بال �شعب )!..منذ ذلك الزمن حتى  1948الذي نا�صبه اليهود العداء ،و�أنكروه ،وبرغم ذلك
يف وجه الربيطانيني الذين مل ينجو ب�أنف�سهم مع م�ضى الغربيون �أتباعه ينا�صرون �أعداءه ويقدمون
جنودهم �إال ع�شية قرر وزير خارجية بريطانيا بلده �إليهم هدية (جمانية) ،عربون ًا ل�صداقتهم
(�آرن�ست بيفن) �إنهاء االن��ت��داب الربيطاين على (ال�سيا�سية) الال�أخالقية الآثمة.
و�أخري ًا تقول:
فل�سطني ،والرحيل عنها بعد �أن هي�أت الظروف
لو كان للغرب ن�صيب� -أي ن�صيب -فيما يدعيه
لت�سليمها للأفاقني من ع�صابات بني �إ�سرائيل يف 15
�أيار عام  ،1948تنفيذ ًا ملا وعدهم به بلفور ومن من حر�ص على (حقوق الإن�سان يف احلرية والعدل
قبله (ثيودور هرتزل) اليهودي احلاقد على �سائر وحق تقرير امل�صري) لكان حري ًا به اليوم التكفري
عن ذنبه ـ وهو بحجم اجلبال الروا�سي -يف حق
�شعوب الأر�ض..؟
�سئل مو�شي داي��ان ذات مرة ب���أي حق ت�أخذون الفل�سطينيني ،وما �أ�صابهم من �أذى وما ّ
حل بديارهم
فل�سطني من �أهلها ف���أج��اب�( :إذا مل يكن باحلق م��ن دم���ار ،وب��غ�يره��م م��ن ال��ع��رب ك��ذل��ك ،يف �شتى
إر�ضاء لع�صابات اليهود� ،أعمدة الإرهاب
التاريخي فبحق “دماء” رجالنا م��ن الأرغ���ون �أقطارهمً � ،
وليحي و�شيرتن والهاجاناه ،ثم جي�ش الدفاع)� .إذن العاملي ،على مدى حقبة من الزمن تنوف على قرن
كامل وحتى ال�ساعة ،و�إال..
كان هناك �شعب يقاوم وي�ست�شهد يف �سبيل وطنه.
(فال�شرق �شرق والغرب غرب ولن يلتقيا) ،على
ولكن مل��اذا ك��ان ذل��ك التوقيت يف  22نوفمرب
حد قول ال�شاعر الربيطاين (كبلنج).
 1947لتق�سيم فل�سطني..؟
�أم��ا الفل�سطينيون ،ومعهم املخل�صون من بني
أمة ر�أى
لأن الغرب كما �أ�سلفنا ي�ستهني بالعرب ك� ٍ
�أن يكفّر عن ذنبه (املفربك امل�صطنع) جتاه اليهود قومهم ،فلي�س �أمامهم من �سبيل للخال�ص ولتحقيق
عما حلق بهم على �أيدي النازيني يف �أملانيا وبولونيا �آمالهم يف التحرير وا�ستعادة حقوقهم املغت�صبة
وغريها مما �أ�سموه (الهولوكو�ست) فلم يجدوا �أ�سهل كافة �سوى طريق واح���د ،وال طريق ���س��واه ،هو
عليهم من فل�سطيننا لكي مينحوها لبني �إ�سرائيل موا�صلة الن�ضال واملقاومة حتى الن�صر املبني الذي
تعوي�ض ًا لهم عن (�ضحاياهم) هناك ،ال �سيما و�أن ال حمالة � ٍآت غري بعيد.

• مالك �صقور

نقطة على حرف

امل�س�ألة اليهودية
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ليس مصادفة أن يكتب كارل ماركس وهو
الفيلسوف والمفكر الذي يتهم بأنه من أصول
يهودية »:المسألة اليهودية «ع��ام 1844؛
وليس مصادفة ،وليس عبثًا أن يكتب فيودور
دوستويفسكي الذي ّ
إن لم يكن أعظم روائي في
العالم فهو من أعظم روائيي العالم النادرين،
أن يكتب أيضًا وتحت العنوان نفسه »:المسألة
اليهودية» عام .1877
عندما كتب كارل ماركس »:المسألة اليهودية»
لم يكن قد انعقد مؤتمر الصهيونية األول
في مدينة «ب��ال» بسويسرا ،بزعامة هيرتزل.
ولم تكن أحالم هيرتزل قد تحققت في إقامة
(وطن قومي لليهود في فلسطين) .وهذا ّ
يدل
ً
ويبرهن على أن ماركس أوال ،ودوستويفسكي
ثانيًا استشعرا الخطر الداهم المقبل من سلوك
اليهود وتصرفاتهم في المجتمعات التي كانوا
يقطنون فيها.
فتحت ع��ن��وان (األن��ان��ي��ة ال��ي��ه��ودي��ة)؛ كتب
ماركس »:يطالب اليهود األلمان بالتحرر ،فبأي
ّ
تحرر يطالبون؟ التحرر بوصفهم مواطنين ،أم
يدعون للتحرر السياسي؟
ويستشهد ماركس بما قاله برونو بوير « :في
ألمانيا ،ليس ثمة إنسان متحرر سياسيًا.
ونحن لسنا أح��رارًا .فكيف نستطيع تحريركم
؟ وإن��ك��م ي��ا معشر اليهود ،ألن��ان��ي��ون ،حين
تطالبون ألنفسكم ،بسبب أنكم يهود ،بانعتاق
خ��اص؛ فعليكم أن تعملوا بوصفكم ألمان،
على االنعتاق السياسي أللمانيا ،وبوصفكم
بشرًا ،على االنعتاق البشري .والنوع الخاص
ّ
تحسوه ،ليس
الضطهادكم وعاركم ،عليكم أن
بوصفه ش��ذوذًا عن القياس .وإنما في األصح
بوصفه تأكيدًا للقياس» ويتساءل مرة أخرى:
أم إن اليهود يطالبون بأن يوضعوا على قدم
المساواة مع الرعايا المسيحيين؟ فهل يعترف
ّ
اليهود بالمسيحية؟ وأنى لأللماني أن يهتم
بتحرر اليهودي ،إذا كان اليهودي ال يهتم
بتحرر األلماني؟»
وعندما يطالب اليهودي بالتحرر من الدولة
المسيحية ،يطلب بأن تتخلى الدولة المسيحية
ع��ن وهمها الديني المسبق ،فهل يتخلى
اليهودي عن وهمه الديني المسبق ،إذن فهل
يحق له أن يطالب آخر بالتنازل عن دينه؟
ّ
يفصل ماركس في مسألة الدولة المسيحية،
استنادًا إلى امتيازها ،لكن اليهودي ال يستطيع
م��ن جهته ،أن يقف م��ن ال��دول��ة إال موقف
اليهودي .يعني موقف الغريب».
ذلك ،أن اليهودي يعارض القومية الحقيقية
بقوميته الوهمية .والقانون الحقيقي ،بقانونه
الخيالي ،إن اليهودي يظن أن من حقه االنفصال
« واليهودي
عن سائر البشرية» .يقول:
ال يشارك مبدئيًا ،في الحركة التاريخية ،ألنه
يطمح إلى مستقبل ليس بينه وبين المستقبل
العام اإلنسان أي سمة مشتركة ،وهو يعتبر
نفسه بمثابة عضو من الشعب اليهودي ،ويرى
أن الشعب اليهودي هو الشعب المختار».
ويعود ماركس للتساؤل من جديد »:إذن فبأي
حق ،أيها اليهود تطالبون بالتحرر؟ أبسبب
دينكم؟ إنه العدو اللدود لدين الدولة.
أألن��ك��م م��واط��ن��ون؟ ليس ثمة مواطنون في
ألمانيا.أم ألنكم بشر؟ إنكم لستم بشرًا» .كتب
ماركس العناوين الفرعية التالية :بين اليهود
والمسيحية ،اليهودية وال��دس��ت��ور ،التحرر
السياسي والتحرر اإلنساني ،الدولة الدينية
والدولة الديمقراطية ،طريق التحرر الجذري
من اليهودية ،جوهر اليهودية ضد التحرر،
واقع اليهودية :المتاجرة والمال .اليهودية
والجزويتية شقيقتان.

يعرض ماركس بطريقة موضوعية علمانية
قضية الدين والدولة والسياسة والحرية .ويرى
ُ
ماركس أن المسألة اليهودية تطرح بصورة
تختلف تبعًا للدولة التي يعيش اليهودي في
ظلها .وهذا ما أثبتته الوقائع التاريخية ،عن
الجماعات اليهودية ،الذين يقطنون في شتى
أنحاء العالم.
وف��ي س��ي��اق حديثه ع��ن مطالبة اليهودي
بالتحرر ،يقول»:إن التحرر السياسي لليهودي،
وللمسيحي ،وبتعبير موجز ،لإلنسان المتدين،
إنما ه��و تحرير ال��دول��ة م��ن اليهودية ومن
المسيحية ،ومن الدين بصورة عامة» فمن وجهة
نظر ماركس ،إن الدولة ،بوصفها دولة ،وبنمطها
الخاص بجوهرها ،تتحرر من الدين بتحررها من
دين الدولة .أي ،أن تكون سيادة القانون فوق
كل دين .وفي رأي��ه :إن التحرر السياسي من
الدين ،ليس هو التحرر بصورة مطلقة وكلية
من الدين .ذلك ،ألن التحرر السياسي ليس هو
النمط المطلق الكلي للتحرر البشري.
إن ال��ذي اضطر ماركس للحديث عن التحرر
ال��دي��ن��ي ،وال��س��ي��اس��ي ه��و مطالبة اليهود.
وإص���راره���م على ت��ح��رره��م م��ع اإلب��ق��اء على
يهوديتهم المتفوقة على كل األديان .وبعدم
االعتراف بأديان أخرى.
ي��ق��ول م��ارك��س »:يجب أن ال نبحث ع��ن سر
اليهودي في دينه ،بل يجب أن نبحث عن سر
ً
الدين في اليهودي ،ويتابع متسائال :ما هو
األس��اس الدنيوي لليهودية ويجيب :إنها
المصلحة العملية .والمنفعة الشخصية.
ي��ع��ت��رف م��ارك��س ب���أن ن��ش��اط ال��ي��ه��ودي��ة،
متناقض ومناهض للمجتمع أي مجتمع يكون
فيه اليهودي »:إذن ،فنحن ُّ
نقر بأن ثمة في
اليهودية عنصرًا عامًا وحاليًا مناهضًا للمجتمع،
وهو عنصر ُد َ
فع بالتطور التاريخي الذي ساهم
فيه اليهود ،من هذه الوجهة السيئة ،مساهمة
نشيطة ،إلى نقطة األوج في الزمن الحاضر ،إلى
ارتفاع ال يستطيع معه إال االنحالل».
ويتطرق م��ارك��س إل��ى نظرة اليهودية إلى
االستكبار ،واحتقار اآلخرين ،فيقول:
«وما يتضمنه الدين اليهودي في شكل مجرد،
هو :ازدراء النظرية ،والفن والتاريخ ،واإلنسان،
المعتبر غاية في ذاته ،إنما هو وجهة النظر
الواقعية الواعية ،فضيلة رجل المال ،وحتى
العالقات بين الرجل والمرأة تصبح موضوعًا
للتجارة ،فالمرأة تصبح سلعة يتاجرون بها-
إن قومية اليهود الوهمية هي قومية التاجر،
قومية رجل المال» .إلى أن يقول:
« المال هو إله إسرائيل المطماع ،وأمامه ال
ينبغي ألي إل��ه أن يعيش .إن المال يخفض
ّ
ويحولها إلى سلعة .المال
جميع آلهة البشر
ّ
هو القيمة العامة والمكونة في ذاتها لجميع
ِاألش��ي��اء .ول��ه��ذا السبب ُج ّ
���رد العالم بأسره
من قيمه الخاصة .عالم البشر وكذلك عالم
الطبيعة ،إن المال هو جوهر اإلنسان المفصول
عن اإلنسان ،وهذا الجوهر الغريب يسيطر عليه
ويستعبده .لقد أصبح إله اليهود إلهًا دنيويًا
وغدا إله الناس السفتجة ،هذا هو اإلله الحقيقي
لليهودي ،فإلهه ليس إال سفتجه وهمية».
ويخلص ماركس إلى القول :التحرر االجتماعي
لليهودي ،إنما هو تحرير المجتمع من اليهودية.
ً
ويؤكد مرة أخرى قائال:
إن التحرير اليهودي ،في معناه األخير ،يقوم
في تحرير اإلنسانية من اليهودية»
وبعد ذلك ،تقولون ،إن ماركس كان يهوديًا!!!
بقي أن أع��رض رأي دوستويفسكي الكاتب
األشهر في العالم ،عن «المسألة اليهودية».
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من منط التفكري «اخلطي»
�إىل التفكري «الت�شابكي»

• د.عاطف بطر�س

وما �أجنز �ضمن عالقات اللغة من داخلها ويف التداول
ـ1ـ
ع��امل اليوم �شديد التداخل والتعقيد ،ميتاز الإب���داع���ي (ال��ل��غ��ة وامل��ج��ت��م��ع) يف ال�����ص��ورة وتبعية
ب�سرعة متغرياته وتفاعل ت�أثرياتها� ،إذ يعجز الأ�شكال ،وحتويلها �إىل �أ�صنام للعبادة .عملية التجاوز
العقل فيه عن الإحاطة مبا �أنتجه ،لت�شابك املحلي ال ميكن �أن تتم �إال بعد ا�ستيعاب ومتلك مل حتقق يف
بالإقليمي ،بالعاملي ،يف وحدة الت�شكل وال�صريورة .ال�سابق.
تفكيك ه��ذا الت�شابك والتداخل وح��ل عقده
ال�شاعر ثوري بتكوينه ،وطبعه ،وممار�سته ،ال يطيق
املتعالقة ،ال ميكن �أن ن�صل �إليه وفق منط التفكري حلريته �أن ت�ؤ�سر �أو ت�صادر ال من اللغة ،وال من �أ�شكال
اخلطي ،التتابعي ،الذي يف�ضي فيه ال�سبب الأول �إىل التعبري الفنية ،وال من �أنواع اال�ستبداد املختلفة.
الثاين ،فالثالث ،فللواقع منطقه ،وقد ال ت�سري فيه
�إذا كانت مهمة الفل�سفة فهم العامل ،وتف�سريه ،فقد
الوقائع وفق الرتتيب ال�سببي� ،إذ يتم االنتقال بك�سر �أ�صبحت بعد مارك�س تهدف �إىل معرفة الطرق العلمية
التتابع اخلطي ،وفق منظورات املنطق ال�شكلي.
لتغيري الواقع ،واالنتقال به من عامل ال�ضرورة �إىل
من
��ث�ير
ك
من��ط ال��ت��ف��ك�ير اخل��ط��ي ي��ن��ط��وي ع��ل��ى ال��
رح��اب احل��ري��ة ...فهل ثمة عالقة ما بني ال�شاعر
اجلربية واحلتمية ،التي ت�صادر حرية التنقل بني والفيل�سوف؟
م��ك��ون��ات امل�����ش��اك��ل (مدخالتها
�أل��ي�����س ال���ه���دف واح�����داً!؟
وخم���رج���ات���ه���ا) ،وه�����و ي��ق��ود
ال��ث��ورة على ال��راه��ن ال��راك��د
�أ���ص��ح��اب��ه �إىل ح��ال��ة ا�ستالب
وت��غ��ي�ير ال��ث��اب��ت وامل��ت��خ��ل��ف
وم�صادرة لقدرتهم على الإحاطة
ف��ي��ه ،وحت��ط��ي��م اال���س��ت��ق��رار
بتفاعل الأحداث ومعرفة طرق
اخلانع واملف�ضي �إىل الأ�سون
�سريوراتها.
والعفونة .مما ال �شك فيه� ،أن
���وم
ي
���
ل
ا
ال�������س���وري
و���ض��ع��ن��ا
منط التفكري اخلطي ينطوي على الو�سائل خمتلفة ،والأدوات
بتداخله وتعقّده ال ي�سعفنا فيه
متباينة ،لكن ال��ه��دف يبقى
من��ط التفكري التتابعي ،فنحن
التي
واحلتمية،
اجلربية
من
الكثري
واحداً ،وهو االرتقاء بالإن�سان
ب�أم�س احل��اج��ة �إىل من��ط �آخ��ر ت�صادر حرية التنقل بني مكونات �أ����س���ا����س ال���وج���ود وغ��اي��ت��ه،
م��ن التفكري ،ي�سميه الدكتور
والعمل على ا�سرتداد �إن�سانيته
�سمري م��رق�����ص بنمط التفكري امل�شاكل (مدخالتها وخمرجاتها) امل����ه����دورة يف ع����امل رب��وب��ي��ة
(الت�شابكي) ،وه��و ال��ذي يعالج
ال�سوق واالغ�تراب ،واالرتهان
امل�سائل املطروحة يف وحدتها
لل�سلعة ،وال�سعي ال���د�ؤوب من
العالئقية ،فنخرج عن جربية
�أج���ل �إن�����س��ان ���س��وي م��ت��وازن،
ال��ت�����س��ل�����س��ل اخل���ط���ي ،وم��ن��ط��ق
يعي�ش يف جمتمع ينتفي فيه
التتابع ال�سببي .هذه الطريقة
كل �شكل من �أ�شكال اال�ضطهاد
يف التفكري ت��رب��ط املحلي بكل
واال���س��ت��غ�لال ،وي��ق�����ض��ى فيه
مكوناته (�أ���س��ب��اب��ه ونتائجه)
ع��ل��ى ال��ع��ن��ف ،جمتمع ت�شبع
بالإقليمي ..بالعاملي ،على �أ���س��ا���س ج��ديل يتجاوز
فيه حاجات النا�س املادية واملعنوية ،وي�شعر �أبنا�ؤه
الثنائيات ال�ضدية املغلقة ،بحث ًا عن تو�سيع دوائ��ر
ب�أخ َّوتهم الإن�سانية ،ويعملون مع ًا من �أجل قيم احلق
االت�صال وتثبيتها ،دون تنا�سي العالقة الع�ضوية بني
واخلري والعدل واجلمال.
الداخل واخلارج ،مع ت�أكيد �أهمية املكونات الداخلية،
فال�شاعر فيل�سوف يف �أهدافه ،والفيل�سوف �شاعر يف
واالع�تراف ب�أن اخل��ارج مهما كان يتمر�أى يف النهاية
غايته ،فما من �شاعر عظيم� ،إال ويف داخله فيل�سوف
ويت�شكل وفق قوانني ومعطيات الداخل.
منط التفكري الت�شابكي ،متليه �ضرورات الواقع ،فهو بحجم قامته الإبداعية ،وال من فيل�سوف كبري �إال وفيه
وحده القادر على فهم وا�ستيعاب ما يتفاعل يف عمقه� ،شاعر عظيم ،فال�شعر والفل�سفة (ال�شاعر والفيل�سوف)
لأن الظاهر ال يعك�س بال�ضرورة ما جتي�ش به الأعماق ،وجهان حلقيقة واحدة ،هي الإن�سان يف ع�شقه للحرية،
ويف �سعيه لالنعتاق فرد ًا وجمتمع ًا.
وقيا�س املوجة ،ال يتم على ال�سطح ،و�إمنا يف القاع.
ـ 3ـ
للتمييز بني العار�ض (ال��ط��ارئ) وب�ين (التاريخي
ال�شاعر متمرد على �أمن��اط التفكري ال�سائدة ،فهي
املرتاكم) نحتاج �إىل منط من التفكري قادر على ك�شف
ومعرفة جتليات التاريخي يف ال َعر�ضي ،والكيفيات التي ال تلبي حاجته ،وال تر�ضي تطلعه .فبفعل حالته
جتعل من تراكم العر�ضي تاريخي ًا .وهنا يخذلنا منط ال�شعورية ،وت��وت��ره ال��دائ��م ،والقلق املت�ساكن معه،
التفكري اخلطي يف الو�صول �إىل �أحكام ميكن الوثوق ومزاجه النزق ،وت�شظيه بني املمكن والواقع ،يحتاج
بها ،وتقربنا من احلقيقة التي تنزاح وت��راوغ ب�شكل �إىل منط تفكري ي�سعفه يف �سرب الواقع والك�شف عن
دائم .والإم�ساك بها ،ي�ستدعي حراك ًا فكري ًا بعيد ًا عن �أعماقه والتنب�ؤ مب�ستقبله .فالتفكري اخلطي يخذله،
التقليدية والنمطية ،هذا الفكر الذي ت�شكل وتبلور ويجه�ض �إمكاناته ،لأنه حمكوم بالتمرد على الثبات،
بعد ازدهار املعارف وتنوعها اخلالق يف حوارية تغتني وال بد له واحلالة هذه ،من التفكري الت�شابكي بوعي
مبا حتققه كل معرفة يف حقلها اخلا�ص .فالعامل اليوم منه �أو بغريه .لأن هذا التفكري هو الطريقة الوحيدة
مبقدار ما متيل فيه املعرفة �إىل التخ�ص�ص والغو�ص يف التي حترره من النمطية واملحدودية ،واجلربية.
�أم��ا الفيل�سوف فهو �أق���رب م��ن الناحية النظرية
العمق ،يحتاج �إىل االنت�شار يف املدى ،على �أ�سا�س مبد�أ
التطور الأفقي والعمودي ،الذي �ساعدت على انت�شاره واملنطقية� ،إىل من��ط التفكري اخل��ط��ي ،لأن��ه يربط
ثورتا املعلومات واالت�صاالت ،بانفتاح املكان واخت�صار الأ�سباب بالنتائج ،واملقدمات مبا تف�ضي �إليه ،لكن
فال�سفة اليوم ،ومفكريه ،ب�سبب التقدم املعريف ،هجروا
الزمان.
ه��ذا النمط من التفكري ،ال��ذي يقود يف النهاية �إىل
ـ 2ـ
يقول جاكوب�سن :ال�شعر عنف منظم �ضد اللغة .كما الأحادية ،و�إىل �شكل من ال�صنمية� ،إىل رحاب التفكري
يقول �آخر :ال�شعر لغة يف اللغة� ،أي هو خلخلة وت�صدع الت�شابكي التعددي ،تاركني النمطية ،خلف ظهورهم،
ِّ
الدال وا�ضعني ال��وح��دة على �أ�سا�س االخ��ت�لاف والت�شابك
للغة التوا�صل ،وارتقاء بها ،وحترير للعالقة بني
واملدلول ،واالنتقال بها �إىل ف�ضاءات الداللة الرحبة .واملغايرة ن�صب �أعينهم.
بهذا املعنى ت�صبح مهمة ال�شاعر حتطيم ما ا�ستقر
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البلطجي �أردوغان ولوزان
•د .علي دياب
يقول املثل� :إذا مل ت�ستح فافعل ما �شئت ،وعلى ما يبدو �أن ال�سلطان املغرور
قد �أ�صيب بعمى الب�صر والب�صرية عندما يتحدث عن اتفاقية لوزان التي ُظلمت
مبوجبها تركيا على حدّ زعمه ،و�أنّ كمال �أتاتورك تخ ّلى عن �أجزاء تعود لرتكيا
مبوجب هذه االتفاقية بينها وبني الدول الغربية بعد انتهاء احلرب العاملية
ّ
املتنطح لزعامة
الأوىل� ،إثر هزمية دول املحور ،وفات هذا ال�سلطان املعتوه،
الإ�سالم ال�سيا�سي العاملي� ،أن حدود تركيا يومها مل تكن �شاملة لواء الإ�سكندرون
العربي ال�سوري ،و�إمنا ا�ستغلت تركيا الظروف الدولية قبل بدء احلرب العاملية
الثانية ،و�أقدمت على �ضم اللواء الذي كان يومها خا�ضع ًا لال�ستعمار الفرن�سي
كبقية الأرا�ضي العربية ال�سورية واللبنانية ،ومتت ال�صفقة بتواط�ؤ غربي مف�ضوح
ومك�شوف للقا�صي والداين!! �أما �أن يعود اليوم ال�سلطان الأردوغ��اين ليتهم كمال
�أتاتورك باخليانة الوطنية لتخليه عن املو�صل وحلب ،وهو البطل القومي!! الذي
�سيعمل على �إعادتهما �إىل الأر�ض الرتكية؟ فهذا ال�سلوك ال يو�صف بالغرور فح�سب،
و�إمنا هو �سلوك �أرعن ،وي�شري �إىل �أن �صاحبه غري متوازن ،و�أنه فقد احلدود الدنيا
ملا يجب �أن يتحلى به �أي �إن�سان عاقل ،فكيف �إذا كان هذا الإن�سان رئي�س ًا؟؟ وهنا
ن�س�أل هذا ال�سلطان اجلديد ،مل تطالب باملو�صل وحلب ،وال تطالب بكل الأقاليم
التي و�صلتها الإمرباطورية العثمانية املتوغلة يف عمق �أوروبا �إىل �أن و�صلت النم�سا،
و�شرق ًا �إىل �أذربيجان ،ومبا فيها الوطن العربي بكامله؟ وكيف �آلت فيما بعد وانكف�أت
و�أ�صبحت الإمرباطورية العجوز املهرتئة املت�آكلة ،والتي بد�أ الغرب بتقا�سم تركتها
�أو ما تعورف عليه :تركة الرجل املري�ض ،وملاذا ال يجر�ؤ �أردوغ��ان على املطالبة
بتلك الدول وامل�ساحات ال�شا�سعة التي احتلها العثمانيون يف يوم من الأيام ،طاملا �أنه
يحلم بعودة اخلالفة العثمانية وهو الذي �سيرتبع على عر�ش هذه اخلالفة؟؟ و يا
ترى �أال يحق لنا نحن العرب �أي�ض ًا �أن نطالب يف الأندل�س التي حكمناها لأكرث من
ثمانية قرون ،و� ّأ�س�سنا فيها ح�ضارة عربية �شاخمة يف وقت كانت �أوروبا غارقة يف
اجلهل والظالم ،و�أمريكا مل تكن قد اكت�شفت بعد ،الأمر الذي ي�شهد له الأوربيون
قبل غريهم ،و�أن الف�ضل يعود �إىل هذه احل�ضارة �أي العربية يف نه�ضة احل�ضارة
الأوروبية فيما بعد ومن خالل اجل�سر الإ�سباين ،وك�أن غرور �أردوغان �أعماه ،عما
اتفق عليه العامل وال�سيما بعد احلرب العاملية الثانية حول احلدود الدولية وما
هو متبع يف حمكمة العدل الدولية وغريها من منظمات �إقليمية �أال وهو مقاومة �أي
حماولة لتعديل احلدود القائمة منذ عهد اال�ستعمار� ،إال �أن �أردوغان توهم �سقوط
احلدود الدولية ،واختالط اجليو�ش بامليلي�شيات!! وتنا�سى �أردوغ��ان ما يفعله
ال����ت���رك��������ي
يف ال�����ش��ع��ب
ع�����س��ك��ري�ين
وب�أبنائه من
ع���ج���ت
�إذ
وم�����دن�����ي��ي��ن
ّ
م�����ن ق�����ض��اة
�سجونه بهم
و������ض�����ب�����اط هذا ال�سلوك ال يو�صف بالغرور فح�سب ،وج��������ن��������ود
يف �أج����ه����زة
وم����وظ����ف��ي�ن
ال��������دول��������ة و�إمنا هو �سلوك �أرعن ،وي�شري �إىل �أن كافة ،بحجة
االن������ق���ل��اب
ت���ورط���ه���م يف
�صاحبه غري متوازن،
و�����س����ع����ي����ه
الأخ�������ي������ر،
�أن���ف���ا����س كل
ال��دائ��م لكتم
ب����رك����اب����ه!!
م���ن مل ي�سر
اجلو خال له،
متوهم ًا يف �أنّ
وهو الآن يف ذروة قوته ،وغريه يف غاية �ضعفه ،وبالتايل جل�أ �إىل تغيري خرائطه
و�أن قوته �ست�سمح له �أن يحقق �أطماعه يف تعديل معاهدة لوزان؟ م�ستثمر ًا ما يتبجح
به يف حماربة «داع�ش» ،متخذ ًا من هذا ال�شعار ذريعة لإعادة ر�سم حدود املنطقة
العربية وبالتن�سيق مع �أ�سياده يف الغرب الأمريكي والأوروب��ي ور�أ�س حربتهما يف
املنطقة الكيان ال�صهيوين� ،إذ يعمدون جميع ًا على تق�سيم منطقتنا على �أ�س�س �إثنية
وطائفية مقيتة ،وهذا ما يخدم عدونا ال�صهيوين بالدرجة الأوىل ويحقق احللم
الأمريكي يف االنتقال عملي ًا �إىل ما ي�سمى بال�شرق الأو�سط الكبري الذي تكون فيه
«�إ�سرائيل» الدولة الطائفية الأقوى والأو�سع نفوذ ًا �أمني ًا واقت�صادي ًا وع�سكري ًا
املق�سمة واملجز�أة تدور يف فلكها ،كما هو حالها اليوم مع بع�ض الأنظمة
وبقية الدول ّ
العربية الهزيلة والعميلة!
ولكننا نقول ل�ل�إم�براط��ور امل��غ��رور :ل�ست الأول مم��ن يخاطر وي�سري يف هذا
اخلط ،فهناك من �سبقك وكانت نهايته وا�ضحة ،فها هو هتلر عندما �أراد تو�سيع
�إمرباطوريته ،فكانت نهايته اخل�سارة واالنتحار وتق�سيم �أملانيا؟ وبتقديرنا هذا
ما ينتظر �أردوغ��ان فيما يقوم به من مغامرات غري حم�سوبة ،و�إذا ظن �أن العرب
هم تلك الأنظمة الهزيلة التي تواط�أت معه وت�آمرت على �شعبها يف كل من �سورية
والعراق وليبيا واليمن وغريها؟ فهو واهم وال يرى �أبعد من �أنفه ،فالأمة العربية
ب�شعبها العربي احلي هي الأ�سا�س وهي التي �ستكون ال�صخرة القوية التي لن
ت�سمح لأردوغان وعمالئه و�أ�سيادهم من النيل من هذه الأمة ومن �سيادتها وعزتها
وكرامتها ،طال الزمن �أم ق�صر ،فهي املنت�صرة بف�ضل ال�شرفاء من �أبنائها وبف�ضل
ي�سجلوا املوقف الوطني والقومي،
املقاومني الذين رف�ضوا اخلنوع والذل و�أبوا �إال �أن ّ
املوقف املقاوم للغرب وللكيان ال�صهيوين ،و�ستبقى فل�سطني هي بو�صلتهم وهي
الق�ضية املركزية للأمة العربية ،ولن ينفعهم افتعال هذه املعارك هنا وهناك،
وحتت ما �سمي «بالربيع العربي»؟ ظن ًا منهم �أن ذلك �سيفقد هذه الق�ضية ،و�سينقلون
املعركة العربية التي من املفرت�ض �أن تكون مع الكيان ال�صهيوين ،لتح�صل بني العرب
�أنف�سهم بل و�ضمن القطر العربي الواحد ،ولكن ذلك كله �سيدعم االجتاه القومي
ويحقق له املتعة وال�صالبة ،ليمكنه يف امل�ستقبل من ال�صمود و دحر كل القوى
املتواطئة والقذف بها �إىل مزابل التاريخ.
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غري
•د.منى اليا�س
قال ال�شاعر:
مل مينع ال�شرب منها غري �أن نطقت
حمامة يف غ�صون ذات �أوقال
غري :من حروف املعاين تكون نعت ًا ،وتكون مبعنى
(ال) وقوله تعاىل}:ما لكم ال تنا�صرون{
املعنى :ما لكم غري متنا�صرين ،وقيل (غري ) مبعنى
(�سوى) وهي كلمة يو�صف بها وي�ستثنى ،ف�إن و�صفت
�أتبعتها �إع��راب ما قبلها ،و�إن ا�ستثنيت بها �أعربتها
بالإعراب الذي يجب لال�سم الواقع بعد �إال.وحينما
وردت (غري) فهي تدل على املخالفة .وهي نكرة ،وهي
مبهمة بل �شديدة الإبهام حتى ك�أن مدلولها ال يقبل
التعيني.لكننا لو دققنا النظر يف �سياقها يف كثري من
اجلمل ،وجدنا �أن �إبهامها ي�ضعف �أو ي��زول؛ من ذلك
�أن تقع بني �ضدين كما يف قولنا(:الكرم غري البخل)،
و(البيا�ض غري ال�سواد) .وكما يف الآية الكرمية(:اهدنا
ال�صراط امل�ستقيم �صراط الذين �أنعمت عليهم غري
املغ�ضوب عليهم) .يرى الأخف�ش� :أن غري هنا تعرب
نعت ًا(للذين) �أو ب��د ًال .وي��رى �صاحب امل�صباح املنري:
�أن (غ�ير) يف الآي��ة و�صفت بها املعرفة؛ لأنها ا�شبهت
املعرفة ب�إ�ضافتها �إىل املعرفة فعوملت معاملتها .ويرى
ابن احلاجب� :أن (غري) �إذا وقعت يف تق�سيم حا�سم فهي
معرفة كما يف الآية ال�سابقة .ويتابع الزبيدي فينقل
يف معجمه� :أن (غ�ير) قد تت�صرف يف بع�ض املوا�ضع
بالألف والالم .والالم لي�ست فيها للتعريف ولكنها الالم
املعاقبة للإ�ضافة .وقد يحمل الغري على ال�ضد في�صبح
دخول الالم عليها بهذا املعنى.
وال�����س���ؤال :ه��ل يجوز �أن نقول (ال��غ�ير) بدخول
(�أل)؟ اجلواب هو :نعم .فالألفاظ �أوعية املعاين وهذه
مهمتها .فعلى املتكلم �أن يبذل كل قوته وحيله لأداء
معانيه �سواء �ألف �أو ترجم.
جاء يف كالم الفيل�سوف ابن ر�شد يف تلخي�ص لكتاب
اخلطابة لأر�سطو يف الكالم على الف�ضيلة (الإنعام على
الغري �-إذا مل ي�ستفد املنعم منه �شيئ ًا-هو مما ميدح به،
ومن ال�شرف �أال يحتاج الإن�سان �إىل الآخرين بل يكون
مكتفي ًا بنف�سه) .ويقول يف �آخر تلخي�صه( :مقاي�سة
الإن�سان نف�سه مع غريه ال ت�صح �إال من الرجل الفا�ضل).
فنحن نرى ثالث كلمات (الغري) ،و(الآخرين) و(غريه)
وكلها مبعنى واحد وكلها ف�صيحة .وحني تكون (غري)
مبعنى ال�ضد ي�صح �إدخ��ال (�أل) عليها فيقال (الغري)
كما هنا فنحن ن�ستعملها مبعنى (الآخر) ترجمة الكلمة
( ) othenالإنكليزية.
�أم����ا ع��ب��ارة (ع��ل��ى ال��ط�لاب ال��غ�ير مكملني يف
اختباراتهم مراجعة �أ�ستاذ املادة) فهي خط�أ و�صوابها:
(على الطالب غري املكملني) لأن (الغري) هنا ال ت�ضاف
�إىل نكرة ،ورمبا كان من املفيد �أن نذكر كلمة ابن جني:
�إن العرب كانوا �إذا ح�صنوا املعاين ت�ساحموا يف العبارة.
وبنات غري :الكذب .ويف الأ�سا�س :جاء ببنات غري.
�أي ب�أكاذيب ،قال ال�شاعر:
�إذا ما جئت جاءت بنات غري
و�إن و َليت �أ�سرعن الذهابا.

ما بال ه�ؤالء..؟!
كنتُ يف جمل�س للثقافة والأدب ..ي�ضم ع��دد ًا من الأدب��اء
والكتّاب و�أ�صحاب احل�ضور واملهابة والتجارب الإبداعية
الوازنة ،كان احلديث يف البداية حديث �أخبار ،و�أ�سئلة عجلى،
وجمامالت� ..،إىل �أن �س�أل �أحد احل�ضور عن �أهمية الأدي��ب،
وكيف تتجلى ،وم��ا هي مقايي�سها ،وه��ل ت�ستند �إىل ت�أليفه
الأدب��ي وحده� ،أم �أنها ت�ستند �إىل �سلوكيته وحراكه الثقايف
ودوره يف تفعيل احلياة الأدبية م�شاركة وتوجيه ًا ونقداً ،و�أين
تربخ �أهمية الأدي��ب يف زمني ال�سلم احل��رب ،وما هي الأدوار
التي لعبها الأدباء والفنانون يف �سورية خالل �سنوات احلرب
املفرو�ضة وهم يرون ما َّ
حل بالبالد من �أذيات �شواغل ،وموت
طال اجلميع ..حتى الطيور ،وخراب و�صل �إىل �أعزِّ الأمكنة
و�أقد�سها!
وعم احلديث اجلميع ،وانداحت الق�ص�ص ،وانت�شرت الأخبار،
ّ
وعال �صوت النقد ،وجتلّت رنّة احلزن داوية �صخَّ ابة ،وتداخلت
اجلهات والأمكنة والأزمنة مثلما تداخلت �سري الأدباء ،وبدت
مواقفهم املتعددة املتفاوتة لي�س يف �أزمنة ال�سلم وحدها ،بل
ويف �أزمنة احلرب �أي�ض ًا.
�صوت وا�ضح النربة راح يتحدث عن ال�شاعر الأ�سباين لوركا يف
زمن احلرب الأهلية الأ�سبانية ،وموقفه ال�شاجب لها ،وامل�آل
الذي اختُتمت به حياته ،عنى االغتيال ،و�أن هذه اللحظة،
حلظة اغتيال لوركا ،لهي �أهم ق�صيدة كتبها لوركا بدمه ،وهو
يدافع عن البالد الأ�سبانية ،وال�سلم الأهلي ،وهو يقول للحرب
ً
وموقفية
قفي! و�أن ق�صائد لوركا اجلميلة �صارت �أكرث جما ًال
ح�ين ا�صطبغت ب��دم��ه ال���ذي ك��ان �أه���م م��وق��ف م��ن مواقفه
احلياتية!
�صوت ثانٍ قال :احلرب مثل الت�صوير ال�شعاعي ،فهي ّ
ك�شافة
لكل العلل التي تعاي�ش معها الأديب والفنان واملثقف وغطّ اها
بالهروب منها �أحيان ًا� ،أو بتحييدها �أحيان ًا �أخرى.
خ���ذوا ك��ات��ب �أمل��ان��ي��ا امل��ع��روف توما�س م��ان �صاحب (اجلبل
ال�سحري) الذي �أ�ساء �إىل �أدب��ه الرفيع ب�سلوكياته الباهتة
الباردة ،فقد هرب من بالده يف �أثناء احلرب العاملية الثانية،
وجل�أ �إىل �سوي�سرا ثم ذهب �إىل الواليات املتحدة الأمريكية
طلب ًا لنجاته ال�شخ�صية ،ومن �أجل �أن يرى احلرب من بعيد ،وما
الذي تفعله ب�أبناء وطنه وبالآخرين!
ً
ومثله �ستيفان �سيفايج ال��ذي هرب من �أملانيا �أي�ضا يف �أثناء
احلرب العاملية الثانية نف�سها ،وجل�أ �إىل الربازيل مع زوجته،
وهناك مل تقو روح��ه على ال�صمود وه��و ي��رى ك��واره احلرب
تتنا�سل املوت املت�شظي ..فانتحر!
�صوت ثالث حتدث عن همنغواي الأمريكي الذي مل ينل حظه
من التعليم والدرا�سة ،فانت�سب �إىل مدر�سة احلياة ليتعلم فيها
كيف يعي�ش ،وكيف يكتب ا�سمه بني م�شاهري الأدب والثقافة
والإبداع ،مل يرتك حرب ًا منداحة يف العامل �إال و�شارك فيها،
من احلربني العامليتني الأوىل والثانية �إىل احل��رب الأهلية
الأ�سبانية �إىل بع�ض حروب �أفريقيا ،وقد عمل يف �أثناء ذلك
�سائق ًا ل�سيارة �إ�سعاف ،ومرا�س ًال حربي ًا ،و�صحفي ًا من اجلبهات
ينقل �أخ��ب��ار القتلى واجل��رح��ى ،وامل���واق���ع ،واالن��ت�����ص��ارات،
والهزائم ..وقد جرح هو نف�سه مرات ومرات ،وبقيت يف ج�سده
�أكرث من � 270شظية ،وقد تعر�ض للموت امل�ؤكد ع�شرات املرات
�أي�ض ًا.
طبع مغامر يف البحر والرب ،ويف ال�سلم
�صحيح �أن طبع همنغواي ٌ
واحلرب ،ولكن ال�صحيح �أي�ض ًا �أنه كان �صاحب مواقف �إن�سانية
منارة بالنبل ،وهذا ما جعله ي�صادق �شخ�صيات على غاية من
الأهمية يف العامل لأنه وقف �إىل جانب �صوت العقل والعدالة
واحلق!
�صوت رابع قال :ملاذا نذهب بعيداً� ،شاعرنا الكبري نزار قباين
الذي اتهم زور ًا وبهتان ًا ب�أنه �شاعر العواطف وامل��ر�أة والكالم
الناعم ،والأح�لام املدوخة ،يُعدّ من �أهم �شعراء الوطنية يف
الأزمنة العربية الكحلية التي عا�شها يف زمن دولة اال�ستقالل
العربية..
وق�صائد تكاد ت�ؤرخ للهموم الوطنية ،وم�شاعر النا�س جتاهها من
حرب عام� 1956ضد م�صر �إىل حرب عام � ،1967إىل حرب عام
� ،1973إىل احلرب الأهلية اللبنانية� ،إىل انتفا�ضات ال�شعب
الفل�سطيني� ..إىل حد يُعدّ �شعر نزار قباين املحقّب احلقيقي
لكل حروب العرب يف الع�صر احلديث! ال بل �إن �شعره يكاد يكون
املر�آة احلقيقية لكل احلراك العربي ال�شعبي منه والر�سمي يف
�آن جتاه ق�ضية ال�صراع العربي /ال�صهيوين من النكبة �إىل
االنتفا�ضة مرور ًا بدعوات التطبيع .بل خذوا ما فعله جنيب
�سرور امل�صري �إبان هزمية  ،1967ومثله تي�سري �سبول الأردين،
ومثلهما �أمل دنقل امل�صري يف ق�صائده التي توجها مبوقفه من

د.ح�ســن حميد

اتفاقيات كامب ديفيد ،من خالل ق�صيدته(ال ت�صالح)!
�صوت خام�س ق��ال :م��واق��ف الكتّاب مهمة وه��ي ال تنف�صل
عن م�ؤلفاتهم يف �أوق��ات ال�شدة ،واندفاع احل��روب الداخلية
واخلارجية يف �آن ،خذوا رواية وليم فوكرن الأمريكي (ال�صخب
والعنف) التي تتحدث عن اجلنوب وال�شمال الأمريكيني،
واحل��رب التي اندلقت بينهما فالتهمت كل �شيء ،و�أت��ت على
وق�سمت النا�س بني �أبي�ض و�أ�سود ،ومزارع و�صنائعي!
كل �شيءّ ،
هذه الرواية كانت مر�آة العقل التي �أعادت �أهل �أمريكا ب�شر ًا
وقادة �إىل عامل العقالنية من �أجل �أن يعي�شوا احلياة يف ظل
القانون والد�ستور ،ولي�س يف ظل العن�صرية والتمييز ما بني
�أبي�ض و�أ�سود ،وريفي ومديني ،وجنوبي و�شمايل ،و�س�أل :ما هي
�أهمية وليم فوكرن من دون روايته (ال�صخب والعنف) �صحيح
�أنها حتفة فنية ،ولكن ال�صحيح �أي�ض ًا �أنها رواي��ة موقف ال
تهم �أف��راد ًا �أو �شريحة �أو طبقة ،و�إمنا تهم ال�شعب الأمريكي
برمته ،ولهذا ف�إنني �أراه��ا اجلهة الأدبية التي ثبتت وحدة
البالد الأمريكية ،واجلهة التي فر�ضت التعاي�ش امل�شرتك بني
الأمريكيني و�أيدّ ته!
بل خذوا رواي��ة تول�ستوي /احل��رب وال�سلم /التي ا�ستعادت
بطولة اجلندي الرو�سي ،ال��ذي وقف بوجه جيو�ش نابليون
ب��ون��اب��رت وهزمها �سنة  ،1812وال��ب��ط��والت ال��ن��ادرة التي
�أبداها الرو�س جنود ًا ومدنيني من �أجل الدفاع عن رو�سيا كلها،
لأنهم بهزمية نابليون بونابرت يف مو�سكو هزموا م�شروعه
اال�ستعماري كله.
هذه الرواية موقف عظيم يقفه كاتب عظيم ،و�أ�س�أل ما �أهمية
جتربة تول�ستوي كلها من دون روايته /احلرب وال�سلم /علم ًا
ب���أن تول�ستوي كتب ق�ص�ص ًا كثرية عن احل��روب والبطوالت
النادرة التي �أبداها اجلنود الرو�س بحر ًا وبراً.
�صوت �ساد�س قال :كل ما �أتيتم عليه معروف ،وبه ،كما �أرى،
تتجنبون احلديث عن مواقف �أدبائنا ومثقفينا و�شعرائنا
جتاه هذه احلرب املجنونة التي ُفر�ضت علينا ،ودفعنا �أثمانها
الباهظة �أرواح ًا نبيلة طاهرة ،و�أزمنة من �أعمارنا ،بع�ض من
الكتّاب الذين نعرفهم ف ّ��ر تارك ًا البالد حت�ترق ،وه��م الذين
�شالتهم البالد على كفوف الراحة ،طبعت لهم كتبهم على مدار
عقود من الزمن ،و ُفتحت ال�صحف واملجالت واملنابر الأخرى
�أمامهم ،و�أ�سندت �إليهم املنا�صب ّ
فرقتهم ،وجعلت �أمور الثقافة
وير�سمون كما تهوى
والأدب بني �أيديهم ،يقولون ،وير�سمون،
ّ
نفو�سهم ..لكنهم وما �إن انداحت احلرب حتى فروا ،وهم اليوم
يعي�شون يف الفنادق ،ويطلون من �شا�شات التلفزة ليقولوا العجب
العجاب من الكفر وال�سوء والبغ�ضاء وبال�شناءة الكاملةُ ،ترى
وبعد هذه ال�سنوات الدامية ،والأهداف الأمريكية ،والغايات
ال�صهيونية التي غدت �أكرث من وا�ضحة لكل �أعمى و�أعور و�أحول
و�أع�شى ،والتح�شيد البغي�ض الفاقع يف عن�صريته وعدوانيته
�ضد �سورية� ..أما ات�ضحت ال�صورة املراد تركيبها بالقوة فوق
الأر�ض ال�سورية� ،أما وعى العقل� ،أما عاد من غفلته و�سكرته
و�شروده؟! رمبا كانت البدايات ،بدايات احلرب �ضبابية لدى
بع�ضهم ،لكن �أما انك�شفت ال�صورة واتّ�ضحت بعد كل هذا الذي
جرى ويجري ،بعد كل هذا الظلم والقهر والعدوان!
ال�صورة غدت وا�ضحة ،ومع ذلك م��ازال نقيق ه���ؤالء يتعاىل
�أحيان ًا ،ويف �أوق��ات اخل��ذالن! هنا �أ�س�أل ما هو موقفنا نحن
�أهل الثقافة والأدب والفنون والتعبري ..من ه�ؤالء! وهو �أمر
خطري ،والأمر اخلطري الآخر �أي�ض ًا يتمثل بوجه �آخر للأدباء
الذين نعرفهم �أي�ض ًا ،وهم من �أ�صحاب التجارب والكتب الذين
كانوا حا�ضرين يف كل منرب وحفل ومنا�سبة ،حتى �إنهم كانوا
حا�ضرين يف حفالت عار�ضات الأزي���اء ،ومهرجانات ملكات
اجلمال ..ه�ؤالء �أين هم اليوم؟! وملاذا هم �صامتون! وهل احلياة
�صمت ًا ،يف وقت احل��رب واحل��رائ��ق ،هي حياة! وهل الوطنية
تقت�ضي �صمتهم هذا؟! وما الذي يجعلهم �صامتني!
وهل من الأدب يف �شيء �أن ي�صري الكاتب �أعمى و�أخر�س و�أ�صم
وبال م�شاعر و�أحا�سي�س يف زمن احل��رب ،وكل �شيء من حوله
يحرتق ويلتهب ..حتى الهواء!
وي�ضيف� :أنا �أعرف �أن بيكا�سو الأ�سباين الذي كان يعي�ش يف
فرن�سا �إبان احلرب الأهلية الأ�سبانية �شارك يف موقف وطني
�أ�سباين مهم �ضد احل��رب ،فر�سم (الغارنيكا) �إح��دى �أ�شهر
لوحاته العاملية التي تتحدث بكل ما متتلكه الرتاجيديا من
حزن و�أ�سى وموت عن مذبحة وقعت يف تلك القرية الأ�سبانية
(غارنيكا)! فما بال ه���ؤالء الأدب��اء والفنانني منطوين على
�صمتهم ،و�صمتهم منطو عليهم ،ونحن و�إياهم جميع ًا يف مركب
واحد! بلى ،كان احلديث حار ًا ومه ّم ًا ووطني ًا ومواجه ًا للمر�آة
الثقافية متام ًا ..مثلما كان �صريح ًا وموجع ًا �أي�ض ًا.

Hasanhamid55@yahoo.com
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احلب يفجر الطاقات ويفتح
الباب على الإبداع

•عبد العزيز اخل�ضراء
احلب هو عاطفة جيا�شة يف ال�صدور
مت�ل��أ ح��ن��اي��اه��ا ب��ن��ف��ح��ات ع����ذاب هي
ال�سعادة ذات��ه��ا ،كما و ُي��ج�� ّم��ل النف�س
ومي�ل��أ ج��وان��ب��ه��ا ع��ل��ى ت��خ�� ُّي��ل الأج��م��ل
والأف�����ض��ل والأك���م���ل ،ويحملها على
التفكري يف �أم��ور احلياة و�ش�ؤون الب�شر
وتقليب وج���وه ال��ت�����ص ُّ��رف حما�سة يف
العمل ّ
ورقة يف املعاملة و�إقدام ًا ال مثيل له
على املخاطر واجتياز امل�صاعب والعقبات
واحل��ي��اة العاطفية ه��ي التي تقرر م�سلك
الإن�سان و�سريته وتتوافق �أكمل التوافق
وعاطفته اجلمالية والأفكار النقية التي
ُتكنّ اخلري للآخرين والأفكار تظل عاجزة
تالق عاطفة تكافح من �أجل حتقيقها
ما مل ِ
وبحيث تعمل مذاهب الفكر والعمل واحلياة
والأدب للو�صول �إىل ُم ُثلها الراقية التي
تعاي�ش واقع احلياة وت�سايرها وت�سمو بها.
والإن�سان النا�ضج هو من يرى �أن طاقة
احلب لي�ست ر�ؤية تقليدية تنبعث من املا�ضي
البعيد ،ولي�ست فع ًال م�ستغرب ًا يف عامل اليوم،
رغ��م ما به من تقلبات ون��زاع��ات وح��روب،
و�إمن��ا هي طاقة باقية بقاء الإن�سان على
وج��ه الأر����ض ،طاقة من��اء ،وطاقة عطاء،
تفوق اخليال� ،إن التطورات املادية يف عاملنا
املعا�صر ال تنفي طاقة احلب لأن الإن�سان
بحاجة �إل��ي��ه��ا لكي يظل ���س��وي�� ًا يف م�شوار
حياته.
كما �أن الإن�سان النا�ضج ي�ؤمن �أن طاقة احلب
تنويرية م�شعة ،و�أول ما ت�شع على �صاحبها،
ثم على املحيطني به ،ثم على الكون ب�أ�سره،
ري يف الكون.
�إنها طاقة ميكنها �أن ُتن�ش َر وت�س َ
وكيف ال ،وال��ف��ك��رة ه��ي م��وج ٌ��ة كهربائية
مغناطي�سية ت��خ�ترق الأث��ي�ر يف �سرعة
فائقة ،والعقل الإن�ساين هو جهاز �إر�سال
وا�ستقبال لهذه املوجات ،وخاليا املخ تعمل
كمولد كهربي ،يبعث الكهرباء �إىل الأع�صاب
التي تبعث بها �إىل اخل��ارج يف �صورة �أمواج
�أث�يري��ة متتلئ ب��احل��ب ،ت�شبه ت��ل��ك التي
ت��ب��ع��ث ب��ه��ا حم��ط��ات الإر����س���ال املختلفة،
ك��الإذاع��ة والتلفزيون والهاتف املحمول.
ي��درك الإن�سان النا�ضج �أن احل��ب هو هذا
ال��ك��ائ��ن ال���روح���ا ُّ
ين ال��ك��ام��نُ يف داخ��ل��ن��ا،
وه���و ال��ط��اق��ة ال��روح��ان��ي��ة ال��ت��ي حت��رك
الأ�شياء يف داخلنا ،وتغيرِّ العادات ،وتبدل
ال�سلوكيات نحو الأرق���ى ،ويفهم الإن�سان
النا�ضج �أن احل��ب طاقات متنوعة ومنها:
 حب الإن�سان هلل �سبحانه وتعاىل ،وهذهالعالقة �شديد ُة اخل�صو�صية ،يعرفها العبد
وي�ست�شعرها ،ويتذوقها� ،إنها احلب ال�صايف
ال���ذي يتعلق ف��ي��ه امل��ح��ب بحبيبه ،وه��ذه
العالقة ال يعرف كنهها �إال من تعاي�ش معها.
 ح��ب الأم لأب��ن��ائ��ه��ا� ،إن���ه احل��ب ال��ذيعطاء وحنان ًا ورعاية� ،إنه حب بال
يتدفق
ً
حدود وبال مقابل ،حب الأم لأبنائها.
وهذا احلب هو الذي ي�ؤدي �إىل عطاء الأم
غري املحدود من وقتها وجهدها وعواطفها
لتنمي �شخ�صية طفلها ومن ثم لرتبي �إن�سان ًا
ق��ادر ًا على مواجهة مطالب احلياة �إن�سان ًا
فاع ًال يف بناء الأ�سرة ومن ثم املجتمع فالوطن
 ع�لاق��ة ال���زوج وال���زوج���ة ،وه��ي عالقةبناء وتكامل ولي�ست عالقة ���ص��راع� ،إنها
عالقة الود وال�سكينة والرحمة والو�ضوح

قراءات نقدية

واالحرتام.
 حب الوطن ال��ذي ولدنا فيه ،وتع ّلمنا��اءه ،هذا احلب لكل ذرة من
فيه و�شربنا م َ
ترابه ون�سمة من هوائه ،الوطن الغايل الذي
يرتبط ب��الأج��داد واحل�ضارة ،وه��ذا احلب
الذي يتفجر كالربكان يف الغربة وال ندركه
�إال بالبعد عن الوطن ،ومن واجبنا �أن نت�أمل
هذا احلب ونحن نعي�ش يف قلب الوطن.
��ب ال�� ِع��ل��م ،وال��ع��ل ُ��م بحر وا���س��ع يجد
 ح ُّالعامل ال�سابح فيه متعة كبرية ،متعة البحث
ومتعة االكت�شاف ،العلم نور ينري الطريق
للنا�س وللمجتمعات ،كم من اكت�شافات �أثرت
يف الإن�سانية بف�ضل حب العلم.
وهنالك �أن��واع كثرية من احلب ،مثل حب
الطبيعة م��ن� :سماء وبحر و�شجر وحب
الأماكن :مدينة معينة ،بيت� ،شارع ..حب
اجلمادات :القلم الذي تكتب به ،والكر�سي
الذي جتل�س عليه ،والكتاب الذي تقر�ؤه.
�إن وظيفة احلب ال�صحيح يف حياة الكائن
الإن�ساين امر�أة كان �أم رج ًال لي�ست وظيفة
الإب��ق��اء على ال��ن��وع ،بل �إن ه��ذه الق�ضايا،
وم��ا يتفرع عنها ت�أتي يف الدرجة الثانية
من عمل احلب يف داخ��ل ال��ذات الإن�سانية،
وت���أث�يره والدليل على ذل��ك ن�ستخل�صه من
الواقع امللمو�س الب�سيط الذي يظهر بارز ًا
يف كل جيل ،وكل ع�صر ،وكل بيئة ،بل هو
نتيجة تفتُّح الذات على غريها وعلى العامل
فيدفع �صاحبه يف ط��ري��ق ال��ن��ب��وغ واجل��د
والعمل والإبداع يف حقل من احلقول العامة،
ح�سب الظروف والأو�ضاع والو�سائل ،بيد �أنه
يظل يف �أ�سا�سه قوة عطاء و�إب��داع خ ّالقة
تقرب النفو�س وتفجر �إبداع العقول ملا فيه
خري املجتمع و�إ�سعاد النا�س.
احلب ودور الرتبية الفعال
جهل بع�ض املربني واملربيات هو الذي حال
وما يزال يحول بني الإن�سانية وبني الإفادة
من احل��ب على �أكمل وج��ه و�أدق���ه و�أح�لاه
كما ال بد من مالحظة هذا اجلانب ،جانب
الرتبية يف درا�سة عامل احلب ،لأننا نالحظ
دوم ًا �أن �شخ�صيات التاريخ الكربى من �شعراء
و�أدباء وعلماء و�سا�سة وفنانني وخمرتعني
امتازوا �أكرث ما امتازوا بقدرتهم العجيبة
على احلب ،وتفردوا بذلك اللهب الداخلي
الذي جعلهم ال ميلون اجلهد من �أجل غريهم،
وال يتوانون حلظة ،عن اال�ستمتاع باخلدمات
التي كانوا ي�ؤدونها رغم كل ما تنطوي عليه
من �صعوبات وم�شقات ،ومل يكن لهم من حافز
�أ�صيل على ال�صرب واجللد� ،سوى امتداد لهيب
احل��ب يف ج��وان��ح��ه��م ،منذ الطفولة حتى
املوت.
�إن �سمات الإن�سان النا�ضج حب التعاون
والعمل مع الآخرين� ،إن فريق العمل وفل�سفة
العمل اجلماعي قادران على جتاوز العقبات.
والإن�سان النا�ضج ي�ؤمن �أن احلب هو املر�سى
يف خ�ضم احل��ي��اة� ،إن��ه الكنز ال��ذي يبحث
عنه الإن�سان وهو بداخله� ،إن طاقة احلب
للنا�س وللعمل والأ���ش��ي��اء من حولنا� ،إمنا
تنعك�س على �صاحبها يف حياته احلا�ضرة
وامل�ستقبلية بال�سعادة� ،إن طاقة احلب هي
البيئة النف�سية التي ت�سهم يف الإ���ص�لاح
والبناء والتحديث للإن�سان واملجتمع.

• حممد احلفري

ال�سب ّية

ال�سب ّية رواية جديدة مل�ؤلفها �إبراهيم
اخلويل ت�ستعر�ض حالة ام��ر�أة تعر�ضت
للخطف م��ع ن�ساء �أخ��ري��ات على ي��د من
امتهنوا القتل واالغت�صاب وال�سلب حتت
�شعارات دينية و�سيا�سية واهية ال �صحة
لها وال �أ���ص��ل لتغو�ص يف نفق العتمة
والظالمية  ،وتطل يف النهاية على النور
وتبعث الأمل يف النفو�س من جديد انت�صار ًا
لبالد ت�ستحق كل املحبة لأنها �أجمل البلدان
�أو لأنها اجلنة ذاتها .
تبد�أ الرواية بكلمة عرو�س «ولي�س ثمة ما
يدعوها للت�ألق والإ�شراق �أكرث من ذلك « لكن
الغريب يف حلم البطلة �أنها كانت وحيدة يف
مكان بال جدران وال�سقف زرقة �سماء �صافية
فقط  ،والأغ���رب م��ن ذل��ك بالن�سبة لها �أن
العري�س مل يكن زوجها احلايل  ،فهل كان هذا
جمرد حلم يف املقطع الأول من الرواية �أم �أن
الكاتب �أراد �أن ميهد من خالله ملا قد يحدث
يف نهاية املطاف �أو لبع�ض منه على الأق��ل ؟
 ..وعلى الرغم مما تتعر�ض له البطلة من
�صعوبات و�أخطار كادت تو�صلها �إىل التهلكة
وتو�صلها حد املوت �أكرث من مرة �إال �أنها بقيت
خمل�صة لذلك الزوج فهل حتققت لها الرباءة
يف جمتمع ال مينح �صك الرباءة ملن هم يف مثل
حالتها ؟..
مثل الكثريين من �أبناء وطننا احلبيب ت�سمع
ال��زوج��ة �أو بطلة ال��رواي��ة بخرب ا�ست�شهاد
زوجها �أو تعر�ضه حلادث �أدى لأ�صابته بجروح
 ،هي مل تت�أكد من �صدق اخل�بر لكنها كانت
م�صرة يف نف�سها على �إح�ضاره ودفنه �إن كان
قد فارق احلياة وعلى خدمته وم�ساعدته �إن
كان م�صاب ًا �أو جريح ًا  ،ويف الطريق تتعر�ض
البطلة لالختطاف م��ن قبل دع��اة احلرية
ور�سلها اجلدد  ،لتعي�ش مع غريها عدة �أ�شهر
م��ن الآ���س��ر وامل��ع��ان��اة والقهر  ،ط��رق طويلة
ووعرة �سلكتها البطلة مع غريها من الأ�سرى
واملختطفني وام���ر�أة مت��وت على الطريق من
�شدة احل��رارة فيلقى بج�سدها من ال�شاحنة
يف حفرة جانبية  ،و�أمكنة االعتقال �إ�سطبل
�أو زرائب حيوانات �أو حفر وخنادق �أعدتها
الع�صابات املتمردة واخلارجة على القانون
لهذا ال�ش�أن حيث يعي�ش الإن�����س��ان يف عامل
الزمن فيه وال�ضرب املربح واللجام للمزعجات
من الن�ساء واحل��ار���س لن يتوانى عن �إط�لاق
الر�صا�ص على ر�أ�س من تخالف التعليمات وقد
فعلها يف يوم �سابق كما تقول �سطور الرواية
 ،ويف ب�لاد متتد م��ن ب��داي��ات التكوين حتى
نهايات �صدى الأحالم وحدث فيها مامل يحدث
ال وتنكي ً
يف كل بقاع الدنيا قت ً
ال واغت�صاب ًا
وقطع لل�ضرع والزرع انتقام ًا من �أهلها وجمالها
وا�ستقرارها وقدا�ستها كان على هذه املر�أة �أن
تنتظر م�صريها مثل غريها ليكون م�ستقر بطلة
الرواية �أو ال�سبية كما �أطلق عليها الكاتب يف
حفرة بانتظار حتديد م�صريها فهي معر�ضة
للبيع �أو للزواج الق�سري ال��ذي يتوج بطالق
وزواج ج��دي��د يف ع��دة �أي���ام بفتوى مزيفة
لي�ست من الدين ب�شيء و�أن حالفها احلظ
فقد يتمكن �أحدهم من الو�صول �إىل زعيم من
الل�صو�ص ليدفع له مبلغ ًا خيالي ًا يفتدي به
حياة املختطفة �أو املختطف على حد �سواء ،
وقد تطرق الن�ص يف بع�ض فقراته �إىل �أولئك
ال��ذي��ن ظ��ه��روا يف �سنوات احل���رب م�ستغلني

حاجة النا�س وتعلقهم ب�أي ق�شة يعتقدون �أن
النجاة فيها ليدفعوا لهم تلك املبالغ .
بامل�صادفة يظهر رجل من الذين تعر�ضوا
للخطف ومت��ك��ن م��ن �إق��ن��اع اخلاطفني ب�أنه
�سيعمل معهم لكنه ي��ن��وي ال��ه��رب ويخطط
لذلك الأمر وحني يرى البطلة ونق�صد ال�سبية
يتذكر �أنها من جريانه وقد كان معجب ًا بها يف
يوم ما ،عندئذ يقرر �أن ي�أخذها معه يف تلك
املغامرة �أو رحلة ال��ه��رب  ،ليكون اخلال�ص
فردي ًا حيث يتمكن ال�شاب مع ال�سبية بعد
رحلة �شاقة وخميفة من الو�صول �إىل املناطق
الآم��ن��ة  ،و�إذ قلنا اخل�لا���ص ال��ف��ردي فنحن
نتمنى �أن يكون جماعي ًا فمن ح��ق اجلميع
يف بالدنا �أن ينعم بالهدوء والأم��ان  ،ثم �أن
االعتماد على امل�صادفة لي�س ح ً
ال يف النهاية
ولو �أنها حتدث على �أر�ض الواقع فهذه الكلمة
بر�أينا غري حمببة يف عامل الأدب .
يف النهاية متكنت ه��ذه الفتاة مع والدها
املحامي من ت�سوية و�ضع ذل��ك ال�شاب لدى
اجلهات املخت�صة وب��دوره ح��اول �أن يتو�سط
مع زوجها وعائلته من �أجل �إع��ادة املياه �إىل
جم��راه��ا الطبيعي لكن تلك اجل��ه��ود ب��اءت
بالف�شل لأن �شك ذلك الزوج وظنونه ال�سيئة
بزوجته �أف�سدت وخربت ما بينهما من مودة
ولتتوج الرواية بخامتة �سعيدة يتزوج فيها
البطل من رفيقته يف رحلة الهرب ممن انتهكوا
كرامة النا�س وخربوا حياتهم
وختام ًا البد من القول �إن الكاتب �إبراهيم
اخل��ويل يبدو متفائ ً
ال يف اخل��روج من النفق
املظلم ونحن معه يف ذل��ك فالبد للفجر �أن
ي�شرق ليبدد ليل احلاملني بتمزيقنا و�شرذمتنا،
يت�ضح ذل��ك م��ن ت�صويره لليل امل��غ��ارة التي
�أق��ام فيها مع البطلة لعدة �أي��ام �أثناء رحلة
العودة �إىل الوطن فقد كان ي�ؤمن على الرغم
من العط�ش واجل��وع والتعب واملر�ض بنهاية
م�شرقة �ستطلع جمدد ًا وال بد من نهاية للنفق
.
ال��روائ��ي ال���ذي نح�سبه ال��ك��ات��ب نف�سه ،
ا�ستطاع �أن ي�صور ب�صدق حالة بطله وحالة
تلك املر�أة التي تعر�ضت لل�سبي حتى نهايتها
املتفائلة التي تبث الأم��ل يف النفو�س على
ال��رغ��م م��ن ال�����س��واد امل��ح��ي��ط ب��ن��ا وه���ي من
الروايات التي تلفت االنتباه للأزمة ال�سورية
�أو لعلها �صرخة يف مكان م��ا �ضد التوح�ش
والقتل والعنف ال��ذي تعر�ض له �سكان هذه
املنطقة وليكن الفجر الدائم لوطن اقتيد
احل��ب فيه با�سم احلرية �إىل اجلحيم كما
تقول كلمات املقدمة  .وبدورنا نقول ما كنا
ول��ن نكون �سبايا الع�صر والب��د لل�سوري �أن
ينه�ض بوجه الغزاة .
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قراءة يف رواية ( زناة) للقا�ص والروائي �سهيل الذيب
•غنى خالد من�صور
و���س��ط ت��دف��ق ال��رج��ع��ي��ة ون��ه��و���ض
املا�ضي وتدفق التجهيل واجلاهلية
يف �أو���ص��ال البع�ض حتى ا�ستنبتت
حلاهم  ..جاء من �أق�صى املدينة ٌ
رجل
ي�سعى  ..هكذا ر�أي��ت ال��روائ��ي �سهيل
الذيب و�سط ازدح��ام املا�ضي يف مدن
الآن  ..ت��زدح��م يف ذه��ن الكاتب �سهيل
ال�شخ�صيات والأح��داث وتنه�ض مفردات
اللغة العربية ف�صيحة ً وعامية وتن�سكب
ني  ..ن�ص ًا روائي ًا هو ثمرة ٌ حني
يف
ن�سيج مت ٍ
ٍ
ا�ستنبت الأدي��ب �سهيل �شيئ ًا من ق�ص�ص
املا�ضي يف وعيه املتح�ضر ليقدم لنا ر�ؤية
جر�س ُيقرع لينبهنا..
ي�شي عنوانها ب�أنها
ٌ
ويحمل العنوان (زن��اة) �س�ؤا ً
ال  ..من هي
تلك الفئة وكيف يكونون يف �صيغة اجلمع
بينما الأع��راف والأخ�لاق العربية تنبذ
الزاين املفرد  ..فكيف بهم جماعة؟!
�شكلت ال��رواي��ة ب��ان��ورام��ا اجتماعية
محُ��ك��م��ة ت��ط��رق��ت �إىل ع����دة ق�����ض��اي��ا
اجتماعية هامة ومنها:
 الفقر والب�ؤ�س ..والفقر �آفة الآفاتواحلامل للعديد من الأمرا�ض االجتماعية

ح��ي��ث ك���ان ي��ف��ر���ض ع��ل��ي��ه��م ال��ل��ب��ا���س
والطعام والكثري من الأ�شياء الأخ��رى..
وهذا اجليل املقهور واملقموع واملعتاد على
الت�سيري ال التخيري هو جيل امل�ستقبل ..و
ورد ذلك يف ال�صفحات .19 ، 18 ، 17 ، 15
ومن التعابري البليغة التي ا�ستخدمها
الأدي��������ب يف ت��و���ص��ي��ف
م��ع��ان��اة ال��ط��ف��ول��ة حيث
ت�ضطر الأخ����ت �أح��ي��ان�� ًا
�إىل القيام بدور الأم رغم
�صغر �سنها ..مما جاء يف
�إن االنحياز الفني احلقيقي
الرواية قولهُ :
الظالم الدام�س الذي
هو كيف ي�ستطيع الإن�سان
غ���ادرت���ه جن��وم��هُ مثلما
ه����رب ال��ق��م��ر م��ن��ه منذ
�أن يقول ال�شيء العميق بب�ساطة.
ال�����ص��ي��ف امل��ا���ض��ي ،كلها
عوامل كانت تثري الرعب
يف نف�س (الطفلة الأم).
 وتطرق الكاتب �أي�ض ًا�إىل �سيكولوجيا املراهق
والنف�سية ..ومن ال�سطور التي عربت عن يف الأرياف:
ومثال ذلك ما ورد يف ال�صفحة  33البل
هذه الفكرة..
ً
( ف��رح عطية الن��ه��م ���س��وف ي�صبحون وحت��دث �أي�ضا عن ان�سحاب بع�ض �صفات
الكبار يف ال�سن على ال�شباب ك��الإمي��ان
�أغنياء �أما ميار فهم�س يف �أذن �أمه:
بدك ت�شرتيلي �صرماية جديدة لإنو باخلرافات كما ورد يف ال�صفحة . 47
 واعتنى الكاتب �سهيل بالو�صف فجاء�صرمايتي اهرتت).
ونوه الكاتب �سهيل �إىل �أن ال�ضحك كان دقيق ًا واهتم بالكثري من التفا�صيل كما يف
ُينهى عنه حيث كان ال�ضحك ب�صوت عايل قوله:
( ها هو ذا اب��و ماجد يرتدي قمي�ص ًا
فال �ش�ؤم يف تلك الأيام ..وجاء يف الرواية
�أبي�ض مل يك َو يوم ًا فبدا كما يقولون يف
قوله:
( منذ �أن ولد ماجد هذه هي املرة الأوىل القرية مثل علكة الغول).
وقد ذكرتني الرواية مبقولة للأديب
التي ننام فيها مع ًا  ،وعلى �سرير ٍ �أي�ض ًا  ،ويف
غرفة ميكن �أن نغلق بابها  ،كم �أنت كرمي غ�سان كنفاين:
(لي�س بال�ضرورة �أن تكون الأ�شياء
يارب ....ولأجل املفارقة كان يقول هذه
العبارة يف منزل رجل غريب وخارج �أر�ض العميقة معقدة  .ولي�س بال�ضرورة �أن تكون
اال�شياء الب�سيطة �ساذجة � .إن االنحياز
الوطن).
مو�ضع �آخر كانت �إحدى ال�شخ�صيات الفني احلقيقي هو كيف ي�ستطيع الإن�سان
ويف
ٍ
�أن يقول ال�شيء العميق بب�ساطة).
تتغزل بالأخرى ثم قالت:
 و�أ���ش��ار �سهيل ال��ذي��ب �إىل اجتماع( ال يوجد �سوى الذباب والقار�ص و�أنت
املتناق�ضات يف الذهنية العربية ..كما
و�أنا حتت هذه ال�شم�س).
 ومن امل�سائل الهامة التي تطرقت لها جاء يف ال�صفحات  28و  29و  80و 86الرواية واقع الطفولة ا�ضطهاد الأطفال حيث �أ�شار �إىل �أن كل ال�سلوكيات متار�س
هنا كما يف دول الغرب ولكن الفارق �أن
يف املراحل ال�سابقة:

 وقد وقع الكاتب يف التنظري للم�س�ألةيف بع�ض املوا�ضع عو�ض ًا عن توظيف حدث
ما خلدمة الأفكار التي �أراد اي�صالها ولعل
الأج���دى ك��ان ك�شف ال��ع��وامل الداخلية
لل�شخ�صية وحت���والت���ه���ا ع�ب�ر احل���دث
وال�صراع.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن ال��ك��ات��ب حمل
ال�شخ�صيات الكثري �إال �أنه التزم مبحددات
ال�شخ�صية العمرية والثقافية فجاءت
�شخ�صياته من�ضبطة فني ًا ومقنعة كما
هو احلال يف ال�صفحة  94حيث ابراهيم
ال��ف�لاح ُي��ع�بر ك��ف�لاح ( ي��ب��دو ك��الأول��ي��اء
ال�صاحلني وه��و ي��ب��ذر احلكمة م��ن فمه
امللوث  .يلعن �أبوكم  .كلكم ن�سخة وحدة
� .سفلة  ..حل�س مل�س ناعم جن�س� ..إلخ)
 تدخل الراوي:تدخل ال��راوي يف العديد من املوا�ضع
التي كنا نتوقع فيها مونولوج ًا �أو �سلوكيات
كا�شفة لبنية ال�شخ�صية ال�سيكولوجية
كما هو احلال يف ال�صفحات  72و  75و 91
على �سبيل املثال.
 ع��م��د ال���روائ���ي �سهيل ال��ذي��ب �إىلا�ستخدام املحكية يف غري مو�ضوع وكان
�أن كتب ال�صفحات 194 – 193 – 192
كاملة ً باملحكية وك�أنه قرر التخلي فج�أة
عن اللغة العربية الف�صيحة وكان يف ر�أيي
الأجدى به �أن يتم�سك بها و�أذكر هنا ر َّد
جنيب حمفوظ على بع�ض النقاد الذين
طالبوه بالكتابة بالعربية املحكية يف
م�صر فكان ر ّده ( �إن اللهجة العامية من
جملة الأمرا�ض التي يعاين منها ال�شعب
والتي يتخل�ص منها حتم ًا عندما يرتقي ،
أعد العامية من عيوب جمتمعنا مثل
و�أنا � ُّ
اجلهل والفقر وامل��ر���ض مت��ام�� ًا والعامية

الغرب ال يعدها عيب ًا ومتار�س فيه ب�شكل
علني بينما منار�سها نحن ب�شكل �سري.
ومن ميزات الرواية التعابري البليغة
اجلريئة والبيان ال�ساحر كما يف قوله:
( كان احلي اجلنوبي �صورة طبق اال�صل
ع��ن احل��ي ال�����ش��م��ايل :فقر وج���وع وك��رم
و�شهامة وجهل وتخلف و�إمي���ان مر�ضي
�أي�ض ًا و�س�أ�سميه �إميان ًا مدقع ًا ).
( يف ال�����س��اب��ع��ة ���ص��ب��اح�� ًا ت���رى جموع
الفالحني م��ع دواب��ه��م ي��غ��ادرون احلقول
 ،فيبدو ك���أن غ��زو ًا حميمي ًا من الإره��اق
والتعب يقتحم امل��ن��ازل ال�صامتة �صمت
القبور).
(ر�آها من بعيد كعرو�س بحر على ال�شرفة
املطلة على املدى الالمتناهي  ،وبدا ك�أن
ليلني يتعانقان عناق ع�شيقني م�شتاقني..
ليلني يغطيان (ري��ت��ا) التي تلت�صق بها
غاللة ال ت�سرت �شيئ ًا  ،فبدا اجل�سد �أبي�ض
يتوهج من خاللهما
 .ليلني ميتدان من
ال�سماء �إىل �أق�صى
البحر �إىل قدمي
ري����ت����ا  .ارجت�����ف على الرغم من �أن الكاتب حمل ال�شخ�صيات
ابراهيم حني
راها الكثري �إال �أنه التزم مبحددات ال�شخ�صية العمرية
� .أب��رق��ت ال�سماء
 ،وت�����س��اق��ط
املطر والثقافية فجاءت �شخ�صياته من�ضبطة فني ًا
وال�����ش��ه��ب م���ع��� ًا يف
منظر ٍ فريد يغزل
ومقنعة.
ك��ل منهما الآخ���ر
م��ث��ل خ��ي��ط�ين من
نور).
 وت�������ض���م���ن���تال��رواي��ة عمق ًا يف ال��ط��رح الفكري جاء مر�ض �أ�سا�سه عدم الدرا�سة والذي و�سع
على ل�سان �أبو جورج ( :الفقري ال وطن له الهوة بني العامية والف�صحى عندنا هو
 .الفقري وطنه هو املكان الذي يطعمه ..عدم انت�شار التعليم يف البالد العربية ).
وهذه لي�ست نظرة ا�ست�شرافية ت�شا�ؤمية
معك ح��ق تكره �ضيعتك  ..ال��وط��ن م�ش
�سما وت��راب وه��وا  ..الوطن اك��ل و�شرب  ..بل كون هدف الرواية هو الت�أثري يف
�إن�سان هذا الزمان فقد بنى �سهيل الذيب
واحرتام ).
مو�ضع �آخر قيل ( من ال بيت له ال نهايته على �أ�سو�أ ال�سيناريوهات املحتملة
ويف
ٍ
وطن له ).و�أ�شار الكاتب �إىل �أن اجلدوى كي يحدث �صدمة �أو ردة فعل عند املتلقي
لأي عمل م�ؤ�س�ساتي ح�ضاري ال تتحقق ت��ول��د ل��دي��ه ح��ر���ص�� ًا يدفعه للعمل على
دون ا�صالح اقت�صادي يف ال�صفحة  44جتنبها من خ�لال تغيري ال��واق��ع املعي�ش
وال�صفحة .45
الآن.

8
ال�شادروان ..في المطر

شعر
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• ن�صر الدين البحرة

يهطل املطر،
يهطل املطر..
�سواقي �صغرية
مثل الأفراح التي ي�سرقها الع�شاق.
قو�س قزح،
ي�شتعل هنا.
قو�س قزح،
ي�ضيء هناك.
اجلبال حمراء
والغيم �أخ�ضر.
ال�سماء �شهباء
واملطر يهطل،
وال�شادروان1
مثل �صبية
ت�صحو عند ال�صباح.
ال�شادروان يحتفل،
والربوة،
ترق�ص قريب ًا منه
«العا�شق» و«املع�شوق»2
يختل�سان النظرات.
والبيوت املعلقة
قرب ال�سحاب..
متد �أيديها
لتغ�سل وجوهها
باملطر.
واملغاور الغام�ضة
تغني منت�شية
يف الأعايل.
ال�شادروان يبت�سم
واملطر يهطل،
يهطل املطر..
يهطل،
والقنطرة الأنيقة
التي �صنعها النحات الأزيل
عند ال�سفح
تنتظر طفلني �سماويني
يعربانها
وقد تعلقا بخيوط املطر.
ال�شادروان
�أمرية،
تتكئ مبرفقها.
على بردى.
وهي م�ستلقية
على ب�ساطها الأخ�ضر الطويل
ورغم �أن �أ�صوات،
البالبل وال�شحارير
ال ت�صدح،

دفء الحب
•�أنطون عازر

يغني ال�شادروان
مثل جوقة ..يف مو�شح.
ويف حلظة،
تنفتح نافذة
يف طرف ال�سماء ال�شرقي.
فيقفز �ضفدع مغامر
وهو يرجتف،
يريد �أن يلقي التحية
على ال�شادروان.
و�إذ يبتعد
ت�صطفق ردفتا النافذة،
وتكفهر ال�سحب،
ويعود ال�شادروان
�إىل ن�شوته..
فاملطر يهطل
يهطل املطر..
يهطل.
 - 1ال�شادروان ـ كلمة فار�سية الأ�صل تعني
املاء املنحدر من الأعلى ،لكنها هنا :مو�ضع بني
الربوة ودمر.
 - 2العا�شق واملع�شوق :ا�سم مو�ضعني متقابلني
�أعلى اجلبلني يف الربوة.

•رائد الفرا
-1-

يف الغابة ال�صغرية القريبة..
ومع �أن ال�ضباب
يلف الأ�شجار العارية،
والأزهار التي
�أبكرت يف التفتح،
ف�إن ال�شادروان،
يتمايل طرب ًا
�إذ يهطل املطر..
ويهطل املطر،
يهطل.
ت�ضطرب �أغ�صان ال�صف�صاف
بني �أيدي
الأن�سام الباردة،
مثل عا�شق،
يقف يف ليل
فيهز قلبه اخلوف،
ورويداً ،رويداً.
يرتنح حتت املطر.
يودع حزنه القدمي
ويحيي جذور احلور العارية
كغادة �أ�سطورية
ك�شفت عن �ساقيها...
واملطر يهطل
يهطل املطر،
يهطل.

لهفة الع�شاق!..

لرمو�شك ...
ِ
�شكل اجل�سد
املتمرد
بانتفا�ضة  ...قلبي
ُ
�شكل ...
قب�ضة
احلجارة يف
ِ
يدي
لون دمي ...
حني احلنني
�أمتدُ ...
ٌ
مغزول و�شاحي
بنور ال�شم�س
وميلأ مهجتي زهر الأقاح
ومن وجناتك
احمرت ورودٌ
ّ
تفتّق ح�سنها عند ال�صباح
حلم
يطري اليك بالأ�شواق ٌ
احلب يف خفق اجلناح
ي�ضم
ّ
ّ
لي�سكب يف وعاء احلب دفئ ًا
جنم
ويولد يف الف�ضاء الرحب ٌ
ف�أبقى كلّما عيناي ترنو
احلب �أودعني ربيع ًا
عبري
ّ
ري مملٍ
ري تفك ٍ
وكنت �أ�س َ
ُ
مل يحيا وي�سعى
وعدت لعا ٍ
قلب
حبي نب�ض ٍ
قطفتُ ثمار َ
نقي
وي�أخذين اىل ٍ
حلم ٍّ
ِّ
احلب �شعر ًا
�سجل
فد ّون يف
ّ
يقول النا�س انّ العي�ش يزهو
ت�سل ّْح بالعلوم فمن ت�سل ّْح
نقي
مزجتُ العلم م ْع ٍّ
حب ٍّ
		
ويهديك النفائ�س والأ�ضاحي
لريمز للمح ّبة وال�سماح
لذاك النجم �أ�شعر بارتياح
ف�أحياين وبل�سم ْ
يل جراحي
احلب يطلق ْ
يل �سراحي
فجاء
ّ
جلعل الكون يزخر بالنجاح
يز ّين عاملي من كلّ ناح
مت ّيز ج ُّوه باالنفتاح
ماح
وكان ل�سوء ما ع�شناه ِ
بجد يف احلياة وبالكفاح
ٍ
بحب العلم ميلك كلّ �ساح
ّ
فكانا باحلياة هما �سالحي

برتابك
ممتزج ًا
ِ
لعينيك ...
ِ
� ٌ
أفق تخطهُ
احلجارة
لونٌ للقمح
درب  ...ل�ضحكة
ٌ
الأطفال
ٌ
دمعة ...
تهادت بعيون �أُ ٍّم
ارت�سم انتمائي
لها ...
َ
َّ
وخط العبور �إىل قلوب
أ�صحاب ...
ال
ْ
–2َّ�صر
هو الن ُ
ُ
ينه�ض ...
حني
ُ
الرجال
املوت ي�أتونَ
رغم ِ
للمقاومة ...
حلن َا
ِ
ي�أتونَ
ميدون �أيدي ُه ْم
�إىل الآتي ...
ي�صافحونَ الذين َم َ�ضوا
...
رب
يف الدُّ ِ
وينه�ضون حاملني ...
ال َّرايةْ
يعانقون الذين �سجدوا
لعينيك
...
ِ
يغنون ...
العا�شق
لهفة
يف ِ
ِ
الفرح ...
�أغنية
ِ
� َ
الوالء ...
أغنية
ْ

قصة
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قريتي
•�صالح �سميا
طويلة ه��ي امل���دة التي
مل �أذهب فيها �إىل قريتي.
و�أكرث منها طو ًال هو الزمن
ال�����ذي �أذه������ب ف��ي��ه �إىل
ليت جدتي �أو ال��ذي كان
بيت جدتي ومل �أر الطاحونة �أو التي كانت
طاحونة تنه�ض على خا�صرة النهر� .أعلم �أم كل
�شيء يتطور ،يتغري ويتحول ،فنحن ال ن�سبح يف
النهر الواحد مرتني لكن الذي �أحزنني ومزق ّ
يف
ال�صمت ،هو تلك اخلرب�شات امل�ستنزفة للذاكرة
الناه�ضة بني الوجع وامل��وت ،وامل�شعلة ل�شمو�س
انطف�أت وعيون تغت�سل بدموع الوقت.
فها �أنا �أتعرث بالكلمات الطافحة بالهم�س.
وه��ا �أن��ت �ضائعة -بل غائ�صة يف الظل ،يهز�أ
العدم من حيطانك املهدمة� ،س�أم�ضي للبحث عنك،
عن �شجر التني ،عن زيتونة ،وعن �شجرة يا�سمني
هو ذا املطر يهطل ما بني ال�سفح واحلقل ،يهطل
ناعم ًا ،بينما �أن��ا كتمثال ق��دمي يحدق مذهو ًال
مت�سائ ًال -من يوقف عويل الف�ضاء من يرتق هذا
الزمان الغبي -من يعيد ارحتال ال�سنني...
�آه من �أين جاء لذاكرتي هذا الوجع.
من قال لها �أن ترتدي الغربة و�شاح ًا والفراغ،
هناك عند �ضفة النهر ،عند �ضفة ال��روح هناك
عند �أطالل طاحونة وما تبقى من طحني
هناك على مفارق الطرقات ،حيث النهار يخجل
من الطوع
هناك ك��ان بيت جل��دت��ي .وم�صطبة جل��دي..
وحقل من زيزفون
�أنا �سليل الأنهار ،والغابات ،والناي احلزين
�أنا العائد بعد دهور للبحث عن طاحونة .وعن
زيتونة و�شجرة �صنوبر بري.
عن بيت جدتي املدفونة يف �أ�سفل الوادي .عن
جرارها اململوءة ،عن خوابيها.
�أنا العائد من غمامات رمادية ،من مدن يغمرها
املد كل يوم
�أبحث عن قبارت تلب�س ع�شب الأر����ض ،تعرب
غابة ال�صنوبر الكثيفة
�أب��ح��ث ع��ن �سفن ورق��ي��ة كنت ق��د قذفتها يف
ممرات املياه
عن �سفن غريقه لطفل ينرث �شعره الفاحم.
يعرب غابة ال�صنوبر غارق ًا يف احللم �أو يف الوهم.

• �سو�سن رجب

عيون حنان الجديدة

ت�تراخ��ى حيوية ح��ن��ان  ..ال
فرا�ش َها
تقد ُر على حملِ َج َ�س ِدهَ ا َع ْن
ِ
الطبيب والد َتها  ...لي�س
ي�صارح
...
ُ
ُ
ال�سبب ع�ضويا ً.
ُ
��وح حنان بوجعها  ..على
ب
��
ت
و
ُ
�صد ِر والد ِتها التي ت�ض ُّمهاُ ..ت َر ِّبتُ
�شعرهَ ا .
مت�سدُ َ
على كتفهاِّ ..
_ �أمي  ..هل تعرف َ
ني كتابي الأ�صفر..
الذي ا�شرتيته من مكتبة املدينة..
_ لقد ا َّد َخ ُ
����رت ثمنَهُ م��ن م�صرويف
اليومي  ..امتنعتُ عن �شراءِ احللوى �أو
لفائف الفالفل التي ُت َ�س ِّي ُل ُ
لعاب
�سخو َن َتها َ
رفيقاتي يف ال�صف .
ُ
��اب �أن �أ�شرتيه
_ ل��ق��دْ
وع���دت ال��ك��ت َ
�صاحب املكتبة �أن��هُ
 ..بعدَ �أنْ �أخ�برين
ُ
اكت�شاف معنى الكلمات
�سي�ساعدين يف
ِ
اجلديدة يف منهاج ال�صف الثامن.
_ يومها تو�سلتُ
الكتاب �أن ينتظرين
َ
حتى �أجم َع ثمنه..
بوعد ِه.
_ وبالفعل  ..وعدَ ين وو ّفى
ِ
يف ال�شه ِر التايل ..
ط����ارتْ ح��ن��ان ع��ل��ى �أج��ن��ح��ة لهفتها،
وهبطت يف مطار مكتبة املدينة ..و�صدق
الكتاب وعده  ،وجدته حنان على �أجمل
ُ
ملم�سهُ لدن ًا ورطب ًا ودافئ ًا
كان
..
�صورة
َ
َ
قلبه �إىل بذور رغبتها يف
فتح
حدائق ِ
َ ..
اكت�شاف �أ�سرار ِه  ..قدّ َم لها مفاتيح حلول
�أ�سئلة كل در�س .
وت��ت��اب��ع ح��ن��ان ن�����ش��ي َ��ج قلبها
ُ
املفطور بني ذراعي �أمها.
_ خب�أ ُتهُ يا �أمي بني كتبي يف حقيبتي
� ..أخفيته عن ف�ضول عيون رفيقاتي .
_ وح���دي  ..ت��ف��وق��تُ يف ال�صف ..
ف��زت بالعالمة ال��ت��ام��ة��� ..ص ُ
ُ
��رت �أجيب
عن الأ�سئلة ال�صعبة  ..و�أعطي املعنى
لكل كلمة جديدة  ..بلْ �أ�صبحتُ املقربة
اللغة الفرن�سية  .حتى �أنَّها
مدر�سة
من
ِ
ِ
�أهدَ تْني ق�صة “ عازف الناي “ للأطفال.
_ والآن يا �أمي  ..الآن � ..أف َتقِدُ كتابي
ال�سري اخل��ا���ص � ..أ���ش��ع ُ��ر ب��ه يبادلني
ا�شتياقي ويرتقب حلظة �إنقاذي �إياه ..
ي�شتاقُ يداي تداعبه  ..وعيناي تعانق
ُ
حترث معاين
ارات عقلي
�سطور ُه  ..وج ّ��ر ِ
لتح�صدَ ها
��روف،
حل
وا
الأفعال والكلمات
ُ
ُج َم ًال فريدة يف ح�صة اللغة يف �صفّي ..
_ يا �أم��ي  ..لقدْ اختفى كتابي منذ
�أ�سبوع  ..ال �أع��رف من �سرقته من بني
رفيقاتي ..
ً
وهنا عرفتْ الأ ُّم م�شكلة ابنتها
برقة :
 ..فقالت لها
ٍ
درو�سك،
َّ��ك جمتهدة يف
_
ِ
�صحيح �أن ِ
ٌ
�صفك  ،لكن َِّك يا ابنتي �أنان ّية
ومتفوقة يف
ِ
.
أث��رت ب��ال��ك��ت��اب عن
_ مل����اذا ا���س��ـ��ت��� ِ
رفيقا ِت ِك؟!
_ ملاذا مل ت�ساعدي زميال ِت ِك يف ال�صف
على اكت�شاف متعة معرفة معاين الكلمات
ال�صعبة يف كل در�س .؟!
أ�ساعدك يف
_ ومع ذلك يا ابنتي �س�
ِ
�إيجاد حل لهذه امل�شكلة.

_ يف ي����وم ال��غ��د
��ك يا
 ..اف��ت��ح��ي ق��ل��ب ِ
ح��ن��ان وان��ظ��ري �إىل
���ك ب��ع��ي��ونِ
رف���ي���ق���ا ِت ِ
ج���دي���دة..وراق���ب���ي
عنك �أك ْ
رث،
من بينهن  ،من التي �ستبتعد ِ
ومن التي �ستعطي الإجابات ال�صحيحة
للكلمات ال�صعبة يف در���س اللغة  ،لكن
�ألزمي ال�صمتْ  ،ثم �أخربيني ..
وجه حنان
رجعتْ احليوية �إىل ِ
 ..عانقتْ �أ َّمها وقبلتها ع�شرات املراتْ ..
يف ال��ي��وم ال��ت��ايل  ..ت�صرفتْ
حنان كما علَّ َمتْها والدَ ُتها ،وتفاجئ �أن
رفيقتها يف املقعدْ  ،و�صديقتها احلميمة
روع���ة ه��ي ال��ت��ي ���ص��ارت ُت��ب��ه ُ��ر املدر�سة
بالأجوبة ال�صحيحة ،وهي التي ابتعدَ تْ
تتجنب حتى
عنها يف الفر�صة  ،بل راحتْ
ُ
النظر يف عينيها �إن �صادفتها .
وان��ت��ه��زتْ ح��ن��ان ال��ف��ر���ص��ة ،
وفتّ�شتْ حقيبة �صديقتها روعة  ،وعبث ًا ..
أ�صفر .
مل جتد �أثر ًا لكتابها ال ْ
تبت�سم وال���د ُة
ويف امل�����س��اء ..
ُ
ُ
وتقول لها:
حنان
_ �أعتقدُ �أنَّ روع��ة هي الفاعلة ..
وي��ج ُ��ب علينا �أن نتحينَّ َ ال��وق��تَ املالئم
عليك منذ الآن
كتابك  ..وما
ال�سرتجا ِع
ِ
ِ
�إ َّ
بيت
ال �أن تراقبيها متى
�ستخرج من ِ
ُ
وعديني �أ ّال
�أهلها؟  ..لكن ب�صمتْ وهدوء ِ ،
أكدت � ،أنَّها
ُت َ�ش ِّهري
ب�صديقتك يف حال ت� ِ
ِ
هي من �أخذتْ كتا َب ِك.
وعدتْ حنان والدّ تها  ..وراحتْ
ت َ
�����ش��دِّ ُد امل��راق��ب��ة على روع����ة ..تر�صدُ
حركاتها � ..سكناتها َّ
هم�سة ت�صد ُر عن
كل
ٍ
�صديقتها روعة .
ومت��ر ع���د ُة �أي���ام  ..ف����إذا مبها
ال�صديقة امل�شرتكة بني حنان وروع��ة ،
خطوبة
تدعو رفيقاتها حل�ضور حفل
ِ
�أختها الكربى  ،يف يوم اخلمي�س القادم.
تقتن�ص حنان الفر�صة ..
وهنا
ُ
تذهب يف عني
وبف�ضلِ توجيهات والد َتها
ُ
ً
منزل روعة  .م�ضحية باحلفل
املوعد �إىل
ِ
الذي �سيكون �شائق ًا بالت�أكيد.
ت��رنُّ حنان اجل��ر���س  ..ت�س� ُأل
�أختَ روعة عنها ،فتخربها �أنها ذهبت �إىل
بيت �صديقتها مها ..
وب�براءة ظاهرة ترجو حنان
�أخ��تَ روع��ة �أن ت���أذنَ لها بالدخول �إىل
غرفة روع���ة ،لأن��ه��ا م�ضطرة ا�سرتجا َع
��اب ال��ل��غ ِ��ة الأ���ص��ف�� ِر ال���ذي ك��ان��ت قد
ك��ت َ
ا�ستعارتْهُ منها.
أخ���ت
وي��ن��ط��ل��ي امل�����ش��ه��دُ ع��ل��ى � ِ
روع��ة،وت��راف ُ��ق حنان �إىل غرفة �أخ ِتها
روعة.
ُ
تبتلع ري َقها
تنذهل ح��ن��ان..
ُ
وتتنف�س برفق  ..حتت ت�أثري �سطو ِع
..
ُ
كتب
�صورة الكتاب الأ�صفر الذي
ُ
يرتبع َ
روعة املدر�سية .
َ
تباد ُرها �أختُ
روعة بال�س�ؤال :
كتابك يا حنان ؟.
وجدت
_ هل
ِ
ِ
فتجيبها باقت�ضاب ..
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نعم  ..هوذا كتابي � ..س� ُ
آخذ ُه
نعم ْ ..
_ ْ
 ،و�أرجو �أن تبلغي اعتذاري لروعة لأنني
لن �أمتكن من انتظارها  ،و�س�أراها غد ًا يف
املدر�سة.
حت�ضنُ حنان كتابها احلبيب،
ً
ملوحة بعزيزها
ح�ضن �أمها،
وحتلق �إىل
ِ
الكتاب ،بينما تتوعدُ �صديقتها روعة
بالف�ضيحة �أم��ام مدر�ساتها و�صديقاتها
يف ال�صف ،م���ؤك��د ًة �أنها �ستخربهم �أنها
�سارقة.
تزج َرها عن
لكنَّ وال��د َة حنان ُ
هذا الفعل القبيح  ،وتطلب منها �ضرورة
العف َو عن �صديقتها؛ لأن روعة بالت�أكيد
 ..مل تق�صدْ �سرقة الكتاب.
_ يا ابنتي � ..إن روعة �صديق ُت ِك يف
ذات املقعدْ  ،والبدَّ �أنها ت�ضايقت لأن َِّك مل
ِ
كتابك ،
املعلومات اجلديدة يف
ت�شاركيها
ِ
ِ
وربمَّ ا لهذا ال�سبب � ..أرادتْ االنتقا َم منك
على طريقتها.
بحق �صديق ِت ِك
_ لقد �أخط� ِأت يا ابنتي ِ
روع��ة ،وعليك م�ساحمتها؛ بل يجب �أن
ت�شاركيها متعة معرفة الكلمات ال�صعبة
يف الدر�س.
�صباح اليو ِم التايل...
يف
ِ
ني
تالقي روع��ة �صديقتها حنان بعين ِ
منك�س �شاحب،
وبوجه
منك�سرتني خج ًال،
ٍ
ٍ
بع�ض كلمات  ..حتاول
بينما
تتلعثم يف ِ
ُ
مفيدة :
جملة
تركيبها يف
ٍ
ٍ
منك يا حنان..
_ �أ�	..أ� ..أنا � ..أعتذ ُر ِ
أرج���وك �ساحميني  ،وال تخربي
_�
ِ
رفيقاتنا يف ال�صف.
ن�صائح �أ َّمها..
حنان
ت�سرتجع
َ
ُ
َ
لتعانق �صديق َتها روعة ..وتقول لها:
_ م��ن ُ��ذ ه���ذ ِه اللحظة � ..سن�شرتك
يف معرفة اجل��دي��د يف كتابي ،ويف ِّ
حل
الأ�سئلة ال�صعبة ..
ف ُتق ِب ُل روع��ة على �صديقتها
ح��ن��ان وتطوقها ب��ذراع��ي��ه��ا ،ب��ل تقبلها
و َتعِدُ ها عدم تكرار تلك الفعلة ال�شنيعة
يف امل�ستقبل.
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حتت �سقف
هذه احلياة

زفرات

•غ�سان كامل ونّو�س
ّ

• �إبراهيم عبا�س يا�سني

رع�شة
فح يف
ِ
ِم ْن على ّ
ال�س ِ
البوح
ِ
ُ
ت�شتاقهُ
وح
الر
�شهقة
ّ ِ
بالتمتمات
الريح
لو طا َفت
ِ
ُ
�إىل خ ِّلها تهتدي
يف حكايا الوهاد
م َّر عامانِ من �شج ِوها
يغتلي طيفُهُ يف اخلِمار
ُ
مل ْ
حانيات الدّ يار
تع�ش خط َو ُه
مر عامانِ
ّ
ُعمرانِ
غيبة �أو يزيد:
دهرانِ من
ٍ
ُغ ٌ
�صة يف الر�ؤى
أنفا�س ِه يف الوريد
�أم �صدى وق ِع � ِ
الوجد
بح ُة
ِ
�أم ُترى ّ
�أو �شفا النّ�صلِ
القلب
يف
ِ
ُ
الفقد
حرقة
�أو
ِ
ُ
ّوق
�أو
�سالفة الت ِ
ً
حممومة
القريب البعيد
تغتدي يف
ِ

*
كلّما َّ
�ضوء
هل ٌ
ٌ
وم�ضة
�أو خبتْ
يكتويني ال�س�ؤال:
ِّ
فج
كل
من
ع
هل �ست�أتي اجلمو ُ
ٍّ
�أو �س�أم�شي برم�شي
�إىل ُ
آبيب
حيث تهمي ال�ش� ُ
يف ِّ
وعد وعيد
كل ٍ
منذ �أودع َتني
الربو ْع
َّ
�سر هذي ّ
تذوق ا َ
َ
جلنى
منذ �أق�سمتَ �أن ال
قبل �أنْ ...
واقت�سمتَ ّ
ال�ضلوع
عطرها ط ِّيباً
منذ �أن َت َي َّم ْمتَ
َ
ميمتَ َ
نب�ض البال ْد
ثم ّ
َّ
ُ
هل ُترى حيث مت�ضي
�شروق ال�سنا
يف
ِ
�أو عيونِ الدّ نى
ينرث الور ُد �أعطا َفهُ
هج�س-
قاب
ٍ
واملنى َ
يقيني مدا ْد

َ
مثلما ح َ
ذكراك
ني
مفرق النّب ِع
يف
ِ
اجلنح
يف ر ّفة
ِ
�أو
هم�سة الدّ غلِ
ِ
�آنَ انتظار
ُ
ت�ستفي�ض امل�آقي
هل ُترى
ً
دعاء؟!
غبطة �أو
ْ
حيث � َ
هل ُترى ُ
ألقاك
رب
يف ج ّب ِة ال�ص ِ
تهفو �إىل خافقي
َ
ٌ
منذورة للنّداء؟!
حناياك
�أم
هل �أالقي اليتامى
تباريحهم؟!
يف
ْ
�أو �أ�شدُّ ال ّثكاىل
حني تطوا ِفه ِْم؟!
روب
�أم �أنا يف
ِ
�شهيق الدّ ِ
�أرنو �إىل...
كي متنَّ ال�سماء؟!

فنّ البوكر العرمريكي
•د.كمال حميي الدين ح�سني
يف �صالة اللعب الكربى
يف ال�شرق الأو�سط
ويف فراغ �صحراوي ممتدّ ،
مزرعة
يف
ٍ
يحميها الكاوبوي
جن
يف رقعة �شطر ٍ
من غاز ونفط وملح
يف مزراع الليفانت(*)
حتت البحر
رب!
وفوق البحر وعلى ال ّ
والتي كانت
ترفرف فوق �سراياتها
منذ ن�صف قرنٍ
احلرة املنتدبة!
�أعالم فرن�سا ّ
هنا وهناك جتمع
ال عبون كثرّ  ،يلب�سون فزّ ااعات
حمل ّيون و�أغراب
يلعبون الورق امل�ستور،
البوكر والبكراه والبيدو
وكل مقامات ال�صولفيج
الدوفيزي!
ّ
يف الكازينو الكبري
لل�شرق الأو�سط!
بقاعة الكازينو الأكرب
والأعظم والأفخم
يف كل املعمورة،
هناك اجتمع

شعر

العبو العامل
لعب
فيجري ٌ
يف ورق منقو�ص
ال �أ�ص�ص فيه!
وال جواكر!
و ّيغيب فيه
ملوك الطوائف
ٌ
وملكات و�شاب
مت�أنقون!
من ع�شائر،
كال�سباتية! والكوبة!
والب�ستونية! والدينارية!
من عرب ومن عجم
مما تذرون
ّ
وال تدرون!
حمليون �أو غرباء
جمهولون!
ما تلك اللعبة امللعونة؟
التي يجري تداولها
يف كازينو البحر املتو�سط؟
من رقعة اللعب
ال�شطرجنية املنكودة،
الدماء ت�سيل
وال تكفي لتغ�سلها
مياه البحر املتو�سط!
وال يكفيها
ملح البحر امليت

كي ي�صنع منها
مومياء عمالقة!
غري م�سبوقة
يف تاريخ العامل!
ويقال:
ب�أن �صالة القمار الكربى
كانت مكتظة
�إىل الرمق الأخري،
ولكي ي�شتعل فيها
رماد حمروق ودخان
فقط يكفيها ر�صا�صة
�سنتذكرك دوما
يا لعبة بوكر
م�سرحها
يوم ًا كان
يف كازينو
البحر املتو�سط
قرب رمال ال�شاطيء!
فوق بحرية غاز ونفط
بحجم دولة
ا�سمها م�شتقٌّ من
حكايات ال�سحر
ليلة وليله
يف �ألف ٍ
(*) ليفانت :ا�سم قدمي ملنطقة
�شرقي البحر املتو�سط

1

حتت �سقف هذه احلياة :
م�آذن �أحالم عالية  ..و�سماء منخف�ضة
ع�صافري �أ�شواق بريئة  ..وف�ضاءات مغلقة
غزاالت �شاردة يف براري ال�صباحات
وكمائن �صيادين خلف الينابيع
حتت �سقف هذه احلياة :
م�آمت و�أعرا�س � .آلهة و�شياطني  .ملوك وطواوي�س .
�إخوة و�أعداء ّ .
قطاع �أحالم وقرا�صنة ق�صائد .
حتت �سقف هذه احلياة :
وردة تتف ّتح حتت الركام ..
ولقالق تبني �أع�شا�شها يف ف ّوهات املدافع
ثمة �أي�ض ًا � :شاعر يبحث عن ق�صيدة هاربة
وامر�أة تعدّ الكالم ( على مائدة القمر)
2
حتت �سقف هذه احلياة
حتت �سقفك �أيها العامل
حتت �سقفك يا�أهلل !
دائم ًا ..دائم ًا تولد احلياة ب�صمت
ودائم ًا  ..دائم ًا متوت بال �ضجة .
3
حتت �سقف هذه احلياة
تراودين الق�صيدة عن نف�سها
و�أنت هنا  ..وهناك ..
تنت�شرين كال�ضوء  ..وتت�ض ّوعني كالعطر ..
جتل�سني على جمر الأ�صابع امل ّتقدة
وتتد ّفقني يف �شرايني ال�صباح �أغنية
و�أنا �أعدّ لك ماا�ستطعت من القلب
و�أتنفّ�س عبري �أنفا�سك التي ك�أنفا�س وردة
رمبا تولد با�سمك الأغنيات
وتتفتح – با�سمك �أي�ض ًا – �أزهار الأنا�شيد
والق�صائد !
4
حتت �سقف هذه احلياة
تطوين يف حقائبك معاطف الزمن البائد
وتعيدين تكوين اخلالئق
وهناك  ..خلف �شواطئ عينيك ..
حيث متتزج ال�سموات بالبحر
تتناثر جم ّرات وت�أتلق كواكب
وتت�أهّ ب قطارات �أحالم ذاهبة لل�سفر
يف نزهة �إىل مائدة القمر
5
على مائدة القمر
تعايل نقت�سم الليل والنهار ..
الكالم وال�صمت  ..وال�صرخة والأغنية
اتركي يل يديك ك�آنيتني من ف�ضة
ودعيني �أمللم ماتناثر من دنانري �ضحكاتك
ومن �شرفة بي�ضاء عالية  ..عالية ..
تعايل ّ
نطل على �سقف هذه احلياة
كطفلني هاربني من عباءة الليل
ظاللنا خ�ضراء  ..وهوا�ؤنا �أزرق
وكلما تناثرت �ألوان ابت�سامتك كقو�س قزح
يف ف�ضاءات قلبي �أقول :
املجد لعينيك يف العلى
وعلى الأر�ض ال�سالم
ويف العا�شقني امل�س ّرة .
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القلعة

• فلك ح�صرية

•بيانكا ما�ض ّية
وترتكز املعاين مثل نبيذ
عطر
معتق ،مثل جزيئات
ٍ
ا�ستخل�صت حديث ًا من زهرة
ما ،مرة يف ذاك املكان ،ومرة
يف هذا املكان ..الآن �أن��ا يف
قلعة امل��رق��ب ،ه��ذه القلعة
ال��ت��ي ق���ر�أت عنها ك��ث�ير ًا لكني
مل �أزره��ا ق��ط ،كنت �أفكر يف زي��ارة ق�لاع بالدي
كلها قبل �أن تط�أها �أي ق��دم ت�شوه حجارتها،
ولكن احلرب �شاءت �أن حتول بيني وبني زيارتها
جميعها.
مل �أدخل القلعة بعد ،لكني �أ�صعد الآن الدرج
امل����ؤدي �إىل مدخلها ،وب�ين فينة و�أخ���رى �أع��ود
لألتفت �إىل هذا امل�شهد البانورامي ال��ذي ميتد
وميتد ،و�أتن�شق عبق جمال ال ينتهي ،تتمازج
الأل����وان وت��ت��م��اوج �أم��ام��ي ،الأزرق والأخ�����ض��ر
والرتابي و�أ�سطح البيوت ،ورمانة حمراء تطل
من بني الأغ�صان ف�ألتقط لها �صورة يف خميلتي،
و�أقول يف نف�سي :ما �أجمل بالدنا؟! �أعود ف�أ�صعد
الدرج و�أتطلع �إىل �آثار خطواتي ..ال توجد �آثار
تراها عيني ،لكن عقلي يراها ويرى �آثار خطوات
كثرية ،ال ميكنني التفكري ب�أعداد الأق��دام التي
وطئت هذا الدرج ،وال بتعدد الغزاة الذين احتلوا
هب من يطردهم
هذه القلعة و�أقاموا فيها �إىل �أن ّ
منها ..تاريخ طويل من الغزوات ا�ستمر قرون ًا
ودهور ًا .قطعان تتلوها قطعان ،و�أغلبهم جا�ؤوا
�إىل �أر�ضنا عرب هذا البحر الذي �أراه وا�سع ًا ممتد ًا
حتى خط الأفق ،لكن �أولئك الغزاة خرجوا من
�أر�ضنا عرب الطريق ذاته الذي �أتوا منه ،وهكذا
�إىل �أن بقيت القالع على �صورتها اليوم� ،صورة
تعيدنا �إىل جيو�ش وح���روب ون��ه��اي��ات ..حتى
فقدت القالع قيمتها الع�سكرية و�أ�صبحت �أثر ًا
لل�سياح ،وبع�ضها �أ�صبح اثر ًا بعد عني.
�أ�سمع الآن �صوت ًا� ،أ�صيخ ال�سمع جيد ًا ،ال�صوت
يحدثني عن �أزمان م�ضت� ،أ�سمعه يقول يل� :آه لو
تعلمني يا �أختاه كم حتملت ،وكم تدحرجت ،وكم
�صربت! ويف النهاية بقيت �صامدة كما ترينني
الآن و���س���أب��ق��ى ...فلتباركيني بلم�سة قدميك
ومل�سة يديك ..يا لقدميك الغ�ضتني ،ويا لرقتك
�أيتها اجلميلة ،كم �أ�شعر بال�سعادة للم�ستك هذه!
و�سر هذه الأر�ض
ف�أنت �شقيقتي ،حبيبة قلبيّ ،
النبيلة� .آه� ..إنه �صوت حجارة القلعة ،فاج�أين
�صوتها النابع من الأعماق� ،أ�صغي �إىل حديثها
و�أرنو من �شرفة القلعة �إىل البحر املنب�سط حتتها،
لعل �ضغط امل�شاعر التي تتزاحم يف نف�سي الآن
يخف قلي ًال� ،أرى البحر وال�سماء متال�صقني عند
خط الأفق� ،أقارن بني درجتي لونهما ،ما �أروع هذا
امل�شهد؟! �أعود �إىل احلجارة التي بنيت منها هذه
القلعة ،احلجارة التي حدثتني ،فلونها خمتلف
ج��د ًا� ..إن��ه �أ�سود بازلتي �صنعه بركان ملتهب،
وي�شكل مع لون الإ�سمنت الأبي�ض املتداخل بني
هذه الأحجار مربعات ك�أنها مربعات �شطرجن..
�أنظر �إىل ه��ذه احلجارة و�أق��ول ب���أمل :يا لتلك
الأزمنة كم كانت قا�سية!
�أ�ستدير قلي ًال و�أمعن النظر ال��ذي ميتد بني
القلعة وبني �سورها الغربي .وحلظة بعد �أخرى
ت�صيبني الده�شة من عظمة هذا امل�شهد� ،سو ٌر
بعر�ض �أربعة �أمتار ،وجدار القلعة املرتفع �شامخ
حمكم البناء ،واحلجارة ال�سود البازلتية حجارة
عاندت الدهر والغزاة� ،أما واجهة القلعة فتبدو
وك�أنها بنيت منذ �أعوام فقط ،ال �شيء ينق�صها..
ال حجرة تدحرجت ،وال �سقف تداعى.

�أق���رر امل�شي يف ه��ذا امل��م��ر لتن�سم رائحة
التاريخ� .أنزل درجاته العري�ضة ،كم تذكرين
هذه الدرجات بدرجات قلعة حلب التي طاملا
�صعدتها ،ولطاملا �ألقيت بناظري على املدينة
كلها ،مل �أع��د �أع��رف اليوم كيف �أ�صبح م�شهد
املدينة من �أعلى القلعة.
�أع���ود ف�أ�ستدير ،لأ�صعد ال��درج��ات التي
مررت بها ..ويف �أثناء �صعودي �أ�سرتق النظر �إىل
الواجهة� ،إىل ال�سقاطات يف ثناياها� ،أقف حتتها
و�أت�ساءل :ترى من كان خلف هذه ال�سقاطات ذات
تاريخ ؟! وميتد نظري �إىل برج من �أبراج القلعة،
ف���أج��د زرق��ة ال�سماء تتخلل ن��اف��ذة م��ن �إح��دى
نوافذه..
يا �إلهي كم �أنا حمظوظة بالوقوف �أمام �سحر
ت��اري��خ �سورية املجيد ،وخا�صة �سحر بانيا�س
ال�ساحل ،بانيا�س البحر الأبي�ض املتو�سط ،بانيا�س
ال�شاعر الذي �أذهل معا�صريه ب�شعره احلزين على
�أدوني�س الذي مزّ قه اخلنزير الربي.
�أجل�س على �إح���دى ال��درج��ات� .أدي���ر ظهري
للقلعة ،و�أتطلع باجتاه البحر� ،أ�سحب لفافة
تبغ من علبة �سجائري و�أ�شعلها ،ثم �أبد�أ بالنظر
�إىل ال�سحب الدخانية التي تتال�شى يف ف�ضاء
القلعة ..وما هي �إال حلظات حتى �أدرك �أن املكان
الذي �أجل�س فيه ال يبدو مرتفع ًا كما ظهر يل من
الأ�سفل عندما كنت على ال�شاطئ ..فعندما كنت
هناك يف الأ�سفل ب��دت يل القلعة بعيدة جد ًا
و�صغرية ج��د ًا� ،أما هنا يف الأعلى فهي عمالقة،
والبحر �أي�ض ًا �أكرث ات�ساع ًا وروع��ة ،ف�أقول و�أنا
ابت�سم ���س��اخ��رة :ك��م ال��ف��رق كبري ب�ين الأع��ل��ى
والأ�سفل ،وكم تتغري الر�ؤية من مكان �إىل �آخر؟!
�أعود لأقف بعد �أن �أنتهي من �شرودي وتفكريي،
و�أع��ط��ي ظ��ه��ري للبحر� ،أخ��ط��و ب��اجت��اه مدخل
القلعة ذي القو�س الكبرية و�أن��ا �أفكر يف نوعي
احلجر ،احلجر اجلاهل الذي بقي مهم ًال ،ال قيمة
له .واحلجر الذكي الذي �صقلته الأيدي املاهرة
ليكون نافع ًا ،و�أقول لنف�سي :ذات يوم ر�سم حبيبي
�صورة وجهي على الرمل ،ليته ر�سمه هنا ..قلت
ذل��ك و�أن��ا �أمل�س حجرة �ضخمة قطعت بعناية
فائقة ..ف�إذا باحلجرة تقول يل :ذاكرتي حتفظ
كل الوجوه التي ر�أتني ..فال تقلقي يا عزيزتي..
�إين �س�أحفظ وجهك.
راعني جوابها ..وارتع�شت �أو خ ّيل �إيل �أنني
�أرتع�ش لأنني وح��دي ..ال �أرى �أح��د ًا ،وال �أحد
يراين ..وحدي الآن يف مواجهة القلعة ،وتاريخ
هائل يجمع تفا�صيله يف ذاكرتي ب�صورة ي�صعب
احتمالها ،وكان هناك الكثري من الأ�سئلة ..من
هي ،ومن �أنا؟ كيف جئت �إليها وكيف �س�أغادرها؟
وكيف ..وكيف؟!
ً
يف هذه اللحظات ،رمبا �أ�صبح وجهي باكيا..
فرح ًا ..منده�ش ًا ..ملتهب ًا ..بارد ًا ..من ال�صعب �أن
�أحدد حالة وجهي ،فيما ال�شم�س احلارة تلفحه
بلهيبها ،ون�سائم القلعة ترطبه ،نحن يف بداية
�شهر �آب ،و�أن��ا �أقف حتت هذه ال�شم�س متحدية
حرارتها� ،إذ �أ�شعر بقوة �أك�بر من قوتي تبثني
ذبذباتها.
�أخ�ير ًا بعد �إمعاين النظر يف واجهة القلعة،
ويف الإطاللة البانورامية ،وبعد �إمعاين التفكري
يف �أزمنة م�ضت ،ق��ررت الدخول ،اجتاز املدخل
املقو�س و�أنعطف ميين ًا ،ثم �أ�صعد درج ًا �آخر ،وما
�إن �أ�صل الدرجة الأخرية امل�ؤدية �إىل بهو القلعة
حتى ّ
تطل املفاج�أة التي مل �أكن �أتوقعها..

الغريب

كان الليل يتماهى يف قدومه واعد ًا
الطبيعة بال�سكينة والهدوء املعتادين
ومطلق ًا العنان لأنفا�سه امل�س َّتحمة
بالغمو�ض وال�����س��واد لتعانق ك��ل من
ت�صادفه يف طريقها املعبد باملجهول،
من ب�شر وحجر و�شجر.
اخليوط املتلألئة الأخ�يرة لرحلة نهار
م�ضى ب���د�أت تنكم�ش على نف�سها بت�ؤدة
تاركة وراءها دوائر �ضوئية �شاحبة ،وقد
مللمت خ�صالت �شعرها ال��ع��ذري و�أنفا�س
وليدها الربيعي املدلل لت�ست�أمنهم �سماء
تعلن انتهاء مرا�سم يوم ربيعي يف انتظار
ان��ب�لاج �شفق �آخ���ر ل��ن��ه��ار ج��دي��د يغ�سل
ِّ
ويب�شر ببداية
ب�إ�شراقه �سواد الرحيل
والدة ال�ضوء القادم.
ال��ط��ب��ي��ع��ة ت�����س��ب��ح يف م��ع��ب��د ال���ول���ه
ال���روح���ي ...وح��رك ِ��ة ال��ف��را���ش��ات �أخ��ذت
ت�سكن ..وت��ه��د�أ ب��ل تختفي ،وال�شجر يف
ُّ
ين�سل نحو كوة �ضوء �أخرية
ديباجه املعتم
بدت متحدية العدم� ،أما الأر�ض فا�ستلقت
َ
مطرط َّ�شة
معانقة ب�ساط ح�شائ�ش خ�ضر
بزهر منمنم م��لَّ��ون ،ين�ضح ف��وق تويجات
وري��ق��ات��ه امل��ل��ون��ة الدقيقة ن��دى يتماوج
ب�سكينة مع �صالة ال�سكون و�سط طبيعة
بكر ،تهفوا �إىل ن�سائم الهوتية تت�سابق
فيها الألوان والروائح والأ�شكال يف حماولة
لنيل ال�سبق يف جمال ال يعرف الراحة �أو
اال�ست�سالم� ،أو حتى الت�أجيل.
���اد ب��دا مقتحم ًا تراتبيات
ب�صوت ح ٍ
الإيقاع املعتاد لذلك الق�صر الراب�ض و�سط
غابة من الأ�شجار الكثيفة املتزاحمة التي
تبدو حوت ًا ابتلع جدران البناء و�شرفاته
وم�ساحاته.
عال �صوت طرقات عنيفة م�ضى ال�سكون
يحمل تفا�صيل �صداها يف كل مكان ليزرع
ال ِّريبة وال�شك والتنب�ؤ بوقوع ما ال ميكن
�إال �أن يكون �ضمن احتمال �أن يكون خرب
�سوء �أو نعيق بومة مل تعتد �إال العي�ش على
بقايا دغل القلب ،ووقوع احلزن يف بركة
القهر وال�ش�ؤم احلياتي.
من فرجة الباب انت�صب �أمامها بقامته
الفارعة ،امل�ستقيمة كرمح مياين �صقلته
�أنامل �صانع فنان ماهر ،فتوزعت مكوناته
وفق منظومة ريا�ضية دقيقة ومتعادلة،
فيما �شعره الفحمي الأ�شعث املغبرِّ وقد
نهل م��ن غيمته �ضبابية اجتذبت �إليها
�سحابات دخانية رمادية َّ
غطت الوجنتني
واحلواجب وال ِّلحية ،وتركت يبا�س ًا وجفاف ًا
على �شفتيه الغليظتني ،و�أن��ف��ه ال�ضخم
املق ِّو�س وجبهته العري�ضة املتمردة...
كان �أ�شبه بفار�س �أتى لت ِّوه من معركة
حامية ال��وط��ي�����س ،م��ا ان��ف��ك درع���ه كليل
احل��رك��ة ي�شكو ���ض��رب��ات ال��ن��دِّ امل��ع��ت��دي،
حم��او ًال �سحق ر�أ�سه امل��زروع وراء خوذته
املعدنية التي غطت ق�سم ًا كبري ًا من رقبته
قا�س يحاول الفرار
ووج��ه��ه ،ووراء درع ٍ
ي�ضح باحلياة ،وترتديه
م��ن دق��ات قلب
ُّ
ال�صحراء �إزار ًا ،ويثقله الهوى ال�شفيف
لعبل ...و ُتخفف عنه �صحبته الأبجر
طعنات اخليبة ،وكلم الن�سب الذي ا�ستحقه
بالفرو�سية وحدها ،وبالإقدام وال�شجاعة
واملواجهة و�شدة الب�أ�س.
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���س���أل��ت��ه ...وه��ي
�صامتة �أت��راه يكون
هو؟! �أو تراه يكون
ذل���ك �أو لعله هما
االثنان مع ًا..
ت���ل���ف���ت���ت ن��ح��و
اخللف حيث ف�سحة ال��دار الوا�سعة ،وقد
تو�سطتها بركة مر َّبعة ال�شكل ،يتو�سطها
جم�سم ل�سمكة مزرك�شة وحمفورة بفنية
َّ
نحتية عالية وك�أنها خرجت لتوها من
حميطها وقد اختزنت املاء املتدفق داخلها
لتعود �إىل قدفه من فمها �شال ًال متوا�ص ًال
من اال�شعاعات امللونة ال�سابحة يف حلم ال
ينتهي.
م�سحت املكان بعينيها الت�أئهتني ...كانت
الأع��ن��اق ت�شرئب من النوافذ ،والأدراج
غ��ط��ت بع�ض �ساكني ال����دار ب��ان��ح��ن��اءات
وخفايا هند�ستها �أما الأ�صوات فما كادت
تختفي حتى ت��ع��ود ،وم��ا تتحلل ويعرف
فحواها حتى ترمتي كخيوط غ��زل فوق
�أ�شواك دامية ت�أملت ال�ضيف الغريب من
تن�سمت
جديد ،حدَّ قت فيه جيد ًا وطوي ًال َّ
بلون ب�شرته حبات النب املحروق ،وقر�أت
يف فر�سه جمال احل�صان العربي وو�سامته
وعمق نظرته ،وروعة عينيه الوا�سعتني..
هو الأبجر �شريك ال�سباق واملعارك وخليل
الغزو و�شاهد القلب يف هوى املحبوب...
ح��اول �أن يتكلم� ،إال �أن الكلمات ج��اءت
غريبة ،مبعرثة متطايرة ...ه َّزت بر�أ�سها:
�إنها بال �شك تعرفه ...هو عنرتة العب�سي...
* -عنرتة� ...أجل وهل يخفى الفار�س؟!
وهل يخفى القمر؟؟!!
ً
قر�أت يف تقا�سيم وجهه رف�ضا ل�سخرية
�أوم���أت �إليها بنعت قمر ...فبدا م�ستنكر ًا
راف�ض ًا لأي �شكل م��ن �أ�شكال اال�ستهزاء
�أو حتى التالعب بالألفاظ �أو النعوت �أو
البيان والتبني ،فيما ل�سان حاله يهم�س:
يعيبون لوين بال�سواد جهالة
ولوال �سواد الليل ما طلع الفجر
و�إن كان لوين �أ�سود ًا فخ�صائلي
كفي ي�ستنزل القطر
بيا�ض ومن َّ
�أ�شاح الفار�س بوجهه عنها ،وت�أمل الأفق،
وهناك بعيد ًا كان بانتظاره املجهول الذي
حمله �إىل م��ا وراء ال�لاح��دود وط���ار به
وبالأبجر �إىل حيث نقطة ال�لاع��ودة يف
م�شهد بدا حلم ًا لن يتكرر ،ونب�ض ًا لن ي�ستمر،
وج���و ًا م��ن ال�سحر ال��ذي �أغرقته �أنفا�س
الغاردينيا والفل واليا�سمني وزهر الليمون
يف ع��امل الزاوردي انتهى قبل �أن يبد�أ،
وغ��اب قبيل �أن يت�أكد ح�ضوره ،واختفى
�سراب ًا كما طلع على حني غ َّرة حاولت �أن
تعيد امل�شاهد يف ذاكرتها وترتب ال�صور:
�صور اللقاء املفاجاة �إال �أن ال�ضياع �أم�ضى
يف نف�سها خمالبه وافرت�س بقايا حلمها...
ف��راح��ت تهم�س با�سمه ث��م يعلو �صوتها
منادي ًا �إياه ،ثم �صراخ ي�شق جوانب الروح،
لت�أتي �أخ�ي�ر ًا �أ�شعة ال�شم�س املن�سلَّة من
زجاج نافذة غرفة نومها وترتطم بحنايا
روح��ه��ا اتلي �أيقظت ج�سدها املتعب من
�ساعات التح�ضري الطويلة خلو�ض امتحان
يف الأدب اجلاهلي و�شعراء فرو�سيته ويف
مقدمتهم الفار�س عنرتة.
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كرات�شكوف�سكي
عا�شق الثقافة العربية

•حممد عيد اخلربوطلي
حر�ص الغرب على االعتناء
ب��امل��خ��ط��وط ال��ع��رب��ي ،فجمعه
ودر�سه وحققه ون�شره ،يف وقت
كنا ُّ
نغط فيه باجلهل واال�ستهتار
مب��ا خ��ل��ف��ه �سلفنا ،و���س��اع��دن��اه
بنقله ل��ل��ب�لاد ال��غ��رب��ي��ة بعدة
و�سائل ،وم��ن ذل��ك الهدايا ،فقد
�أه����دى البع�ض جم��م��وع��ات كاملة
م��ن امل��خ��ط��وط��ات العربية للغرب،
�أو خمطوطات ف��رادى� ،سنتعرف يف
بحثنا هذا على جمموعة دم�شقية
رحلت �إىل رو�سيا ،وهي تعد من نوادر
املجموعات اخلطية ،فما ق�صة هذه
املجموعة؟ وكيف ارحتلت من دم�شق
�إىل رو�سيا؟.
مقدمة تبني العالقة بني العرب
والرو�س
من املعروف �أن ال�صالت بني العرب
والرو�س قد بد�أت مبكرة ،ففي الع�صر
العبا�سي الأول ق�صد جتار من بغداد
رو�سيا للبيع وال�شراء ،و�أق��دم و�صف
لرو�سيا يف تراثنا العربي كتبه �أحمد
بن ف�ضالن عندما �أر�سله اخلليفة
املقتدر �سنة 921م �إىل ملك البلغار،
وكان مقيم ًا على �ضفاف الفولغا ،ثم
قويت ال�صالت بني العرب والرو�س
ع��ن ط��ري��ق احل��ج��اج ال���رو����س �إىل
بيت املقد�س فو�صفوا ما �شاهدوه يف
رحالتهم ،كما احتل رو�سيا وكثري ًا
من تلك البلدان جنكيزخان وحفيده
باتوخان وتيمورلنك وتقتم�ش...
وبعد �سقوط الإمرباطورية املغولية
خرجت رو�سيا منذ القرن ال�ساد�س
ع�شر م��ن ح��دوده��ا الأوروب��ي��ة �إىل
�آ�سيا ،فربط الإ�سالم بينها بعد �أن
�صار فيها �أكرث من ع�شرين مليون ًا من
امل�سلمني يف �آ�سيا والقوقاز وبني اللغة
العربية بروابط دينية وتاريخية
وثقافية وثيقة.
املخطوطات العربية يف رو�سيا
اع��ت��ن��ى ال���رو����س ب��امل��خ��ط��وط��ات
ال�شرقية عموم ًا والعربية خ�صو�ص ًا،
لذلك تعد ب�لاد االحت��اد ال�سوفيتي
من �أكرث البالد التي فيها خمطوطات
ع��رب��ي��ة ،ف��ه��ي يف امل��رت��ب��ة ال��راب��ع��ة
يف ال���ع���امل م���ن ح��ي��ث امل��خ��ط��وط��ات
العربية املتوفرة بعد تركيا وم�صر
و�إي�����ران ،وم��ن �أه���م ه��ذه املكتبات،
�أذكر ...مكتبة لينني مبو�سكو ،مكتبة
لينينغراد (بطر�سبورج) وقد ن�شر
ع�شرات الفهار�س ع��ن املخطوطات
العربية الكثرية املحفوظة فيها،
مكتبة معهد علوم �آ�سيا ب�أكادميية
ال����ع����ل����وم ،امل���ت���ح���ف الأ�����س����ي����وي،
املكتبة ال��ع��ام��ة ،مكتبة اجلامعة
الإمرباطورية يف بطر�سبورج ،مكتبة
املتحف يف �إري��غ��ان ،ب��اك��و ،ب��خ��ارى،
تفلي�س ،جامعة خاركوف� ،أكادميية
دو���ش��ن��ب��ه يف ج��م��ه��وري��ة التاجيك،
مكتبات ترك�ستان ،جامعة ق��ازان،
مكتبة �أكادميية العلوم يف كييف ،ويف
�أماكن كثرية �أخرى.
وقد جمعت هذه املخطوطات عرب
طرق عديدة وبو�سائل خمتلفة ،منها

��داء،
ما مت �شرا�ؤه ،ومنها ما جمع �إه ً
�أو ما مت جمعه من قبل ال�سلطة بعد
ال��ث��ورة ع�بر عمليات الت�أميم وغري
ذل��ك ،ومن الذين �أه��دوا خمطوطات
عربية للرو�س �أذكر جمموعة مكتبة
فروج �سالطيان احللبي الأ�صل والذي
ك���ان م��ق��ي��م�� ًا يف م�����ص��ر ،وجم��م��وع��ة
مقدمة من دم�شق من قبل البطريرك
غريغوريو�س احلداد ،قدمها لقي�صر
رو�سيا يف ع��ام  ،1913كذلك قدم
جوتفالد جمموعة من املخطوطات
ال��ع��رب��ي��ة ه��دي��ة جل��ام��ع��ة ق����ازان،
و���س���أخ�����ص�����ص ح��دي��ث��ي ال��ي��وم ح��ول
جمموعة البطريرك غريغوريو�س.
كرات�شكوف�سكي عا�شق ًا للمخطوط
العربي
مما يذكر� ..أن عدد ًا من الباحثني
ال��رو���س وعلى ر�أ�سهم امل�ست�شرقون
اع���ت���ن���وا ب���ال���درا����س���ات ال��ع��رب��ي��ة
ك��ث�ير ًا ،ك��ان �أ���ش��ه��ره��م �أغناطيو�س
كرات�شوف�سكي ( 1883ـ ،)1951
ه��ذا الإن�����س��ان ال���ذي ع�شق ال�شرق
واملخطوط العربي ،ت��رك �أك�ثر من
� 450أثر ًا ما بني م�ؤلف ونقد ودرا�سة
وبحث وترجمة بعدة لغات.
ويعد كرات�شوف�سكي �أحد م�ؤ�س�سي
االجتاهات اجلديدة يف اال�ستعراب
ال��رو���س��ي ،فهو ال���ذي و���ض��ع مو�ضوع
تعليم الأدب العربي املعا�صر �ضمن
ال�ب�رام���ج ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف م��دار���س
اجلمعية الرو�سية الفل�سطينية،
وفيما بعد يف الكليات ال�شرقية يف
جامعات االحتاد ال�سوفييتي.
ق��ام��ت وزارة امل��ع��ارف الرو�سية
وجامعة بطر�سبورغ ب���إي��ف��اده �إىل
ال�����ش��رق لتعلم العربية والعامية،
والتعرف �إىل العلماء ،وذلك يف عام
 ،1908فطاف يف �سورية ولبنان
وفل�سطني وم�صر ،مرتدد ًا على خزائن
كتبها ،زائر ًا مواطن العلم فيها ،متعرف ًا
�إىل كبار �أدبائها وعلمائها ،كاملكتبة
ال�����ش��رق��ي��ة ب���ب�ي�روت ،وال��ظ��اه��ري��ة
بدم�شق ،واملارونية بحلب ،واخلالدية
بالقد�س ،واخل��دي��وي��ة والأزه��ري��ة
مب�صر ،وق��د جمع من ه��ذه اخلزائن
واملعاهد وامل��ع��ارف معلومات واف��رة
نفي�سة ،ع��اد بها �إىل رو���س��ي��ا ،كما
حمل معه جمموعة من املخطوطات
و�شراء
التي كان يبحث عنها ،ن�سخ ًا
ً

إهداء ،وبعد عودته يف عام 1910
و� ً
ً
ع�ين م��دي��را ملكتبة ق�سم اللغات يف
جامعة بطر�سبورغ ،ويف نف�س العام
�صار معيد ًا للعربية فيها ،ويف عام
� 1917سمي �أ���س��ت��اذ ًا للعربية يف
جامعة بطر�سبورغ ،وع��ه��دت �إليه
احلكومة ال�سوفيتية (بعد الثورة)
بالكلية ال�شرقية التي �أن�ش�أها يف
مو�سكو ،ثم �أ�شرف على الق�سم ال�شرقي
يف جامعة لينينغراد ،وانتخب ع�ضو ًا
يف ع��دة جمامع علمية ،ون��ال و�سام
لينني اعرتاف ًا بف�ضله على الثقافة
الإن�سانية العاملية يف حفظ املكتبة
م��ن حما�صري لينينغراد النازيني
�أثناء احلرب العاملية الثانية.
كرات�شكوف�سكي ي�ستمع ل��ن��داء
املخطوطات العربية...
ي��ق��ول يف كتابه م��ع املخطوطات
العربية ...يف ع��ام  ..1941كانت
املخطوطات حتيط ب��ي ،ويف ليايل
ال�سهاد ووق���ت امل��ر���ض ح�ين ت�صيب
ا ُ
حل َّمى ر�أ�سي ،وحني ال ي�ستطيع عقلي
�أن يتحكم يف �أف��ك��اري ،يف ك��ل هذه
الأوق��ات حتت�شد املخطوطات حويل
بتوا�ضع ك�أمنا هي خائفة فتقرتب
مني على ا�ستحياء ،ف�أ�سمع يف رفرفتها
�أ���ص��وات�� ًا ه��ادئ��ة ت��ن��ادي��ن��ي�( ..أمل
تن�سنا؟ �ألن تبتعد عنا؟ �أتذكر كيف
�أعدتنا �إىل احلياة؟ وكيف �أنك دققت
النظر باهتمام يف �سطورنا البالية
املطمو�سة؟ وكيف �أنك فتحت معاين
تلك ال�سطور رويد ًا رويد ًا؟ و� ....إىل
�أن قال على ل�سانها ( ...ف�إن ذلك كان
يعطينا مكان ًا يف احلياة املا�ضية ،وها
نحن من جديد قد ا�ستعدنا احلياة
�إىل الأبد ،وقد كنا من قبل مطروحني
حتت الأر�ض �أو يف ال�صناديق املن�سية
مئات الأعوام)....
وباحث لديه ه��ذا الإح�سا�س مع
املخطوطات جدير ب�أن نذكر ما ح�صل
معه يف دم�شق ومن ثم يف مو�سكو مع
جمموعة خمطوطات البطريرك،
فلن�ستمع �إليه وه��و ي��روي ما ح�صل
معه...

قراءات نقدية

من يقتلنا ويغزو �أر�ضنا

الغرب اال�ستعماري المتوح�ش
• حممد �أبو عادل
م���ن ي��ق��ت��ل��ن��ا ه���و ال��غ��رب
اال���س��ت��ع��م��اري م��ن بريطانيا
ح��ت��ى ال����والي����ات امل��ت��ح��دة
الأمريكية لعودة اال�ستعمار
وت��ق�����س��ي��م ال���وط���ن ال��ع��رب��ي
كما ي��ري��دون  ...ال ننكر �أن
ه��ن��اك بع�ض ال���دول �ضالعة يف
العدوان واخل��راب والإره��اب ...
لكن الذي يدير احلرب هو الغرب
اال�ستعماري مل�صلحته اقت�صاديا
و���س��ي��ا���س��ي��ا وع�����س��ك��ري��ا ول�صالح
العدو ال�صهيوين الذي يحتل كل
فل�سطني ويتواجد الآن يف الكثري
من الدول الالعربية !
لي�ست ال��ع��روب��ة ه��ي ال�سبب
ول��ي�����س��ت ال��دي��ك��ت��ات��وري��ة هي
ال�سبب...هم ال�سبب من يدمرنا
ويق�صف
بيوتنا عرب جيو�ش املرتزقة
البالك ووتر !
وب��ع�����ض م��ن ي�سمون �أنف�سهم
�أن���ه���م ي��ح��ب��ون ال��دمي��ق��راط��ي��ة
واحلرية هم من ي�ساند وي�ساعد
ه�ؤالء امل�ستعمرين �ألقتله ه�ؤالء
ه��م مارينز اال�ستعمار اجلديد
...خونة � ،أنذال  ،عمالء �صغار ،
جهلة وجبناء يقفون مع الغزاة
اجل��دد علنا وبوقاحة ويكتبون
ليح�صلوا ع��ل��ى بع�ض الأم����وال
احل���رام احل���رام �ضد م��ن يقاوم
ويقاتل الغزاة ...امل�ستعمر ،كاذب،
وحاقد ،ومتوح�ش ...وح�ضارته
مزيفة وغ�ير �أخالقية ....لكن
البع�ض منا يرى غري ذلك لأنه بال
�أخ�لاق وغري �س ّوي وبحاجة �إىل
م�صحة عقلية !
والبع�ض مل يتعلم ول��ن يتعلم
لأن���ه ج��اه��ل وغ��ب��ي  ...وج��ب��ان
�أي��ع��ق��ل �أن ك��ل ج��رائ��م ال��ك��ي��ان
ال�����ص��ه��ي��وين يف فل�سطني ودول
الطوق �سابقا م�سحت من الذاكرة
الوطنية وال��ق��وم��ي��ة...و�أ���ص��ب��ح
هذا الكيان اللقيط مهد احل�ضارة
والدميقراطية  ...يا للعار ويا
للخزي �أن يتنطح البع�ض ويتحدث
عن الدميقراطية واحلرية ...
واهلل كما يقول ال�شاعرالراحل
العربي اللبناين الكبري جوزيف
حرب  ...العروبة �أخ�لاق وقيم
ع��ال��ي��ة  ....وال��ع��روب��ة �أخ���وة
وكرامة وجمد وح�ضارة
وت����راث وع��ي�����ش م�����ش�ترك راق
و�أ���ص��ي��ل وك���رمي وم��ت�����س��ام��ح ...
العروبة تعني كل اجلماليات يف
حياتنا وثقافتنا ووعينا و�أدبنا
وكرمنا و�شهامتنا ووقوفنا �إىل
ج��ان��ب بع�ضنا البع�ض وه��ي من
�أ�صول الأخ�لاق التي فقدت عند
البع�ض !

كيف نن�سى م��ن ا�ست�شهد من
اج��ل فل�سطني و�سوريا وال��ع��راق
وم�صر واجل��زائ��ر واليمن وبقية
املناطق ...مل يكونوا �أال �أوفياء
�شجعان كرماء ا�صالء  ...ميتلكون
الأخالق العالية العالية !
نقول ه��ذا واحل��اق��دون الذين
ن�سوا العدو ينتظرون �أن ينت�صر
الأعداء  ...نقول لهم لن تفرحوا
�أيها الأنذال �سوف تنت�صر �سوريا
العروبة وجي�شها العربي العظيم
 ،الذي قدم ال�شهداء الإبطال من
اج��ل فل�سطني والأم��ة العربية ،
هو يدافع بجدارة يف وجه القتلة
وامل���أج��وري��ن وم��ع��ه واىل جانبه
كل من يحب العروبة وفل�سطني
ومقد�ساتها ال��ت��ي �ستحرر مهما
غلت الت�ضحيات وجت�بر البع�ض
بال�شعب العربي الفل�سطيني .
�سينك�سر ال���غ���زاة وم���ن �أت���ى
بهم  ...كما عل ّمنا التاريخ ...
�سيندحرون و�سيلحق العار �إىل
يوم الدين بكل اخلونة واملارقني
وامل���أج��وري��ن  ....و���س�نرى ذل��ك
ولي�س ببعيد !!
الغرب اال�ستعماري العدواين
 ،يريدنا جمتمعات ا�ستهالكية
 ،مت�سولة � ،ضعيفة غ�ير ق��ادرة
على النمو والتطور والبناء ...
يريدوننا على الدوام ال ندافع عن
ثرواتنا وال م�صاحلنا وال
م�ستقبلنا وان ال يكون لنا �ش�أن
يف هذا الكون ...وهو �ضد وحدة
امتنا و�شعوبها ومع ا�ستمرار
اخل���راب وال��دم��ار واخل�لاف��ات
التي تنه�ش ج�سد امتنا العربية
..؟
وال��غ��رب ينظر �إىل ال��وط��ن
العربي من وجهة نظره تابعني
م��رت��ب��ط�ين غ�ي�ر ق����ادري����ن على
اتخاذ �أي ق��رار يتعلق مبا يخدم
م�صلحة امتنا العربية و�شعوبها
،فح�سب اع��ت��ق��اده��م :علينا �أن
نكون �ضعفاء وف��ق��راء ومعدمني
وجهلة ومتخلفني وغ�ير �سعداء
و�أن ن��ت�����س��ول ون��ع��ي�����ش ع��ل��ى ما
ي��ق��دم��ون��ه م��ن م�����س��اع��دات ،و�أن
نكره ونبغ�ض �أحدنا الآخر ,:و�أن
يكون بيننا وبني ال�شعوب املجاورة
لبالدنا حروب ونزاعات ال تنتهي
...يريدوننا �أن ن�أكل ما يقرره لنا
الغرب من الهمربغر �إىل الكوال ...
وما يلقوه من الطائرات لنا لنبقى
يف و�ضع �أ�شبه باجلنون وفقدان
الوعي والذاكرة و�آخرون وهكذا.
�أم��ا حقوق الإن�سان واالقت�صاد
والنظام امل�صريف والتكنولوجيا
فجميعها من حق الغرب فقط!.
والغرب العن�صري فقط !

نافذة على العالم

• خليل البيطار
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كونديرا وتدمري بنى النمطية واال�ستالب
( احلياة هي يف مكان �آخر)

ير�سم ال��روائ��ي �شخ�صياته �ضمن ع��وامل
افرتا�ضية ال حتاكي الواقع ،ولكنها ت�ستعري
م��ن��ه امل����ادة واحل���رك���ة والأل������وان وامل��ع��اي�ير
القيمية ،وي�أخذنا �إىل متاهة يتداخل فيها
ال�س ّري بالعلني ،واملكبوت بال�صريح ،والرغبات
التخييلية بالكوابح وردود الفعل النمطية،
ويعري ت�ش ّوهات ت�صيب ال�شخ�صيات نتيجة
العالقات االجتماعية واالقت�صادية ال�سائدة.
يق�ص ال��روائ��ي لري�سل �إ���ش��ارات��ه ،وي��ح��اول �أن
ّ
يجعل من كائنه الورقي �شخ�ص ًا ما ،على حد تعبري
خو�سيه �ساراماغو ،وهو يبني ويفكك ،ويعيد البناء
من جديد ،ليقول� :إن عاملنا هذا يحتاج �إىل تغيري،
وا�ستمراره منط من اجلنون.
والروائي الت�شيكي ميالن كونديرا �أ�شبه بدليل
بارع ،مهمته التعرف على �سراديب النف�س الب�شرية،
وعلى ال�شوارع اخللفية للمدن الع�صرية ،ولد يف
العا�صمة براغ عام  1929لوالدين مثقفني ،والده
لودفيغ مو�سيقي ورئي�س جامعة ،تع ّلم منه العزف،
در���س ميالن املو�سيقا والأدب ،ث��م عمل �أ�ستاذ ًا
م�ساعد ًا يف كلية براغ ال�سينمائية ،وانت�سب �إىل
احلزب ال�شيوعي الت�شيكو�سلوفاكي عام  1948ثم
ف�صل منه بعد عامني ،وع��اد �إليه عام  1956ثم
ف�صل ثانية بعد انتقاده دخول القوات ال�سوفييتية
�إىل بالده عام  1968و�إثر الت�ضييق على املثقفني،
فغادر �إىل فرن�سا عام  1975وا�ستقر فيها وكتب
�أهم �أعماله فيها� ،إ�ضافة �إىل عمله �أ�ستاذ ًا جامعي ًا.
ن�شر كونديرا �أ�شعار ًا وق�ص�ص ًا يف وق��ت مبكر،
ثم ن�شر جمموعته الق�ص�صية الأوىل غراميات
م�ضحكة عام  ، 1963وفقد وظيفته عام 1968
ب�سبب ربيع براغ.
ك��ت��ب رواي�����ات ���ص��ادم��ة يف �سخريتها ،وكتب
درا�سات وانطباعات ،وركز يف �أ�سلوبه على الإبداع
�أك�ثر من تركيزه على العمل ،ولذلك ك��ان �أق��رب
�إىل الفرن�سيني منه �إىل �سواهم بح�سب الناقد
الربيطاين رينيه جريار.
�أبرز �أعماله :املزحة ،اجلهل  ،الهوية ،احلياة
هي يف مكان �آخ��ر ،فال�س ال��وداع ،حفلة التفاهة،
كتاب ال�ضحك والن�سيان .وله كتاب نقدي عنوانه:
ت�أمالت يف فن الرواية.
ح�صد كونديرا جوائز عديدة ،فقد نال (كتاب
ال�ضحك والن�سيان) جائزة الكومون ويلث عام
 ، 1981ونالت روايته ( فال�س ال��وداع) جائزة
الربميو مونديللو الإيطالية ،وفازت روايته( احلياة
هي يف مكان �آخر) بجائزة ميديت�س للتاب الأجنبي،
كما فاز بجائزة �أورب ليرتاتور عن جميع �أعماله.
روايته (احلياة هي يف مكان �آخر ترجمتها دار
الآداب اللبنانية �إىل العربية وقدم لها فران�سوا
ريكار ،ولفت يف مقدمته �إىل �ضرورة فهم النزعة
التدمريية والتفكيكية ل��دى كونديرا ،فق�ص�صه
�صادمة ووهمية ،وال ي�ستطيع القارئ الإفالت من
�إح�سا�س ب�أن براءته تتزعزع ،ويزداد �شكه وحذره،
وي�شعر �أنه �أمام ظل ق�صة و�شخ�صيات �شبحية ،و�أن
ال�شك يتغلغل �إىل هويته ،وهذا التخريب (القا�صر)
فعال �أكرث من ت�شهريات كثرية.
عر�ض كونديرا ب�أ�سلوب ملحمي خيبة �أمل جيل
كامل ع ّول على انقالب عام  ، 1948لكنه ا�ضطر
لل�صمت ع�شرين عام ًا،ف�ضحك قلي ًال ،لكنه ا�ضطر
لل�صمت من جديد بعد عام . 1968
ور�أى الناقد الفرن�سي فران�سوا ريكار �أن روايته
هذه قد تكون �إىل جانب روايتي (دون كي�شوت)
و (م���دام ب��وف��اري) العمل الأق�����س��ى ال���ذي كتب
�ضد ال�شعر ،فهي هجاء الذع لل�شعر ال�سيء ،وهي
م�شروع �أكرث جذرية :تهدمي �آخر معاقل الرباءة،
واالكتفاء بالفكرة الأوىل يحمينا من تداعيات

الفكرة الثانية.
الرواية يف �سبعة �أج��زاء معنونة ،وعناوينها:
ال�شاعر ي��رى ال��ن��ور ،كزافيه ،ال�شاعر ي�ستمتع،
ال�شاعر يرك�ض ،ال�شاعر يغادر ،الأربعيني ،ال�شاعر
يحت�ضر ،وق�سم كل جزء �إىل مقاطع مرقمة.
�سرد كونديرا حكاية جاروميل الطفل الذي
�أجنبته �أمه من ع�شيقها ،وجرى قدومه �إىل الدنيا
عند �صخرة يف م��ك��ان م��ن��ع��زل ،وو���ص��ف حلظات
�صراخه الأوىل وال��ت��ع��رج��ات ال��ت��ي �سبقت هذه
اللحظات :ت���أرج��ح الأم بني تهور �أختها الكربى
وهجرها لبيت الوالدين ،وبني التوا�ضع والر�صانة
العاطفية جتاه املو�سيقا والكتب ،وت�أرجحها بني
ح��ب ج�سدي لطالب ط��ب قطعت عالقتها ب��ه يف
اليوم التايل ،وبني ارتباطها مبهند�س متنت �أن يكون
�شريك ًا دائم ًا ومغامرة حياة لها ،مع �أن املهند�س كان
يخ�شى مغامرة احلياة ه��ذه ،وع�بر ه��ذا الت�أرجح
غدت الأم ج�سد ًا لكائن (مل يكن له عينان بعد).
�ص19
وت�صورت الأم التي تعلقت بابنها �أنها مل ت�ست�سلم
لأي ج�سد �آخر على هذا النحو ،وتخيلت �أن طفلها
كان ي�شرب �إىل جانب حليبها �أفكارها ونزواتها
و�أحالمها� .ص20
كانت الأم ت�سكن يف فيلال مع عائلتها الكبرية:
�أمها وجدها ،وتتخيل �أن ابنها جاروميل يتمتع
منذ نعومة �أظفاره مبوهبة �شعرية �أ�صيلة ،غذتها
الأم مبا قر�أته له من �أ�شعار طفوليةغزيرة ،ظن
معها الطفل �أن اللغة الت�شيكو�سلوفاكية م�ؤلفة من
تفعيالت� .ص23
وانتقلت عدوى اال�ستعرا�ض من الأم �إىل الطفل
ب�سرعة ،فتخيل نف�سه وزي��ر ًا للرتبية  ،و�شاعر ًا
ك��ب�ير ًا ،و�أن��ه �أك�ثر احلري�صني على النظام العام
وال�سلطة اال�شرتاكية� ،إىل درجة ال يرتدد معها ب�أن
ي�شي ب�شقيق ع�شيقته ذات ال�شعر الأحمر ،ويدفع
باالثنني �إىل ال�سجن.
ً
تلقى ج��اروم��ي��ل درو���س��ا يف الر�سم عند ر�سام
معروف ،لكنه ظل يعتقد �أن��ه �شاعر ،وزارت الأم
الر�سام ف�أغرم بها ،وحتملت غرابة �أط��واره ،لكن
ال��ع�لاق��ة بينهما انقطعت ،وح��ر���ص��ت الأم على
مراقبة مواعيد طعام ابنها ونومه ،وعلى هندامه
ال��ذي اختارته له ،وقلقت كثري ًا حني ب��د�أ يق�ضي
�ساعات خارج البيت ،ومل تكن له عالقات ن�سائية
بعد ،ولكنه كان ي�ستعد لهذه العالقات بالدرا�سة
والتخيل ،وي�سجل يف دفرته ما يود قوله يف موعد
وجهك
منتظر ،ومما �أبدعه خياله يف هذا ال�ش�أن:
ِ
فمك
�أ�شبه ب�شار ٍة وطنية� ،إن��ه الع َلم الوحيد( ِ
عيناك الذي �أق ّر به� .ص 92 – 91كانت
�شعرك
ِ
ِ
الأم��ط��وال النهار حا�ضرة حتت ثياب جاروميل،
و�أقلقها �أنه بد�أ يحتفظ ب�أ�سراره ،وت�ساءلت مرة
�أم��ام مدع ّويها عن �سبب تقطيبته الب�شعة ،بينما
كان االبن قد عاهد نف�سه �أن يكون بجانب الذين
يريدون تغيري العامل جذر ّي ًا.
زوج خالة جاروميل ع ّنفه و�صفعه ،بعد حوار
جرى بينهما حول االنقالب ،زوج اخلالة هذا كان
يظن �أن فولتري هو (خمرتع الفولت) ،ومع ذلك فقد
و�صف ما حدث يف ت�شيكو�سلوفاكيا عام  1968ب�أنه
انقالب ،ورد جاروميل� :إنها ثورة ،فقال زوج اخلالة:
اعتقدت دائم ًا �أنك �شاب �أحمق ،وع ّلق جاروميل بعد
رحيله غا�ضب ًا :هذا الزقاقي� .ص112 – 111
عر�ض جاروميل ق�صائده على الر�سام ،فقال له:
�أبيات جميلة ،لكن امر�أتني بني املدعوين يف املر�سم
الحظتا �أن جلاروميل وجه طفل �أ�شبه برامبو حني
كانت �شقيقات معلمه تغ�سلن ج�سده ،فقال الر�سام:
�صديقنا يتمتع مبيزة ،لكن لي�س لوقت طويل� ،إنه
مل يعد طف ًال فيما مل ي�صبح رج ًال� .ص125

ات�لاب ج��اروم��ي��ل �أب��ق��اه �أ�شبه بطفل ،م��رة يف
غاللة �أمه ،وطور ًا يف رداء الر�سام ،ودائم ًا يف عباءة
ال�سلطة� ،إذ كان �صدى له�ؤالء جميع ًا ،حتى �أ�شعاره
حب عجوزين ب�إح�سا�س �إن�ساين
التي التقط فيها ّ
حزين تخلى عنها!
�أر�سل جاروميل عدة ق�صائد �إىل �شاعر معروف،
وتوقع �أن ير�سل له ر�أي ًا م�شجع ًا ،وانتظر طوي ًال �أن
يت�صل به ال�شاعر ،لكن الأخري مل يفعل ،وعندها
انفعل جاروميل ،و�أر�سل لل�شاعر طرد ًا فيه ع�شرون
�سماعة هاتف دون �أ�سالك احتجاج ًا على جتاهل
ال�شاعر لقيمة ق�صائده.
ح����وادث ك��ث�يرة �أظ���ه���رت ا���س��ت�لاب �شخ�صية
ج��اروم��ي��ل :زي����ارة امل�سبح ورف�����ض��ه خ��ل��ع ثيابه
�أمامال�سابحات ،وتدليل �أمه ومراقبتها الدائمة له،
وقولها املتكرر� :إنك طفلي يف نهاية املطاف ،و�أعلم
كل �شيء عنك بالرغم من �أنك ال تبوح يل ب�شيء.
�ص134
�أعجب جاروميل بفتاة بائعة ،ولها �صديقة ذات
تبال البائعة به ،وواعد �صاحبة
�شعر �أحمر ،فلم ِ
ال�شعر الأحمر يف �شقتها ،و�أحبها ،وقبلت �أن تخل�ص
ل��ه رغ��م ع��ج��زه ع��ن دع��وت��ه��ا �إىل م��ن��زل��ه ،ورغ��م
يقينياته وق�سوته وغريته حتى من زيارة �أخيها
لها� ،أو من معاينة طبيبها لها ،ورغم غرامه ب�أفعال
��ب ..رك�ض ،وتكراره
بعينها يف ق�صائده مثل� :أح ّ
ل�صور خفق الأج��ن��ح��ة ،وع��ن��اق امل�لاي�ين ،وعطر
ال�صنوبر الذي يتخطى �سال�سل اجلبال ،فقد �أرادها
�أن تكون له بكل ّيتها.
ً
ج��اروم��ي��ل مل يكن م��ت���أك��دا �أن���ه كتب حكاية
خرافية عن �شاب ا�سمه (كزافيه) ،ينام ويحلم ثم
ينام ويحلم من جديد ،وينتقل من حلم �إىل �آخر
وك�أن له عدة حيوات� .ص 168وكان يف جاروميل
�شيء من كازافيه ،وقد لقبته �صاحبة ال�شعر ا�أحمر
(كازافي�شو) ،وقالت له� :أنت يل ،وقال لها� :أحب
فيك الأ�شياء التي ا�ستقبحها الآخرون:من�شك
و�شعرك الأح��م��ر ،ونهديك ال�صغريين ونحولك.
�ص178
�أما الأم فكانت كلما ن�ضج ابنها رغبت �أن تنت�شر
حوله كعطر �أمومي ناعم ،وكعناق �أثريي.
�ألقى جاروميل ق�صائد يف احتفال لل�شرطة بعيد
ت�أ�سي�سها( ،وكانت الفر�صة الوحيدة التي �أتيحت
له ،واجتذب �إعجاب احلا�ضرين ،وحظي باهتمام
�صبية �سينمائية ،عادت بعد مدة بدعوة من �أمه
كي تعد فيلم ًا وثائقي ًا عن �سريته ،وتتحدث فيه �أمه
عن دورها يف رعاية موهبته ،وقالت ال�سينمائية
جل��اروم��ي��ل :ال تقل �أي ���ش��يء ،يكفي �أن حترك
�شفتيك .فعرب عن ا�سيائه من هذا التهمي�ش لدوره،
وعلقت الأم بتدليل :ال�صغري امل�ستاء) ،ف�أعادته
�إىل طفولته وحفاظاته ،وكان يدفعها نحو القرب،
وعلق ال�شارد بالقول :يا جلمال امل�شهد الذي ي�ضم
االثنني� .ص207
كان جاروميل يعتقد �أنه يكتب ق�صائد عظيمة
عن امل�ستقبل ،وكان همه �أن ي�صبح عامل امل�ستقبل
مكان ًا ي�ستطيع الرجل واملر�أة فيه �أن يتحابا �أقوى
من �أي وقت م�ضى ،وا�ستح�ضر عرب ال�سارد الذي
ير�صد حتوالته م�أ�ساة رامبو وولكر ولريمنتوف،
و�أ�صابته حمى �شديدة ،وتوقع �أن يغرق يف اللهب
مثل �شيلي� ،أو يق�ضي يف مبارزة مثل لريمنتوف ،لكنه
مل يجد �سوى بئر عميقة تغرقه ،يف وق��ت كانت
�أم��ه تغرقه بالقبالت ،وتقول ل��ه� :إن��ك ت�شبهني
ياحبيبي�.ص255
ق��دم كونديرا هجاء قا�سي ًا للبنية الأحادية
النمطية ،ونواجتها من ا�ستالب وبالجة و�ضيق
�أفق وطفولة �سيا�سية ،وانتقد اخلطابية اجلوفاء
واليقينية ال�ساذجةّ ،
ووظ��ف املفارقة برباعة
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ليظهر دوران ال�شخ�صيات يف ح ّيز �ض ّيق �أ�شبه
مبتاهة اختبار ،وهي واهمة بعظمتها و�إجنازاتها،
غريمنتبهة لهو�سها امل َر�ضي و�سلوكها التدمريي،
ومادحة لواقع معقد ي�صعب نقده �أو التمرد عليه.
ومن مفارقاته �أنه قدّ م �شخ�صيات دون �أ�سماء،
تتحرك خ��ارج حميطها االجتماعي والإنتاجي،
�شخ�صيات مقتلعة �أو حما�صرة ،عالقاتها حمدودة،
وهي حت�س غربتها وتهمي�شها ،وحتاول اخلروج من
�شرنقتها ،لكنها تغرق �أكرث يف اله�شا�شة واال�ستبعاد،
جاروميل هو الوحيد ال��ذي ذ ِك��ر با�سمه الغريب،
ال��ذي يرتبط بقدوم الربيع ،ولهذا دالل��ة لدى
كونديرا ب�أن ربيع براغ جاء يف غري �أوان��ه ،و�أنتج
�إحباط ًا وه�شا�شة و�أحالم ًا منك�سرة ومراوحة يف
املكان.
و�سميت ال�شخ�صيات يف الرواية ب�أ�سماء وظائفها
�أو �ألقابها :الأم والر�سام والأربعيني وذات ال�شعر
الأحمر وابن البواب وال�سينمائية ال�شابة ،ولهذا
دالالت ع��دي��دة م��ن بينها :ق�صد تقني لإب���راز
�شخ�صيات ن�صية لها وظيفتها يف �سياق احلكاية،
وهجاء لواقع ا�ستالبي يحيل الب�شر �إىل �أرقام تدور
يف حيز �ضيق �أنتجه ولقع �شديد الوط�أة.
وهجاء كونديرا لبنية �آيلة لالنهيار وملكان ال
ي�صلح حلياة ،ول�شخ�صيات هام�شية تغرد مادحة
اخل���واء ،وت��ظ��ن �أن��ه��ا (تبني دع��ائ��م امل�ستقبل)،
يجعله ينق�ض ويدمر ،ال البنى اللغوية وال�شعرية
واالجتماعية (ال�شمولية) فح�سب ،بل ي�شري �إىل
�أنه دون هذا التدمري (الفو�ضوي) لن يكون الطريق
�سالك ًا من �أجل والدة جديد يجعل العي�ش ممكن ًا،
ويجعل �صفري قاطرة امل�ستقبل م�سموع ًا.
���س��خ��ري��ة ال���روائ���ي ق��ن��اع ك��م��ا ع�بر خو�سيه
�ساراماغو يف روايته (�سنة موت ريكاردو ري�س)،
و�سخرية كونديرا تدفع القارئ �إىل ال�شك بهويته
وذائقته ويقينياته ،مف�سح ًا يف املجال مبكر ونعومة
وعمق جلعله يراجع م�سلماته ،ويلتم�س خمرج ًا من
مطباته ومتاهة ا�ستالبه.
يف الق�سم ال�ساد�س املعنون (الأربعيني) تخيل
الروائي �شقة يعي�ش فيها الأربعيني العازب ،فقرع
بابه وهو ي�ستحم ،ومل يكن على موعد مع �أي من
ع�شيقاته ،واكت�شف �أن الطارقة هي ال�سجينة
ذات ال�شعر الأحمر (وه��ي ع�شيقة �سابقة له)،
فقالت له :حني خرجت من ال�سجن ر�أيت جياد ًا،
فر�سانها منت�صبني على ال�سروج ،كل منهم ي�شكل
مع ح�صانهج�سم ًا كبري ًا غري �إن�ساين ،وكنت �أ�شعر
بتفاهتي� .ص231
�أبلغ الأربعيني الفتاة �أن �صديقها جاروميل مات
بعد قليل من اعتقالها ،ف�س�ألت :هل قتل نف�سه؟
كانت م�ستعدة لل�صفح وعازمة يف الوقت نف�سه على
�أال تراه ثانية ،ورف�ضت مداعبات الأربعيني ،الذي
فوجي مبقاومتها ،وت�ساءل :ما الذي فعلوه بها يف
ال�سجن؟
لغة كونديرا تن�ساب مثل مو�سيقا فال�س حزين،
�أو كنغمات تعك�س خيبات مرتك�سة يف الذاكرة،
وا�ستطراداته و�إحاالته وتالعبه بالزمن تقدم ًا
�أو ارتداد ًا تظهر ثقافته الوا�سعة ،ور�صده لثقوب
التجربة الت�شيكو�سلوفاكية يف الن�صف الثاين من
القرن املا�ضي ،وت�شكيكه بالتاريخ الر�سمي املكتوب.
وما �أخ��ذه بع�ض النقاد على �أ�سلوبه �أنه جارى
مواقف ( املهاجرين النخبويني) ،و�أعلى من �ش�أن
التدمري والتفكيك ،ور�سم عامل ًا كابو�سي ًا ت�سيطر
عليه ال�ضحالة ،ال يقلل م��ن ح�ضوره يف امل�شهد
الروائي العاملي كواحد من حمدثي فن الرواية،
وم��ن منتقدي الطقو�سية والقوالب والتكرارات
البائ�سة امل�ضحكة املبكية يف الفكر والفن واحلياة.
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�شعريّة ما ال يقال

• زينب ال�شيخ ح�سني

•حممد علي ديب
ق��ب��ل �أن ن��خ��و���ض يف م��ع�� ّوق��ات
النّب ّوة ّ
ال�شعر ّية ،نرتئي النّظر-
الر�ؤيا /النّب ّوة
�أ�صول ّيا -يف �صلة ّ
بال�صمت ،حتّى يت�سنّى لنا متييز
ّ
ال�صمت من �شعر ّية ما ال
�شعر ّية ّ
والر�أي عندنا �أنّ النّب ّوة ال
يقالّ .
ال�صمت ،بل هي من
تتناق�ض مع ّ
�صميمه.
ذلك �أنّ مدخل الإبداع ّ
ال�شعري
ق��د ا���س��ت��وى م��ع ال��ر ّوم��ن��ط��ي��ق�� ّي��ة
مدخال ذات ّيا ،م�شدود الأوا�صر �إىل
البواطن والأعماق ،مبا ي� ّؤ�شر على
ك��ون ّ
ال�شعر احل��قّ � /شعر النّف�س
مل يعد ن��ت��اج ال��و���ض��وح وال��نّ��ه��ار،
و�إنمّ ا نتاج الإلغاز والعتمة (عامل
اللّيل).
وم��ع��ل��وم �أنّ ال��ع��م��ق الإن�����س��ا ّ
ين
بال�سكينة التّا ّمة والهدوء
مو�سوم ّ
امل��ط��ل��ق ع��ك�����س م���ا ا���ش��ت��ه��رت به
ال��ف�����ض��اءات العين ّية م��ن �ضجيج
وازدح��ام .ولذا ذهب البع�ض �إىل
�أنّ «الكتب احل��قّ��ة ال ينبغي �أن
تكون م��ن �إن��ت��اج ّ
ال�ساطع
ال�ضوء ّ
واحل��دي��ث ال��ع��اب��ر ب��ل م��ن �إن��ت��اج
فال�صمت يف هذه
وال�صمت» ّ ،
الظّ الم ّ
احلال ال ت�ستوفيه عبارات العدم
وامل��وت والفراغ ،بل يقف مدلوله
على ط��رف نقي�ض م��ن ذل��ك كلّه،
لأنّ��ه يرتبط بالعزلة والوحدة
وال�� ّت���أ ّم��ل العميق ،وك���أنّ��ه معراج
روحي يعرج ّ
ّبي �إىل
بال�شاعر -الن ّ
ّ

الو�شم

�أ�صول النّ�شيد ،ولعلّ ذلك ما عناه
جربان خليل جربان عندما قال«:
ال�صامت
منرب الإن�سان ّية قلبها ّ
ال عقلها ال�ّث�رّ ث��ار» � ،إذ ت��ب��دّ ى يف
ملفوظه التّقابل بني القلب والعقل
ال�صمت والثرّ ثرة
من ناحية ،وبني ّ
فال�صمت درجة
من ناحية �أخرى؛ ّ
ال�سامية الّتي ال يدرك
من اللّغة ّ
م�آتيها من ا�ستهواه العقل.
�������س���ي���اق �أي�������ض���ا،
ويف ه�����ذا ال ّ
اع��ت�بر ���س��ارت��ر «ال��� ّ��ص��م��ت حلظة
م���ن ال����ك��ل�ام» (Le silence
est un moment de la
 ،)paroleح��ي��ث ي��ت ّ��م �إدراك
ّ
ال�شعر ،وحت�صل والدت��ه يف �صمت
متوح ٍد ،واللّغة ّ
ال�شعر ّية
ت���أ ّم��لٍ
ّ
الّتي حتتفظ ب�أثر هذا االنبثاق
املت�أنيّ واحلذر ،هي لغة جوهر ّية،
ال�صمت
��س��ري��ة وم��ق��دّ ���س��ة .ه��ذا ّ
� ّ
يحطّ
مه
الّ��ذي تت�ض ّمنه الكلمات،
ال�������دّ ال ،وي�����س��ت��ع��ي��ده امل���دل���ول،
وي����رم يف ����س�ي�رورة «ال��ت��ج�� ّل��ي»؛
مّ
القراءة .وغالبا ما يكون املنطوق
ّ
ال�شعري والنّبوي �صمتا مناه�ضا
للتّقرير الكوين (Universel
 )reportageالّ����ذي يرهقنا
ب�ضجيجه يوم ّياّ .
وال�شاعرـ النبي
 مثله مثل ك��لّ الأن��ب��ي��اء -مييل�إىل العزلة وال��وح��دة ،ينزع �إىل
ال�صمت �أوان تلقّي الوحي ّ
ال�شعري
ّ
خ�شوعا و�إجالال ملقام الك�شف ،وقد

ورد يف احلديث النّبوي «�إنّا مع�شر
ال�صمت
الأنبياء ِب��ك��اء»  .ول��ك���أنّ ّ
بالر�ؤى واحلدو�س
جتربة امتالء ّ
والإ�����ش����راق����ات ،وت���ك��� ّور ال����ذّ ات
ّ
ال�شاعرة على ذاتها جتلي خم ّب�آتها،
وتتفح�ص �أقا�صيها الق�ص ّية ،وتقر�أ
ّ
�أبجد ّيتها امللتب�سة ،وتتد ّرب على
ّ
فك مغاليقها؛ �أمل يقل علي حممود
(الرمل)
طه بخ�صو�ص ّ
ال�صمتّ :
���ذي فيِ َط ِّي ِه;-
ال�ص ْمتُ ا َّل ِ
�إِنَّ���هُ َّ
�����س�� ُت��و ُر َذاع�� َا
�أَ ْ���س�� َف َ��ر املَ ْ
��ج�� ُه��ول واملَ ْ
املتن�صت» -والعبارة
«ال�سكون
ّ
ففي ّ
لنيت�شه -يكون ّ
ال�شاعرـ النّبي يف
الروحي �أ�شبه
ٍ
حالة من ّ
ال�صفاء ّ
ال�صوف ّية ،فيها
ما تكون باحلالة ّ
عمودي وامت�صا�ص
�صعود� ،سفر
ّ
من رحيق الأعماق� .أي �أنّ النّب ّوة
مازالت مل تكتمل بعد ،فهي يف طور
اجلزر والطّ ي والتلقّي ،ليكون املدّ
ّ
والبث تال ًيا .وهذه املرحلة
والنّ�شر
ال ّثانية ه��ي الّ��ت��ي �ستحمل معها
املعاناة واال�ستالب وتهديد املعنى.
ذل���ك �أنّ ن��ب�� ّوة ال ّ
�����ش��اع��ر ،ب��ارق��ة
منفلتة م��ن الأب��ع��اد ،ال حتتويها
الأ���س��ب��اب ،من�شقّة ع��ن ���ض��روب
اال�ستبيان واال�ستدالل .وحينئذ
تطرح �إ�شكال ّية العالقة بني النّب ّوة
واللّغة� ،أي يف كيف ّية ت�صريف ما
�شعرا،
هو حلظي ،فجائي ،متزامن ً
ولي�س خاف �أنّ ما ّدة ّ
ال�شعر(اللّغة)
م���ا ّدة نظام ّية م��ق�� ّع��دة؛ خا�ضعة
لتقطيع م���زدوج ومل��ق��والت العقل
واملنطق� .أ ّم��ا النّبوة فهي تد ّفق
املعنى وفي�ضه �سيلاً ج��ار ًف��ا غري
الرمز ّية
متكافئ مع التّمثيالت ّ
والأ�شكال التّعبري ّية الّتي �أوجدها
الإن�سان من �أجل متثيل ما يعتمل يف
ذاته من م�شاعر و�أحا�سي�س ،وقد
ج��اء على ل�سان ميخائيل نعيمة
يف تقدميه ملجموعة جربان خليل
ج�ب�ران« :الفنون ا ّل��ت��ي ابتدعها
الإن�سان حتّى اليوم للتّعبري عن
هواج�س النّف�س ال تزال �أ�ضيق من
�أن تتّ�سع لكلّ وم�ضة خيال ،ونب�ضة
�شوقّ ،
ورقة حنني ،وحلظة من تلك
يح�سها من ملح
النّ�شوة العلو ّية الّتي ّ
�سناء احلقّ ولو ملحة عابرة» .
فالنّ�شيد الّ��ذي م�صدره يقظة
الطّ بيعة حيث الأ���ص��ل واجلوهر
واملقدّ �س ،فيه من غنى البدايات
ما مينح ّ
ال�شعراء فائ�ضا من املعنى
ثم م�أ�ساة
بالكاد ينقال ،وتن�ش�أ من ّ
ّ
ال�شعر وتكون الأزمة.

�أن��ا املتك�سر يف م��ر�آت��ي �أع�بر
م�سافة �أمل يف الذاكرة
�أن��ح��ن��ي ع��ل��ى ق��ه��ري �أط���وق
نب�ضي و�أ�سحق حفنة من �أعقاب
الوجع
يبتلعني الوقت ويلفظني �أ�سى
ي�سحبني من �إدراكي ويلقيني
���س��راب�� ًا يف ف�سحة الطفولة
املوازية للمنزل
مي��دُ ي��دي م��ن خلف الدخان
املك�سور يربت على كتفني
رحلت والدتك اليوم .رحلت
يختزنها احلنني
يرجتف الظل ب�أعماقي �أرفع
أهرب من �أم�سي
يدي عن كتفي و� ُ
�أج��ل رحلت م��ع غ��روب �ستة
ع�شر �شتاء
وجفت احلروف
ي���ج���رين ال����رك����ام ،خ��ط��وة،
خ��ط��وت�ين ،ي�����س�ير ب���ي م��وك��ب
الت�شييع
تنهدت عيني و�أ�سقط القلب
دمعة
لفني ظلي قفز من جوارحي
يحز �صمتي ويعت�صر �أ�صابعي
بني كفيه
���س��ي��ك��ون (�أح���م���د) يف قمة
�سعادته الآن
�أم���د ب�����ص��ري ج����دران القرب
ت�ضج باحلياة يعطرها الندى
ُ
ويكحلها اليقني
ي���ن���زاح (�أح����م����د) ج��ان��ب�� ًا
بابت�سامته الطرية يفرد �صدره
وذراعيه
ي��ف�����س��ح امل���ك���ان ال���س��ت��ق��ب��ال
والدته
�أم�سح عيني �أرت���دي ذه��ويل
و�أدخل عتمتي

رحيل ُِك اليوم فتح نافذ ًة على
ما�ض رعب احلياة فاغتالته يد
ٍ
الغدر
يهرب بع�ضي مني وتالحقني
الأ�شباح
�ألج دمعتي تائه ًا �إىل فجوةٍ من
الذاكرة وتالحقني الأ�شباح
�سماء غ��زة �أن��ه��ت خما�ضها،
والزيتون يرت�شف املوت
�أخلع عني نوم ًا قلق ًا و�أحترى
�شغف ًا دفين ًا و�شغب ًا طفولي ًا
�أعرب خميلة �شقيقي الأ�صغر
(�أحمد) �أيقظت حلمه وهو
بدوره �أ�سرع وداعب رغبة ابن
عمي عالء .وح�سن ابن اجلريان
اقتطعنا من الرتاب املخنوق.
ملعب ًا نتنف�س منه الأمل
جننح ب�ضحكةٍ م�سروقةٍ من
عنق اللهب
ب��غ��ت��ة ي��ن��ق��ط��ع ال�����ض��ج��ي��ج
ويلت�صق بالكرة املتدحرجة
تنحرف مع املنحدر
لت�ستقر فوق تلة النفايات
تت�سابق لهفة الأيدي والعيون
بقفزات عنيدةٍ
كان (�أحمد) هو ال�سباق �إليها
ً
ً
خرافية
رجولة
ا�ستح�ضر
وب��رك��ل��ةٍ م��دوي��ةٍ م��ن قدمه
ت�صدعت �أروقة ال�صمت
وحت��ول��ت ال��ت��ل��ة �إىل فوهة
بركانٍ لفظ الذعر حمم ًا
بدلت وجه ال�صباح
ت��ن��اث��رت ���ش��ظ��اي��ا (�أح��م��د)
َ
رتو�ش و�شم على �أج�ساد ال�صغار
ً
��ش�لاال �أ�سمر
و���س��ال امل�����س��ك �
يحفر الطفولة
�شهادة يف ذاكرة النهار!..

قضايا وآراء
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�إغواء العدالة

• موفق نادر
مهما بلغ املرء هذه الأيام من حالة
حتجر الفكر والعاطفة ف��� ّإن نظرة
ّ
واحدة �إىل ما يدور حوله جتعل دمه
يتف�صد ور�أ�سه تدور مفعمة بلوعة
ّ
عارمة وهو يرى العامل ي�سري منت�شي ًا
بحماقة بع�ض حكّامه املتخمني ب�أجماد
كاذبة ن�سجوا خيوطها الواهية من �أحالم
يقظة باهتة ز ّينت لهم �أنهم �سائرون �إىل
غايات �سوف جتعل منهم �أ�ساطري تتغنّى
الأجيال القادمة بهم وبها !!
وي���ا لل�شعوب ك��ي��ف اب��ت��ل��ع��ت الطعم
�سعيدة ب���ه ،وظ��ل��ت ح��ت��ى ال��ي��وم تلعق
�صنّارة ال�شرك املن�صوب لها ،وتبت�سم
ل�سادتها القتلة وهم يعلقون نيا�شني من
دم الأبناء الذاهبني ليموتوا على جبهات
�أر�ض غريبة ،وليعودوا توابيت خمتومة
بالر�صا�صُ ،يلفّون ب�أعالم البالد التي
�أكلت حلمهم ونه�شت عظامهم !!
�أما �آن لهذه ال�شعوب �أن تقول  :كفاكم
ت�ضحكون على دمنا !! وجتعلوننا وقود ًا
لرتّهات �أن�ضجتها مطابخ “ اجليتوهات “
وحدها .
لقد ن�ضحت تلك الدونية التي اجرتتها
اليهودية ال�سيا�سية �أحقاد ًا ومطامع بال
حدود لالنتقام من الب�شر جميع ًا  ،ورمت
خلف ظهرها دومنا �أية ذرة من اخلجل
ح��ق��ائ��ق احل��ي��اة ال��ك�برى وامل��ب��دئ��ي��ة يف
الوجود الب�شري !!
فقط لنتخ ّيل م��اذا يعتمل يف دخيلة
الفيل�سوف الذي يثق ب�أن الوجود الأمثل
للب�شرية ال يكون بال�سري خلف ال�سا�سة
بل خلف الفال�سفة الذين �صنعوا العقول
وم�شوا باحلياة �إىل ما يليق بهذا الكائن
الذي �صيرّ ته ال�سيا�سات املت�صهينة �أحد
اثنني :
ً
“ دراك��وال “ حقيقيا يتلذذ بالولوغ
يف دم���اء الب�شر ـ��ـ مهما اختلف �شكله
وم�سوغات حرفته ــ وكائن ًا �آخر يليق به
الو�صف ب�أنه “ �إ ّمعة “ �ساقط من ح�سابات
التاريخ ،ال حول له وال قوة لي�صرخ  ،وقد
جعلته �آالت القمع والتخويف حم�ض
هام�ش يف كتاب احلياة !!
لقد ا�ستطاع �صانعو اخلرافات بامتياز
�أن يجعلوا عجلهم الذهبي �صنم ًا ينحني
له جت��ار احل��روب اال�ستباقية ،وراح��وا
يد�سون ذهبهم ودوالرات��ه��م يف خزائن
ّ
ال�سا�سة وعاهراتهم يف املخادع الفارهة
ح��ت��ى غ���دت ب��ي��وت��ه��م ال��ب��ي�����ض��اء غ��رف�� ًا
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

*ت�سارعت خطا �أعدائنا،
وت�سارعت نب�ضات قلوبنا
ونحن نت�أملهم ينه�شون �أوطاننا
و�أرواحنا.

للعمليات ،ي��دي��رون منها م��وا���س��م قتل
ال�شعوب حلظة ي�شا�ؤون  ،ويقرعون ك�ؤو�س
ن�شوتهم عند �شواهد قبور احل�ضارات
التي امت�صوا دمها حتى الإنهاك !!
�أحيان ًا يهتف �صوت يف داخلنا� :إننا
ن�ستحق كلّ ما يحدث لنا بجدارة !!
لأننا منذ ق��رون ونحن ن��رى �أعداءنا
التاريخيني ي�����ش�يرون �إل��ي��ن��ا ب�أكفاننا،
فن�شيح بوجوهنا غري عابئني!! يبنون
تتهدج خطانا يف
للعلم ق�لاع��اً ،ون��ح��ن
ّ
غياهب جهالة حمقاء ،من�شغلني بتكفري
بع�ضنا بع�ضاً ،نغو�ص ونلو�ص يف دفاترنا
العتيقة احلمقاء وغاية �أحالمنا �أن نظلّ
نعي�ش !!
نحفظ �أقوا ً
ال نرددها كالببغاوات عن
قيمة الثقافة ودور املثقفني يف �صناعة
احل��ي��اة ،وخ��ل��ف ك��ل مثقف جي�ش من
الع�س�س ير�صدون كلّ نف�س يلفظه �صدره
��رع��ب!! ونعجب بــ “غوبلز “
املتعب امل َ
وقولته ال�شهرية:
“حينما �أ�سمع كلمة ثقافة ف�إنني
�أحت�س�س م�سد�سي “ونقهقه كال�ضباع،
دون �أن نخطو ���ش�بر ًا واح����د ًا ب��اجت��اه
ب��ن��اء ثقافتنا ال�لائ��ق��ة بالع�صر ال��ذي
�أُقحمنا فيه  ،فغدونا ه�شّ ني خمرتقني
نظن �أن رماحنا الق�صرية
يف كلّ حلظة ّ ،
العوجاء ال بد �ستنال من طواحني الهواء
م�صدقني � ّأن دون كي�شوت
ال�سامقة!! غري
ّ
كتب و�صيته ومات با�صق ًا على كلّ الذين
ت�س ّول لهم �أنف�سهم �أن ي�سريوا على خطاه .
يف ال��رب��ع الأخ�ي�ر م��ن ال��ق��رن املا�ضي
ت�سارعت خطا �أعدائنا  ،وت�سارعت نب�ضات
قلوبنا ونحن نت�أملهم ينه�شون �أوطاننا

و�أرواحنا ،يزداد �صوت مثقفينا ال�شرفاء
جهر ًا �أن انتبهوا �أيها النا�س فيالقون ما
يالقون من العنت والإهمال  ،بينما �أ�شباه
املتعلمني الذين ت�سنموا مواقع الثقافة
اليومي
الطر ّية املغرية ميار�سون ن�شاطهم
ّ
مبوهبة امل��ق��اول�ين وال�����ش��طّ ��ار ،وت�صدح
حناجرهم بال انقطاع ب�أنا�شيد حما�س ّية
قد بهارج املنا�سبات التي
ف�صلوها على ّ
ّ
غنموا فيها مكا�سبهم الهزيلة !!
وح���ده امل��ث��ق��ف ال��غ��ي��ور ع��ل��ى ال��وط��ن
من هتف حم��ذر ًا من خ��راب ن�سعى �إليه
ب�أقدامنا  ،فن�صبح بجهلنا الكبري وق�صر
نظرنا وطمعنا اخل�سي�س �أك�بر من يه ّيئ
ل�ل�أع��داء غ��اي��ات ب��ذل��وا لأج��ل��ه��ا �سنني
طويلة �شاقة ،نقدمها لهم على طبق من
�سذاجتنا و�أنانيتنا الكا�سرة !!
��ح �صوته وه��و يكتب
وح��ده املثقف ُب ّ
ويهتف � :إن اليهود ال يخجلون كل حني �أن
يعلنوا �أن العرب �أبناء “ هاجر “ اجلارية،
وال يعيبهم �أن يقتلوا ن�صف �سكان �أوربة
يف عهد م�ضى بت�سميم م�صادر مياه ال�شرب،
بل �أن يقتلوا من اليهود �أنف�ســـــهم ثالثة
ماليني يف “ جيتو “ وار�سو ليدفعوا يهود
بولونيا للهجرة �إىل “ �أر�ض امليعاد “ و�أن
ي�صبحوا ــ بقدرة قادر ــ بناة الأه��رام ،
بينما امل�صريون طغاة �أوبا�ش  ،و�أن اليهود
لن ير�ضوا ب�أقل من امتالك هذا العامل
وجعل كلّ “الغوييم“ ي�سعون خلدمتهم
مثل البهائم  ،كما �أعلنوا مرار ًا وتكرار ًا
دون �أي خجل!!
وكان جوابنا املفحم �أن بنينا الق�صور
الفخمة  ،وركبنا ال�����س��ي��ارات الفارهة
 ،وذه���ب �أب��ن��ا�ؤن��ا امل��راه��ق��ون يجوبون
العامل الوا�سع متنعمني ب�ثروات الوطن

غريب جد ًا وم�ؤمل �أن ثالثة
�أرباع العرب مل يفهموا �أو تنا�سوا
ّ
�ستظل رهانهم الأكرب
�أن فل�سطني
على وجودهم مبجمله.

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

الطائلة بينما �أبنا�ؤه ال�شرفاء تذبحهم
بحدها الرهيف ،فغدت
لقمة احلاجة
ّ
الل�صو�صية ه��ب��ة ال��رح��م��ن للخال�ص
من الفقر واللحاق ــ ول��و قلي ً
ال ــ بركب
القادرين على العي�ش قبل �أن تطويهم يد
املوت املرتقب !
غريب ج��د ًا وم����ؤمل �أن ثالثة �أرب��اع
العرب مل يفهموا �أو تنا�سوا �أن فل�سطني
�ستظلّ ره��ان��ه��م الأك�ب�ر على وج��وده��م
مبجمله ،فظلوا يهرفون ب�سيا�سات اللغو
والقنوط من جهة وي�سرعون لالرمتاء يف
�أح�ضان �أعدائهم غري �آبهني بالدم الكثري
ال��ذي يريقه ال�شرفاء من �أبناء �أمتهم،
بينما هم يبيعون �أنف�سهم لل�شيطان دون
يرف لهم جفن!
�أن ّ
كم هتف املثقفون مبلء �أفواههم؛ �أن
ع��ودوا �إىل ذممكم ،واعلموا �أن التاريخ
�سي�ضيفكم �إىل ال��ل��ط��خ��ات ال�����س��ود يف
�سجالته مع �أمثالكم ممن ابتليت بهم هذه
الأم��ة  ،لكن ال�صوت مل يجد �أب��د ًا �سوى
�آذان �صماء ووجوه بليدة رعناء !! فكان
ما ك��ان ،بل �إن ما خفي ال ي��زال �أعظم
أ�شد !!
و� ّ
ال �سبيل ل��ن��ا الآن ـ��ـ م��ا دام اللطم
والندب ال يجدي نفع ًا ــ �سوى �أن نعيد
ح�ساباتنا جيداً ،و�أولها �أن ن��ر ّد للوطن
�أبناءه الطيبني ،و�أن ن�شعرهم مرة �أخرى
�أنهم لي�سوا زائدين عن حاجته� ،أن مننح
للمثقف احلقيقي احل ّ��ر ما ي�ستحقّ من
االحرتام لأنه الوحيد الذي مل يكن يوم ًا
ي�سعى لأجماد خارج حدود الوطن ،و�أن
ن�ضرب بيد �صارمة على عبث الل�صو�ص
الذين تاجروا بالقيم وال��ذمم ف�أفقروا
البالد رغم غناها ونهبوا ث��روات الأمة
فهاجر �أبنا�ؤها الالمعون ي�ستجدون لقمة
عي�شهم يف ظروف زنخة ال تليق بكرامة
الإن�سان  ،عندها ــ وبت�ضافر كلّ اجلهود
الطيبة ــ لن تعود قوة يف الأر���ض جتر�ؤ
التخر�ص علينا ،فتكيل لنا التهم
على
ّ
املف�صلة على ق��در رغ��ب��ات حاخامات
البيوت “البي�ضاء“ لأننا وقتها �سنعرف
يقين ًا �أننا �أح��رار ،و�أن ّ لنا حقّ العي�ش
بكرامة فوق ثرى وطننا  ،فال
نح�س ككلّ
ّ
حلظة �أننا غرباء يف بيوتنا عندها فقط
�سنعلن بثقة ويقني� :أننا قادرون �أن ندافع
عن حريتنا مهما بلغ الثمن.

للنشر في األسبوع األدبي
يراعى أن تكون المادة:
• غير منشورة ورقيًا أو عبر الشابكة.
• منضدة ومراجعة ومدققة مع مراعاة التشكيل حين اللزوم ،وعالمات الترقيم.
• أال تتجاوز المادة المرسلة  /800/ثمانمائة كلمة.
• يرفق مع المادة  CDأو ترسل عبر البريد االلكتروني aru@tarassul.sy
• يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا لزم األمر.
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•�أ.حممد حديفي

�أعالم

د .عبد الكرمي الأ�شرت

ناقد� ،أ�ستاذ جامعي.
ولد �سنة  1929يف مدينة حلب.
دكتوراه يف الأدب احلديث.
ع�ضو جمعية الدرا�سات والبحوث.
تويف �سنة .2011
ـ امل�ؤلفات:
• املقتطف من جمال�س الوجد و�أحاديث الألفة
وال�سمر ـ دار ال�ثري��ا ـ حلب ـ  2002ـ مقاالت
وخواطر.
• ال�صدى ـ دار الرثيا ـ حلب ـ  2001ـ مذكرات.
• يف ديوان العرب (� 3أجزاء) دار الر�ضا ـ دم�شق
ـ حلب ـ  2004ـ  2007ـ درا�سة.
• �أحاديث يف الكتب والكتاب ـ احت��اد الكتاب
العرب ـ دم�شق ـ  2007ـ �أحاديث.
• م�سارات نقدية ـ دار العلم العربي ـ حلب ـ
 2002ـ درا�سات نقدية.
• �أوراق مهجرية ـ دار الفكر ـ دم�شق ـ  2002ـ
درا�سات وحوارات.
• فوا�صل �صغرية ـ دار طال�س ـ دم�شق ـ  2002ـ
درا�سة.
• �إيليا �أبو ما�ضي ـ م�ؤ�س�سة البابطني ـ الكويت ـ
 2008ـ درا�سة وجمع ال�شعر و�ضبطه و�شرحه.
• العربية يف مواجهة املخاطر ـ املكتب الإ�سالمي
ـ بريوت ـ  2006ـ حما�ضرات.
• النرث املهجري ـ معهد البحوث وال��درا���س��ات
العربية ـ القاهرة ـ  1965ـ درا�سة.

وتُزهر �شقائق النعمان
�أيتها املدينة التي ارتدت معطفها الأرجوان ،و ُزفّت عرو�س ًا
ت�سحب �شالها ال���وردي �صبح ًا م��ن ���ش��ف��ق ...على ه�سي�س
خطواتك يوقّع التاريخ �أحلان البطولة ،ومن حفيف ثوبك
ي�ستعري ال�شعراء �صور املجد معلقاتٍ ت�ستحق �أن تُكتب مباء
الذهب ،وعلى �أل�سنة الأطفال وهم يحاولون ا�ستجداء حفنةٍ
من �ضوءٍ ي�شعلون عربها بوحهم احلزين �أراهم يرددون ا�سمك
املحفور فوق جباههم داليةً �أثقلت �أغ�صانها عناقيد العنب،
�أيا قبلة املجد وحا�ضرة التاريخ ،يا �صبح الوطن ،يا رايةً
تتقن فنّ ال�شموخ ،وفنّ ال�صمود ،وفنّ البقاء ..يا حلب...
لو �أن �سيف الدولة يُبعث حي ًا الآن لأم�سك بيده اليمنى �أبا
الطيب املتنبي ،وبيده الي�سرى �أبا فرا�س احلمداين وجل�سوا
جميع ًا على �صخر ٍة عاليةٍ ميل�ؤهم الزهو والفرح وهم يرون
�أحفادهم من الأبطال يذودون عن كل حبة رملٍ من رمالك
الطاهرة ،والتي لطاملا اغت�سلت بالدم مرات ومرات ،ول�سان
حالهم يقول ..بوركت ال�سواعد التي مل تعرف االنثناء،
وبوركت اجلباه التي ال تقبل االنحناء ،وبوركت حبات العرق
وقطرات الدم التي تكتب تاريخ ًا جديد ًا يرفد �صور املا�ضي
ويفتح لل�صبح باب ًا تطل منه ال�شم�س لتلقي ال�سالم على �أرواح
ال�شهداء ،وتهدهد نومهم كي تدخل الطم�أنينة نفو�سهم �إذ �أن
دماءهم الزكية الطاهرة التي �سُ فحت على مذبح الوطن مل
ولن تذهب هدراً ،فها هي حلب ال�شهامة والت�ضحية والفداء،
حلب التاريخ والثبات والبذل والعطاء مت�سح عن وجهها
اجلميل غبار احل�صار واحلقد والأ���س��ر والتجويع ،وتقف
بكامل �ألقها لتقول للمجد :كن فيكون...
�سنوات �ست �شارفت على االنتهاء ،وبعد �أن جتمهرت كل
قوى ال�شر يف العامل و�أعداء اهلل يهددون حلب ويتوعدونها
بالهالك والدمار عقاب ًا لها على ثباتها و�صمودها ورف�ضها
له�ؤالء الدخالء الكفرة �أع��داء اهلل والإن�سانية ،ف�صبوا
عليها جام حقدهم ،وا�ستقدموا �إليها الوحو�ش املدججني
ب�آالت القتل والدمار ،ت�ساندهم كل قوى الظالم يف العامل،
وتقدم لهم الدول العميلة يف املنطقة املال وال�سالح وكل ما
يحتاجون �إليه لقتل الأبرياء الآمنني ،بحيث مل تتحرك
�ضمائرهم لرتدعهم عن تدمري حافلةٍ ُتقّل عامالت ذاهبات
لإدارة املعامل� ،أو تهدمي مدر�سة ابتدائية فوق ر�ؤو�س زهرات
الوطن ،والق�صد من وراء ذلك كله هو �إركاع و�إذالل ال�شعب
ال�سوري كي ي�ست�سلم ل�شرورهم ويرفع يف وجوههم الرايات
البي�ض ،وعندها يروون غرائزهم املتعط�شة لدماء الأبرياء
من �أبناء هذا ال�شعب� ،إال �أن الذي ح�صل كان عك�س ما يتمنون
ويرجون ،حيث �أعلن ال�شعب ال�سوري العظيم ب�أنه يرف�ض
الركوع ويرف�ض اال�ست�سالم ،لأنه ورثهما عن �أج��دا ٍد �صانوا
كرامة الوطن ،وحافظوا على حريته وا�ستقالله و�شموخه،
و�أع���ادوا الذين ج��ا�ؤوا �إليهم طامعني مغت�صبني يف �أكفانٍ
مهرتئة...
متثل �أمام عيوننا الآن �صور لأبطال اجلي�ش العربي ال�سوري
وهم ي�صنعون املالحم واملعجزات �إذ يذودون عن حلب وبقية
املدن ال�سورية امل�ستهدفة وكلهم �إميان وثقة ب�أن قدرهم هو
الن�صر وحليفهم هو الن�صر ولي�س �أمامهم �إال الن�صر ،ولي�س
ذلك بالأمر الطارئ عليهم �أو امل�ستغرب من قبلنا ،فال�شعب

mouhammad.houdaifi@gmail.com

ٌ
ع�سل و�أقداح
غزالة فارقت مبا يف
حنو ٍ
الع�شب فجر ًا
فا�ستفاق اخلوف فيها
حني �صبّها الأمان
ٌ
ع�سل،
ميا ٌم
ُ
احلنون
�سرو ُه الوج ُع
و�ضفتان
ت�سابقان
ق�����ص��ائ��د م���ن ج��ع��ب��ة ال�����ش��اع��ر
املخ�ضل بالألوان وال�صور وال�بروق
وال��ه��واج�����س وامل����واج����ع واحل��ن�ين
وال���ر�ؤى واملواقفات التي ال تراها
���س��وى ح��ذاق��ة احل�بر ال��ت��ي ت�صبغ
الأ���س��ط��ر ب��ال��ن��ور ،والده�شة ،وبها
تفتح الأبواب العالية.

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

طاقُ اليمام

�آفاق
نظام (العمود) ال�شعري منط من
الأمناط ال�شعرية ما زال ح ّي ًا ،و�أن
حياته مرهونة بالفنية الإبداعية
لأن ال�شكل وحده لي�س عالمة �إبداع،
بل هو عالمة ح�ضور حني يطالعنا
�أو يفاجئنا ،ويف احل�ضور املجرد
يت�ساوى امليت واحلي ،ولكن �شتان بني
وجودين!
ا�ستهالل يكتبه ال�شاعر املعروف
عبد الكرمي الناعم لديوانه اجلديد
(�آف����اق) ال�����ص��ادر �ضمن من�شورات
احتاد الك ّتاب العرب ،لي�س تقدمي ًا
لق�صائد ال���دي���وان ،و�إمن����ا �إ���ش��ارة
جوابية لأ�سئلة م��ا زال��ت تتهادى
بطم�أنينة يف احلياة الثقافية بني
ال�شعراء والنقاد على ال�سواء..
الك�ستناء و�شرفتان

ال�سوري الذي ي�ساند هذا اجلي�ش البطل يدرك متام ًا مدى
الأطماع التي حتيق بهذا البلد الأبي ،ويدرك �أي�ض ًا ب�أنه الآن
يدفع �أثمان �صموده وب�سالته ،ويدرك �أخ�ير ًا ب�أنّ كل الذي
جرى ويجري الآن ما هو �إال مر�ضا ًة لعدونا التاريخي وهو
العدو ال�صهيوين ،ولو �أننا قبلنا به وطبّعنا معه كما فعل بع�ض
العمالء من العرب ملا ح�صل كل الذي ح�صل ويح�صل� ،إال �أننا
ندرك جيد ًا ب�أن الأر�ض التي ورثناها حر ًة �أبيةً ومغ�سولة
بالدم ال ي�ستحقها �إال من يدافع عنها ويبذل يف �سبيلها كل
غالٍ وكل نفي�س ،ولي�س �أغلى من الدم يبذل من �أجل الكرامة،
وها نحن الآن ن�سفحه رخي�ص ًا لعيني الوطن وكرمى لرتابه
الطهور...
من ميعن النظر يف امل�شهد ال�سيا�سي ال��دويل الآن وما يتم
على الأر�ض ال�سورية من بطوالت يكت�شف ب�سهولة ٍ وي�سر �أن
ال�شعب ال�سوري ذاهب �إىل الن�صر ،و�أن �سورية ال تقبل فوق
ترابها الوطني غرباء طامعني...
يح�ضرين الآن موقف لأ ٍم �سورية قدّ مت للوطن وترابه
�أبناءها الثالثة حيث ارتقوا �شهداءً وهم يدافعون عن الأر�ض
والعر�ض �إذ قالت ..:مل يتبقَ يف البيت غريي وقد حاولت
م��رار ًا وت��ك��رار ًا �أن �ألتحق ب�أفراد اجلي�ش ال�سوري يف �أحد
جبهاته القتالية فلم يلبَ طلبي على الرغم من �أنني قادرة
على �أن �أ�ضمّد بع�ض اجلراح ،و�أقدم الطعام واملاء للجنود على
اجلبهة ،وهذه من املنغ�صات بالن�سبة يل ،وقد رُف�ض طلبي
لأنني �أ�سري متوكئة على عكاز ولكنني مل �أقطع الأمل و�س�أبقى
�أحاول ،بعد �أن �سمعت كالم هذه الأم مل �أجد كلماتٍ ترتقي
مل�ستوى نبلها وقدا�ستها وعنفوان الأ�صالة العربية ال�سورية
فيها والتي ت�سري يف عروقها مع قطرات الدم...
لو �أن ال��غ��زاة الإره��اب��ي�ين الذين تقاطروا من كل فجاج
الأر�ض �إىل بلدنا قر�ؤوا تاريخ �سورية جيد ًا ملا �أقدموا على
مثل هذه احلماقة� ..صحيح �أن ن�صف بلدنا تهدم ،وبنانا
التحتية دم��رت ،وكثري من �أهلنا � ُ��ش��رّد ،ودفعنا الكثري من
خ�يرة �شبابنا �شهداء وق��راب�ين �إال �أن الوطن هو الأبقى،
فالبناء ي�شاد من جديد ،وامل�صانع ت�ستعاد وتبد�أ بالإنتاج
وال�شهداء يظلون نربا�س ًا وفخر ًا وجنوم ًا م�ضيئة� ،إال �أن
ال�شيء الع�صي على اال�ستعادة هو الكرامة املفقودة ،وكرامتنا
هنا هي �أر�ضنا ..مواقفنا ..ثباتنا و�صمودنا ،وباخت�صار هي
الوطن ...و�سن�ستعيده ب�إذن اهلل.
حلب الآن وبقية الأرا���ض��ي ال�سورية التي دن�سها الغزاة
ذاه��ب��ون �إىل االح��ت��ف��ال بالن�صر ال��ق��ري��ب ،فحينما نرفع
راياتنا ونحتفي ب�صمودنا وثباتنا تكون ر�سالتنا �إىل العامل
كل العامل وا�ضحة ال لب�س فيها� .إن هذا الوطن ما بذل �أثمن
و�أغلى الت�ضحيات �إال لينت�صر ،و�أن بطوالت �أبنائه حتتاج
تاريخ ًا ب�أكمله لكي ي�سجل ال��ذي ح�صل ،وع�سى �أن يكون
عربة للآخرين يف القادم من ال�سنوات والأيام لكي ال يحاولوا
اختبارنا من جديد ،فنحن ال نر�ضى بدي ًال عن حريتنا كاملة
وغري منقو�صة نعي�شها بكامل عزتنا و�أنفتنا وكربيائنا �أحرار ًا
فوق ترابنا الوطني ،حدودنا م�صانة نحر�سها ب�أج�سادنا،
ودما�ؤنا حا�ضرة دوم ًا لتكون فداءً لكل حبة رمل من تراب
هذا الوطن...

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

ق�صائد بانية و�إن كانت الأي��ام
قد قوّ�ست الأرواح ،وحنت القامات،
وري��ث��ت اخل��ط��ا ،و�أط���ف����أت بهجة
الفرح..
ج��اء ال��دي��وان يف ح��وايل 170
�صفحة من احلجم الو�سط ،وغالفه
للفنان �أك�سم ط�ّلعاّ ع وهو ي�أتي بعد
دواوين �شعر رائقة ،كان ا�ستهاللها
ديوان (زهرة النار) عام .1965

حيّاك يف الربع
النجيع ورحّ با
وم�شى ربيعٌ
يف خطاك و�أع�شبا
وا�ستلَّ من �أفق
ال�ضياء ح�سامه
ف�إذا الأدمي
بطهره قد خ�ضبا
�إنه ال�شهيد الروح اخلالدة ،و�إنه
الدم الطهور املندّ ى بالأماين ،و�إنه
الدرب ال�ضيق
ال������ذي مت�����ش��ي ب����ه الأح���ل��ام
فاحتات...
هذه املو�ضوعة ،ثالثية الأبعاد:
ال����روح ،وال����درب ،والأح��ل�ام هي
الرحابة ال�شعرية التي تبنيها
ق�صائد ديوان �أحمد الفرا ال�صادر
�ضمن من�شورات احت���اد الكتّاب

ال��ع��رب يف دي���وان ع��ن��وان��ه (ط��اق
اليمام) ،وفيه ا�شتقاقات ال�شعر
وبراعاته ،و�أ���س��راره وجمالياته،
وقوالته الرَّاجة ،و�سحره احلالل،
ومتعه التي ال يولدّ ها �سوى الكالم
ال��راه��ج مثل ال��ن��دى ،وامل�ضئ مثل
�أوراق احلبق ح�ين مت�سها �أ�صابع
ال��ن��وران��ي��ة .ق�صائد تعيد لل�شعر
زهوته ،و�صهوته ،وعلوته العالية
وهي جتول بكل الر�شاقة وال�سمو �أنّ للظامل �شوط ًا
يف عامل النف�س وما ت�شتهي ،وعامل ثم يكبو
الأحالم وما تبتغي ،وعامل الدروب علمتني ال�شم�س
�أن العدل من لون
وما جتهر به.
ال�شروق!
علمتني �سرية التاريخ
ج����اء ال����دي����وان يف ح���وايل
�أن احلق من لون
�130صفحة م����ن احل��ج��م
الدماء
الو�سط ،والغالف للفنان �أك�سم
�أن للباطل وم�ض ًا
طلاّ ع.
ثم يخبو

