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برج العقرب ()2
ْ

ومنهم َمن كان يفاخر ّ
بأن سرقة الكتب حالل من معارض الكتابَ ،
ومن
ّ
كان له من لقبه نصيب ،والسيما ما يعني حالقته على الصفر لكل قيمة
ّ
ّ
مشاعية في كل شيء ،بما في ذلك
أخالقية ،بذريعة أن “المشاعية” ّ
ما ينطوي تحت عباءة الشرف ،فال يرف له جفن ،وال تهتز فيه شعرة،
وهو يعلم ّ
أن هذا الشرف بين أحضان “األصدقاء” الذين إن شاء أحد
أن يسميهم الستعاد غير تصغير للحيوان ،كما هي ألقابهم المطابقة
ُ
لصفاتهمّ ،
ثم تلك الكثيرة اللحم ،الناحلة الخلق ،التي يزيد وزنها على
ّ
ّ
مئة كيلو من العهر ،وتنقص أخالقها عن مثقال حرة ،الحرة التي تجوع
وال تأكل بثدييها.
ّ
كل قيمة أخالقية ،والفارغ ّ
نصه من أيّ
الحالق الماهر في تصحير
ّ
قيمة إبداعية ،وامرأته الشرهة لكل قيمة وضيعة ،والباحثة عن مجد
زائف على جثة َمن لم يستجب لنداء فحيحها ،سرعان ما ركبا موجة
“الثورة” ،ومعهما طفلهما “المراسل” ،وأخذا يوزعان أكاذيبهما على
َ
غير وسيلة اتصال إعالمي ّ
ّ
“الصئي” والتدليس
أمعن ،شأنهما ،في
مما
والتلفيق والتزوير والتزييف ،بحثًا عن الشهرة مهما يكن من أمر دماء
السوريين ،ومهما يكن من أمر آالمهم وأحزانهم وجراحات أرواحهم
بينما هم مترفون باألمان والمال الدنس والسهرات الماجنة.
ومن أولئك ،من العقارب التي تلدغ وتصيء كما جاء في أمثال العرب،
ً
قويصص ونويقد ،وكان على أبويه أن يختارا اسمًا آخر له بدال من خير
األسماء الذي ال يليق به ،وكان أن حظي بغير امتياز هو دون كعب
أي منهاّ ،
ّ
ثم بصفة األبوة والتنظير لكتابة أريد لها أن تولد بالقوة،
فجاءت نصوصه في مجالها مرهقة بمرض نقص المناعة .وليس فيها
ّ
من اإلب��داع شيء ،بل ما فيها كله ،من عالماتها اللغوية إلى نقطة
ّ
كل منها خياالت ّ
قص وأشالء أدب .قويصص ونويقد لم
النهاية من
ّ َ
ّ
ّ
ّ
َ
تظله غيمة الوفاء يومًا ،الوفاء لمن ورمه ،فصدق أن الحجم الذي صار
ّ
بحق ،بينما هو ،في الحقيقة ،أشبه بورق ّ
مقوى ،أو بخيال
إليه هو حجمه
ّ
َ
المآتا ،والوفاء لمن وقف إلى جانبه عندما اشتد عليه وحوله لظى الثأر
ّ
منهّ ،
فرد الوفاء بالجحود ،واألمانة بالخيانة ،والشهامة بالغدر ،والحق
بالباطل ،والحقيقة بالزيف.
ومنهم ،من العقارب التي تلدغ وتصيءَ ،من جاء إلى األدب على غفلة
منه ،وفي وقت متأخر من حياته ،أي بعد بلوغه ّ
سن التقاعد ،فكتب
ّ
القصة التي ظلت حكاية ،وحكاية فحسب ،ومن األموال التي “جناها”
ّ
باالتجار بآالم الناس افتتح دارًا للنشر ،فنشر بأظالفه كل َمن وقع
ّ
تحت يديه من الكتاب ،ومن آبائه ماركس وأنجلز ولينين مضى إلى
ّ
ّ
ّ
آباء آخرين ّ
عدوا كل حداثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة ،وكل ضاللة في
النارّ ،
صاحب صالة للثقافة في حضن السلطان
ثم من ناشر ناشل إلى
ّ
ّ
ّ
العثماني الجديد ،صالة تجمع أفاقين ومحتالين على شاكلته ممن
ينتمي إلى الطبقة الرابعة من طبقات الشعراء حسب تصنيف الجاحظ،
ّ
أي الشعرور ،الذي ّ
تعرفه معاجم اللغة بأنه غير النابه من الشعراء،
وفوق المتشاعر ودون الشويعر ،والسخيف النظمّ ،
وممن ال ُيحسن بناء
ّ
ّ
جملة سردية معافاة ووسوست شياطين أوهامه له بأنه قاص أو روائي
أو كالهما معًا.
ومنهم ،بل منهن ،عقربة ،أو عقرباء كما تقول معاجم اللغة في
ّ
ّ
العنكبيات ذوات
تأنيث العقرب ،وتصفها بأنها دويبة من فصيلة
َ
َ ُ
ُ
األمر لو
اصل
يصدق فيها قول الشاعر القديم
الس ّم،
عن أحدهم“ :وح ِ
ً
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ِ ً
ُ
ُ
َسالمت َع َ
قر َبة َ ..سالمته َو َ
هي أدنى ِمنه ِإيذ َاء” ،إذ لم تكد تنتفخ قليال
بعد صدور أول مجموعة لها ،حتى حسبت نفسها بيرل باك أو نادين
ّ
غورديمر أو دوريس ليسنغ أو ..وحتى تنكرت( ..........يتبع).
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•ف�ضيل حلمي عبد اهلل
كما هو معروف ب���أن جت��ارب ن�ضال ال�شعب العربي
الفل�سطيني �أ�صبح لها خ�صو�صية يف الت�ضحية وال�صمود
والفداء ,وواقع ال�صراع التاريخي على الأر���ض فر�ض
وجود التناحر امل�صريي باعتبار �أن الأر�ض هي الوطن
واحلياة ؛ وبالتايل �أ�صبحت م�س�ألة الأر�ض لها خ�صو�صية
و�أهمية كبرية يف ن�ضال ال�شعب العربي الفل�سطيني,
فال�صراع ابتد�أ مع احتالل الأر�ض �أي احتالل الوطن ولن
ينتهي هذا ال�صراع �إال بتحرير الأر�ض وا�ستقالل الوطن..
ودحر هذا االحتالل .
�إن احلديث عن انتفا�ضة يوم الأر�ض هو حديث متجدد
ومتوهج على امتداد كل ال�سنوات ما بعد الثالثني من �آذار
عام 1976م هو حديث ال ميكن �أن يكتمل دون تبني ال�صدام
بني م�شروع االحتالل ال�صهيوين وامل�شروع الوطني العربي
يف امل�سار التاريخي لهذا ال�صراع �أال وهي الأر�ض باعتبارها
النقطة الرئي�سية والفا�صلة يف هذا ال�صراع الوجودي ,
فامل�شروع ال�صهيوين العدواين والذي يقوم على اال�ستيالء
على الأر����ض وخ�يرات��ه��ا واق��ت�لاع �سكانها منها واملجيء
مبهاجرين يهود من جميع �أنحاء العامل ليحلوا حملهم
مبنية على ارتكاب املجازر و�شن
�ضمن خطة ا�ستعمارية
ٍ
االعتداءات الإرهابية على قرى وبلدات ومدن لرتويعهم
وت�شريدهم وقتلهم و�إقامة امل�ستوطنات وم�صادرة �أمالك
�أ�صحابها احلقيقيني  ,وبذلك يكون العدو ال�صهيوين قد
حقق اغت�صابه للأر�ض العربية بدعم وم�ساندة وا�ضحة
و�صريحة من قبل بريطانيا والواليات املتحدة الأمريكية
التي �سهلت له احتالل الأر�ض والإن�سان  ,وتدمري  ,وتخريب
القرى ,وامل���دن العربية الفل�سطينية ,وت�شريد ال�شعب
العربي الفل�سطيني ,وبات وا�ضح ًا للعامل �أجمع ب�أن طبيعة
ال�صراع على الأر�ض بني العرب والعدو ال�صهيوين هو �صراع
وج��ود ولي�س �صراع ح��دود ,..ويف ذل��ك عظمة ال�صمود
العربي الفل�سطيني يف �إف�شال امل�شروع ال�صهيوين الذي بد�أ
بالهجمات ال�صهيونية املتوا�صلة واملتالحقة يف اال�ستيالء
امل�سلح على الأر����ض ,وث��روات��ه��ا لتتجلى ق�ضية ال�شعب
العربي الفل�سطيني التي هي ق�ضية كل العرب ,وخا�صة
�سورية ال�شقيقة باعتبار م��ا ح�صل يف فل�سطني ح�صل
على �أر�ض �سوريا يف مدن وقرى مرتفعات اجلوالن املحتل
من قبل هذا العدو ال�صهيوين الغا�شم  ،وباعتبار الق�ضية
الفل�سطينية هي جزء ال يتجز�أ من ق�ضية �سورية املركزية
كونها �سورية �صاحبة ,وداعمة امل�شروع الوطني العربي
الذي يحرر الأر�ض,والإن�سان,ويعيد احلق �إىل �أ�صحابه,
و�إذا كان الالجئون من ال�شعب الفل�سطيني الذين اقتلعتهم
قوات االحتالل ال�صهيوين ,و�شردتهم يطالبون بالعودة �إىل
�أر�ضهم ,وديارهم وا�ستعادة حقوقهم املغت�صبة  ,وينا�ضلون
يف �سياق ذلك لإحباط الإجراءات الرامية ل�شطب حقهم
بالعودة لديارهم ,وممتلكاتهم التي ه��ج��روا منها عام
 /1948م .ف���إن �سوريا مبواقفها الوطنية ,والقومية
القوية ,واملطالبة دوم ًا بعودة الالجئني الفل�سطينيني من
خالل تطبيق القرار الدويل  194ال�صادر عن هيئة الأمم
املتحدة  ,وال��ذي يلزم العدو ال�صهيوين بعودة الالجئني
�إىل ديارهم التي طرد منها ق�صراً ,بقوة ال�سالح على يد
قوات االحتالل� ,إال �أن ما يزال �أكرث من نحو املليون عربي
فل�سطيني مت�شبثني ب�أر�ضهم ووطنهم م�ستع�صني على قوانني
االحتالل ,وق�سوته العن�صرية كما �أنهم راف�ضني عملية

هو رمز الثبات والن�ضال الوطني
الفل�سطيني �ضد العدو ال�صهيوين
املحتل.
االندماج ,والتعاي�ش مع االحتالل ,وحتى �أنهم ينا�ضلون
لإف�شال م�شروع حكومة الكيان ال�صهيوين بيهودية الدولة
الذي �أ�صبح �شعار يتقرر كل يوم ,وبد�أ يتفرع عنه قوانني
لي�ضع نف�سه يف مو�ضع االهتمام ,وال�سجال  ,والأخذ  ,والرد
يعد هذا االعرتاف
� .إن كل من يعرتف بالعدو ال�صهيوين ّ
بيهودية ال��دول��ة ,وبحق ه��ذا العدو املحتل يف الوجود
على الأرا���ض��ي العربية ,والكيان ال�صهيوين ي�سعى دوم ًا
لنيل االع�ت�راف ب��ه ,وب��وج��وده من ال��دول العربية ,كما
�أن��ه يريد االع�تراف العلني بيهودية الدولة كما يعنيه
ذل��ك م��ن االع�ت�راف باحلق التاريخي بيهودية الدولة
يف فل�سطني,وهذا رمبا يعتذر ال�شعب الفل�سطيني ويدفع
التعوي�ضات للكيان ال�صهيوين الغا�شم  ,واملغت�صب للأر�ض,
وللإن�سان...
�إن هذا هو مطلب حكومات الكيان ال�صهيوين من ال�سلطة
الفل�سطينية لالعرتاف بيهودية الدولة مقابل جتميد
اال�ستيطان ملدة ق�صرية ,وحمدودة,وهذا يعني االعرتاف
بحقها التاريخي بالوجود على �أر���ض فل�سطني ,كما �أن
�شعار يهودية الدولة لي�س مطروح ًا الآن  ,ولي�س وليد ًا
�أو جديد ًا بل هو �إ�سرتاتيجية يجري تطبيقها على مراحل
متعددة ,وال�شعب العربي الفل�سطيني وجميع ف�صائله
املقاومة يرف�ضون هذه الدولة �أو حتى بوجود �أي م�ستعمرة
على �أر���ض��ه��م ,وي���ؤك��دون ك��ل ي��وم ارتباطهم  ,ووالءه��م
بالأر�ض  ,وانتماءهم لهويتهم العربية .لقد قامت حكومة
العدو ال�صهيوين منذ بدء احتالل فل�سطني ,وذل��ك عام
/1948م بهدم  250قرية عربية  ,واغت�صاب �أرا�ضيها
 ,و�آل��ت �إليها �أرا���ض �شا�سعة �أي�ض ًا عقب توقيع اتفاقيات
الهدنة عام /1948م  ,وبعد ذلك قامت حكومة االحتالل
ب�إجراءات تع�سفية  ,امتلكت مبوجبها �أرا�ضي عربية كثرية
,و�أ�صدرت قوانني خا�صة ,وخبيثة لتربير العدو ال�صهيوين
للم�صادرة ,وللتمهيد مل�صادرات جديدة  ,واعتماد ًا على هذه
القوانني التي مت بها �سلب الكيان ال�صهيوين حوايل مليون

حتولت القرى العربية �إىل �ساحة
مواجهة ,وحرب حقيقية واجهت فيها
اجلماهري قوات االحتالل باحلجارة,
وبالإطارات امل�شتعلة.

دومن من �أرا�ضي العرب الفل�سطينيني  ,بالقوة  ,والتي ميلكها
العرب يف فل�سطني املحتلة  1948بالإ�ضافة �إىل ماليني
الدومنات التي ا�ستولت عليها  ,وعدتها �أمالك غائبني كما
�صادرت جميع الأرا�ضي الأمريية ,التي تقدر نحو  3ماليني
دومن ,وبهذا و�صلت ن�سبة الأرا���ض��ي امل�صادرة من العرب
�إىل نحو  70%من م�ساحة �أرا�ضيهم مبوجب العديد من
القوانني اخلا�صة التي كانت ت�سن لهذه الغاية� ,أو تلك
التي �أورثتها حكومات االحتالل ال�صهيوين عن حكومة
االنتداب الربيطانية  ,وخا�صة قانون الطوارئ االنتدابي
لعام /1945م  ,وهناك �أمثلة لبع�ض القرى التي مت
م�صادرتها بالقوة  ,منها قرية �إفرث  ,كفر برعم  ,قرية
الرامة ,قرية عنان  ,ح�سام قطيه  ,اجلاعونة  ,العبا�سية ,
بطاط  ,جمدل غزة ,وهذه القرى التي مت اال�ستيالء عليها
تقع يف اجلليل الغربي �شمال فل�سطني كما مت �إخالء /13/
قرية عربية يف وادي عارة �إىل خارج فل�سطني املحتلة ,
و�أخليت ع�سكري ًا قرية البو�شاب ق�ضاء �أم الفحم ون�سفت
بيوتها وكذلك حدث لقرية �أم الفرج قرب نهاريا ,وهكذا
�أ�صبح بع�ض العرب الفل�سطينيني الجئني يف وطنهم و�أر�ضهم
املحتلة ,وارتكز امل�شروع ال�صهيوين االحتاليل على خطط
اال�ستيطان املبكر يف تهويد القرى العربية لطم�س مالحمها
العربية ,وقد ات�سعت خطط التهويد لت�صل �إىل �صحراء
النقب بهدف اال�ستيطان امل��دين  ,وال��زراع��ي  ,وجعلها
منطقة �صناعية ت�شغل م�شاغل اليهود العاطلني عن العمل
 .ورد ًا على �سيا�سة االحتالل ال�صهيوين هذه يف م�صادرة
الأرا�ضي  ,وخمطط التهويد  ,والقتل ,واملجازر اجلماعية
التي ارتكبت بحق املواطنني املدنيني الفل�سطينيني العرب,
وعمليات التهجري التي مار�ستها �آنذاك التي مازالت متار�سها
احلكومات ال�صهيونية حتى وقتنا هذا ,مت عقد م�ؤمتر يف
النا�صرة يف ال�ساد�س من �آذار /1976م متثل مبمثلني عن
ر�ؤ�ساء البلديات  ,واملجال�س املحلية يف املدن والقرى املحلية
يف �أنحاء اجلليل ,والذين ت�ألفت منهم اللجنة للدفاع عن
م�صادرة الأرا�ضي العربية ,وق��رر امل�ؤمترون الدعوة �إىل
�إ�ضراب عام يف جميع �أنحاء البالد يقوم به ال�سكان العرب
يف � 30آذار  1976لوقف املخطط ال�صهيوين يف �سيا�سة
م�صادرة الأرا�ضي العربية ,وبالفعل ا�ستجابت اجلماهري
العربية لهذه الدعوة ,وخرجت اجلماهري املنتف�ضة تردد..
عا�ش ال�شعب الفل�سطيني (الأر����ض لنا بالروح بالدم
نفديك يا فل�سطني)
وحتولت القرى العربية �إىل �ساحة مواجهة ,وحرب
حقيقية واجهت اجلماهري الغا�ضبة فيها قوات االحتالل
باحلجارة  ,وبالإطارات امل�شتعلة ,وكانت احل�صيلة ع�شرات
الإ�صابات يف �صفوف ق��وات االحتالل ,ودفعت اجلماهري
العربية �ضريبة هذه االنتفا�ضة الوطنية يف مواجهات
دامية مع العدو و� /6/شهداء  ,وع�شرات اجلرحى,واملعتقلني ,
وال�شهداء هم  ( :خريي يا�سني من قرية عرابة ـ خديجة
قا�سم �شواهنة ـ رجاء �أبو ريا ـ خ�ضر خاليلة من �سخنني
ـ ر�أفت علي زهريي من خميم نور ال�شم�س ـ حم�سن طه من
كفر كنا ) ,وحتى الآن مل يزل ال�شعب العربي الفل�سطيني
يف فل�سطني املحتلة ,و خارجها من الالجئني يحيون هذه
املنا�سبة التي �أ�صبحت ظاهرة وطنية يف حياة ,وتاريخ
ال�شعب الفل�سطيني حتى يومنا هذا هو يوم الأر�ض .

قضايا وآراء

عرب الأم�س
يف �سياق مقابلة مع الفيل�سوف والريا�ضي الفرن�سي امل�شهور
رينيه ديكارت [ � ] 1650 - 1596سئل« :ممن تعلمت
فل�سفتك»؟ ف�أجاب« :تعلمت فل�سفتي من العرب» .اعرتف بذلك
لأح��د كتاب فرن�سا ال��ذي كان يعد كتابا عن عباقرة القرن
ال�سابع ع�شر يف الن�صف الأول منه .
ومعروف �أن ديكارت لي�س الوحيد الذي اعرتف بف�ضل الفكر
العربي عليه كما على الغرب عموما  ،و�إمن��ا هناك �آخ���رون من
�أعالم املعرفة امل�شاهري الذين كانون يدينون لعرب الأم�س بالف�ضل
عليهم ويعرتفون بذلك .من ه�ؤالء �أناتول فران�س 1964-1880
] الذي قال «حبذا لو �سار العرب قدما نحو باري�س �إذن لعجلوا
باحل�ضارة قبل ق��رون .كذلك يقول امل�ست�شرق الفرن�سي الكبري
لوي�س ما�سينيون « 1962-1883يجب على املدنية الغربية �أن
ت�ستعني مبا يف الثقافة ال�شرقية من قوى روحية ومثل عليا حتى
تتجنب اال�صطدام وال�سقوط» .ومن ه�ؤالء الكبار �أي�ضا قول العامل
الإ�سباين وا�سع ال�شهرة ال�سنيور بيدرو دي الباركا 1681-1600
]«يعود الف�ضل يف نه�ضة �إ�سبانيا �إىل العرب وقول �أمري �شعراء
الإ�سبان فرن�شي�سكو فيال�سبا�سا» �إن الغرب مدين للعرب ب�أرق ما يف
�شعره و�أنقاه .
هذه ال�شهادات – وهي جمرد مقتطفات من �أقوال علماء ومثقفي
الغرب – تذكرنا ب�أ�سالفنا من العلماء واملفكرين الذين نتغنى بهم
ولكننا تخطينا تبعات ما تركوه لنا من �آثارهم التي �أثرت يف الفكر
الغربي فتمكن الغرب من ا�ستثمارها وبذلك غدونا نحو �أتباعا �أو
�شبه �أتباع ملا تركه لنا الغرب من نتاج يف حقول املعرفة ب�شكل عام.
عرب الأم�س كانوا قادرين على �إثبات ح�ضورهم خارج �أوطانهم
يف ال�ساحات الفكرية ,ومتكنوا من ترك ب�صماتهم يف فكر الغرب،
ورمبا حتى يومنا هذا ولكن ،للأ�سف ،يف زمن مل يعد يعنينا من ه�ؤالء
الكبار غري التغني ب�أ�سمائهم .
�صحيح هو �أن املا�ضي له خ�صو�صيته يف جمال الفكر العاملي  ،كما
هو حاله يف الزمن الراهن ،ب�شكل �أو ب�آخر ،ولكن ما الذي مينع من
ن�شر خمتارات من نتاج كبار مفكري عرب الأم�س ،بطبعات �شعبية
خمت�صرة  ،ليكون �أبناء اجليل احلايل على معرفة مبا�ضي �أ�سالفهم
من عظماء املعرفة يف �شتى فروعها� ،سواء كانوا على مقاعد الدرا�سة
�أو بعدها ؟
�إن ع��رب اليوم لي�سوا ،بالت�أكيد  ،كعرب الأم�س قادرين على
تخطي حدود �أوطانهم و�صوال �إىل الغرب � ،إال فيما ندر بالرواية –
على �سبيل املثال -ومن هنا كونهم ما زالوا يف موقع املتلقي ومن هنا
�أي�ضا �سقطتهم يف خندق الفرقة التي تباعد بينهم مع م�ضي الزمن
ومع ات�ساع رقعة م�سافات التالقي فيما بينهم .
ترى �إىل متى �سيطول الزمن ليكون للفكر العلمي العربي ح�ضوره
يف الغرب من جديد ؟

• �أ.مالك �صقور

نقطة على حرف

�شعب �سعيد

•د .ا�سكندر لوقــا

�أنفا�س
اليا�سمينة
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و�أع��ود �إىل �صاحبي الذي اعتكف مكتئب ًا ،جراء ما يجري يف العامل ،من ظلم وقهر وا�ستبداد وغزو
وطغيان وقتل ونهب وا�ستكبار ،خا�صة ،يف العامل الثالث ،و�إن �شئت يف العامل الإ�سالمي؛ يف م�شرقنا «الرائع
قرر �صاحبي املكتئب �أن يعتزل،
والبهيج» – مهد احل�ضارات ،ينبوع الديانات ،ومن�ش�أ الثقافات – فج�أةّ ،
ف�أغلق املحطات الف�ضائية ،و�أوقف ال�شبكة العنكبوتية ،وف�صل هاتفه املحمول والعادي ،علّه ي�سرتيح
ب�ضع �ساعات على الأقل من كل املزعجات واملنغ�صات املحلية والإقليمية والعاملية ،وملّا كان ال غنى لنا
عنه ،اقتحمت خلوته و�أزعجته.
قال:
�أال يحق لرجل �سبعيني مثلي �أن يح�صل على �إجازة� ،أرتاح فيها ،على الأقل� ،سويعات من وجع الر�أ�س ،ونفخ
القلب ،جراء الكذب والرياء والنفاق وموت ال�ضمري الإن�ساين ،لقد تلفت �أع�صابي ،فما عادت حتتمل منظر
العنف ،واجلرمية املنظمة ،والقتل الوح�شي ،والذبح املجاين ،وخطف �أنا�س �أبرياء من �أجل الفدية ،من
غري ال�سطو على ال�سيارات ،و .و .ثم تابع قائ ً
ال :هل يوجد عنف ،و�سفك دماء� ،إال يف هذه املنطقة التي
تُ�سمى بالد الإ�سالم من باك�ستان و�أفغان�ستان والعراق وليبيا وفل�سطني ،و�سورية واليمن؟ حلظتئذ �س�ألته:
هل يوجد �شعب على هذه الكرة الأر�ضية يعي�ش مطمئن ًا ،هادئ البال ،مرتاح ال�ضمري ،ميكن �أن ي�ضرب به
املثل؟
ُ
كنت قد تُرجمتها
فابت�سم �صاحبي ،وقال :خذ هذه املقالة،
عرثت عليها منذ �أيام ،بني �أوراقي الكثريةُ ،
من زمن بعيد ،ومل تن�شر ،وهي نق ً
ال عن حتقيق �صحفي قدمي �أجرته جملة [نيديليا = اال�سبوع]
ال�سوفيتية ال�صادرة يف مو�سكو يف اخلام�س من كانون �أول عام �( ،1964أي ،قبل �أن تولدون جميع ًا).
عندما قر�أت املقال اكت�شفت جهلي ،ف�أنا ،مث ً
ال ،مل �أ�سمع ب�شعب يدعى (�شعب الهونزا)..
ابت�سم �صاحبي ثانية ،وقال :هل تعلم ملاذا يعي�ش �شعب (الهونزا) �سعيداً؟ قلت ب�سرعة :ل�سببني اثنني:
الأول :يخ�ضع لقانون واحد .والثاين :بعيد عن منتجات احل�ضارة الغربية .فقال :لأنه �شعب ال يريد
املال .ا�ست�أذنته بن�شر مقاطع من تلك املقالة الهامة ،والآن� ،أعود و�أ�ست�أذنه لن�شرها يف «الأ�سبوع الأدبي»
– ولقد جاء يف املقالة:
«يف كل عام ينزل رجالن قويان من اجلبال يف الق�سم ال�شمايل املتطرف من بالد الهند ،يقومان برحلة
املجد
طويلة جداً ،م�شي ًا �إىل مدينة بومباي ،ليقابال الآغاخان ،وهذان الرجالن ر�سوال �شعب (الهونزا) ّ
الذي ي�سكن يف جبال همااليا ،على ارتفاع �ألفي مرت .يظهر هذان الرجالن مبظهر غريب ..رجالن قويان،
يتمتعان بقوة ون�شاط بعد رحلة �شاقة طولها �ألف كيلو مرتاً ،عرب البالد ،حيث ال�سهول وال�صحارى،
واجلبال ،والأدغ��ال ،والغابات ،لأن �أع��راف �شعب الهونزا وتقاليده تقت�ضي �أن يذهب ُر ُ�سل منهم �إىل
بومباي لكي ي�سلّموا التربعات التي جمعها �شعبهم �إىل الآغاخان .لأن هذا ال�شعب ال ين�شد �سعادته يف
املال» لكن الق�صة مل تنته بعد.
ف�إىل الأ�سبوع القادم

ديوان �شعر جديد لل�شاعر املعروف �إبراهيم عبا�س يا�سني ،جاء حتت
عنوان (�أنفا�س اليا�سمينة) وهو �صادر عن من�شورات الهيئة العامة
ال�سورية للكتاب ،وقد �ضم جمموعة من الق�صائد املن�شورة التي تعرب
عن جوالن الإبداع وعلوه ومكنته.
من �أجواء الديوان نختار:
�صوتك فاحتة ال�صلوات
وخامتة املراثي
بكاء كمنجات
و�أنّات نايات م�سكونة بلهفة الع�شق
و�أمطار اللوعة
رف ع�صافري م�سائية
و�أ�سراب فرا�شات ملونة.
�صوتك ق�صائد حب بي�ضاء
يف �أزمنة ال�سواد والكراهية
�أنا�شيد براءة يف مدائن الزيف واخلديعة
ويكفي �أن ي�أتيني �صوتك كقبلة �صباحية
�شفتي
لتربعم �أزهار الكلمات على
ّ
وتنمو لع�صافري الروح� ..أجنحة.

�شيبتي ..من يا�سمين
ديوان �شعر جديد لل�شاعر جمال امل�صري �صدر حديث ًا يف مدينة
دم�شق حتت عنوان (�شيبتي ..من يا�سمني) ،وقدم له املهند�س
عبد اهلل احلالق بقوله :وك�أن الق�صائد يف ديوان (�شيبتي..
من يا�سمني) ق�صو ٌر رخامية مبداخل من خ�شب ،فت�سهل مل�سرتق
النظر من فتحات املدخل �أن يك�شف �أ�سرار الرخام.
من �أجواء الديوان نختار:
�أجنٌّ ،
�أقوم الليل يف و�ضح النهار
�أخبيء يف �ضفائرها انهياري
فت�صرخ ملء دمعتها
�س�أرجع لو على نع�ش
فكن �إكليل ورد ..بانتظاري.
جاء الديوان يف حوايل � 115صفحة من احلجم الكبري.
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• �أحمد �سعيد هوا�ش
حم�ص� ..أم احلجارة ال�سود
كما �سماها ال�شاعر الكبري
ن�سيب ع��ري�����ض��ة ب��ن حم�ص
ال��ت��ي ت��رك��ه��ا م��ه��اج��راً ،فحن
�إليها وبكاها ب�أ�شجى الأ�شعار،
حم�ص مدينة خالد بن الوليد
ال��ب��ط��ل ال��ع��رب��ي� ،سيف اهلل
امل�سلول على �أعداء الإ�سالم..
حم�ص ،مدينة فر�سان ال�شعر
وال���ب���ي���ان ،م��دي��ن��ة دي���ك اجل��ن
وعبد احلميد الزهراوي ،وعزة
اجل���ن���دي ورف���ي���ق رزق ���س��ل��وم،
وحميي الدين الدروي�ش وو�صفي
القرنفلي ،ونظري زي��ت��ون ،وعبد
ال�����س�لام ع��ي��ون ال�����س��ود ،وعطا
اهلل امل��غ��ام�����س ،وع��ب��د البا�سط
ال�صويف و�سامي الدروبي وحافظ
اجلمايل ،ورفيق فاخوري ،وعبد
املعني امللوحي...
ح��م�����ص ه����ذه ي���ت��راءى يل،
رغ����م م���ا ع����رف ع��ن��ه��ا م���ن حب
للنغم وال��ط��رب وامل����رح �أ�ضفى
عليها �أ���س��اط�ين ال��ف��ن وال��ط��رب
من �أبنائها مل�شهورين� ،أق��ول �إين
�أرى م�سحة ح��زن تكون قا�سم ًا
م�شرتك ًا بني مبدعيها الراحلني
املذكورين وغ�يره��م ...انعك�ست
يف �إبداعاتهم الأدبية وال�شعرية
وكانت حم�ص يف �ضمريهم وقلبهم
و�أدبهم ...فكونوا دوحة الأدب
�صنو
وال�شعر وال��وط��ن��ي��ة وه��م
ٌ
لدوحة امليما�س اجلميل.
وم��ن ه��ذه ال��دوح��ة البا�سقة،
كان �أ�ستاذنا الأدي��ب املربي عبد
امل��ع�ين امل��ل��وح��ي ال���ذي رح��ل عن
دنيانا م�أ�سوف ًا عليه يف ربيع عام
2006م.
ول��ق��د ع��رف��ت الأ���س��ت��اذ عبد
املعني امللوحي منذ �أك�ثر من ربع
قرن م�ضى يف دار جملة الثقافة
التي ي�صدرها ال�شاعر الأ�ستاذ
مدحة عكا�ش رحمه اهلل ،و�أهدى
يل الأ���س��ت��اذ امللوحي الكثري من
م���ؤل��ف��ات��ه ،ك��م��ا ك���ان ي��ق��دم يل
امل�ساعدة وير�شدين �إىل م�صادر
تعينني يف �إجن�����ازي لكتابات
ع��ن بع�ض ال�شعراء املعا�صرين
الراحلني.
وق���د اط��ل��ع��ت وق�����ر�أت بع�ض
كتبه� :أذكر منها:
 1ـ ق�صيدتان� :إ���ص��دار دار
ل�سان العرب 1970م دم�شق.
دي��وان �شعري ي�ضم ق�صيدته
«ب��ه�يرة» التي رث��ى فيها زوجته
«بهرية التي توفيت 1947م ،وهي
ق�صيدة من �أروع ما قيل يف الرثاء
وق��د ج���اوزت �أب��ي��ات الق�صيدة
ث�لاث��م��ئ��ة ب��ي��ت ،وح�ي�ن ق��ر�أه��ا
الدكتور جميل �صليبا� ،أده�شته
وقال:

 1917ـ 2006م

«مل �أ�سمع ل�شاعر �شرقي �أو
غربي قدمي �أو حديث �أعظم من
ه��ذه الق�صيدة ،لقد �ضمنت له
اخللود»».
م��ن ه��ذه الق�صيدة «املعلقة»
نذكر منها الأبيات:
�أحبيبتي ال تطلبي مني الوفاء
وال الأمانة
�أ�صبحت �شيئ ًا لي�س ي��دري ما
الوفاء وما اخليانة
الرو�ض والأطيار والأنهار قد
ن�سيت هوانا
وم�ضت ـ كما كانت ـ تفي�ض من
احلنان على �سوانا
وال�شم�س مازالت ـ كما كانت ـ
تغيب وت�شرق
والغ�صن ي��زه��و ،ح�ين يلم�سه
الربيع ويورق
ومل يكتف ال��ق��در مب��ا �أن��زل��ه
بال�شاعر ،بل انتزع منه ،ابنته
ال�����ش��اب��ة «ورود» ال��ت��ي توفيت
1970م ،فجدد غيابها �أحزانه،
ف��رث��اه��ا بق�صيدة �أخ����رى ،وهي
بنف�س امل�ستوى الفني الرفيع
لق�صيدة «بهرية» وتقع الق�صيدة
يف  240بيت ًا.
 2ـ دفاع عن �أبي العالء املعري،
�إ�صدار دار الكنوز الأدبية ،بريوت
1994م وفيه يدافع امل�ؤلف عن
�أبي العالء املعري ملا حاق به من
ظلم حني زعم كثري من القدماء
واملحدثني �أن��ه ك��ان ملحداً ،وما
حل��ق ب��ه م��ن �إه��م��ال �شاعريته،
ف�أبرزه م�ؤمن ًا م�سلم ًا ،وحتدث عن
�شاعريته.
 3ـ م���واق���ف �إن�����س��ان��ي��ة يف
ال�شعر ال��ع��رب��ي ـ دار احل�ضارة
اجلديدة ـ ب�يروت 1992م جمع
فيه امل���ؤل��ف  60موقف ًا �إن�ساني ًا
يف ال�����ش��ع��ر ال��غ��رب��ي ،ت��ب�ين �أن
ال�شعر العربي م�شحون باملواقف
الإن�سانية ،خالف ًا ملا يزعم بع�ض
امل�ست�شرقني ،وهي مواقف ت�شرف
ال�شعر العربي وال�شعر العاملي.
 4ـ عبد املعني امللوحي يرثي
نف�سه ،دي���وان يف ق�صيدة ـ دار
جملة الثقافة 1984م يرثي
ال�شاعر نف�سه يف ق�صيدة تقع
يف  167بيت ًا يتعر�ض فيها �إىل
�أ�سباب رثاء نف�سه و�إىل مراحل
ح��ي��ات��ه (ال�����ش��ب��اب ـ ال��ك��ه��ول��ة ـ
ال�شيخوخة) ور�ؤيته ملا بعده �أو
موقفه م��ن ال�شعوب وال ين�سى
و�صيته:
وداع ًا بني الدنيا وداع م�سافر/
�إذا ما �شجا لأحرار يوم ًا فراقيا
وفيها يقول:
�أال فاجعلوا الأك��ف��ان �أوراق
دفرتي/ونع�شي يراعي واخليوط
مداديا

���ض��ع��وا حت��ت ر�أ���س��ي م��ا كتبت
و�سادة/وال جتعلوا ل�صخر الأ�صم
و�ساديا
لعلي يف قربي �أطالع �صفحة/
ف�أملح يف تلك ال�صحائف ذاتيا
�إن ح���ب ال���راح���ل الأ���س��ت��اذ
امللوحي مل�ؤلفاته الكثرية ،وحبه
للمطالعة وت�صدره وراء طاولة
مكتبه ،ومن جوانبه رفوف الكتب
العامرة بالكتب القيمة مي�شي معه
�إىل اللحد لأنه الهاج�س الأهم يف
حياته فهي حياته الدائمة التي
عا�شها وخا�صة يف �أواخر حياته،
فكان كراهب يف �صومعة ،ال يفارق
مكتبه �إال لل�ضرورة...
(ت��ذك��رت م��ن يبكي علي فلم
�أج���د)����/س���وى قلمي وال��ط��ر���س
واحلرب باكيا
ومكتبة �أودعتُ روحي رفوفها/
تكاد �إذا ما مت ت�سعى �أماميا
ومن�ضدة �سوداء كاد حديدها/
يذوب �إذا الإلهام �أعر�ض نابيا
 5ـ يف ب���ل���دي ال�������ص���غ�ي�ر ـ
احلبيب حم�ص ـ الطبعة الأوىل
2002م...
وفيها �صب امل�ؤلف حبه حلم�ص
ولأ�صدقائه الراحلني من �أبناء
حم�ص فدون ما قاله يف رثائهم:
حم��ي ال��دي��ن ال��دروي�����ش ،نظري
زي��ت��ون ،ن�سيب عري�ضة ،رفيق
الفاخوري ،ر�ضا �صايف الذي قال
فيه:
«ي��ا �أب���ا جن��م! ا�سمح يل و�أن��ا
�أك��ت��ب رث���اءك �أن �أرث���ي نف�سي
و�أمتي والإن�سانية جمعاء ...يا
�أبا جنم من قال لك �إن ال�صخور
التي جتثم فوق �صدرك يف قربك
�أثقل من الهموم التي جتثم فوق
�صدر �أمتي وبالتايل فوق �صدري».
�أال نرى الأ�ستاذ امللوحي يف رثائه
لأ�صدقائه لك�أنه يرثي نف�سه،
ونرى الأمل واحلزن يغمران قلبه
فيفي�ضان ب���أدب و�شعر �سام ،وما
ه��ذا الأدب وال�شعر �إال ع�صارة
الأمل ال��ذي وق��ع على نف�س �أبي
فرا�س احلمداين الفار�س ال�شاعر
�صاحب النف�س الكبرية ال�صافية
املبدعة التي �أ�سمعتنا «الروميات»
اخل���ال���دة ،ت��ل��ك الق�صائد التي
تفي�ض باحلزن املفعم بالأ�سى...
وم����ن ق��ب��ل��ه �أ���س��م��ع��ن��ا ال�����ش��اع��ر

طرفة بن العبد احل��زن والأمل
ال��ذي �أ�صابه من �أقربائه ..ثم
ال�شاعر املرهف احل�س �أبا القا�سم
ال�����ش��اب��ي ...ه�����ؤالء ال�����ش��ع��راء
الذين اكتووا بنار الأمل واحلزن
ف���أب��دع��وا وت��رك��وا لنا م�ؤلفات
زاخرة بالإبداع ..فالأمل ينبوع
العبقرية لكل �إن�سان �شاعر فنان
�صهره الأمل وعذبته الأوج���اع
ونال من احلرمان يف �أية ناحية
من نواحي احلياة ليتفجر قلبه
ب���أب��دع ال�صور و�أب���دع الأحل���ان،
وذلك ما ات�سمت به حياة املرحوم
عبد املعني امللوحي فكان �إبداعه
نتاج �أمله وحزنه..
ه��ذا الإب����داع واحل���زن نقلهما
لنا الراحل عبد املعني امللوحي
م�����ص��ور ًا ح��ي��ات��ه ع��ن��د الرحيل
فيغنينا ع��ن م�����ش��اه��دة مرا�سم
الرحيل؟ �إذ قال م�ؤبن ًا الأدي��ب
نظري زيتون وخماطب ًا �إياه:
« ...قل لبنات حم�ص ي�سفحن
على عيونهن اجلميلة عربة ..قل
لرجال حم�ص يلقوا على جثتي
كم�شة م��ن ت���راب ،ق��ل ل�صاحب
ال��ن��ول يف ب��اب ال��دري��ب يعد يل
كفن ًا باهر الن�سيج ..قل للحفار
ي�شق يل قرب ًا يف الرتاب الأحمر
على درب ف�ي�روزة ،قل للحجارة
ت��ت�ل�ألأ حت��ت م��ع��ول��ه ،الأح��ج��ار
ال�سود كما يتلألأ املا�س».
نعم لقد حب �أديبنا الكبري عبد
املعني امللوحي حم�ص حب ًا كبري ًا
ملك قلبه وروح��ه وك��ان قد نعى
غربته عنها ،واكتفى بزيارتها
�شهر ًا واحد ًا يف ف�صل ال�صيف من
ك��ل ع��ام ي�ستعيد فيه ذكرياته
يف ب��ل��ده احلبيب حم�ص ،ي��زور
فيه �أقرباءه و�أ�صدقاءه ،ويرثي
الراحلني منهم:
ً
�أ�أب��ك��ي ك��ل ي��وم ���ص��دي��ق��ا/وال
علي غد ًا �صديق
يب َكى َّ
وما �ضاقت على قلبي املراثي/
ولكن بكرثتها �أ�ضيق
غريق يف الدموع ويف امل�آ�سي/
َ
ال�شط الغريق
متى يطفو على
نعم ك��ان الأدي����ب عبد املعني
وف���ي��� ًا ل��ب��ل��ده ح��م�����ص ول��وط��ن��ه
����س���وري���ة ،ولأم����ت����ه ال��ع��رب��ي��ة
والإن�سانية جمعاء ،وكان يت�أثر
ب�أي حادث يح�صل يف �أي بلد من
العامل ويت�أثر فيها ...وكان حبه
حلم�ص ال يو�صف ولك�أنه �أراد ـ
دون �أن يدري ـ �أن يجاري �صاحب
كتاب« :داغ�ستان بلدي لر�سول
حمزاتوف» الذي ترجمه ،وكان
�آية يف حب الوطن كما كان كتاب
«حم�ص بلدي احلبيب ال�صغري
ح��م�����ص» درة يف ح���ب ال��وط��ن
وعرو�سه «حم�ص»..
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• حممد �سمري جعارة
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 /و�أنْ ُي�ساهموا
ً
للوطن و�شع ِبهِ يف �صن ِع ال�سال ِم
خمل�صة
,
ِ
ب�سبب
/
أرجح
�
يت
��ذي
ل
ا
م
ال�سال
هذا
/
ُ
ِ
ُ
ً
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وم�ستقبل الأجيالِ
التي �ست�أتي من بعدِ نا ؟
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�أيها ال�سيا�سيون  ,واملُتحاربون  ,دعونا
ُ
الهدف دعونا ننقذ
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ال�سال ُم والأمانُ واال�ستقرا ُر ل�سورية.
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طفولة !!....
•موفق نادر
ولد من ال�شباك مي�سك غيمة من �شعرها
تن�سل من يده بال دمع
رفيقته ابنة اجلريان تعجب :
ـ كيف ؟!
ما يف بيتهم ماء لي�شرب ؟!
هو ال يراها
كان مدهو�ش ًا
ملاذا الغيم جاء وراح
ما يف جيبه مطر ؟!
�أكان الغيم كذاب�آ وذاك الربق �أكذب ؟!
من �سوف يخرج للع�صافري ال�سنابل
كي تزق فراخها حب�آ
وهل مت�شي ال�سواقي
كي ترود بنات عر�س ماءها
�أو ي�ستقي يف ال�صيف �أرنب ؟
يتحري الولد :
الغيوم تروح هاربة
فتبت�سم ال�سماء بخفة
والبنت يف �شباكها حزنت
متنت لو تنبه مرة
و�أ�شار :
القيني لنلعب !
لفتتني هذه الق�صيدة العذبة لل�شاعر �أحمد يو�سف داود و�أثارت
يف �شجون�آ قدمية !
منذ زمن قدمي انتبهت و�أن��ا �أمتلى الأدوات وطرائق الفن التي
تتوا�شج لرتتقي بالكالم لي�صبح ن�ص�آ باهر�آ يف الأدب الطفلي �أن
ثمة رزمة من ال�سمات ال يتحقق للن�ص الراقي رقيه �إال بها  ،و�أرى
�أن الق�صيدة املرقونة �أعاله جت�سد هذه املوا�صفات ب�أو�ضح حاالتها :
�أو ًال  :ال �أظ��ن �أن ال�شاعر حينما بزغت الق�صيدة على بيا�ض
�أوراق��ه كان يتق�صد �أن يكتب ن�ص�آ طفلي ًا ،لكن العفوية والتلقائية
والعذوبة املن�سابة دون �أي زيادات وا�ستطاالت لغوية هي التي �شكلت
ن�سغ ًا حرك �أفنان الن�ص فحتم مثل هذا االنطباع وقدا بدا نا�صع ًا
جلي ًا .
ثاني ًا  :ت�شكلت الق�صيدة على ن�سق حكاية يت�صاعد خيطها
الدرامي فيكون لها نقطة احتدام ت�شوق املتلقي ليبد�أ حالة البحث
واللوبان املمتع من �أجل توقع النهاية للحدث املت�صاعد  ،ثم تاتي
القفلة الفنية �ضربة معلم فنان ؛ حمققة �أهم ملمح يف الأدب الطفلي
البارع ؛ الطرافة وخفة الظل وامل��زاج الطفلي النازع �إىل اللعب
والرتفيه .
ثالث�آ :امل�شهد مر�سوم بري�شة فنان يتقن م�سرحة احلدث من خالل
براعة احل��وار وتوزيع االدوار واختيار املكمالت املنا�سبة لبيئة
امل�شهد فالإطار العام يت�شكل من طفل يطل من �شباكه مت�شبث�آ ب�شعر
غيمة وقبالته رفيقته ابنة اجل�يران ذات القلب املكتنف باحلب
ترمقه دون �أن يراها وت�شاركه غ�ضبه على هذه الغيمة الكاذبة التي
�أحزنت رفيقها فدخل يف عتاب مفرت�ض معها وقد تو�سم فيها املطر
وف��رح ال��روح لكن ال�سحابة مرت من دون �أن ت��زرع الفرح �أو تروي
العط�ش امل�ستفحل  ،وقد كان تعبري الق�صيدة عن حالة العط�ش طفلي�آ
بامتياز فكم من الكائنات الرقيقة �ستعود خائبة ،الع�صافري لن تزق
فراخها وبنات �آوى لن ت��رود الينبوع لكي ت��روي غليلها بعد طول
ظم�أ  ،ويكتمل امل�شهد بانفتاح نافذة هي االكرث عفوية وعذوبة يف
ال�صراع ؛ فالطفل منذ البداية ظل من�شغ ًال بالغيمة امل�شاك�سة ومل
يلتفت لريى جارته ال�صغرية وهي تت�ضامن مع خ�سارته املطر والفرح
 ،فت�أتي �أمنيتها الأخرية لأنها  -لو حتققت  -لعدلت اخل�سارات كلها
 ،كم متنت الطفلة لو �أن رفيقها ن�سي الغيمة حلظة و�أ�شار لها ليلعبا
مع ًا كما اعتادا  ،وبهذه اللفتة البارعة يكتمل امل�شهد الطفلي بدفقة
عاطفية جاحمة ولذيذة !
رابع ًا  :مل ي�ضطر ال�شاعر ليدخل يف لعبة(الأن�سنة) التي غالباً
ما قيدت الن�ص الطفلي بنوع من احلذلقة واالفتعال وابعدته عن
العفوية والتلقائية اللتني من دونهما ال يحت�سب الن�ص من �ضمن
الإبداعات الطفلية  ،ورغم �أن ال�شاعر مل يعقد حوار ًا بني الطفلني
لكن التداعي الداخلي عو�ض حرارة احلوار التقليدي بفنية �أعلى.
�أخ�ي�ر ًا :مع �أن الق�صيدة مكتوبة للكبار لكن لغتها من ناحية
�سهولة وعذوبة املفردات وبناء اجلمل الق�صرية الناب�ضة باحلركة
ثم ال�صور املو�شاة بعنا�صر الطبيعة املحببة �إىل الطفل كلها �ساهمت
يف تقريب الن�ص من ع��امل الطفولة الباذخ وال�ثر .ومل يكن ذلك
مفاجئ ًا من �شاعر و�أدي��ب فذ املخيلة مثل �أحمد يو�سف داود  ،و�أنا
�أحب و�أتر�صد ورود مثل هذه الن�صو�ص الطفلية عند كتاب كبار مل
يتق�صدوها �أ�ص ًال بل فا�ضت من خواطرهم العميقة فجاءت يف �صميم
الطفولة براءة وعمق ًا وثراء يف املخيلة الن�ضرية  ،وما �أكرث ما وجدت
�شبيه ذلك عند غ�سان كنفاين وعند كازانتزاكي وحمزاتوف وعند
�آخرين من املبدعني الأفذاذ من العرب والأجانب.
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د.ح�ســن حميد

بائع الكتب ()2
ً
قلت قبال :إن هذه القصص القصيرة لألديب الروسي الشاب فيتالي
مالكوف ،شبيهة بقصص تشيخوف وبونين ،وتورغنيف ،بل هي سليلة
النسب إليها ،وقد ترجمها باقتدار وعافية عارفة باللغتين العربية
والروسية الصديق عياد عيد ،ولهذين السببين ،أعني غنى القصص
وأهميتها ،وغنى الترجمة وأهميتها ،أقبلت على هذه القصص بفرح
شديد ألنها أكدت لي أن هؤالء األدباء الروس الكبار ما كانوا طفرة
لألزمنة التي عاشوا فيها ،وإنما هم نبت حقيقي لتلك المناخات
الروسية المحتشدة بالحكايات واألخبار واألحداث واألسرار والفنون.
أولى هذه القصص الالذعة في حساسيتها ،والراعبة في جماليتها،
هي قصة (بائع الكتب) التي أخذت المجموعة عنوانها عنوانًا لها،
وهي قصة ثقيلة ،وفيها الكثير الكثير مما يعبر عن األحوال الروسية
في هذه الفترة ،والسيما إن تذكرنا بأن الكاتب فيتالي مالكوف بدأ
المناوشة مع القصة في عام  ،2009أي منذ ثماني سنوات ،وهذا بحد
ذاته أمر هش ،ألن كاتبًا يكتب منذ ثماني سنوات فقط حاز على شهرة
ضافية ،وراحت قصصه تنتقل من لغتها الروسية األم إلى لغات عالمية
معروفة ،لهو حدث أدبي ،وأي حدث ،حين تصير قصصه جسر عبور من
عالم تشيخوف إلى عالم تولستوي إلى عالم بونين إلى يومنا هذا..
وبالعذوبة ذاتها ،والمساهرة للقضايا الروسية المؤرقة ذاتها أيضًا.
(بائع الكتب) قصة شديدة التمسك بتقاليد القصة الروسية التي
عرفناها في أحسن تجلياتها ،فهي مبنية على افتتاح تأملي/إخباري
حول ُ
المناخ ،ثم االلتفات الكلي إلى مجموعة من القضايا المؤرقة
التي تدور مابين هذا االستهالل التأملي اإلخباري ،والخاتمة الراجة،
مثلما تدور مروحة ،وفي كل دورة نحن مع هواء جديد ،وأرواح جديدة،
وتجاذبات جديدة أيضًا.
زحفت الغيوم الثقيلة ببطء في
هكذا»:
هو
استهالل القصة وجيز،
ُ
السماء الرمادية مانعة الشمس من أن تفرح المدينة بالدفء والنور،
وراحت برك الطين تطلق الفقاعات على األرصفة ،واختبأ الناس من
مطر الخريف الوقح ،واستتروا تحت واقيات االكشاك ،والمحالت األقرب،
وبدؤوا يتقافزون باتجاه كل باب ّ
مشرع»
ومن بعد هذا التأمل ،والوصف ،واألخبار تنداح مفاعيل القصة،
فيحدثنا الكاتب عن السيد أندريه بائع الكتب العتيقة أو القديمة،
فيرسم لنا مشهدية ستصير هي الصورة المؤطرة حول (أندريه)
بائع الكتب الذي تنوس حياته ما بين عالمين أولهما خارجي يتمثل
بالبيت ،وزوجته وابنته الشابة ،والناس الذين يفدون عليه من أجل
اقتناء الكتب القديمة (المستعملة) أي التي قرأها اآلخرون ،وتخلوا
عنها بيعًا أو إهداء ،عالم خارجي ال يروق له وال يحبه ألنه عالم عصي
على المعرفة ،فهو ال يستطيع فهم تصرفات
على القوننه ،عصي ُ
زوجته المتطلبة التي تدين أسلوبه في الحياة ألنه عاجز عن تلبية
رغائبها ،وليس من رغائب لها سوى المال ،لكن المال ال يجري بين يدي
(أندريه) ،ولذلك ،فهو ،وعند كل عودة له إلى البيت ،في أول المساء
أو في آخره ،يستعد لتلقي وجبة كاملة من اإلهانات والتقريع ،بل من
ّ
والمسبات ،واالتهامات التي تنعته بأنه رجل بال طموح ،بال
الشتائم
حساسية ..ألن ابنته الشابة على وشك الزواج ،وهو ال يتدبر المال من
أجل اإلنفاق على متطلبات الفرح ،لهذا كره البيت ،الدائرة األهم في
عالمه الخارجي ،كما كره الناس الذين يتحيدونه ،والذين ال يدركون
أهمية الكتب وأدوارها في بناء الحضارات من جهة أخرى ،فال يظل من
بصيص بهيج في هذا العالم الخارجي الذي ُيتعامل معه سوى فتاة
مغرمة بالكتب تأتيه بين وقت وآخر ،تحدثه ،وتقبل عليه ،فيدق قلبه
لها ،وتزداد دقات قلبه حين يدرك أن الفتاة الشابة تأتي إليه ليس
من أجل اقتناء الكتب فحسب ،وإنما ألنها معجبة به ،فهو في الخامسة
والثالثين من عمره ،وهي شابة في أولى اندفاعات الشباب ،هي في
العشرين من عمرها ،تدخل إليه ،إلى قبوه الصغير نصف المعتم
الذي ّ
أجرته له إحدى مكتبات المدينة بسعر زهيد مع مئتي كتاب من
الكتب القديمة /المنسقة ،أي تدخل إلى عالمه الصغير (عالم الكتب)
وهي ترفع كتفيها وتبتسم ،وقد «ترامى شعرها األشقر الغامق على
كتفيها وظهرها أمواجًا َّحرة ،وفاحت منها رائحة زكية من عطر أزهار
المروج ،فمألت المكان كله» فيفرح بها (أندريه) ،ألنها تشكل الضوء
الخافت الوحيد الذي يراه في عالمه الخارجي النقيض لعالمه الصغير،
وهو ثاني العالمين اللذين ينوس بينهما ،أي عالم الكتب الذي يخضع
لقوانين صارمة ،هي قوانين المعرفة.
ال بل يصير هذا الضوء الصغير الخافت ،ضوءًا عميقًا يفترش صدر
(أندريه) حين تقول الفتاة له« :لدي اليوم مساء ما يكفي من وقت
الفراغ ،أال تريد أن نتنزه!» .رغبة تحيل (أندريه) إلى طائر يحلق في
الفضاء من أجل أن يواجه أسئلته المرة ،ما لهذه الفتاة الجميلة الغنية
التي جاءت في المرة األولى ،فاشترت الكثير من الكتب ،وها هي تعود
مرة ثانية ليس من أجل الكتب ،بل من أجل بائع الكتب لتدعوه إلى
الفتاة بنت العشرين ،وهو الرجل المتزوج ابن الخامسة
نزهة! ما لهذه
وهي ّ
تمد عتباتها من أجل عالقة عاطفية ،إنها عالم من
والثالثين،
التوهج ،وهو عالم من االنطفاء ..كل ما يرتديه من ثياب بائس ورث،
وكل ما ترتديه هي من ثياب زاه وغال وجميل.هي في صعود على
درج الحياة ،وهو في هبوط! وألن الرغبة أصابته ّ
برجة .يعتذر منها
«اعذريني ،فأنا مشغول اليوم ،واألمور ليست على ما يرام» ويشرع
في الحديث عن الكتب الجديدة التي اقتناها ،فتقترب منه ،فيشعر
(أندريه) أن اقترابها أسكره ،فقد سمع صوت أنفاسهاـ ،وانتشى
برائحة عطرها ،وتمنى أمرًا واحدًا هو أن تغادره سريعًا مصطحبة معها

عاصفة رغباته ومشاعره!
يسألها إن كانت ق��رأت كتبًا لمشاهير األدب الروسي ،فتقول :ال،
سآخذها جمعيًا ألنك تمتدحها! أنت صاحب ذائقة رفيعة .فيهز
أندريه رأسه ،ويقول «هذا هو الشيء الوحيد الذي َّ
لدي»!
وحين تمضي القصة إلى األبعد ،نرى الفتاة ،وعلى الرغم من صغر
سنها ،ترى ٌاألهمية كلها في (أندرية) بائع الكتب القديمة ،ألنه ،في
قناعتها ،رجل نادر ،رجل يعيش مع الكتب ،واألفكار ،وقناعتها أيضًا
بأن حياته مع الكتب هي حياة الغنى ،في حين يطارد اآلخرون ،من
الرجال والنساء ،المال وبطرق مختلفة ..لهذا تقول له »:لم يبق من
أمثالك أحد تقريبًا الجميع يطاردون (الدوالرات) و(المرسيدسات)» .
ويفرح أكثر حين تقول له »:إن الثروة ديكور مسرحي بذيء ال أكثر»!
وهنا ..وعند هذا القول يتذكر زوجته وابنته فهما ال تريدان من الحياة
سوى (الثروة)! وتأخذ الفتاة عددًا من الكتب وتنقده ثمنها فيحاول
الزوغان ،لكنها تصر .لذلك يصارحها ،وكأنه ّ
يحدث نفسه« :يبدو لي
أنك تجعلين مني مثاليًا إلى حد مفرط .لكني إنسان عادي تمامًا ،مثقل
بكومة من المشاكل المعيشية والمتاعب األسرية .إني فاشل ببساطة،
ولم أجد لنفسي مكانًا في هذه الحياة القذرة .افهمي هذا ،فالناس
من أمثالي سينقرضون مع الزمن ألن البالد تحتاج إلى أناس مختلفين،
وقحين وغير مبدئيين ،وقادرين على فعل أي شيء من أجل الوصول إلى
أهدافهم ،أما نحن فلسنا سوى مخلفات بائسة من مخلفات االشتراكية،
ممن آمنوا بسذاجة المستقبل المضيء ،إننا نفايات ،حثالة!»..
كان يود أن ّ
يكره الفتاة به ،أن يقتلع أمامها ..حضوره من الجذور!
رسمتها الفتاة!
أن يبدد أهميته ،وأن يمحو صورته الزاهية التي ُ
وتخرج الفتاة وهي تجهش بالبكاء ،لقد كسر حلمها كما تكسر المرايا!
أجل ،هذه هي النصوص الثقيلة وارتداداتها الخطيرة ،فعبر أسطر
وجيزة ،وعلى حامل عاطفي ،لخص طبيعة الحياة بعد فترة االشتراكية،
ووقف على رغائب الناس .واتهم أهل المشاريع الكبرى ،واألحالم
العظيمة (بالسذاجة) ،و(المثالية)! وفي لحظة الوداع ،في اللحظة التي
كان بمقدور أحدهما أن يستمع لآلخر ،قال لها« :أنا أحمق» ،وقالت
له « :إلى اللقاء»! فغادرت روح أحدهما اآلخر! ولكن المشهد لم ينته
ألن كل روح راحت تفكر بالروح األخرى ،وتجهر بلوم شديد لنفسها.
هو قال :لقد انهلت بمشاكلي على رأسها ،وهي قالت :لقد فاجأته
برغبتي! وغصتّ ،
وغص هي ألنها استعجلت التعبير عن عاطفتها
تجاهه ،وهو ألنه شعر بأنه لم يتعب الفتاة فقط ،بل أتعب الكتب
بموقفه منها ،ألنه رأى الكتب عابسة! وهذا ما يسمى في عالم الكتابة
باالنتقال من عالم إلى عالم ،أعني من العالم الخاص /الحال العاطفية،
ّ
والمتغيرات التي أصابته ومن العالم
إلى العالم العام/حال المجتمع
الحي ا(الفتاة) إلى عالم الجماد (الكتب) .وهكذا تظل القصة تتقلب
فيما بين العالمين حتى تجلوهما لنا تمامًا .تشير القصة إلى نفر من
الناس الذين يأتون إلى قبو (أندريه) وهم يحملون كتبهم القديمة من
أجل بيعها ،فيسمعهم يقولون له :إننا نفارقها (الكتب) واأللم يعصر
أرواحنا ،وإنهم يفارقونها كما لو أنهم يفارقون أصدقاءهم القدمى.
وحين يتحدثون عن الكتب القديمة والكتب الجديدة ينتصرن للقديمة
ومؤلفيها .ويغلقون أحاديثهم بأنهم يبيعون الكتب ويتخلون عنها
بسبب الظروف الضاغطة وحاجتهم الملحة للمال! ويغصون بقولتهم
الالعنه للحياة الجديدة« :الكتب ترحل ،والحياة ترحل أيضًا»!
وحين يشعر بلحظة هدوء ،يتذكر ما رمته زوجته به في الصباح من
اتهامات أصابت جسده وروحه في الصميم ،وحين يبعد صورة زوجته
وينحيها جانبًا ،ويصم سمعه عن صوتها الثقيل المتردد في أذنيه..
يحاور كلبه ،ويطعمه ،ويقول له واألسى يعصر قلبه« :إنني أحسدك»!
تلك الليلة ،وتحاشيًا لمضاعفات الحوار العقيم مع زوجته ،قضى
(أندريه) ليلته في قبوه ،مع أصدقائه/الكتب! الكتب التي كان يسمع
حواراتها كلما غفا!
وتعود الفتاة إليه مرة أخ��رى ،فيعتذر منها ألنه تفوه بكلمات لم
يقصدها في المرة الماضية .فتبتسم الفتاة (ويحس هو بأنها نشرت
الفرح في قبوه) وتقترب منه ،وتصارحه بأنها وحيدة في البيت ،فقد
سافر والداها ،وإنها تدعوه لزيارتها ،فقد صنعت قالبًا من الحلوى
وتتمنى أن تأكله معه ،ك��ان الخجل يكسوها ،فقد أحمر خداها،
وتلجلجت شفتاهاَّ ،
وأحس هو بأنه ال يريد خداع الفتاة ،ألن خداعها
يعني خداع العالم ،لذلك اعتذر! قالت لتغويه :لكن قالب الحلوى من
صنع َّ
يدي ،ووالدي سيغيبان مدة أسبوع! وأضافت :حلواي لذيذة! في
هذا اللقاء سألها أندريه عن اسمها ،فقالت :مارينا! وسألت هي :وأنت،
لحظتذ بدا لهما أن روحيهما تعارفتا وتالقتا وانجذبت
فقال :أندريه!
ٍ
إحداهما إلى األخرى قبل أن يعرف أحدهما اسم اآلخر .وعلى عهدنا
بالقصة الروسية ّ
ورجاتها التراجيدية تمضي (مارينا) خائبة ،فـ
(أندريه) لن يذهب معها! إنها تمضي حزينة بعد أن أسقطت له وعدًا
بأنها ستمر بعد أيام لعلها تصطحبه إلى بيتها ،ويهمهم هو لها
ويبقى (أندريه) منتظرًا ،ومصاعب
سأنتظرك .لكن (مارينا) ال تعود،
حياته مع زوجته تتضاعف ،األمر الذي ّأدى به إلى أن يأخذ وعاء فيه
حوالي أربعة أو خمسة ليترات من الوقود ،كان قد ّ
خبأها لوقت الحاجة
في بيته ،يأخذ الوعاء إلى قبوه ،إلى حيث هي الكتب ،وهناك يدلق
الوقود على الكتب ويشعل النار التي راح��ت تلتهم الكتب ،وهو
يتأملها ويفكر كيف أحسن ترتيبها ،وكيف حاورها ،وكيف أحبها،
وكيف ّلمس عليها بأصابعه ..وتنتهي القصة ببكاء (أندريه) الناحب!

Hasanhamid55@yahoo.com
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�أمرية الكردي..
بني قوّة النّقطة و"قمي�ص الغيم "

• �أحالم غامن
فال تقلق
وهبتُ �آخر ال�ضحكات
لغيمة عاقر»�ص-11
ٍ
وه���ي م���ن ه���ذا ال��ت��وح��د
ت��ب��ت��ع��د ك����ل ال���ب���ع���د ع��ن
الإ�����ش����ارات ال��ت��ق��ري��ري��ة،
وتدخلنا يف حمراب الفكرة
وج��وه��ر احل��ال��ة الرمزية،
ويف ت���خ���ي�ل�ات ال�������ص���ورة
ال�شعورية والال�شعورية،
التي تتنف�س بع�ض �أوطانها،
وتراق�ص الغيوم يف بع�ض
ح��روف��ه��ا ،ل�سان احلكايات
ال�������ش���ه���رزادي���ة ال��ق��دمي��ة
واحلديثة معا:

عندما يتال�شى ال��زم��ان وراء ال�سحاب،
وتخلد النجوم �إىل الراحة ،يبقى ذلك املعنى
ي��دور يف غياهب الزمن ال�ل�ازوردي ،كي حتقق
ال��غ��ي��وم احل�����ض��ور ال��وج��ودي وت����وازي الزمن
الدائري بو�صفها حتمل �شيئ ًا بق ّوة النقطة ق�صائد منجمات على �شكل
 ،وانعتاق ًا للروح من ا�ستبداد املادة
و�شهواتها ،جزر ،لكنها يف جوهرها �سطر
واالنفتاح على املطلق بكل جتلياته ال�صوف ّية.
من ي�ستطيع �أن يلب�س «قمي�ص الغيم»� ،أو �أن �شعري واحد ي�صرخ بنا مثل
يزرع يف قلبه مقربة � ،أهي نبوءة يف طيها
احليوية �صرخة الأجرا�س �أن ننتبه �إىل
واجل��م��ال؟ نقطة ح��زم� ،أو تبا�شري تعطر ب��رذاذ
اجلمال.
الهوى ال�صويف يف زمن الالزمن؟ قبل �أن نلمح اجلواب
يف كتاب بارت در�س ال�سيميولوجيا« ,الن�ص بدعة
وخروج عن حدود الآراء ال�سائدة».
تك�شف ال�شاعرة �أم�يرة الكردي يف جمموعتها
ال�شعرية (قمي�ص الغيم) ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة
بالق�صيدة
�سوريانا للإنتاج الإعالمي عن عالقتها الوطيدة
«�أنا ٌ
فكرة حمقاء
النرثية ،متجاوزة بذلك ح��دود الغيم يف تناق�ضات ويف
رمتْ يف دوامة امل�سافرين
خطوات املجاهرة بحريتها الفكرية ،واالرمت��اء يف ف�ضاء
حرفها ..
التلقائية وال��ه��ل��و���س��ات،
ٌ
ٌ
�شاردة
فرا�شة
لرتاق�ص
وخ�ضاب الوهم،
زمن اجلاهلية
يف ِ
خ�����ص��ر ال��غ��ي��م وي�����ش��ك�لا
واخلوف والبارود
ِ
م��ع�� ًا الده�شة النهائية،
�سرب
فق�أ
عيني ُ
َّ
حيث ال��ر�ؤي��ة ال�شعرية
جراد مم�سو�س..
ٍ
احلديثة ،تخرتق ال�شكل تك�شف عن عالقتها الوطيدة
فكيف �أرى ؟-13
وامل��ح��ت��وى م��ع�� ًا ،وحتقق
ال�سر
وتقرتب (ال��ك��ردي) من ح��دود ال��ذي يغلّف ّ
بح�سا�سيتها ال�شعرية بالق�صيدة النرثية ،متجاوزة
والأ���س��رار يف �أزم��ن��ة ال��غ��در واحل���رب� ،إال �أن نبوءة
ح�����االت ال���و����ص���ول �إىل
بذلك حدود الغيم جماهرة اليا�سمني قادرة على �إ�شعال ال�شوق و�إنبات الزهر يف
ال�����ط�����رق ال�������ص���وف���ي���ة،
بحريتها الفكرية ،واالرمتاء يف القلب املهجور:
لتفا�صيل �شكلت قمي�ص
ما ذنبي الآن ؟!
ال��غ��ي��م ،ال��ت��ي ت��ث�ير ب��وح
ف�ضاء التلقائية.
�إذا ال�شم�س ب�أ�صابعي
�سوريانا عرب نفحات قلم
اقرتنتْ
الأدي����ب د.ح�����س��ن حميد
ني عطر ًا
وتوالدَ اليا�سم ُ
واجلهر -باجلمال :
َ
وفا�ض
يف قلبي
«�إ ّن��ه��ا ق�صائد منجمات
قدمي
�إذا ما الريح على وقع
َّ
على �شكل ج��زر ،لكنها يف
ُ
متيل»�ص-14
ج��وه��ره��ا ���س��ط��ر �شعري
ولهذا تتجه يف هذه املجموعة (قمي�ص الغيم)لإطالق
واحد ي�صرخ بنا مثل �صرخة الأجرا�س �أن ننتبه �إىل اجلمال
�أ�سئلتها ،ب�شكل غ�ير مبا�شر ،جت��اه الق�ضايا الإن�سانية
البادي يف ال�شروق «�ص10 -
املحا�صرة بالفكر الإق�صائي :
لكي ندخل �إىل �أي غيم/ن�ص �شعري يحتوي
دالالت وا�سعة م��ن االن��زي��اح اللغوي ،م��ن �أج��ل
حتقيق حلظة احل�ضور املعنوي لهذا القمي�ص/
الن�ص/الغيم /اجل�سد.
االنزياح
لهذا
الداليل
التوجه
يتوجب �أن نعرف
دي��وان �شعر للأديب �سليمان ال�سلمان �صدر حديث ًا حتت
 ،وهذا يجعلنا نتدرج يف الو�صول �إىل الفهم املعنوي عنوان (�أط��ل��ق ت��راب ال���روح) عن الهيئة العامة ال�سورية
يف اخ��ت��ي��ار املعنى ووف���ق الكلمات ال��ت��ي تقارب للكتاب و�ضم عدد ًا من الق�صائد التي تواجه الأحوال وامللمات
واملتغريات بالقول ال�شعري الثابت ،كما تواجه الذات وهي
�أحا�سي�سها.
حيث �أن الرومان�سيني قد اهتموا باخليال و�أثره حت ّوم من �أجل املزيد من املحبة وال�ضوء واجلمال والنقاء.
من �أجواء الديوان نختار:
يف تكوين ال�صورة ال�شعرية وكما ق��ال ال�شاعر
�أبيع القمر
املت�صوف وليم بليك�« :إن ال�صورة الكاملة التي
ل�ساجدة يف �ضحى عتمة
يبدعها ال�شاعر ال ي�ستخل�صها من الطبيعة و�إمنا
ال�سها ..بالدموع
تراود جنم ُّ
حتيل �أناملها باقة
هي تن�ش�أ يف نف�سه وت�أتيه عن طريق اخليال«.
تربعم يف العتم
و بهذه الر�ؤية املقد�سة تعلو ال��ذات ال�شاعرة
�إن �أغلقت ك ّمها
الواقع احل�سي ،و تثري م�شاعر القلوب املرتامية
تفتق �سحر النجوم
خلف خيبات عامل الأب��دي��ة ،وبنب�ض �س�ؤال ال
ورود ًا على هيكل الذكريات
ميوت حترك ال�صور املتداخلة �إىل حدود جزء من
ُبعيد ال�سحر
ن�ص مفقود بالتخيالت ال�صوفية ..
جاء الديوان � 145صفحة من احلجم الو�سط.
ٌ
«وحيدة �أنا

�أطلق تراب الروح

م�ساحات
«�إذا النجوم احتلت
ِ
اجل�سد
واهت َّز على خلخايل
خ�صر املطر
ُ
ما ذنبي
و�أنت من خان
الق�سم � »..ص-1
وتثري يف رمزيتها ال�شعرية «�أ�شياء و�أ�شياء « ،ت�سا�ؤالت
�صوفية الهوى املتجذرة يف الأر���ض وال�سماء ،فهي ال تقع
يف �سكونية البعد املتال�شي بني الأل��ف والياء ،و�إمن��ا ت�صل
باجلوهر الإن�ساين وفق مفهوم الن�ص املفتوح الذي نادى به
�أ�صحاب احلداثة ويف طليعتهم روالن بارت  ».فاللغة عند
الكردي »،كلغة املت�صوفة ن�سق كبري ومتعدد لرموز ذات طابع
ت�صويري غام�ض وخا�ص وال�سيما حني ترتبط بنظرية
الفي�ض ()1
«مل �أ�ش�أ
تغيري املفردات
قد اكتفيتُ
بثمانية وع�شرين حرف ًا
قبل اللقاء
وبعد اللقاء» �ص-53
وتطلق الداللة الرمزية من دون �أن جتعلها
بديلة عن قمي�ص الغيم بخلق فني و�أدبي ير�سي
لغة االت�صال والإيحاء يف كلماتها ومفرداتها
،لتنقل املتلقي بلغة جمالية بعيدة الإيحاء:
«�أطلقني لأعود �إليك
ان�سكب
ْ
يا�س َّر �صوتك
وويح قلبي
ويرتد ال�صدى
يا �أهال ومرحبا
من حيث �أنت وبال �سبب
يا �س َّر ا�سمك
ومدد الأولياء انهمر �ص-75
ورغ��م يتم ال��ذاك��رة  ،وعجز ال���روح ،تغدو
ال�تراك��ي��ب والأ���س��ال��ي��ب م��ن جن�س الأل��ف��اظ
وداللتها ،وكلها جتليات للح�س والفكر ،لتربز
ال��ذك��ري��ات والأ���ص��داء ذات جمالية جذابة
ممتعة يف املفارقات امللغزة بني الفعل واالنفعال

أعالم

و العقل والعاطفة ،وامل���درك والغيبي و�أ�ضحى «قمي�ص
مل غري متنا ٍه.
الغيم» قمي�ص ًا معنوي ًا لعا ٍ
«�أ�شهد بالنون وبدء التكوين
بقلوب ع�صافري التني
�أ�شهد برجلٍ وفى بالوعد
بامر�أة ذابت بالوجد
�أ�شهد بال�سكر وامللح»�ص-39
هنا ي�صبح لقمي�ص الغيم وجوه بالغية وداللية ،تدل
على «�أ�شياء و�أ�شياء»،وكلها تدل على مدى انعكا�س مرايا
الأحالم التائهة والآمال ال�شاردة يف الغيوم :
«تربكني التفا�صيل وحرب الكالم
�أربطة العنق املزيفة كثعبان يتدىل
�سنام بعري
ح�شوة الأكتاف الإ�سفنجية وك�أنها ُ
ل�ستُ �أدري ما ال�شبه بينها وبني فرعون»�ص-93
و�آثرت ال�شاعرة �أن ت�ستجدي الأغنياء و�أال تخاطبنا
�إال من باب الرمزية التي تتج�سد عرب التفا�صيل اليومية
وح���رب ال��ك�لام ،وم��ن معاي�شة زم��ن ال��رع��ب والقلق وقد
ا�ستطاعت �أن تقدم ن�صا �شعريا متكامال يف ق�صيدة النرث ،
بوجدانية عالية الت�صور اال�ستعاري احلا�ضر �ضمن غيومها/
رموزها التي �أن�ش�أتها.
«�س�آتيك �أحمل عمريَ امل�شروخ
َ
ورجفة �أعماقي الق�صية
ُ
غريت جلدي
ٌ
الب�سة قمي�ص الغيم
لأهطل ورد ًا
لكن مائي ف�سد
مب�ستنقعات الليل�».س126
ومبا �أنني �أحب املغامرة ،فقد اخرتت االق�تراب من
«قمي�ص الغيم» بغر�ض �إدراك ال�سياق الر�ؤيوي الذي تنتظم
فيه عا�شقة اليا�سمني .ولعل الدخول يف هذا الزمن املخمور
�إىل هذا العامل العطري املثري ،وعلى �أر�ض زئبقية ،يحتاج
�إىل ع�صا �سيد الأماكن ،و�إىل جر�أة قوية بالدرجة نف�سها
التي حتتاج �إىل مفاتيح وظيفية قادرة على فك �شفرات
الن�صو�ص ،وق��ادرة على �إح��داث فجوات يت�سلل من خاللها
القارئ ال�ستنطاق دالالتها القريبة والبعيدة ،ولتفكيك
بناها العميقة بكل ما تت�ضمنه من متخيالت و�إيحاءات
جمالية.
«دثرين بني �شفاهك
كحبات القمح يف ال�سنابل
دثرين
هالمية املالمح منذ رحيلك
والأر�ض زئبق يرجت
ملاذا ختمت على قلبي
ب�شمعك الأحمر ؟»�ص-85
فقمي�ص الغيم ل�شاعرتنا ال ميكن فهمه �أو التحاور معه �أو
اخرتاق جداره �إال با�ستيعاب تام لل�سياق النف�سي والفكري
الذي ينتظم هذا الإبداع ،والذي ي�شكل اخللفية الذهنية
لتوءم النور.
«منذ التقيتك
و�أنا ابنة احلمر
لهفتي انتظار»�ص-129
«ل�ست زليخة وال كيد يل
يا رجل الثلج الأ�سمر
�أنا �ألف �أيوب
و�أنت �ألف �شهريار «�ص-130
و�صفوة اخل��ت��ام :حينما تتعلم ال���روح كيف تختزل
م�ساحات الهوى ب�ضمة يا�سمني ،وحينما تت�ألق همهمتها
وت�صبح حبلى ببديع ال�����ص��ور مم��زوج��ة بعطر الأر����ض
وال�شواهد والتاريخ ،يجد القارئ املتذوق لليا�سمني نف�سه
م�شدودة �إىل حم��اورة تلك اليا�سمينة املتلب�سة «قمي�ص
الغيم» من �أجل اال�ستماع �إىل الأ�صوات املنبعثة من لهاثها
وارت�شاف رحيق الع�شاق الكامن يف �أعماقها ،وال بد يجد
نف�سه متوثبة للتعرف على الأنامل املبدعة التي حركت
ال��ه��واء وا�ستفزت اخل��ي��ال وتفننت يف �صياغة «قمي�ص
الغيم» .لل�شاعرة �أمرية الكردي ال�صادر عن م�ؤ�س�سة �سوريانا
للإنتاج الإعالمي.
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مفرح..
الأديبة �سعدية ّ
كتابات على حافة النقد
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•�سامر �أنور ال�شمايل

•••
الأدي���ب���ة ال��ك��وي��ت��ي��ة (�سعدية
مفرح) ُعرفت ك�شاعرة ت�شتغل على
ّ
لعلنا ال نبالغ �إذا قلنا �إن هناك
ال�شعرية
جمموعاتها
يف
املختلف
مزاجا فرديا ،ومل�سة �شخ�صية يف �أ�سلوب
املطبوعة ،و�صحفية غري تقليدية
الكتابة (الأ���ص��وات الأوىل ..عنوان
بكتاباتها املن�شورة يف ال��دوري��ات
واحد من �أجمل الكتب التي �أحتفظ
العربية .ويف كتابها اجلديد (�شهوة
ب��ه��ا دائ��م��ا يف �أق����رب رف���وف مكتبتي
ال�سرد) توا�صل م�شروعها الإبداعي يف
�إىل متناول يدي منذ �أن �أهداين �إياه
كتابة ن�صو�ص تنحو �إىل جمال ال�شكل
ومتعة امل�ضمون ،وه��ذا ما يت�ضح منذ
�صديق مازلت �أتذكر حما�سته الكبرية
العتبة ال�سردية الأوىل -العنوان-
وه��و يقدمه �إيل قبل �سنوات قليلة
يف دالل����ة ت��ب�ين ال�����ش��غ��ف ب���الإب���داع
بكلمات �شفيفة)� .ص .122ولكن هذا
وعوامله باعتباره لذة مرجوة ال ميكن
ال يعني خلو تلك النظرة الثاقبة
ا�ستنفادها ,وبهجة روح��ي��ة ال غنى
من �آراء مبنية على ركيزة معرفية
عنها ،وت�ألق فكري ال بديل عنه .كما
ب�أ�سرار الكتابة الإبداعية لدى حتليل
ت�ضيف امل�ؤلفة عنوانا فرعيا (هوام�ش
على حافة الت�أويل) يف �إ�شارة م�ضمرة �إىل التمرد على جمموعة ق�ص�صية للكاتبة الكويتية ال�شهرية (ليلى
حدود الت�صنيف وقوانينه واالنحياز �صراحة �إىل الن�ص العثمان) فقالت بتجرد بعيدا عن املجامالت ال�شخ�صية
املفتوح ،لهذا خال غالف الكتاب و�صفحاته الداخلية من التي تكرث لدى الكتابة عن زمالء املهنة ،ال�سيما �أ�صحاب
�أي م�صطلح جتني�سي -بح�سب �صيغ الن�شر املتعارف عليها -ال�شهرة (وال��واق��ع �أن القا�صة ك��ان ب�إمكانها ،ب��دال من
رغم الدقة املتعمدة يف توزيع ف�صول الكتاب الأربعة،
ان�سياقها وراء �إغراء لعبة املفارقة الطريفة� ،أن تنمي
فالف�صل الأول (هوام�ش على كتابة الذات) تناولت فيه
الكاتبة مو�ضوعات تتناول ال�سرية الذاتية ،واملذكرات احل��دث الق�ص�صي من الداخل عرب �إث��راء ذل��ك احل��وار
ال�شخ�صية ،والر�سائل اخلا�صة ملجموعة من الأدب��اء .الذاتي الذي يبد�أ بينها وبني نف�سها)� .ص .195وعندما
والف�صل الثاين (هوام�ش على كتابة الرواية) قر�أت فيه تدر�س رواية للكاتب ال�سعودي املعروف (غازي الق�ضيبي)
جمموعة من الأعمال الروائية،
ت�سرب عمق الن�ص لتخرج بنتيجة
�أم��ا الف�صل الثالث (هوام�ش على
مبنية على ثقافة �أدبية ال تغيب
كتابة الق�صة الق�صرية) فخ�ص�صته
عنها �شروط ال�سرد وفنياته (نحن
لدرا�سة املجموعات الق�ص�صية.
�إذا نتحدث عن كتاب بعنوان �شقة
وال��ف�����ص��ل ال���راب���ع (ه��وام�����ش يف
احلرية ا�سماها كاتبها ونا�شرها
التوثيق) در�ست فيه تاريخ الق�صة
الق�صرية والرواية يف الكويت .ويف مل ت�ش�أ (�سعدية مفرح) تقدمي رواي��ة وميكن لنا �أن ن�سميها كتابا
تلك الف�صول كانت ح�صة الأدب نف�سها كناقدة متخ�ص�صة يف ي��ح��ت��وي ع��ل��ى رواي�����ة وع����دد من
ال��ك��وي��ت��ي ه��ي ال��ط��اغ��ي��ة ع��ل��ى ما علوم متخ�ص�صة يف علوم النقد ،الق�ص�ص الق�صرية والتي ب�إمكانها
عداه من �أدب خليجي ،ثم عربي،
�أن ت���ك���ون جم��م��وع��ة ق�ص�صية
وي�ب�رر ه���ذا االن��ت��م��اء اجل��غ��رايف ومل تدع �أن كتابها يدخل يف م�ستقلة لو �أراد لها كاتبها ذلك).
للكاتبة ،لهذا كانت الأق��رب �إىل
باب النقد الأدبي.
�ص .90وق���د مت��ي��زت م��ث��ل ه��ذه
احل��راك الأدب���ي يف ه��ذه املنطقة
الآراء بنهو�ضها على معرفة جيدة
التي م��ازال��ت بحاجة �إىل املزيد
بالتجربة الأدبية للكاتب ،وهذا
من الرعاية واالهتمام للنهو�ض
ما �أعطى الآراء يف كتاباته �أبعادا
ب�أدب رفيع ي�ضاهي ويناف�س النتاج
الأدبي يف بع�ض الأقطار العربية
ع���دة ،فعندما كتبت ع��ن جتربة
املجال.
ذات التاريخ العريق يف هذا
الكاتب الكويتي (�إ�سماعيل فهد �إ�سماعيل) �صاحب
مل ت�����ش���أ (���س��ع��دي��ة م��ف��رح) ت��ق��دمي نف�سها كناقدة التجربة الكبرية قالت �إنه (رغم �أحداث رواياته التي
متخ�ص�صة يف علوم النقد ،ومل تدع �أن كتابها يدخل يف
ت�ستق�صي التاريخ واملا�ضي الذي حدث بالفعل ،ظل دائما
باب النقد الأدبي ،لأنها رف�ضت و�ضع �شروط م�سبقة على
ن�صو�صها التي منحتها حرية التعبري وعفويته ،فقد �أولت يكتب امل�ستقبل ال عنه وال منه وال انتظارا له)� .ص.139
جل اهتمامها للذائقة اجلمالية ب�شحناتها االنفعالية ،ف��الأدي��ب��ة متابعة جيدة للن�شاط الأدب���ي م��ن حولها،
�أك�ثر من اخللود �إىل التنظريات التي حتوي الكثري من ورا�صدة لتطوراتها التاريخية والفنية ،فعندما تتحدث
احلياد ال��ب��ارد ،فكانت الكتابة تدوينا طازجا ملا تراه عن جتربة الكاتب الكويتي (على امل�سعودي) تنظر
امل�ؤلفة من نافذتها ال�شخ�صية املفتوحة على ف�ضاءات �صوبه من زاوية اجليل الذي ينتمي �إليه (ميكن �أن ن�سميه
الآخرين .كما حر�صت على تقدمي �شخ�صيتها و�أفكارها جيل الت�سعينيات على �صعيد كتابة الق�صة الق�صرية يف
و�آرائ��ه��ا وذائقتها دون االل��ت��زام ب��ح��دود ذات نهايات
الكويت ،رغم �أن هذا اجليل مل يجهد نف�سه كثريا يف متييز
و�إط��ارات مب�ساحات حمددة .فقد انحازت الكاتبة قبل
�أي �شيء �إىل م�شروعها الأدبي الفردي دون �أن يغيب عنها مرحلته مبا ميكن �أن ي�سمها فنيا ونقديا ب�سمات حتدد
بالطبع �أنها بطريقة ما جزء من امل�شهد الأدبي العام يف هويتها ب�شكل كامل)� .ص� .179إنها الكتابة التي تنطلق
من الذات نحو الآخر بوعي ،ور�صانة ،وجدية.
الوطن العربي.
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ٌ
�صباح بابلي
• علي جمعة الكعـود

ُ
أدب
جمدك
عتبات
على
ِ
ِ
ي�صهل التاريـــــخُ وال ُ
ُ
الذهــــــب
يفتتح الكتابة ..حبــر ُه
وبانيبعل
ُ
ُ
اللهـــــــب
يزهـــر
ويوقدُ �شعلة الأجيالِ حتّى
ُ
َ
� ُ
املدائن ..هكــــذا كتـَــــبوا
أنت �س ّيد ُة
أبابل � ِ
ِ
�شرائع ِّ
تن�ســــكب
عينيك
أر�ض من
ِ
كل �أهل ال ِ
ُ
ُ
معل ٌ
العجــــــب
..ويفخر
العجاب
جنائنك
ّقة
ِ
ُ
ُ
ُ
ومبدعها حمورابي لهُ التاريخُ
ينتـــــــــ�سب
ُ
ُ
ري ُ
ال�س ُـح ُب
�صباح اخل ِ
ُ
بابل يا عرو�س ًا ثو ُبها ُ
ــب
بعيدك
ِ
ترق�ص الأعوا ُم فخر ًا واملـدى يثـ ِ ُ
ُ
تقتـــرب
ومن �أ ْو ِر احل�ضارة فطْ رة الإن�سانِ
ُ
ـــــب
ح�ضارتها بفخْ ٍر
ِ
�سادت الدنيا كمـا يجـ ِ ُ
ــرب
�صباح اخلري يا �سريانُ يا �آ�شو ُر يا عـ َ ُ
ُ

لو َ
كنت كجلجام�ش

• رميا خ�ضر

�أوراقي عط�شى لك
لغتي�...أقطفها من �شهد اخليبة
ال ميكن �أن تبقى �أبد ًا
تبعد عنها
مثل احللم ،و�أبعد
قل يل :يا حبي ،هل
تغفو ،حتى �أحيا
�إين قلقة
�أدنو من ثلث الليل ،وحيدة
تقتلني يف ك�أ�س ال�شوق
من بعد ثالثة �أرباع ال�سكر
ال ،لن ت�أتي
يا طري ًا يلهو يف �أغنيتي!
لن �أكتب لك
يا(جلجام�ش)
ف�أنا �أنثى من �صل�صال ال�شعر
لكن؟؟!
قلبي ت ِع ٌب
باء
حاءٌ ..
ٌ
لفّت عنقه
مثل احلبل و�أكرث
ال،لن ت�أتي
يا ( جلجام�ش)
اجل�س مرتاح البال ،وال حتزن
�صوتـي
ج�سدي
وبقايا طيني لك!..

شعر
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مثقف هذا الع�صر

•م�صطفى �صمودي

مهيب ًا يجيء ..
َ
الر�ؤى
�شفيف ّ
بهي احل�ضور ..
ّ
ً
حا�ضرا يف الغياب
وا�ضح ًا مثل برق الغمو�ض
َعزوف ًا عن اللغو ..
مغت�س ًال ب�أ ّبهة الأناقة
موغ ًال يف العطاء �سبح ًا طوي ًال
بتول
حاك �أطياف � ٍآت ٍ
مبغزل من جلني الإهاب املُذاب
ِ
املعتق يف جرار االنتظار
نا�سج ًا من �شراع حلمه
�سلم ًا للعروج �صوب موئل الغمام
كي ير�شه ن�ضار ًا ..
محَ ار ًا
بواد غري ذي زرع
ٍ
على �سب�سب اجلهل
باقة من الزورد
و�أحرف ًا من �ضياء باركتها ال�سماء
•••
خبزه  ..ما�ؤه  ..هوا�ؤه  ..وزاد عمره
فواكه املكتبات ..
قدّ ا�س البالغات ..
ق�صي
يانع الثقافات من كل حدب ٍّ
يداه داليتان ا�ستعار منهما ( باخو�س )
�أعنابه ()1
زمرد ٍ ت�سحر ال�سحر
ياقوتتان من ّ
طرزتا للنجم قم�صانه ..
ّ
و للفن �أحلانه
منهما �سرقت ( �أو ِترب ) �أنغامها ()3
وا�سـتمدت ( منريفا ) �أحكامها ()2
بوهج م�صباحه ا�ست�ضاء ( ديوجني)
حني غفلة القمر
هديل روحه ٌ
مالذ للع�صافري
�شر َ�ص ْر َ�صر ٍ ال يذر
اتقاء ّ
جلوج ًا كما (املُ َ
نتظر)
يوقظ النوم من نومه
لأنه يعي فداحة اخلطر
•••
َك ُ
نز الكنوز
مرجتى الرجاء
حتى يف املنام ال ينام ..
ه ّمه الآخرون ..
طاعن ًا يف التفاين ..
مثق ًال بالأماين
يعاين من دوار الت�آكل املعر ّ
يف
حين ًا من الدهر  ..يا كـم ّ
متطى
يعاين من خواء الذين قاماتهم
يف كهف �سردي�س ( )4قا ُع �صف�صف ٍ

�أعجا ُز نخل ٍ يف مهب اجلهاالت واخلرافات
واللغو والرتّهات
•••
�أعز ًال �إ ّال من الوعي جاء
َب ْر َع َم ال�ضياء ..
روح اهلل فيه
خطا ُه ت�سبقها مناه ..
الكون �أ�ضيق من مداه
ك�سر مزالج �صمته ..
ّ
جرد ال�صوت من غمده
ّ
تال ن�شيد احلياة ..
ابتداء ثاين الوالدات ()5
رج مقربة من الأحياء ال متوت
ّ
تمَ َ ْو َ�ض َعت على مفا�صل ال�سكوت ..
يلفّها �أخطبوط جهل ٍ �ضرير
بني �أ�ضرا�سه جحافل ٌ التعدُّ من عنكبوت
•••
من فيو�ضات �آالئه
من مقامات �أحلانه  ..يولد ال�صاحلون
ال�صبا ..
عزيف نايه �إن دندن َّ
ال�صبا
فتّق ِّ
غنى له �أهزوجة ً
ملّا تزل �صدّ ً
احة ً يف م�سمع ال�صدى
ريانة خ ّالقة ً م ّوالها مدى املدى
جهنم هم الذين ال يقر�ؤون ..
جهنم هم الذين ال يكتبون
جهنم هم الذين يعي�شون ع�صرهم خارج
الع�صر
حني مي�سون  ..حني ي�صبحون
هذا الذي جلالله يف حمفل
ال�سماء
وقفت على �أ�صابعها
ُ
و�ش ّبكت بيمينه ..
لثمت �ضياء جبينه
�سحرية
وبوم�ضة
ٍ
ٍ
م�شبوبة الإيالف والأطياف وال ْ
ألطاف
ّ
م�شطا باحلروف وال�سنا مع ًا ..
ْ
ال�ضفاف
جدائل
ْ
ليف ّ
اجلفاف ..
رت ثغر
ْ
عجاف
من بعد �سبع ٍ
( )1رب اخلمر ( )2ربة املو�سيقى ( )3ربة
احلكمة الرومانية مثل ( �آثينا ) ربة احلكمة
اليونانية
( )4كهف �سردي�س  .ذكره �أفالطون يف كتابه
اجلمهورية تخيل �أن �سكانه ال ي�ستطيعون النظر �إىل
الوراء لأنهم ُولِدوا فيه مق ّيدين بال�سال�سل فريون
خياالتهمم ب�شكل �ضخم على اجلدار �أمامهم من
خالل النور الداخل �إليهم من بابه.
( )5ترى الفل�سفة الهندية �أن املرء (يولد والدة
ثانية عندما يغدو مثقفاً).

ن�شيد
�أُ ِّمـــــي

• عادل نايف البعيني

�أُ ِّمــــي يـَـا نـَـ ْبــ َع ا َ
حل َنـانِ
ــــد َر الأَ َمانِ
�أُ ِّمــي يـا َ�ص ْ
�صـيـدي
ْـــت يـــا �أ ُّم َر ِ
�أن ِ
وجنـَانـِـي
�أنــ ْ ِت َ�شـ ْوقي َ
يـا َمـال ِذي يف اغْ تـِرابـِي
و َر َجائي ِفـي ا ْم ِتحانـِي
فيـــك نـُـو َر ُع ْمري
�أَ ْل َقـى
ِ
فيك ما �أُ َعـــانـِي
�أَن َْ�سى ِ
ْـت عـزْ مي يف ُم َ�صابي
�أَن ِ
�إِ َذا مـا ال َه ُّـم غـَزانـِــي
ِا ْم َ�س ِـحي يـَا �أ ُّم َد ْم ِعي
با ْبـ ِت
ــ�سامات احلنـــانِ
ِ
و�أَ ِ�ضيـ ِئي َل َ
يــل ُحـزْ ين
وا ْز َرعي َقلْبي �أَ َمـان
ــــاك
ـيـه ُد َع ِ
�أَ ْ�س ِم ِعيـْــنـ ِ ِ

بـا ِر ِكي َعـزْ مـ ًا �أَتانـِـي

�سـر لـ ُو ُجــو ِدي
�أَن ِ
ْــت ٌ
�ضاك َي ْعـ ُلو �شان
يف ِر ِ
مـن ُد َعاءٍ
َلــ ْوال َف ْي ٌ�ض ْ
جــ َّر َح ال َغ ْد ُر َز َمــانـي
يـك
�إنْ َن َظ ْمتُ ال�شـِّـ ْع َر ِف ِ
أعج َز ال َو ُ
�صف ِل�سانــي
� َ
ْـت �أَ ْ�سمى مـ ِ ْن َق�صيدي
�أن ِ
من َبـــ َيـانـي
بـَلْ و�أَغْ َلى ْ

شعر
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ياحزينَ احلياة

يا حزينَ
احليا ْة
�أنتَ يا �أنتَ ..
كم حتزنُ
الك� ُأ�س
بعد رحيل � َ
أناملك
احلانياتْ
و�إذا ما م�ضيتَ
بعيد ًا ..بعيد ًا
تذك َّْر بهذا الفرا ِغ
العظيم
املهيب
ِ
ِ
الذي حتت�سيه
دنانَ الكروم
التي عتّقوها ..
إياب
ليوم ال ْ
قم ..
ْ
عذاباتنا ت�ستحي
من دموع ال�صغار
�إذا ما �أطلنا
الغياب
ْ
قم ..
مواويلنا ت�شعلُ
الذكرياتْ
وت�صيح على
ُ
احلب
خمر ِة
ِّ
�أن تنحني ملرور َ
ِك
َ
مثل انحناءِ
ني
اخلليقةِ ح َ
مرو ِر الفراتْ .
يا حزينَ احليا ْة ..

�ســــبع عجـاف
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•عبدو �سليمان اخلالد
َ
�سوف حتنو
على خمرةٍ
من �أقا�صي
الكرو ْم
امل�ساء
يتزاحم هذا
ُ
َ
ٌ
َ
�صوت
بدارك
يراكم َ
فيك
ُ
فيايف
الهمو ْم .
• • •
�أنت يا � ..أنت
 ..بكَّاءةٌ هذه الك� ُأ�س
�أم �أنتَ َم ْن �أطلقَ اللّحنَ
يحوم بداخل
�سرب ًا
ُ
كلِّ
ندمي ..؟
ٍ
�ستبكي على ظل َِّك
الك� ُأ�س �إن هزَّتِ
الريح َ
تلك املناديل
ُ
نحو ال�شمالِ
وجاءتْ �إلينا
ب�أ�سرابها
�أنتَ يا �أنتَ
َ
ُ
وحدك
جته�ش
كالنادباتْ
• • •
َ
و َ
وحدك
مل الآن
هااملرتاكم
يا �أ ُّي
ُ
َ
الدنان
فوق
ْ
املاء
ُق ْم
ُ
�سري�سمك ُ
وجه ًا حنون ًا على
راحتيه

• جميل حداد
“يف عيد املعلم يحقّ لنا �أن نفتخر ونعتز مبن
�أعطى وما �أخذ ومنح وما اكتنز فكان �صاحب
ر�سالة ما خانها وما خانته .فاملجتمع الذي ال
يحرتم معلّمه وال يقدّ ر ر�سالته هو جمتمع ال
ي�ستحق التعليم ولي�س له ر�سالة”.
جمد يحيكه من جدّ وا ومن جهِدوا
ويف الر�سالة كان املجد ي�ضطرد
		
هذا املعلم ُيعطي ما تعلّمه
و�شعلة املجد يف ميناه تتقد
		
قد �صار جنده يف امليدان مفخرة
ويف املدار�س فاز ال�شيخ والولد
		
مي�ضي ومينح �أجيا ًال كفاءته
كي ي�صبح الإرث موروث ًا كما عهدوا
		
يف اجلامعات تالميذ له در�سوا
ود ّر�سوا عدد ًا مي�ضي به العدد
		

َ
َ
دمعة
رب
وير�سمك َّ
الد ُ
يتيم ..
طفلٍ
ٍ
�أ�ضا َع دما ُه
ونا َم بجانب
ثلج جريحةْ
ذئبةِ ٍ
اجلراء .
بكتها
ُ
�إذا ما تثاءبتَ من
َ
نومك املتطاولِ
َ
يبوح لنا
�سوف ُ
كر ُمنا بحنان
وبحةِ زيتونةٍ
النخيلِ ّ
�أن�شدتنا تراتيلها ..
َ
�ستفا�ض بنا
هلْ لكي ُي
معان
من ْ
غ�صة
هل لنا ّ
باب الذي قد
لل َّر ِ
الزمان .
�ساله
ْ
َ
فوقَ
رم�شك َم ْن
ري غبار
ذا يث ُ
َ
قراك..و
جميع
ُّ
يحط
وين�أى حمام ًا
آمان..؟
على �سل ٍّم يف � ْ
مي َك �أنتَ  ..؟
َم ْن ند ُ
�أنا و الفراتْ ..
َ
ندميك يا ..
َم ْن
يا حزينَ احليا ْة ؟
حتزنُ الك�أ�س بعدَ
رحيلِ � َ
أناملك
 ..احلانياتْ .

َ
ك���م ه��اج��ن��ي
م��ن��ك �أح���ب���اب و ج��ي�رانُ
���س ٌ
��ت و ���س��ب��ع��ون ع��م ُ��ر احل���ب يف َ�ش َغفي
���س��ت و ���س��ب��ع��ون و الأ�����ش����واقُ ت�سكنني
و الأه���ل �أه��ل��وك ،م��ا ح�� ّل��وا ،و م��ا رحلوا
��ا���ص��رت��ي
ب�����ص�يرت��ي يف والئ����ي َع������ ْونُ ب ِ

ي����ا م���وط���ن��� ًا ،دي����نُ����ه
ح�����ب و �إمي������انُ
ّ
و م���ا ���س��وى ���س��وري��ا يف ال��ق��ل��ب �سلطان
�أ َب�� ْع��دَ ه��ذا امل���دى يف ال ّ
�����ش��وق ���س��ل��وان؟!!
و م����ا ل����ذك����رى ِرب�������اع ُ
اخل����ل����د ن�����س��ي��ان
� اّأل ي����غ���� َّره����م����ا �������س������ا ٍع و ف����تّ����ان

����ن ف��رح��ت��ه
���ر ظ ّ
ي���ا م��رت��ع��ي ،ب��ع��د ًي���� ْ���س ٍ
����ن
ف���ب���تُّ ال �أ����ش���ت���ك���ي � اّإل �أ�����س����ى وط ٍ

ّ
مت��������تْ  ،ف��ن��غّ�����ص��ه��ا ب�������و ِم و غ���رب���ان
ج��ا���س��تْ ب��ه م��ن ���س��راي��ا امل����وت ُق��ط��ع��ان

����م ال��ق��ه��ر ينزعني
ي��ط��ول ل��ي��ل��ي ،و ه ُّ
ٌ
ح������رى ،و يف ك��ب��دي
ل���وع���ة
ِ���م ب���ي
ُت���ل ُّ
ّ

ال����رق����اد ،و يف الأح�������ش���اء ن�ي�ران
م���ن ُّ
م����ن ال����لّ����واع����ج �أ�����ش����ك����ال و �أل�������وان

ٌ
��ك��اب��رة
ال�����ص�بر ع����ونٌ �أو ُم
����س��� ّي���انِ يف ّ

ف��ف��ي ج���راح���ي ع��ل��ى الأوج������اع �إدم����ان
َ
��ا���ش��اك ،ي��ا م��وط��ن��ي ،ف��ال��دّ ه��ر خ��� ّوان
ح

رج����ي����م يف ج��ه��ال��ت��ه
م���ه���م���ا مت�������ادى
ٌ
ُ
أم������وت ،ه��ن��ا �أح���ي���ا ،و يل َق����دَ ري
ه��ن��ا �
ٌ
�����ض��ت َ
ي���ا ع�����رو َة احل�����قّ  ،م���ا غ ّ
داه��ي��ة
��ك

����ج����ر زل���������زال و ب���رك���ان
م���ه���م���ا َت���� َف ّ
ه���ن���ا دم�����ي يف ���س��ب��ي��ل اهلل ُق����رب����ان

ال ح������زنَ � ،إال ل�����ش��ع��ب ����ض���اع م��وط��ن��ه

و ال��نّ��ا���س يف ع���امل ي��ج��ري ع��ل��ى َز َل���ق

اّ
ت����������ول َك �����س����فّ����اح و ق���ر����ص���ان
و ال
ٌ
ط����ر�����ش و ع��م��ي��ان
ا����س���ه
ك���������أنّ ����س��� ّو َ

يمُ�������زّ ق�������ون ع�����ب�����ا َد اهلل يف َرهَ �������ق
���س�� ْب ٌ��ع ع��ج��اف ،ع��ل��ى �أم�����ش��اط��ه��ا وق��ف��تْ
���س��ب��ع ع���ج���اف ،و يف �أن���ي���اب���ه���ا َ���ش�� َب ٌ
��ق
مل ي�������أْ ُل ط��اع��نُ��ن��ا ج���ه���داً ،ف��ـ���أث��خ��ن��ن��ا

ق���ط���ي��� ُع���ه���ا ل�����ل�����دّ م امل�����ه�����راق ظ���م����آن
و ع���ه���دُ ن���ا �أنّ����ن����ا ُق����رب����ى و �إخ������وان

ل��ك��نّ��ه ا���س��ت��ك�ثر ُ
احل�����س��ن��ي ،ف���أن��ك��ره��ا
ٌ
أن��ظ��م��ة
���اي�ي�ر و �
خ����اب����وا ،و ف��� ّل���تْ م���ع ٌ

و م���ث��� ُل���ه ط����امل����ا �أغ�����������واه ���ش��ي��ط��ان
ع����ادا ُت����ه����ا� ،أن ُح���ك���م احل�����قّ ع����دوان

��اء ،م��ا ُخ��ف َ
ي��ا ّ
ِ�����ض��تْ
ل��ل�����ش���آم!!! ي��د ع��ل��ي ُ
ال هِ ��نْ��تَ  ،ي��ا موطني ،ال ه��ان م��ن حملوا

ي����وم���� ًا ،و ال غ��لّ��ه��ا ح���ق���دٌ و �أ���ض��غ��ان
ِو ْز َر املُ���ح���ال ،و م���ا ذلّ�����وا ،و ال ه��ان��وا

ت���ّب���رّ�أوا م���ن ح���م���اق���ات ال����زّ م����ان ،فال

ل��ه��م ك��ان��وا
ك���ان���ت ،و ال م���ن �أرادوه�������ا
ِ

�إع���ج���ازه���م �أذه�����ل ال���دّ ن���ي���ا ،و علّمها
ً
قافلة
ق���ادوا �إىل النّ�صر يف ال��دّ ْه��ي��اء

�����ص��م��و ُد� ،إذا م��ا ج��ا���ش ط��وف��ان
ك��ي��ف ال ّ
م��� ْي���م���ون ً
ْ���و و ر����ض���وان
��ح��ه��ا ع���ف ٌ
���ة ،ف��ت ُ

ي��ك��ن ح�����رز ًا لأ ّم���ت���ه؟؟
خ�ي�ر م���ن مل
ْ
م���ا ُ

و فِ���ع���ل���ه ف�����وق � ِ���س���ف���ر امل���ج���د ع���ن���وان

م����ا ����س��� ّوغ���تْ���ه ح���������ض����ارات و �أدي������ان
ْ���ج م���ن غ���دره���ا ب��ي�����ض و ���س��ودان
مل ي���ن ُ

عيد املعلم
هال علمتم ب�أن الهازمني لنا لي�سوا

ويف العال منح الأجيال مكرمة
يعلو بها وطن من جمده ولدوا
		
فروا كما انفردوا
اجلنود الأىل ّ
�إن كنت تعرف هذا �أو تعرفه
�إن الهزمية كانت من معلمهم
بره ولد
		
فال تدع والد ًا قد ّ
�إال ويب�سط كف ًا طاب رائحة
نعم املعلم �أعطاهم وقد �أخذوا
		
يدعو �إىل اهلل خري ًا للأىل جهدوا
		
هذا املعلم يرعى الن�صر مبتعد ًا
هذا معلمنا بل هذا قائدنا
ويف املعارك يعطي اجلند ما ق�صدوا
		
فيه اقتدينا وفيه املجد يتحد
		
من�ضي نقبل من �أعطى مواهبه
هذا الذي تعرف العلياء موقعه
يداه مب�سوطة ما خانها ع�ضد
		
ر�سالة يف �ضياء ال�شم�س تتحد
		
قد كان ما زال نربا�س ًا لنه�ضتنا
هذا الذي يف ح�شاه الدر كامنة
فيه ارتقى جمعنا فيه ارتقى البلد
		
دع املكارم �إن �أنكرت مكرمة
تعطي لطالبها ما فاتها �أحد
		
		�أم املكارم يف �شدقيه تنفرد
�إليه تهدى حتيات الأىل عرفوا
قد قال ((ديغول)) ملا عاد منت�صر ًا
ب�أنه قائد باملجد ينفرد
ل�شعبه يف خطاب للأىل �شهدوا 		
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• حمدي عمارة
وقف على مقربة من باب الغرفة املغلق ،و»�أبو العيون» �إىل
جواره  ..كانا �صامتني م�أخوذين؛ ك�أنّ على ر�أ�سهما الطري� ،أو
ك�أمنا يقفا ب�أعتاب قرب ..خفق قلبه ،ولهثت �أنفا�سه  ..والكلب
خا�شعا ،لعله ا�ست�شعر جالل املوقف!  ..عاودته الذكريات التي
ميقتها ،وتفر�ض �سطوتها عليه ،وتت�أبـّى �إال �أن جتول يف خاطره
 ..اندفقت من �صدره زفرة حارة .
كان قد هجر حرفته عن �أبيه و�أ�سالفه � ..أغلقت بوابة
الطاحون العمالقة لأول مرة منذ ع�شرات� ،أو مئات ال�سنني!  ..كانت
مفتوحة ومل يرها �أحد قط  ..توقفت ال ّرحى بعد حني من الدهر
� ..أيّ ُحمق و�أي عبث وهي الطاحون الوحيدة  ،والنا�س من القرى
والكفور والنجوع  ،يتدافعون �شطرها من كل حدب و�صوب  ،وال
ينقطعون عن ارتيادها ليال ونهارا ؟!  ..كل �ساعة  ،وكل يوم  ..تدخل
«�أجولة» القمح والذرة  ،و» زكائب « ال�شعري ؛ على ظهور احلمري والإبل
 ،لتن�سحق بني حجري الرحى الهائلني  ،وتد ّرها الأفواه دقيقا نا�صع
البيا�ض  ..احلركة م�ستمرة  ،والعمل دائب طوال اليوم  ،ال يتوقف
�إال بع�ض �ساعة يف ال�صباح  ،ومل تكن �إال لتجهيز ا َ
حلجر ؛ فيتعاون
اجلد والأب واحلفيد يف نقر �سطحه وتخ�شينه  ..و�سرعان ما تدور
املاكينة  ،ويد�أب ال�شغل من جديد .
لقد ذرع جنبات الطاحون ح ْبوا وزحفا ؛ حني كان �صغريا ..
كانت تط�أه الأقدام �أو تتعرث به  ..يباغتهم �صراخه ؛ فتفغر �أعينهم
وي�شهقون على الأثر  ،ويتعجبون ل�ضحكه حمتمال الأمل الذي ع�صف
به  ..ثم بدورهم ي�ضحكون  ..وما �أن ُيديروا ظهورهم  ،ليختل�س
النظر من حوله  ،ويعود ليتح�س�س وجهه الغ�ض  ،وينفخ يف �أ�صابعه
التي فرمتها القدم املفلطحة  ،ثم تعود �إىل �ضحكه وابت�سامته التي
ترفل على �شفتيه  ،وال تزايل حمياه ! .
مل يغادر الطاحون منذ غ�شي ب�صره ن��ور احلياة  ،حتى بات
من معامله  ..لقـّبوه « �أب��و دقيق «  ،فهو ي�صادفهم يف كل اجلنبات
 ،وك�أنه يطري هنا وهناك مثل فرا�شة « �أبو دقيق « !  ،كما يرونه
دوما ملطخا بالدقيق  ..لعله يلطخ به نف�سه حماكيا �أباه وجدّ ه ! .
ُيروى �أنه ُولد بالطاحون  ..كانت �أمه تتلقف الطحني ذات مرة � ،إذ
�أتاها طلق الوالدة  ،وتنبه اجلميع حني �صرخت  ،وما لبث �أن هرولن
�إليها الن�سوة ،بينما انطلق الرجال �إىل اخلارج  ،و�سرعان ما توقفت
املاكينة عن ال��دوران ،والف ّوهات عن الإدرار  ..حتى ّ
�شق �صراخه
يحتج على خروجه من رحم �أمه الرحب الو�ضيء ،
ال�صمت ،وك�أنه
ّ
�إىل غـُربة الدنيا ووح�شتها ! .
�إنه ال ين�سى جدّ ه « فريح « ؛ الذي ما �أن ي�صادفه  ،ليحمله بني
يديه  ،ويقذف به يف الف�ضاء  ،ويتلقفه بينما ي�ضمه �إىل �صدره ..
وما يلبث �أن ينرث القبالت على �صفحة وجهه  ،وجبينه  ،وثغره الذي
ال تدعه االبت�سامة  .لكم �أحب جدّ ه و�أباه � ..أراد �أبوه �أال يحذو
ال�صغري حذوه  ،و�أن يرفق به من م�شقة املهنة  .وذات يوم ا�صطحبه
جدّ ه �إىل ال�شيخ «�أحمد عمر»؛ ليتعلم القراءة والكتابة  ،ويحفظ
القر�آن ك�أنداده ؛ �أمال وتطلعا ال�ستكمال تعليمه يف مدار�س الأزهر.
ربم ؛ لي�س لكراهيته لل ُكتـّاب �أو ال�شيخ � ،أو
ولكن �أبَى « �أبو دقيق « وت ّ
�شيء من هذا القبيل  ،ولكن لأنه ال يطيق البعد عن الطاحون !  ،وقد
د�أب �أن يغافل الع ّريف وينطلق كاله ّر  ..وينال يف املقابل « علقة «
بكفـي �أبيه اخل�شنتني الغليظتني  ،وما �أ�سرع �أن يخف جدّ ه
�ساخنة
ّ
على �صراخه لنجدته  ،بعد �أن ينهر ولده  ،ويلعن « �أبو خا�ش
الع ّريف»  ،و�أ�سالف ال�شيخ  ..وكان يوم �سعادته حني ح ّرره جدّ ه من
الكتـّاب  ،و�أ�سند �إليه عمال بالطاحون على قدره  ..ومل يندم « �أبو
�شب وا�شتد
دقيق « ذات مرة رغم ما يلقاه من تعب وم�شقة  ،وكلما ّ
عوده زيدت تبعاته  ،حتى �أ�ضحى عمادا فى كل �أمور الطاحون � .إنه
ال ين�سى ذلك امل�شهد
الب�شع الذي يت�شبث بذاكرته وال يدعها  ،والكابو�س الذي يطارده
يف نومه ويقظته  ،ويف كل مكان
و�أوان! ..
ك��ان ج���دّ ه ق��د بلغ م��ن العمر عتيـا ،و�أح��اط��ت ب��ه �أم��را���ض
ال�شيخوخة؛ فهدّ ته ،ليو ّدع الطاحون ويركن �إىل الدار والفرا�ش،
ومثل اجلد وهذا ال�صنف من النا�س الذي يمُ �ضى حياته بني الكد
والكبد؛ ال يطيق الدّ عة والعي�ش عالة على الغري ،فما يلبث �أن يرتفق
به القدر ،فتطويه املنيـّة  ،ليو ّدع احلياة يف هدوء؛ قبل �أن تدركه
تكاليف ال�شيخوخة ومتاعبها  ..هوى املارد الأبي�ض� :صاري اخليمة
 ،وركيزة الطاحون  ،ولكم بكته اجلموع  ،ومل جتف دموع الفتى ،
وعا�ش ردحا من الزمن مع ذكريات جدّ ه  ،و�صورته التي ال تفارق

قصة

�أبو " دقيق " !
خياله.
ال�صراخ ما برح يزلزله ويع�صف به  ..ونظرة الذهول �سهم يفتك
بقلبه ..كانت �ساعة نـ َ ِكـدة  ،ويوما كابيا مل تطلع له �شم�س  ..كانت
ليلة م�ؤرقة � ..صحا من نومه  ،وال يدرى �سببا النقبا�ض قلبه  ..تو�ض�أ
و�صلى الفجر  ،وا�ستعاذ باهلل  ،وراح يقر�أ �آية الكر�سي واملعوذتني ..
مل تكن هناك فر�صة لي�س�أل نف�سه  ،فالتبعة حتتل كل فكره  ،كما
�أنه مت ّيم بعمله  ..عا�شق للنا�س  ،والغالل  ،ورائحة الدقيق  ،ونق�ش
احلجر  ،و�صوت املاكينة الرتيب  ..فما �أن يلج الطاحون ليذوب فيه
 ،وين�صرف عن كل �شيء ؛ حتى الطعام ! .
كان غارقا يف �شغله لـ « �شو�شته « ؛ حني ّ
�شق ال�صراخ �سمعه  ،ليدع
ّ
ويخـف كالظبي �إىل حيث م�صدر ال�صراخ بغرفة املاكـينة
ما بيده ،
� ..شهق ك�أمنا �أ�صابته �صاعقة  ،فيا لب�شاعة ما وقع عليه ب�صره ! � ،إذ
كان �أبوه بني الرتو�س  ،التي ن�شبت يف حلمه وعظامه  ،لينبثق الدم
من كل ج�سده ؛ بينما ي�صرخ �صراخا متح�شرجا  ،وقد برزت حدقتاه
 ،وكادت تنخلع من حمجريها من فرط الذهول  ..مل مت�ض هنيهة ؛
لي�شهق �شهقة املوت  ،ولينطفئ من عينيه ومي�ض احلياة .
توقفت املاكينة � ..سكن الوح�ش بعد �أن مزق فري�سته  ..لقد
عجز �أن ينقذ �أباه � ،أو يفتديه  ..ت�سمرت قدماه � ،أو �أنها تي ّب�ست
 ..كانت �أنياب الوح�ش �أ�سرع و�أ�سبق  ..وراح يلطم خدّ يه  ،و ُينزل
اللوم على نف�سه� « ..أنا اجلاين « !  ..كان هو املنوط ب�ش�أن املاكينة..
لقد تراخى يف واجبه ..ا�ضطرب احلجر ،وعلى �أثره �سمع �صوتا غري
م�ألوف ي�صدر من املاكينة  ..مت ّهل دقيقة ؛ ّ
فخف �أبوه �إليها ليلقى
حتفه ..كان على موعد مع امل��وت .م�شهد م�أ�ساوي .قـُدّ ر ل�ل�أب �أن
يفادى ولده  .وراح ي�سائل نف�سه  :هل عانق �أبوه املاكينة ؟! � ..أم
هي التي �شدته ؟!  ..وبات �س ّرا يف طي املجهول  ،وال يعلمه �إال خالق
الأنام :
ـ « ليتنى متّ قبل هذا ! «
انتـُزعت �أ�شالء ال�صريع من بني الرتو�س  ،و�شـُيع جثمانه �إىل
حيث م�ستقره ..و�أغلق الطاحون بـ « ال�ض ّبة « واملفتاح  ،ور�أى النا�س
بوابته الهائلة ؛ التي مل يرها �أحدهم من قبل ! َ ..عمِد « �أبو دقيق «
�إغالق الطاحون ،ومل ي�أ�سف على ذلك  ،فلم تـُبق املاكينة على الع�شرة
 ..تبدلت وح�شا �ضاريا  ،و�أخذت �أباه على ِغ ّرة  ،وفتكت به ..خانت
�صاحبها بعد طول �سنني ..والنا�س ..النا�س من �أهل القرية  ،ومن
العزب والكفور املجاورة ؛ جميعا يف حالة من التربم والتذمر ،ف�أين
يذهبون بغاللهم وهم ال يعرفون غري طاحون « فريح « ؟!  ،وكيف
ي�ستقيم ع ْي�شهم بدون الطاحون  ،ورغيف اخلبز عماد احلياة ؟! � ..أ
يعودون ملعاناة الرحى ؟ � ..أ يرجعون القهقرى كل هذى ال�سنني ؟! ..
ومل ؟! � ..أ من �أجل موت الرجل � ،أم �أنها امليتة نف�سها ومدى ب�شاعتها
؟  ..رغ ْوا و�أزب��دوا  :مهما تنوعت الأ�سباب فاملوت واحد � :صريعا
حتت عجالت قطار � ،أو حمروقا �أكلته النريان � ،أم ميتا فوق الفرا�ش
� ،أم قتيال جندلته �أنياب الرتو�س  ،املوت هو املوت ‘ وقد تطول �أيام
االحت�ضار  ..لي�س �أول وال � ِآخر  ..املوت يح�صد الأحياء منذ بدء
اخللق  ..كل يطوله ملك املوت وال مفر  ..لن ينجو �أحد من امل�صري
املحتوم  ..لقد مات الأنبياء  ،ومات امللوك  ،واجلبابرة الطغاة ..
و ُر ّب �أحياء كالأموات  ،و�أموات هم �أحياء ب�سريتهم  ،نعدّ د مناقبهم
ونرتحم عليهم فى املواقف  ،وعلى مدى الأيام وال�سنني .
ّ
تردد القوم على « �أبو دقيق «  ،الذى حب�س نف�سه فى غرفة

بالدار  ،وراح يندب حظه  ،عازفا عن
الطعام  ،و�صائما عن الكالم  ..وال �أحد يجر�ؤ �أن يطرق بابه و ..
وما �أن لعب ل�سانه ؛ لينطق كفرا !  ..زعق فيهم  ،و�أمطرهم بال�سب ،
وطردهم  ..ال ي�شعر بحرق النار �إال من يقب�ض عليها  ..ال ترى عيناه
�إال امل�شهد الب�شع  ،وما زال �صراخ �أبيه يرنّ يف �أذنيه  ،ودمه املراق ميلأ
ر�ؤيته� ..أنياب املاكينة  ،وال�صراخ  ،والذهول  ،والدم املراق الربيء.
و ّدع الطاحون حمراب ح ّبه  ..ودارت الأيام  ..نه�ش اجلوع معدته
وذويه  ..اجلوع كافر  ..و�أعني اجلياع تدور زائغة يف حماجرها يف
�صمت  ،وال�صمت �أبلغ من الكالم  ..بل �إنّ ال�صمت يحمل يف �أعماقه
هب
غلى ر� ُأ�سه و�أ�شرف على االنفجار ّ ..
بيانا !  .مل ميكث حلظة � ،إذ َ
باحثا عن حرفة �أخرى  ..عمل ّ
جنارا  ..عاندته امل�سامري ومل تر�ضخ
له  ..دقّ على �إ�صبعه  ،وكاد يفرمه  ..مل يكن « ال�شاكو�ش « وح�شا ..
ف ّر من النجارة قبل �أن ُي�ضرب و ُيطرد  ،و ُي�صبح �أمثولة  ..عمل حدادا
 ..كاد �أن يقتل زميله � ..آثر الهروب  ..ا�ستي�سر �أعمال الفالحة ..
مل يكن ميلكون �أر�ضا ؛ فعمل �أجريا عند هذا وذاك  ..لكنه مل ُيفلح
 ..م�ضت �شهور  ..نفد ال�صرب واحلزين من كل �شيء  ..اجلوع �أ�شد
ق�سوة و�ضراوة من املاكينة  ،فاملوت ي�سرى بطيئا و ُيقبل على املهل ..
لي�س �إال �أن ميدّ يده وي�س�أل النا�س �أعطوه �أو منعوه � ..أو يهجر الأهل
والقرية جميعا  ..املوت لديه �أهون من الت�سول و�إراقة ماء الوجه ،
والهروب من امل�سئولية خ�سة ونذالة وعار  ..والي�أ�س كفر  ،واالنتحار
�ش ْرك والعياذ باهلل .
وذات ليلة  ..مل ينم « �أبو دقيق «  ،وعمد �إىل ال�سهر يعدّ �ساعات
الليل التي مت�ضى يف تلك�ؤ  ،وكانت قد هجعت القرية  ،و�سكنت
الأ�صوات � ،إال من ثغاء ماعز � ،أو خوار ثور � ،أو نباح كلب  ..كان الفجر
مل يحن بعد  ،فلم تـُ�سمع �صياح الديكة  ..طرح الغطاء  ..نه�ض ،
وخرج �إىل الدهليز يتح�س�س الأر�ض بقدميه � ..أطرق �أذنيه  ..مل
ي�أت �إىل �سمعه �إال �صوت الأنفا�س الرتيبة  ..خطا نحو باب الدار
 ..فتحه يف ت�ؤدة وخفة حتى ال ي�صدر �صريره الباكي  ،ثم �أغلقه
يف حذر  ،ليجد كلبه «�أبو العيون» يف انتظاره  ..يب�صب�ص بذيله
ويتم�سح فيه  ..وما لبث �أن تقدّ مـَه !  ،بينما كان يتقافز يف
كالعادة ،
ّ
�سعادة  ..كان « �أبو دقيق « مولعا بالكالب منذ �صغره  ..و�إنه يذكر
حني �أب�صر به لأول مرة  ،وكان ما زال ج ْروا يلقم مع �إخوته اجلراء
�أثداء �أمه � ،أو يهرولون خلفها �أينما تذهب  ،وقد لفت نظره  :لون
�شعره الأ�سود الفاحم  ،وخفة حركته  ،ومداعبته لأم��ه  ،ولهوه
مع �إخوته ؛ ف�شغف بجر�أته  ،ووثباته الرائعة  ..ظل يف رقابته ،
وملا كرب راح يدنو منه  ،ويالطفه  ،ويقدّ م له الطعام  ..ثم مل يجد
�صعوبة يف ا�ستدراجه �إىل الطاحون  ،وقد �أحبه الكلب � ،إذ �ضمن
م�أواه وطعامه  ..وباتا �صديقني حميمني :يتالزمان وال يفرتقان �إال
عند املبيت ..ويتقا�سمان م�شاعر الأمل والفرحة على مدى الأيام !
 ..وقد مات جدّ ه  ،وهو ال يدرى مل �س ّماه “ �أبو العيون “ ! � ..أليقظته
وحدّ ة ب�صره ؟ � ،أم لهالتى ال�شعر البي�ض فوق عينيه ؟  ..ليته �س�أل
جده �أو �أباه !  ..ولكن  ،مات ال�سر مع جدّ ه  ..كما فتكت املاكينة ب�أبيه
 ،ومل ي�س�أل  ،ملاذا ُ�س ّموه � “ :أبو دقيق “ ! .
يبدو �أن �سئم “ �أبو العيون “ طول الوقفة � ،أو �أنه ا�ست�شعر تردد
�شب بقامته �إىل باب الغرفة ؛ ك�أمنا �أراد �أن ي�ستحثه ،
�صاحبه � ،إذ ّ
عندئذ امتدت يد “ �أبو دقيق “ لتفتح الباب  ،الذى �أ�صدر �أنينا ..
خطا “ �أبو دقيق “ خلف �صديقه  ..ت�أمل املاكينة القاتلة  ..طاف
امل�شهد املر ّوع مبخيلته  ..و�أبوه ذاهل العينني ي�ستنجده  ..دقق الب�صر
 ،لفت نظره �شيئا كان قد غفل عنه  ..كان �أبوه يرتدى اجللباب � ،أجل
� :إنه على يقني و ُيق�سم على ذلك  ،فاملاكينة مل ت�شدّ ه �إذا  ،واجللباب
هو ال�سبب  ..لقد تعجل �أبوه  ،و�أغفل �أن يخلع اجللباب  ،املاكينة مل
تخنْ ال ِع�شرة  ،ومل تقتل �أباه !  ..الآن جاء احلق  ،وبزغت احلقيقة :
املاكينة بريئة من دم �أبيه  ..و�إنه القدر  ،ولكل �أجل كتاب .
زى العمل ال��ذى مل يكن جلبابا  ،وم��ا لبث �أن
ك��ان قد ارت��دى ّ
نقر احلجر  ،ثم �ضغط على الزر  ،لتدور املاكينة .الحت ابت�سامته
 ،و�أدمعت عيناه  ،واتـّبع “�أبو العيون” �صاحبه  ،ودارت ال ّرحى ،
ومل تتوقف �إال بع�ض �ساعة كل �صباح  ..وعلى مدى تعاقب الأيام
وال�سنني  ،مل تـُغلق بوابة الطاحون .

قصة
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ظنون جارحة

•�أمال �شلهوب

بني ليلة و�ضحاها تال�شى الدخان فج�أة ,وتال�شى غ�ضبه اخلايل من الدموع
� .شحن قوته بقرار �صباحي ,دون حتديد ما يجب �أن يفعله متام ًا ,حاول �أن
ي�ستعيد طقو�س عادته فجر ًا �.أيقظها من �سبات دام ع�شر �سنوات .
حمل املجرفة وم�ضى باجتاه �شعاع ال�شم�س �.سلك درب ًا خالي ًا من �أي كائنات
,عيناه يف املدى الالمتناهي ,مل يدرك الوقت ,وال كم من امل�سافات الطويلة
أح�س بحرارة �شديدة ت�سري يف ر�أ�سه ,من خالل ال�شم�س
اجتاز � ,اّإل بعد �أن � ّ
َ
العمودية امل�سلّطة عليه  .ت�أمل احلقول املكفهرة على جانبيه ..كانت �أ�سوارها
بوهن .
ال�شاحبة قد ا�سرتختْ
ٍ
�سجل فيه بطوالته ,بقلب
�شعر برهبة غريبة على عك�س ذلك ال�صباح الذي ّ
جلمود ..و�أع�صاب حديدية .
ذلك اليوم “يوم الأفاعي” هكذا �أهل البلدة يطلقون عليه هذه الت�سمية
,حيث يخ�شى اجلميع الذهاب �إىل احلقول ؛فالأفاعي ,والثعابني تخرج من
حي ت�صادفه.
�أوكارها يف توقيت ّ
موحد لت�أكل كل كائن ّ
بالرغم من ذلك حتدّ ى حتذيرات اجلميع ,وانطلق مبجرفته .الأداة الوحيدة
التي كانت
بحوزته ,فبد�أ مغامرته على ذلك الدرب ,وب�ضربة واحدة  ..بيد واحدة
..يقطع �شهوة االفرتا�س .حيث ر�ؤو�س الأفاعي ,والثعابني تنف�صل عن ج�سومها
حافتي الدرب
,لتتمدد م�سرتخية م ّيتة على
ّ
ويف ال�سماء اجتمعت �أ�سراب الطيور ,تغرد فوق ر�أ�سه مرافقة عودته �إىل
البلدة .
•••
مل ت�ستطع عيناه متييز �أي �شيء ,كان ذهنه فارغ ًا � اّإل من التعب ..قدماه
تتم�سحان بالأ�سيجة املتكئة على بع�ضها بع�ض ًا ,و�سرعان ما بد�أ الدم ي�سيل منهما
على �شكل خطوط متعرجة .
بدا عليه الإرهاق الناجم عن تراكم ليال الأرق ,تالحقه �أفكار حادة وظنون
ٌ
ر�سومات و�صور ُعلِقت �أمامه ,وهو يتجه
جارحة كلما فكّر باقرتاب نهاية الدرب .
نحو �أ�سرا ٍر يحاول ا�ستك�شافها بعد �أعوام م�ضت
وحني و�صل �ألقى مبجرفته على كومة من حجارة .جل�س �إىل جوارها ي�ستعيد
�شيئ ًا من �أنفا�سه املتهدّ جة  .تذكّر �أن العط�ش يمُ يت ,م�سح بيده الدماء عن
َ
أح�س مبلوحة كثيفة .
قدميه
,ولعق كفه ّ �.
ارتع�شت �أو�صاله حني ا�شتم رائحة قمامة ,وبينما كان يتتبع م�صدر الرائحة
ملح من بعيد �أطفا ًال يعبثون ب�أكوامها .كانت �أقدامهم تغو�ص يف الكتل املرتاكمة
َ
وك�أنهم يف احتفال يدبكون ..يرق�صون ..يرتا�شقون ببقايا احلثاالت ,فتمطر
فوق ر�ؤو�سهم الأو�ساخ والعفن  .تنطلق من �أفواههم زغاريد ال�شتائم انتقام ًا من
بع�ضهم بع�ض ًا ,وحينما بد�أ يتقدم نحوهم .ع�صفت الريح وثار الغبار يف املكان
.تطايرت القمامة ,وارتفعت عالي ًا .غطى وجهه براحته ليحمي عينيه  ,ومن
بني �أ�صابعه �شاهد ر�ؤو���س الأفاعي والثعابني تتقافز مع الأو�ساخ  ,وب�صمت
مرير حتدّ ق عيون الأطفال متجهة نحو الأ�سفل ,تفت�ش عن فتات اخلبز وقطع
النقود.

من مذكرات حمار بلدي
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• يو�سف الأبطح
نهقنا كثري ًا و�سحلنا كثري ًا
وزفرنا كثري ًا دون فائدة ،بتنا
ن��ح��ن مع�شر احل��م�ير يف ه��ذا
الزمن يف حظائرنا نكرات ،ال
قيمة لنا وال مكان وال فائدة،
ن�سي �أهلنا و�أ�صحابنا كل ما كنا
نقدمه لهم من خدمات يف املا�ضي القريب ليل
نهار مقابل حفنة من التنب �أو ال�شعري �أو ف�ضالت
خ�ضراوات يطعموننا �إياها بدل رميها يف الزبالة،
فوق كل �أتعابنا يو�صموننا بالغباء واحليونه،
ينعتون حمقاهم و�أغبياءهم ب�أ�سمائنا و�صفاتنا
ظلم ًا وبهتان ًا ،يكد�سون فوق ظهورنا �أحما ًال ال
تطاق وينهالون علينا باجللد وال�ضرب لن�سري
بها م�سافات وغالب ًا ما تكون روث بقر الزرائب
�أو قمامة لنقلها �إىل احلقول ي�شتعلون غ�ضب ًا �إن
�سمعوا نهيق ًا لأحدنا �أو زفري ًا خرج من �صدره عن
�ضيق تنف�س �أو ق�شة تنب علقت يف خيا�شيمه.
نحن يا �سادة ال ننهق من ف��رط ال�سعادة �أو
ال�سرور مثلكم� ،إذا نهق �أحدنا فعن �أمل يكون قد
�أ�صابه �أو عن جوع �أو عط�ش �أ�صابه ولي�س عن
جموح �أو فرح كما تظنون!
يف بلدان العامل الراقي يحبوننا ويحرتموننا
كثري ًا مثل باقي احليوانات الأخ���رى ،ي�سعون
اللتقاط ال�صور التذكارية معنا �أو على ظهورنا
يالم�سوننا بلطف ومودة ،يطعموننا ما ب�أيديهم
عن طيب خاطر ،حتى �إن �أكرب �أحزاب �أمريكا
ت�ضع �صورنا على �شعاراتهم و�أعالمهم وبيارقهم
التي يرفعونها ويفاخرون بها.
�إال هنا فنحن �أذالء مهانون .نحن يا �سادة
يف مكان من �أغنى �أمكنة العامل باحلمري ح�سب
�أح�صائية الأمم املتحدة ،يحق لنا �أن ننهق
ونزفر ونرفع �أ�صواتنا نطالب ب�شيء من حقوقنا
امل�شروعة.
يف املا�ضي الذي لي�س بالبعيد كثري ًا كان لنا
جمعيه يطلق عليها جمعية الرفق باحليوان،
كانت هذه اجلمعية ترعانا تعتني بنا تدافع
عنا وعن كرامتنا يف وجوه م�ضطهدينا ،جتربهم
على احرتامنا ،التعامل معنا برفق ومودة ولي�س
بحقد وق�سوة كمن له ث�أر عندنا .كما كان لنا يف
املروج خان خا�ص بنا �أ�سمه خان املريي ،كان مكان
ا�سرتاحة ومكان حجز العربات واحليوانات
املخالفة ت�سرتيح فيه من عناء ال�سفر الطويل
الذي �أتينا فيه من القرى البعيدة �إىل املدينة
نحمل �أ�صحابنا و�أحمالهم على ظهورنا ،ن�سرتيح
يف ذلك اخلان مقابل فرنكات قليلة حيث يذهب
�أ�صحابنا �إىل �أ���س��واق املدينة لبيع و�شراء ما
يريدون ويعودون لأخذنا لنعود بهم �إىل قراهم.
كان يربط كل واحد منا يف اخلان من ر�سنه
�إىل حلقة يف اجلدار تبعده عمن يجاوره ب�ضع
خطوات ال قيمة لها �أن جاوره حمار �أبي�ض من
حمري املتنفذين بجالل مزرك�ش وخرج م�شن�شل
يدل على مكانة �صاحبه يف املجتمع ما �إن يربط
�إىل جانبك حتى ي�ستدير ويرف�سك دون �سابق
�إنذار �أو معرفة ومل تفعل له �شيئ ًا ترى يف �ساحة
اخلان حيوانات متعددة الأ�سماء وال�صفات ومن

كل حدب و�صوب ،هذا حمار من هناك وذاك
بغل من البعيد وهناك ح�صان رم��ادي و�آخر
�أدهم..
يقدم لنا يف اخلان املاء البارد والعلف ملن ال
ميلك خمالة يف رقبته.
الطامة ال��ك�برى ت��ك��ون �أن دخ��ل��ت �ساحة
اخل��ان �أت���ان �أو فر�س جميلة ،ينطلق النهيق
وال�سحيل وال�صهيل من كل ناحية ،كل يريد
جماورتها ومغازلتها قبل غريه.
كان يل �صاحب يف يوم من الأي��ام ا�سمه �أبو
�أحمد كان فالح ًا �صاحب همه وق��وي البنية،
حمل على ظهري جذر �شجرة جوز لإي�صالها �إىل
مك�سرة امل�صري يف حارة ال��ورد ليبيعها حطب ًا،
�أوقفته دوري��ه درك جمعية الرفق باحليوان،
قالوا له مل��اذا حت ّمل احلمار فوق طاقته ،قال
هل هذه فوق طاقته قالوا له نعم ،ما كان من
�أبو �أحمد �إال �أن ّ
حل �أربطة اجلذر وحمله حتت
�إبطه و�سار به �أمامهم وجرين خلفه،
ما كان من الدورية �إال �أن ولّت هاربه خوف ًا
منه ،فقد �أثبت لهم �أنه �أكرث مني جلد ًا و�أجدر
مني بالت�سمية.
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قضايا وآراء

الفو�ضى"اخلالقة "
الأداة القذرة للإرهاب الدويل

• نبيل فوزات نوفل
منذ �أواخر القرن الثامن
ع�����ش��ر و���ض��ع��ت الإم�بري��ال��ي��ة
التلمودية م�شروع ًا جهنمي ًا
لل�سيطرة على وطننا العربي،
ون��ه��ب ث���روات���ه ،وتق�سيمه،
و�إق���ام���ة ال��ك��ي��ان ال�صهيوين
يف ف��ل�����س��ط�ين ،ع���ل���ى ي����د /
�إيزهاويت /يف مدينة فرانكفورت
ب�أملانيا بقيادة �أ�سرة روت�شيلد ،ثم
انتقل �إىل �سوي�سرا و�إىل نيويورك
على يد �آل روكلفر ،و�أخ��ذ يتطور
�شيئ ًا ف�شيئ ًا �إىل �أن ت�سلم قادة
الإمربيالية العاملية يف الواليات
املتحدة الأمريكية �سدة القيادة
ب��ع��د احل����رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة،
ويرتكز جوهر هذا امل�شروع الذي
ي�أخذ م�سميات خمتلفة بني فرتة
و�أخ���رى ع��ل��ى� :أن حت��ل الكارثة
االجتماعية النهائية باملجتمع
الإن�ساين ،و�صو ًال �إىل اال�ستعباد
امل��ط��ل��ق اجل�������س���دي ،وال��ع��ق��ل��ي،
وال��روح��ي للإن�سانية .وه���ذا ما
�أكده الكثري من الكتاب والباحثني
و�أهمهم /وليام غ��ارد /يف كتابه
�أحجار على رقعة �شطرجن.
واملتابع ل�سيا�سات الإدارات
الأمريكية جندها تطبق نظرية/
توما�س هوبز /يف حكم املجتمع
الب�شري التي نوجزها ب��الآت��ي:
“ال ميكن بلوغ ال�سالم والنظام
يف املجتمع الب�شري� ،إال من خالل
�سلطة م��ن��ف��ردة ���ش��ام��ل��ة ال��ق��وة،
ف��م��ن طبيعة �أ���ش��ي��اء ال��ن��ا���س �أن
تبقيهم يف ح���رب دائ���م���ة فيما
بينهم ،والأ���س��ل��وب الوحيد الذي
يخرجهم م��ن ه��ذه احل��ال ينبثق
من خ�ضوعهم لقوة منفردة ،قوة
كفاية ،ترغمهم على �إتباع الأوامر
ليعي�شوا ب�سالم” .وه��ذا ما �أك��ده
ريت�شارد بريل /بقوله �»:أنا �أ�ؤمن
ب�أنه مفرو�ض ب�شكل خا�ص على
القوة العظمى الوحيدة الق�ضاء
على جميع التهديدات التي تثقل
بوط�أتها على �أمن الكرة الأر�ضية.
«وبذلك يتمم ال�شرح ال��ذي جاء
ب��ه /وول��ف��وت��ي��ز /وه��و املحر�ض
الرئي�س للحرب على العراق ،ومن
الذين يقودون احلروب الإرهابية
يف ال��ع��امل واملت�ضمن �إن ال��ع��امل
الأمريكي �أ�صبح متفق ًا بقوة على
فكرة القيادة الأمريكية للعامل.
وه�������ذا م����ا ج����اه����ر ب��ه
“هنتنغتون” يف كتابه “من نحن”
ع���ام  ،2004ح��ي��ن��م��ا �أع��ل��ن �أن
�إح�����س��ا���س الأم��ري��ك��ي�ين باخلطر
يحيق “ب�أمتهم” يخلق لديهم
���ش��ع��ور ًا ع��ال��ي�� ًا ب��االن��ت��م��اء �إليها،

�أم��ا �إذا تال�شى �شعورهم باخلطر
فقد تتقدم ه��وي��ات �أخ���رى على
ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة
،العدو املثايل لأمريكا ينبغي �أن
يكون عدو ًا �إيديولوجي ًا ،وخمتلف ًا
عرقي ًا ،وثقافي ًا،وقوي ًا ع�سكري ًا،
للحد ال��ذي ي�شكل تهديد ًا للأمن
الأمريكي.
وبعد �سقوط االحتاد ال�سوفييتي
عام 1991م ،ب��د�أت الإمربيالية
التلمودية بالبحث ع��ن �إح��ي��اء
ال��ف��ك��ر ال���ظ�ل�ام���ي وال��ت��ك��ف�يري
واجلوا�سي�س وت�صنعيهم يف معظم
املجتمعات الب�شرية وخا�صة يف
وطننا العربي لإبقاء بدعة العدو
ال��دائ��م ال��ذي يهدد �أمريكا على
حلجة ممار�سة الإرهاب
الأب��واب
ّ
على ال�شعوب.
وك��م��ا ن��ع��ل��م ك��ان��ت ال��وه��اب��ي��ة
والإخ�������وان امل�����س��ل��م�ين وتنظيم
ال��ق��اع��دة وم��ارك��ات��ه��ا املختلفة،
وبع�ض �أ���ص��ح��اب الفكر العدمي
هم �صناعة بريطانية و�أمريكية
ل��ي�����ش��وه��وا الإ����س�ل�ام وال��ع��روب��ة
أدوات للقتل واالغت�صاب،
وليكونوا � ٍ
ب��ت��م��وي��ل م��ن الأن��ظ��م��ة العميلة
ت��اري��خ��ي�� ًا ل��ل��غ��رب اال���س��ت��ع��م��اري
وخا�صة يف اخلليج العربي وتركيا.
ولقد ك�شف املفكر الأمريكي
ال�بروف��ي�����س��ور ن��ع��وم ت�شوم�سكي
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ات الأم��ري��ك��ي��ة
ل��ل��ت��ح��ك��م ب��ال�����ش��ع��وب يف ك��ت��اب��ه
(�أ����س���ل���ح���ة ����ص���ام���ت���ة حل����روب
ه��ادئ��ة) ،التي �أوج��زه��ا بالآتي:
ا�سرتاتيج ّية الإلهاء :التي تتمثل
ال�����ر�أي ال��ع��ام
يف حت��وي��ل ان��ت��ب��اه ّ
عن امل�شكالت الها ّمة والتغيريات
تقررها النّخب ال�سيا�سية
التي
ّ
واالق��ت�����ص��ادي��ة ،مل��ن��ع ال��ع��ام��ة من
االهتمام باملعارف ال�ضرور ّية يف
ميادين مثل ال��ع��ل��وم ،االقت�صاد،
علم النف�س ،بيولوجيا الأع�صاب و
علم احلوا�سيب ،بحيث ي�صبح جيل
ال�شباب من�شغ ًال وال يكون لديه �أي

الإمربيالية التلمودية عملت
على �إحياء الفكر الظالمي
والتكفريي واجلوا�سي�س
وت�صنعيهم لإبقاء بدعة العدو
الدائم الذي يهدد �أمريكا.

وقت للق�ضايا الوطنية والثقافية
والعلمية الهامة يف العامل ،بحيث
ي�����ص��ب��ح ك��ال��ق��ط��ي��ع ال����ذي ي�سهل
ال��رع��ي ب��ه �أينما ي�شاء ال��راع��ي.
وابتكار امل�شاكل ثم عر�ض نف�سها
حل��ل ه��ذه امل�شاكل معتمدة على
�إ���س�ترات��ي��ج��ي��ة ال���ت���درج لفر�ض
ال��ظ��روف ال�سو�سيو-اقت�صاد ّية
اجل����دي����دة ب��ي�ن ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات
والت�سعينيات من القرن ال�سابق:
بطالة �شاملة ،ه�شا�شة ،مرونة،
تعاقد خارجي ،ورواتب ال ت�ضمن
العي�ش الكرمي� .إىل جانب اعتماد
�إ�سرتاتيجية ت�أجيل بع�ض احللول
حيث يرتك كلّ هذا الوقت لل�شعب
حتى ي��ت��ع�� ّود على ف��ك��رة التغيري
ويقبلها با�ست�سالم عندما يحني
�أوان��ه��ا .وه���ذا م��ا اتبعته القوى
الإمربيالية والأنظمة العربية يف
جمال ال�سيا�سات االقت�صادية ويف
ما يتعلق بالق�ضية الفل�سطينية
ح��ي��ث ات��ب��ع��ت ���س��ي��ا���س��ة جتميد
ال��ه��دف ك��م��ق��دم��ة للتخلي عنه،
وكما نعلم الرتاجعات التي �أ�صابت
ال��ع��ق��ل ال��ع��رب��ي يف ه���ذا امل��ج��ال
واالع�ت�راف بالكيان ال�صهيوين،
وق��ب��ول التطبيع م��ع وغ�ير ذل��ك.
وتعتمد على ا�ستثارة العاطفة
بدل الفكر ،وهذه ال�سيا�سة ت�سمح
يتم زرع��ه
ب��امل��رور ل�لاّوع��ي حتّى ّ
ب�أفكار ،رغبات ،خماوف ،نزعات� ،أو
�سلوك ّيات .كما تعمل على خماطبة
ال�����ش��ع��ب ك��م��ج��م��وع��ة �أط���ف���ال
�صغار ،وكما يقول ت�شوم�سكي �إن
الإدارات الأمريكية ت��رى “�إذا
خاطبنا �شخ�ص ًا كما لو كان طف ًال
يف �سن الثانية ع�شرة ،ف�ستكون
لدى هذا ال�شخ�ص �إجابة �أو ر ّدة
�����س النقدي
���ردة م��ن احل ّ
فعل جم ّ
بالدرجة نف�سها التي �ستكون عليها
ر ّدة فعل �أو �إج��اب��ة الطفل ذي
الإثني ع�شر عام ًا» ،ويرتافق كل
ذلك مع العمل على �إبقاء ال�شعب
يف حالة جهل وحماقة تنفيذ ًا
لتعليمات ب��روت��وك��والت حكماء
�صهيون التي ت�ؤكد على حرمان
ال�����ش��ع��وب م��ن التعليم احلقيقي
وخ��ا���ص��ة ال��ت��ق��ن��ي��ات امل��ت��ط��ورة،
والبقاء على العلم النظري ،من
خالل العمل بطريقة يكون خاللها
ال�شعب غ�ير ق��ادر على ا�ستيعاب
التكنولوجيات والطّ رق امل�ستعملة
للتحكّم به وا�ستعباده .وذلك من
خ�لال تدمري الرتبية والتعليم،
والعبث بالبحث العلمي وبالإدارات
امل�����س���ؤول��ة ع��ن ال��ع��ل��م وال�ترب��ي��ة
والثقافة ،وتدمري املناهج ،و�إبقائها

الأنظمة العربية يف جمال
ال�سيا�سات االقت�صادية وفيما
يتعلق بالق�ضية الفل�سطينية
اتبعت �سيا�سة جتميد الهدف
كمقدمة للتخلي عنه.
يف حالة تخلف تلغي دور العقل
والتفكري ،وت�سلم الفا�شلني �إدارة
ه��ذه املراكز العلمية والثقافية،
وه����ذا م��ا �أك�����ده ت�شوم�سكي يف
معر�ض حديثه عن �سيا�سة القوى
الإمربيالية جت��اه �شعوب العامل
بقوله “يجب �أن ت��ك��ون نوع ّية
ال�سفلى
التّعليم املقدّ م للطبقات ّ
ه��ي ال��ن��وع�� ّي��ة الأف��ق��ر ،بطريقة
تبقى �إثرها اله ّوة املعرف ّية التي
ال�سفلى عن العليا
تعزل الطّ بقات ّ
غ�ير مفهومة م��ن قبل الطّ بقات
ال�سفلى” �إىل ج��ان��ب ث�شجيع
ّ
ّ
ال�شعب على ا�ستح�سان ال ّ��رداءة:
بحيث يجد �أنّ��ه من «ال ّ��رائ��ع» �أن
ي��ك��ون غ��ب��ي�� ًا ،همجي ًا و ج��اه ً
�لا .
وذل���ك م��ن خ�ل�ال ال��دف��ع ب��ه���ؤالء
الأغبياء لت�سلم املراكز القيادية
والإداري���ة وغري ذلك  ،وتعوي�ض
التمرد بالإح�سا�س بالذنب :بهدف
ّ
جعل ال��ف��رد ي��ظ ّ��ن �أنّ���ه امل�����س���ؤول
الوحيد ع��ن تعا�سته ،و�أن �سبب
م�س�ؤول ّيته تلك هو نق�ص يف ذكائه
وق��درات��ه،وال��ع��م��ل ع��ل��ى معرفة
ال��ط��رق التي تهيمن على الكائن
الب�شري ،فبف�ضل علوم الأحياء،
ب��ي��ول��وج��ي��ا الأع�������ص���اب،وع���ل���م
تو�صل النظام
النّف�س التّطبيقيّ ،
الأم��ري��ك��ي �إىل معرفة متقدّ مة
ال�صعيدين
للكائن الب�شري،على
ّ
ال��ف��ي��زي��ائ��ي وال��نّ��ف�����س��ي� .أ���ص��ب��ح
هذا «النّظام» ق��ادر ًا على معرفة
مم��ا يعرف
ال��ف��رد
املتو�سط �أك�ثر ّ
ّ
نف�سه،وهذا يعني �أنّ النظام – يف
�أغ��ل��ب احل����االت – مي��ل��ك �سلطة
على الأفراد�...أكرث من تلك التي
ميلكونها على �أنف�سهم .وكانت
�أخ��ط��ر ال�سيا�سات ه��ي �سيا�سة
الفو�ضى اخل�لاق��ة ال��ت��ي تهدف
�إىل تهدمي كل مقومات ال�شعوب
احل�ضارية وجوهرها خلق الأزمات
االق��ت�����ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة يف
العامل،وحتميل حكومات البلدان
ه���ذه الأزم������ات ل��ت��دب ال��ف��و���ض��ى
وال�����ص��راع بينها وب�ين �شعوبها ما

ي�سمح لها بالتدخل بحجة التدخل
الإن�ساين والدميقراطية وحقوق
الإن�سان وغري ذلك .لذلك �أ�س�ست
التلمودية الإم�بري��ال��ي��ة -التي
يقوها كبار الر�أ�سماليني العامليني
من اليهود منذ عام 1773م ،بعد
م�ؤمتر فرانكفورت عام 1773م -
م�ؤ�س�سات /ديفيد روكفيلر،/التي
ت��ه��دف �إىل �إذاب������ة امل���ؤ���س�����س��ات
ال�صغرى يف بوتقة اقت�صادية
ك�ب�رى ،وم����ن ث��م ت��دم�ير ال��دول��ة
الوطنية حتت ا�سم النظام العاملي
اجل��دي��د �أو ال��ع��ومل��ة وم�ؤ�س�سة/
ران����د ،/ال��ت��ي �أم�����ض��ى الباحثون
فيها �سنوات لإتقان تقنيات غري
تقليدية لتغيري الأن��ظ��م��ة على
ط��ري��ق ال�����ش��اب��ك��ة،ول��ق��د ك��ان��ت/
منظمة / nedالتابعة لوا�شنطن
ت�شارك بهدوء يف التح�ضري ملوجة
زع��زع��ة اال���س��ت��ق��رار يف “ال�شرق
الأو�سط” منذ غ��زو ال��ع��راق من
قبل الواليات املتحدة الأمريكية
وح��ل��ف��ا�ؤه��ا ع���ام 2003م،فعلى
ق����وائ����م م��وق��ع��ه��ا ع���ل���ى م���واق���ع
ال�شابكة .جند تون�س وم�صر وليبيا
و�سورية واليمن وال�سودان،وهذا
م��ا اع�ت�رف ب��ه �أول رئ��ي�����س لهذه
املنظمة �/آلن داين�شتاين /يف عام
1991م جلريدة الوا�شنطن بو�ست
بقوله“ :ما تقوم به اليوم كان
يتم �إج���را�ؤه �سر ًا قبل  25عام ًا
بو�ساطة اال�ستخبارات املركزية
الأمريكية”ويعد /مايكل ليدن/
�أول م��ن ���ص��اغ مفهوم /الفو�ضى
اخل�ل�اق���ة/وه���و م��ا ع�بر ع��ن��ه يف
م�شروع التغيري الكامل فيما ي�سمى
مب�شروع ال�شرق الأو���س��ط،ال��ذي
�أك�����ده يف ع���ام 2003م وتكمن
ال��ف��ك��رة الأ���س��ا���س��ي��ة للفو�ضى
اخلالقة ،يف �أن التعامل مع منطقة
معقدة ديني ًا،وقومي ًا،وطائفي ًا ،ذات
�أزمات و�صراعات مزمنة،تكمن يف
توظيف هذه الأزمات ،وا�ستغاللها
ومت��ث��ل ف��ر���ص��ة تكتيكية ،تهيئ
ومت��ه��د ال��ط��ري��ق لتحقيق الهدف
الرئي�سي وهو تق�سيم املنطقة �إىل
دويالت دينية ،وطائفية ،وقومية
،وه��ذا ما يجعلنا مت�أكدين من �أن
احل���رب ال��ت��ي ت�شن على �سورية
لي�ست وليدة ال�ساعة وال�صدفة
،بل هي نتيجة خمطط �إمربيايل
�صهيوين ي�ستهدف ترتيب املنطقة
مب��ا ي��خ��دم امل�صالح الإمربيالية
ال�صهيونية.

نافذة على العالم
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الإيطايل كالفينو و�سحر الكتابة للأطفال

•خليل البيطار

الق�ص،
من ميلك موهبة
ّ
ميتلك التقنيات اللغوية
املالئمة لوعي الأطفال
وم�����س��ت��وي��ات �أع��م��اره��م،
مي��ك��ن��ه ال���ف���وز مبفاتيح
ال���دخ���ول �إىل ع��وامل��ه��م
املده�شة ،وميكنه �أن يرثي
خم��زون��ه��م ال��ل��غ��وي وامل��ع��ف��ي
ب��ح��ك��اي��ات��ه و����س���رده ال��ب��ارع،
وميكن �أن تالقي �أقا�صي�صه
قبو ًال و�إعجاب ًا لدى ال�صغار
والكبار .والقا�ص وال��روائ��ي
الإيطايل �إتالو كالفينو واحد
من ه�ؤالء املبدعني.
ول��د كالفينو يف كوباعام
 ، 1923وعاد مع �أ�سرته �إىل
�إيطاليا وه��و �صغري ،و�أك��م��ل
ت��ع��ل��ي��م��ه ومت��ك��ن م���ن ح��رف��ة
الكتابة الأددبية وال�سيا�سية،
و�شهر بعد احلرب العاملية الثانية بني �أدباء �إيطاليا،
وقام برحالت كثرية خارج بالده عمقت مفهومه عن
احلياة وقيمتها ،و�صقلت ر�ؤيته و�إح�سا�سه الإن�ساين
وحبه للأطفال.
ع�شق كالفينو الطبيعة ،وكتب عن طبائع احليوانات
وحركات الأ�سماك ،وراق��ب الطفيليات التي تعي�ش
على حل��اء الأ���ش��ج��ار،واخ��ت��ار �أب��ط��ال حكاياته من
الفئات الو�سطى ومن الفئات املهم�شة واملفقرة ،ونظر
�إىل ب���ؤ���س ال�صغار وعدوانيتهم على �أن��ه��م �ضحايا
ولي�سوا �أ�شرار ًا بطبعهم ،وق�ص�صه تلفتنا �إىل جماليات
مل ن�أبه بها من قبل.
مزج كالفينويف حكاياتهبني الرتاث ال�شعبي الزاخر
بعوامل غام�ضة و�سحرية ،وبي الواقعية الغرائبية
وما فيها من ق�سوة وبالدة ،وا�ستطاع �أن يغو�ص عميق ًا
يف نفو�س �شخ�صياته ،كي يلتقط اخليط الإن�ساين
الكامن يف دواخلهم.
ترك كالفينو بعد رحيله عام � 1985أعما ًال �أدبية
للكبار وال�صغار ،القت رواج�� ًا بني القراء واهتمام ًا
�ضعيف ًا بني النقاد ،وترجمت �أعماله �إىل لغات عديدة
من بينها العربية ،ومنح عليها جوائز �أدبية رفيعة،
وت��وج ن�شاطه الأدب���ي باحل�صول على جائزة نوبل
للآداب.
وم��ن �أع��م��ال املوجهة للكبار :ال��ذاك��رة ال�صعبة،
الأه��واء ال�صعبة ،احلياة ال�صعبة ،الفار�س اخلفي.
وم��ن �أع��م��ال��ه املوجهة ل�ل�أط��ف��ال :ط��ري��ق �أع�شا�ش
العنكبوت� ،أ�ساطري وخرافات �إيطالية ،الفي�سكونت
امل�شطور ،البارون املت�سلق ،مدن غري مرئية.
ر�أى كالفينو �أن اخل��راف��ات التي تداولها النا�س
حقيقية ،لأنها تعرب يف حاالته املتكررة عن حوادث
ب�شرية ،وهي تف�سري عام للحياة وفهر�س يعدد �أقدار
الرجال والن�ساء ،وي�صور عبورهم جمرى احلياة.
وك��ت��اب��ه (ح��ك��اي��ات وخ���راف���ات �إي��ط��ال��ي��ة) �ضم
جمموعة عناوين ،اقتب�س بع�ضها من رواياته،مثل:
(الطائر الأخ�ضر) و(الفار�س اخلفي) ،وجمع بع�ضها
من ال�تراث ال�شعبي الإيطال والعاملي ،مثل :الأمري
�سلطعون ،غامبار املنجم العظيم ،الأمري الذي تزوج
�ضفدعة ،امللك ي�ستمع ،ابنة امللك �شم�س ،حكاية
القطط ،العرو�س حورية البحر ،مينة خمتلفة ،عر�س
الفرخ.
حكاية (غامبارا املنجم) حتدثت عن ملك فقد
خامته الثمني ،وخ�ص�ص مكاف�أة �سخية للمنجم الذي
يجده ،و�سمع فالح �أمي بالأمر ،وت�ساءل يف �سره� :أمن
ال�صعب �أن يكون الإن�سان منجم ًا؟ فلأجرب.

�أع���ط���ي ال���ف�ل�اح غ���رف���ة يف
ال��ق�����ص��ر ،فيها ���س��ري��ر وك��ت��اب
ت��ن��ج��ي��م ك���ب�ي�ر وق���ل���م وورق
وحمربة ،وبد�أ بتقليب �صفحات
ال��ك��ت��اب ،فلم يفهم �شيئ ًا مما
فيها ،و�أدرك بفطرته �أن اخلدم
رمبا �أخفوا اخلامت ،ومل�س ذلك
م��ن نظراتهم وتبجليهم له،
ثم جل�أ �إىل حيلة تخفّى فيها
عن �أنظارهم ،وح�ين دخ��ل كل
منهم عليه �صاح م��ن خمبئه:
ه����ذا واح����د  ،ه����ذا اث���ن���ان..
فظن اخل��دم �أن �أمرهم ك�شف،
واع�ترف��وا للمنجم بفعلتهم،
و�أعيد اخل��امت للملك ،فكاف�أه
و���ض��ع عليها
و�أق���ام م���أدب��ة ل��ه ِ
ط��ب��ق غ���ام�ب�ري ،ف�����س���أل امللك
املنجم :ما ا�سم الطبق؟ فوجئ
الفالح وقال يف �سره :غامبارا نهايتك �سيئة ،ف�سمع
امللك الكلمة الأوىل وقال :نعم غامربي� ،أنت منجم
عظيم.
حكاية (الأم�ير الذي تزوج �ضفدعة) حتثت عن
ملك له ثالثة �أبناء� ،أراد �أن يورث عر�شه للذي يح�سن
منهم اختيار زوجته ،فاختار الأول خبازة ،واختار
الثاين ن�ساجة� ،أما الأ�صغر فلم يجد يف طرقه �سوى
�ضفدعة فاختارها.
جرى اختبار الفتاتني وال�ضفدعة ،وتفقت الأخرية
على الفتاتني لأنها كانت م�سحورة ،وج��رى حت�ضري
الزفاف ،واختارت كل خطيبة عربة ،فتك�شفت عربة
ال�ضفدعة عن فتاة جميلة �أده�شت امللك و�ضيوفه،
فقال امللك :العر�ش لل�صغري� ،إذ ال ي�ستحق العر�ش من
ال يح�سن اختيار زوجته.
حكاية (مدينة خمتلفة) مقتب�سة م��ن ال�تراث
العاملي� ،إذ غيرّ الثلج معامل املدينة ،وبدت خمتلفة
ك�أن مدينة �أخرى حلّت حملها ،لكن العامل الذي �سار
حر ًا فوق الثلج و�صل �إىل مكان عمله ،وقال :يبدو �أن
الثلج غيرّ كل �شيء ،وفاته �أن يغري �شيئ ًا يف �شركتنا.
حكاية (ع��ر���س ال��ف��رخ) حت��دث��ت عمن ي�ستحق
الدعوة �إىل وليمة العر�س ،وعمن ي�ستبعد ،فالديك
دع��ي �إىل العر�سن وو�صلته الئ��ح��ة �ضمت �أ�سماء
املدعوين :الديك البلوري والدجاجة والبطة وطائر
احل�سون ،ف�أو�صل الديك ال��دع��وات ،وتقق من ورود
ا�سم كل مدعو يف الالئحة ،وحني ت�ساءل الذئب �إن
كان ب�إمكانه مرافقتهم �إىل العر�س ،فنظر الديك يف
الالئحة ،ثم قال للذئب :ا�سمك مل يرد يف الالئحة.
حكايات كالفينو م�شوقة ولغتها ر�شيقة ،وبنا�ؤها
متوافق مع �أذواق الأطفاالملتباينة ،وفيها حوادث
حياتية م���أل��وف��ة ومناف�سات وط��رائ��ف وم��واق��ف
غريبة ،ويلم�س القرئ تقدير كالفينو لقيم ال�صداقة
والتعاونن كما تلحظ يف حكاية (حورية البحر)
وحكاية(القطط).
�أح�سن كالفينو توظيف الذكاء والأعمال اخلارقة
املختزنة يف الذاكرة اجلمعية لل�شعوب يف حكاياته،
كي يقدم القيم اخل�يرة على ما عداها من �إ�ساءات
وعدوانية وت�شوه وا�ستعالء.
وق��د الق��ت �أع��م��ال كالفينو رواج��� ًا ل��دى ال��ق��راء،
واهتمام ًا �ضعيف ًا ل��دى بع�ض النقاد� ،إذ ع��اب عليه
بع�ضهم الوقوع يف التب�سيط ،لكنه رد على منتقديه
بالقول� :إنهم مل يلتقطوا الأفكار البعيدة التي �أردت
�أن �أو�صلها �إىل الأطفال.
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•حممد خمل�ص حم�شو

لقد كانت الر�سالة التي
اختارها طاغور هي ر�سالة
التدري�س و�أ�س�س لها مدر�سة
اختار موقعها على �أط��راف
غابة يف مقاطعة البنغال ,
ويف منطقة تبعد عن مدينة
كالكوتا :بحوايل مائة ميل
.وقد �أطلق على هذه املدر�سة
ا���س��م��ا ي���دل ع��ل��ى ن��زع��ات��ه
النف�سية وحبه للهدوء ا�سم
« مقر ال�سالم «فهو يعتقد
�أن العلم هو الباعث الأول
على اال���س��ت��ق��رار وال��ه��دوء
وال�سالم  ,وان اجلهل وحده
ي���ورث يف الإن�����س��ان احل�يرة
طاغور
والقلق النف�سي  ,ويدفعه
�إىل ارتكاب �أخطاء عديدة
يف حياته  ..لقد اختار طاغور موقع مدر�سته بعد بحث طويل ,
وتعمد بناءها على مقربة من الغابة ليتلقى التالميذ جانبا كبريا
من درو�سهم يف الهواء الطلق فال ي�شعرون �أنهم مقيدون داخل جدران
الف�صول املدر�سية  .وكانت الدرو�س النظرية تقرن برحالت علمية
داخل الغابة فيدر�س الطالب خمتلف �أن��واع النباتات والأ�شجار
كما يدر�س طباع الطيور واختالف كل طري منها يف طريقة بناء
ع�شه  ,وكانت تخلل تلك الرحالت بع�ض العبارات التي تعترب من
احلكم اخلالدة لطاغور  ..كان يقول لتالميذه مثال وهو ي�شري اىل
بع�ض الطيور التي تلتقط طعامها مبناقريها ثم تويل طائرة حني
تراهم � :إن اهلل يرزق كل خملوق  ,فما من خملوق على الأر�ض �إال
وله طعامه �.إن اهلل يرزق هذه الطيور ولكنه ال يلقي لها ب�أرزاقها يف
ع�شو�شها � ,إذ يجب عليها �أن جتد وت�سعى وتبحث عن الرزق  ,ف�إذا
�سعت ف�إنها ال حمالة واجدة رزقها  ,لذلك يجب عليكم �أن جتتهدوا
وت�سعوا حتى تنالوا حظا من احلياة ....
وقال لهم «طاغور» وهو ي�سري معهم يف الغابة  ,.فر�أى ع�شا لأحد
الع�صافري ال�صغرية وقد بني بطريقة عجيبة � ,إذ كان يتدىل من
�أحد �أغ�صان �شجرة وقد ثبت يف ذلك الغ�صن بثالثة خيوط طويلة
 ,وكانت �أف��راخ الطري ترقد يف الع�ش و تتحرك ومع ذلك ال مييل
بها مينة وال ي�سرة  ..قال «طاغور» وهو يلفت نظر تالميذه على
ذلك الع�ش املعلق العجيب � « :إن هذا الطائر يعي�ش يف منطقة تكرث
فيها الثعابني ال�صغرية  ,وهي مغرمة بالتهام بي�ض الطيور و�صغار
�أفراخها  ,وال �سبيل �إىل جتنب خطرها �إال ببناء الع�ش بهذه
الطريقة الهند�سية الرائعة  ,فالثعابني ال�صغرية ال ميكنها عبور
هذه اخليوط  ..ولكن ال�س�ؤال  :من الذي علم هذا الطري ال�صغري
هذه الطريقة الهند�سية لبناء الع�ش ؟؟! �إن توازنه رائع ال مييل
بال�صغار مينة وال ي�سرة وال ت�ؤثر فيه الرياح « �إذا قلنا الغريزة فهو
�أمر م�ضحك  ..فالغريزة عمياء ال نعقل  ,و�إذا فر�ضنا �أنها الغريزة
فمن الذي خلق هذه الغريزة ؟ هناك �إجابة �صحيحة واحدة  :هي
�أن اهلل هو الذي علم هذا الطري كما علم كل املخلوقات الأخرى
و�سائل املحافظة على حياتها .
�أ�صبح يرتدد على مدر�سة «مقر ال�سالم» مئات من طالب العلم كل
عام  ,يفدون �إليها من كافة �أنحاء �شبه القارة الهندية املرتامية
الأط��راف ,بل �أ�صبحت مق�صد الطالب من دول �أخ��رى  ,وما لبثت
�أن اعرتفت جامعات العامل بال�شهادات التي متنحها «مقر ال�سالم»
خلريجيها يف خمتلف العلوم والفنون والآداب  ..و�أروع ما يف هذه
اجلامعة �أنها ال تفرق بني جن�سية و�أخ��رى  ,فجميع الطلبة من
خمتلف اجلن�سيات يلقون نف�س املعاملة التي يلقاها الطالب الهنود
 ,فقد �أراد م�ؤ�س�سها «طاغور» �أن يجعل منها �صورة م�صغرة حللمه
الكبري ال��ذي راوده  ,وهو �أن يجمع كل �شعوب الأر���ض حتت لواء
ال�سالم واملحبة وك�أنهم �شعب واحد ..ومل يكتف «طاغور» ب�إن�شاء
مدر�سته العظيمة هذه بل �أ�س�س �إىل جانبها وعلى م�شارف الغابة
قرية منوذجية �صغرية �أطلق عليها ا�سم «مقر الرخاء» وقد �أح�ضر
لهذه القرية خ�براء من الهنود يف خمتلف ال�صناعات واحل��رف
اليدوية ليدربوا ال�صغار الذين ال رغبة لهم يف موا�صلة التعليم ثم
بيع منتجاتهم يف الأ�سواق وعلى قدر جهد كل �صانع يتوقف ربحه
 .وكان لهذه القرية قوانني حلل النزاعات واخلالفات لكن املحبة
املتبادلة والتعاون بني اجلميع كان رائد اجلميع .
�أراد «ط��اغ��ور» من وراء حماولته �أن ين�شىء جمتمعا مثاليا .
وكان»طاغور» يح�ضر بع�ض الدرو�س كمجرد تلميذ �أو طالب مهني
كما كان من هواة �صنع ال�سجاد اليدوي .
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أعالم

هل تذكرون ه�ؤالء؟
الدكتور أ�جمد الطرابل�سي :حتدى اليتم والغربة وعلم ا ألجيال االعتزاز بالرتاث
• حممد مروان مراد

ك��ان��ت جملة «ال��ر���س��ال��ة» القاهرية
كربى جمالت الثقافة اجلادة يف الوطن
العربي ل�سنوات عديدة يف القرن املا�ضي،
بالنظر للبحوث وامل��ق��االت الراقية
واملوا�ضيع املختارة ،التي حر ّرها م�شاهري
املفكرين العرب… ومن هنا يبدو مثري ًا
للده�شة �أن تظهر يف «الر�سالة» عام
 1934ق�صيدة ل�شاعر نا�شىء مل ت�سمع به
�ساحة الأدب قب ًال� ،س ّماها م�ؤلفها« :اليتيم»
ليتحدث فيها عن �أمه ،وما �أ�شعله فقدها يف
جوانحه من لواعج احل�سرة والأ�سى:
«ما لف�ؤادي ذاب
يلفحه الوجد
وللدجى قد �شاب
ومل امن بعدُ ؟
ما للأ�سى قد ثار
احلرى
يف كبدي ّ
وما لدمعي حار
يف مقلتي احلريى؟
�أحنوا �إىل التذكار
ولي�س من ذكرى
خيال �أمي غاب
و�إلفي املهد
عدا مع الأحقاب
ومل يزل يعدو
يف زمن ل ّعاب
لي�س له عهد
يروح بالأو�صاب
وباجلوى يغدو؟»
وقد حظيت الق�صيدة با�ستح�سان القراء
املثقفني ،لأنها د ّل��ت على �إح�سا�س ال�شاعر
املرهف ،وم�شاعره الرقيقة ،وك�شفت �أي�ض ًا
عن مقدرته وتفوقه ،وامتالكه نا�صية اللغة
و�أ�سرار البيان وهو بعد يف ال�سابعة ع�شرة من
عمره وح�سب.
ك��ان ذل��ك ال�شاعر ال�شاب ه��و كما تنب�أ
له �أ�صدقاءه يف وقت مبكر ،املربي القدير
والكاتب املحقق الدكتور «�أجمد الطرابل�سي».
على طريق م�سرية طويلة� :أحاط احلزن
بال�شعر منذ طفولته… ك��ان يف الثانية
م��ن عمره ع��ام  1918ح�ين فقد �أم���ه ،ويف
التا�سعة حل��ق بها �أب����وه ،فعا�ش يتيم ًا يف
رعاية جده و�أعمامه ،وبعد مرحلة التعليم
االبتدائي ،انت�سب «الطرابل�سي» �إىل «مكتب
عنرب» �أول مدر�سة ثانوية يف �سوريا ،وكانت
يف الواقع م�ؤ�س�سة تربوية قائمة بذاتها،
ولها نظمها وطرائقها ،كما كانت ح�صن ًا من
ح�صون الف�صحى ،ومعق ًال من معاقل الوطنية
ال�صادقة ،وقد �ضمت كوكبة من فحول اللغة
العربية :عبد القادر املبارك ،و�سليم اجلندي
ـ ع�ضوي املجمع العلمي العربي ـ وحممد
البزم ،الذي تتلمذ ال�شاعر على يديه �سنتني،
وكان قريب ًا منه خالل �سبع �سنوات ،فر ّوى
نف�سه من علوم العربية و�آداب��ه��ا ،وامتلك
نا�صية اللغة العربية و�أ�سرار البيان ،وبدا
ذلك جلي ًا يف ق�صيدته «اليتيم» التي نظمها
وهو يودع مدر�سته بعد نيله ال�شهادة الثانوية
ـ ق�سم الفل�سفة ـ ون�شرها يف الر�سالة فاحتة

�سل�سلة من الق�صائد :عا�صفة يف قلب ،عر�س
يف م�آمت ،ويف الرو�ض املحزون ،والتي عربت
عن �إح�سا�سه املرهف ،وم�شاعره الرقيقة،
اخ��ت��ار «ال��ط��راب��ل�����س��ي» العمل يف التعليم،
فعني معلم ًا يف مدار�س وزارة املعارف ،وتابع
�أثناءها الدرا�سة يف معهد املعلمني العايل
فلما نال �شهادته ،ح�صل على بعثة للدرا�سة
يف فرن�سا عام  ،1938وقد �أم�ضى فيها نحو
�سبع �سنني ،نال بعدها الإجازة اجلامعية يف
اللغة العربية والدكتوراه يف الأدب العربي
عن �أطروحته التي عالج فيها ق�ضايا «املعنى
واملبنى يف النقد العربي» يف القرن الرابع
الهجري ،باللغة الفرن�سية ،ث��م ع��اد �إىل
الوطن عام  1945ليحتل كر�سيه يف كلية
الآداب بجامعة دم�شق ويبد�أ مرحلة جديدة
يف حياته امتدت اثنتي ع�شرة �سنة ،د ّر�س
فيها الأدب العربي ،وار�سى قواعده ،و�ضرب
املثل ال�صالح يف طرائق التدري�س التي �سلكها
ّ
لين�ش ْي طالبه وقد ت��زودوا باملعرفة وحب
البحث ،مما ميكنّهم من �أداء ر�سالتهم العلمية
على ال��وج��ه امل��ر���ض��ي ،وط��امل��ا �أث��ن��ى طالبه
وعارفوه على طريقته البارعة يف التدري�س،
واف��ا���ض��وا يف ذك��ر �سعة علمه ومت��ك��نّ��ه من
مادته.
التعبري عن م�شاعر الأمة� :أف�سح الدكتور
الطرابل�سي مت�سع ًا من وقته لت�أليف كتب
تعزّ ز مواقفه يف درا�سة الأدب ،وتعني طالبه
فكان من نتاج هذه املرحلة عدد ًا من امل�ؤلفات
القيمة من بينها :كتاب « النقد واللغة يف
ر�سالة الغفران ( ،)1951نظرة تاريخية يف
حركة الت�أليف عند العرب ( )1955وهو
الكتاب الذي ترك ب�صمات عميقة يف ثقافة
ال�شباب الذين در�سوا بجامعة دم�شق ويف
املغرب بعدها ،وقد �صدر يف عدة طبعات ،كان
مل�سات و�أفكار ًا
امل�ؤلف ي�ضيف �إليه يف كل طبعة ٍ
جديدة ،ثم ا�صدر كتابه« :حما�ضرات عن
�شعر احلما�سة والعروبة يف بالد ال�شام» من
�أواخ���ر القرن التا�سع ع�شر حتى منت�صف
القرن الع�شرين� ،أراد امل�ؤلف منها �أن يعبرّ عن
م�شاعر الأمة وي�ستثري حميتها ،ويحدو بها
�أن مت�ضي يف طريق النه�ضة والتقدم لتعيد
�سالف جمدها».
«لقد قدّ مت ف�صول الكتاب الكثري املفيد عن
�شعر العروبة احلما�سي منذ جذوره البعيدة
�إىل �أيام النه�ضة احلديثة والبعث اجلديد،
و�أو�ضحت ن�ضال �شعرائنا يف املعارك القومية،
ومتجيدهم ب��ط��والت الأب��ط��ال وال�شهداء،
وتنديدهم مبظامل امل�ستعمرين الطغاة،
وتع ّلقهم الرا�سخ بالوحدة العربية املن�شودة.
طق�س اح��ت��ف��ايل بال�شعر وال�����ش��ع��راء:
م ّثل ع��ام  1958حمطة ب��ارزة يف م�سرية
امل��رب��ي وال�شاعر ،فقد قامت ال��وح��دة بني
القطرين ال�شقيقني :م�صر و�سوريا ،فحملت
للأمة العربية �آم��ا ًال كبار ًا ،و�آفاق ًا ف�ساح ًا،
و�أ���س��ن��دت �إىل الدكتور الطرابل�سي وزارة
الرتبية والتعليم يف الإقليم ال�شمايل ،ف�أدى
عمله فيها بوطنية و�إخال�ص �صادق ،ولكن
التجربة القومية مل مت�ض �إىل غايتها
وح��دث االنف�صال بني القطرين ،مما دفعه
للمغادرة �إىل «املغرب» ليعمل يف التدري�س

يف عقله وم�شاعره وبقيت �إم���ارات الإب��اء
وال�شموخ العربي �سمة من �سماته املميزة
«لقد كان منت�صب ًا يف وقفته وم�شيته وحتيته،
كما ك��ان �شاخم ًا يف �أف��ك��اره وقناعاته وقد
عربت ق�صائده العديدة عن مت�سكه بالعزة
وال�شمم والكرامة:
«�أحب اجلبال ال�شاخمات ك�أنها
على جبهة الدنيا ت�صول عواتيا
ت�ضاحك من ع�صف الرياح وز�أرها
وحتت�ضن ال�سيل احلرون املعاديا
وتلهو عن الزلزال وهو مزجمر
ي�ضج ببطن الأر�ض غ�ضبان واريا
واحتقر الكثبان مرع�شها ال�صبا
ويفزعها الإع�صار �إن مر الهي ًا
وحتملها الأرياح �أنى توجهت
بجامعات ال��دار البي�ضاء ،وفا�س والرباط،
�أالعيب يف �أ�سفارها و�أالهيا»
طوال ثالثني عام ًا� ،أ�شرف خاللها على �أكرث
من  60ر�سالة دكتوراه وماج�ستري ،كونت
ويتابع يف ق�صيدة �أخ���رى بح�س الأب��ي
�أجيا ًال من الأ�ساتذة والعلماء ،د ّرب��وا على
�أ�ساليب البحث العلمي الرفيع ،ومتر�سوا ال�صلب:
ّ
والغل يثقل عنقه
بتقدير العلم واال�ستزادة منه على الدوام�« ،أحب الفتى
و�سيف املنايا بني عينيه م�شهر
يذكر �أح��د طالبه بكلية الآداب يف فا�س
«لقد كنا ونحن بني ي��دي �أ�ستاذنا العالمة ي�صيح ب�أعلى �صوته ينكر الأذى
وي�ضحك من بط�ش الطغاة وي�سخر
الطرابل�سي نعي�ش يف طق�س احتفايل بال�شعر
وال�شعراء يف اجلاهلية والإ�سالم ويف الع�صور وي�شمخ بالأغالل ر�أ�س ًا و�إن غدت
حتز ومن �أنيابها الدم يقطر
الأخ����رى ،طق�س ي�ستح�ضر فيه �أ�ستاذنا
الن�صو�ص والأخ��ب��ار وال�����ش��روح والتعاليق و�أحتقر الأحرار يحنون هامهم
ولي�س عليهم �سيد �أو م�سيطر
والهوام�ش ،ي�ستنطقها وميح�صها وينخلها
ويلقي بها يف �أفئدتنا ووجداننا ،لقد تعلمنا �إذا كان قلب املرء عبد ًا ور�أيه
فقل يل ـ هديت اخلري ـ ماذا حترر؟
منه ال�صرب وامل��ج��اه��دة ،وتعلمنا ال�سفر
والإبحار خلف ر�صيد وكنوز الأدب العربي ومل يقطع «الطرابل�سي» �صلته بال�شعر بل
القدمي» ويف هذه املرحلة ( )1960انتخب راح ين�شد وينظم على فرتات ويف موا�ضيع
الدكتور الطرابل�سي ع�ضو ًا يف جممع اللغة خمتلفة جمع منها �أربعني ن�ص ًا يف جمموعته
العربية خلف ًا لل�شاعر حممد البزم وظل على كان �شاعر ًا ( )1993ا�ستهلها بقوله:
�صلة باملجمع يت�صل بزمالئه فيه ،وي�شاركهم «قالوا� :سكت عن الغناء فقلت :ال
يف م�سمع الأكوان رجع غنائي
يف مباحثهم ويبادلهم الر�أي يف الق�ضايا التي
الكون حلني كله رتلته
يطرحونها.
يف ن�شوة الإ�صباح والإم�ساء
ومل يتوقف عطاء الدكتور الطرابل�سي
الفكري ،بل تابع �إ���ص��دار م�ؤلفاته ،فن�شر �ألفته من �آهتى وتب�سمي
فا�ستن�شدوه ُيعِدْ لكم �أ�صدائي»
حتقيقه املمتاز لكتا َب ْي «�أبي العالء املعري»
زج��ر النابح ( )1965ور�سالة «ال�صاهل
غربة بال انتهاء:
وال�شاحج» ( )1974كما �صدرت عام 1993
ورح����ل �أجم����د ال��ط��راب��ل�����س��ي يف ال��ث��ام��ن
�أطروحته للدكتوراه :نقد ال�شعر عند العرب
حتى القرن اخلام�س للهجرة ،بعد �أن ترجمها والع�شرين م��ن ك��ان��ون ال��ث��اين ع��ام 2000
�إىل العربية �إدري�س بلمليح (املغرب  )1993وان��ت��ه��ت م�����س�يرة م��ت���أل��ق��ة ح��اف��ل��ة باحلب
الذي يعبرّ عن احرتامه وتقديره للدكتور والعطاء ،ول��وح ال�شاعر من بعيد لأحبائه
الطرابل�سي يف مقدمته للكتاب« :لقد كان ومقدري مكانته الأدبية والرتبوية:
رائدي يف التعلق واالعتزاز بالرتاث العربي «كنا نقول :غربة
ً
يوم ًا لها انق�ضاء
رج�ل�ا ع�شق ال��ت��اري��خ العربي
والإ���س�لام��ي،
�إىل ح��د ال��ت�����ص��وف ،ول��ك��ن ع�شقه ذاك مل ثم نعود حيث نن�سى
البعد وال�شقاء
يكن انفعا ًال مت�شنج ًا� ،أو انكفاء على الذات
التي جترت وتعيد ما قيل �سلف ًا ،بل هو ع�شق ونلتقي يف ح ّينا
�أه ًال وا�صدقاء
الباحث املتفتح والعامل الذي ي�ضمن التوازن
احليوي والفعال بني مقومات الذات العربية ها هي ذي ت�صرمت
وانك�شف العماء
والإ�سالمية ،وبني معطيات الفكر واحل�ضارة
الإن�سانية �أي ًا كان م�صدرها».
من بعد غربة احلياة
و�سط
النهاية:
نف�س حرة ،و�شموخ حتى
غربة الفناء
عمله ال��دائ��ب يف التدري�س ويف التحقيق وهذه يا �صاحبي
والت�أليف ظلت م�شاعره القومية متوهجة
لي�س لها انتهاء»
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•مع�صوم حممد خلف
يعد الفن نتاج ًا �إبداع ًيا
مم��ي��ز ًا  ,ح��ي��ث ف��ه��و ل���ون من
�أل����وان الثقافة الإن�سان ّية
مبا متلكه من ترجمة ذاتية
جلوهر الفنان ولي�س تعبري ًا
ملتطلبات حياته على الرغم
من �أن بع�ض العلماء ي��رون الفن
���ض��رورة حياتية للإن�سان كاملاء
والطعام.
و ُي��ع ّ��د احل��رف العربي م��ن �أه��م
عنا�صر الفن الت�شكيلي  ،وقد كرثت
حم��اوالت توظيفه ملنح مزيد من
اجلمال والروعة للوحة الفنية،
وم��ع بداية الع�صر احلديث ظهر
م��ا ي�سمى ب��االجت��اه احل���رويف يف
الت�صوير الت�شكيلي ب�أعمال فن ّية
ك��ث�يرة  ،ف��ا���س��ت��خ��دم��ت احل���روف
العربية كعن�صر ت�شكيلي جديد
ومم��ي��ز و�أ���ض��ح��ت جم���اال خ�صب ًا
ي�ستلهم منه ال��ف��ن��ان �إب��داع��ات��ه
وابتكاراته وي�ضيف عليه مل�سات
فن ّية وجمالية راقية .
وجتربة الفنان ط ّيب العيدي
جت��رب��ة ف��ري��دة ورائ�����دة ت��ع ُ
��رف
طريقها �إىل املتلقي بكلِّ �شفافية
وحبكة ملا تت�صف به من ترابط
و�إتقان ،فمحاولة �إدخ��ال احلرف
يف ذات���ه عمل ّية تو�سيع مل��دارك
ال��ف��ن��ان بحيث ت�صبح التقنية
حم��اول��ة ت��ك��رار م��ن خ�لال اجلمع
بني احل��روف من جهة واملفردات
الت�شكيل ّية م��ن جهة �أخ���رى ومن
خالل هذه املزاوجة يربز احلرف
من الناحية التقنية ك�شاهد من
�شواهد عامل اللغة .
كما ينطلق الفنّان احل��رويف /
ط ّيب العيدي /يف لوحاته الرائعة
�إىل مت ّ��رد احل��روف واخل���روج عن
���رة تُهيمن
امل���أل��وف باِنطالقة ح ّ
عليها ج��م��ال�� ّي��ة امل�����س��ار وحبكة
َ
احل���رف يف
ال��تّ�لاق��ي  ،فهو ُي��ك��رر
��دة مبتعةٍ ال ت�ضاهى,
م�سارات ع ّ
��ا���ض التّفكري
حيث ُي��ح�� ّل��قُ يف خم ِ
احل��ر ن���ور ًا باعث ًا على التجديد
والده�شة واالكت�شاف
والإب���داع
ّ
وامل��ج��ازف��ة ومي��ت��ل ُ
��ك يف ك��ل ذل��ك
ذات ّية القرار ومنهج ّية البحث عن
مكامن اجلمال يف امتالك نا�صية
التّحديق واملواجهة يف �سرد الأفق
اجل��م��ايل الالمتناهي للحروفية
العربية ومت�سلّح ًا مبوهبةِ التّمرد
القوالب الكال�سيكية
والرف�ض يف
ِ
ّ
واملتعارف عليها بت�أمل تفكريي .
فالإبداعات الفن ّية التي حتلّق
بعيد ًا عن تنا�سلِ املوروثات الثّابتة
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جتربة فريدة ورائدة ُ
تعرف
طريقها �إىل املتلقي ِّ
بكل
�شفافية وحبكة ملا تت�صف به
من ترابط و�إتقان.
قادرة على مواجهة َ
تلك القواعد
�����ص��رف��ة يف رح��ل��ةٍ
والأ���س��ال��ي ِ
��ب ال ّ
َ
نا�صية الر�ؤى
تختزنُ يف جتاويفها
وانبها ِر املوقف .
ٌ
حالة غن ّي ٌة بوعي التّمرد
�إنّها
امل��ع��ريف وامل���ت��� ّوج ب�سلطةِ العقل
ال��نّ��ق��دي وال���ق���ادر ع��ل��ى ه��زمي��ة
أ�سي�س نواة
امل���أل��وف
وال�سري يف ت� ِ
ّ
���رة مف َعمةٍ ب��الإب��داع
ح
معرف ّيةِ ُ ّ
واخللق والتّجديدِ .
فلي�س ه��ن��اك �أ ّي����ة �أه��م��ي��ةٍ يف
�أن متتلك م ّيزة التّفكري من دون
�أن تكون ُح��ر ًا فيهُ ،ح��ر ًا يف َخلْق
وح ّ��ر ًا
مناخاتهِ املعرف ّية ال ِبكرُ ،
اجرتاح طرائقهِ التّوا�صل ّية يف
يف
ِ
مل الأفكا ِر والتّ�صورات واملفاهيم
عا ِ
ُم�����س��ت��ق ً
���ن �سلطةِ ال��ثّ��ق��اف��ات
�لا ع ْ
ال�شّ فاه ّية والتّلقين ّية املتوارثة ،
وح ّر ًا يف ابتكار بداياته املعرف ّية
ُ
واملتحررة من الأ�سبق ّيات الذهن ّية
ال�سيطرة
ُ
وحر ًا يف امتالك ذات ّية ّ
الإلهام ّية على التّحاور مع الأفكار
�������ر ًا يف �صناعة
وامل��ف��اه��ي��م ُ
وح ّ
جت���اوزات���ه ال��ت��ف��ك�ير ّي��ة ال��ق��ادرة
على ا�ستدعاء �صورها اجلميلة
وانقالباتها العفو ّية يف ا�ستدعاء
توافقاته الفكر ّيةِ احلُ رة .
�إنَّ الإبداع احلُ ر واملمتزج بهو ّية
داف�����ع ح��ق��ي��ق��ي للفنان
احل����رف
ٌ

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

لتحقيق ذات��هِ التّفكري ّية  ،الذّ ات
ِ
التي تحُ قق �إلهام ًا وتدفق ًا و�إبداع ًا
.
كما �إن التن ّوع الهائل يف تقنية
ا�ستخدام احل��رف �أث���رتْ اللوحة
الت�شكيلية العرب ّية املعا�صرة ب�أن
ط��رح��ت ال��ع��دي��د م��ن ال��ت���أوي�لات
الكم الهائل من
اجلمال ّية من خالل ِ
احلركات الإب��داع�� ّي��ةِ والتجليات
املنمقة يف �إجادة اللوحة العرب ّية
ّ
املعا�صرة .
ف���الإب���داع ال��ف��نّ��ي ل���دى ط ّيب
ال��ع��ي��دي م���ره���ون ب��ق��درت��ه على
التحليل والت�أليف والرتكيب ،كما
�أن قدرته العقلية هي من دواعي
الرائعة
ح�ضوره املت�ألق يف لوحاتهِ ّ
 ،و�إن عمله الفنّي ال��ذي ميتلكهُ
هو قوام العمل ّية الإبداع ّية التي
تتطلّب ر�ؤية �شاملة يف التّعامل مع
الأ�شياء وامتالك نوا�صيها .
فالرتكيب اخلطّ ي للفنان ط ّيب
ً
و�سيلة للو�صولِ �إىل
العيدي يمُ ثل
��ات ج��دي��دةٍ تتجاو ُز املب�صر،
غ��اي ٍ
لتغو�ص يف متاهات طرائق الرتكيب
َ
اخلطّ ي وممكناته الالمتناهية نحو
البحث عن ت��وازن �شكلي ت�شكيلي
متناغم ومتحرك .
ٍ
احلرف وعلى اختالف
روح
ِ
فمن ِ
امل�����دار������س ك�����ان ل�����ش��ك��ل ح��رف��ه
بن�سب غري
����ردت
ٍ
خ�صو�ص ّية مت ّ
حم�����ددةٍ ع��ل��ى �أ����ص���ول وق��واع��د
جت���وي���ده امل���ع���روف���ة ،ك����ان ذل��ك
مق�صود ًا �أو غ�ير ذل��ك م��ن خالل
ت�صرف مطلقة اعتنقها
ح��ر ّي��ة
ٍ
ال��ف��ن��ان ال��ط�� ّي��ب مل��ع��اجل��ة ح��رف��هِ
لكن يف ُعمومها ال تخلو من
ت�شكيل ّي ًا ْ
ن�سب قواعد تبدو للعا ّمة حقيق ّية،
لكن العارفني واحلاذقني بالقواعد
املتعارف عليها يدركون متام ًا خروج
الفنان عنْها ك��ون��هُ متخرج ًا من

مدار�سها  ،لكن هذا ال يعني �أي�ض ًا
�أنه يجهل مدى ت�أثره بها جمال ّي ًا
وت�شكيل ّي ًا .
الر�سم
فهو
ُ
ميزج يف لوحاته بني ّ
واخل���ط ال��ع��رب��ي الأ���ص��ي��ل مزج ًا
فني ًا جمي ً
ُ
حيث ي�صبغُ عليهِ من
ال
روح��ه املت�أ�صلة
ب����������ال�����ت����راثِ
و�أح��ا���س��ي�����س��ه
امل�������ره�������ف�������ة
ري
ويطبعها بكث ٍ
م����ن امل�����س��ح��ات
ال������ف������ن������ ّي������ة
ال��رائ��ع��ة التي
رب��ط��ه��ا مبنبعه
و�أ����ص���ول���ه وه��و
القادم من ربوع
ج��ب��ال ال��ق��ع��دة
ال���������ش����اخم����ة
مب�����ن�����ط�����ق�����ة
�أف����ل����و ب���والي���ة
الأغواط يف اجلزائر .
كما �إن �أعماله الفن ّية تدل على
امل��ث��اب��رة وال��تّ��ع��م��ق يف البحث يف
تالفيف احلروف �ساعي ًا ال�صطياد
ِ
ع�صفور الإب����داع ال��ذّ ه��ب��ي كونه
يتعاي�ش ب�����ص��دق م��ع انفعاالته
احلروف ّية وخال�صة �أفكاره النيرّ ة

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

حيث يجعل احل���روف ت�سبح يف
ف�ضاء اللوحة لت�شكل حلم ًا ي�سحر
الوجدان.
ي�سافر الفنان اجلزائري ط ّيب
ال��ع��ي��دي ب���احل���رف �إىل حبكة
ف��و���ض��وي��ة م��ن ّ��م��ق��ة يف جت��اوي��ف
ال���ك���ل���م���ة ع�بر
ت�������راك�������ي�������ب
متجان�سة نحو
ل���وح���ة ت��ك��ت��ظ
ب����الإي����ح����اءات
اجل�����م�����ال����� ّي�����ة
وال���������������دالالت
ال������ل������غ������وي������ة
وال��ت�����ش��ك��ي�لات
ال�����ت�����ي ت���ه���دف
�إىل ان���ب���ع���اث
خم���زون جمايل
وا����س���ع ال��ط��ي��ف
ل���ل���ح���روف��� ّي���ة
العرب ّية .
حيث يح ّول احلروف �إىل غابة
�أو مزهرية �أو حقول غنّاء فيها
من الأ�شجار والأزه���ار ما يجعلها
ل��وح��ات ت�سكن يف �شغاف القلوب
بكل طواعية وان�سجام.
ك��م��ا �إن احل���رك���ات امل��ت��م��ردة
واخل���ارج���ة ع��ن امل����أل���وف تعطي
انطباعا ذاتي ًا حول جوهر العالقة
الروحي بني
املن�سجمة والترّ ابط ّ
احل��رف والفنان .ومب��ا �أنَّ معظم
احل����روف لي�ست م�شتتة ب��ل لها
ٌ
ارتباط وثيق مع حركات النقطة
املتعددة يف �أط���وار خمتلفة عرب
توليفات االن�سجام وال��ت���آل��ف يف
ح�ضرة اللوحة اجلمال ّية ب�أبعادها
الالمتناهية ،والتي تعطي للحرف
العربي ت��ي��ار ًا �آخ��ر نحو الكمال
والعبور �إىل ال�ضفة الأخ��رى بكل
ح�ضور وقوة و�إتقان .

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

عبد املجيد التجار

ولد يف دير عط ّية عام .1916
�أمت درا�سته االبتدائية يف دير عطية
وال��ن��ب��ك ،والإع���دادي���ة وال��ث��ان��وي��ة يف
دم�شق.
نال �إجازة يف احلقوق من جامعة دم�شق
عام .1949
عمل يف الرتبية والتعليم معلم ًا ابتدائي ًا
ثم انت�سب ملدر�سة مر�شحي �ضباط الدرك
بدم�شق عام .1942
ا�ستمر يف جهازي الأمن والإدارة حتى
رتبة لواء ،وكانت �آخر وظائفه حمافظ
دم�شق ثم حمافظ ال�سويداء .مُنحَ �أثناء
اخلدمة ثالثة ع�شر و�سام ًا.
ع�ضو جمعية ال�شعر.
�أ���س��ه��م يف كثري م��ن ال��ن��دوات الأدب��ي��ة
والأم�سيات ال�شعرية.
م�ؤلفاته:
• حنني � -شعر  1987-دار جملة
الثقافة بدم�شق.
• �صور وع�بر � -شعر  -احت��اد الكتاب
العرب  -دم�شق .1992
• من فل�سفة احلياة.
• رحلة العمر.
من �شعره:
يطيب َ
يل احلديث عن الكمال
ُ
الرجال
الرجولة يف
وتفتنني
ِ
ومتلأ خافقي زهو ًا ووجداً

مناقبُ ه َّن كال�سحر احلالل

تف َّرد دون خلق اهلل ط ّرا
بها خري الأنام بال َت َعال
ف�إن حاولت �أن �أرقى �إليها
�أ�ضعت العمر يف طلب املحال
تويف يف 2011/2/12

أخبار

�أيا وطنَ النورِ �صرباً
�أكاد ال �أ�صدق ،فالكالم �أكرب مما ي�صدقه عقل� ،أو يقبله
منطق� ،إنه �أقرب ما يكون �إىل الهلو�سة والهذر ،كالم ال
يتفوه به �إال واحدٌ من اثنني� :إما �إن�سان ُغ�سل دماغه
بعنايةٍ وحرفيةٍ تامتني ،بحيث مل يتبق يف ذاكرته
م�ساحة تكفي لتمييز املعقول من الالمعقول� ،أو عميل
لعدو الوطن غ��ارق بالعمالة حتى �أذنيه ،وحتى تكون
ال�صورة وا�ضحة وجلية فالبد من �إدراج الأمثلة التي
تثبت ما نراه ون�سمعه من �أنا�س يحار املرء مباذا يف�سر
مواقفهم من هذه احلرب التي كادت �أن تطغى على كل
�شيء ،وحترق وتدمر كل �شيء ،واجلي�ش العربي ال�سوري
ومنذ �ست �سنوات ونيف يقف بب�سالة الأبطال وثباتهم
و�شجاعتهم ،ويدفع �ضريبة الدم التي تروي تراب هذا
الوطن من �أق�صاه �إىل �أق�صاه من �أجل �أال ت�سقط �سورية
املجد� ،سورية البطولة ،و�سورية التاريخ ،بحيث نرى
قوافل ال�شهداء تتواىل ،ولأن ال�شعب ال�سوري مفطور
على البطولة والب�سالة وحب الت�ضحية يف �سبيل الوطن
وترابه الغايل ،ف�إن مواكب ال�شهداء ُت�ستقبل بالزغاريد
والأهازيج ،وبد ً
ال من �إقامة امل�آمت ُتعقد الأعرا�س ،وهذا
كله �إن دل على �شيء ف�إمنا يدل على �أ�صالة هذا ال�شعب
وعراقته وقد�سية انتمائه للأر�ض والتاريخ..
من هنا يرى املرء �أن خيانة هذه املبادئ وهذه القيم
جرمية ال ميكن لأي �شريف �أن يغفرها ،فمن يخن وطنه
م��ر ًة ميلك اال�ستعداد خليانة بيته و�أ�سرته و�شرفه
وكرامته ،ال بل يخن الأم التي �أر�ضعته القيم واملبادئ
وحب الوطن والت�ضحية يف �سبيله مع قطرات احلليب..
لكم هو ثقيل على القلب والروح �أن جتد �أمثال ه�ؤالء
يعي�شون بيننا ،يت�شفون بجراحنا ،وي�شمتون بطهارة
ال��دم النازف من الأوردة وال�شرايني ،حتى �أن بع�ضهم
يعلنها �صراحة ب�أنه يهلل لأي��ة �ضربة يوجهها عدو
الوطن لقلب هذا الوطن ،ويطعنه من اخللف بخناجر
م�سمومة يحر�ص على �أن ت�صيب الوطن مبقتل ،وعندها
تخجل املروءة من �أن يكتب التاريخ يوم ًا ب�أن ولد ًا خان
�أمه التي حدبت عليه ورعته حتى ا�شتد عوده وقوي
زنده ،فبد ً
ال من �أن ينحاز للوطن وترابه يف حمنته التي
يكابد نراه وبكثري من الإ�سفاف والرخ�ص والعمالة انحاز
لعدوه عن �سبق �إرادة وت�صميم..
منذ �أيام قليلة اعتدت طائرات الكيان ال�صهيوين على
موقع للجي�ش العربي ال�سوري وق�صفته ب�صواريخ موجهة
ٍ
من داخل الأر���ض املحتلة ،وبطريقةٍ حرفية مدرو�سة
انطلقت ال�صواريخ ال�سورية لتالحق الطريان املعتدي
وامل�ؤلف من �سرب ي�ضم �أرب��ع طائرات ،ف�أ�سقط واحد ًة
وعطب الأخرى ب�شكل �أذهل العدو قبل ال�صديق� ،إذ من
قلب هذه احلرب التي ُت�شن على �سورية وتقف خلفها

كل قوى الظالم يف العامل وعلى ر�أ�سها الواليات املتحدة
الأم�يرك��ي��ة ودول���ة الكيان ال�صهيوين التي ي�ساندها
عمال�ؤها يف املنطقة كال�سعودية وتركيا وقطر ،من قلب
هذا الواقع يقف اجلي�ش ال�سوري بب�سالته املعهودة لريد
ال�صاع �صاعني وي�صيب العدو مبقتل ليثبت �أن �صاحب
احلق الذي يدافع عن �أر�ضه ووجوده وكيانه هو الأقوى،
وهو الذي �سوف ينت�صر يف النهاية مهما كانت الت�ضحيات
التي يقدمها مكلفة وباهظة؛ �إال �أنها ت�ضحيات نبيلة حد
القدا�سة!..
من قلب املعمعة ،ومن بني دخان املعارك واحلرائق يطل
علينا عمالء الكيان ال�صهيوين ،ويعلنون انحيازهم التام
ال�سافر والوا�ضح لهذا الكيان ،ويبد�ؤون بالرتويج لروايته
التي تقول� :إن العدو ال�صهيوين حقق هدفه من ال�ضربة
اجلوية ،و�أن اجلي�ش ال�سوري مل يحرك �ساكن ًا...
هل هنالك من حقدٍ يرتقي مل�ستوى هذا احلقد؟ ،وهل
هنالك من عمالة وارتهان �أب�شع من هذه العمالة وهذا
االرتهان ،ومع ذلك فنحن �صابرون لأن �أمامنا �أهداف ًا
ً
مقد�سة ن�سعى �إليها ول�سوف نحققها مهما طال الأمد
وبعدت امل�سافة وهي �أننا �سننت�صر لأننا �أ�صحاب احلق
و�أ�صحاب الأر�ض من جهة ،ومن جهةٍ ثانية منلك �إرادة
ال�صمود وقدا�سة ونبل الأهداف التي �إليها ن�سعى ،ومن
�أجل حتقيقها نبذل كل غالٍ ونفي�س..
ً
ال ندعي ب���أن ه��ذه احل��رب �ستنتهي غ��دا �أو بعد غد،
فاحلرب طويلة وقد يكون الآتي هو الأق�سى ،وال�سبب
يف ذلك �أن التمويل الالزم لها ودفع تكاليفها من �شراء
�سالح فتاك� ،أو �شراء النفو�س جاهز ،وحتت الطلب �إذ
ٍ
�أن ال�سعودية وقطر وغريها من عمالء ال�صهيونية يف
املنطقة جاهزون للدفع حتى �آخر قطرة نفط يف رمالهم
و�آخر دوالر و�ضع يف خزائنهم كوديعةٍ لدى عدو العرب
والعروبة..
علمنا التاريخ ب�أن النور يطلع من قلب الظالم ،و�أن احلق
البد و�أن يفر�ض وجوده يف نهاية املطاف ،و�أن الذي خان
وطنه �سيموت ملعون ًا منبوذ ًا ليدفن يف مزابل التاريخ..
غد ًا وبعد �أن ينجلي غبار احلرب ،ونكن�س �آخر �إرهابي
من فوق ترابنا املقد�س �سنقف وبكثري من الفخر لنبعث
التحايا لأرواح ال�شهداء ،ونبد�أ رحلة البناء التي قد
تكون �صعبة ومتعبة ومكلفة؛ �إال �أن التعب �سيتال�شى
حينما جند �أنف�سنا وقد تربعنا على قمة املجد وقمة
التاريخ ،يف حني �أن الأموال التي �أُغدقت على العمالء،
والفنادق الفارهة التي ُو�ضعت بت�صرفهم لقاء عماالتهم،
�ستعود عليهم باخليبة واخل���ذالن؛ لأن الأث��م��ان التي
�سيدفعونها لقاء ذلك كله �ستكون من �شرفهم وكراماتهم
وما ميلكون..

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:

mouhammad.houdaifi@gmail.com

بائع الكتب
ق�ص�ص رو�سية مرتجمة للكاتب الرو�سي فيتايل مالكوف �صدرت
يف كتاب �ضمن من�شورات احتاد الك ّتاب العرب حتت عنوان (بائع
الكتب) ،وهي من ترجمة الأدي��ب عياد عيد ،وقد حوى الكتاب
ع�شر ق�ص�ص تدور يف �أجواء الأحوال الرو�سية اجلديدة بعد انهيار
االحتاد ال�سوفييتي ،فت�صور واقع احلياة ،وم�شاعر النا�س ،وما فعلته
املتغريات اجلديدة يف �سلوكياتهم ونفو�سهم يف �آن.
ق�ص�ص مكتوبة ب�سال�سة و�شغف للحياة ،وحب عارم لرو�سيا املكان
واملجتمع والقيم.
ال��ك��ات��ب فيتايل م��ال��ك��وف يف عمر اخلام�سة والأرب���ع�ي�ن ،له
جمموعتان ق�ص�صيتان ،وجمموعة ثالثة نحت نحو اخليال العلمي،
وقد زار �سورية يف ظل احلرب املفرو�ضة على �سورية �ضمن وفد
�ضم �أدباء من رو�سيا ،وتكاد ق�ص�صه كلها تكون مرتجمة �إىل اللغة
العربية لأهميتها من حيث �إنها ٌ
رفد حقيقي ملنجز الق�صة الرو�سية
التي عرفناها عند ت�شيخوف ،وتول�ستوي ،وتورغنيف ،و�إيفان
بوتني.
كتاب (بائع الكتب) يف حوايل � 220صفحة من احلجم الكبري.

مهـــا ح�ســـن

�شهرزاد� ..إن حكت
كتاب جديد للأديب ن�ضال حمد جاء حتت عنوان (�شهرزاد� ..إن
حكت) .وقد �صدر يف دم�شق عن دار �سوريانا للطباعة والن�شر.
وفيه وقفات مهمة مع �أهم الأ�سماء الن�سائية التي نا�ضلت من
�أج��ل احلقوق الإن�سانية يف العامل ،ويف مقدمة ه��ذه احلقوق
حق ال�شعب العربي الفل�سطيني يف �أر�ضه ،وتاريخه ،و�سيادته،
وثقافته.
وقفات تقدم حيوات �أولئك الن�ساء البطالت الالتي كنّ �أ�سريات،
و�شهيدات ،وكاتبات ،و�صحفيات ،و�صاحبات مواقع حزبية
و�سيا�سية مهمة يف العامل ،كما تقدم �صور ًا من ن�شاطاتهن يف
الت�أليف والكتابة ،والعمل االجتماعي ،واحل�ضور يف املنظمات
العاملية حلقوق الإن�سان ،ومن ه�ؤالء الن�ساء نذكر:
د� .سوي �شاي �أنغ ،فرحة الربغوثي� ،آننا ليند ،هيلدا هرنيك�س،
رانيا ال�سقا ،جوليانا �سريغينا ،خالدة جرار ،دالل املغربي ،را�شيل
كوري ،غري الر�سن .فاطمة جنار ،فريوز ،كر�سنت هلفر�سون ،نورا
انغدال ،هنادي جرادات ،هدى ح�سني..
جاء الكتاب يف حوايل � 290صفحة من احلجم الكبري ،و�صمم
غالفه الفنان منري الرفاعي.

