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الوحدة العربية
حلم رهن التحقيق
•يون�س ابراهيم

ــــ �ص2

ح�صاد! ()2

ّ
في السنة التي مضت رشدنا النفقات في غير شأن ،من دون أن يؤثر
ّ
والثقافي،
هذا الترشيد في أداء االتحاد على المستويين النقابي
ّ
ّ
الصحي في موعده الدقيق،
فأدينا ما يستحق زمالؤنا من الضمان
ورواتب المتقاعدين منهم في موعدها الدقيق أيضًا ،ومكافآت النشر
والنشاطات ،والتعويضات األخرى ،وحرصنا على استمرار الدوريات في
المخطوطات التي تمتلك قيمتين معًا،
مواعيد صدورها ،وعلى تبني
ّ
اإلبداع واألثر ،ونتابع محاوالتنا في حل المشكلة المزمنة في االتحاد،
أي الكتب المتراكمة في مستودعه منذ ما يزيد على ثالثة عقود ،والتي
بلغت قيمتها الدفترية نحو مئتي مليون ليرة .واسمحوا لي في هذا
ّ
ومفوضة
المجال أن أقترح على مؤتمرنا هذا تشكيل لجنة منبثقة منهً ،
بقرار منه أيضًا ،تكون مهمتها دراسة واقع هذا المستودع أوال ،واتخاذ
قرار حاسم بشأنه ثانيًاّ .
في السنة التي مضت كنا في المكتب التنفيذي أسرة بالمعنى
الدقيق للكلمة ،فلم نتخذ ّ
أي قرار بغير اإلجماع عليه ،وبعد حوار
االتحاد ،في االجتماعات
مستفيض حوله ،وحرصنا على تمكين مجلس
ّ
األربعة ،من أن يكون مرجعًا تنظيميًا حقيقيًا ،فمثلنا مجمل أعضائه
في هيئات التحرير ولجان القراءة واالنتساب ،وفي الهيئة االستشارية
لشعار ثقافة التنوير ،وفي غير شأن يعلي من مبدأ التكامل بين المكتب
التنفيذي والمجلس.
في السنة التي مضت أنجزناّ ،أول مرة في تاريخ االتحاد ،شراكة
حقيقية مع وزارة الثقافة ،بمبادرة من السيد وزير الثقافة الصديق
العزيز األستاذ محمد األحمد ،الذي نجد واجبًا علينا ،هنا واآلن ومن
ُ
قبل ومن بعد ،أن نشكره لقراراته الداعمة لالتحاد على غير مستوى،
نقدر له وعيه ّ
مادي ومعنوي ،وأن ّ
ّ
الثقافي إنما هو نتاج
بأن الفعل
ّ
المؤسسات المعنية به جميعًا ،ال إرادة مؤسسة بنفسها ،وبأن الثقافة
الوطنية إنما هي مجموع القوى المبدعة لها ،كما هي إرادات المثقفين
الوطنيين ّأيًا كانت الجهة الحاضنة لهذا المثقف أو ذاك.
وصوت اتحادنا في
في السنة التي مضت أسمعنا صوت سورية ّ
اجتماعات األمانة العامة لالتحاد العام لألدباء والكتاب العرب في كل
ّ
ودبي والجزائر ،وقاومنا مختلف المحاوالت التي استهدفت
من أبو ظبي
إقصاءه خارج األمانة العامة ،وحققنا غير نجاح في تلك االجتماعات،
ومن ذلك منصب مساعد األمين العام لالتحاد العام ،وعضويتنا في
غير لجنة من اللجان ،وأن يكون اجتماع األمانة العامة ما بعد القادم
في دمشق .وعلى الرغم ّ
مما حيك حولنا من مكائد ،فقد مضينا في
إرادة الدفاع عن االتحاد ،ومن قبل عن سورية ،كما يليق بتاريخ االتحاد
وتاريخ سورية.
في السنة التي مضت ّ
اتحادنا لغير مهمة ،فمضينا
باختيار
فنا
تشر
ّ
إليها مفعمين ب��إرادة النجاح ،يقينًا منا بأنه ما ِمن شرف أغلى من
ّ
ثقة القائد والوطن ،وأغلى من ثقة قيادتنا السياسية وثقة السيدة
الدكتورة نجاح العطار ،نائب سيادة الرئيس للشؤون الثقافية ،وثقة
ّ
القطري ،الذين لم
رفيقنا رئيس مكتب اإلع��داد والثقافة واإلع�لام
أي جهد ،وفي ّ
يدخروا جميعًا ّ
أي شأن ،في تمكين اتحادنا من أن يكون
ّ
ّ
منظمة جامعة للبيت الثقافي الوطني السوري ،ومن ُأن يكون هذا البيت
فضاء للحوار بين السوريين من أجل سورية ،ومن قبل ومن ُ
بعد ليكون
ّ
منظمة جديرة باسمها وتاريخها ،أعني بيتًا لكل أديب ومبدع يؤمن
بسورية هوى قبل أن يكون هوية ،وانتماء قبل أن يكون جذرًا.
ُ
السياسية ،والسيدة
وبعد ،فلرمزنا األغلى ،السيد الرئيس ،ولقيادتنا ّ
نائب السيد الرئيس ،وللسوريين ،السوريين الحق ،وللرجال الرجال
َ
أدباء سورية ،على العهد باقون ،عهد الوفاء والوالء
ُحماة الديار .نحن،
لك سيادة الرئيس ،وعهد االلتزام بتوجيهات قيادتنا وقراراتها ،وعهد
ّ
المضي في الطريق الذي اختطته السيدة نائب السيد الرئيس في
الثقافي الوطني التنويري ،وقبل ذلك وبعده وأبدًا عهد الكلمة
العمل
ّ
المخلصة للحق والحقيقة ..الكلمة التي تبني اإلنسان والوطن.

الكلمة التي �ألقيت يف افتتاح امل�ؤمتر ال�سنوي الثاين لالحتاد.

كلمة في ذكرى �آذار
•د.علي دياب
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جمالي القيمي في الن�ص الم�سرحي
• منري احلافظ
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ُم�ؤَ�شِّ رات للناقد الجدي
• �أمري �سماوي

ــــــــ �ص7

الدكتور خلف المفتاح :اتحاد الك ّتاب العرب يقوم
بالأدوار المهمة للثقافة الوطنية
الدكتور ن�ضال ال�صالح� :سيكون عام  2017عام ًا للتفعيل الثقافي
بح�ضور الرفيق الدكتور خلف املفتاح ع�ضو القيادة
القطرية ،رئي�س مكتب الإع���داد والثقافة والإع�لام،
والدكتور ن�ضال ال�صالح رئي�س احت��اد الكتاب العرب،
عقد اجتماع ثقايف مو�سع �ضم �أع�ضاء املكتب التنفيذي
لالحتاد ،ور�ؤو�ساء فروع االحتاد يف املحافظات ،ومقرري
جمعيات االحتاد يف يوم الأربعاء .2017/3/8
بد�أ االجتماع بالوقوف دقيقة �صمت �إجال ًال وتقدير ًا
لأرواح ال�شهداء.
ثم حتدث الرفيق الدكتور خلف املفتاح ع�ضو القيادة
القطرية رئي�س مكتب الإعداد والثقافة والإعالم ،عن
معاين ث��ورة الثامن من �آذار وم��ا قدمته لل�شعب وعلى
جميع ال�صعد ،واملتغريات والتحوالت التي �أحدثتها
اقت�صادياً ،و�سيا�سياً ،واجتماعياً ،وثقافياً ،والأدوار املهمة
التي لعبتها طوال عقود عدة عربياً ،و�إقليمياً ،ودولياً،
ح�ضوراً ،وعطاء ،فثورة �آذار كانت ثورة حقيقية لوعيها
غيت
بواقع ال�شعب العربي ال�سوري و�أحالمه يف �آن و�أنها رّ
وجه احلياة يف �سورية ن�شدان ًا للأهداف ال�سامية.
وحتدث الرفيق خلف املفتاح عن دور احتاد الكتّاب
العرب فهو يقوم ب���الأدوار املهمة للثقافة الوطنية يف
جميع ن�شاطاته ،وتطلعاته ،من �أجل الأهداف التي يعمل
عليها ،وال�سيما يف ال�سنوات الأخ�يرة �/سنوات احلرب
على �سورية /والتحديات التي واجهها ال�شعب ال�سوري،
و�أ�شكال العدوان التي وقعت عليه من �أجل بناء املدر�سة
الوطنية ،وال��وع��ي الوطني ،وال�شخ�صية الوطنية.
فالأهداف الوا�ضحة تعطي دائم ًا النتائج الوا�ضحة.
ون�شاطات فروع االحتاد ،هي ن�شاطات مهمة ،وعلينا �أن
ننظر �إىل �أهميتها وبيان جدواها الإيجابية وفق ًا للمر�آة
الوطنية .فالأدباء لديهم ق�ضايا و�أهداف ،وهم يتطلعون
�إىل حتقيق �أهدافهم وخدمة ق�ضاياهم الثقافية عرب

الإبداع ،وبالإرادة الإيجابية.
علينا �أن نطور طريقة التفكري من �أجل �أن ن�صل �إىل
الأه��داف احلقيقية ،والأح�لام املرجوة ..عرب امتالك
�إرادة النجاح ،و�إرادة التحدي.
و�أ���ض��اف الدكتور خلف املفتاح� ،إننا وخ�لال �سنوات
نواجه حرب ًا ب�شعة �ضد جميع املكونات ال�سورية ،ومنها
الوعي الوطني ،ولهذا البدّ لنا من �أن نكون مب�ستوى هذه
التحديات ملواجهتها والتغلب عليها ،ويف جميع امليادين،
ومنها امليدان الثقايف ..علينا �أن نرقى مب�ؤلفاتنا يف
ال��رواي��ة ،وال�شعر ،والق�صة،وامل�سرحية ،والدرا�سات
الفكرية لتكون ه��ي املمثل ل��ل��روح الوطنية ،و�إدارة
التحدي ،والتطلع �إىل البطولة والنجاح.
والب���دّ الحت���اد ال��ك��تّ��اب ال��ع��رب م��ن حت��وي��ل خطته
الثقافية �إىل واقع عمل ،وممار�سة ،وتفاعل مع املجتمع،
و�أن جُت��رى امل�سابقات حول هذه التحديات يف ال�شعر،
والق�صة ،وال��رواي��ة ،وامل�سرحية ،من �أج��ل بيان اخلط
البياين للثقافة يف هذا املجال ،وهذا دور مهم من �أدوار
االحتاد يف املجال الإبداعي والفكري.
وعلينا �أن ن�ستقطب الأدباء العرب واملثقفني من البالد

البقية� ................ص16
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قضايا وآراء

الوحدة العربية
حلم رهن التحقيق

•يون�س ابراهيم
يقول ال�صحايف العاملي الراحل حممد ح�سنني هيكل –
�إن احللم لي�س ق�ضية عابرة يف مقدرات ال�شعوب و�إمنا هو
وعي وحمرك كبري لطاقة الدول وال�شعوب-فدعونا نحلم
بالوحدة العربية التي هي التج�سيد احلقيقي واحلي يف
خ�صو�صية العرب ووحدتهم  0من هنا بات الغر�ض الالزم
ان نتحرك يف دروب العمل لها لأنها �سوف تنجز مهما طال
الزمن ولن�أخذ احللم ال�صهيوين باحتالل فل�سطني – مثال-
الذي دام حوايل �ألفي �سنة ونيف ولكنهم حققوه اخريا يف
ظل ت�ضامنهم وغياب احللم العربي الوحدوي و�أ�صبح هذا
احللم هو اخلطر الفعلي الذي نواجهه.
اذا انطلقنا من هنا جند �أن الواقع ل��ذي تعي�شه الأم��ة
العربية يخلق حالة من الأمل بل حتى وجع ال��روح وت���أزم
ال�ضمري بالن�سبة لكل عربي يغار على الوجود العربي كوجود
تاريخي ح�ضاري وعلى �شخ�صيتها الثقافية والإبداعية
ذات اخل�صو�صية الفكرية التي لها لونها ونكهتها يف امل�شهد
الكوين لتاريخ العامل الثقايف واحل�ضاري يف م�ستويات الإبداع
املتنوعة واملتغايرة ما بني الأدب وفنونه وال�سيا�سة والفل�سفة
والفقه وم��ا بني احل�ضارة العمرانية و�صنوف الآث��ار التي
�أده�شت العامل �شكال وم�ضمونا وداللة.
هذه الأم��ة العظيمة �أ�صبحت مبا حل بها و�آل��ت �إليه من
الفرقة والتمزق �سهلة ال��وطء على �أعدائها الكال�سيكيني
و -اال�ستعمار قدمية وحديثه ومبا ابتالنا به  0يخلق هذا
الوجود ال�صهيوين هذا الوجود الذي ال يني ميعن يف قهر هذه
الأمة و�إذاللها لأنه ال يزال يفكر بذلك امل�صري املزري الذي
فر�ضه عليهم العرب ج��راء مواقفهم العدوانية واخليانة
�ضد الر�سول يف حربه على الكفار وعبدة الأوث��ان وهذا ما
دعا –يومها – كعب الأحبار الجتماع �ضم كبار و�سادة الفكر
اليهودي حيث قال لهم
انتبهوا هذا حممد قد جاء بال�سيف وهو �أكرث قوة ومنعة
منا فاعملوا �شيئا ما لإ�سقاط الإ���س�لام وعندما �س�ألوه ما
هذا ال�شئ ؟ قال – ادخلوا يف الإ�سالم وجوفوه من الداخل
فا�شرحوا الن�ص القر�آين يف غري وجهه احلقيقي وتقولوا عن
ل�سان ر�سول اهلل فعندما ت�أتي الأجيال العربية الإ�سالمية
املتتابعة جتد مفاهيم و�أقواال ال تنطبق على العقل فتنفر
منها وتنبذها جانبا.
وه��ذا ما و�صلنا �إليه الآن الن ه��ذا الواقع ال��ذي يعانيه
العرب من حالة الإحباط التي تكاد تفقد الأجيال ثقتهم
ب�أمتهم حتى درجة القرف عند بع�ضهم من لفظة عرب �أو
قومية �أو وحدة  000و�إذا ما حاججتهم يفاجئونك قائلني
– انظر �إىل ممثلي هذه الأمة فعلى من تعقد الآمال
ام��ة يقاتل �أب��ن��ا�ؤه��ا بع�ضهم بع�ضا حتى ح��د الفناء –
ال�سعودية واليمن مثال
وعدو – بو�ش االبن – ي�شرب اخلمر يف مقر امللك ال�سعودي
عبد اهلل ه��ذا ال��ذي ك��ان يدعي وخلفه وع��ده �أنهم حماة
احلرمني ال�شريفني ثم يرق�ص ملوحا بال�سيف العربي الذي
زاد عن نبي هذه الأمة
�أيام حربه للم�شركني وك�أنه كان يقول �سوف �أدفعكم لقتال
بع�ضكم بع�ضا وب�سيفكم هذا وقد مت له ذلك .
ودول���ة عربية �سوريا مثال ناه�ضت امل�شروع الأمريكي
ال�صهيوين وال زالت بدماء �شبابها و�أ�شالء �أبنائها تكاف�أ من
الأ�شقاء العرب برتقني ع�ضويتها يف اجلامعة العربية والتي
كانت �سوريا يف مقدمة ال��دول العربية التي �أ���ص��رت على
تكوينها و�إقامتها.
من هنا ويف مواجهة هذا الواقع العربي املرتهل بل واملهرتئ
وما تعانيه هذه الأمة يف م�شرق الأر�ض العربية ومغربها �أراين
مدفوعا لكتابة هذا املقال حول الوحدة العربية و�ضرورة
التفكري بها من قبل املفكرين واملثقفني العرب  0والعمل على

هذه الأمة العظيمة �أ�صبحت
مبا حل بها و�آلت �إليه من الفرقة
والتمزق �سهلة الوطء على �أعدائها
الكال�سيكيني و -اال�ستعمار قدمية
وحديثه ومبا ابتالنا به.
�إجن��از �أي �صورة �أو �شكل من �أ�شكالها لأن��ه ومن وجهة نظر
ه�ؤالء امل�ؤمنني بالوحدة تعترب الدعوة لها واحلديث عنها هو
كاحلديث عن النف�س وعن امل�ستقبل وامل�صري
ولكن طرق هذا املو�ضوع والتعر�ض له الآن ويف ظل هذا
الظرف ال��ذي و�صلت فيه �أو���ض��اع الأم��ة �إىل ه��ذا احل��د من
اخلطورة حتى لك�أنها واقعة على حد فالق زلزايل – التعبري
جلارودي – قد يثري ت�سا�ؤال يبدو علميا ومنطقيا هل احلديث
عن الوحدة العربية الآن فيه �شيء من التفا�ؤل واجلدية �أم
هو من قبيل اجرتار الأفكار املا�ضي التليد يف ظل واقع تدخل
فيه الأمة العربية يف غيبوبة ت�شبه املوت ال�سريري.
الن هذا احللم الذي كان لعقود قليلة ملء �سمع ال�شباب
وب�صرهم وك��ان حتقيقه ق��اب قو�سني �أو �أدن��ى يف �أك�ثر من
منطقة عربية خمد ه��ذا احللم و�أ�صبح احلديث عنه من
وجهة نظر الآخرين مهزلة وعيب وبكل �أ�سف يثري القرف
حتى بلغت احلماقة عند بع�ض امل�شاغبني يتهمون �أ�صحاب
هذه الفكرة باجلنون!
ولكن ومبا انه من حق �أي عربي �أن ي�سال ملاذا و�صلنا �إىل
هذه النتيجة التي تفقد الأمل بالوحدة
�أعتقد �أن �أول هذه الأ�سباب هو الطرح العاطفي وتغييب
العقل والعقالنية التي ت�أخذ بعني االعتبار �أو�ضاع ومتطلبات
واحلالة النف�سية اجلمعية لكل قطر مبعزل عن الأقطار
الأخ��رى وبالتايل �إغفال درا�سة مو�ضوع القومية العربية
درا�سة جدية من حيث واقعها وموقعها واقت�صادها وطبيعة
و�أفكار �أبنائها وبالتايل درا�سة هذه الأحوال جميعها درا�سة

احللم الذي كان لعقود قليلة ملء �سمع
ال�شباب وب�صرهم وكان حتقيقه قاب
قو�سني �أو �أدنى خمد و�أ�صبح احلديث
عنه من وجهة نظر الآخرين مهزلة!

جدية و�صوال �إىل الوحدة التي جت�سدها يف واق��ع معاين
وموحد تتماهى فيه كل مكونات ومقومات الأم��ة ب�شكل ال
يطغى فيه جانب �أخر
وك�أين ببع�ض من يقر�ؤون هذا املقال يهزون ر�ؤو�سهم وك�أنهم
و�صلوا �إىل حالة الي�أ�س قائلني �إن هذه الأفكار تدخل عامل
اال�سطورة والطوباوية ولي�س لها حمل يف – عجقة -هذا
العامل الذي حتكمه قوانني وعالقات وم�صالح تفر�ضها قوى
دولية – �أعتقد ان��ه ال وج��ود وال ر�أي للعرب يف �صياغتها
وكيفية التعامل بها
من هنا �أي�ضا بات على العرب املفكرين واملثقفني الذين
يعتزون بهويتهم و�شرف انتمائهم �إىل هذه الأمة االنطالق
نحو عمل – ما -يكون اخلطوة الأوىل يف جدية العمل والثقة
والتفا�ؤل يف جناحه.
�صحيح �أن املو�ضوع �صعب والطريق �إليه حمفوفة ومكتظة
بالأ�صالف واملعوقات ولكن يف البداية ال بد من هذه اخلطوة
الن فكرة الوحدة العربية ال زالت عند �أكرثية ال�شعب العربي
فكرة غام�ضة وحما�سنها جمهولة وهي يف احلقيقة والواقع
ظاهرة وم�سالة حيه وحيوية من ظواهر الأمة العربية لكنها
وبقدر ما هي �سهلة من التفكري بها واحلديث عنها بقدر ما هي
ع�صية وممتنعة مبعنى �أنها �سهلة يف ترديدها والتغني بها
ولكنها ممتنعة يف قراءتها وتف�سريها تف�سريا عقالنيا جديا
يف جت�سيدها كيانا معاينا وحم�سو�سا على ار�ض الواقع الن
هذا يحتاج �إىل جهد جمعي وت�ضحيات ال حد لها
وال �أري��د �أن ادخ��ل هنا يف ترديد وتفنيد ما للوحدة من
خ�صائ�ص وم�آثر بالن�سبة للإن�سان العربي �صونا لكرامته ورد
االعتبار لهيبة الأمة و�إعادة و�إبراز مالها من ف�ضل وت�أثري يف
بناء احل�ضارة الكونية و�إعالء �شانها.
ولكن الأه��م من كل ه��ذا لي�س على وج��ه التقريب ولكن
بالت�أكيد �إنها �أي الوحدة العربية مبقدار ما هي مبنزلة
القدر املحتوم ال��ذي يجب على العرب النهو�ض لإخراجه
مولودا قوميا معافى بقدر ما يخلق عند الآخر وعلى وجه
اخل�صو�ص العدو ال�صهيوين حالة �إحباط وي�أ�س وقد �أف�صح
ذلك بن غوريون عندما كان رئي�س الوزراء لكيان الإ�سرائيلي
عام 1956م �أثناء قيام الوحدة العربية بني القطرين �سوريا
وم�صر عام  1958م قائال وهو يعرب عن الرعب يف دولته.
�إن قيام الوحدة ال�سورية امل�صرية معناه �أن دولة �إ�سرائيل
�ستع�صر بني فكي الكما�شة العربية لذلك يجب العمل على
�إ�سقاطها.
وقد �أ�ضاف احد الكتاب يف �إ�سرائيل �أليعازر بعريي مثمنا
قول ابن غوريون
�إن قيام ال��وح��دة العربية بني هذين القطرين وب�شكل
طبيعي دون ال�ضغط �أو �إكراه معناه فتح املجال الن�ضمام بقية
الأقطار لهذه الوحدة و�ساعتها يكون فعال اخلطر احلقيقي
الذي يهدد مبحق دولة �إ�سرائيل .
و�إذا ما جتاوزنا هذين الوقفني �إىل قول مناحيم بيغن يف
االجتماع ال�صباحي لإحدى القطع الع�سكرية �إذ قال عليكم
�أن ال ت�أخذكم الر�أفة يف قتل العرب لأنه مطلوب منا �إبادتهم
وتدمري ثقافتهم التي �سنقيم على �أنقا�ضها ثقافتنا احلية.
من هنا ومن كل االعتبارات االيجابية بالن�سبة للعرب التي
ال ميكن اجنازها �إال بالوحدة وبالن�سبة لل�سلبيات ومواقف
الرعب والتخويف والقمع التي تفر�ضها على �أعدائها وخا�صة
العدو ال�صهيوين بات لزاما بل ومن الفر�ض الالزم العمل على
الوحدة وب���أي �شكل كان كما قال ال�شاعر الراحل �سليمان
العي�سى خماطبا الوحدة قائ ًال:
وحدة �أو طيف وحدة وب�أي �شكل اقبلي.

قضايا وآراء
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كلمة يف ذكرى �آذار

•د.علي دياب

يف وج��ه املخططات
مت���ر ال��ذك��رى
ك���اف���ة ،ال��ت��ي ك��ان��ت
ال�������راب�������ع�������ة
وال ت��زال ت�ستهدفه
واخل����م���������س����ون
والأم�������ة ال��ع��رب��ي��ة
ل���ث���ورة ال��ث��ام��ن
أمل
�
معقد
هي
العروبة
�سورية
بقيت
ب�أ�سرها ،كانت هذه
من �آذار ،الثورة
ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي اجلماهري العربية على امتداد �ساحة احل����رب ال�����ض��رو���س
التي فعلت ما فعلته،
ف��ج��ره��ا حزبنا
قوى
لكل
احلا�ضن
وهي
الكبري،
الوطن
وظ����نّ الأع�����داء �إن
العظيم ،حزب البعث
ال��ع��رب��ي اال���ش�تراك��ي املقاومة يف فل�سطني ولبنان والعراق ك��ان��وا ع��رب�� ًا �أو غري
ع�����رب� ،أن ال���ث���ورة
ب��ع��د ث�����ورة ال��ث��ام��ن
�ضعيفة والبدّ لها �أن
م��ن �شباط يف القطر
ت�سقط ،كما �سقطت
ال��ع��راق��ي ال�����ش��ق��ي��ق،
ب���ق���ي���ة الأن���ظ���م���ة
وال����ق����ط����ر ال���ع���رب���ي
ال�سوري يدخل عامه ال�سابع ،وهو يواجه العربية يف تون�س وم�صر وليبيا واليمن
حرب ًا كونية مل ي�شهد التاريخ لها مثي ًال ،وقبلها يف العراق ،ويف �إطار ما �أطلقوا عليه
تكالبت عليه ع�شرات الدول ،العربية منها «الربيع العربي» ؟ وف��ات ه���ؤالء �أن هذه
والإقليمية وال��دول��ي��ة ،وا�ستطاعت هذه امل�ؤامرات ،وهذه احلروب الب�شعة �ضد هذا
امل���ؤام��رة ال�شنيعة� ،أن جت��رف معها كثري ًا القطر ،مل تنل منه بل زادت ثورة �آذار منعة
من �أبنائه ال�ضعاف ،الذين مل يقووا على وق��وة ،و�شكّل حم��ور ًا للمانعة ومقاومة كل
الإحاطة ب�أبعاد هذه احل��رب ،ومن الذي هذه املخططات ،وبقيت �سورية العروبة هي
خطط لها؟ ومن امل�ستفيد الأول والأخ�ير معقد �أم��ل اجلماهري العربية على امتداد
منها؟ وب�إمعان النظر الب�سيط ،وبعيد ًا عن �ساحة الوطن الكبري ،وهي احلا�ضن لكل قوى
التحليل املعمق ،وا�ستح�ضار املعلن وامل�ستور املقاومة يف فل�سطني ولبنان والعراق ،وهي
كما يقال ،جند �أنّ هذا القطر ،ومنذ قيام امل�ؤ ّرق للكيان ال�صهيوين و�أ�سياده الغربيني،
ثورة �آذار ،و�سيا�ساته يف خمتلف املجاالت ،و�إن انت�صارات جي�ش الثامن من �آذار ،اجلي�ش
ذات ال��ط��اب��ع ال��ق��وم��ي ،وتبنيه للق�ضية ال��ع��ق��ائ��دي ،اجلي�ش ال��ع��رب��ي ال�����س��وري يف
الفل�سطينية ،الق�ضية امل��رك��زي��ة للأمة �ساحات القتال ،هذه االنت�صارات يف امليدان
العربية والعمل بكل د�أب و�إ�صرار ،متحدي ًا وعلى امتداد اجلغرافية العربية ال�سورية،
ال��ظ��روف ال�سيئة ال��ت��ي �أح��اط��ت ب��الأم��ة وال�سيما االنت�صار يف حلب ،ودحر الإرهاب
العربية ،وامل��ح��اوالت احلثيثة والدائمة املدعوم عربي ًا بتنظيماته املتعددة ،التي
م��ن قبل ال��ع��دي��د م��ن الأن��ظ��م��ة العربية ما �أن��زل اهلل بها من �سلطان!! حيث يدعي
التابعة وال�سيما الرجعية منها ،التي تدور الغرب حماربته لها نظري ًا ،ولكنه يف واقع
يف فلك الإمربيالية اال�ستعمارية ،لإ�ضعاف احلال يزودها باملال وال�سالح ،واليوم وبعد
هذه الق�ضية ،وترحيلها من ق�ضية قومية �إفال�سه ع�سكري ًا ،يحاول احلفاظ على ماء
تالم�س وج��دان كل مواطن عربي ،وعلى وجهه و�إنقاذه يف �إيجاد مكان له يف احلل
امتداد �ساحة الوطن العربي الكبري ،لت�صبح ال�سيا�سي ،من خالل املفاو�ضات التي متت
فرعية هام�شية ،ولي�ست �أك�ثر من م�س�ألة وال ت��زال� ،سواء يف جنيف الأول ،وال��ذي
الجئني ،يعمل املجتمع الدويل ،ومن خالل مل يح�ضره وفد قطرنا احلبيب� ،أو بقية
منظمة الأونروا وغريها على ت�أمني اجلزء م�ؤمترات جنيف حتى الرابع ،وم�ؤمترات
الي�سري من حاجيات �أبناء �شعبنا العربي الأ�ستانة وغريها ،وفات ه�ؤالء �أن ال�سيادة
الفل�سطيني��� ،س��واء يف الأر�����ض العربية العربية ال�سورية ،ووحدة هذا القطر �أر�ض ًا
الفل�سطينية املحتلة �أم يف ال�شتات ،وبكل و�شعب ًا ،الذي ي�شكل القلب من �أمتنا العربية،
�أ�سف جند �أن قيادات ال ب�أ�س بها من هذا غ�ير ق��اب��ل لأي ت���ن���ازالت مت�����س اجل��ان��ب
ال�شعب الأبي ،قد تورطت يف هذه امل�ؤامرة ،الوطني �أو القومي ،فكما انهزم الإره��اب
و���س��وغ��ت للكثري م��ن الأن��ظ��م��ة العربية ،وداعموه وممولوه بف�ضل قواتنا امل�سلحة،
لأن ت�سفر عن وجهها ،وتعقد االتفاقيات والف�صائل التي تقاتل �إىل جانيها ،وبف�ضل
العلني وال�سري منها ،مع الكيان ال�صهيوين ،دع��م احللفاء يف اجلمهورية الإ�سالمية
فاتفاق �أو�سلو مهدّ التفاق وادي عربة ،الإيرانية ورو�سيا االحتادية وكل القوى
ول��ب��ق��ي��ة امل�����ش��ي��خ��ات م���ن ق��ط��ر وغ�يره��ا ،ال�شريفة �أينما وجدت ،فالهزائم �ستتواىل
وال�سيما ال�سعودية لأن يعلنوا عن اتفاقيات الهزمية تلو الأخ��رى يف امليدان الع�سكري
وتفاهمات مع العدو الأ�سا�س ،فاتفاق �أو�سلو وامليدان ال�سيا�سي ،و�ستم�ضي ثورة �آذار يف
جاء �أي�ض ًا مك ّم ًال التفاق كامب ديفيد الذي حتقيق �أه��داف��ه��ا ،ويف الإب��ق��اء على فعلها
بد�أه ال�سادات ،الذي كان خنجر ًا �سام ًا يف وت���أث�يره��ا ،واالنتهاء من براثن الإره��اب
خا�صرة الأمة العربية ،وب��د�أت التنازالت والق�ضاء عليه دون رجعة ،وه��ذا ما بد�أ
وعلى ال�صعد كافة �أمام هذا العدو التاريخي ،العامل �أجمع يلم�سه ،كما بد�أ الكثري يف هذا
الذي يعمل دون كلل �أو ملل ،للهيمنة على العامل ،يعيد النظر ب�سيا�ساته التي اتخذها
جتزئة هذه الأمة و�إ�ضعافها كي يبقى القوة نتيجة الت�ضليل الإعالمي ،والتزوير الذي
املهيمنة واملتحكمة يف املنطقة ب�أ�سرها ،وهو يقلب احلقائق �أباطيل والعك�س ،و�ستعود
املف ّو�ض من قبل الغرب الأمريكي والأوروبي� ،سورية العربية �إىل �أف�ضل ما كانت عليه
ونظر ًا لأن هذا القطر العربي ال�صامد �شكّل يف حملها الهم القومي ،وحترير املغت�صب من
وعلى م��دار العقود ال�سابقة ،حجر عرثة �أر�ضنا العربية.

نقطة على حرف

3

• �أ.مالك �صقور

العرب
-5(( كال مل يخرج العرب من التاريخ ولن
يخرجوا من )) هو عنوان الكتاب ا لذي
نوهت بذكره يف نهاية احلديث ال�سابق
مل�ؤلفه الدكتور الباحث �أحمد عمران
الزاوي وقد �صدر عام .1999
يقول الدكتور �أحمد عمران الزاوي ثمة
�سببان دفعا بي اىل و�ضع هذا الكتاب بهذا
العنوان .
�أولهما  :كتاب �صدر عن مكتبة مدبويل
– يف القاهرة بعام  1993من ت�أليف
((ال��دك��ت��ور ف��وزي من�صور)) وترجمة
خريف عبداهلل (( ..وك��م��ال ال�سيد))
بعنوان (( خروج العرب من التاريخ)) .
والثاين :عبارة نُ�سب �إىل الأديب الراحل
(( �سعد اهلل ونو�س)) ك�شف بها ّعما ميلأ
�صدره من الهواج�س على م�ستقبل الأمة
العربية حني ق��ال�( :أخ�شى �أن يخرج
العرب من التاريخ) �أو ( �أخ�شى �أن يكون
العرب قد خرجوا من التاريخ ) فقد كان
ه��ذان ال�سببان  ,هما الباحث احلقيقي
الذي دفعني �إىل و�ضع هذه الدرا�سة  ,التي
هي من حيث املبد�أ ,يف ر�أ���س اهتماماتي
الثقافية ))
و�أك�بر الظن �أن تقهر العرب وتخلفهم
وتراجعهم  ,ومتزقهم وتبعتيهم كل ذلك
جعل فوزي من�صور و�سعد اهلل ونو�س �أن
يعدنا عن خوفهم وخ�شيتهم ب�أن ي�صبح
العرب خ��ارج التاريخ� .أو يخرجوا من
التاريخ  ,وهذا يعني �إلغاء فاعلية العرب
وانتهاء دورهم يف هذا التاريخ.
ي��رى ال��ب��اح��ث ال��دك��ت��ور �أح��م��د عمران
ال��زاوي �أن الواجب يحتّم على الأدي��ب
ال��ع��رب��ي � ,أال يكتب �إال ع��ن ال��ع��رب ,
فالكتابة العاملية لي�ست يف هذه الظروف
الكاوية واجب ًا عليه:
((لقد و�ضعنا القدر وجه ًا لوجه �أم��ام
عدو تتوهج عيناه على �أر�ضنا وعر�ضنا
وتاريخنا ولغتنا وثقافتنا ,فالقفز �إىل
العاملية من فوق احلاجز ,هو ه��روب من
الواقع ,هروب ي� َّؤجل وال يح�سم ,الن كل
عربي على هذه الأر�ض العربية �شاء �أم
�أبى ,يف �أي مكان كان وب�أية لغة نطق ,هو
م�ستهدف )).
ي��ق��ع ك��ت��اب :ك�لا مل ي��خ��رج ال��ع��رب من
التاريخ ولن يخرجوا منه .يف ت�سعة ع�شر
ف�ص ً
ال .يعود امل�ؤلف �إىل البداية ,بداية
ما ي�سمى التاريخ ,وال�تراث ,والأ�ساطري,
ومن ثم ي�شرح معاين احل�ضور يف التاريخ
 ,وم��ع��اين اخل���روج منه ؛ ث��م ي�ستعر�ض
احل�ضور املتوا�صل للعرب يف هذا التاريخ
 .ودوره����م ال��ف��اع��ل وال��ف��ع��ال ,وف�ضلهم
على الب�شرية؛ يف العلوم ,يف الفلك ,يف
الطب  .وال ي�ستطيع �أحد �أن يفكر ذلك
غري �أن ه��ذا الغرب االم�بري��ايل اخل��ادع

املخادع �سرق كل �شيء من العرب  ,وعرف
كيف يوظف تلك املعارف والعلوم و ُيطلق
ثورته ال�صناعية والعلمية م�ؤ�س�س ًا علومه
ومعارفه و�صناعته على العرب .
يعرف �أهل العلوم والريا�ضيات ,خا�صة,
معنى (ال�����ص��ف��ر) .وي��ع��رف��ون �أي�����ض�� ًا� ,أن
العرب هم من نقلوا الأعداد الهندية من
" "9-1فقط.
�سمى الفراغ
و يعرتف اجلميع� ,أن �أول من ّ
املذكور �صفراً .ولوال ( ال�صفر) العربي ,ملا
تط ّور علم احل�ساب والريا�ضيات .لن�أخذ
مث ً
ال ,الرقم  ,998 :ف�أنه يكتب بالرومانية
هكذا .:DCCCCLXXXXVIII
ولكن بعد �أن نقل العرب معنى الأرق��ام
ال��ه��ن��دي��ة ه��ج��ر الأورب����ي����ون الأرق�����ام
الرومانية وجل���أوا �إىل الأرق��ام العربية
املخت�صرة وال�سهلة.
هذه واحدة� ,أما احلقيقة الثانية ,فهي �أن
الغرب يفتخر ب�أن كوبرنيكو�س البولوين
ه���و ال����ذي اك��ت�����ش��ف ك���روي���ة الأر������ض,
ودورانها حول ال�شم�س ,ولكن احلقيقة,
هي �أن العامل العربي ((البنتّاين)) هو
الذي و�ضع نظرية (( كروية الأر�ض))
وحركتها ح��ول نف�سها وح��ول ال�شم�س
وذل��ك قبل حتى �أن يولد كوبرنيكو�س
ب�أكرث من �ستمئة عام ,و�أن كوبرنيكو�س
اع��ت��م��د ع��ل��ى ن��ظ��ري��ة ال��ب��ن��ت��اين التي
ترجمت �إىل الالتينية ,بالإ�ضافة �إىل
مو�سوعة اب��ن النفي�س ال���ذي اكت�شف
الدورة الدموية.
ورمب����ا ,ك���ان ه���ذا غي�ض م��ن يف ,يقول
امل���ؤل��ف�(( :إن �أن��ك��ر املتع�صبون ف�ضل
العرب و�سبقهم ف���إن الوقائع التي ظلت
قائمة حتى �أوائ����ل ه��ذا ال��ق��رن تقدم
ع�شرات الأ ّدل���ة على �أن العرب �سلطّ وا
�أنوارهم على الظلمات التي كانت تغمر
الأفكار الطبية القدمية ,وعكفوا عليها,
ت�شذيب ًا .وت�صحيح ًا و�إ�ضافة و�إبداع ًا))
بعد ه��ذه اجل��ول��ة ال�سريعة ,ا�ستطاع
ال��ب��اح��ث د� .أح��م��د ع��م��ران ال����زاوي �أن
ينب�ش ال��ت��اري��خ ,ع��ن ط��ري��ق م��ا ي�سمى
وي�سجل �سبق العرب وف�ضلهم
باحلفريات,
ّ
على الب�شرية جمعاء ,يتوقف يف الف�صل
اخلام�س ع�شر ,مت�سائ ً
ال ولكن ملاذا؟ ملاذا
ينبغي رب��ط اال�ستح�ضار باال�ستنكار؟
ويجيب� :إن جمتمعنا العربي يتفكك ,فهو
يتطلب �صياغة جديدة .لي�س ح�صر ًا يف
احلكم وامللكية.
م��ن ه��ن��ا :ن�����ش���أت ����ض���رورة ال��رب��ط بني
ا�ستح�ضار الغد وا�ستنكار الأم�س .ومن
هنا ن�ش�أت � :ضرورة االنعتاق ,من الأ�صفاد
التي �شلّت قدرتنا و�أوقفت حركتنا منذ
عدة قرون )).
ّ
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جمايل القيمي يف الن�ص امل�سرحي

�إيقاعات دموية

• منري احلافظ

•�أحمد جميل احل�سن

لإب��راز ال��دال اجلمايل يف املُ ّ
�شخ�ص� ،إال
ر�أي���ت �أن م��ن ال�����ض��رورة مب��ك��ان ،تناول
�أن���ه يبتغي حتطيم حمكومية الطوق
مو�ضوعة كان قد �أغفلها النقد امل�سرحي
الداليل املبا�شر ،كي يندغم متماهي ًا مع
يف ���س��ائ��ر �أب��ح��اث��ه ،وه���ي مُ��ق��ام «اجل��وه��ر
القيمي» املناظر للوجه الآخ��ر من حالة الأدب امل�سرحي حالة متمردة الرمز املنفتح على ف�ضاءات الالحمدود.
ولعل الدالالت املعانية ()signifinats
جت�����س��ي��د (( somatiseال��ن�����ص على
والقالبية،
النمطية
على
القيمية يف ���س��رائ��د ال����روي ،ه��ي حدث
ِمن�صة عر�ض .ول�ست هنا مبعر�ض درا�سة
((engenderment
فنيات العر�ض بقدر ما ك��ان يتعني علينا �إذا يعتمد الر�ؤية املتجددة ت���ول���ي���دي
بطبيعته ،ك���ون التمثيل الن�صي على
الإف�����ص��اح ع ّما حتتويه �سرائد الن�ص الأدب��ي
جماليات القيمة ( (vcllueالأخالقية يف التجربة اخلالقة للفعل
من�صة ع��ر���ض ،ه��و ب��ذات��ه تق ّم�ص� ،أو
م��ن
الدرامي.
جت�سيد عياين حم�ض للمعنى ،والإف�صاح
والأدبية والرتبوية الرفيعة يف جدلية العالقة
عن رمزية ( ( symbolisimالأفهوم،
املنطقية يف مزواجية (العر�ض والن�ص) .فبذا،
وجوهر القيمي .وح�سبي� ،أن التنا�ص،
�س�أ�ستعر�ض يف هذه امل�ساحة ال�ضيقة من املقال
هو فعل �إبداعي ،يبتغي ا�ستظهار فل�سفة
�أحد �أمناط املحاكاة اجلمالية اجلذابة للحياة
توحيد رمزية الفكر “الوعي املفارق» ،ومت�ضاداته ،و�إبراز جالل
الأنا�سية((.humansime
ال يخامرنا �شك يف �أن امل�سرح ،هو �أحد �أهم الأجنا�س الأدبية ،املهمة الفكرية يف بناء احل��دث الن�صي ،والإح��اط��ة بالقيمي
بله ،يزيدها رفعة على ما له من ميزة �شمولية ،من حيث �أنه يتجاوز اجلمايل ،وتو�صيله بذوقية رفيعة .وال جرم يف �إن االنعتاق من
يف طبيعة تركيب ِبنيته (“ )makeupاملثنوية» ــ املزواجية ــ امل�شروطيات امل� ِؤطرة  ،هو فعل تطويري
2
تناوله �أعم الق�ضايا الروحية يف «تقنيات الن�ص» املتناغمة مع
للواعية اجلمالية عند عر�ض لوحات احلياة التي تخلع على
«تقنيات العر�ض» الفني لغر�ض تكوين وحدة العر�ض يف حاالت
التج�سيد العمالين املُ�صاحب� .أعني هنا� ،أنه ال يقت�صر على الك ِلم املُبدع ذاتيته يف �صوغ الأحداث الدرامية.
وال �شك يف �أن امل�سرح ،ال ين�سج م�ساريده من عوامل تخييلية �أو
والعر�ض الفني ،بل تتعدد �أمناط ال�صوغ الأدبي للن�ص ،حيث نلفى
فيه (�شعر ًا ،ونرث ًا ،وحكمة ،وتعليم ًا ،وتربية ،وحدث ًا ،وت�أريخ ًا ،افرتا�ضية �أو ُحلمية ،و�إمنا عرب اال�ستلهام امل�ستمد من حماكاته
وتوليف ًا ..و�صورة ،وذوقية�..إلخ) .كما و�أنني ،ل�ست بوازع الدرا�سة (( simulationللواقع العياين .و�إخ��ال �أن الن�ص امل�سرحي،
النقدية مللكة الن�ص فني ًا و�أدبي ًا ،بل بوازع ا�ستنباط جوهر القيمي هو �أ�شد الأجنا�س الأدبية �إيغا ًال يف “�سايكولوجية” الأعماق،
الذي ُي�شكل وحدة الأم�شاج اجلمالية والذوقية يف منت الن�ص كما وان�����س��راب�� ًا يف ���س��رادي��ب النف�س لتفجري امل�ستبطن ال�ساكن يف
الأج��واف الآدمية .وال ُم�شاحة� ،أن ّ
كل ما تخلقه العقل املنفتح
�أملعت يف �سالف القول.
ولهذا ف�إننا ننظر �إىل القيمي يف حمتوى الن�ص امل�سرحي ،على التجديد ،كان يحمل يف ثنياته روح القدا�سة� ،إال امل�سرح،
بو�صفه ر�ؤية �أخالقية ناظمة لل�سلوك الآدم��ي ،واتخاذه معيار ًا الذي ن�شهده على الدوام منفتح ُا على �أمداء ال حدود لها ،بو�صفه
�إطالقي ًا حاكما يف تعامالتنا الأنا�سية .الأمر الذي ي�ضطرنا لأن ي�شتغل على م�ستويات و�أ�صعدة عدة من مناحي احلياة الأنا�سية،
نقف عند حدود الر�ؤية الفل�سفية �أثناء ا�ستجالء القيمي املعياري وذلك انطالق ًا من �أول �شكل من �أ�شكال ممار�سة طقو�س املظاهر
ال�شعائرية للبدء املقد�س عند الإن�سان البدائي ،وا�ستجالئه الفكر
العامل على ت�شكيل ال ِبنية اجلمالية للمقوالت الإبداعية.
ال غر َو يف �أن البحث املّعمق عن جوهر القيمي يف الن�ص امل�سرحي ،عرب فرجة جمالية ت�ضمن له �إي�صال جوهر القيمي الأخالقي
الذي يبعث على الت�أثري يف النف�س ،وينمي رع�شة الفهم ،لإحداث
يتطلب اتباع
طرائق م�ساعدة على تفجري جتربة احل��دث� ،أي الإف�صاح حالة التطهري ( )catharsiوفق مبد�أ “�أر�سطو” (  384ـ 322
عن «املقول القيمي» ،بو�صفه معيار ًا ((� normativeأخالقي ًا ،ق.م ).
وال ي�سعني هنا عر�ض �سريورة االنتقاالت الإبداعية عرب مراحل
وذوقية جمالية ،وك�شف ًا عن تطور الوعي العقالين للإن�سان.
يخ�ص التاريخ املتعاقبة للم�سرح ،ولكن ميكنني القول :تعددت مدار�سه،
ففي طبيعة احل���ال ،نحن ال نتل ّم�س عند البحث ع ّما
ُّ
الرتف الذوقي �أو اللعب على امل�شاعر والعواطف� ،سواء يف حالتي وتنوعت مذاهبه ،ومتايزت �أغرا�ضه ،بدء ًا من امل�سرح الإغريقي
“التوحد” بالقيمي اجلمايل والأخ�لاق��ي .بل العريق ،مرور ًا بامل�سرح “الإلزابيثي” ــ ال�شك�سبريي ــ حتى روائع
“التما ُثل” �أو
ّ
حماولة حتقيق حالة االن��دغ��ام الروحي ال��ذي ُيحدثه الفعل التخلقات الإبداعية للم�سرح املعا�صر .وكان قد ُعرف وقتذاك� ،أن
امل�سرحي يف ال��ذات املُتلقية ،وم�ساهمته يف وع��ي حركة تطور الفل�سفة �أم العلوم وامل�سرح �أبو الفنون يف �إنتاجيتهما “جماليات
القيمي املعريف» .ومع �شديد الأ�سف ،ن�ش�أ امل�سرح العربي احلديث
القيمي ،وثباته ،ودميومته ،يف ثقافة النا�س.
وقدمه ،حتى و�إن كان قد
وال جرم� ،أن البحث يف �أبنية الن�ص امل�سرحي ،هو انغما�س يف على حماكاة امل�سرح الغربي يف ُحدثه ِ
مطاوي ــ ثنيات ــ التفكري النقدي مل�ستويات احلياة الأخالقية على اقتب�س من املواريث العربية �أو الإ�سالمية العتيقة ،بيد �أنه ظل
كافة الأ�صعدة املُ�شاغلة مل�شاعر املُبدع .ولعلي ال �أُجانب احلقيقة حم�صور ًا �ضمن م�ؤطر التقليد ،وملا ُيبدع منط ًا خا�ص ًا به .وتعمري ًا
�إن قلت يف� :أن الن�ص امل�سرحي ،ميتلك منظومة نقدية �أخالقية على ما �سبق بنا�ؤه من املقول ،ف�إن للم�سرح فع ًال تنويري ًا وتغيريي ًا،
معيارية ُمر�شدة ،و ُم�ستك�شفة جلملة الأفهومات يف �سائر ال�صياغات كون ِبنية الن�ص قائمة على عدة �أعمدة من مقومات النقد الذي
اجلمالية الرابطة لها ،وفاق ًا لوحدة العالئق املنطقية الناظمة تفر�ضه �ضرورات ال�صراع .ويتعني علينا يف هذا ال�سوق �أن ننتبه من
لأم�شاجها .وال ترثيب يف �أن جت�سيد الن�ص ( )texeعلى من�صة الوقوع يف مغبة فقدان امل�سرح ،وتوهانه يف تيه العماء .يف اللحظة
العر�ض ــ الركح ــ يبعث على االنفعال ويح ّر�ض املُ�ستبطن .ويف التي نحن منر ُع يف �سهوب الربيع ــ العربي ال�ضال ــ وبالتايل نتجرد
عن فرحة جمايل القيمي الذي ُيحد ُثه
هذه احلالة املتواترة ،تت�ضايف الر�ؤى اجلمالية
امل�سرح يف �أنف�سنا الثكلى .و�أعتقده قد
الت�صويرية على املعيارية القيمية لتخليق
ارتقى مت�صاعد ًا يف مت��رده على النمط
«هارمونيطيقا»( (hermeneutiguمتجادلة
ننظر �إىل القيمياكمة يف حمتوى ال��غ��رب��ي ،حين ًا ،و���ش��رع يطرح م�شروعاً
يف ِبنية الن�ص الإبداعي.
ح��داث��ي�� ًا م��ت��ح��رر ًا م��ن رب��ق��ة منظومة
�إن ات��ب��اع ال��ت��ن��ا���ص ()interexualite
واملطاعمة بني الن�ص الأ�سطوري واحلداثي ،هو الن�ص امل�سرحي ،بو�صفه ر�ؤية
تقاليد (( traditionsثقافية تبعية
عامل م�ساعد على خلق ر�ؤي��ة درامية م�ؤتلقة� .أخالقية ناظمة لل�سلوك الآدمي ،يف زخ��م جم��ري��ات الأح����داث العا�صفة
يف م�سرية الفكر ال��ت��ح��رري ،وخما�ضات
و�أزعم �أن الأدب امل�سرحي ،هو حالة متمردة على واتخاذه معيار ًا �إطالقي ًا يف
احلراك ال�سيا�سي ،وويالت احلروب التي
النمطية والقالبية� ،إذا يعتمد الر�ؤية املتجددة
تعامالتنا.
�أملّ��ت بالواقع العربي .و�أظ��ن��ه �سينبعث
يف التجربة اخلالقة للفعل الدرامي رغم متاهيه
من حتت رماد ظاهرة العنف (الإره��اب)
مع �أم�شاج الرتاث (( .heritageونحن ال ننكر
( )terrorismاحلديث ليت�صعد �إىل
�صحة املوقف الأدبي للم�سرح يف املواجهة املبا�شرة
عوامل املعرفة واجلمال.
مل�سروديات احلدث ،واللعب على ال�شكل “ال�صورة»

مل يخطئ ابن خلدون يف مقدمته التي �صنفت تطور الب�شر
من البدائية �إىل البدو وم��ن البدو �إىل الريف وم��ن الريف
�إىل احل�ضر  ،واملجتمعات التي ق��ر�أت التاريخ جيد ًا عملت
بهذه النظرية وتطورت و�أ�صبحت من التقدم العلمي والثقايف
واالجتماعي على درجة كبرية من الإن�سانية بغ�ض النظر عن
م�ؤ�س�ساتها ال�سيا�سية والع�سكرية وما متار�سه  .لكن ما يبدو
�أن هناك جمتمعات بعينها من الب�شر هي التي �أخط�أت قراءة
التاريخ ب�شكل �صحيح ،ومنها جمتمعاتنا العربية والإ�سالمية حيث
نرى ون�سمع عن ممار�سات من الب�شر �ضد الب�شر فاقت العهد الطوطمي
الذي كان فيه الإن�سان من اجلهل يعبد نبات ًا �أو �شجرة بعينها  ،وع�صر
امل�شاعة البدائي الذي كان فيه الب�شر ال يفرقون بني �أفراد الأ�سرة
الواحدة �أو العائلة �أو الع�شرية �أو الأخت �أو الأم �أو زوجة الأخ �أو
العمة �أو اخلالة  ،لذلك �سمي ع�صر امل�شاعة اجلن�سية  .ويف القرن
ال�سابق هذا القرن الذي ما يزال يف بدايته ورغم الوعي الفكري
والإن�ساين ل��دي الكثريين من �شعوب الأر����ض ،و�أي�ض ًا على الرغم
من التقدم العلمي والتكنولوجي جند �أن بع�ض الت�صرفات لدى
جمموعات معينة من الب�شر فاقت ما كان يجري يف الع�صور البدائية
الغابرة التي كان فيها الإن�سان ي�أكل حلم �أخيه الإن�سان  ،فبماذا
نف�سر �أن يدخل م�سلح ببندقية وبعقلية ظالمية متطرفة م�سجد
�أو كني�سة �أو معبد ديني ويقتل امل�صلني بحقد �أعمى على الرغم من
�أنه مل يرهم ومل ي�ستمع �إليهم و�أعمته خميلته الدموية عن النظر
يف عيون الأطفال وال�براءة التي ت�ستوطنها بل فعل ما فعل ملجرد
أمر من ذلك �أن بع�ض املتطرفني القتلة
�أنهم من طائفة �أخرى  ،وال ُّ
يرت�صدون �أبناء دينهم ويبيدون ال�صغري والكبري ملجرد �أنهم يختلفون
معهم يف املذهب  ،من �أين لنا �أن نعلم �أن حقد ًا نائما دموي ًا ي�سكن
نفو�س الكثريين منا  ،كيف يجر�ؤ �إن�سان ملتحي ي�ص ّلي هلل ويت�ضرع
ويق ّبل �صغاره ويدعوا لهم يف �صالته �أن يحز رقبة �إن�سان �آخر ملجرد
�أنه خالفه بالر�أي �أو كان ينتمي �إىل فريق �آخر على خالف معه
.كيف ملخيلتي وعقلي �أن يحتمل منظر �إلقاء �شخ�ص ًا من �سطح مبنى
�شاهق بحجة �أنه مع الطرف الآخر � ،أمل يقل �سبحانه وتعاىل (( من
ف�ساد بالأر�ض فك�أمنا قتل النا�س جميع ًا ومن
نف�س �أو ٍ
قتل نف�س ًا بغري ٍ
�أحياها فك�أمنا �أحيا النا�س جميع ًا )) �سورة املائدة الآية . 32
�سواء كانت دينية �أو
�أي همجية هذه التي بتنا نعي�شها و�أي مبادئ ً
فكرية التي تبيح لنا هدر الدم الإن�ساين بهذه ال�صورة املريعة القذرة
� .أمل يكن لهذه ال�ضحايا �أطفال وزوجات ينتظرون عودهم � ،أمل يفكر
القاتل الذي يفجر نف�سه �أو حافلة و�سط النا�س ب�أن هناك �أطفال
ما تزال يرقات الرباءة التي تتكون مرتاق�صة �أمام خميلتهم الغ�ضة
الطرية � ،أمل يكن من حق تلك الطفلة املقتولة �أن تعي�ش ؟ ب�أي حق
و�أي دين و�أي �أخالق �سمحتم لأنف�سكم قتل حلمها ب�أن تكرب وحتب
وتتزوج  ،ت�شارك زوجها م�سراته وهمومه تعد له القهوة وترت�شفها
معه على ال�شرفة عند الأ�صيل  ،تنجب الأطفال  ،تنجب طفلة
ت�شبهها تر�ضعها من ثديها  ،ت�شرتي لها الدمى  ،تهدهدها حتّى تنام
 ،حتلم ب�أن طفلتها تكرب كما كربت هي  ،ت�ضفر لها �شعرها ت�شرتي
لها احللوى تو�صلها �إىل املدر�سة  ،تنتظر عودها تراجع لها درو�سها
وت�ضمها �إىل �صدرها بحنان متام ًا كما كانت ت�ضمها �أمها � .أي جمرمني
و�أي؟�سفاحني؟ و�أي قتلة ه���ؤالء؟ �إن اهلل �أنعم على الب�شر جميع ًا
بالعقل الذي يفكرون به ويعرفون من خالله ال�صحيح من اخلط�أ
واخلري من ال�شر  ،وعدونا وعدو ه�ؤالء �أمامنا وال يحتاج �إىل الداللة
عليه  ،فالذي يحر�ضني عليك ويحر�ضك علي هو عدونا مع ًا ومن
يقدم لك املال وال�سالح لتقتل �أخاك الإن�سان هو عدونا مع ًا �أمل تقر�أ
قوله تعاىل عن الفتنة يف �سورة البقرة والتي ورد مرتني " والفتنة
�أ�شد من القتل " الآية  " 191والفتنة �أكرب من القتل " الآية 217
فكيف نغلق عقولنا وال ن�ستمع �إال �إىل �صوت واحد هو �صوت الفتنة
وال�شر واخلراب والدمار ل�سورية وحتري�ض �أبنائها على قتل بع�ضهم
بع�ض ًا �.أمل ترتعرعوا يف كنف هذا الوطن ؟ �أمل ت�شعروا بالأمان
والطم�أنينة و�أنتم تتو�سدون ترابه ؟ فكيف تدمرونه �إذ ًا ؟
الدين لي�س القتل بل الت�سامح واملحبة  ،واملعار�ضة ال تعني �سفك
الدم ملن يعار�ضني بل يجب �أن تكون وجهات نظر خمتلفة ت�صب يف
�صالح هذا الوطن من خالل احلوار الهادف والبناء ومل تفت الفر�صة
بعد على الرغم من كل ما حدث .
كنا وما زلنا نراهن على وعي �شعبنا العربي ال�سوري فال جتعلوا من
رهاننا يكون وهم ًا .

قضايا وآراء
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الرومان�سية

•ح�سني مهدي �أبو الوفا

ال��روم��ان�����س��ي��ون ال
ك���������ان���������ت
ال��روم��ان�����س��ي��ة
ي����رون �أن ه��ن��اك
ح����������رك����������ة
م�����و������ض�����وع�����ات
اح�����ت�����ج�����اج-
ممتازة :فكل �شيء
اح������ت������ج������اج
تعبري
أكمل
�
هي
الرومان�سية
مي��ك��ن �أن ي��ك��ون
م����ت����ح����م���������س يف الفل�سفة والأدب والفن مو�ضوع ًا للفن.
ومتناق�ض على
ك����ت����ب ج���وت���ه
املجتمع
تناق�ضات
عن
الدنيا الر�أ�سمالية
ي����ؤك���د �إع��ج��اب��ه
ال���ب��رج������وازي������ة-
ب����ا�����س����ت����ن����دال
الر�أ�سمايل الناه�ض.
ع��ل��ى دن��ي��ا الآم����ال
وماالرميه ،يف 14
ال�����ض��ائ��ع��ة ،وع��ل��ى
م����ار�����س 1830
التفاهة والتجهم
ب��ع��د �أن تقدمت
اللذين تلتزمها دنيا
ب��ه ال�����س��ن ي��ق��ول:
القا�سي
النقد
أنه
�
وك
الأعمال والأرباح
�إن املبالغة والتطرف �سوف يختفيان
ال���ذي وج��ه��ه ن��وف��ال��ي�����س ال��روم��ان�����س��ي بالتدريج ،لكن �ستبقى يف �آخ��ر الأم��ر
الأملاين� -إىل ق�صة جوتة امل�سماة ولهلم ه��ذه امل��ي��زة ال��ك�برى :فقد و�صلنا �إىل
ما ي�سرت منوذج ًا لهذا املوقف (وذل��ك جانب ال�شكل املتحرر �إىل مو�ضوعات
رغم �أن فردريك ثليجل -وهو �أي�ض ًا من �أك�ثر غنى وتنوع ًا .ول��ن ن�ستبعد بعد
الرومان�سيني -قد �أثنى ثناء عاط ًال اليوم مو�ضوع يف ه��ذا العامل كله ،ويف
على ه��ذه ال��رواي��ة العظيمة نف�سها ،هذه احلياة املت�شعبة الفروع ،باعتباره
فجوتة ي��ق��دم يف رواي��ت��ه ه��ذه القيم مو�ضوع ًا غري �شعري.
الربجوازية بنظرة �إيجابية ،ويتتبع
ورغ��م �أن نوفالي�س يعار�ض ك��ل ما
حت��ول �إن�����س��ان م��ن النظرة الفل�سفية يدافع عنه جوته� ،إال �أن��ه �أي�ض ًا يرى
اجل��م��ال��ي��ة ،ح��ت��ى ي�����ص��ل �إىل احل��ي��اة �أن الرومان�سية �شجعت على املعاجلة
العملية ال�سائدة يف الدنيا الر�أ�سمالية ال�شعرية للمو�ضوعات التي كانت من
التافهة .ولكن نوفالي�س يرف�ض هذا قبل حمرمة .كتب يقول �إن الرومان�سية
كله وي��ق��ول� :إن ه��ذه ال��رواي��ة تت�ألف تعني �إ�ضفاء معنى رفيع على الأ�شياء
من مغامرين ومهجرين وغانيات وجتار
امل�ألوفة و�إلقاء مظهر باهر على الأ�شياء
�صغار .ومن ي�أخذها م�أخذ اجلد لن يقر�أ
املعتادة ,و�إ�سباغ روع��ة املجهول على
�شيئ ًا غريها �أبد ًا.
ما ت�صادفه يف كل ي��وم ويقول �شيللي
وق��د كانت الرومان�سية هي املوقف
يف كتابه (دف��اع عن ال�شعر) �إن ال�شعر
ال�سائد يف الفن والأدب يف �أوروب��ا منذ
يجعل الأ�شياء امل�ألوفة تبدو وك�أنها
كتب رو�سو درا�ساته حتى كتب مارك�س
غ�ير م���أل��وف��ة� .إن الرومان�سية تهجر
و�إجنلز كتاب الوعي .فالرومان�سية يف
حديقة الكال�سيكية الأنيقة املرتبة
حدود وعي الربجوازية ال�صغرية -هي
وتخرج �إىل الرباري الرحيبة يف العامل
�أكمل تعبري يف الفل�سفة والأدب والفن
ع��ن تناق�ضات املجتمع ال��ر�أ���س��م��ايل الف�سيح.
تكتف بالوقوف
لكن الرومان�سية مل
ِ
الناه�ض� .إذا مل يكن يف و�سعها �إدراك
طبيعة تلك التناق�ضات وم�صدرها� .ضد الكال�سيكية وحدها ،بل كثري ًا ما
�أو فهم ق��وان�ين ال��ت��ط��ور االجتماعي وقفت �أي�ض ًا �ضد حركة التنوير ،و�إن
وجدليتها� .أو �إدراك �إن الطبقة العاملة كانت مل تتخذ من هذه الق�ضية موقف ًا
هي القوة الوحيدة القادرة على التغلب ثابت ًا فبينما وقف �شاتوبريان وبيدك
على تلك التناق�ضات .مل يكن من املمكن وك��ول��ردج وثلجيل وغريهم -وخا�صة
�إدراك ذلك �إال مع ظهور اال�شرتاكية من �أبناء املدر�سة الرومان�سية الأملانية-
ال��ع��ل��م��ي��ة .ومل ي��ك��ن مي��ك��ن للموقف وق��ف��وا م��وق��ف�� ًا م��ت��زم��ت�� ًا ���ض��د حركة
الرومان�سي �إال �أن يكون موقف ًا م�ضطرب ًا التنوير ،جن��د �أن غ�يره��م ،م��ن �أمثال
وذل����ك لأن ال�ب�رج���وازي���ة ال�����ص��غ�يرة �شيللي وبرين و�ستاندال وهايني -ممن
ه��ي التج�سيد امل��ل��م��و���س -للتناق�ض كانوا �أنفذ ب�صرية يف �إدراك التناق�ضات
االج��ت��م��اع��ي ف��ه��ي ت���أم��ل يف احل�صول االجتماعية -قد ع��دّ وا عملهم مكم ًال
على ن�صيب من القدرة املتزايدة ومع لعمل حركة التنوير.
وك��ان من التجارب الأ�سا�سية التي
ذل��ك تخ�شى �أن ت�سحقها الر�أ�سمالية
�سحق ًا وهي حتلم ب�آفاق جديدة ،ومع حر�صت الرومان�سية على ت�صويرها،
ذلك تثبت بالأمن القدمي امل�ستند �إىل جتربة ال��ف��رد ال��ذي يقف وح��ي��د ًا يف
الأل��ق��اب واملكانة االجتماعية .وهي مواجهة العامل ،والذي ي�شعر ب�أن كيانه
تتجه ب�أب�صارها �إىل الع�صر اجلديد ناق�ص غ�ير مكتمل -كم�ؤ�شر م��ن �آث��ار
ومع ذلك فكثري ًا ما تتطلع �إىل املا�ضي تق�سيم العمل والتخ�ص�ص وم��ا يتبع
يف �شوق وحنني .لقد بد�أت الرومان�سية ذل��ك م��ن تفتيت احل��ي��اة �إىل �أج���زاء
كحركة احتجاج من جانب الربجوازية �ضئيلة ال يبدو بينها رابط� .إن املكانة
ال�����ص��غ�يرة ع��ل��ى كال�سيكية ال��ن��ب�لاء االجتماعية للإن�سان كانت تقوم يف
على القواعد والأمن���اط ،على ال�شكل الزمن القدمي بدور الو�سيط بينه وبني
االر���س��ت��ق��راط��ي وع��ل��ى امل�ضمون ال��ذي النا�س الآخرين� ،أي بينه وبني املجتمع
ا�ستبعدت منه جميع ق�ضايا العامة �أما يف العامل الر�أ�سمايل فالفرد يواجه
م��ن ال��ن��ا���س .ك��ان ه����ؤالء ال�ساخطون املجتمع وحيد ًا ،غريب ًا بني الغرباء.
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متحف الدفاع املقد�س!..
ما كان ليخطر ببالي قط،
أنني سأمضي زيارتي لمتحف (الدفاع المقدس)
في مدينة طهران العزيزة ،وأنا غارق في مدامعي
ومشاعري ،وأنا أرى الذي رأيت ،وأنا الذي عشت ما
عشته طوال أربع ساعات تامات لم يغادرني الحزن،
وال التأمل ،وال قولتي المشدودة إلى لهاتي :ما أكبر
اإلنسان ..ما أعزه ،وما أجمل أفعاله حين تصل إلى
رتبة التضحية بالنفس ذودًا عن الحدود والثغور
واألرض والتاريخ والقيم ..والناس!
كنت وأصدقائي ،ونحن في زيارة إلى مدينة ُ طهران
للمشاركة في أعمال مؤتمر عالمي كبير أعد له،
فجاءت فعالياته كلها انتصارًا للمقاومة الباسلة
الباحثة ،بكل السبل ،عن رفع الظلم ،واستعادة
الحقوق ،ورؤية المظلوم وهو ّ
طي فرحه وإشراقه،
بعد أن نال ما تمناه وسعى إليه بعد زمن طويل من
التضحيات والصبر والثبات!.
زرنا مناطق ومعالم ومؤسسات وجهات عدة من أجل
االط�لاع ،والتعارف ،وتبادل وجهات النظر ..وكان
من بينها زيارتنا لـ (متحف الدفاع المقدس) أنا،
وأصدقائي ،تصورنا أننا سنذهب إلى مكان عادي،
وسنرى فيه ما هو عادي أيضًا ،لكن هذا التصور
َّ
طل تصورًا بعيدًا عن كل ما رأيناه ،فمنذ البداية،
وعندما وصلنا إليه ،رأينا المساحة المكانية الهائلة
التي جئنا إليها ،وحين دخلنا فوجئنا أكثر ألننا
أمام قاعات كبيرة ،وواسعة ،وهي متعددة ،وعلينا
أن نراها جميعًا ،وأن زيارتنا ستطول ،ولذلك ال ّبد
من الهدوء ،والتروي ،والتأمل ،ألننا سنرى في هذا
المكان ما لن نراه في جميع أنحاء طهران العزيزة..
ً
فعال ،وما إن دخلنا ،حتى قابلتنا قاعة كبيرة ،وخزن
بلورية طويلة وكبيرة توازي الحيطان في امتداداتها
وارتفاعها  ،أو أنها بادية ومتقدمة نحونا من قلب
الحيطان لتعرض لنا ما أذهلنا حقًا!
خزن بلورية تطاول الحيطان ،وأخرى كبيرة وواسعة
على مرمى البصر ،وفيها جميعًا ،آث��ار الشهداء
ومقتنياتهم ،وم��ا ت��م العثور عليه م��ن حوائج
ّ
تخصهم في مواقع استشهادهم ،رأينا ثيابهم
الراشحة بالدماء ،وبعضًا من قصاصات الورق التي
كتبوها وهم في خنادقهم ،رأينا رسائلهم التي
أرسلوها إلى أهليهم ،ومطرات الماء التي كانوا
يشربون منها ،واألق�ل�ام التي كتبوا بها ،رأينا
ساعاتهم وخواتمهم ،ومحافظ نقودهم ،والكتب
المقدسة التي كانوا ب��ق��رؤون فيها ،وال��رواي��ات
والقصص ودواوي��ن الشعر التي صاحبتهم وهم
في ثغورهم ،مثلما رأينا مدوناتهم الخاصة في
دفاتر جيب خاصة أيضًا ،قرأنا ما كانوا يكتبونه
يوميًا ..فوقفنا على ما عاشوه من ثقة وحماسة،
وإيمان بالنصر ،كما وقفنا على مرجعياتهم التي
كانوا يستندون إليها وهي ثرية وشاملة تواريخ،
وأحداث ،وأخبار ،وأعالم ،وقيم!
المقتنيات ً التي
تلك
ساحرة ،وموجعة ،ودال��ة..
ً
رأيناها ،وقد عاش معها الشهداء أزمنة طواال قبل
أن يرحلوا ..وكلها ت��ؤرخ إلى المواقع التي كانوا
فيها ..مواقع نهرية وبحرية لها لباسها وأحوالها
ومتطلباتها ..ومواقع جبلية ،وأخرى صحراوية!
يا إلهي..كم أثرت فينا تلك األلبسة ،والمقتنيات
التي حملها األهالي وهي من آثار األبناء الشهداء
إل��ى المتحف ،وك��م كانت وقفاتنا حانية مثل
نباتات عباد الشمس أمام هؤالء الشموس الذين
رحلوا وتركوا أحبارهم ،وأنفاسهم ،ودماءههم،
وأسطرهم ،وكتبهم ،وقمصانهم ،ومطرات الماء
التي أنقذت حياتهم في الصحارى ،واألسطر التي
أنقذتهم من عالم الوحشة ،والمناظير التي أفرغت
عليهم الصبر والطمأنينة ،والكتب المقدسة التي
ّ
أمدتهم باإليمان المطلق ...ومواقع جبلية ،وأخرى
صحراوية!
يا لتلك األدوات البسيطة ذات الحميمة والرهافة
التي رأيناها في كل خزانة بلورية ..مثل قالمة
األظ��ف��ار ،وأدوات ال��ح�لاق��ة ،وف��راش��ي األس��ن��ان،
والسبحات ،واللوحات الصغيرة المرسومة باأللوان،

والمناديل القماشية المطرزة بالكلمات البديعة،
والنظرات الزجاجية ،والجوارب المرقعة ،واألحذية
ُالعسكرية ،والخوذ الحديدية ،والهويات التي
ت ّ
عرف بأصحابها ،وصور أفراد العائلة :اآلباء ،واإلخوة،
واألصدقاء ،وشهادات المدارس وهويات
واألبناء،
ّ
األندية والكشافة ،وهويات المعاهد والجامعات..
يا لهذه الخزن ..فكل خزانه بلورية هي رواي��ة،
وسيرة ذاتية عن شهيد أعطى البالد أعز ما لديه
ورحل ،فهذه المقتنيات واآلثار ليست سوى قصائد
تتحدث عنه ،سوى سرد جميل نايف يتحدث عن
البطوالت ،وحاالت الفذاذة وقد صارت البطولة في
مرمى النظر أو في متناول الذات الفادية..
كم استغرقنا التحديق إلى تلك الخزن البلورية،
وكم أخذتني تلك المقتنيات ّ
وشدتنا إليها..إلى
حد أنها أرتنا أصحابها ،وما فعلوه ،وما بذلوا ،وما
كانوا عليه قبل استشهادهم ،واآلمال التي ّ
حبروها،
والمخاوف التي عاشوها ،والعواطف التي جاشت
في نفوسهم ..لذلك لم نترك تلك القاعة الرحيبة
إال عندما قالت لنا الدليلة ..إن أمامنا قاعات أخرى،
أن نراها ..فغادرنا المعبر األول
وأمكنة أخرى علينا ّ
لهذا المتحف ..المعطر بأنفاس الشهداء ..ومضينا
والدموع ّ
جوالة في أعيننا مثل طيور أفزعتها الكواره
ً
ليال..
وفي القاعات األخ��رى رأينا العجب العجاب ،رأينا
الحرب /الغول التي التهمت كل ش��يء ..البيوت،
والحقول ،وال��دروب ،واألنهار ،والبحيرات ،والبحار،
والمصانع ،ومحطات الغاز وتوليد الطاقة ،ومصافي
البترول ،وال��م��زارع ،والمطاحن ،والمعاصر ،رأينا
الحرب التي جرت في غابات القصب على أطراف
الثغور البحرية ،والمياه التي صار لونها أحمر بعدما
اصطبغت بدماء الشهداء ،رأينا الحرب في غابات
النخيل ،وكيف قطعت رؤوس النخل ،وكيف صلب
الشهداء على جذوع النخيل مرة ،وكيف احتموا
بالجذوع مرة أخرى ،وكيف بكى ألجلهم النخيل مرة
ثالثة ،وكيف صفق لهم النخيل ..وانحنى مرات
ومرات..
رأينا قرى بأكملها وقد صارت دمارًا وخرابًا ..رأينا كل
شيء فيها متحركًا يموج ويشكو ما عدا األرض ،فهي
ثابتة ،وأهلها ..يحيطون بها كاألسيجة! ومن فوقها
ّ
تحلق األدعية والرجاءات كما لو أنها تحليقات طيور
القطا! رأينا المدارس التي لم تعد هي المدارس،
رأينا ثياب التالميذ ،وحقائبهم ،وكتبهم ،والمقاعد
التي تحطمت ،والجدران التي انهارت فوقها ..ولم
يتبق سوى جملة واحدة مكتوبة على نصف سبورة..
وبخط طفلي :مدرستي حياتي!
طواف طويل عشناه في (متحف الدفاع المقدس)
أخذنا إلى السجون التي احتشدت بكل أنواع القسوة
والتوحش والجنون ،وأساليب التعذيب التي اشتقها
شياطين األرض .ومن حولنا تمشي معنا وتبارينا
الجدران التي امتألت بأخبار الصحف والمجالت التي
كانت تصدر طوال سنوات الحرب الظالمة ..وفيها
يرى المرء التحوالت والمتغيرات واالصطفافات
الدولية واإلقليمية ..وما أراده الغرب الظالم من قهر
للشعوب المنادية بالحرية والكرامة ..الشعوب التي
ال تقبل أن تعيش من دون سيادة ،وأرض ،وتاريخ،
وعلم ،وعقيدة ،ولغة...
كم ّ
ضيعنا أرواحنا داخل ذلك المتحف ،بل كم تركنا
أرواحنا في قاعاته ،وقرب رقدات الشهداء ،ولكن ما
عصف بنا ..وأطار عقولنا هو ذلك البهو الكبير المديد
الذي مشينا فيه ،وقد علتنا الهويات الحديدية
للشهداءً ..وهي تبرق فوقنا بلونها الفضي الراهج،
مشينا طويال ..وهي تبرق فوقنا مثل الرايات ،وحين
التفتنا إلى ال��وراء ،وقد وصلنا إلى نهاية البهو
المعدنية،
الطويل
الطويل ..رأينا غابة من الهويات ّ
ّ
فضية اللون محلقة ّ في أعالي السقوف ..تلوح في
منفسح الهواء الخفاق بذوب القلوب التي كانت
تدق للوطن بأرضه ،وتاريخه ،وناسه ،وقيمه آنذاك
وللقلوب العطشى التي تدق اآلن للمزيد من التأييد
والمودة واإلخوة الضافية.

Hasanhamid55@yahoo.com
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قراءات نقدية

قراءة يف رواية «بني احلدّ ين» للكاتب “نواف �أبو الهيجاء”

• وجيه ح�سن

وعليه �أمل ي�شرح الروائي الت�شيكي “ميالن ب��ع��د خ��م�����س�ين عام ًا”����( .ص+
يف التوطئة:
ً
للروائي والكاتب “نواف �أبو الهيجاء”
كونديرا” عالقة الرواية بالتاريخ ،معتربا �أنّ  .93(91وهناك حكاية ال�شاب
“فاحلكاية
؟!
الكتب”
“كتاب
���ة
ي
���روا
ل
ا
وخم�س
 فيما �أعلم – اثنتا ع�شرة رواية،ُ
“عدنان �أبي العلك” الذي اعتدى
الروائية،
الكتابة
قلب
ي�شكالن
��خ
ي
��ار
ت
��
ل
وا
با�صمة
جمموعات ق�ص�صية ،وله �إ�سهامات
على فتاة قا�صر باملخيم“ ،فللمرة
الكاتب الفل�سطيني هو �أكرث
وي�صنعان العمود الفقري لها” ،ح�سب قول
مه ّمة يف حقل امل�سرح..
متفجر ًا
وروايته “بني احلدّ ين” تقع يف “� “ 235إفادة و�إفا�ضة وغنىَ ،ن يحاول ال��ن��اق��د امل��رح��وم “جورج �سامل” يف كتابه الأوىل يتملى ج�سد ًا بكر ًا ّ
لمِ ْ
الق ّيم»املغامرة الروائية” ،وهذا ما �أُجنز يف جمي ًال لفتاة بعمر الزهر املنفتح
�صفحة من القطع الكبريّ ،
مقطعة�إىل “”35
مقطع ًا مرقم ًا دون عنوانات ،من من�شورات احتاد �أنْ يكتب تاريخ املخيم � ّأي خميم ،ال���رواي���ة ال��ت��ي ن��ح��ن ب�����ص��دده��ا ...وبهذين ت ّو ًا” (�ص ( ..145يقول الأ�ستاذ
مت نقل ال��رواي��ة العربية بعامة “�ساري” وهو ي�ص ّر على �أ�سنانه:
املرتكزين ّ
الك ّتاب العرب – دم�شق ،العام .. 2010
بل وتاريخ فل�سطني ،اجلرح
ُ
“ ال تبتئ�س وال تقنط �أ ُّيها الفل�سطيني ،ك ِتبت
لآفاق جديدة رحبة ،ما جعلها قابلة للقراءة («�أنت اعتديت على قا�صر ..يعني
املفتوح على املدى.
َ
عليك اخليمة ..ما كان لي�صدّ ق :خيمة بعدَ �أنْ
واالن��ت�����ش��ار وح��ت��ى الرتجمة للغات �أخ���رى! اغت�صبتها يا �أفندي”�“ ..أبداً،
منيف)
الرحمن
وعبد
مينة،
حنا
(روايات
(�ص.)7
تني”؟
ال�س
يف
أ�صبح
�
ّ
البنت جاءتني �إىل خيمتي وهي
م��ث��ا ًال ..ون��ح��ن يف خ�ضم ّ ال��ق��راءة ل��ـ “بني
بهذه احل��روف الناب�ضة بوجع ال�� ّروح و ِم��داد
مرتدية قطعة ثياب واحدة فقط،
احلدّ ين” ،علينا �أن نتذاكر مع ًا� ،أنّ “احلكاية”
القلب و�أمل النّزوح ،يبد�أ الروائي “�أبو الهيجاء”
وم ّهزة” ..يف تلك اللحظة كان �صواب “�ساري” يطري
ال�سرد يعني جاهزة جُ َ
روايته “بني احلدّ ين” ..ولكنْ ما املُراد بهذا «امل�ضاف �إليه»؟ �أال ي�شي ال ت��زال – حتى اليوم – ت�ش ّكل ركيزة �أ�سا�سية من ركائز ّ
بقوة قدحت
يف�سرها له ،ويحلل كيمياء العربي ،عرب ج�سور الكتابة الأدبية املعروفة�،أعني فنّي الرواية منه ،فهوى بيده اليمنى على خدّ “عدنان” الأي�سر ٍ
هذا العنوان ب�إ�شكالية يحتاج القارئ لمِ َن ّ
ال�سياق! فهي �شرر ًا من �أمام عينيه)�( ..ص ( ..152+153ويف ثبج الرواية يقع
هذا
خارج
د
ر
تغ
ال
ين»
الق�صرية..و»بني
والق�صة
احلدود”:
“ج
”،
غمو�ضها؟ �أمل يرد مبعجماتنا العربية� :أنّ
احلدّ
“احلدّ
ّ
ّ
كم وافر من هذه احلكايات ال�صغرية ،وهي �أ�شبه ما تكون
هو احلاجز بني �شيئني؟ و”احلدّ ” هو العقوبة ،والغ�ضب ،ولب�س رواية تنتظمها حكاية ّ
حب �شائقة بني زوجني عا�شقني متفاهمني القارئ على ٍّ
ت�ضاعيف
على
امل�سيطر
الطاغي
النغم
ال�سكني :حدّ ال ّتماهي ،و�سرنى �أنّ
ال�سواد مليت؛ و»احلدّ ” :منتهى ال�شيء وذروته؛ و»حدّ يحدُّ » ّ
ّ
احلب املد ّوية..
وق�صة
املخيم
عي�شة
هو
هادر،
لنهر
فرعية
واق
ب�س
َ ٍ
ٍ
ّ
ً
َ
ّ
��د
ح
�
أ
داخ��ل
��ي
ج
��زو
ل
ا
��ب
حل
ا
ق�صة
��و
ه
،
����م
ع
ل
أ
ا
أغلبها
�
ب
��ة
ي
��روا
ل
ا
�
لروايته،
ا
عنوان
ى
توخ
حني
الكاتب
أراد
�
ؤال”:هل
�
وال�س
ها!
ذ
ح
َ�ش
أنْ
َ
ّ
�إننا يف الرواية �أمام عدد من ال�شخ�صيات الفاعلة بتحريك الأحداث
ّ
ني
ب
أح
�
و
أيته..
�
ر
حلظة
أحببته
�
“
“�سمر”:
الزوجة
تقول
املخيمات..
ين”؟
“بني
العنوان:
بهذا
جمتمعة
املعاين
��ذه
ه
��ل
ك
تكون
احلدّ
ّ
وتطورها ،وهناك �شخو�ص م�� ّرت م��رور ًا عابر ًا يف �سياقات الفعل
فالفل�سطيني عا�ش حياته– وال يزال  -خلف احلواجز واحلدود ،حلظة ر�آين” (�ص ،)22والزوجان من قطرين عربيني متباعدين
وت�شبع ح��دّ الوجع بعقوبات عربية و�أمم��ي��ة ب����آن ،وغ�ضب وث��ار جغرافي ًا .وت�ساعف حكايتهما حكايات �صغرية بانورامية ،تت�ضافرمع ًا الروائي ..وهناك البيئة “املخيم” الذي يعدّ �أحد �أبطال الرواية،
ٍ
َ
َ
ّ
ّ
�ضم النازحني
ال�سكني لت�ش ّكل هذا البناء الروائي املتما�سك..ملخ�ص املو�ضوع� ،أو احلكاية ولمِ َ ال يكون نف�سه بطل الرواية دون منازع؟ وهو الذي ّ
وانتف�ض ،ول ِب َ�س ال�سواد َ
وط�� ِع��م امل���رارات»؟ ث ّ��م �أمل حت�� ّز ّ
حطم مَنْ ّ
طي عطفه وخيامه ،والذي ّ
حطم ،و�أ�سعد مَنْ
ال�ستيني � -أ�صله من “عني املوجوعني ّ
ال�صهيونية الكثري من رقاب �شبابنا ورجاالتنا الذين غادرونا �شهداء الأم� :أنّ “�ساري �أب��و الي�سر” الرجل ّ
�إىل ِجنان اخللد؟ �أم �أنّ ما ق�صده الكاتب من وراء العنوان“ :احلدّ غزال” ،وهي قرية من قرى حيفا بفل�سطني املحتلة  -ال��ذي كان �أ�سعد! والذي �شهد والدة التوءم؟ �إلخ ..وا�ستطاع الكاتب �أن يب�سط
الأردين الأق��رب �إىل املخيم؛ ول�صق احلدّ العراقي الأبعد عنه”؟ يعي�ش ويعمل يف العراق مد ّر�س ًا و�إعالمي ًا ورج��ل منظمات جمتمع ب�سياق �أ�سطره اليانعات لغة روائية ذات طالوة من دون معاظلة،
املعب عن
(�ص( ..16وه��ا هو يحدثنا عن مكان املخيم ال��ذي و�صله بطل مدين ،واملتزوج بالنا�شطة املجتمعية العراقية “�سمر” ،التي ت�صغره ودومن��ا هَ نات� ،إال ما ورد من لفظ عامي ببع�ض احل��وار رّ
الرواية «�ساري �أبو الي�سر»امللقب بـ “�ساري احليفاوي” ،وبرفقته بـ” ”32عام ًا ،بعد زوجته الأوىل “�أمل” التي ابتلعها املوت بعدما املتكلم! وحوت الرواية جملة من االقتبا�ساتّ ،
ن�ص هو ت�ش ّرب
“فكل ّ
زوجته احلامل “�سمر” ..يقول الكاتب ( ..واملخيم املذكور قيل لك �أجنبت له ولدين “ذكر ًا و�أنثى” -هو بطل الرواية وحمور �أحداثها
وتن�سم ومقابَ�سة من ن�صو�ص �أخرى” وه��ذا ال ي�ضري
وامت�صا�ص
ّ
أر�ض ال ميلكها �أحد”..هو بني احلدّ ين – حدّ قد تنزف منه باملخيم!» ..حاول جمدد ًا �أن ينام ،لكنه مل ي�ستطع �إال �أنْ يراقب
�إنه يف “� ٍ
تغط يف نوم عميق ل�صقه ..مثل الكتابة ب�شيءُ “ ،ك ِتبت عليك اخليمة» مقتب�سة من القر�آن الكرمي»:
��راح خا�صرة �شرق ًا ،وتغمر املنطقة فتفي�ض ال�صحراء وتغرق ويت�أمل وجه احلبيبة التي كانت ّ
ج ُ
بكل طم�أنينة ،ما جعلها تبعث يف ف�ؤاده املزيد «يا �أيها الذين �آمنوا ُك ِت َب عليكم ال ِق َ�صا�ص يف القتلى�–»..سورة
اخليم ،وحدّ ما بينك وبني قطع ال�صحراء �إىل دنيا النا�س العاديني املالئكة ت�سبل العينني ّ
وتفجر ينبوع احلنني والرقة ..م ّرر �شفتيه على خدها «ال��ب��ق��رة» الآية( ، )178و���س��واه��ا ..كما ق���دّ م ال��ك��ات��ب ح���وار ًا
احلب
عربه ،بعد �أن ُي�س َمح لك بقطع االجتاه الغربي ،وهو حدّ احلدّ ) ..من
ّ
ّ
(�ص ..)8 + 7و�أزعم �أنّ رواية “بني احلدّ ين” اكت�سبت ح�ضورها الأمين ،لثمها ّ
متوخي ًا �أال يوقظها�( ”..ص (� ،81ألي�ست املح ّبة هي لل�شخ�صيات على نح ٍو متناوب متناغم ،ف�أتاحت له هذه الطريقة
على اخلارطة الأدبية العربية لأ�سباب منها :طبيعة ال�سرد املقنّع ال�سبيل الأوحد ملعانقة الوجود و�س ّيد الوجود؟ وكانت»�سمر» �صنوه باحلوار وباللغة� ،أن ي�شدّ �أح��داث الرواية وانتباه القارئ ليتابع
الدافق بحيويته وجريان مائه ،فالكاتب ي�ستعمل ال�سرد الروائي يف هذا كله ،ويف البطولة الروائية ب� ٍآن ،قد ن�صحته قب ًال بدافع ّ
احلب الأحداث ،وحركية ال�شخ�صيات ،ويعاي�شها وينب�ض بنب�ضها ،وي�صل
ّ
ال�سل�س يف تتابع الأح��داث� ،إذ يظل هاج�سه الأ�سا�س التوا�صل مع واخلوف ،ب�ضرورة مغادرة بغداد قائلة« :لنخرج من البلد ..ملاذا؟ معها �إىل النهايات املر�سومة يف معمار الرواية..وعندما كان ي�شعر
القارئ ،وهو يرى كما يرى الروائي الكبري”حنا مينة”�( :أن يكون و�أي��ن؟ مل��اذا لأنّ البلد �سي�سقط فري�سة غ��زاة �أقوياء ال ق��درة لنا
مبقدرة املو�ضوع املطروح �أن يتيح للروائي التعبري عن ق�ضايا النا�س عليهم! �أما �إىل �أين ..ف�أر�ضُ اهلل وا�سعة» (�ص ..)8+9فكان الرحيل ب���أنّ هناك حاجة لتو�ضيح بع�ض النقاط ،كان يلج�أ �إىل �أ�سلوب
ّ
والع�صر ،ور�صد التطورات االجتماعية بتالوينها ،)..وهذا ما فعله وك��ان “خميم الروي�شد” ب��االن��ت��ظ��ار ..وه��ك��ذا ت�ستمر حياتهما العودة للخلف“ ،الفال�ش باك” :يذكر الراوي كيف �أنّ فل�سطينيي
الكاتب وهو يتحدث عن �أحد املخيمات ،وما يعانيه قاطنوه من ت�ش ّت ٍت الزوجية الهن ّية باملخيم رغ��م ك ّ��ل املعاناة داخله ،خا�صة بعدما  1948قد خرجوا من ديارهم ،لأنّ اليهود دخلوها كجراد هائج
وقهر و»هَ ْ��ج�� َول��ة» َ
و»�شنْططة» ومعاناة ،وه��ذا ينطبق على حال �أجنبت “�سمر” ولد ًا وبنت ًا �أي توءم ًا�ُ ،س ّمي الولد “زين العابدين” جائع�( :أ�صوات تنادي ه ّيا معنا �إىل “الوعر” يا �أهل البلد ..البلد
ٍ
ً
يح�سب
ه،
ب
ح
وعمق
روحه
بقرارة
�ساري
“جنوى”(،وكان
والبنت
وال�سوريني
العراقيني
حال
وعلى
أكرث،
�
و
ا
عام
�ستني
منذ
الفل�سطينيني
ّ
كلها تخرج “يف �أثر د ّبة ال�صوت” والنا�س يقولون :اجليو�ش العربية
من بعدُ ! ومن الأ�سباب كذلك ،وجود حكاية �أ�سا�سية وا�ضحة املعامل ،زوجته «فل�سطي َنه» ال�صغرية)! وها هي العائلة بانتظار موافقة دخلت و�سمعنا مَنْ ي�ؤكد �أنّ “الطلعة” لن تكون �إال لأ�سبوع �أو ع�شرة
“ق�صة زوجني متحا ّبني حدّ الهيام والوله جل�أا ُمك َرهني للمخيم» ،ال�سلطات الأردنية بال�سماح لها بدخول الأردن واجتياز احلدّ العائق� ،أيام على الأك�ثر)! (�ص( ..13ويف اخلتام� ،أين تتجلى جدّ ة هذه
�إ�ضافة جلملة من احلكايات املتداخلة ،وتقليب �شخ�صيات الرواية حيث يقيم ولدا “�ساري” من زوجته ال ّراحلة “�أمل” ..وهذا “�أبو
الرواية؟ �أيف مو�ضوعها� ،أم يف درا�سة ال�شخ�صيات� ،أم يف طريقة
على وجوهها رّ
املتكثة ،بحيث نتع ّرف �إىل ظاهر ال�شخ�صيات وبواطنها ،العون” �صديق “�ساري” باملخيم يقول بنهاية الرواية على «املوبايل»
ً
جمتمعة؟ والآن �أرى �إىل �أنّ القارئ املثابر
وقدرة الرواية على نقل ر�ؤية الكاتب للحياة من خالل خم ّيم يت�سع خماطب ًا “�ساري”“ :عربمت احلدود”؟ “على و�شك”�“ ..أتعلم يا بنيانها الروائي؟ �أم يف هذه
يلج عامل ًا روائي ًا فني ًا غن ّي ًا،
لألف �شخ�ص� ،إ�ضافة �إىل احلوار الديناميكي� ،إذ هو عن�صر فاعل من �ساري �أننا يف انتظار عا�صفة ه ْوجاء خالل ن�صف �ساعة”؟ “�ساعدَ كم �سي�شعر �إزاء هذه الرواية اجلميلة ،ب�أنه ُ
جلينات
عنا�صر الرواية ..ولقد اختار الروائي �أن يبد�أ روايته من نقطة اهلل”َ �”..
أل�ست ترى �أنّ الرحمة كانت قد ه ّلت على كل مَنْ يف املخيم (فيما ل��و ق���ر�أ ال���رواي���ة) ..و�أخ��ي�ر ًا �إىل ال��ق��ارئ ه��ذه ا ِ
قريبة من نهايتها (وهو �آخر �سطر بالرواية) :يقول “�ساري”ُ “ :ك ْرمى للتوءمني ،فما �أنْ غادرا حتى�( !”...ص( ..234ويف الرواية الفل�سطينية ،وقد �أرادها امل�ؤلف �أنْ تكون تتويج ًا ل�صفحات الرواية
�أبد�أُ مرة �أخرى من ال�صفر ..كم م ّرة ّ
علي �أنْ �أبد�أ من ال�صفر يف هذا جمموعة من احلكايات ال�صغرية ،فها هو �شقيقها الأك�بر “ن�صري” وحكاياتها و�أحداثها وحواراتها ،لك�أنيّ به وقد �أراد �أنْ يقول� :إنها
العمر” (�ص � ...)234إنّ ما قام به “�أبو الهيجاء” يف الرواية ،هو وبعدما �سافرت “�سمر” من املخيم �إىل بغداد لب�ضعة �أيام ،لبيع �أثاث زبدة الرواية ورحيقها ،وح�صيلة ما ق��ر�أمت يف �أ�سطرها ،وما بني
أهم من املادة الت�سجيل ّية البيت ،قال لأخته“ :هذا �أف�ضلّ ..
كل �شيء يف
بالن�سبة �إىل مَنْ يكتب تاريخ املخيماتّ � ،
ال�سطور� ...(:أ ّيها الفل�سطيني ،يف ِجيناتك
أنت هنا يف مكانك وهو هناك يف
وال�سرد التاريخي ،اللذين نعرث عليهما يف ال�صحافة وكتب التاريخ مكانه ال�صحيحِ � ،
ّ
ال��ق��درة على التح ّمل ،وفيها ال��ق��درة على
والدرا�سات والبحوث التاريخية ..و�أ ّدعي �أنّ الكاتب الفل�سطيني هو مكانهُ !”..ذ ِهلت “�سمر”�“ :أتعني انتهى �أمري مع
التعاي�ش..انه�ض ال��ي��وم واب��ح��ث يف �سبيل
�أكرث �إف��ادة و�إفا�ضة وغنى ،لمِ َ��نْ يحاول �أنْ يكتب تاريخ املخيم �أيّ زوجي”؟ قال�( :سي�أتي يوم تختارين فيه بيننا
كم وافر من هذه التوافق مع املحيط ..كنْ �ص ّبار ًا وك��نْ رما ًال
خميم ،بل وتاريخ فل�سطني ،اجل��رح املفتوح على امل��دى� ،أو �أح��داث نحن وبني هذا الفل�سطيني القذر”املكحكح”) .يقع القارئ على ٍّ
ّ
احتل ال��غ��زاة الطامعون �أر�ضها����������( ،ص( ،56وه����ن����اك ح���ك���اي���ة ال�����ش��ق��ي��ق��ات احلكايات ال�صغرية ،وهي �أ�شبه ما وكنْ واحة� ..أ ّيها املوعود بالوجع يف ّ
وظ��روف دول��ة عربية �شقيقة،
كل يوم،
أبي
�
“
وحكاية
وح�سنة»،
ون�سرين
الثالث”�سو�سن
وكما
الفل�سطينيني،
كما
نازحني
الجئني
و�ش ّردوا �شعبها ف�أ�صبحوا
ي��ا �أم ً
��ل�ا ي��ظ ّ��ل ي��داع��ب اجل��ف��ون واجل��ن��ون
هادر،
لنهر
فرعية
واق
ب�س
تكون
ً
ٍ
ٍ
َ
حال بطل الرواية «الأ�ستاذ والإعالمي ورجل النقابات ومنظمات فواز” الذي ح�ضر ب�سيارته قائال ل�ساري« :تف�ضل
واحل����راك� ..أن���ت هنا وال�� َو ْح��م فيك لتلك
املجتمع املدين»�« ،ساري �أبو الي�سر» الفل�سطيني الأ�صل ،النازح
مرة معي» ..ومل ينب�س �إال بعد �أنْ و�صال �إىل البوابة هو عي�شة املخيم وق�صة
احلب الأر����ض خلف الأ���س�لاك ال�شائكة  -ما بني
ّ
�أخرى من العراق غرب ًا ،مع زوجته العراقية الوف ّية “�سمر” ،هرب ًا احلدودية –القو�س – وبعد �أنْ �أ ّدى الع�سكريان
البحر واجلبل – من “الطرية” �إىل “عني
َ
م��ن ظلم ال��غ��ازي الأم��ري��ك��ي امل��ح��ت ّ��ل! يقول “�أبو العون” �صديق التحية ل���ه��� ..س���ألَ �“ :
املد ّوية.
طلبت �أنْ تدخل
أنت
غزال” ،ومن حيفا �إىل “�إجزم” ،ومنها �إىل
“�ساري”باملخيم “ :مباذا تفكر �أ�ستاذ �ساري”؟“ ..بالدنيا املُت ِعبة ،الأردن”؟�“ ..أجل”“ ،ر�أيك بالعراق وامل�ستقبل”؟
“عني حو�ض” و “�أم الزينات”  -خبطات
�ضاعف ًا ،فل�سطني اجلرح “العراق ال��ذي �أعرفه وتعرفه انتهى� ..أكون
لكنني خائف على العراق ،الآن قلقي �صار ُم َ
حياة ال تعرف ا َ
خل َور)..
القدمي النازف ،والآن العراق اجلرح اجلديد النّازف» (�ص( !61متفائ ًال �إنْ قلت لك� :سيعود اال�ستقرار �إىل العراق

دراسات

• �أمري �سماوي
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ُم�ؤَ�شِّ رات للناقد اجلدي

-1القارئ اجلدي للن�ص الإبداعي ،قد يتلم�س تلك امليزات التي
ينفرد بها الن�ص ،والتي هي مكامن جدارته يف �أن يكون �إبداعا،
وي�صبح هذا القارئ اجلدي �أمام حتد يف �أنه ناقد مبدع  ،ال يقف
مبواجهة الن�ص الإبداعي مرتب�صا وبيده تلك املعايري والقيود
النقدية التي حتتاج بدورها للدح�ض ،والرتب�ص ،بل يقف مملوءا
ب�شعور الده�شة والغبطة وال��ذه��ول والغرابة ،وم��ن ثم الألفة
والتكيف والتذوق املعريف املف�ضي �إىل مل�س تفا�صيل �سريورة الن�ص،
وهي تتوحد يف �صريورات من�سجمة والقارئ اجلدي:الناقد الذي يختار
ن�صا جاذبا له ليفاعله مبا �سيثريه يف نف�سه من ر�ؤى ،وجتليات ،و�صالت،
حيث تتحقق عنا�صر ت�ؤكد القيم امل�شرتكة للذوق اجلديد الناجت من
مبدعني معا� ،إنها املالمح املربرة بالعمق والتعقيد واجل��ودة والثقافة،
حني يتك�شف ن�صان منبعثان توءمني وليدين ح ّيني :هما الن�ص الأدبي
الإبداعي  ،والن�ص النقدي الإبداعي متوهجني  ،و�صافيني  ،ومكتنزين
لكل تلك امل�ضامني التي تعطيهما فر�ص ال�سعي للكمال  ،واجلمال واخليال،
و�س�أ�ستغني عن عبارة قاريء جدي  ،لأ�ستخدم يف هذا العمل الكتابي
كلمة :ناقد  ،وهو اخلبري ال��ذي يختار كاتبه واثقا من قوة موهبته
اخلالقة من خالل ر�صانة ن�صه ،وح�سن �صكه ،و�سحر قوله امل�ستهدي
مبدلوالت ترتاوح بني ذاته  ،وعوامله الروحية والوجدانية والإن�سانية،
وبني �شروط وظروف واقع اجتماعي فاعل ،و�إرها�صات وعي معريف ثقايف
للحياة ،وحتوالتها  .من هنا� ،سيتاح للناقد �أن يعرب عن ذلك الطوفان
ال�سحري يف ح�سه اجلمايل املرتقي �إىل متعة الإعجاب ،والتلذذ ،مبا كان
كنزا مكنونا ،وبعيدا عن �إثارة كل هذا الت�شهي الذي ح ّرك مداركه،
لت�ست�شيط تعبريا ح�س ّيا� ،أثناء ر�ؤي��ة تلك الواقعة اخل�صو�صية من
�إح�سا�س الأفكار ،وهي ت�ستنبط ركاما كالميا ،قد حتر�ضه كناقد كي
ي�ست�شف م�شروع تك ّيفه معها .لذلك يعي�ش الناقد حالته ،وهو يف جنة
لهفة ،خارج جهنم ال�سوابق وال�ضوابط
التحفيز ،وتك�شّ ف املنتظر بعد ٍ
اجل��اه��زة التي حتكم �أك�ثري��ة الذهنيات املتم�سكة ب���أن يبقى الن�ص
الإبداعي رهني م�ستواها ،وموافقا لت�أطرياتها ،متمردا على ق�صدها يف
�إحقاق جموده وب�ؤ�سه ،فال ترتك الناقد حرا يف خو�ضه القرائي ،وهو
يرتكب �أركان ال�شر واخلري معا ،مرخيا العنان ل�شهوة انفتاحه على ما
فيهب م�ستنه�ضا قيم اجلمال املتعايل من �ضالل ملّه
يغزو جوعه ،لي�شبعهّ ،
لعرى التفا�صيل ،التي هي مفا�صل الن�ص ،ومراكز الإبداع فيه  .ولأن كل
ن�ص �إبداعي قابل للمجابهة من لونني �أ�سود �أو �أبي�ض ،وال ميكن �أن تتم
هذه املجابهة �إال من حلظة التمكن يف تكوين منوذج له تال�ؤمه ،ومرونته،
وطواعيته لأي جديد وجدي يزيده حداثة ور�سوخا ،فمثال� ،إذا كان
�سيدعم  ،وي�ؤ َّكد مبا قيل  ،وما �سيقال ،وبذلك يتث ّبت منوذجا
�شعريا ف�إنه
ّ
نقديا ،يت�صف بالكمال  ،والكلية  ،وال�شمولية  ،واالنفتاح  ،ويعاي�ش ما
ميكن ت�سميته :مناذج متتلك َّ
جل خ�صو�صياتها ،ولكنها تدخل معه يف
عموميات ال بد منها ،هذه العموميات هي الثوابت امل�ؤقتة �أو امل�ستمرة
لكونها مفرزات نقدية م�ستقرة وجمربة ،وجاءت من �صميم الن�ص ذاته،
وهنا ي�صبح من حق الناقد الأخذ بها ،كمعيار �أويل يف قراءته ،وعلى
�أن تكون هذه الثوابت حمر�ضة وممهدة ال�ستنفار ما ي�ضيفه عليها.
ويف حالة حدوث تلك املجابهة باللون الواحد تتحقق ا�ستحالة ُتو ِق ُع
خطوات الناقد يف متاهة ال�سوء والإ�ساءة �أو املدح والإطراء االبتزازي
مل�شاعر الرقيب احليادي� ،أو القارئ املهتم ،ويف هذه احلالة جند تداخل
خلفيات م�شبوهة�،أو ت�شويهية من نظرات ،واجتاهات تخ�ص غري الأدب،
وهي �أقرب �إىل خطاب �أدبي وفق منظور الربامج والر�ؤى االجتماعية،
�أو ال�سيا�سية �أو الفكرية لإيديوجيا م��ا ،حيث يف الأدب العربي
املعا�صر كانت التعر�ضات واف��رة ،وحيث �شرا�سة ال�شروح ،والتفا�سري،
واالختالفات ،والنقائ�ض ،وامل�بررات ،والتي هي احتيال الغريب على
جوهر الأدبي �أو الثقايف ،وهذا الغريب هو :كل م�ساهمة للتنظري الأدبي
من �أ�شخا�ص غري �أدب���اء� ،أو مبدعني� ،أو نقاد وق��د اعترب هنا معظم
الأكادمييني غرباء ،لكونهم خريجني ملتزمني ب�أوامر الفكر النقدي
اجلاهز واملل ّقن لهم كحقيقة جامدة من �أيٍّ من موروث الثقافتني العربية
والغربية � .إذن هذه املجابهة جتعل الناقد حبي�س تلك ال�شحنات،
والفرائ�ض املحكمة التي ال تنه�ضه كي ي�سامق طاحما نيل تاج الإبداع يف
الن�ص ،فيلم�س جوهر ،ومظهر كيان هذا الن�ص ،الذي يكون حافال بتلك
الطقو�س اجلديدة مل�ضمونه ،و�شكله ،والتي هي :طقو�س حرية املبدع يف
جمال التجريب والتجديد اجلمايل وفق ما هو مفطورة عليه موهبته ،
ووفق ما هو مكت�سب من طاريء وعر�ضي ولكن له فاعليته امل�ؤثرة على
كل ما هو ع�صري ،فيرتك �أثره الأبدي يف ح�س احلياة .
-2ويف البحث عن ال��ق��درات الإ�ضافية املطلوبة ل��دى الناقد الأدب��ي
الع�صري  ،ثمة نقطة هامة يجب و�ضعها يف هذا النطاق وهي تتعلق
مبركزية الإب��داع ،فالن�ص الأدب��ي الإبداعي �أمام �ضعف منوذج نقدي
م�سبق ،وو�ضعي ،ال ميكنه �أن يعري ما فيه من ابتكار و�صنعة وك�شف،
�أي لي�س قادرا على ا�ستهداف مكامن الإبداع فيه ،فيعترب هذه املكامن،
ب�أنها هي :اجلوانب ال�سيئة �،أو ال�شاذة على م�ستوى قيم قيمته امل�ألوفة،
كنموذج �أدبي يجب �أن ي�صبح �شائعا ،وم�سيطرا عليه ،مهما اقتحم تلك
اجلدران املجهولة التي قد حتت�ضن عاملا غرائبيا هو يف حقيقته�:أر�ض
احلكمة مطرودة واملف�صولة من �أر���ض عاملنا ال�شقي ،وبالتايل ُيطلب
من هذا الن�ص �أن يبقى تقليديا ،حم�ش ًّوا بالكثري من مفهومات العقلية

العربية ذات ال�سلوك العاطفي ،ف�إذا كان جديدا ،ال ميكن اال�ستفادة منه
�إال ب�شكل حمدود وح�سب ذائقة ما ،ت�أ�س�ست �أو حتتاج للت�أ�سي�س ،وبعيدا
عما تلقته من م�سلمات النقد التاريخي العربي .
و�أم��ام عقبة هذه النقطة ي�ستدعي ذلك احلديث واجلديد �أدوات��ا
جديدة ،وذائقة زئبقية امتدادية ال ح��دود لتكيفها؛ ذائقة �أ�صيلة
ومنفتحة على �أر���ض��ي��ات مرتامية م��ن احل��د���س وال��ت��ط��ور ،والتخيل،
وقادرة على املتابعة االبتكارية تعبرييا لإبداع هو يف احلقيقة حت�سني،
وتلطيف ،وا�ستثناء لن�ص حميمي ،فريفعه من �سويته كنموذج غني
بعنا�صره املطلوبة واملوافقة �أو املواكبة حلمولته الإ�ضافية ،مع تقبله
لتلك العنا�صر املحدثة على �أنها جديدة .
-3ويف �أريحيته اال�ستنباطية القائمة على الدراية واجلهد وطموح
اخللق يتحرك قلق الناقد مرتاحا حتت �سماء املو�ضوع الذي يتناوله،
وحمفوفا بخ�صوبته التي تزدهر مبقادير احلما�س الخ�تراق جدران
الن�ص من خالل تال�ؤم ،واعتدال الطق�س النف�سي ،فاحلدية والتطرف
ي�ؤديان �إىل تخريب ما ،وهنا ي�صبح الأمر ،وك�أنه جالل ن�ص نقدي ي�ضاهي
ب�سحر طبيعته الأخاذة ما يف طبيعة الن�ص املنقود من �صفات وعنا�صر .
وبنزعته االختبارية اخلارجة عن �أوامر مبادئ النقد ،وامل�ستمدة
منها ،يبد�أ الناقد من كونه قارئا ح ًّرا يف ا�ستك�شاف خفايا الن�ص ،والتي
هي �إ�شاراته الإبداعية ،مبعونة ر�ؤيته لتلك املبادئ� ،أو ب�أفكار ينتجها
حلظة متابعته للن�ص مكملة لها ،لأن هذا الن�ص عندما يكون �إبداعا،
فع ًال� ،سيوجه مالحظة الناقد ،ليبحث عن عالقة الن�ص بالكمال،
حماوال �أن ي�ساعد يف فهمه ،وبدون �أن ي�صل �إىل �شيء من كماله الذي
يوم�ض كبقع ال�سراب يف ناظريه .و�إن ق��درة الناقد� ،أو حتى القارئ
املتابع على التخل�ص من �أ�س�س عامة يف الذوق العام االجتماعي الذي
ي�صر على التم�سك بالأ�صول والتقاليد ويتن�صل،بل ،ويتهرب من حماباة
كل ع�صري وحي وتطوري يف حتوالت حياته احلا�ضرة خوفا من �أثره
امل�ستقبلي ،و�أجد مثاال ،هو مثار بحثي �أو قراءتي يف هذا الن�ص القرائي
التعريف و ال�ساعي للم�س كل بقعة مهملة� ،أو من�سية يف مده�ش غريب
اجلديد يف الن�ص �أو العمل الإبداعي� ،إنه الذوق العام العربي الذي ما
يزال م�أ�سورا ب�شفوية ر�ؤية املظهر التقليدي وقواعده الآم��رة ،والتي
خرج عنها يف مرحلتها الأوىل ،مع ازدهار احل�ضارة الإ�سالمية رموزها،
وهم مبدعوها الكبار كاملعري و�أب��ي متام و�أب��ي النوا�س و�أب��ي الطيب
املتنبي وابن الفار�ض وابن الرومي والبحرتي و�أبي العتاهية و�أخوان
ال�صفا والنفري واحل�لاج وغريهم .وم��ن العيوب التي تعرقل �إب��داع
الناقد حماوالته امل�ضنية ليوفق وي�صالح هذا الذوق ال�سطحي وال�ساذج،
واال�ستهالكي مع تلك اجلوانب اجلريئة التي فتحت الن�ص ليتو�سع �ضا ّما
�أر�ضا جمهولة لبديهياته ،وهذه اجلوانب هي مغامرة الن�ص اخلا�صة
لن�سج ثوبه املثري والفريد واملعرب عن جوهره بتلك املركزية التي تتجلى
يف تلك الكثافات املليئة مبقوالت �شكلية ومو�ضوعية معا ،وهي غري
املظاهر التي متثل الت�ضاري�س اجلغرافية للغة الن�ص الإبداعي .فمثال،
�أثناء مواجهة الناقد للق�صيدة ،تكون مهمته الأوىل :اتخاذ جديدها،
وابتكارها مربرا لك�شف مثالب ال��ذوق العام ،فيغطيها بخرقه وخلقه
النقدي الذي قد يك�سب جماهريية حمدودة لهذا اجلديد؛ الإبداع� ،إن
الذوق العام ي�صبح ه�شيميا ومك�شوفا ومنحدرا �إىل ب�ؤره ال�سحيقة ،ولقد
�أ�شار النقاد العرب القدامى �إىل عدم �سالمته ،ومنهم :قدَّ امة بن جعفر،
وابن طباطبا العلوي ،وحازم القرطاجني واجلاحظ وغريهم ،وليكون
هذا الذوق �سليما يف ع�صرنا الراهن يجب �أن يقوم على حتوله الآين،
ح�سب قوة حداثة ،وج��ودة الن�ص املمتلك لعقالنية فيا�ضة �أ�سا�سها
حرية �شخ�ص الناقد التي لها انحرافاتها املِطواعة ،واملرنة يف هالة
من �إمكانية ثقافية ،ومعرفية قابلة لتوجيه ر�ؤاه نحو التو�سع والزيادة
الكت�ساح احلجب والأ�ستار والتي هي �أر�ضيات للنقد.وبهذا يكون العمل
الأدب��ي �أم��ام مر�آته حافال ب��الأح��داث ،وال�شخو�ص وال��رم��وز والقيم
والأح�لام ،والأل��غ��از ،والأبعاد اخلفية موحية ب�إ�شارات معانيها التي
ترتكب لغويا من حل عقدة ال�شيفرة اللغوية املتمثلة مبقولتي :الدال
واملدلول ك�أ�سا�س لر�سالة اخلطاب املجنحة بالتخييل ،وكلها قد تظهر
يف مر�آة الناقد� ،أي�ضا ،فتنك�شف له �أر�ضية الفهم الوا�سع ،لفن جتليات
غرائب احلياة امل�ألوفة ،لعله ينه�ض عنفه امل�أ�ساوي بكل غبطة ،وهو
بحد ذاته ،ارتكاب �إبداعي جتريبي ،وحتديثي يقوم على �إعادة �صياغة
الن�ص فا�ضّ ا �أ�سراره من عمقه �إىل متنه .
-4الناقد قد ي�صل بعد قراءته للن�ص الأدبي �إىل قيمته ،وتكمن يف هذه
املرحلة م�شكلته ،فيجب �أن ال ي�ؤ�س�س هذه القيمة على قناعته ال�سابقة
لتناوله النقدي ،بل يجب عليه ال�سعي لتكوين قناعة جديدة من خالل
اكتناه خا�صيات الن�ص امل�ؤثرة به ،ومن خالل ا�ستخال�ص وقائعه فنيا،
وخا�صة تقنياته و�أ�سلوبه املنطقي كعاك�س ل�صريوة احلياة ،وقلت:
قناعته ،لأن لكل ناقد؛ مثاله املتميز بخ�صائ�ص لها و�ضع ثقايف ر�سخها
وجمدها و�أعطاها �شيئا من احلركة .
�إن ح���دودا م��ن حيل الناقد يف التمحي�ص والتحليل ال يجوز له
جتاوزها ،وه��ذه يحدها الن�ص ،ويف حال ح��دوث مثال مبتدع وجديد
– ن�ص  -وهذا بالت�أكيد مثال مبالمح وطبيعة جوهرية مغايرة� ،أي
له جتاوزاته الإيجابية على احلدود املعروف بها ،وهو مثال غريب يف
�أول وهلة ،ولكن ثمة �إملاعات فيه حتتاج ملن ي�ست�أهل املطر الذي تب�شر
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به ،والناقد احلق؛ هو امل�ستعد لإثبات تعاي�شه الظريف مع هذا املثال
املحدث بكل ا�ستفزازاته ،حتى ،و�إن ت��رك يف نف�سه نفورا م��ا ،عليه
لتطرف
احلر�ص على تلك الطالوة ،والبحث عن مودة خفية مواكبة
ٍ
ما يف ذلك الو�ضوح �أو الغمو�ض الذي يكتنفه ،وهو ي�سرب ذلك الإ�ضايف
املرتف والطائ�ش وامل�سرف بنف�س الوقت� ،إنه بذلك ي�ساهم ببناء جدلية
حيوية يف النقد .
- 5وال بد للناقد من جر الن�ص الإبداعي �إىل �إحدى ظاهرتني فنيتني:
اجلمالية� ،أو الثقافية ،وهو حتى يفعل ذلك مبهارة ودقة ،عليه �أن يحل
مع�ضلة عمله النقدي ،ب�إيجاد طريقة ك�شفه لإمياءات الن�ص الكامنة يف
حبكاته� ،أو يف �أ�صواته املتعددة ،ويجعلها وا�ضحة غري متنازعة لأنها
عرا�ضة يجابه بها الن�ص
�أج��زاء من وح��دة الن�ص بعيدا عن عبثية
ٍ
ال�ست�ضعافه ،وعلى الناقد �أن يبحث عن تكري�س التوازن بني �إيقاعي
الرباعة ال�شكلية ،ومعطيات املو�ضوع ،فيحيلها �إىل حاالت كمية ممكنة
الف�صل والتمايز واالختزال� ،إنه هنا يحقق مزية �إعادة ر�سم مالمح ن�ص
�إبداعي تع َّر�ض للتجريد الذهني� ،أو للت�صفية الواعية نتيجة �إعمال
تقنيات خا�صة بفهم املبدع للتطور الذي و�صل �إليه جن�س ن�صه .
�إذن ،ال ميكن ملعايري النقد الثابتة وحدها �أن تفيد الناقد ،بل يجب
خلق حالة من التوا�صل واالخرتاق املفهومي ،وتربير امل�سلمات اجلديرة
ببعث �أي تف�سري ،و�شرح لأي جديد ،و�أن يطرح توجها فيه نزعة جتريبية
لإيجاد �إ�شارات غري م�سبوق طرحها� ،أو ا�ستخال�ص مفاهيم �إ�شكالية ،هي
حماولة الناقد لتج�سيد مالحظته ،وخربته يف حتويل رموز الن�ص �إىل
فكر منطقي� ،إن الفعل النقدي هنا هو فعل تقدير فني وجمايل .والناقد
الذي يقف على م�سافة كافية من الن�ص هو ال�شاهد العياين الذي مييز
بني حما�سه ونفوره ،فريى تلك الب�ؤر املنطقية الفا�صلة بني انفعاله،
ونظرته الفكرية العقلية� ،إنه القابل للتغيري ،نتيجة م�سلمات انطالقته
نحو مل�س ذلك احل�سي لتناغم �إح�سا�سه املعتم مع تلك الإنارة املتوقدة
يف ذاته كناقد ،ويف الن�ص الذي يجذبها بخا�صياته الإغوائية بق�صد
تفجريها ،ونتيجة ت�أثري تلك القراءات
املتتالية� ،سيكت�شف اجتاهه من املنت �إىل املركز ،و�إزالته لل�ستار الكثيف
الذي خب�أ حقائق الن�ص ،وبعد ذلك يعود ملماهات كل ما تركه الن�ص من
خا�صياته املو�ضوعية وال�شكلية يف ذائقته املتحررة �سواء من قيودها
الذاتية ،ومن قيود الن�ص ذاته ،فيجعل النقائ�ض متقابالت متناغمة،
و�أ�شبه بطق�س احتفائي بهذا العامل الفني اجلمايل ال�شفاف غري املنظور،
والذي حوله الناقد �إىل عامل واقعي ظاهر ،وله حقيقته املوجودة ،حيث
كان غابة من رموز يف كلمات قامت بفعل التمثيل لذلك العميق املعذب
ب�إفرازاته املطرودة من داخل وجدان يجري فيه ال�صراع بني الال�شعور
والواقع واحللم والرغبة امللحة للنزوع نحو بالغة القول لت�شكيل ن�ص
هو خال�صة البحث الع�صبي ال�ستح�ضار كل �شيء يفوق احلياة مبحاكاته
لها ،بر�ؤية مبدع له طرائقه العادية خللق ما يخلخل تلك الرتابة التي
حتكم عالقته مبجريات حميطه ومعطياتها  .واحلداثة هي التي تف ّعل
وتثري النقد ،هي حركة جترف رماد ال�سائد ،وت�شعل النار امل�سروقة من
نور الأ�سرار على القمم ،والن�ص النقدي :حداثي ،كما حداثة الن�ص
الإب��داع��ي ،فهو عندما يحاكي الق�صيدة ،مثال ،تبد�أ مهمته يف هذا
املجال ب�أن يعقل ويرو�ض ذلك الهيجان والهذيان واال�ستهتار الذي قد
ي�صبغها ،و�إن هذه املهمة هي عمل الناقد الأ�شد فاعلية� ،أن يعقل؛ �أي
يهذب ويطهر؛ �أي ينزع ب�ؤرا هي احلقيقة الأكرث وجدانا ،وهو بذلك يعيد
الق�صيدة �إىل �سياق طبيعي هاديء ورزين ،و�إىل ف�ض الفهم الوا�ضح لتلك
اجلوانب الغام�ضة واللغزية التي تتفاخر الق�صيدة بحملها ،فمنطق
هذه الق�صيدة يختلف عن منطق الأجنا�س الأدبية الأخرى ،خللوها من
احلوار ومن احلكائية ،و�أنها جاءت من مادة �أولية هي مبقدار ما تكون
بعيدة وغريبة من العامل اخلارجي �أو عامل الطبيعة �أو عامل املثل كما
ت�سمي الفل�سفة �أو عامل املاورائيات؛ عاملها الأ�صيل مبقدار ما تكون يف
داخل ذواتنا ،و�إن قوة خيال ال�شاعر هي التي تخرجها خملوقة من
ا�ستعداد ذهن ،وال وعي ال�شاعر ،للإعرتاف بها ككينونة متحققة ،بعد
ا�ستح�ضار كل �شيء ،وبعد تكوين ح�سا�سية �إرادة على �أهبة العمل وهي
مثارة بقلق مما يتجاوزها ،ف�إذ به �أملها يروي املدى الالنهائي بظل �أبدية
متخيلة يب�سطه على الآفاق الوا�سعة؛ مبدع� :إن�سان ،ب�إخرجه كل ما هو
�أ�سا�سي ليعطي حياته معنى ي�شعره بامل�س�ؤولية جتاه حميطه الإن�ساين،
وهو يعي�ش رتابة انتظار جوعه الروحي والعقلي لتبلور �أي دليل يف�ضي
�إىل �صحة حقيقة م�صريه امليتافيزيقي .
و�سعت ذائقتها،
هكذا ي�صبح الن�ص الإبداعي قريبا من الأفهام التي ّ
فيا�ض،
وي�صبح املعنى بتعدداته جمنحا بال�صورة التي تتكاثف بتخييل ٍ
يف �أي ن�ص �أدبي ،فيكون هذا الن�ص قد ُع ِرف �أو ك�شفه ناقد كان قد امتلك
مفاتيح جوهره .
و�أخريا ،هنا� ،أرى �أن ال يظن قارئي �أنني �أدعو الرتخاءات �أو لتهاون
ومرونة زائ��دة عن املحتوى املفرت�ض يف النقد ،بل �أطالب �إ�ضافة،...
ب�إ�شهار �أ�سلوب ال�ضبط وال�صرامة والعنف بجناحيه البنّاء والهدّ ام،
لتتك�شف جودة الن�ص الإبداعي� ،أو �ضعفه وق�صوره ،وحتى ف�ضح تلك
الرداءة فيه ،وهذه فالت�شر �أنامل الناقد لها وبجر�أة ،لأنها هي نقي�صة
الن�ص ،ودليله �إىل �سقوطه .
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ثالث ق�صائد

• طه ح�سني الرحل

مو�سيقا

الباب
َو ُدخو ُلها يف
ِ
مو�سيقا
انهمرتْ
َ
منَ ال�شّ ُرفاتِ
َو اجلدرانِ
َن َف َحتْ بياين زعرت ًا
قرنْفُ ًال
َو ُ
َ
َ
ك�شطتْ َمعي
َو ْح ًال
وجداين
عال ْ

جاري

باح ا َ
خليرْ ِ يا جاريَ يا
َ�ص ُ
�أ ُّيها ال َو ْح�شُ !
باح َك َغبرْ َ ٌة يف البالِ
َ�ص ُ
�أ ْو ُّ ..
ق�ش
ُترى
روحكَ
الر ْيحانُ َ
َ�س ُيداهِ ُم ّ
�أ ْو لهُ َت ْع�شو ؟
َد ْر ٌب َط ٌ
ويل ..
ثم يَدْ هَ ُم َ�س ْي َل َك
َّ
ال َبطْ �شُ !

ك�شكول

من � ْأ�سفلِ بئ ِْر الآال ِم
ْ
أ�صيح
� ُ
�أت�أ َّم ُل � ..أقر�أُ
َو كتابي :
روح
َقل ٌْب مجَ ْ ُ
اج َتمعا َو اخْ َتلطا
�آ ِه ْ ..
ا�ص َط َرعا فيهِ
َو ْ
َج ٌ
بيح
ميل َ ..و َق ُ
.........
يح
الر ُ
َك ْ�شكويل َ ..ت ْل َع ُب فيهِ ّ
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•عبد الكرمي �شعبان
وتبقى امل�سافة ما بيننا
خبط
مير
ع�شواء ..ال ت�أبهني لعام ُّ
�سر..
وال ت�ضحكني حلال ُي ِّ
وما بيننا زمنٌ يت�آكل..
وجد ته َّر�أ �أثمالها
�أ�شراك ٍ
وتقولني يل :مالها..
ال �أجيبك..
هذا وجيبك..
ذاك انهيار املدى يف احلنني
و�سر اندحار الهوى يف ال�سنني
مير الزمان بطيئ ًا علينا..
ُّ
مير املكان..
تكاد اخلطا تتوهج �أو ت�ستكني
يكاد ارجتاع ال�صدى ال يبني..
يدلهم
هو الليل يو�شك �أن
َّ
ون�سلك يف جوفه طرق ًا لل�ضياع
و�أ�شعبة للمنون..
هو الليل يقذف �أح�شاءه..
أغنيات ..دواع�ش
�سفه ًا� ..
ٍ
موتى ..براكني ..يقذف
�أح�شاءه كيفما �شاء
موت يروح
وموت يجيء..
ويف كل �شيء..
تقوم القيامة
مرهونة حتت �أ�شراطها..
والبالد ت�سري حثيث ًا
�إىل �شعثها..
ال �أقول اخلراب-
ولكنه زمن االحرتاب-
�إىل �أين مي�ضي قبيل ال�شباب..
�إىل �أين ترحل هذي ال�سهول
وهذي اجلبال..
وتلك القباب..
ميوت الهوى بيننا..
بطاء
ومتر ال�سنون
ً
ُّ
وتربد �أحالمنا
والبالد كذلك..
تربد �أحالمها
والليايل تخبئ حتت
مراويلها لعبة العي�ش

انهيارات
واملوت ..حتت انطفاء
العيون ..وموت ال�ضياء
 البالد تقدم �أكبادهايف الفداء..
••
مير الهوى بيننا
ومتر ال�سنون بطاء
و�أنت تكادين ترحتلني
بعيداً ..لأن الأماكن
جرداء ..واحلب �أعمى..
وبع�ض فراخك �أ�شعت
�أغرب ..جوعان
ي�شهق حتت الغطاء..
تكادين ال تعرفني
ال�سواء..
ت�ست�سلمني ملوت احلنني
وفقد الهناء.
تبهتني ك�أنك ولهى
و�أ�صرخ ال..
زمن واطئ..
زمن خارج من ت�ضاري�سه
زمن مالح..
مبحر يف �أقانيمه..
زمن فالت ..ن�أتىء..
زمن مرمل� ..شاطئ..
يا امر�أة
�أيقظي كل �أحالمك الآن
والولد
�أ�شواقك املرج�أة..
�أيقظي النوم من نومه
واملدى من مداه..
الفلم
وقومي �إيل حبكة
ِ
�أو ملَّة املدف�أة..
البالد تعود قلي ًال قلي ًال
�إىل ح�ضننا
والدروب ِّ
تع�ش ُب �أطرافها
واجلنود
ي�شدُّ ون �أطراف
بذاتهم وميدّ ون
�أذرعهم يف الهباء..
اجلنود
يتيهون يف ن�صرهم

�أو مدائنهم
يبدعون الربيع-
ويفرتعون ال�صباحات
كيف يكون الوجود..
اجلنود..
عليهم �سالم..
تعود البالد
قلي ًال قلي ًال �إىل
وهجها..
واحلنني يك ِّب ُل �أطرافنا
ومواويلنا..
يا امر�أة..
نعود �إىل ملَّة املدف�أة

ال�صبح ،فينا،
�شم�س
ُح�ضنُ
ِ
ِ
وا�سع..
ٌ
أخ�ضر..
ْ
والفج ُر � ْ
كالروح،
والندى،
ِ
محَ ..
و�ش ْ
فيف..
َ�س ٌ
ي�شرقُ
ال�صبح على �أهدابنا،
ُ
والروح ُتزهِ ْر..
ُ
ُ
ينه�ضُ
�صلب،
الفالح،
واملحراث ٌ
ُ
يفلقُ ال َ
أر�ض،
ويجني من ُرباها..
َخلِ روا َد املَقاهي ،يهرمونْ ..
أر�ض،
روح ال ِ
نحنُ ُ
ال تبلى..
وال تفنى..
يطيب..
وتعطي ما
ْ

َ
ك�سراب،
�سوف تفنى،
ٍ
وتذوب..
ْ
يوم..
نحن نحيا ،كل ٍ
فجر..
كل ٍ
و�ضُ حا ُه..
يغيب..
ك�شعا ٍع ،ال ْ
أجرا�س،
نحز ُم ال
َ
و�ضياء..
نوراً،
ْ
ثم نلقيها ،بتحنانٍ ،
خ�صب ،يف ُربانا..
على َتالتِ
ٍ
الريح..
ثم ت�أتي
ُ
�صامدين..
نبقى،
ْ
الريح غبا َر الطل ِع منا..
ت�أخذ
ُ
ُ
َ
وجتول الأر�ض..
تدروها ..فرتبو..
نحنُ  ،كالنحلِ ..
دواء ،وعِ َللْ ..
ٌ

عـناقـها
والـ�صباح

• ميلينا مطانيو�س عي�سى
َحدَ ثني:
�أفاقتِ الأيقونة ُ املرمتية ُ
َ
فوق �صدري
�سابقة
ليلة
ٍ
رمقتُها يف ٍ
ط َّوقتني ب�صوتِها:
�أح ُّب َك
ارت�شفتُها مع عطر ٍ مباح ٍ
ومن َ�ش ْعرها غزلتُ وجودي
َ
املبارك ب�سوارها
•••
ُ
نظرت خل�سة ً �إىل الف�سحةِ
املالئكيةِ
ُ
رجوت ال�صمتَ �أنْ يغني
َ
امللت�صق
يداعب اخلدَّ
�أنْ
َ
بالو�ساد ِة البي�ضاءِ
�أنْ يهد َد بقتلي
�إنْ �أنا اقرتبتُ من القمي�ص ِ
احلريري
ِّ
�إنْ �أنا راق�صتُهُ وقبلتُهُ
وجعلتُهُ
عر�ضة ًلالبتعاد ِعن حجري
• ••

ماذا � ُ
أفعل؟!
كيف �أالم�سُ �أوتا َر اجلميلةِ
الهادئةِ
و�صفحة َ �إهدائي املُت َلعثمة َ:

�أح ُّب ِك يا �صغريتي �أح ُّب ِك
َ
الت�سلل �إىل خمدعِ ها
بو ّدي

نحن ِظل ال�سنديان

•فاطمة �صالح �صالح
�أيها املُ َ
حتجب نو َر
تخ ُم ،لن
َ
ال�شم�س عني..
ِ
ٌ
َ
ظلك الأ�س َو ُد ،هَ �ش..
وظِ اليل �سنديانْ ..
أخالق ،لكم منها
ال حتدثني ب� ٍ
الق�شو ْر..
نحنُ ُ
ال�شم�س ،يا ابن
ظل
ِ
ُ
اجل ْح ِر..
َ
�سردابك
تفتح علينا النو َر من
ال ْ
الأ�سودِ..
نحتاج نو َر ْك..
ال
ُ
كال�شم�س،
نحنُ
ِ
ري..
�إذا َرقتْ ُتن ْ
و�إذا احتدتْ ،
لهيب،
ٌ
ال َ
يذ ْر..

شعر

أهداب املت�ساقطةِ
�إىل ال ِ
كال�صوتِ
املجنون ِ من حبل ِ الغ�سيل ِ

خد ،كما �شئتَ ،
ولكن،
َ
جتاوزت احلدو ْد..
�إن
بطن َحمل ِْك..
إبر نغرزها يف ِ
� ٌ
تخوم ،حاد ْر..
�أيها املَ ُ
وانتع ْ
ِعطاء،
ِ�ش يا ظلنا امل َ

�صعب
لكنَّ
البكاء ٌ
َ
والقلوب املحنطة ُ بالقلق ِ
ُ
�صعبة ٌ جدا ً
والأهم من ذلك ك ّلهِ

ثقب
�أن ت�سمعي حبي من ِ
باب
املراهقةِ املُتبقي يف ِ

ال تبخلْ ..

منزيل القدمي ِ

أر�ض،
وال
ت�سمح لغولِ ال ِ
ْ

يف �صرختي العمياء َ
خلف

�أن يغزو ُربانا ال�صا ِدحاتْ ...

آثارك املقد�سةِ
� ِ

•••

وخالل قطراتِ الوله

�أيها املُ َ
تخ ُم،

املت�ساقطةِ

الفقراء..
كاليخ�ضو ِر ،نحنُ
ْ

من ال�سماءِ يف نوبةِ عبثِنا

قصة
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•منري عي�سى �شمعـون

 - 1احلب ال�ضائع

ق�ص�ص ق�صرية

�آه ي��ا ق��ل��ب��ي امل�����س��ك�ين  ...ت�ساقطت
�أوراق��ك  ..وت�آكلت �أوردت��ك  ..ومل تعد
لك ق��وة على اخلفقان  ..غ��ادرك احلب
 ..و�أنكرتك احلبيبات وبقيت وحيد ًا ..
�آه يا قلبي فقد عاثت بك رياح الن�سيان
وع�صفت بك الأحالم املهرتئة  ..وها �أنت تت�سول احلب على
�أر�صفة العذاب  ..هل كربت �أم �صغرت الأمنيات ؟؟؟ �أراك يف
كل يوم تت�أبط حزنك وتلتحف البكاء وتفرت�ش احلزن ك�أنك
خارج من معركة احلياة ب�سيف مثلوم وبدموع ال تف�سرها
قوامي�س الأمل � ..أح�سك و�أن��ت ج��اري منذ ُول َ
���دت مل ّوع ًا
و�أ�سمع �صدى �أنينك يف الليل و�أنت تهمهم بكلمات غريبة ال
�أفهمها ..ك��م بكيت عليك �أيها املحزون الذابل و�أن��ت مقعد
يف فرا�ش الأ�سى  ..كعجوز هاجر �أبنا�ؤه وتركوه وحيدا ..
� .آخر حبيبة �أطلقت ر�صا�صة فراقها عليك منذ �سنوات مل
�أعد �أذكر منتهاها  ..وكل ما �أذكره �أنك الآن تعي�ش يف عزلة
خانقة ال �أ�صوات فيها �سوى الن�شيج وتهاطل الدموع على
�أوراق الن�سيان� .إنه احلب ال�ضائع الذي مازلت تبحث عنه
بني ذكرياتك وال جتده لعله ي�أتي مع املوت  ...فلننتظره معا.

 - 2الدوالر

هيه �أين �أنت
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•طاهر مهدي الها�شمي

أثرياء على
�أع�ضاء منظمة ( معونات بال حدود ) �أ�صبحوا �
َ
بناء على �شعارات كاذبة � ..إنهم
ح�ساب ال�شعب امل�سحوق ً ..
مقنَّعون  ..فقد جاءتهم مرة عجوز �أرملة وكانت ت�صرخ
عند باب املنظمة� :أريد معونة ف�أنا فقرية ومعدمة  ..وما
كان منهم �إال � ْأن طردوها �شر طردة فخرجت تبكي وترفع
يديها بالدعاء عليهم .

 - 4مو�سى مو�سى
ال حديث يف احل��ارة التي �أقطنها �إال  ..مو�سى مو�سى ..
هذا الرجل املتقلب من حزب �إىل حزب �آخر ومن فكر اىل
فكر ح�سب مقت�ضيات امل�صلحة  ..وحديث �أهل احلارة يدور
حول التحول اجلذري يف حياة هذا الرجل و�أق�صد �أنه �أ�صبح
كاتب ًا ين�شر ال�شعر والق�صة والدرا�سات يف ال�صحف املحلية ..
ويعقد الندوات ويرجتل الكلمات ولكن امللفت يف الأمر �أنه
قبل بلوغه ال�سابعة وال�ستني وهو منا�سبة تذكرنا بالنك�سة
العربية � ..أقول� :إنه قبل بلوغه هذه ال�سن مل تظهر عليه
�أعرا�ض املوهبة الأدبية التي هاجمته بعد تقاعده وحينما
�أ�صبح املال يجري يف يديه من بع�ض منا�صبه التي تخالف
�أهدافه الظاهرة للعيان  ..بل الطامة الكربى �أن��ه �أ�صبح
رئي�س ًا لتحرير جملة ال يقر�ؤها �إال �أع�ضاء هيئة التحرير
الذين ال عالقة لهم ب�أي �شيء .
يلق حتيته
مر مو�سى مو�سى على بعد مرتين مني ومل ِ
لقد ّ
املعهودة  ..رمب��ا مل تعد �شخ�صيتي مت�ل�أ عينيه املفعمتني
بالإبداع � ..إنه بال �شك كاتب كبري لدرجة �أنني �صرت �أترقب
حفل توزيع جوائز نوبل ال�سنوية وال�سيما نوبل للآداب يف
العا�شر من ت�شرين الأول من كل عام فقد يح�صل عليها مو�سى
مو�سى لأنه ي�ستحقها ال عن �أدبه  ..ولكن عن غروره الذي
ال حدود له وا�ستهتاره بالآخرين  ..حيث �سمعت م�ؤخر ًا من
بع�ض رجاالت احلارة �أنه ي�شتم املتنبي ونزار قباين وجنيب
حمفوظ ويتهمهم ب�سرقة �أفكاره رغم الفوارق الزمنية بينهم
...ف�أدركتُ �أنّه فقد عقله متام ًا.

ات�صل بي م�ساء �إحدى الأيام �صاحب مكتبة حمورابي
وقال يل  :لقد �أمنت طلبك من املجموعة ال�شعرية الكاملة
لل�شاعر حممود دروي�ش ب�سعر منا�سب ال يتجاوز  7000لرية
ا�ستوليت عليها من مكتبة �صديق يل �سيهاجر �إىل ال�سويد
 ..ويف ال�صباح الباكر توجهت �إىل �صاحب املكتبة ومعي ثمن
املجموعة ف�أعطيته ثمنها وكركر �ضاحكا هل تعرف كم ثمنها
�صباح هذا اليوم ؟؟  ..كم ؟  .. 14000وملاذا ؟ �أمل تقل يل
م�ساء �أم�س ب�أن ثمنها  ... 7000ال يا �صديقي  ..لقد ارتفع
الدوالر �صباح هذا اليوم من  250لرية للدوالر الواحد اىل
� ... 300صرخت به  :وما عالقتي �أنا بالدوالر  ..ف�أجاب
 :كل �شيء له عالقة بالدوالر  .فقاطعته  :حتى الأخالق
؟ �أعني هل قيمك ومبادئك ترتفع بارتفاع الدوالر وتهبط
بهبوطه ؟� .أنا ال �أعرف هذا الكالم الفل�سفي ولكن تدفع ثمن
 - 5فـ ّروج جم ّمد
الكتب ت�أخذها و�إال �س�أبيعها لغريك  .فرف�ضت �شراءها وقلت
له  :حتى لو بعتني �إياها بالثمن القدمي فلم �أعد �أرغب بها ..
زوجتي تو�صي دائم ًا ب�أال �أُدخل الفروج املجمد اىل املنزل
واليوم وبعد مرور �سنة مازالت املجموعة الكاملة ملحمود
 ....و�أنا �أي�ض ًا لي�ست لدي رغبة ب�إدخاله  ..بل الأنكى من
دروي�ش تقبع يف مكتبته والغبار يعلوها وك���أين بال�شاعر
ذلك �أنني �أكره طعمه ورائحته  .ويف �أحد الأيام دعاين جاري
حممود دروي�ش ي�صرخ من داخلها وي�صيح  :ال ت��زاود  ..ال
الذي يتاجر بهذا النوع من الفروج �إىل وليمة ب�سبب طهور
تزاود .
ابنه  ..وخج ً
ال منه ذهبت اىل الوليمة وبعد انتظار طويل
وبينما راحت الأمعاء تزقزق من اجلوع  ..جاءنا مبن�سف
� - 3أريد معونة
كبري ترتبع عليه الفراريج الرتكية والعراقية والأوكرانية
منظمة (معونات بال ح��دود) �إح��دى املنظمات املنت�شرة  ...ورغم جوعي ال�شديد ف�إنني مل �أتناول �إال لقيمات قليلة
على م�ساحات بلدتي :تلك املنظمة التي يعمل �أع�ضا�ؤها ليال وهن�أتهم بطهور ابنهم وان�صرفت بحجة وجود �ضيوف لدي
نهارا يف تذكّر �أ�سماء �أ�صدقائهم من �أجل �إهدائهم املعونات  ... ..وبعد فرتة من الزمن جلب جارنا تاجر الفروج املجمد
ات�صل بي �أحدهم  :كيف حالك يا �صديقي ! �أهال بك ..هل مولدة كهربائية للحارة تعو�ضها عن انقطاع التيار الكهربائي
تريد معونة ؟ فلدينا يف هذه الدفعة �شامبوات ومواد تنظيف املتوا�صل وخ�ص�ص لكل بيت � 4أمبريات ب � 4آالف لرية �سورية
فاخرة  ..كال � ..أعطها لفقري ف�أنا ل�ست بحاجة لها  ..فقري � ..أي �ألف لرية عن الأمبري الواحد وقد �أرانا الويل  ..فحني
!!!!!! و�أ�صبح يقهقه على الهاتف  ..ومنذ متى كان الفقراء ت�أتي الكهرباء يف�صل املولدة ولكنه ال يعو�ضنا �شيئ ًا مقابل
ي�ستعملون ال�شامبو ويفر�شون �أ�سنانهم  ..ولكن يا �سيدي �شعار ذل��ك  ..وح�صلت �شجارات و�شكاوى كثرية بينه وب�ين �أهل
منظمتكم هو م�ساعدة املحتاجني  ..املحتاجون يحتاجون اىل احلارة  ..فكانت النتيجة ل�صاحله دوم ًا ..لأنه م�ضبط نف�سه
قبور ت�سرتهم ال �إىل منظفات  ..و�شعاركم ؟  ..نعم لدينا لدى ال�سلطات كما ي�شاع  ..ويف �إحدى املرات قال لنا �أحد كبار
�شعاران � :شعار ظاهري يهدف �إىل م�ساعدة الفقراء  ..و�شعار احلارة  :ال تنزعجوا منه لأنه بالنهاية تاجر فروج جممد
م�ستور كورقة ال�ضد يف القانون فحواه ؟ �أن ال يكون طالب  .ومن يومها �صار �أطفال احل��ارة ينادون ب�صوت واحد كلما
مر �صاحب املولدة  ( ..من الفراريج املج ّمدة �إىل �صاحب
املعونة فقري ًا .
ّ
قال يل �أحد �أ�صدقائي يف �إحدى م�سامراتنا الليلية � :إن مولّدة).

نرثت ال�سماء ندفها املخملية,
فكللت ر�ؤو�����س اجل��ب��ال بعمائم
ب��ي�����ض��اء و���س��رب��ل��ت الأ����ش���ج���ار
بقطيفة نا�صعة  ,و���س��رع��ان ما
ارت��دى كل ما يف الطبيعة ح ّلة
البيا�ض .
كعادتي خرجت �إىل الرباري بغية
�صيد ما تي�سر من الغزالن �أو الأرانب �أو القطا واحلباري
 ,وهي عادة الزمتني منذ �صغري �إىل يومي هذا  ,كنت
�أت�أمل كيف تنطبق ال�سماء على الأر�ض يف نهاية خط
الأف��ق  ,فتت�أكد يل كروية الأر���ض  ,وكروية احلياة
واملوت يف دوائر ال حت�صى.
ويف غمرة من الثلوج التي جتاوزت ال�ستني �سنتيمرتا
ت���راءى يل ولرفاقي ال�صيادين خم��ل��وق ي�سقط من
ال�سماء و يتخ ّبط وق��د ت�سربل بالثلج ال��ذي غطى
مالحمه � ,صرخت منده�ش ًا  :انظروا ما هذا الذي �سقط
�أمامنا  ..تعالت �أ�صواتهم  :من �أين �سقط هذا _ ما هو
كيف ر�أي��ت��ه ي�سقط ؟ -ه��ل �صحيح �أن��ه �سقط من
ال�سماء؟
ً
حت��رك الكائن الهائل يف اجتاهنا متحركا كما لو
�أنه دينا�صور خارج لت ّوه من متحف الذاكرة  ,ندّ ت عن
�أح��ده��م �شهقة _ يا لطيف؟ وولىّ ه��ارب�� ًا و�سرعان
ما حلق به الآخ��رون ,غري �أنيّ مته ّلت ع ّلني �أ�ستك�شف
هويته ,مع ّل ًال نف�سي ب�أنني قد �أح�صل على �صيد ثمني,
ف�أبيعه �إىل �إح��دى ال��دوائ��ر العلمية ,و�أم�ل��أ جيوبي
باملال ,بعد �أن فقدت �أملي بكل ما ميت �إىل القلم ب�صلة
 ,ارتعدت �أو�صايل واملخلوق العجيب يتخبط �سباحة
عرب الثلج  ,فتارة يحرك يده اليمنى و�أخرى يرفع يده
الي�سرى ,وحين ًا يهوي بقدمه على الثلج في�سقط ثم
يحاول النهو�ض متعرث ًا دون جدوى  ,وفج�أة ينت�صب
عيني لأراه جيد ًا  ,وما �إن ينهار
�أمامي مرتنح ًا ف�أفرك
ّ
كومة على الثلج حتى ينه�ض ليقع جمدد ًا .
ت�����س��اءل��ت م��ا ه���ذا امل��خ��ل��وق امل��ن��ه��ار  ,ال���ذي �أخ���اف
ال�صيادين  ,لكنني واحلق يقال كنت خائف ًا �أي�ض ًا لكن
ف�ضويل ورغبتي بالربح كانا �أكرب من خويف .
اقرتب مني �أكرث �صرنا على بعد خطوات من بع�ضنا
علي
 ,فغر �شدقه رافع ًا قائمتيه الأماميتني هاوي ًا ّ
مطبق ًا على �أنفا�سي التي �أخمدتها رائحته املخدّ رة ,
فج�أة �أ�شرقت ال�شم�س وال �أدري كيف وملاذا �سقطت كتلة
هائلة من الثلج املتج ّمد �أمامي من بني �أغ�صان �شجرة
مع ّمرة  ,دفعت الكائن العجيب املطبق على �صدري
بيدي امل�سمرتني �إىل بندقيتي التي �صارت امتداد ًا لهما
 ,تردد �صدى بعيد لطلقات نارية  ,التفت �إليه لأمتكن
من ك�شف هويته التي ا�ستحوذت على جوارحي فلم
�أجده  ,اقرتبت من املكان الذي احتفره يف حماوالته
لالقرتاب مني وجدت �آثار ًا لأقدام هائلة وبع�ض ًا من
روث يتبخر  ,وكتاب خمطوط بلون �أحمر ولغة غريبة
التعرف �إليها� ,أم�سكت بالكتاب و�صرخت :
مل �أ�ستطع
ّ
هيه هيه �أنت يا هذا �أين ذهبت؟ ردد الف�ضاء �صدى
كلماتي التي انخف�ضت رويد ًا رويد ًا حتى تال�شت متام ًا
 ,خ ّيم �صمت رهيب  ,فج�أة �شعرت ب�أنني وحدي  ,قدماي
م�سمرتان �إىل الأر���ض اقتلع الواحدة منهما اقتالع ًا
تك�سر خلفي ,
لتنغر�س الأخرى يف خدر مميت � ,شيء ما ّ
يك�شر
�ضخم
متوج�س ًا ف�إذا بذئب �أ�سود
التفت مذعور ًا
ّ
ّ
جني
م�شرئ ّب ًا وقد حدّ ق بي با�ستنكار و�شرا�سة  ,وك�أنّه ّ
خرج لت ّوه من الوحل املج ّلد � ,صرخت من غري �صوت ,
عجبت كيف ال يخرج �صوتي  ,فج�أة �أ�صمت �سمعي
مزامري �سيارة �إ�سعاف  ,وبلحظة كنت على نقالة يحملها
اثنان من امل��ردة  ,بينما الذئب يقهقه �صارخ ًا  :هيه
�..أين رحت يا هذا .
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(�صوت من قوارب الموت)

•حممد الفهد
خرجوا �صباح ًا َ
فجر
مثل ٍ
يهتدي بف�ضائه
ركبوا قوار َبهم على مر�أى
من ال�ساعاتِ
جرح ال�س�ؤالِ ولوعةُ
يف �أ�صواتهم ُ
الرتحالِ
ما �أبقى الزمانُ منَ املواج ِع َ
فوقهم
حرقة
ما �صا َر يف �أ�سمائهم من
ٍ
أفق البعيدِ
متتدُّ لل ِ
َ
جديد �أُفقُهم َ
فوق
لينه�ض من
خرجوا
ٍ
الأ�صاب ِع واملدى
وليفرحوا َ
مثل البق َّيةِ يف ديا ِر اهلل
ال�صعب من �شهر ني�سانَ
يف هذا الزمانِ
ِ
اجلميلِ
َّ
َ
و�صوتهِ فوق الزهو ِر ,
روائح الليمونِ
ِ
أفق
درب النحلِ من ٍ
لغة على � ِ
ما �أو�صا ُه ُ
الن�شيدِ
القوارب
خرجوا على ليلِ
ِ
�صو ُتهم ٌ
خوف  ,ورعدٌ يرتدي دنيا
الهواءِ
َ
وفوقهم �أمطا ُر ني�سانَ
البحر
الّتي هربت
م�ساء من عيونِ
ِ
ً
ت�سبقُ ظلَّها َ
فوق ال ِّ
أكف
وقرب �ساريةِ الوعو ِد
َ
خرجوا برفقةِ دمعهم مل يرتكوا غري
ني
احلن ِ
على املقاعدِ وال�صدى
أ�سماءهم � ,أطفا َلهم عندَ
وت�أبطوا � َ
التثا� ِؤب والبكاءِ
لري�سموا َ
فوق املقاعدِ جمر َة الذكرى
ّ
وما نادتهُ � ُ
الرتق ِب من بكاءٍ َ
فوق
أل�سنة
�ساريةِ العيونِ  ,ك�أنَّها ُ
لغة الربيدِ
ري الت�أو ِه
مل يحملوا من جمرهم غ َ
مراكب �أدمنتْ َ
يف
لغة املواتِ
َ
وتاجرتْ يف روحهم علن ًا على مر�أى
منَ الدولِ العظيمةِ واحل�ضار ِة
واجتيا ِز الوقتِ نح َو ف�ضائهِ عندَ
النجو ِم
وما تراءى عندَ �أقدا ِم الوجو ِد
ُ
كتف
قالوا
�سنكمل دور ِة املعنى على ِ
التجارب
ِ
هلْ ُبعثنا عن�صر ًا يف قامةِ القربانِ
ً
أو�سمة
�
على مر�أى من الأقدا ِر؟؟
َ
ال�صبيحة مثلما �شاءت لنا
فلنم�ش
ِ
وت�سابقتْ دنيا
العوا�صف � ,صارتِ
ِ
الأمطا ُر وح�ش ًا
ي� ُ
م�سافة �أخرى
أقوا�س نح َو
ٍ
أخذ ال َ
املبحوح يف هذا الزحا ِم
وين�سى �صوتنا
ُ
نحب ال َ
الندي
وال�صبح
أر�ض
َّ
َ
كنَّا ُّ
َ
َّ
اق ما قالتْ طيو ٌر للقرنفلِ
ر�سائل الع�ش ِ
يف حدائقنا
وكنَّا نحتمي مبدى البيوتِ � ,سمائها,
َّ
ظل احلما ِم
لكنها ال ُ
ُ
ت�صرخ فوقنا
أوقات
النوافذ وارتدى َ
َ
�صوت
و�أزيزُ ها خل َع
احلروب
ِ
فدارتِ ال ُ
أوقات نح َو م�صرينا

�إبزيم الخنا�س
•وفيق �أ�سعد

درب النجا ِة
�صرنا حفا ًة نقتفي َ
و� َ
أر�ضهُ عندَ ال�سال ِم
ماذا فعلنا كي نكونَ ك�أننا �أ�سرى
�سياج عندَ �أقبيةِ البيوتِ
يحا�صرنا ٌ
وفوقنا ٌ
خوف كرائحةِ املنايف هاهنا
درب الو�صولِ �إىل
حلمناُ ...
ه َو ُ
ال�سواحلِ
الغرب كي من�شي �إىل �أ�صواتنا
يف بال ِد
ِ
َ
َ
ا�ستفاق من العطو ِر
مثل الطبيعةِ  ,ما
قرب املنا ِم
على � ِ
أرائك ظلَّنا َ
لكنَّها الأحال ُم ت� ُ
أخذ �صو َتنا
َ
لنقول :قدْ ُ
ثم من�شي
املوانئ
ن�صل
َّ
نح َو ذاك ال�سهلِ نبني روحنا
ُ
ال�ساعات
تهرب
ه َو حلمنا �أنْ
َ
من �أ�صواتِ هذا املاءِ
وامللح
املقيم على �شفا ِه الوقتِ
ِ
ِ
والظهر املق َّو ِ�س واملدى
ِ
يف ح�ضننا ما كانَ يف �أرواحنا
من زهر ِة ال ّليمونِ والذكرى
ٌ
خافت يدعو َ
ٌ
لغات اهلل �أن
و�صوت
َ
حتمي قوافلنا
نداء
الروح يف �صوتِ الوريدِ
َ
ِ
وعيوننا َ
أفق
الومي�ض
مثل
تروح نح َو ال ِ
ِ
ُ
َّ
تظهر �صوبنا
عل مدائنَ الأحال ِم
ُ
�أينَ الطيو ُر وهدهدُ الأوقاتِ
كي يرمي �إلينا منقذ ًا
ي�سكب فوقنا وجع ًا
ال�شيء � اّإل املاء
ُ
ويرمي دربنا مبدى العويلِ
امل�سافر يف الوجو ِد
ورحلةِ العبثِ
ِ
أدعية  ,نذو ٍر
رث � ٍ
تعب ال�صدى من ك ِ
َ
ما �ضا َع من قامو�سنا
ما َّ
رف َ
للعي�ش
ف�سحة
فوق ندائنا من
ٍ
ِ
يف ِّ
ظل الكرامةِ بعدما نامتْ على
�أ�صواتنا
أ�ضالعنا بد ِم
وك�سرتْ �
مدنُ
َ
ِ
احلروب َّ
القيو ِد
يكتب الآنَ الو�صايا
وماء ُ
ماء يحا�صرنا ٌ
ٌ
ن�سافر نح َو
بحر �إنّا قد �أتينا كي
َ
يا ُ
�أ�صواتِ احل�ضار ِة  ,هارب َ
اجلحيم
ني منَ
ِ
ودور ِة القتل الكبري ِة  ,فا�ستم ْع لندائنا
خذنا �إىل ما ن�شتهي
َ
و�صوت �أطفالٍ
وارحم دمو َع الأمهاتِ
ْ
على
طرف ال�سفينةِ غارق َ
ني بحلمهم
ِ
درب
وب�صوتِ �آباءِ يرنُّ بروحهم ٌ
متث َّل يف اجلديدِ
واحملْ
الروح نح َو َفرا�شها
دروب
َ
ِ
ً
َّ
أ�سماء
ت�ضيء
فلعل ذاكرة
ُ
وتفتح ال َ
ُ
�أنهار ًا
منَ الوجدِ اجلميلِ
حلم العبو ِر َّ
وف�ضةِ
بحر قدْ جئنا على ِ
يا ُ
الأوقاتِ
مل ْ
ري ق�صائدِ
نرتك بع ِ
ني الوقتِ غ َ
اب
الغ َّي ِ
أ�سماء ا ّلذينَ ت�سابقوا للموتِ حتّى
� َ
زارهم
درب احليا ِة
قرب
فكحلوا َ
َ
ِ
الرتاب ّ ,
ب�صوتهم �أفق ًا
احلب يف املعنى اجلليل
ف�صاروا
َّ

أفق القناعةِ نزر ُع دربنا
كنّا على � ِ
أحالم ت�س ِّي ُج ظلّنا
�
من �صوتِ
ٍ
أر�ض نبني للحمامةِ �سلّماً
ونروح نح َو ال ِ
ُ
نح َو اجلمالِ
ال�صباح
نفيء قمح ًا  ,نقتفي �س َّر
ُ
ِ
و�ضوءه
َ
درب الأماين  ,مثلما مت�شي �إىل الأنهار
َ
ُ
قافلة القطا
ونرتِّل الإن�شا َد عندَ بزوغنا حتتَ
العري�شةِ
ن�سمع الأخبا َر ما فا�ضتْ بهِ �صو ُر
ُ
املدائن
ِ
ثم من�ضي للحياة  ,نزو ُر � َ
آفاق الزهو ِر
َّ
َ
القمح الطر ّيةِ  ,نعتني
�سنابل
ِ
بف�ضائنا:
من جدولِ املاءِ ال�سري ِع وف�ضّ ةِ احلور
الكبري ِة فوقنا
حتّى
تنام بقربنا عندَ
ٍ
دجاجات ُ
احلظري ِة والهواءِ
ْ
نرفع اخلطواتِ نح َو
مل
نقرتف �إثم ًا وكنّا ُ
طريقها
الت�سامح واملح ّبة والندى
عندَ
ِ
ن�سيج املوتِ
وفجاء ًة �صرنا َ
يف هذا الدما ِر ,و�صارت ال ُ
أوقات
تل�سع ال َ
آفاق فينا
نار ًا ُ
ما تبدّ ى من نوافذنا على �صوتِ الدماءِ
نرقب موتنا
وفجاء ًة �صرنا دمو َع الوقتِ
ُ
ُ
اخلوف
دب ليل
ِ
وتتالتِ الأخبا ُر حتّى َّ
قرب املواقدِ والعناءِ
يف �أرواحنا َ
فت�سابقتْ فينا الطريقُ وليلنا
فوق املاءِ يف �أ�صواتنا ٌ
ها نحنُ َ
لهف
وما ب َ
ري ملها ُة احلياة على
ني العيونِ ت�س ُ
الأ�صاب ِع
ُ
لغة
امنا
ي
�
أ
على
مت�شي
مثلما
اجلنونِ
ّ
ال�سراب
ودروبنا متتدُّ يف هذا
ِ
لعل � ً
َّ
آلهة متدُّ عيونها
ُ
وتزيل من �أ�سمائنا دم َع املنايف
�أو �صراخ ًا راح يعلو َ
فوق �أمداءِ العيونِ
َ
ثم يعلو
لكنَّ
�صوت املاءِ يعلو َّ
ً
التو�سلِ والهدى
�صوب
رافعا مر�ساتنا َ
ّ
ال�صبح
لنكونَ غرقى يف نداءِ
ِ
نطفو َ
�سطح املاءِ
فوق ِ
ري الأ�صاب ِع
غ
�
على
ال يبقى
أمواجهِ
ُ
قرب املنونِ
حتتمي بندائها َ
ال�صباح وقد تبخّ َر كلُّ
غب�ش
والآن يف ِ
ِ
�شيءٍ
َّ
ً
ماعدا بردٌ ا ي�س ِّو ُر ظلنا
ال�سفر
يك�سو عظا َم الروح يف هذا
ْ
�صاعد من دمعةِ الذكرى
�صوت
ٍ
وفحيح ٍ
ُ
القمر
جرح
ك�أنَّ عبو َرها ُ
ْ
ويجيء ٌ
�صوت من �سما الأخبار
ُ
يعلنُ فج�أ ًة:
َ
القوافل يف ميا ِه
البحر قدْ ماتتْ
�إنَّ
ِ
ً
ثانية
على الأمواج
و ْ
البحر �أج�ساد ًا
رياح
ِ
مل ُتنقذ ُ
بحرقة
يئن
�صوت
�سوى
ٍ
ٍ ُّ
الب�صر
ملح
ُ
ْ
ويغيب يف ِ

�أتعب...
�أتوقف...
�أرفع يدي ل�سيارة عابرة� ،أرفعها مرة �أخرى لأخرة
و�أخرى...
ثم...
تتوقف �شاحنة على م�سافة ف�شلتُ يف تقديرها ،لكنها
جعلتني �أرك�ض...
�أفتح باب ال�شاحنة و�أرمتي بجانب ال�سائق مثل خرقة.
نرتا�شق النظر .يحك ال�سائق ر�أ�سه من حتت طاقية بي�ضاء
خمرمة وينطلق �ضاحك ًا ،ترتاق�ص حليته الثعلب ،وميوء
�شاربه احلليق.
بيد مي�سك املقود وبالأخرى �س ّبحة طويلة.
�أحاول �أن �أفتح حديث ًا معه ،يبرت حديثي ويناولني �سبحةـ
غري التي معه ـ هام�س ًا:
ـ �س ِب ْح اهلل.
�أم�سك ال�سبحة� ،أهمهم بعدِّ حباتها مفتعال الت�سبيح.
يقول كمن يوحى له:
تتعب نف�سك ،ت�سع وت�سعون حبة...
ـ ال ْ
يتنخع ،يب�صق من النافذة و:
�س ِب ْح ،ال تهدر الوقت� ،س ِب ْح...
وكاملل�سوع ،رغم �أنني مل �أ�صل �إىل املكان الذي �أريد:
ـ هنا من ف�ضلك ،هنا...
يخفف ال�سرعة ،يتوقف� .أترجل و�أنا �أناوله �س ِبحته
�شاكراً.
يرد �شكري بهزة من ر�أ�سه وينطلق...
�أزفر ما�سح ًا املكان بجوارحي ،فتقع عيناي على امر�أة �آية يف
اجلمال� ،أنطق بال وعي:
ـ �سبحان اهلل

كوخُ الأحالمِ
•يا�سني عزيز حمود
ال
إليك �
َ
جل�أْ ُت � َ
أ�ستجديك ظ ًّ
عبيق ًا دافئ ًا يف مقل َتيكا
لين�شرين ربيع ًا بعد ي�أ�سي
َ
كال�صباح على يديكا
أغدو
�
و
ِ
أرتع مع جنومِ الليلِ ن�شوى
و� ُ
البوح �أر�سل ُُه �إليكا
بهم�س
ِ
ِ
املغيب �أثا َر روحي
�شفق
�إذا
ِ
ُ
يطوف بوجن َتيكا
م�ضى روحي
ُ
مرابعي الأماين
فرتبو يف
َ
فاغم كالفجرِ فيكا
ووردي
ٌ
�سفوح
هواك على
ن�شرين
َ
ٍ
و ُي ُ
م َِن الأحالمِ ها َم ْت ت�شتهيكا
دون دربي
�إذا ال
ُ
أ�شواك حال َْت َ
إليك لتحتويكا
م�ض ْت روحي � َ
َ
ِ
احللم كوخ ًا
�شفيف
من
ِ
لأبني ْ
ِ
ب�شاطئَيكا
كامل�سيح
أ�سكن
ِ
و� ُ
حبي
بال�صليب ,
أنعم
ِ
ِ
و� ُ
�صليب ّ
كالورودِ
برو�ضتيكا
و�أغفو
كالن�سيم على الروابي
و�أغدو
ِ
كالفرا�ش لألتقكيا
أهو ُم
ِ
� ِّ
احلريان �شوق ًا
قلبي
ويهتف
ُ
ُ
َ
على جمرِ اجلوى �إذ ي�شتكيكا
ليلقى النار برد ًا �أو �سالم ًا
على درب الهوى � ْإذ يبتغيكا
يكاد النور يف م�شكاة ِ روحي
ُ
ي�ضيء �سنا ُه من ل َه ٍف عليكا
ُ
ف�أُ�شعلُ يف دِ ماء الوردِ ع�شقي
و�أ�سهر كالنجومِ بناظريكا

قراءات نقدية
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هوية املكان
يف رواية �شكيب �أبو �سعدة� :سنة الع�صافري
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•�إ�سماعيل امللحم
واد عري�ض غمر �ضفتيه ح�شد من �شجر وت�صبح طريقه الوا�صلة �إىل
ي���ن���درج ك���ل ع��م��ل روائ������ي يف زم��ن
ٍ
م�سري
بعد
��ان
ي
��واد
ل
ا
يلتقي
ال�سنديان.
تاريخي وينطوي يف عالئقه مع علوم
ال��ب��ل��دة ،ط��ري��ق ال��ذه��ب ,كما
الإن�سان الأخ��رى على فهم الظاهرات
متعرج عن م�شبك ال��ودي��ان ،ويوا�صالن ي�سميها الأهايل .يحدر الرعيان
االج��ت��م��اع��ي��ة ،فيتما�شى م��ع البحث يف �سجون العثمانيني
باجتاه ال�سهول املرتامية ،بينما ي�ستمر ب��ال�����س��م��ن وال���ل�ب�ن وال�����ص��وف
ً
ً
ً
الأنرثوبولوجي كونه علما يهدف �إىل يت�ساقط ال�سجناء لي�س ال��ن��ج��د �شرقا مت�سلقا حتى ب��داي��ات واخلراف.
املرتفعات املت�صلة ب�ضهر اجلبل”...
فهم الإن�����س��ان وث��ق��اف��ة الع�صر ال��ذي
وما يقا�سيه ال�سكان يف هذا
ترافقت العا�صفة الثلجية مع رياح
يتواجد فيه ،كما يك�شف عن ثقافة الكاتب.
رواية �سنة الع�صافري التي بني �أيدينا تربز ب�سبب التعذيب فح�سب� ،شديدة �أ�صابت فيما �أ�صابته �أ�سراب اجلزء من �سورية� ،إ�ضافة �إىل
هوية مكان يف زم��ن حم��دد  .امل��ك��ان مدينة بل ب�سبب اجلوع والإعياء الع�صافري ال��ت��ي اع��ت��ادت ارت��ي��اد �ضهر غ�����ض��ب ال��ط��ب��ي��ع��ة ف��ق��د ك��ان��وا
اجل��ب��ل يف ت��ل��ك ال���ف�ت�رة م���ن ال�����س��ن��ة ،يعانون من غياب الأمن و�سلطة
ال�سويداء املمتدة على �سفح من �سفوح جبل
والإهمال.
فلم ت�سعفها غريزتها ا�ستباق الزمن ال��دول��ة وف�سادها واالع��ت��داء
ح����وران .يفر�ض ه��ذا ال�سفح بخ�صائ�صه
اجلغرافية ومنها املناخية على ال�سكان الكثري
وا�ستدراك ما حل بها على غري مواعيد ع��ل��ى �أم�������وال ال���ن���ا����س وك�ث�رة
موا�سم الثلوج يف �سنني �سابقة..
من �أن��واع الن�شاط وال�سلوك ومنط املعي�شة،
ال�ضرائب وم��ط��اردة ال�شباب و�أخ��ذه��م عنوة �إىل �ساحات
ً
�أم��ا زمن الأح��داث فهو العقد الأخ�ير للعهد
�سنة الع�صافري فتحت لل�سرد بابا احلروب التي ت�شن على الدولة من كل اجلهات.
ً
تعاي�شهم
يف
الفالحني
معاناة
على
ا
وا�سع
العثماين -ال��ذي كانت تعاين ب�لاد ال�شام
يهرب ال�سكان من بع�ض املناطق �إىل مناطق �أخ��رى طلب ًا
وغريها من الأقطار العربية من ظلمه و�سوء �إدارت��ه وف�ساد مع طبيعة قا�سية و�أح���وال مناخية �صعبة فاج�أت النا�س
للأمان .هرب �آل الغريب من لبنان هرب ًا من مالحقة الدولة
واحليوانات على غري ما تعودوا عليه .و�صارت معلم ًا يحددون
نظامه ،وتخلفه -وبدايات االنتداب الفرن�سي.
�إىل ال�سويداء .ليتعاي�شوا مع طبيعة قا�سية ،وليخو�ضوا مع
مرت على البلدة ال�صغرية (يف حينه) �أحداث كثرية منها بو�ساطته زمن �أحداث �أخرى:
« مئات الع�صافري ت�ساقطت حول حيطان ال�صري ،نفقت فوق �أهلها حروب ًا متوالية �ضد حمالت ال�سلطة على املنطقة ،كما
ظواهر الطبيعة غري املتوقعة يف حدوثها وزمنها ،ومنها
عالقات ال�سكان مع الدولة وعنفها وتع�سفها ،ومنها �أحداث مع الثلج املرتاكم  .كانت الرياح ال�شديدة تذرو الثلج عن الكائنات يواجهون مع غريهم غزوات بع�ض القبائل والل�صو�ص و�سرقة
�آخرين يفر�ضون على ال�سكان ردود �أفعال هدفها حفظ البقاء الهامدة ،وترتكها عر�ضة للف�ضاء ،لفظت �أنفا�سها ،وت�ساقطت موا�شيهم ورعي مزروعاتهم .تذكر الرواية املئات من الرجال
وال��دف��اع عن املكان.بع�ض ه��ذه الظواهر والأح���داث ت�شكل مثل �أوراق ياب�سة بع�ضها قرب بع�ض ،انتظمت �أثناء موتها املتناثرين جمهويل الهوية مل َ
يتبق منهم �سوى ما يخبو عليه
يف ذاكرة النا�س عالمات بارزة يف ت�أريخهم ل�ش�ؤون حياتهم دوائر خلف دوائر ال�صري احلجرية ،ك�أنها جنود قتلى حول احلجر ويحميه الرتاب من وحو�ش الربية.
املختلفة .و�سنة الع�صافري التي اتخذتها الرواية عنوان ًا لها �أ�سوار قالع حما�صرة .ال ترى دم ًا على الثلج ،وال �أثر ًا للجي�ش
«يف �سجون العثمانيني يت�ساقط ال�سجناء لي�س ب�سبب
واحدة من تلك العالمات البارزة التي �صارت معلم ًا �أ�سا�سي ًا يف الغام�ض ال��ذي �أجهز عليها بوح�شية ن��ادرة� .شعر الرجال التعذيب فح�سب ،بل ب�سبب اجلوع والإعياء والإهمال”.
بالأ�سى واحلزن  ،لدى ر�ؤية هول املوت اجلماعي لكائنات اهلل
رواية �شكيب �أبو �سعدة...
وال ي�أمن امل�سافر وقوافل احلبوب املتجهة �إىل العا�صمة من
يعلن الكاتب �أنه يف تلك ال�سنة ح�صلت حادثة غري متوقعة ،ال�صغرية”.
الوحو�ش والع�صابات خا�صة يف حماذاة وعرة اللجاة ,وكذلك
�أكوام الثلج �أتت على �أ�شجار اللوز املزهرة و�أخر�ست الكالب
موت الع�صافري يف �شهر ني�سان:
يف وادي القرن بالن�سبة للم�سافرين �إىل لبنان.
«رغم �أن الربيع �أعلن عن نف�سه مرار ًا� ،إال �أن ال�شتاء هذا و�أيقظت اخلوف والهواج�س عند �أ�صحاب الأغنام.
حت�صي الرواية عدد ًا من حمالت الدولة العثمانية على
“�شهاب الغريب �صاحب �أغنام  ،والبدوي عنيزان �شريكه
العام �أبى �أن ين�صرف ،دون �أن يرتك يف فم هذه القرية الكبرية
ورا ٍع ،ظن الثاين �أن ال�شتاء وىل بطق�سه ال�صعب فبعث ب�أوالده اجلبل ب��دء ًا من حمالت مم��دوح با�شا والفاروقي �إىل تلك
نكهة الربد الذي ال ين�سى».
الإ�شارة هنا �إىل ال�سويداء التي مل تكن يف �أواخ��ر القرن الثالثة مع القطيع �إىل �ضهر اجلبل ،ما ا�ستدعى ذهابه مع املعارك مع �سلطة االنتداب الفرن�سي.
ويجد القارئ يف الرواية كثري ًا من �أمناط العي�ش والغذاء
التا�سع ع�شر وبدايات القرن الع�شرين �أك�ثر من قرية رمبا �شريكه و�أوالده يهرعون لإنقاذ �أبنائهم وما ميكن �إنقاذه من
متو�سطة احلجم يف عمرانها وعدد �سكانها:
الأغنام .لي�ست الرحلة م�أمونة العواقب فاجلبل ،كما يردد واللبا�س ال�سائدة يف تلك احلقبة التي تغطي �أحداثها .وتعدد
«ما كان ني�سان املت�أهب يخطو خطواته الأوىل ،حتى كانت النا�س يف مثل هذا الطق�س غ��ول ،طق�س ال يرحم والذئاب الرواية �أ�سماء مواقع الرعي والزراعة املحيطة باملدينة:
غيوم رمادية مريرة تعرب ال�سماء الف�ضية ،ك�أنها طالئع هجوم ي�ستبد بها اجلوع تبحث عن طرائد لها».
(مريج الريح ،املعقر ،ق�صور قرماطة،
حيوانات
مل تكن الأغ��ن��ام الوحيدة من
مرتد جلي�ش مهزوم».
حناين ،تل جيدة ،ربع البيك ،ال��روم،
ا�ستل الكاتب ه��ذا العنوان �سنة الع�صافري من الذاكرة الفالحني التي ير�سلها �أ�صحابها يف مثل هذا
غيل التفاحة.)...
املو�سم �إىل �ضهر اجلبل ،بل ير�سلون خيولهم
ال�شعبية:
النا�س ،على الرغم من تلك الأهوال
تال�شى مو�سم الأمطار تكاثرت الغيوم فج�أة وت�ساقطت �أي�ض ًا .يف تلك العا�صفة يتوانى البع�ض عن
را�ضون مت�آلفون مع املكان:
الثلوج ،حيث مل يكن الفالحون يتوقعون هطول الثلج بغزارة ،جندة خيولهم:
حت�صي الرواية عدد ًا
“يهمنا �سرتة احل��ال وه��داوة البال
«ع��ل��ى غ�ير م��ا فعله �شهاب ورف��اق��ه ،حني
يف مثل ه��ذا ال��وق��ت .ك��ان الفالحون ق��د �أر���س��ل��وا موا�شيهم
الدولة
حمالت
من
 ،لأن��ن��ا منذ �سكنا اجلبل مل ي��ه��د�أ لنا
وخيولهم �إىل املنطقة احلرجية �شرقي ال�سويداء حيث ي�صل ���ص��ع��دوا اجل��ب��ل وع����ادوا ب��الأغ��ن��ام ،ت��وان��ى
ارتفاع املنطقة عند بع�ض القمم �أك�ثر من  1850م�تر ًا عن �أ���ص��ح��اب بع�ض اخل��ي��ول ع��ن جن��دت��ه��ا وق��د العثمانية على اجلبل ب����ال .ن��ف��ل��ح ون�����زرع ،وال����ب����ارودة على
�سطح البحر .وهي قمم بالإ�ضافة �إىل وعورة �أر�ضها و�صعوبة حا�صرتها العا�صفة”.
الكتف،ونح�صد والبارودة بجانبنا .يف
ً
ممدوح
حمالت
من
ا
بدء
مواقف
يف
��ادة
ع
حياتهم
يفل�سف ال�سكان
م�سالكها غنية بالأ�شجار احلراجية.
�أعرا�سنا نتغنى ب��احل��رب ،لنتذكر �أن
�أفراحنا القليلة ال ت��دوم دون الدفاع
«من جندها العايل ،ت�شرف ً ال�سويداء غرب ًا على ال�سهول مواجهتهم ل�ل�أخ��ط��ار ب��ع��ب��ارات تن�سب �إىل با�شا والفاروقي �إىل
املنحدرة جتاه حوران .و�شماال على الكروم املت�صلة بوعري معتقدات �سائدة ورا�سخة ي�شدون بها �إزر
عنها”.
تلك املعارك مع �سلطة
ال�شقراوية ورج��م الزيتون املحاذيني لأحراجها القريبة .بع�ضهم ،منها:
حتتاج الرواية �إىل �أكرث من مراجعة
ابن ت�سعة ما
تطل جنوب ًا على حقولها املمتدة حتى نبع ك��وم احل�صى.
بيموت ابن ع�شرة .اللي الو االنتداب الفرن�سي.
لغنى �أحداثها وق��وة بناء مداميكها.
يزنرها واديان �أحدهما يحف بها من ال�شمال عميق ًا ,ويزداد مدة ما بتقتلو �شدّ ة.
�صُ ورت �أحداثها بلغة �شافة ،وعبارات
مع �أنه مثل هذا الوقت من ال�سنة يتحول
ات�ساع ًا كلما اجته غرب ًا ،حتيط به املغاور املحفورة يف ال�صخور،
جميلة منت عن ثقافة كاتبها وح�سن
وتعلو البيوت على جانبيه متال�صقة يرتفع بع�ضها فوق بع�ض �ضهر اجلبل من �أر���ض خالية ب��اردة ،يرتاد
بيانه.
ع�شوائية ك�أع�شا�ش الن�سور .كما يحيط بحقولها من اجلنوب الثلج قممها و�سفوحها �إىل مرتع للما�شية...
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�أبو خليل القباني
في مذكرات مريم �ســماط

•عي�سى فتوح
ال�سيدة م��رمي �سماط من
�أوىل املمثالت اللواتي ظهرن
على خ�شبة امل�سرح يف م�صر
ق��ب��ل ت�سعني ع��ام�� ًا تقريب ًا،
وكانت جميلة الوجه ،ر�شيقة
القد ،قوية ال�صوت� ،سليمة
العبارة ،قامت ب�أدوار البطولة
يف معظم م�سرحيات ال�شيخ
�سالمه ح��ج��ازي ،كما قامت
ب���أدوار “ت�سبا” و”�أم هملت”
و”ماري تيودور” وغ�يره��ا.
وملا �ألف الفنان جورج �أبي�ض
�أول ف��رق��ة ل��ه ب��ع��د ع��ودت��ه
من فرن�سا ،حيث در�س �أ�صول
التمثيل ،ك��ان��ت ه��ي املمثلة
الأوىل فيها ،كما قامت بدور
“جوكا�ست” يف م�سرحية
“�أوديب امللك” ف�أدته �أح�سن
�أداء ،وب����دور “ال�ساحرة”
الذي لعبته من قبلها املمثلة
ال�����ش��ه�يرة “�سارة برنار”.
وكانت بالإ�ضافة لذلك �أديبة
مرموقة ،ا�ستطاعت �أن تن�شر
مذكراتها عن فن التمثيل يف جريدة الأهرام �سنة  ،1915وهي
�صفحة رائعة من تاريخ النه�ضة امل�سرحية التي �شهدتها م�صر على
�أيدي كل من �أبي خليل القباين ،وا�سكندر فرح ،و�سالمه حجازي،
وجورج �أبي�ض ،و�سليمان القرداحي ،ويو�سف خياط وغريهم.
ن�شرت املمثلة م��رمي �سماط �ست حلقات من ه��ذه املذكرات،
و�سلطت فيها الأ���ض��واء على ع��دد واف��ر م��ن رواد التمثيل يف
م�صر ،وقد ر�أيت �أن �أ�ستخرج منها ما يتعلق ب�أبي خليل القباين
وزميله ا�سكندر فرح ،وكان القباين قد هاجر �إىل م�صر بعد �أن
هدم املتع�صبون املتزمتون م�سرحه يف خان اجلمرك من حملة
باب الربيد بدم�شق و�أحرقوه ،وحر�ضوا عليه العامة ،فراحوا
يعريونه بفن (الكومي�ضا) الذي “�أيقظ �أعني اللذات يف �أفئدة
الفتيان والفتيات.”..
تذكر ال�سيدة مرمي �سماط �أنها حني قدمت �إىل م�صر حوايل
عام  1890-حيث كان والدها يعمل بتجارة اجلواهر والأحجار
الكرمية -وجدت فيها جوقني يعمالن� ،أولهما “جماعة املعارف”
التي كان ير�أ�سها حممود رفقي ،والثاين جوق �أبي خليل القباين
الذي كان يقوم ب�أدوار البنات فيه �شبان “مل تطر �شواربهم ،لعدم
�إقبال الفتيات على التمثيل ،وقلة جر�أتهن على الوقوف على
املرا�سح” ،وكان منهم �آنذاك :مو�سى �أبو الهيء ،وتوفيق �شم�س،
ودروي�ش البغجاتي ،وراغب �سم�سمية ،وكلهم من دم�شق.
عملت مرمي �سماط فرتة ق�صرية مع جماعة املعارف ،ثم انتقلت
للعمل مع �أبي خليل القباين ،وان�ضمت �إىل جوقة الذي كان كل
ممثليه من ال�سوريني ،لي�س بينهم م�صري واحد ،لأن غواة هذا
الفن -كما تقول -كانوا يندجمون يف �سلك اجلماعات ،ويكونون
لهم م�سارح خا�صة.
جتول �أبو خليل بفرقته يف �أرياف م�صر( )1وظل ينتقل من بلد
�إىل بلد ،ومن مديرية �إىل مديرية مدة عام كامل ،وبعد العودة
�إىل القاهرة اعتذر �أبو خليل عن موا�صلة التمثيل بحجة �أن
زوجته على خطر من مر�ض �شديد ،فا�ضطر لل�سفر �إىل دم�شق كي
يعتني بها.
ولكن ماذا حل بفرقته؟ لقد انحلت وتفرق �أع�ضا�ؤها اخلم�سون،

وتلك نتيجة لكل عمل ال يعتمد
فيه �إال على ال��ر�أ���س فقط دون
االحتياط �إىل ما قد ي�صيب ذلك
الر�أ�س يوم ًا.
ال نعرف امل��دة التي ق�ضاها �أبو
خليل يف دم�شق ،لكنه ما �أن رجع
�إليها ،حتى �أع��اد بناء م�سرحية
يف �سوق اخل�ضار ،وبا�شر عمله فيه
بجد ون�شاط ،فحاز جناح ًا منقطع
النظري ،ملا �أوتي الرجل من مواهب
مو�سيقية عظيمة ،وق��درة فائقة
على الت�أليف والتلحني ،بالإ�ضافة
�إىل �أخ�لاق��ه ال��رف��ي��ع��ة ،ث��م ر�أى
ال�شيخ �سالمة حجازي �أن يبعث
�إليه ببع�ض �أفراد جوقته لي�ستعني
بهم على ا�ستئناف العمل ب�سرعة،
وفع ًال �ساعده ب�إر�سال املغني �أبي
العدل ،وكان مطرب ًا جميل ال�صوت،
دق��ي��ق ال�صناعة ،و�أح��م��د فهيم
املمثل املعروف ،وغريهما ممن كان يثق بهم ال�شيخ �سالمة كل
الثقة.
لقد ان�ضم ه�ؤالء �إىل �أبي خليل ال ليمثلوا ك�أفراد جوقته -و�أن
كان هو الظاهر -بل لي�أخذوا عنه الأحلان ،ويتعلموا منه �ضربها
وتوقيعها� ،إذ كان يوقع �أحلانه ب�أ�صول مو�سيقية ك�أمهر رجال
املو�سيقى الفنيني البارعني ،وي�أتي فيها بكل جديد مبتكر.
وتختتم الفنانة مرمي �سماط مذكراتها عن �أبي خليل بقولها:
عندما عدنا �إىل القاهرة من جولتنا يف املنيا ،انحل جوقنا،
لأن��ه مل يجد مر�شح ًا م��ع��د ًا للتمثيل ،الح�تراق��ه م��ع مناظره
خالل غيابنا عنه ،ف�سافر �أبو خليل �إىل �سورية �سنة ،1901
وكان قد �أ�صابته خ�صا�صة وادقاع ،فباع منزله كبري ًا يف ال�شام،
فلما ا�ستقر به املقام ،عطفت عليه الهيئة احلاكمة ،وردت �إليه
ثروته التي �أنفقها على التمثيل ،وعينت له راتب ًا يقوم ب�أوده،
لكن املوت عاجله بعد �سنتني اثنتني من عودته الأخرية ،فتويف
�سنة  ،1903يبكيه الأدب واملو�سيقى والتمثيل ،بعد �أن ق�ضى يف
م�صر �سبعة ع�شر عام ًا ( )1901 1884-و�ألف ومثل �أكرث من
خم�س وع�شرين م�سرحية ،وو�ضع عدد ًا ال ي�ستهان به من الأحلان
والأغاين.

(-)1و�صل �أبو خليل القباين �إىل الإ�سكندرية يف  24متوز �سنة 1884
بدعوة من �صديقه �سعد اهلل حالبو ،التاجر ال�سوري الغني املقيم هناك،
بعد �أن �شكا �إليه �سوء حاله ،وما �آل �إليه و�ضعه على �أثر تهدمي م�سرحه
وحرقه ،لذلك �سافر حالبو �إىل القاهرة ملقابلة اخلديوي توفيق ب�ش�أنه،
فا�ستدعاه على الفور ،و�أعطاه دار الأوب��را ليمثل فيها رواياته ملدة �سنة،
كما وهبه �أر�ضاً يف حي “العتبة اخل�ضراء” لإقامة م�سرح عليها .وكانت
�أول رواية مثلها وح�ضرها اخلديوي هي (احلاكم ب�أمر اهلل).

حاجتنا �إلى الحكمة
•�صالح �سميا
الإن�سان العربي حما�صر مبا �أ�سموه الربيع �أو
اخلريف .حما�صر مب�صاحله املبا�شرة وحما�صر
بامل�ؤامرات اخلارجية .بل هو �ضحية لها.
حما�صر ب���إع�لام ك��اذب وجهد �شيطاين يعد
بالولوج �إىل الفردو�س من بوابات املدن العربية،
وال��دم��اء العربية ،وحت��دي��د ًا من دم�شق وحلب
وحم�ص و�سائر املدن ال�سورية.
الإن�سان العربي حما�صر مب�ؤامرة امربيالية
�صهيونية ،وجهد عرباين ،وغيبة للوعي يتحول
من �إن�سان فاعل �إىل �إن�سان منفعل ومن �إن�سان منتج
�إىل �إن�سان م�ستهلك.
فالإن�سان العربي ممزق من الناحية الفكرية
بني تيارات متعددة �سلفية ن�شدّ ه �إىل اخليمة
والناقة والبعري ،وقومية مل ت�ستطع حتى الآن
حتقيق م�شروعها وتغريبية تريد به العبور �إىل
ما وراء البحار ،تغريبية مبهورة ب�إنتاج العقل
الغربي من ثقافة وعلم .وهو ممزق لأنه �أ�صبح
�أ�سري نظرة واقعية تدفعه للر�ضى باملق�سوم وا�ضع ًا
�شعاره القائل «لي�س بالإمكان �أف�ضل مما كان» وهو
ممزق اجتماعي ًا بني قطبني غنى مفرط تتالعب
ب��ه ف��ئ��ران النفط و�أق���زام اخلليج وفقر مدقع
مفرو�ض على غالبية الأمة العربية.
�أم���ام ه��ذا ال��واق��ع ال�ضاغط وامل�����أزوم ت�صبح
احلكمة حاجة باعتبارها روح التجمع واليقظة.
وبالتايل ال�سيطرة على �صناعة امل�صري.
احلكمة هنا لي�ست بتعريفها ،بل بر�سالتها التي
تقوم على انت�شال الإن�سان من متزقه و�ضياعه
واغرتابه .ب�إعادة الوعي له .احلكمة �أو الفل�سفة
هنا هي التي تقوم على املعرفة من خالل وظيفتها
املعرفية ،اع��رف نف�سك ،ه��ذا ما قالته عرافة،
دلفى ،ومن خالل وظيفتها الأخالقية القائمة
على الف�ضيلة تعلمنا احلب ،لأن الف�ضيلة تعلم
احلب ،ونحن اليوم ب�أ�شد احلاجة �إىل احلب ،نحن
ب�أ�شد احلاجة �إىل نبذ احلقد وال��ك��ره ،لنعرف
ب�شكل �أف�ضل ونفكر ب�شكل �أف�ضل .لنعرف موقعنا
على خريطة ال��وج��ود وال��ف��ك��ر لنعرف ب�شكل
�أف�ضل الدور الذي يجب �أن نقوم به لبناء حياة
�أف�ضل ،وجمتمع �أف�ضل يقوم على احلب والت�سامح
واالعرتاف املتبادل بني �أفراد املجتمع وطوائفه
و�إثنياته.
ال��ف��ل�����س��ف��ة امل��ط��ل��وب��ة ه��ن��ا ه���ي احل��ك��م��ة �أو
ح��ب احلكمة �أو ح��ب احلكمة ال��ت��ي ق��ال عنها
هرياقليط�س� ،أنها فن ا�ستيقاظ العقل �أو الفكر
ونحن ب�أ�شد احلاجة لهذا اال�ستيقاظ للخروج من
حالة ال�سكون واجلمود �إىل حالة احلركة �إىل
حالة اللوغو�س ،والعقل ،والفل�سفة التي نريدها
هي التي تنطلق من اهتماماتنا وواقعنا ،هي التي
ت�صون �إن�سانيتنا ووطننا وعالقاتنا وتعاي�شنا.
نحن بحاجة �إىل احلكمة والتعقل والتمعن يف
ما يجري يف وطننا وجمتمعنا ،وما يحاك لهذا
الوطن من م���ؤام��رات تهدف �إىل متزيقه ،ودفع
�أبنائه ليقتلوا بع�ضهم بع�ض ًا ف�إىل متى ّ
يظل العقل
غائب ل��دى ه���ؤالء اجلهلة؟� ..آه �أيتها احلكمة
الغالية.

قراءات نقدية
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ثنائية الذات و مر�آة الوعي عند ال�شاعر التون�سي عادل بوعقة
يف جمموعته ال�شعرية  :أ�بحث عن وطني ..يف وطني

• �أحالم غامن

�إن ت���داول العالقة ب�ين ال��ذات
والوطن كثنائية تناغم ال��وردة
/الفكرة مع عطر ال��روح /خطاب
الذات والآخ��ر يف ٍّ
جتل مت�ضاد بني
مر�آة الوعي و�إنتاج املعنى من خالل
الربط بني فعل البحث /القراءة
وفعل اخللق.
ف��ال��ذات بحركتها الدائرية تر�سم
حماولة الو�صول �إىل هدفها ومطمحها
الأ�سا�س ،وهو ف�ضاء الوطن الرحب �أو
مبعنى �آخر ،حماولة ال��ذات يف غربتها
العودة �إىل موطنها الأ�صلي الأم مو�ضع
الطم�أنينة وال�سالم والهدوء...
قدر ال�شعراء
�إذ تعتمد عالقة ال�شاعر (ع��ادل
ب��وع��ق��ة )يف ب��ح��ث��ه ع��ل��ى ح��رك��ت��ي
االنف�صال واالت�صال يف �آن معا ليكون
ق��دره كقدر ال�شعراء �أن يدافعوا عن
�إن�سانيتهم  ،و ع��ن الأر����ض و احلرية
والكرامة الوطن ّية ...لكن قدره اخللود
من كان �ضمري الأر�ض واحلقّ .
ولأن ال�شعر فتنة الكلمة وكربيا�ؤها
الروح يف رحاب التّقوى ،جتلّيات
 ،دندنة ّ
ال���ذّ ات هياما ���س��يّ��االت ف�ضّ ّية ال�ضّ وء
ترتاءى يف البعد من خالل الروح القلقة
 ,قد �شبه �أف�لاط��ون �سيطرة ال�شعراء
على �أنف�سهم عندما يبدعون الق�صائد
اجلميلة  ،التي نعرفها  ،كهنة اليونان
عندما يخرجون عن طورهم .
وما �أن يدخلوا الوزن والقافية حتى
ي�صبحوا كمن �أ�صابه م�سّ مثل كاهنات
معبد باخو�س اللواتي يغرفن الع�سل
وال��ل�بن م��ن الأن��ه��ار بت�أثري امل�س ال��ذي
ي�صيبهن� .إن���ه اجل��ن��ون نف�سه ال��ذي
يتحرك يف نفو�س ال�شعراء كما يعرتفون
هم �أنف�سهم «..؟
ر ّوي النّف�س بالتّيه
ولعل ال�شاعر العربي التون�سي عادل
يعب عن احلالة نف�سها يف
بوعقة كان رّ
جمموعته ال�شعرية «» �أبحث عن وطني
 ...يف وطني» ال�صادرة عن دار االحتاد
للن�شر والتوزيع يف تون�س  ..ومن هذا
املنطلق ينه�ض �إه���داء ال�شاعر �:إىل
�شهداء تون�س الذين �سقطوا دفاعا عن
الأر�ض
و احلرية والكرامة الوطن ّية
الرفاق و�إىل �أح��رار العامل
�إىل كلّ ّ
«،ك����ي ي��ظ��ل �أف����ق ال�����ش��ع��ري��ة مفتوحا
للمغامرين واحلاملني  ،ومثريا لغواية ر ّوي
النّف�س بالتّيه  ،مثلما يظل باعثا على
قراءاتهم الأ�سطورية ل�شتى �سرائر ما
ميكن �أن تهج�س به الق�صيدة ولت� ّؤ�س�س
ُح ُلم ًا للموتِ واحلياة .
الب�صمة الأنوية
ُي�شكل ال�شاعر ع��ادل بوعقة – يف
بحثه عن وطنه–ا�ستثناء �شعري ًا متمكنا
يف �صياغة ن�صه ال�شعري ،وا�ستثنائيته
ه��ذه مت�أتية م��ن ق��درت��ه الإب��داع��ي��ة
ورهافة �إح�سا�سهُ ،مدخال ربيعه اخلا�ص
على ن�صه،م�ضفي ًا عليه فرادة �إبداعية
و �أ�سلوبية ،و هو ما يعرف اليوم بالتميز
الذاتي �أو الب�صمة الأنوية.
ومب���ا �أن الأر�����ض حت��ت��اج �إىل ق��وة
روحية لتعود �إىل �سريتها الأوىل ينف�ض
عن قمره بع�ض غبار ال�صحراء و ُيع ِّب ُ�ؤ ُه
يف قنّينةِ عِ طْ ٍر :
ال�ص ْحراءِ َن ِق ّي ًا
«حتّى يعو َد ال ُع�شْ ُب �إىل َّ
���اء �إىل ال��نّ�� ْه َ��ر ْي ِ��ن كما كان
وي��ع��ود امل ُ
عِ راقِ ًّيا

ويعو َد
القمر �إىل ال�صّ ْحراءِ
ُ
منتظرا عريا عرب ّيةْ ».
هل الن�ص وطن ؟ �أم الوطن هو ن�ص
�أبدله ب�آخر كلما �ضاق به  .انتقل منه،
وحن �إليه؟
«الفقر يف الوطن غربة»
و�إذا ت�أملنا ما قاله علي بن �أبي طالب
ك��رم اهلل وج��ه��ه « :ال��ف��ق��ر يف الوطن
غربة» حيث الفقر �إىل اخلبز واحلرية
واحلياة ظل يالزم االن�سان منذ �أن فتح
عيونه على �أر�ض �أول احل�ضارات و�أغنى
ب��ل��دان اهلل .ه��ذه الغربة التي حملها
معه ال�شاعر يف روح��ه وق�صائده هي
التي جعلته يح�س باملنفى داخل الوطن
وداخل الن�ص..
قد يكون يف تو�صيف ال�شاعر بوعقة
ال�شيء القريب مما هو عليه من تردٍ
،وي���رد على �آلهته مت�سائ ً
ال وبكلمات
م��وج��زة و�أح����رف متقطعة الأو���ص��ال
،لتتجلى ثنائية ال���ذات وال��وط��ن يف
الوطن والذات ب�شكل وا�ضح يف الغريب :
الغريب
من عل َّم الأطْ ف َ
َال
ْ
َ
القدمية؟
ماء احل�ضارات
� ْأ�س َ
دج َ
لة » �أ ْم «دق َل َة ال ّن ُو ِر » �أَ ِج ْب؟!
« ْ
جاء اال�سم؟
من �أ ْينَ َ
جاب
هلْ طيرْ ٌ هوى من خل ِْف �سِ ترْ ٍ ِ
وح ْ
عجيب!
يحم ُِل اال�سم ِبنْقا ٍر
ْ
ْ
�أم هو ه َو ٌ�س و�أَ ْح ٌام ل
ر�آها كاهِ نٌ َ
مغيب؟
ذات
ْ
الإغراء والفتنة
وق��د نالحظ ال��ذات املنتجة للن�ص
ت�ستجدي يف م����ر�آة ذات��ه��ا خ�صائ�ص
م�ؤثرة فيها ه��ي(:ال��زم��ان واملكان و
املر�أة ) ،لكن مهما كانت زاوية االنعكا�س،
ف���إن ال�شعر م��ا ب��ات يحتفظ بعن�صر
الإغ��راء والفتنة فهو يف بع�ضه يج�سد
 ،بح�سب �إليوت  ،الأ�سطورة واعرتافات
القدي�سني  ،وهو املو�سيقا ولغة احلياة
اليومية يف متازج متداخل حمكم بعامل
من الأوهام .
وي��ع�بر ع��ن ه���ذه الأوه�����ام يف طفل
اجلنون :
«طفل اجلنون
مذ �شاقني زمني،
ر�أيتها يف خيايل �أجنما،
ثم يذوب».
يذوي الزّ مان بنورها ّ
كيف يكون لل�شعر �أن يحمل ا�سمه
�إذا كان خارج ق�ضايا الع�صر و ي�ستورد
مو�ضوعاته من خارج بيئته ..؟
�شهوة الإ�صالح
« كل �شعر معا�صر لي�س فيه غ�ضب
الع�صر منلة عرجاء»..وال�شعر الذي
يفر�ض نف�سه هو ما يحمل �إزاء الواقع
املزري واملرير �شهوة الإ�صالح والتغيري ،
والقادر على جتاوز القرون _ كما يقول
ليفي �سرتو�س _
كي تبقى للكتابة �سلطان ًا..ولها كلمة
تقولها حلظة �شروعها يف نقل الواقع
وق�ضايا الع�صر ،ل��ذل��ك ن��رى ال�شاعر
عادل بوعقة قد ارتدته القوارب درب ًا،
وكان احلرف مق�صلة ،وارتدته الق�صائد
�ضفاف مل�ؤُها ال�شّ ْو ُك
وطن ًا مي�شي على
ٍ
احلزينُ .
ِ
اللهب الأزرق
ربمّ ا �أحببنا يف «عادل «كلماته التي
ت�شغل فينا لهيب ًا �أزرق ،حيث يقول :
كنّا حبيبني معا
ّجم ي�شدو ب �آثار خطانا،
حني كان الن ُ
ي

ين ُ
رث �ألْوانهُ الف�ض ّية بني يدينا،
ي�شعل فينا لهيبا �أزرق،
ُ
من�سك القب�س ال�شظى
شُ
ري فيِ ُع ِّ�ش
،
�
ي
الر
ينت�شي
حميم الطّ ِ
ُ
ّ
الر�ؤى.
ُّ
•••
ُكنّا غريب معا ي
تُوز ُِّعنا الدّ مو ُع
14
ُ
ُ
شّ
احلزينُ .
ك
و
�
ال
ها
�
ؤ
مل
�ضفاف
على
ِ
ْ
هل نقع يف مغالطات �إن حقَّ القول
�:إن انطالق ال�شاعر بوعقة من العامل
الأول �إىل العامل الثاين هي عملية بحث
من املكان �إىل الالمكان ومن الزمني �إىل
ال�لا زمني،ولذلك ك��ان البحث ج�سر ًا
لل�صياغة الالزمانية ويوتوبيا اخللود
و�صورة للمطلق والالحمدود..؟
ال�شاعر بوعقة �أدرك � « ،إن ال�شعر
احلديث �صياغة جديدة غري تقريرية
بال�صور والبناء حل��االت �شعورية وال
���ش��ع��وري��ة ،وال�����ش��اع��ر احل��دي��ث مكافح
و�سط �شعبه ،ي�ستخدم الرموز ال�شعبية
،وميتزج باحل�س ال�شعبي «•
�شم�س ال�شعر
وم���ن ال��وا���ض��ح �أن ث��م��ة وع��ي�� ًا فني ًا
ملحوظ ًا يف رب��ط العالقات والأن�ساق
اللغوية با�ستثارة ن�صية ت�ؤكد جودة
�إب��داع��ه��ا و�سموقها الفني ،وب��ال��والء
الروح
للرمز تعزف ذوب الرتانيم لهف ّ
يف مزامري الوطن ،لت�شرق �شم�س ال�شعر
من بني يديه :
الرقاب،
«هذا هو العر�ش الّذي ملك ّ
وقدّ مت �أمم
له كلّ الوالء؛ للّذي
ب�سره النطلقْ ...
لو خاطب اجلبل ّ
لو �شاء خبّ�أ غيمه بني قوارير يوزّعها
العذري
علينا...نثمل بالهوى
ّ
هواه».
�سره بني
ذاك ّ
ُ
ال رغبة لل�شاعر بوعقة ذي الروح
املو�شّ اة باللينوفر املقدّ �س ب�سرد احلكاية
ليظل �أفق ال�شعرية مفتوحا للمغامرين
واحلاملني  ،ومثريا لغواية ر ّوي النّف�س
بالتّيه  ،مثلما يظل باعثا على قراءاتهم
الأ�سطورية ل�شتى �سرائر ما ميكن �أن
تهج�س ب��ه الق�صيدة ولت� ّؤ�س�س ُح ُلم ًا
للموتِ .
َتغ ِْريدٌ ُمف َْر ْد
« �أ ْب َح ُث» ...............
« َ :ع ّما َت ْب َح ُث
يا هذا الواقِ ُف َو ْحدَ َك
ريح ُ
احلل ِْم!...؟ »
يف ِ
هَ ت ََف الهات ُ
ِف فيهِ ...
عن َن ْه ٍر َيعْبرُُ َن ْه ًرا َ
فيك؟
هَ لْ ت ْب َح ُث ْ
�أ ْم �أنَّ جنْ ًما َو َم َ
�ض ب ُخدو�شِ َك ي
ثم َ
م�ضى...؟
َّ
وا�ضح �إذن �أن حدث �أن انفتاح الذات
ال�شاعرة على الأ�سطورة ،كان يف ت�صور
اخلطاب ال�شعري فعل جلوء واحتماء
ال�شاعر من عاملنا القامت الذي « تت�سع
فيه ثغرات اخلراب «.
َ
هناك
َّ
�أرا ُه على حافةِ ال ّن ْه ِر
ني
ير ُق ُب �أثر املولع َ
ْ
بن ْب ِ�ش الغُبا ِر
ور�شّ ه
اخلراب اجلديدِ .
بني
ِ
•••
70
لعلَّ الك ا َم  ..ل
فاء ال ّلغَةْ ...
ُيعيدُ َ�ص َ

جع « �أنْكيدو « ُمثْقال بالهزائم
وير ُ
ْ
َ
وي�ْتُرُْ
�ضر َب
ك
ر
ع�ص
البناءِ
لي ْبد�أَ ْ
ْ
احلديدِ .
ونتيجة البحث يف ثنايا اجل��دود
حيث ريح القلق هناك يحدث التالم�س
أملي مع كلّ الق�ضايا التي
احل�سي الت� ّ
ّ
يعي�شها ال�����ش��اع��ر ���ض��م��ن امل�����س��اح��ات
املحيطة به ،فتنفعل ذائقته ال�شعورية
وتفجر الر�ؤيا االنفعالية لديه :
ّ
قد يكون
غدا ْ
لنا موعِ دٌ يف ثنايا اجلدودِ...
هناك...
تداعت على الأ ْر�ض �آالتهم
للدّ مار �أُعِ دّ تْ
لأنّ احل�ضا َر َة كن ٌْز فريدٌ
فلن ت�ستطيعوا اغْ ت َ
املعري
ِيال ّ
و�سف َْك دم املتن ّبي
و�صل َْب ال َوليدِ ...........
َ
فالذات ال�شّ عر ّية عند عادل بوعقة
ت�شهد �صراع ًا بني الن�ص/الوطن وبني
ق�� ّوةٍ �أخ��رى طبيعتها خمتلفة ترتبط
وقيم
ب��الآخ��ر-الآخ��ري��ن� ،أو ب���أف��ك��ا ٍر
ٍ
معاك�سة .وتعلو �صيحاته على الأ�شياء
ووجوديتها يف احلياة وم�صريها امل�ستمر
ب��اخل��واء  ،وق��د ا�ستخدم اال�ستدراج
املعنوي يف فعل اال�ستعارة  ،لكي يحقّق
الدالالت الواعية لكلّ �شيء حوله دون
امل�سا�س مب�صائرها ،ولعلّ املقطع التّايل
يعطينا فكر ًة �أو�ضح عن ذلك اجلانب:
«يا �صوت مدينتنا
عراب ذي قا ٍر
يا ّ
يا زمن الأوغاد
هذي �سبايا املغول...
َ
تقاطر منْها ال ُع ْر ُي...
الهمجي».
ر
الع�ص
تتار
ْ�ضح
ْ ِ
تف ُ
ِّ
وم��ع ك��ون ال���ذّ ات متثّل املحور الذي
ت��ق��وم ع��ل��ي��ه روح ب��وع��ق��ة القد�س ّية
وثنائ ّياته الدّالل ّية� ،إالّ �أنّ خلف ّياتها
ّ��ة وح�����ض��اري ً
حت��م��ل �أب���ع���اد ًا ث��ق��اف��ي ً
ّ��ة
واج��ت��م��اع��يّ��ة وا���ض��ح��ة ،ان��ط�لاق�� ًا من
منظو ٍر ر�ؤي���ويٍّ يجعل م��ن الأن���ا وجه ًا
من وج��وه املحيط ال��ذي تتجذّ ر فيه،و
ميكن ا�ست�شفاف هذا اجلانب من خالل
خم��اط��ب��ت��ه ل��ل�����شّ��ه��ي��د ���ش��ك��ري بالعيد
بالقول« :رفيق الفقارى
�إىل ن�صري ال�ضعفاء وال��ز ّوايل � ،إىل
حجرة �سقراط � ،إىل قلعة الن�ضال الّتي
جمعتنا  :كل ّية الآداب منوبة �إىل كلّ
الأماكن التّي �ستفتقد �صوتك  :ب
ال�شّ اعر �شكري
بالعيد
الآن يا �صاحبي
�شق�شق الفجر

وبانت رماح اخلوارج تقطر �إفكا
وبانت لنا عورة اخلارجني عن امللكوت
العظيم».
ً
د
حا
ي
لثنائ
ا
ح�ضور
نرى
�سبق،
يف ما
ّ ةٍ ّةٍ
تتجلّى يف �صرا ٍع وج��وديٍّ يقع بني الأنا
الباحثة التي مل متتلك �إالّ اجل�سد/
الن�ص ،وب�ين رم��ز الأب /ال��وط��ن الذي
ي�صرح بانتهاء زمن الربقوق الأخ�ضر
والأفكار القدمية حول تلك الأنا؛ وذلك
ما ي�شكّل ثنائ ّية (املوروث/املعا�صر)
وم��ر�آة ل��روح الوطن ال�شاردة مما كان
ومما �سيكون .
تظهر لنا املر�آة ذات ال�شاعر بوعقة
« ك��ي��ف حت��ف��ر يف ال����ذاك����رة ل�تر���س��م
�صوراً،وت�ستعيد ر�ؤى،وت��ع��ان��ق �أزم��ن��ة
تركتها ،لتعيد انتاجها على نحو يدخلها
يف حيز مناخات االبتكار،وتبعدها –
يف الآن نف�سه–عن م��دارات الت�شكالت
يح
الر ُ
التقليدية�« :أ َل ْن َتفْهم ّ
يقود ِلزَ لْزَ َلةِ االنحناءِ .
� ّأي ا ْنع ٍ
ِطاف ُ
نريدُ
و� َّأي ت ٍ
ُراب ُ
ِلن َْ�ص َن َع �آنِ�� َي ً
��ة م��ن َف َ
��خ��ا ٍر تَليقُ ِب��اءِ
الفُ راتْ »...
يف خ�لا���ص��ةٍ ل��ل��ق��ول  :مي��ك��ن��ن��ا �أن
ن��رى امل��دار ال��ذي ت��دور فيه الثّنائ ّيات
الدّالل ّية لدى ال�شاعر ع��ادل بوعقة ،
وال�سمة التي اتّ�سمت لديه بالنّزعة
الوجود ّية الذّ ات ّية والتي �أخذت �أبعاد ًا
ح�ضار ّي ًة وثقاف ّي ًة واجتماع ّية ،قد
�شكّلت تلك الثّنائ ّيات حمور ًا للبحث يف
الوجودي للإن�سان واملتعلّق باخلطر
الهم
ّ
ّ
الأخ�لاق ّ��ي ال��ذي يتهدّ د ال��ذّ ات ويعمل
على تهدمي القيم االن�سان ّية العليا.
من ه��ذا املنطلق ن��رى م��دار البحث
عري يدخل يف
ّ�ص /الوطن /ال�شّ ّ
عن الن ّ
عمل ّية �صرا ٍع �شاملةٍ لتحقيق قيم احلياة
اجلديدة.
ونختم بهذا املقطع الذي يعيد �إىل
الن�ص اجل ّيد
�أذهاننا قول اجلرجاين ّ - :
–»-كاجلوهر يف ال�صدف ،ال يربز لك �إال
�أن ت�شقّه عنه ،وكالعزيز املحتجب ال
ثم ما
يريك وجهه حتى ت�ست�أذن عليهّ ،
كلّ فكرة يهتدي �إىل وجه الك�شف ع ّما
ا�شتمل عليه ،وال كل خاطر ي�ؤذن له يف
الو�صول �إليه ،فما كل واحد يفلح يف �شقّ
ال�صدفة «••.
براءة املاء
���خْ
�����ض
ح
ر
��ن
م
ج
���ر
ِ
����م الأ ْر ِ
ل��و �أنّ����ك ت ُ ُ
َ ِ
دح ًما
ُمزْ ِ
ب�صليلِ ا َ
حل ْر ِف امل ُو ِج ِع وال َّنغَماتْ .
َ
��ر ْق��تَ ت َُ���ؤ� ِّ��س�����سُ مملك ًَة للأ�سئِلةِ
وط َ
امل ُْه َم َلةِ يف الوطن
امل ُوغِ لِ يف َق ْ�ض ِم �أزهار ال ُع ْم ِر،
ِج ٌ
يف َت ْين َُع من هَ ت ِْك ُ�ستُو ٍر.،
�أن ال�����ش��اع��ر مب��زاوج��ت��ه ب�ين الأن���ا
والآخ�����ر  ،ال����ذات وال���وط���ن  ،امل��ا���ض��ي
واحلا�ضر،احللم والواقع،ا�ستطاع �أن
مينح ن�صه /وطنه /ذات��ه بعد ًا حيويا
تتج�سد فيه �أبعاد الدميومة واحلياة
والتنا�سل واال�ستمرار ....و ه��ذا ما
مييز /وطن /ذات /ن�ص ال�شاعر عادل
بوعقة عن �أوطان الآخرين .
ـــــــــــــــــــــــ
هوام�ش:
•(حممود �أم�ين ال�ع��امل  ،ال�شعر امل�صري
احلديث ،جملة الآداب عدد يناير )1955
•• ( اجل � ��رج � ��اين�-أ�� � �س � ��رار ال �ب�ل�اغ ��ة،
�ص.)120-119

14
عط ُر الكلمات
• حيان حممد احل�سن

-1كلماتي....
كالبحر
املراكب
تغوي
َ
بالرحيل
ّ
لن َب ْد َء
و ُت ْع ُ
العا�صفة
-2عندما ُت ْبحِ ُر الكلمات
يف عتمةِ ال�سطور
ي�صحو َ
اعر
ال�ش ُ
على َع َجلٍ
وي�صطاد الق�صيدة
ُ
-3حزين مزمنٌ
ُيغافلني دوم ًا
ويفوح...
ُ
عطر الكلمات
من
ِ
-4تتزاحم الكلماتُ
ُ
يف ذاكرتي
كالع�صافري
َ
الروح
َت ْنق ُُر
نوافذ ّ
وتق ُ
ِف على �أه َّبةِ
البوح
-5كلّ ما يحتاجهُ ال�شاعر
ِليرَ ُ�س َم الق�صيدة
قو�س قزح
وحفنة من الكلمات
-6ري
أ�س
�
عندما
ُ
على الأر�صفة
والطرقات
أ�شعر بالوحدة
ال � ُ
فالكلمات َت ْن ُب�ضُ
يف عروقي
وتغمرين بالدفء
-7بح
ال�ص ُ
يفاجئني ُّ
برعو ِد الكلمات
ومطر احلروف
ُم َب�شِّ ر ًا بق�صائدَ
خ�صبة ويانعة
-8اعر
َيحِ ُّن ال�شّ ُ
للكلمات
كالعا�شق
ال�سهر
ُ
كالهما ُي ْدم ُِن ّ
واالنتظار
-9كلماتي...
أحالم حائرة
�
أ�سراب � ٍ
ُ
تحَُ
ُّط على تخو ِم
حزين
هاربة من �صقيع الن�سيان

أصوات
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على هام�ش الوجع
•رميا خ�ضر
على هام�ش الوجع..
�أنت لها،هي على خراب الق�صيدة،
تنتظرك
كنعوة على حائط حنينها �،أو �شوقها..
ال فرق يف تفا�صيل اخليبة..
وال جدوى ..ف�أنت لها..
كنبي �أو �إله منتظر،
ل�ضوء ٍيخلع عنك ثوب انتظارها القادم
هذا و�إنك لها...
�إن غادرت �أ�سراب احلمام�،أو عادت
ال فرق فال�سماء لك،ولها
تفا�سري الأ�سماء ال تعني..

•مها ال�شعار

ال تقنع الناي مبجاز احلزن،
ف�أ�سما�ؤنا ل�شواهد القبور
و�شواهد اللغة واخلليل،
وهي لي�ست لنا!
و�إن حدث يف ح�ضرة الغياب
وت�شابـه الآن
الدروي�شان
فلك �أيها امللغوم باحلزن
عيون �أ�صابعك،لتبحث عن ريتا
فهي لك..
و�أنت �،أنت لها..

مجرد حكاية

مازال �صوت والدتي يف م�سامعي
كلما قال يل :اري��د �أن �ألتقي بك
ك��ان��ت دائ��م�� ًا تخيفني بق�ص�صها
الغريبة التي كانت ترويها يل عن
فتيات خ��رج��ن للقاء احلبيب..
وعندما ك�برت علمت �إنها جمرد
حكايا من ن�سج خيالها،ومع ذلك
م��ازل��ت تلك الطفلة التي ت�سمع
ك�لام والدتها وتخ�شى ان تذهب
مبفردها �إىل �أي مكان ،ويف املقابل
ه��ن��اك نب�ض لقلبي ي��خ�برين عن
ق�ص�ص العا�شقني وم��ع كل نب�ضة
يخربين ب�أنني ا�صبحت تلك املر�أة
التي ترغب انوثتها ان ترمتي على
كتف حبيبها.
ه�����ذا ال�������ص���راع ب��ي�ن امل��ا���ض��ي
واحلا�ضر بني الطفولة وال�شباب
جعلني متعبة.مري�ضة .واهنة
يف �صباح يوم ماطر ات�صلت بالطبيب و�أخذت منه موعد ًا
،ولكنه بعد املعاينة ا�ستغرب حالتي فكل مابي كان طبيعي ًا
وبح�سب خربته علم ان قلبي م��وج��و ًع ،طالبني بالهدوء
واالبتعاد عن كل �شيئ ي�صيبني بالتعب
خرجت و�أن��ا كلي �إ���ص��رار على تنفيذ تعاليمه ،طالبني
باالبتعاد وق��ررت ان �أطيل م�سافة عودتي اىل املنزل رمبا
كنت بحاجة لأن ابقى وحيدة  ،كان املطر يت�ساقط بغزارة
 ..مظلتي كانت معي،ولكن احببت �سقوط حبات املطر على
وجهي  ...كانت تعطيني مل�سة حنان جتعلني مرتاحة ..على
طرف الطريق رجل م�سن يختبئ خلف باب دكانه الزجاجي
ملحته ينظر �إ ّ
يل من بعيد وعندما اقرتبت منه ا�شار بيده كي
افتح مظلتي خوفه علي جعلني ا�ستجيب لطلبه ..فج�أة تظهر
ال�شم�س فيغيب املطر ثم تغيب ال�شم�س فيهطل املطر ،ك�أنهما
يلعبان مع ًا لعبة الغمي�ضة �أو رمبا يريدان ت�سليتي يف هذا
الطريق الذي تخطو فيه قدماي الول مرة.
عند مفرتق الطريق كانت ال�سيارات مزدحمة  ...وقفت
انتظر خلوه حتى اع�بر للجهة االخ��رى � ..سيارة �سوداء
زجاجها ا�سود م��رت من امامي نافذتها املفتوحة جعلتني
املحه�.إنه هو!....ال.....بل هو ولبطئ �سري احلركة وقفت
ال�سيارة فاقرتبت انا ..انعمت النظر  ..نعم �إنه هو  ..ر�أيته
امامي �...صافحته يدي و�سلمت عليه روحي  ..ا�شعة ال�شم�س

اقرتبت من وجهه جعلتني
�أراه جيد ًا احفظ من خاللها
م�ل�احم���ه ..وح��ب��ات املطر
كانت ت�ضرب زجاج �سيارته
...
التقت ال�شم�س مع املطر
هل انتهيا من اللعب من فاز
ي��ات��رى ال�شم�س ام املطر
� .أم ال��ق��در ف��ت��ح الطريق
ب�سرعة ودع��ن��ي ب�سرعة
اي�ض ًا �...سعادة لي�س لها اي
و�صف وم��ن اجلها ا�صبحت
ات��ق�����ص��د امل�������رور ب��ن��ف�����س
الطريق لعلي اراه م�صادفة
يف حلظة انت�صر فيها على
قدري ..ولكن طالت االيام
وا�ستوطن الي�أ�س قلبي.
يف احدى امل��رات وبينما كنت ذاهبة لزيارة عائلية ملحت
�سيارة �سوداء لها نف�س املالمح تقرتب مني وبنف�س الطريق
..ياهلل �إنه هو جمدد ًا ،قدماي ا�ستعدت للقاء ووقفت مكانها
تنتظره عيوين ملعت باحلب وقلبي رف��ع يديه اىل وجهي
مدغدغ ًا خدي جعلني ابت�سم ..وكلما اقرتبت ال�سيارة مني
زادت ابت�سامتي
ُ
تقف ال�سيارة وتفتح النافذة ؟
انه لي�س،هو  ..هذا رجل خمتلف متام ًا خيبتي جعلتني
�أم�شي ب�سرعة وقلبي ا�ستبدل نب�ض الفرح باخلوف
بد�أ هذا الرجل يتتبع خطواتي ..انا الالومه رمبا قد ا�ساء
الظن ولكن فتاة تقف امامه تبت�سم فما هو فاعل
بد�أت ا�سرع خطواتي اكرث ..دخلت مفرتق طريق ..كنت
ابغ�ض منظر احلواجز اال�سمنتية التي تقطع الطرقات فهي
كانت تخربين بان بلدي تعر�ض لالرهاب دمر فيه كل �شيئ اال
يف هذه املرة فقد كانت مالذ ًا يل ا�ستطعت ب�سببها ان اجعله
يتوه عني  ..و�صلت اىل مكان زيارتي م�صفرة الوجه الهث من
التعب
الكل الحظ هذه املالمح وبد�أت اال�سئلة ..طلبت منهم ان
يبتعدوا قلي ً
ال ريثما اهد�أ � ..ساحاول ترتيب ق�صة اخربهم
بها ..عندما هد�أت بد�أت ا�سرتجع ماجرى يل..ابت�سمت لهذا
املوقف وانتظرت عودتي اىل املنزل الخربه مباحدث يل و
جتنب ًا ملرة قادمة �س�أطلب منه رقم لوحة �سيارته .

أعالم
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احلداثة وما بَعد احلداثة عِ نَد تريْيل

• د .معن النقّري

ً
ف�ضفا�ضة بني احلداثة وما
ال تزال احلواجز
بَعدها وم ِرنة ومتح ِركة وخا�ضعة الجتهادات
ع��دي��دة ول��ت��ن�� ُّو ٍع يف الآراء والتقوميات ،ول��ذا
أريحية يف
بح َثهما مع ًا بالتال ُزم ،مع �
ٍ
ارت�أينا ْ
التعريف بهما لدى ف َرقاء متبا ِينني ،بع�ضُ هم
دخل ما بعد احلداثة لدى �آخرين يف خانة
ُي ِ
احل���داث���ة ،وك��ذل��ك احل���ال م��ع �أع��ل�ام ور ّواد
االجتاهَ ني املتالز َمني� ،إ ْذ ُي َ
ح�شرون يف خانة ما بعد
بع�ضهم �أ ْو احل��داث��ة ذات��ه��ا ممتد ًة
احل��داث��ة ل��دى ِ
وم�ستم َّرة لدى �آخرين.
اجت��اه��ات ال ِّ
�����ض��د َّي��ة يف احل��داث��ة
بع�ضُ هم ت��اب��ع
ِ
ومذهبها  Counter-modernismومن خالل
ذل��ك ت َ
��رك �آث���ا َره وب�صما ِته يف التعريف باحلداثة
وما بَعدها وب�أعال ِمهما ،وه��ذا ما فعله ِّ
منظر الأدب
حا�سم ًا
�يريل الإنكليزي ال��ذي ق��دَّ م ن��ق��د ًا ِ
جيفّي ت ْ
ملنْهجية (ميتودولوجيا) امل��دار���س الأ�سا�سية يف
«نظرية الأدب احلداث ّية» للقرن الع�شرين التي يُعدِّ د
ِمن بينها« :النقدية اجلديدة» (نْيو ْكر ْيتي�س ْيزْم)،
والنقد الأ�سلوبي ،والبنْيوية (�سرتو ْكت َْ�شر ْل ْيزم) ،وما
(بو�ستْ ْ�سرتو ْكت َْ�شرليزْم) ،والتفكيك ّية
بعد البنْيوية
ْ
(ديكون ْْ�سرتو ْكتيف ْيزْم) �إلخ.
ومدار�س نظرية الأدب املنقودة كثرية و�أعال ُمها كثرُ ٌ
ومعروفون جيد ًا بل � ْأ�شهر من �أن ُيع َّرفوا .وهكذا ف�إن
مادة التحليل النقدي التي تناولها تيرْ يل هي �أ�سا�س ًا
نظريات �آ� .آ .ريتْ�شار ْد�س ،و�سيوزان النْغرَ ،ور.ب��ا ْر ْت،
وج .ديريدا ،وم .فوكوَ ،وب .ما�شريي ،وت� .إيغ ْلتون.
ُ
الباحث ه�شا�شة ال َنظرة احلداثية �إىل
و ُيثبت تيرْ يل
النتاجات الفن ّية باعتبا ِرها بُنى �أو �إنْ�شاءات �أ�سلوبية
�صرفة وخال�صة ،ال متتلك �أيَّ م�ضمون (حمتوى)
بالفهم التقليدي لهذا امل�صطلح.
�صلة بذلك يعلن الناقد ت ْرييل �ضرورة �أو لزوم
ويف ٍ
«نظرية �أدب حداثية م�ضادَّة» (كونْرت )...ميكن على
أ�سا�سها �إعطاء تعريف �أف�ضل ِلل�شكْل وامل�ضمون يكون
� ِ
�أن�سب ْ
للو�ضع املعا�صر ل�ل�أدب ،وتالي ًا �إع��ادة �صياغة
«جدلية تفاعلهما جم��دَّ د ًا .وال يقل � ً
أهمية عن ذلك
يف ر�أْ ِيه �ضرورة �إعادة ال َنظر يف املعنى وامل�ضمون �أي�ض ًا
«جدلية» هذه املفاهيم التي ي�ستخل�صها
وجهة نظ ِر
ِمن
ِ
ِ
والتطور الكامل للأدب منذ ع�صر النه�ضة وحتى �أيامنا
هذه.
ت�ي�ريل با�ستخال�ص اجت��اه��ات �أ�سا�سية
وي��ق��وم ْ
ثالثة يف «مذهب احلداثة النقدي» املعا�صر (مذهب
احلداثة �أو احلداثية �أو احلداثوية = مود ْيرنيزْم
:)Modernism
 - 1االجت��اه الأ ّول مي ّثل نظرية اللغة املرتبطة
بن�شاط ج .ديريدا ،والعائدة  -ح�سب ر�أي الباحث
 �إىل ت�ص ُّورات بريج�سون وهايدغر ووا ْيتهد التيح�سبها تعجز ُ
اللغة بطبيعتها عن التعبري املنا�سب عن
ْ
احلقيقة وع��ن عكْ�س الواقع �أي�ض ًا .و�أ َّم��ا ل��دى فوكو
بطروحات حول «تذ ُّرر �أو
ف�إن هذه النظرية مرتبطة
ٍ
ت�شتُّت احل�سا�سية»� ،أي حول �سقوط �أ ْو ر�س ّو الإح�سا�س
مما يجد تعب َريه يف «الفجوة» بني
املتكامل بالعالمَ ّ ،
«اللغة واملعنى» .ويُزعَ م �أن هذه العملية كما لو �أنها
أوائل القرن ال�سابع َ
بد� ْأت � َ
ع�شر .XVII -
 - 2االجتاه الثاين الذي ُيعاد بدو ِره �إىل بريج�سون
يت� َّأ�س�س على نظرية خ�صو�صية «اللغة الأدبية» ،وهو
ووجد انعكا�سا ِته يف
�أكرث ما يمُ ِّيز ال َنقْد الأَنكلو �أمريكي َ
و�سيوزان ال ْن ِغر ،فح�سب ت�ص ّورا ِتهم
�أعمال ريت�شارد�س ْ
متتاز اللغة الأدبية عن اللغة «اليومية» ب�أنها ال تتك ّون
من عبارات عادية ت�ؤ ِكد �صحة التقييمات وامل�شاعر
والإح�سا�سات املعبرَّ عنها بالو�سائل اللغوية ،بل ِمن
«عبارات زائفة �أ ْو خماتلة» .وبالنتيجة تتحول اللغة
خا�ص.
الأدبية �إىل «لعبة ِل�سان ّية» ِمن نو ٍع ّ
 - 3االجت��اه الثالث املم ِثل للن�سخة «املعتدلة» �أو

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

«التاريخية»  -ح�سب تعريف
�يريل  -لهذه النظرية ذا ِتها
ت ْ
ي��ت���أ� َّ��س�����س ع��ل��ى اف�ت�را����ض �أن
«الن�صو�ص املعا�صرة» للنتاجات
الفنية ،ب��دْ ء ًا ِمن نهاية القرن
 18عند بع�ض الباحثني �أ ْو
الدار�سني ،ومنت�صف القرن 19
ب�صورة
عند �آخ��ري��ن ،تختلف
ٍ
خا�صة عن الأدب ال�سابق ك ِّله.
وخ�صو�صي ُتها يف �أنها لي�ست يف
ْ
و�ضعية «االح��ت��واء يف ذا ِتها»
على احلقيقة� ،أي �إعادة �إنتاج
ونقْل واق��ع املعاناة املو�صوفة
�إىل القارئ ،وذل��ك �أنها لي�ست
«�إرجاعية» (�أ ْو مرجع ّياتية).
بكلمات �أخرى ف�إن الن�صو�ص
ٍ
املعا�صرة للنتاجات الفن ّية ال
تحُ يل القارئ �إىل عامل الواقع،
بل هي م�ص َّممة ح�سب مبد�أ «املرجعية الذاتية»(�أو
الإرجاعية �أو املرجع ّياتية الذاتية)� ،أي االنت�ساب
ب�صورة ا�ستثنائية �إىل العالمَ املُ ْخ َتلق لل ِنتاج الفنّي.
و�إىل هذا االجتاه الثالث والأخري ين�سب ت ْرييل النقد
ال�سو�سيولوجي لدى الوكا ْت�ش وما�شريي و�إيغ ْلتون.
وح�سب وجهة نظ ِره لي�س َ
ثمة فرق جوهري بني
موقف ال�سو�سيولوجي (عالمِ االجتماع� ،أ ْو «املارك�سي
خمت�ص جمايل
اجلديد» ح�سب تعري ِف ِه) و�أيّ عالمِ �أو
ّ
(ا�ستيتي) �أ ْو مث َّقف ب��ورج��واز َّي�ين ،لأن الطر َفني
ْ
قناعة ب�أنهما يعي�شان يف
املتقاط َبني ينطلقان م��ن
ِ
ٍ
جمتمع
جمتمع َخ ِرب ومتح ِّلل �إىل احلد الأق�صى  -يف
ٍ
ٍ
غري ق��ادر على �شيء ِ�سوى ال�سخرية امل�� َّرة �أو ِخ��داع
الذات املثري لل�ش َفقة .و ُيعيد ت ْرييل الت�أ�سي�س الفل�سفي
لهذه «النظرة �إىل احلياة» رجوع ًا �إىل هيغل الذي كان
بدو ِره قد ع َّمم نظري ًا «الإح�سا�س الرومانْتيكي» لع�ص ِر ِه
«كزمن بائ�س» ،زم��ن اخليبة والآم���ال امل�ض َّيعة .وقد
ٍ
وفورد�س ْ
دج و�شيلر وغي ْلد ْرلني
قام ْبليك
فورت وكو ْلر ْي ْ
ْ
يف �إبداعا ِتهم بالتعبري عن هذا ال�شعور ِمن «االغرتاب
الثقايف» الذي ح َّوله هيغل الحق ًا �إىل منظومة فل�سفية.
منظر الأدب
ويف النقد امل��ع��ا���ص��ر  -ح�سب ر�أي ِ
الإنكليزي ت ْرييل � -صار املو�ضوع الأ�سا�س للدرا�سة هو
يتج�سد
«�صيرْ فة � -أ ْو ت�صريف � -أ ْوهام» الكاتب ،و�أنه
ّ
يف ذل��ك �أ�سا�س ًا جوهر «مذهب احلداثة الأك��ادمي��ي»
الذي ال مو�ضوع وال �ش ْغل له �سوى التفريق بني الوهم
والواقع ،وال تقنية كتابة مدرو�سة ووحيدة لديه �سوى
تلك القادرة با�ستمرار على تذكري القارئ ب�أنه عند
«ا�ستهال ِكه» الن�صو�ص الأدبية فهو ال يتعامل مع احلياة
الواقعية �إنمّ ا مع االختالق امل�صط َنع للفنّان.

وم����ن وج��ه��ة ن��ظ��ر ال��ب��اح��ث
ت�ي�ريل ف����إن �أم��ث��ال ريت�شارد�س
ْ
والن���غ���روب���ارت وف��وك��و ودري���دا
بهذه ال��درج��ة �أو تلك �ساعدوا
على ت�أكيد النظرة احلداثية
جت�سد
�إىل الأدب ،والتي ِو ْف َقها ّ
ال��ن�����ص��و���ص ال��ف��نّ��ي��ة م��ظ��اه��ر
«الأ����س���ل���وب» وت��ال��ي�� ًا ال تتمتع
«ب��امل��ح��ت��وى» باملعنى التقليدي
للكلمة .وباللجوء �إىل اجلهاز
املفهومي للمنطق الرمزي يقدم
الباحث حتديدات جديدة لهذه
امل�صطلحات« :امل��ح��ت��وى»  -هو
و�ص ُفه ،بينما
ذاك ال��ذي ميكن ْ
«ال�����ش��ك��ل» ه���و ف��ق��ط م���ا متكن
«الإ�شارة» (�أو الت ْلميح� )...إليه.
ويف �أ�سا�س حماولة التحديد
هذه ْ
و�ضع حدود بني «اللغات -
املو�ضوعات» (اللغات الطبيعية ولغات الفن�...إلخ)
و«ما بَعد اللغات» �أي لغات الو�صف العلمي الثانوية يف
عالقتها ب « -اللغات  -املو�ضوعات» .ويُحدّ د ت ْرييل
لغات الفنْ (الأدب والت�شكيل واملو�سيقى) باعتبارها
«ر ْمز َّيات �إعادة متثيل فريدة».
وبكلمات �أُخرى ففي اللغة العادية ميكن التعبري عن
بطرق خمتلفة� ،أ ّما يف لغات الفنّ ف�إن ِلكل
�أيّ ظاهرة
ٍ
ظاهرة فن ّية ( ِنتاج الفن) «مو�ضة فريدة» للتعبري،
وحيدة وغري مك َّررة ومميزة وخا�صة بها فقط .و�أما
بطريقة خمتلفة فيجعلها
التعبري عن الظاهرة الفنية
ٍ
ِنتاج ًا فني ًا مغا ِير ًا ومتميز ًا عن الأول ،لأن �أيَّ �إعادة
�صياغة �ستن�شئ حتم ًا �شك ًال لغوي ًا جديد ًا.
منظر الأدب الإنكليزي يف درا�س ِته �أي�ض ًا
ويحاول ِ
�إع��ادة النظر باملعنى التقليدي ملفاهيم «املو�ضوعية»
فني
و«الذاتية» يف الفنّ  .ومبا �أنه توجد يف كل ِنتاج ّ
مو�ضوعات (ت ْيمات) تقليدية و�أ�ساطري وخرافات
ومن��اذج ذات طابع ثقايف  -تاريخي ح��دَّ ده��ا ترييل
على �أنها «عنا�صر مو�ضوعية» للفن ،فعلى هذا الأ�سا�س
فني اختالق ًا ذاتي ًا مل�ؤ ّلفه.
ي�ستحيل اعتبار �أيّ ِنتاج ّ
ويف الوقت ذا ِته ف�إن عملية الو�ساطة �أو (الو�سيطية)
والتحويل التي تلحق ب « -املحتوى املو�ضوعي» يف �أيّ
ً
«ذتية ال مف َّر منها» ،مما مي ّيز �أيَّ فنّ .
فني تتطلب
ِنتاج ّ
وباالنطالق من املقدمات ال�سابقة املذكورة ي�ؤ ّكد
الناقد ت ْرييل �أن الفن الكال�سيكي التقليدي (وهو يف
ً
مو�ضوعية
ت�ص ُّو ِره :ال َنه�ضوي والتقاليدي) لي�س �أكرث
ً
وال � َّ
ذاتية من الفن الرومنتيكي والواقعي اللذين
أقل
ارتبط تطو ُرهما لي�س ب « -التطور ال�صاعد» للبداية
ال�شخ�صية ب��ق��در االرت��ب��اط بالنفْي ال����د�ؤوب ِل -

«الأيقون ّية التقليدية» (الأيقونية = الأيقونوغرافيا،
والتي ين�سب ت ْرييل �إليها :مو�ضوعات /تيمات و�أ�ساطري
وخرافات ع�صر ال َنه�ضة و�سوى ذلك وما �إليه) .لقد كانا
عنا�صر ومك ّونات واقعية للوعي اجلمايل (اال�ستيتيكي)
ً
انطباعية يف الفنّ  ،لأ َّنهما
لذلك الع�صر وتركا �آث��ار ًا
لكل من
اعتُبرِ ا ها َّمني وجوهر َّيني،
بدرجة مت�ساويةٍ ،
ٍ
الفنان ولمِجتمِعه الذي يتل َّقف �إبداعَ ه.
���ي» ع��اج��ز ع��ن ال��ت���أ� ُّ��س�����س على
�إالّ �أن �أيّ «ف���نّ ح ّ
«�إيقونوغرا ْفياميتة» وبالتايل ف���إن ذات��ي��ة الفنان
الرومانتيكي تغدو وجه ًا �آخ��ر ل�لاع�تراف بواقع �أن
املو�ضوعات (التيمات) والدوافع ال�سيا�سية والدينية
والفل�سفية ال��ت��ي ب��دت ���ش��دي��دة الأه��م��ي��ة لل�شاعر
«الكال�سيكي» (التقليدي) ت ْغدو لي�ست ذات بال وال
�أهمية وغري مه َّي�أة «للمعاجلة الفنّية» مِنْ ِق َبل مبدع
ع�صر �آخر.
ف��ورد �سفورت مث ًال اع�ترف �أن��ه مبثابة «املحتوى
اجلديد» لل�شاعرية «حياته الروحية اخلا�صة ،وكذلك
خ�صو�صية �إدرا ِكه العامل ودور وحالة ال�شاعر» ،وبهذا
ً
«مو�ضوعية جديدة».
االعرتاف ف�إنه ك َمنْ بهذا �أَنْ�ش�أ
ويف ع�صر الرومانت ّية حتديد ًا  -كما ارت���أى ت ْرييل
 كي يكون ال�شاعر «مو�ضوعي ًا» يتوجب عليه �أن ي�صريجتربته
«ذاتي ًا» �أيْ �أن يتخذ كمادة ِل�شعر َّي ِته وقائ َع
ِ
الذاتية اخلا�صة .وتالي ًا ي�أتي ا�ستخال�ص نتيجة
مفادُها �أن ال�شاعرية الرومانتيكية لي�ست �أكرث ذاتية
املتغي الوحيد هنا هو
مم��ا «الفن التقليدي»� ،إ ْذ �أن
َّ
رّ
دارجة وحدود «املو�ضوعي» املعتمِد قبل كل �شيء على
حدَّ ة �أو «�شدة �إدراك» الفنان.
وهكذا ف�إن خ�صو�صية الرومانتية والواقعية ُترى
ر�صد من وجهة نظر دردة تك ُّيف الفنان مع ظروف
�أو ُت َ
احلياة الثقافية واملجتمعية املتبدلة.
وبهذا املعنى تكون «ال��ري��ادة احل��داث��يّ��ة» و ُت َق َّيم
ً
تالية زمني ًا ِل « -مرحلة الواقعية» «طفرة»
باعتبارها
�إ�ضافية يف «�شدة �إدراك» الفنان الطامح �إىل حتقيق
ً
واقعية» .ت ّيار وعي ج ْو ْي�س،
�أث��ر «الواقعية الأك�ثر
وحتطيم التكعيب ّيني لحِ��واج��ز التعبري امل�ستقبلي
التقليدي وغري ذلك من الو�سائل والطرائق هي مبثابة
حماوالت حت�صيل «حقيقة» �أكرب ف�أكرب .و ُتفهَم هذه
«احلقيقة» على �أنها  -يف ر�أي الباحث ترييل  -ح�صري ًا
قدرة الفنان على تو�صيل معانا ِته اخلا�صة املت�صاعدة
�شد ًة بالطريقة الأن�سب.
�إن مهمة ك��و ْن�ْت�رْ ْم��ود ْي�� ْرن��ي��زْم Counter- -
 modernismال َن َظري ما هي �إ َّال مهمة درا�سة التغيرُّ
التاريخي لو�سائل التعبري ال�شكلية ملعاناة الفنان والتي
ميكن حتديدها على �أنها درا�سة «العالقات املتغرية بني
مو�ضوعات (تيمات) و�أ�شكال الفنّ املعا�صر».

تعزية

تعزية

تعزية

متتاز اللغة الأدبية عن
اللغة «اليومية» ب�أنها ال
تتك ّون من عبارات عادية
بل ِمن «عبارات زائفة �أ ْو
خماتلة».

فجع ال�شاعر الكبري خالد �أبو خالد برحيل
�شقيقته يف الأ�سبوع املا�ضي.
رئي�س احتاد الكتّاب العرب ،و�أع�ضاء املكتب
التنفيذي ،وجمل�س االحتاد ،و�أع�ضاء االحتاد،
يتقدمون �إليه بخال�ص العزاء واملوا�ساة،
ويرجون اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيدة
بوا�سع رحمته ومغفرته ،و�أن ي�سكنها جنان
اخللد ،و�أن يلهم �أهلها وذويها ال�صرب وال�سلوان.

و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

فجع الزميل الدكتور غازي ح�سني برحيل
زوجته �إثر �سقوط قنبلة يف منطقة �سكنها.
رئي�س احتاد الكتّاب العرب ،و�أع�ضاء
املكتب التنفيذي ،وجمل�س االحتاد ،و�أع�ضاء
االحتاد ،يتقدمون �إليه بخال�ص العزاء
واملوا�ساة ،ويرجون اهلل عز وجل �أن يتغمد
ال�شهيدة بوا�سع رحمته ومغفرته ،و�أن
ي�سكنها جنان اخللد ،و�أن يلهم �أهلها وذويها
ال�صرب وال�سلوان.

و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

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

ف��ج��ع ال��زم��ي��ل ال�����ش��اع��ر ح�����س��ان عرب�ش
برحيل والده يف الأ�سبوع املا�ضي.
رئي�س احتاد الكتّاب العرب ،و�أع�ضاء
املكتب التنفيذي ،وجمل�س االحتاد ،و�أع�ضاء
االحتاد ،يتقدمون �إليه بخال�ص العزاء
واملوا�ساة ،ويرجون اهلل عز وجل �أن يتغمد
الفقيد بوا�سع رحمته ومغفرته ،و�أن ي�سكنه
جنان اخللد ،و�أن يلهم �أهله وذويه ال�صرب
وال�سلوان.

و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

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

حممد عدنان مردم بك

�شاعر ،وم�سرحي ،ورجل قانون.
ولد يف دم�شق عام.1917 ،
تلقى تعليمه يف دم�����ش��ق ،وت��خ��رج يف
جامعة دم�شق حام ًال الإجازة يف احلقوق
عام1940
•عمل يف حقل الق�ضاء م�ست�شار ًا يف
حمكمة التمييز .نال �شهادة الدكتوراه
الفخرية.
• ع�ضو احتاد الكتاب العرب.
• ع�ضو جمعية ال�شعر.
مؤلفاته:
• جنوى� -شعر -القاهرة .1956
• �صفحة ذك����رى��� -ش��ع��ر -ال��ق��اه��رة
.1961
• ع��ب�ير م��ن دم�����ش��ق��� -ش��ع��ر -ب�يروت
.1970
• نفحات �شامية� -شعر -بريوت .1979
• غ��ادة �أفامية -م�سرحية �شعرية-
.1978
• ال��ع��ب��ا���س��ة -م�سرحية �شعرية-
.1969
• زنوبيا -م�سرحية �شعرية.1978 -
• احلالج -م�سرحية �شعرية -بريوت
.1972
• رابعة العدوية -م�سرحية �شعرية-
بريوت .1972
• م�صرع غرناطة -م�سرحية �شعرية-
بريوت .1973
• فاجعة مايرلنغ -م�سرحية �شعرية-
بريوت .1975
• فل�سطني الثائرة ،م�سرحية �شعرية-
بريوت .1974
• ديوجني احلكيم -م�سرحية �شعرية-
بريوت .1977
• دي��ر يا�سني -م�سرحية �شعرية-
بريوت .1978
• االتلنتيد -م�سرحية �شعرية -بريوت
.1980
• �أبو بكر ال�شبلي -م�سرحية �شعرية-
بريوت .1981
• تويف عام 1989

تتمة

أخبار

" تدمر التي يف ثنايا القلب"
لك �إن��ك �أق��رب للقلب من حبل الوريد؟ �أو
�أمل �أق��ل ِ
مل �أعدك ب�أنك لن تذهبي بعيداً؛ و�أننا �سنلتقي من
جديد؟ وكيف ال و�أنت حا�ضرة املجد غابر ًا وحا�ضر ًا
بهاء
وغداً ،كيف للزمن �أن ميحو جمد ًا ر�سمته كفاك ً
وع��ز ًا وثبات ًا فوق وجه الزمن؟ وكيف لرمالك التي
ر ّويت بالدم مرات ومرات �أن تقبل ب�أن تدن�سها �أقدام
الوحو�ش القادمة من جماهل التاريخ وكهوف العتم؟
وكيف لبيارق املجد املغروزة �ألق ًا وجمد ًا فوق ه�ضابك
ال�سمر �أن تقبل االنحناء؟ يا تدمر املجد والعزة
والفخار ها �أن��ت تعودين �إ ّ
يل وق��د �شفيت جراحك
النازفة لرت�سمي فجر ًا جديد ًا وتكتبي �صفحة جديدة
يف ت��اري��خ �سورية .عنوانها ال��ع��زة والفخار وم��داد
�سطورها من دماء ال�شهداء...
حينما دخ��ل��تْ �أر���ض��ك ال��ط��اه��رة جحافل ال��غ��زاة
تنحن
املدججة باحلقد واملتعط�شة للدماء والقتل مل
ِ
هامتك العالية ،ومل ترفعي الراية البي�ضاء ،بل بقيت
ثابتة �صامدة �صابرة منتظرة قدوم الأبطال الذين
ع��رف��وا كيف ي�صوغون امل��ج��د ب��ط��والت وب��ط��والت،
ويكتبون التاريخ مبداد من الدم؛ لأنهم وطوال �سنوات
�ست م�ضت �أق�سموا ميني الوطن ،ورددوا ن�شيده اخلالد؛
ليثبتوا �أنهم حماة الأر�ض وحماة الديار...
ق��در ال�سوريني �أن يتعر�ضوا لالمتحان ال�صعب،
وقدرهم �أي�ض ًا �أن تدمر بيوتهم وت�صادر ممتلكاتهم،
ويت�شردون يف بقاع الأر�ض نازحني مهجرين يقا�سون
اجلوع وال�صقيع واملر�ض تنهبهم غربة ق�سرية بعد �أن
كانوا ال�سادة يف �أر�ضهم وديارهم� ،أو تبتلعهم البحار
ليموتوا غرباء يف دي��ار غريبة� ،أو يعي�شون الذل
والغربة والفاقة فوق �أر�صفة مدن ال ت�شبههم ب�شيء،
ورغم ذلك �صمدوا وكابروا و�صربوا لأنهم يعي�شون
حلم ًا كبري ًا موقنني ب�أنه �سيتحقق ذات يوم �إذ يدركون
�أن الوطن الذي تذود عن حبات رماله �سواعد م�ؤمنة
بقدا�سة الرتاب وعدالة الق�ضية �سيعيدون �إىل هذه
رب
الأر���ض نقاءها وبهاءها بعد �أن يطهروا �آخ��ر �ش ٍ
منها من ه�ؤالء الغزاة الذين لفظتهم الكرة الأر�ضية،
وا�ست�أجرتهم نفو�س حاقدة على كل �شيء م�ضيء
يف هذا الكون ،و�أر�سلتهم ليعيثوا يف الأر�ض املقد�سة
خراب ًا ودماراً .ثم بعد ذلك يعود ال�سوري �إىل �أر�ضه
ليعيد بناء ما تهدم ويرمم جراحه التي نزفت طوي ً
ال،
ويبد�أ بر�سم م�ستقبل �أكرث �إ�شراق ًا فوق �أر���ض �شكل

وطامع ودخيل...
ترابها مقرب ًة لكل غا ٍز
ٍ
اليوم �أ�شرقت �شم�س الوطن على بيوت تدمر و�أوابدها،
وخيوط ال�شم�س التي �أقرب ما تكون لن�سالت الذهب
راحت تتجول ببهاء العربي ال�سوري الذي ما عرف
االنحناء يوم ًا ،وال وجد اخلنوع �إىل قلبه �سبي ً
ال ،ولئن
كان اخلراب الذي خلفه الغزاة كبرياً ،و�آثار �أقدامهم
الهمجية التي ت�شبههم متام ًا تركت ب�صماتها التي
�أ�شبه ما تكون بالب�صمات التي تخلفها الوحو�ش حني
متعن فتك ًا وقت ً
ال وتخريب ًا بكل ما هو م�شرق وم�ضيء،
بهاء فوق �ساحاتها و�أ�سطحة
ف�إن ال�شم�س املن�سابة ً
منازلها كفيلة ب�أن تكن�س �آثارهم وب�صماتهم ليعود
حجر و�ضعته �سواعد
الطهر والنقاء واملجد �إىل كل
ٍ
ً
لوحة ال �أبهى وال �أجمل..
فنان يف عهد م�ضى لي�شكل
وغد ًا ولي�س هذا الغد ببعيد �سي�ستعيد �أبطال اجلي�ش
العربي ال�سوري جنود اهلل يف امليدان كل البقاع التي
تئن وجع ًا لكرثة ماعاث بها امل�سلحون دم��اراً؛ �ستعود
منبج وال��ب��اب وال��رق��ة ودي��ر ال���زور وك��اف��ة الأر���ض
ال�سورية �إىل ح�ضن الوطن...
ويف تقديري �أن املهمة الأ�صعب امللقاة على عاتق كل
�سوري �شريف �ستبد�أ رحلتها نحو البناء والتعمري؛
بناء احل��ج��ر ،وب��ن��اء الإن�����س��ان العربي ال�سوري من
جديد؛ ذلك ال�سوري ال��ذي ر�أى و�سمع وكابد ما مل
يكتبه تاريخ �أو يكابده ب�شر...
و�أكاد �أجزم �أن �أ�صعب املهام التي علينا �أن نواجهها
وننه�ض بها هي ترميم نفو�س �أطفالنا الذين ع�شع�ش
الرعب ومناظر القتل والدم وجز الر�ؤو�س يف داخلهم،
زمن خطف منهم
فباتوا يعي�شون الكوابي�س املرعبة يف ٍ
طفولتهم وحولهم �إىل كتلة ب�شرية مرتعبة خائفة
ذليلة ،عارية وجائعة...
ومبا �أن العربي ال�سوري ومنذ �أقدم الع�صور امتاز بحب
احلياة لأنه �إبن احلياة ف�إن مرحلة �إعادة البناء لن
تكون م�ستحيلة ،و�إن كانت �صعبة �إىل حد كبري ،ومن
هنا �سننطلق جمعي ًا يد ًا واحد ًة وقلب ًا واحد ًا و�شعب ًا
واحد ًا بكل �أطيافه وم�شاربه لنفتح الكوى والنوافذ
ً
والأبواب لتدخل �شم�س احلياة ،وتتجول � ً
بهية
آمنة
فت�ضيء العتم وتطرد الظالم وتقيم مهرجان ًا لل�ضوء.
mouhammad.houdaifi@gmail.com

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

�أ.د.ن�ضــال ال�صـــالح
رئي�س احتاد الكتاب العرب

رئي ــ�س التحريــر:

�أ.حممد حديفـي
مدي ــر التحريــر:

د.ح�ســـــن حميــد
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

الدكتور خلف المفتاح :اتحاد الكتّاب العرب يقوم بالأدوار المهمة للثقافة الوطنية

العربية وال�صديقة من �أجل �إقامة م�ؤمترات وملتقيات وندوات
حول الواقع يف �سورية وما يواجهه ال�شعب من حتديات .وعلينا �أن
جنعل من احتاد الكتّاب العرب ب�ؤرة الن�شاط الثقايف يف �سورية من
خالل توظيف الأدب ،والثقافة ،والفكر ،والفنون يف خدمة النا�س
و�أحالمهم .وعلينا �أي�ض ًا �أن نبني الإن�سان باملعنى احل�ضاري.
وحت��دث الدكتور ن�ضال ال�صالح رئي�س احت��اد الكتّاب العرب،
مرحب ًا بر�ؤو�ساء الفروع ،ومقرري اجلمعيات ،واعتذر عن عدم
ح�ضور بع�ض الزمالء ،و�أ�شار �إىل �أن الأدباء والكتّاب لي�سوا حملة
�ألوية الثقافة والإب��داع فح�سب ،و�إمن��ا هم �صنّاع الثقافة ،وهم
جهات التنوير الثقايف ،وهم املرجعية احل�ضارية ،وهم الواقفون
يف خندق الثقافة والأدب والفكر والإبداع من �أجل بلورة مفهومات
الوعي ،واالنتماء ،واملواطنة ،والتوكيد على ال�سيادة الوطنية،
والعزة والكرامة ،والت�ضحيات من �أجل �أن تبقى �سورية عزيزة
عالية .ثم وجّ��ه الدكتور ن�ضال ال�صالح �إىل مناق�شة اخلطة
الثقافية لالحتاد املوزعة على املجتمعني من �أجل ترجمتها ثقافي ًا

يف كل فرع من الفروع ،ويف كل جمعية من اجلمعيات وعلى جميع
ال�صعد .و�ضرورة �أن جنعل من احتاد الكتّاب العرب مكون ًا فاع ًال
للعقل ال�سوري يف ظل ظروف احلرب املفرو�ضة على �سورية ،وذلك
بالتعاون مع وزارة الثقافة ،واملنظمات ال�شعبية جميع ًا من �أجل
�أن ت�صري خطتنا الثقافية واقعاً ،وعرب �آليات قادرة على التنفيذ،

وهذا هو واجبنا الوطني!
وحتدث املجتمعون حول اخلطة الثقافية ف�أبدوا مالحظات
ع��دة من �أج��ل تطويرها وتنفيذها ،كما حت��دث املجتمعون عن
ف��روع االحت��اد ون�شاطاتها ،وال�صعوبات واملعوّقات التي تواجه
هذه الن�شاطات والفعاليات ،وعن دور جمعيات االحتاد يف تنفيذ
اخلطة الثقافية.
و�أكد الدكتور ن�ضال ال�صالح يف نهاية االجتماع �ضرورة االهتمام
بالبعد الثقايف ،والو�صول �إىل جميع �شرائح املجتمع يف املدار�س،
واجلامعات ،وتوفري الرعاية الثقافية للأ�صوات ال�شابة واالهتمام
بها لأنها ت�شكل الرافد احلقيقي للثقافة من جهة ،والتوا�صل
الإبداعي مع الكتّاب واملبدعني من جهة �أخرى .و�أكدّ �أن هدف هذه
اخلطة الثقافية الحتاد الكتّاب العرب يف هذا العام  2017هو �أن
جتعل من الثقافة فعالية ،ومن الوعي حياة و�سلوكاً ،ومن االنتماء
الوطني مرجعية.

