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على امتداد ما يزيد على خمسمئة صفحة يجد قارئ كتاب َ«من الذي َ
دفع
ّ
للزمار؟ الحرب الباردة الثقافية» نفسه مرغمًا على متابعة فعل القراءة مهما
يكن من أمر بلوغه درجة من الرهق أو اإلعياء أو سلطة سلطان النوم ،ليس
يغص به الكتاب من وقائع ووثائق ومعلومات وأسماء ّ
بسبب ما ّ
تخص عمل
جهاز المخابرات المركزية األمريكية ،المعروف اصطالحًا ب��ـ( ،)C.I.Aفيما
يعني الثقافة طوال سنوات الحرب الباردة ،فحسب ،بل ،أيضًا ،بسبب إثارته
لغير سؤال عن غير ظاهرة وغير اسم في الحياة الثقافية العربية منذ نشأة
إلى هذا اليوم.
هذا الجهاز ّ
ْ
طرفي
صحيح ّأن مؤلفة الكتاب« ،سوندرز» ،ال تتجاوز في الكتاب ما يعني
التناقض المركزيين خالل الحرب الباردة ،االتحاد السوفييتي والواليات
ّ
العربي سرعان ما يستعيد وقائع من سيرة
المتحدة األمريكية ،لكن القارئ
الثقافة العربية في النصف الثاني من القرن العشرين على نحو خاص،
بل سيرًا من تاريخ هذه الثقافة التي كانت في قلب الحدث لدى اإلدارات
المختلفة التي تعاقبت على هذا الجهاز ،ولدى المؤسسات والمنظمات التي
انبثقت عنه في غير مكان من دول العالم ،وعلى نحو يستعيد إلى القارئ
صواب األطروحة القائلة بنظرية المؤامرة مهما يكن من أمر المشككين بها
والساخرين منها.
لقد أثبت غير باحث ،كما أثبت غير ح��دثّ ،أن غير قليل من الصحف
والمجالت العربية التي صدرت في النصف الثاني من القرن العشرين كان
بتمويل من الـ(ّ ،)C.I.A
ّ
«عربي» كان لسان حال هذا الـ()C.I.A
وأن غير كاتب
لعقود طويلةّ ،
وألن ما يعنينا هنا واآلن ليس أسماء تلك الصحف والمجالت،
ّ
وال أسماء أولئك الكتاب ،فهي معروفة للمتابعين لحراك الثقافة العربية ،بل
الظاهرة ،فسنكتفي باإلشارة إلى واحدة فحسب من عالمات هذه الظاهرة،
أعني الدعوات التي كانت غير جهة سياسية أمريكية أرسلتها إلى األدباء
ّ
والكتاب العرب في غير جزء من الجغرافية العربية لزيارة الواليات المتحدة
األمريكية ،والسيما في عقد التسعينيات من القرن الفائت ،والسيما أيضًا
بعد تأسيس الواليات المتحدة األمريكية ،سنة  ،1993ما ُس ّمي باتحاد
ّ
ّ
الثقافي ،والسيما ،ثالثًا ،بعد أح��داث الحادي
الدولي والتبادل
التعليم
عشر من أيلول  ،2001التي دفعت أمريكا إلى زيادة التمويل الحكومي
ّ
الثقافي ،وكان في مقدمة َمن استهدفتهم تلك الزيادة
لبرامج التبادل
ّ
األدباء والكتاب في الدول العربية واإلسالمية .وغير بعيد عن الذاكرة ما
ُعرف ببرنامج «فولبرايت» الذي زاد عدد فروعه على أكثر من مئة وخمس
وخمسين دولة ،كما زاد مبلغ تمويله من الحكومة األمريكية ،سنة ،2010
على مئتين وثالثة وخمسين مليون دوالرًا ،والذي كانت واجهته «زيادة
التفاهم بين مواطني الواليات المتحدة ومواطني الدول األجنبية» بتعبير
إدارة البرنامج ،بينما كانت حقيقته التمكين للسياسة األمريكية في وعي
اآلخر غير األمريكي ،واستثمار هذا اآلخر في الترويج لهذه السياسة عبر
والتعددية ،وحرية
مفهومات شديدة البريق ،من أبرزها :الديمقراطية،
ّ
التعبير ،والسالم ،والحوار مع اآلخر المختلف بما في ذلك المحتل والغاصب .
ّ
وغير بعيد عن الذاكرة أيضًا ذلك «الجحفل اللجب» من األدباء والكتاب
العرب ،ومنهم عشرات من السوريين ،الذين لم يترددوا في قبول تلك
الدعوات ،والذين ،باستثناءات قليلة منهم ،وبعد عودتهم إلى أوطانهم،
سرعان ما أخذوا يرطنون بتلك المفهومات في الصحف والمجالت والمجالس
بوصفها «وجبات» جاهزة للخالص من ذلك «الجوع التاريخي» ،بتعبيرهم،
ّ
رصيد ،في تقديرهم ،في البلدان
لتلك المفهومات التي لم يكن لها أي ّ
ّ
التي ينتمون إليها ،وسرعان أيضًا ما كان كل منهم «زمار» يعزف اللحن الذي
يطلبه ّ
السي ّد األمريكي.
ّ
ّ
َ
وبعد ،فلعل «سوندرز» نفسها ،مؤلفة «من الذي دفع للزمار؟» ،أو لعل سواها،
ّ
ّ
«الزمارين» من «األدباء والكتاب»
يكشف ،في وقت ليس ببعيد ،عن أولئك
ّ
ّ
العربي الذي تقنع باسم
العرب الذين كانوا شركاء في صناعة هذا الخراب
«الربيع العربي».
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نتنياهو والجوالن ال�سوري
المحتل؟

•د� .صياح عزام
ال ���ش��ك ب�����أن (ا���س��رائ��ي��ل)
تعمل باندفا ٍع كبري لال�ستفادة
من احلرب الإرهابية ال�شر�سة
التي ت�شن على �سورية منذ �أكرث
من �ست �سنوات من �أجل �إقامة
ح��زام �أمني على ح��دوده��ا مع
�سورية وهذا يذكرنا مبا جرى
يف لبنان ع��ام  ،1976عندما
�أن�ش�أت ما ي�سمى (جي�ش لبنان
اجلنوبي) يف جنوب لبنان الذي
�ضم بع�ض ال�ضباط اللبنانيني
(�سعد ح��داد و�أن��ط��وان حلد)
و�شرذمة من امل�سلحني العمالء
بهدف حماية �شمال الكيان،
ح��ي��ث حت���ول ه������ؤالء �إىل ما
ي�شبه «كلب حرا�سة» و�أكيا�س
رمل يف اجلبهات الأمامية� ،إىل
�أن انهار هذا اجلي�ش امل�صطنع
حت��ت ���ض��رب��ات امل��ق��اوم��ة التي
�أج�برت جي�ش االح��ت�لال على
االن�سحاب من اجلنوب اللبناين
ع���ام  /2000/ت���ارك��� ًا فلول
�أولئك العمالء مل�صريهم البائ�س
املحتوم ،ومتخلي ًا عنهم ،لدرجة
�أن «حل����د» ا���ض��ط��ر للعمل يف
�إ�سرائيل /بائع خ�ضار./
�إذ ًا ،يبدو �أن (�إ�سرائيل )
حتاول معاودة الكرة يف جنوب
���س��وري��ة ،ول��ك��ن ه��ذه امل���رة من
خ�لال املجموعات الإرهابية
التي ت�سيطر على بع�ض املواقع
ق����رب ح����دود «اجل������والن ويف
�شمال درعا»� ،إذ ت�شري املعلومات
والوقائع امليدانية �إىل �أن ما
تقدمه قوات الكيان ال�صهيوين
م��ن دع���م و�إ���س��ن��اد لوج�ستي
وع�سكري وا�ستخباراتي و�صحي
ل��ه��ذه امل��ج��م��وع��ات ،ي��دخ��ل يف
�إط���ار التمهيد لهذه اخلطوة،
ف��اال���ش��ت��ب��اك��ات ب�ي�ن اجل��ي�����ش
ال�سوري واملجموعات الإرهابية
ال ت��ن��ق��ط��ع ،وخ��ا���ص��ة ب��اجت��اه
حم�����اوالت ه����ذه امل��ج��م��وع��ات
التمدد باجتاه مدينة البعث
وم���رت���ف���ع خ����ان �أرن����ب����ة فيا
ملنطقة امل��ح��ررة م��ن اجل��والن،
وت���دخ���ل ال����ط��ي�ران احل��رب��ي
واملدفعية الإ�سرائيلية مل�صلحة
الإرهابيني بهدف توفري غطاء
ن����اري وم��ظ��ل��ة ح��م��اي��ة ل��ه��ذه
املجموعات وم�ساعدتها على
حتقيق تقدم ميداين ،ما ي�شكل
ر���س��ال��ة وا���ض��ح��ة ح���ول ن��واي��ا
�إقامة هذا احلزام الأمني.
ووف��ق�� ًا مل��واق��ع �إ�سرائيلية
مثل موقع «داغ���ار» ف���إن قائد
اجلبهة ال�شمالية ونائب رئي�س
الأرك�����ان ال�صهيوين ال�سابق

«ي��ائ�ير ج����والن» ت��و���ص��ل �إىل
تفاهمات مع /جبهة الن�صرة
و�أح�����رار ال�����ش��ام /التابعتني
لتنظيم القاعدة على �إقامة
ه���ذا احل�����زام الأم���ن���ي داخ���ل
الأرا���ض��ي ال�سورية ،خا�صة يف
ال��ب��ل��دات وال��ق��رى ال��واق��ع��ة يف
�شمال اجل��والن وعلى الطريق
الرابطة ب�ين دم�شق وحميط
القنيطرة.
وك�����ان امل���ح���رر ال��ع�����س��ك��ري
ل�صحيفة «هارت�س» املدعو /
�أل����وف ب���ن /وا���ض��ح�� ًا بقوله:
و�إن �إن�شاء منطقة حزام �أمني
يف اجل�����والن ت�����س��ي��ط��ر عليها
ميلي�شيات موالية (لإ�سرائيل)
بات يف نظر القيادة الع�سكرية
الإ�سرائيلية �شبيه ًا مب��ا كان
ي��ع��رف ���س��اب��ق�� ًا بجي�ش لبنان
اجل��ن��وب��ي ال���ذي ك���ان ي�سيطر
عليه «�سعد ح���داد و�أن��ط��وان
حلد» يف جنوب لبنان.
ويف ه���ذا ال�����س��ي��اق ،ج��اءت
ت�صريحات «نتنياهو» وتركيزه
ع��ل��ى ال�����ش��ب��ان الإ���س��رائ��ي��ل��ي�ين
ب��اجت��اه دف��ع��ه��م لال�ستيطان
يف �أرا���ض��ي اجل���والن ال�سوري
امل���ح���ت���ل ،ح��ي��ث ق����ال �أث���ن���اء
زي�����ارة ل���ه ل��ه�����ض��ب��ة اجل����والن
م����ؤخ���ر ًا مب��ن��ا���س��ب��ة ال��ذك��رى
اخلم�سني الحتاللها خماطب ًا
امل�����س��ت��وط��ن�ين« :ه����ذا بيتكم
و�سيبقى �إىل الأب���د بيتنا..
و�إذا مل ن��ت��واج��د ن��ح��ن هنا،
ف�سيتواجد الإ�سالم املتطرف،
وكلنا نفهم �أبعاد ذل��ك ،لذلك
ج��ئ��ت لأب�����ش��رك��م ب����أن ه�ضبة
اجل����والن �ستبقى �إىل الأب���د
حتت ال�سيادة الإ�سرائيلية..
لن ننزل من ه�ضبة اجلوالن..
ف��ي��ه��ا م�ستقبلنا وه��ن��ا �أن��ت��م
ت��ت��واج��دون ».وك���رر نتنياهو
دع��وات��ه لتكثيف اال�ستيطان
اليهودي يف اجل��والن ال�سوري
املحتل ،واع��د ًا ال�شبان الذين
ي�����أت����ون ل��ل�����س��ك��ن والإق����ام����ة
ال��دائ��م��ة يف اجل����والن ب�أنهم
���س��ي��ح�����ص��ل��ون ع��ل��ى م��ك��اف���آت
وامتيازات حكومية كبرية لقاء
ه��ذه الإق���ام���ة ،وم����ؤك���د ًا عزم
حكومته على تنفيذ م�شاريع
م�ستقبلية لتكثيف اال�ستيطان
يف اجلوالن ،مع ال�سعي للح�صول
على دع��م �سيا�سي من الإدارة
الأم��ري��ك��ي��ة اجل���دي���دة ل��ه��ذا
الغر�ض ،وت�شري املعلومات �إىل
�أن نتنياهو طلب من الرئي�س
الأمريكي /ترامب /يف زيارته

لإ�سرائيل االع�ت�راف لوجود
الإ�سرائيلي يف ه�ضبة اجلوالن
ال�����س��وري واالع���ت��راف �أي�����ض�� ًا
بال�ضم الإ�سرائيلي لها..
ج���دي���ر ب���ال���ذك���ر ه���ن���ا� ،أن
حماوالت تكثيف اال�ستيطان يف
اجلوالن ،لي�ست بالأمر اجلديد
ب��ل ب���د�أت منذ اح��ت�لال��ه عام
 ،1967لأن ه�ضبة اجل��والن
تعدها (�إ�سرائيل) ذات �/أهمية
ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة ا�ستثنائية/
فهي تطل على بحرية طربيا
وت�شاطئها ،وفيها ثروات هائلة،
خا�صة امل��ي��اه وال���زراع���ة �إىل
جانب �سحر طبيعتها وجذبها
لل�سياح.
وللتذكري ،ف�إن الأمم املتحدة
رف�ضت القرار الإ�سرائيلي ب�ضم
اجل��والن �إليها ،و�أ�صدر جمل�س
الأم��ن ال��دويل ق��راره املعروف
برقم  /497/تاريخ  20كانون
الأول ع��ام  1981ال��ذي �أدان
قرار ال�ضم..
ه��ذا وثمة تقديرات ت�شري
�إىل �أن ع��دد امل�ستوطنني يف
اجلوالن يتجاوز الآن الثالثني
�أل��ف�� ًا ،وه��و ع��دد ي���وازي عدد
�سكان اجل���والن م��ن املواطنني
ال��ع��رب ال�����س��وري�ين املت�شبثني
ب�أر�ضهم ووطنهم ،والراف�ضني
لكل �إجراءات تطبيق القوانني
الإ�سرائيلية عليهم .وقد عملت
�سلطات االح��ت�لال يف الآون���ة
الأخ��ي�رة ع��ل��ى تو�سيع نطاق
احل��ف��ري��ات للو�صول الأو���س��ع
�إىل املياه اجلوفية يف اجلوالن
املحتل و�سحبها باجتاه مناطق
فل�سطني املحتلة ع��ام ،1948
يف �إط�����ار خ��ط��ط �أط���ل���ق على
بع�ضها «امل�شتل »4 -حيث تعترب
(�إ�سرائيل) املياه يف اجل��والن
واحدة من �أطماعها الكربى.
ه������ذا وت�������أت������ي ال����دع����وة
الإ�سرائيلية م���ؤخ��ر ًا لإج��راء
انتخابات ما ت�سميه /جمال�س
حم��ل��ي��ة /يف اجل����والن املحتل
خ��ط��وة ع��ل��ى ط��ري��ق تكري�س
االحتالل الإ�سرائيلي له�ضبة
اجلوالن.
�أخري ًا يبقى القول والت�أكيد،
ب�����أن اجل����والن �أر�����ض عربية
�سورية حمتلة ،ول��ن ت�ستطيع
�إج��������راءات االح���ت�ل�ال مهما
ت��ع��ددت وت��ن��وع��ت �أن تنتزع
ه��وي��ت��ه ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��وري��ة
الأ�صيلة.

قضايا وآراء

البابا �شنودة والقد�س

•زبري �سلطان

منذ خم�س �سنوات
�أغ��م�����ض ال��ب��اب��ا �شنودة
ب��اب��ا الأق��ب��اط يف م�صر
والعامل عينيه �إىل الأبد
 ،بعد �أن �أع��ط��ى العرب
م�سلمني وم�سيحيني املثل
الأع���ل���ى يف الإخ�ل�ا����ص
لبالده ولأمته العربية،
ودر����س��� ًا ه��ام��ا يف رف�ض
الظلم والقهر للإن�سان
من �أي م�صدر كان ،والقوة
واملنعة يف احلفاظ على
امل���ب���ادئ وال��ق��ي��م مهما
كانت الإغ��راءات ،وعدم
الر�ضوخ جلربوت الدول
الكربى ،واملثل يف الوقوف
ال�صلب �إىل جانب احلق
العربي الفل�سطيني يف
ا�ستعادة �أر�ضه الطاهرة
ويف م��ق��دم��ت��ه��ا املدينة
املقد�سة ل��دى امل�سلمني
وامل�سيحيني.
�أرب���ع���ون ع���ام��� ًا ت��رب��ع
بها على عر�ش البابوية القبطية ،ج�سد فيها عمق الأ�صالة العربية ،واملوقف املبدئي
من ق�ضية فل�سطني ،حني رف�ض زيارة القد�س ما دامت يف ظل االحتالل ال�صهيوين ،ومل
يتوقف الأمر عند زيارته ال�شخ�صية لها ،بل �أ�صدر فتوى حرم فيها على الأقباط زيارة
القد�س �أو احلج �إليها ،ما دامت هي يف رج�س االحتالل ال�صهيوين ،وعدّ زيارتها� ،أو احلج
�إليها اعرتاف ًا ب�شريعة احتاللها ،وب�إقرار الوجود ال�صهيوين على �أر�ضها ،وعلى �أر�ض
فل�سطني .جاءت فتوى التحرمي بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد بني م�صر والكيان
ال�صهيوين ،للداللة على �شعوره برف�ض الت�صالح والتطبيع مع الكيان ال�صهيوين.
ف�أغاظت تلك الفتوى يومها الرئي�س الأ�سبق �أنور ال�سادات ،الذي وقع االتفاقية مع
ال�صهاينة ،ف�أ�صدر �أمر ًا باعتقال البابا �شنودة ،وو�ضعه يف ال�سجن ،لعله يخاف � ،أو يرتاجع
عن تلك الفتوى  ،ولكن ال�سجن زاده �صالبة يف موقفه جتاه الكيان ال�صهيوين والتطبيع
معه  ،ف�صمد ،ورف�ض عن الرتاجع عن موقفه ،وعن الفتوى التي �أ�صدرها .و�أمام هذا
ال�صمود ا�ضطر ال�سادات �أن يطلق �سراحه.
فذهب البابا �إىل دير يف �سيناء ،ليتعبد اهلل فيه ،ويدعو ربه ب�أن يخل�ص القد�س من
الأ�سر ال�صهيوين ،وامتنع خاللها �أن يقابل ال�سادات �أو �أحد ًا من حا�شيته ،ورف�ض ر�ؤية
املطبعني واملهللني لل�سالم مع الكيان ال�صهيوين .ثم عاد �إىل القاهرة بعد �أن قتل ال�سادات،
ليمار�س حرية ر�أيه ال�سيا�سي برف�ض التطبيع مع الكيان ال�صهيوين.
وال غرابة يف هذا املوقف الوطني والقومي من البابا �شنودة ،فهو قبل توليه البابوية،
كان مد ّر�س ًا للتاريخ ،در�س طالبه رف�ض الظلم واال�ستعمار ،والوقوف مع احلق مهما كان
الثمن الذي �سيدفع ،وعلمهم �أن الباطل مهما دام ف�إنه �إىل زوال ،و�أكد ب�أن عودة القد�س
حتم ًا �إىل وطنها العربي مهما طال الزمن ،ومها ا�شتدت قوة البغاة ،وتخاذل اخلونة ،وما
فرط املفرطون يف �أر�ضهم ومقد�ساتهم.
لقد كان البابا �شنودة القارئ للتاريخ وخا�صة لتاريخ القد�س ،وما مر عليها من غزوات،
يعرف �أن الغزاة لن يبقوا فيها �إىل الأبد  ،فقد كان غزاتها يرحلون عنها ولو بعد مئات
ال�سنني ،فتعلم من درو���س التاريخ ب�أن الرومان رحلوا عنها بعد �سبعة ق��رون ،ودخلها
الفاروق عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه فاحت ًا بعد تلك ال�سنني ،و�أعطى �أهلها عهد ًا ب�أن
ال ي�سكنها يهود ،وهذا ما جاء يف ن�ص الوثيقة التاريخية التي قدمها لأهل القد�س التي
تعرف بالعهدة العمرية .
وكان �أن �سبق خروج الرومان؛ خروج اليهود منها على يد البطل العراقي بختن�صر
الكلداين ،كما خرج من بعدهم ال�صليبيون واملغول والعثمانييون والإنكليز .وق��ر�أ يف
التاريخ �أن القد�س مع مر ال�سنني تلفظ املحتل ،وتخرجه من �أر�ضها ،وتطهر نف�سها من
رج�سه ،وهذا ما �سيحل �إن �شاء اهلل مع ال�صهاينة.
وهكذا �ضرب البابا �شنودة املثل يف التم�سك باملبادئ الدينية والقومية والوطنية،
و�إىل جانب املوقف من القد�س والتطبيع كان للبابا �شنودة املواقف الوطنية يف وحدة
وتالحم ال�شعب العربي يف م�صر يف مواجهة الفنت واالنق�سامات الطائفية ،التي كان
يحيكها �أعداء م�صر والعروبة بني الفينة والأخرى .فعمل جاهد ًا على مر ال�سنني يخمد
نريان كل فتنة كانت ت�شتعل يف ال�صعيد �أو يف القاهرة �أو يف الإ�سكندرية بني الأقباط
وامل�سلمني.
لقد كان املاء ال�صايف الذي يطفئ احلرائق الطائفية ،ويعيد املودة واملحبة بني �أفراد
املجتمع ،ويرف�ض التدخل الأجنبي يف تلك الأحداث ،التي كانت حتاول �صب الزيت على
النار  ،كما كان يلجم اندفاع املتطرفني من الأقباط يف زيادة حريق الفتنة ،ويدفع دائم ًا
الأمور نحو وحدة �شعب م�صر وجلب ال�سالم والأمن له.
رحم اهلل البابا �شنودة ،فكان مثا ًال للوحدة الوطنية والقومية ،ومدر�سة يف املثل العليا
يف الكرامة وعزة الوطن والأمة.

قضايا وآراء
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�صمود �أهلنا ..
•د .ا�سكندر لوقا

�سنة بعد �سنة  ،بل يوما بعد يوم  ،يك�شف العدو الإ�سرائيلي القناع عن
نف�سه .وبعمله ه���ذا ي�ضاعف م��ن ح��ج��م ا���س��ت��ف��زازه ال��ع��رب عموما
وللفل�سطينيني خ�صو�صا ،وهو ما تو�ضح للجميع منذ يوم احليلولة دون
قيام �أ�صحاب الأر�ض ب�أداء �صالتهم يف �أر�ضهم ،يف رحاب امل�سجد الأق�صى.
ومع ا�ستمرار تعنت قادة (�إ�سرائيل) ،الدولة املعتدية على حقوق العرب
جملة وتف�صيال على هذا النحو ،يرتقب قارئ الأحداث املتتابعة فوق الأر�ض
املحتلة ،يرتقب اندالع ثورة من امل�ؤكد �أنها �ستكون ثورة ال يقدر �أحد نتائجها.
ومن امل�ؤكد �أي�ضا �أن تتحمل (�إ�سرائيل) لي�س تبعات تردي الو�ضع الأمني يف
الأر�ض املحتلة فح�سب بل ويف العامل  ،لأن ق�ضية االعتداء على حرية ممار�سة
املعتقدات الدينية  ،يف فل�سطني � ،إ�سالميا وم�سيحيا على حد �سواء� ،ستكون لها
امتداداتها يف �أرجاء عديدة من العامل .
�إن (�إ�سرائيل) بوقوفها يف وجه امل�صلني يف �أر�ضهم ،يف الأماكن التي تعد جزءا
من هويتهم الوطنية ،تغايل يف تعاليها على الغري ،كما تغايل يف حتديها لهذا
الغري  ،عربا كانوا �أم �أجانب ي�ؤيدون حق العرب يف ممار�سة طقو�سهم الدينية يف
الأماكن التي اعتادوا عليها بحكم الواقع وقبل ذلك بحكم التاريخ .
�إن مظاهر ا�ستنكار الإج��راءات الإ�سرائيلية التع�سفية ،على النحو الذي نراه
اليوم يف �سياق التظاهر ال�شعبي �ضدها ،دليل ال�شرارة التي ال بد �أن تندلع على
�أر�ضية تلك الإجراءات ،و�إن يكن يف اعتقاد قادة العدو �أن العرب  ،هذا د�أبهم،
ي�ستنكرون ثم ي�سكتون  ،وكلٌّ يعود �إىل �أح�ضان �س ّيده� .إن �سورية ،حتديداً ،تعي
تبعات هذه املعادلة ،ومن هنا رف�ضت وترف�ض كل �إج��راء اتخذته �أو تتخذه
(�إ�سرائيل) ،حلمل العرب �إىل نقطة القبول بالأمر الواقع .
�إن االنطالقة التي �أخذت دربها على �أر�ض الواقع عملي ًا ،يف مواجهة االعتداء
على املقد�سات الدينية يف الأر�ض املحتلة وعلى �أ�صحابها ،ال بد �أن ت�ضع حدا
لعنجهية قادة العدو يف نهاية املطاف .وقد �سبق للعدو �أن خرب تبعات ثورة
احلجارة من قبل وال بد �أن تقطف ثمار تعنتها يف الوقت الراهن على غرار ما
جعلها تخ�ضع لأطفال تلك الثورة التي مكنت �شعبنا العربي الفل�سطيني من قول
كلمة الف�صل يف معركة املواجهة مع العدو .وهذا هو املتوقع حالياب نتيجة
�صمود �أهلنا يف فل�سطني ويف مدينة القد�س على نحو خا�ص وهي تعاين من
تبعات و�ضع العراقيل �أمام ال�ساعني �إىل �أداء �صلواتهم يف رحاب امل�سجد الأق�صى
ب�إميان ال ميكن �أن يتزعزع �أمام البنادق امل�صوبة جتاه �صدورهم العارية ،ومهما
بلغت الت�ضحيات و�صوال �إىل حرية ممار�سة حقوقهم فوق �أر�ضهم� ،أر�ض الآباء
والأجداد على مدى التاريخ .
�إن �صمود �أهلنا يف مواجهة �أع��داء الوطن والأم��ة ،يج�سد منارة ت�ضيء دروب
ال�سائرين على طريق الن�صــر .

نقطة على حرف
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• �أ.مالك �صقور

انزياحات
-2وم��ن مهام جل��ان التمكني للغة العربية
تنبيه �أ���ص��ح��اب امل��ح��ال ال��ت��ج��اري��ة �أو
ال�سياحية من مطاعم وغريها �أن يغريوا
�أ�سماء حمالتهم من �أجنبية �إىل عربية،
بع�ض �أ�صحاب املحال التجارية ي�ستجيب
ح����ا ً
ال ����س���واء ع���ن ق��ن��اع��ة �أو ع���ن غري
قناعة ..يغري ا�سم املحل من الأجنبي
الثقيل وبع�ضهم ي�صاب بالعناد فال يغري
لأن��ه بالأ�صل ال يعرف الهدف من حملة
جلنة التمكني للغة العربية ،بتعريب
�أ�سماء املحال التجارية .فاقرتحت �أن
يفهم �أ�صحاب املحال التجارية الراغبون
ب��الأ���س��م��اء الأج��ن��ب��ي��ة ال��ن�� ّي��ة ال�سليمة
والنبيلة لهذا التغيري ،وم��ا زال زميلنا
يجوب ال�شوارع بحث ًا عن �أ�سماء �أجنبية،
وما زالت الأ�سماء الأجنبية تزداد ،على
الرغم ،من �أن �أكرث �أ�صحاب هذه املحال ال
يعرف كلمة واحدة بالأجنبي.
نعم!
وه��ك��ذا �أ���ص��ب��ح��ت م��ه��ام جل���ان التمكني
للغة العربية �أ�صعب مع (انفجار ثورة
املعلوماتية) �إذ اقتنى كل من ي�ستطيع
حا�سوب ًا ورمبا �أكرث ..،حا�سوب يف البيت،
وح��ا���س��وب حم��م��ول م��ع��ه يف ك��ل م��ك��ان،
وجاءت و�سائط االت�صال االجتماعي على
الهاتف اجلوال ،ومن ثم جاءت “نعمة”:
ال��وات�����س �آب ،وت���وي�ت�ر ،و�أن�����س��ت��غ��رام،
والفي�سبوك ،واملا�سينجر ..و�أم��ام هذه
املنجزات الهامة التي لن ي�ستطيع هذا
العاقل �أن يوجهها �أو ير�شدها� ،أو ي�شرف
عليها ،فو�سائط االت�صال االجتماعي
بقدر ما هي هامة ومفيدة من جهة ،بقدر
ما هي خطر على اللغة العربية من جهة
�أخ����رى ..لقد الح��ظ املهتمون باللغة
العربية والغيورون عليها بافتقاد الأمن
اللغوي ،و�سيتفاقم هذا يوم ًا بعد يوم ،ما
دامت الفجوة اللغوية م�ستمرة باالت�ساع
بني اللغة العربية ولغة التطور الرقمي
املتفجر يف العامل وبو�سع �أي �إن�سان �أن
يت�أكد من ذلك عندما يلم�س االنحطاط
للغة املعلوماتية ،وو�سائط االت�صال التي
ذكرت �أعاله التي تعبث باللغة العربية
�إىل درجة اال�ستخفاف واال�ستهانة ،منهم
عن ق�صد ،ومنهم عن عدم معرفة.
�إذن،
نحن �أم���ام (ج��ي��ل الديجيتال) و(الب
توب) وهذا كفيل بالقيام بانقالبات �شبه
ج��ذري��ة ،و�أن���ت يف ال�����ش��ارع� ،أو يف املقهى
ت�سمع“ :خليك �أون الين” “ر�سالة”
�إىل “م�سج” وم��ا يغيظ �أك�ثر ،املذيعات
ال�����س��ع��ي��دات ال�لات��ي يخلطن الف�صحى
ب��ال��ع��ام��ي��ة ،بع�ضهن ت��ت��ح��دث بالعامية
وهي فرحانة ،والذي يحزن �أنك ت�شاهد
حمطات �أجنبية ،يف نهاية الربنامج يقول
�أو تقول (املذيع �أو املذيعة)! ب�أمان اهلل،

مع ال�سالمة� ،إىل اللقاء� .أما يف تلفزيونات
دم�شق ت�سمع :باي ،باي.
ه��ذا غي�ض م��ن في�ض� ،أم��ا االنزياحات
امل�شغول عليها ،فهي يف اخلطاب العربي
عرب و�سائل الإع�لام املقروء وامل�سموعة
واملرئية ،وذل��ك ج��راء طغيان اخلطاب
ال�سيا�سي ،ويف ر�أي���ي �إن��ه��ا موجهة وعن
ق�صد ،و�أذكر بع�ض الأمثلة :فيما م�ضى،
الزمن قريب:
كنا نقول ونكتب:
حترير كامل ال�تراب الفل�سطيني ،الآن
يقال :التطبيع ،وال�صلح و�أ�شياء �أخرى.
كنا نقول ونكتب:
الثورة الفل�سطينية ،الآن يقال :ال�سلطة
الفل�سطينية.
كنا نقول ونكتب:
ف�صائل التحرير الفل�سطينية +منظمة
التحرير ،الآن تذكر حما�س فقط .كنا
نقول ونكتب:
ال�شعب العربي ،ونفتخر ونتباهى بذلك.
والآن يقال :ال�شعوب العربية ..بال فخار،
بال اعتزاز ،وبال مباهاة.
كنا نقول ونكتب :الوطن العربي .الآن
يقال العامل العربي كنا نقول ونكتب:
املقاومة ،والثورة ،وثقافة املقاومة ،الآن
يقال:
الإرهاب ،الإرهاب ،ومقاومة الإرهاب.
كنا نكتب ونقول:
ي�سار وميني ،الآن يقال �صديق وعدو
ك���ن���ا ن���ك���ت���ب ون���ق���ول:اال����س���ت���ع���م���ار
واالمربيالية :الآن يقال :النظام العاملي
اجلديد ،والعوملة.
كنا نكتب ون��ق��ول :اجلماهري الكادحة،
الآن يقال املجتمع املدين كنا نكتب ونقول:
الت�أميم :الآن يقال اخل�صخ�صة ،و..
كنا نكتب ونقول:
ال�����ص��راع ال��ط��ب��ق��ي :الآن ي��ق��ال ���ص��راع
احل�ضارات.
كنا نكتب ونقول:
اال�شرتاكية .الآن يقال اقت�صاد ال�سوق
واحل�صح�صة.
كنا نكتب ونقول:
ال��رج��ع��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ،ون��ف��ت��خ��ر ب���أن��ن��ا
تقدميون ،الآن ن��ق��ول :م��ل��وك و�أم���راء
اخلليج.
كنا نكتب ونقول :العودة ،عائدون ،حق
ال��ع��ودة ،الآن يجري الن�ضال م��ن �أج��ل
التوطني.
وه��ك��ذا ي��ا �أع��زائ��ي ال��ق��راء ت�سللت هذه
امل�صطلحات ،روي���د ًا روي���د ًا حتى متكنت
وغيبت الأ�صل ،وال يعتقدن �أح��د منكم
�أن ه��ذا نتيجة التطور وعفوي ًا� ،أج��زم،
و�أحلف بكل مقد�سات الأر����ض� ،أن وراء
هذا من ي�شتغل عليه وب�إ�صرار .وما خفي
كان �أعظم.
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ال�شاعر الفدائي
ال�شهيد عبد الرحيم محمود

•�أكرم عبيد
ال������ش�����ك �أن الأدب
الفل�سطيني امل���ق���اوم ك��ان
وم���ا زال ل��ه الأث����ر الكبري
يف ت��ع��ري��ف ال��ع��امل ب��ق��درة
امل��واط��ن الفل�سطيني على
الإب��������داع ب��ع��دم��ا �شكلت
ال��ق�����ض��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة
التحدي الأك�بر للأمة بعد
�أع��ظ��م ك��ارث��ة مل ي�شهد التاريخ
احل���دي���ث م��ث��ي�لا ل��ه��ا يف ال��ع��امل
بعدما �سلم االحتالل الربيطاين
بالدنا لالحتالل ال�صهيوين عام
1948دون �أي فر�صة ليلتقط
�أنفا�سه ويقرر م�صريه بنف�سه.
وقد متيزت هذه املرحلة ب�إبداع
الأديب الفل�سطيني الذي كر�س جل
عمره للعمل الوطني ليمجد ثورات �شعبه وانتفا�ضاته املتتالية يف
مواجهة املحتل مفتخرا بت�ضحياته اجل�سام من �أجل دحر االحتالل
وا�ستعادة كامل حقوقه الوطنية املغت�صبة يف فل�سطني.
وقد �أثبتت هذه املرحلة �أن الأدب املقاوم كان ال�سمة الأ�سا�سية
من �سمات ع�صر الثورات �ضد الغزاة امل�ستعمرين يف مرحلة التحرر
الوطني التي �أك���دت على �أهمية العالقة اجلدلية ب�ين الأدب
وال�سيا�سة وخا�صة ال�شعر ال��ذي لعب دورا حتري�ضيا مميزا يف
حتري�ض اجلماهري على الثورة ملواجهة امل�ستعمرين ومقاومتهم بكل
الأ�شكال والو�سائل الكفاحية ويف مقدمتها الكفاح ال�شعبي امل�سلح.
من �أهم �أدباء هذه املرحلة يف فل�سطني الأديب وال�شاعر الكبري
�إبراهيم طوقان وتلميذه النجيب ال�شاعر ال�شهيد عبد الرحيم
حممود وزيتونة فل�سطني �أبو �سلمى وغريهم.
�أما ال�شاعر ال�شهيد عبد الرحيم حممود فقد امتطى �صهوة القلم
والبندقية يف �آن مع ًا ولفت الأنظار ونال الإعجاب بني �أبناء وطنه
و�أمته وكل �أح��رار العامل ملا قدمه لبالده من �شعر حما�سي يزخر
مبعاين املقاومة والبطولة وال�صمود والت�ضحية مرتجما هذا ال�شعر
لفعل ميداين لي�شكل املثل والعربة والنموذج الن�ضايل الأرقى حني
قدم نف�سه قربان ًا على مذبح الوطن بعد �أن اختار الكفاح امل�سلح
ال�شكل الرئي�سي ملقاومة املحتل �إىل جانب �أ�شكل الن�ضال الأخرى ويف
مقدمتها الكلمة احلرة التي قد تكون يف بع�ض الأحيان بقوة الطلقة
ال�شجاعة امل�صوبة نحو العدو ال�صهيوين املحتل.
ولد عبد الرحيم حممود �سنة  1913لأ�سرة فالحية فل�سطينية
منا�ضلة يف بلدة عنبتا ق�ضاء طولكرم يف فل�سطني تعلم يف مدار�سها
االب��ت��دائ��ي��ة وان��ت��ق��ل �إىل مدينة ط��ول��ك��رم ال�ستكمال درا�سته
الإعدادية ثم انتقل �إىل مدينة نابل�س للدرا�سة الثانوية مبدر�سة
النجاح الوطنية من عام 1928م حتى 1933م (التي �أ�صبحت
فيما بعد جامعة النجاح الوطنية) وتتلمذ يف هذه املدر�سة على يد
الأ�ستاذ ال�شاعر �إبراهيم طوقان والأ�ستاذ د .حممد فروخ ،و�أني�س
اخلويل ،وقدري طوقان وغريهم.
وبعد تخرجه من املدر�سة التحق يف مدر�سة البولي�س الفل�سطيني
ملدة عام ثم ا�ستقال من اخلدمة راف�ضا �أن يكون حتت �أمرة مدير
البولي�س الربيطاين املحتل وعاد �إىل مدينة نابل�س عام 1933
ليدر�س اللغة العربية و�آدابها يف مدر�سة النجاح وبقي معلما يف هذه
املدر�سة حتى انطالقة الثورة الفل�سطينية الكربى بقيادة ال�شيخ
ال�شهيد الق�سام عام  1936ومتيز ال�شاعر ال�شهيد بنبوغه ال�شعري
الفطري املبكر يف طفولته ف�أحاطه والده ال�شيخ عبد احلليم حممود
بالرعاية لأنه كان حمبا لل�شعر ذواقا ملعانية اخلالقة و�شجعه على
تنمية هذه املوهبة الفطرية التي �أبدع فيها و�أ�صبح �شاعرا مقاوما
من �أهم �شعراء فل�سطني والوطن العربي الكبري.
يف � 14آب 1935م زار قرية عنبتا الأمري �سعود ويل عهد اململكة
العربية ال�سعودية (امللك �سعود فيما بعد) ،ف�ألقى عبد الرحيم بني
يديه ق�صيدة وكان عمره اثنني وع�شرين عا ًما قال فيها:
�شاعر
يا ذا الأمري �أمام َع ْينِـك
ٌ
ُ�ض َّمت على َّ
ال�شكوى املريرة �أَ ْ�ض ُل ُعهْ
املَ�سجد الأق�صى �أَ ِجئْتَ تَزُ و ُره ؟
�أم جئـت من قِ َبلِ ِّ
ال�ض َبـاع ُت َو ِّد ُعهْ ؟
وهنا يت�ضح ُب ْعدُ نظر ال�شاعر ال�شاب ور�ؤيته الواقعية للظروف
العربية �شعو ًبا وحكا ًما.
ا�ستُ�شْ هِاد ال�شيخ املجاهد عزالدين الق�سام يوم  20ت�شرين
وبعد ْ
ً
َ
إرها�صا
�
و
للمقاومة
أعلى
�
ال
مث
ام
�س
ق
ال
ال�شيخ
أ�صبح
�
1935م
الثاين
ً
َّ
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للثورة التي ب��د�أت ب�إ�ضراب يوم  20ني�سان 1936م وكانت
فر�صة لل�شاعر املقاوم عبد الرحيم حممود لين�ضم ل�صفوف
الثورة وكان له ال�شرف يف امل�شاركة يف �صفوف كتائب اجلهاد
وع�َّب�رَّ عن
املقد�س بقيادة املجاهد عبد الرحيم حاج حممد َ
دوره وموقعه املقاوم وعرف عن نف�سه يف امليدان وقال:
نحن مل نحمل امل�شاعل للحريق ولكن للهدى والتنوير
نحن مل نحمل ال�سيوف للهدر بل لإحقاق �ضائع مهدور
�أمتي �إن جتر عليك الزعامات فال تي�أ�سي ذريها و�سريي
رتلي �سورة ال�سالم على الأر�ض وغني �أن�شودة التحرير.
كما قال حمر�ضا �شعبه على الثورة ومقاومة الغزاة املحتلني
.
واغ�صب حقوقك يف احلياة قط ال ت�ستجديها
�إن الأىل �سلبوا احلقوق لئام
هذي طريقتك يف احلياة فال حتد
قد �سارها من قبلك الق�سام .
كما قال يف �أروع روائعه:
يا �أيها ال�شعب العظيم �أجدت للمجد الطالب
من عا�ش ما بني الوحو�ش يكن له ظفر وناب
وكذلك قال:
�أتينا احلياة فلي ن�صيب كما لك �أنت يف الدنيا ن�صيب
فلم تعدو وتغ�صبني حقوقي وتطلب �أن ي�ساملك الغ�صيب.
وملا خمدت الثورة عام 1939م مل يحتمل البقاء يف فل�سطني
بعد مالحقته من قبل �سلطات االحتالل الإجنليزي والع�صابات
ال�صهيونية فغادر �إىل دم�شق ومنها �إىل العراق وظل ثالث �سنوات
مدر�سا للغة العربية والتحق بالكلية احلربية ببغداد
عمل خاللها
ً
ً
�ضابطا برتبة املالزم �أيام
و  1942وتخرج
بني عامي 1939
امللك غازي بن في�صل بن احل�سني و�أ�سهم يف ثورة ر�شيد عايل الكيالين
�ضد الربيطانيني وكان له جوالت يف جمال الأدب مع �شعراء العراق
الأع�لام كالر�صايف واجلواهري �أم��ا الق�صائد التي �أر�سلها فكانت
تزخر بحنينه وا�شتياقه للوطن ومن و�أ�شهرها:
تلك �أوطاين وهذا ر�سمها
يف �سويداء ف�ؤادي حمتفر
يرتاءى يل على بهجتها
حيثما قلبت يف الكون النظر
وتعرف �أثناء وجوده يف العراق على املجاهد القائد عبد القادر
احل�سيني والقائد اجلماهريي ف���ؤاد ن�صار وت�أثر بفكره الي�ساري
االجتماعي ودع��ا العمال والفالحني واملثقفني الثوريني لتقدم
ال�صفوف يف الثورة ومقاومة الغزاة املحتلني الربيطانيني والع�صابات
ال�صهيونية امل�ستوردة من كل �أ�صقاع العامل وقال :
يا �أيها ال�شعب العظيم �أجدت للمجد الطالب
من عا�ش ما بني الوحو�ش يكن له ظفر وناب
وعندما ه��د�أت الأو�ضاع يف فل�سطني الن�شغال �إجنلرتا باحلرب
العاملية الثانية وخمدت نريان الثورة العراقية عاد عبد الرحيم
�إىل فل�سطني وعمل مدر�س ًا مبدر�سة النجاح الوطنية مرة ثانية يف
نابل�س ووا�صل م�سريته الكفاحية �ضد الزحف ال�صهيوين ومتيزت
ه��ذه الأع���وام م��ن حياته ب��غ��زارة عطائه ال�شعري وكتب معظم
ق�صائده بني الأعوام  1935و 1948بني فل�سطني والعراق وال�شام .
وت��زوج من ابنة خاله ورزق منها فيما بعد بطفلني وبنت هما
الطيب و�شقيقه طالل ورقية وب�سبب الظروف ال�صعبة وت�ضييق
اخلناق عليه ا�ضطر للخروج �إىل ب�يروت واالن�ضمام �إىل جي�ش
الإنقاذ وانتقل �إىل �سورية لتلقي املزيد من التدريبات ليعود �إىل
فل�سطني بعد �صدور قرار التق�سيم عام  1947مقات ًال �صلب ًا و�شارك
يف معركة بيار عد�س يف فوج حطني كما �شارك يف معركة ر�أ�س العني
وكان مقات ًال �شر�س ًا با�س ًال وج�سور ًا وب�سبب �شجاعته وان�ضباطه
يف امل��ع��ارك ال��ت��ي خا�ضها يف م��واج��ه��ة الع�صابات
ال�صهيونية وقطعان االحتالل الربيطاين مت تعينه
�آم��ر ًا لالن�ضباط يف مدينة طولكرم ثم نائب ًا لآمر
فوج النا�صرة و�شارك يف النا�صرة مبعارك عدة يف
مواجهة الغزاة والتي توجها يف بطولة قل نظريها
يف معركة ال�شجرة بتاريخ 13متوز عام  1948التي
�أ�صيب فيها �إ�صابة قاتلة فا�ست�شهد وقد �ش ّيع نف�سه
قبيل ا�ست�شهاده يف هذه املعركة امل�شرفة عندما قال
لرفاقه املقاتلني:
احملوين احملوين
واحذروا �أن ترتكوين
وخذوين ال تخافوا
و�إذا مت ادفنوين
لقد ا�ست�شهد ال�شاعر ال�شهيد دفاع ًا عن الأر�ض

وال�شعب واحلقوق الوطنية يف ريعان �شبابه و�أوج عطائه ومت دفن
جثمانه الطاهر يف مدينة النا�صرة التي �أحبها و�أحبته.
ومتيز ال�شاعر ال�شهيد يف الأع��وام الأخ�يرة من حياته الكرمية
بن�شاطه على ال�صعيدين ال�سيا�سي واالدبي حتى ا�ست�شهاده ومنذ
ذلك اليوم تفرد بني �أبناء �شعبه من ال�شعراء املبدعني بلقب ال�شاعر
ال�شهيد بعدما جمع بني االثنتني و�أ�صبحت ق�صائده و�شعره الوطني
منوذجا مميز ًا يحتذي به ومدر�سة تنهل منها الأجيال املتعاقبة يف
املدار�س واملنتديات واجلامعات واملجتمعات املقاومة بعدما ترجم
القول �إىل فعل ميداين عندما قال قي ق�صيدته امل�شهورة بعنوان
«ال�شهيد»
راحتِي
�س�أَ ْحم ُِل ُر ِ
وحي َع َلى َ
و�أُ ْلقِي بها يف َمها ِوي ال َّردَى
ٌ
ال�صـد ْي َق
ف�إما
حياة َت ُ�سـُّر َّ
و�إ َّمـا ممَ ٌ
ـات َي ِغ ْي ُ
ـظ العِدا .
كتب ال�شاعر عبد الرحيم حممود ه��ذه الأب��ي��ات يف ق�صيدته
ال�شهرية «ال�شهيد» وعمره �أربعة وع�شرون عا ًما تقري ًبا ..وظلت
كلماته هذه عهدا ووعدً ا التزم بها حتى ا�ست�شهد يف معركة ال�شجرة
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وبعد ع�شر �سنوات من ا�ست�شهاده مت ت�شكيل جلنة �أدبية جلمع
كل ما كتبه و�أ���ص��درت �أول دي��وان مهم من ق�صائده يف عمان عام
 1958ي�ضم �سبعا وع�شرين ق�صيدة كانت من�شورة يف بع�ض املجالت
الفل�سطينية واللبنانية وال�سورية بالإ�ضافة جلمع بع�ض ما احتفظ
به معارف ال�شهيد و�أ�صدقائه و�أقاربه.
وقد ذكر الأ�ستاذ �أنطوان �شلحت الأديب الن�صراوي �أن اجلهد
الأوفى الذي حتقق يف جمع �أعمال ال�شاعر ال�شهيد هو الذي �أجنزه
ال�شاعر الفل�سطيني عز الدين املنا�صرة جمعا وحتقيقا واملعنون
بــ «الأعمال الكاملة – عبد الرحيم حممود  ،الديوان واملقاالت
النقدية « ال�صادر عن دار الكرمل للن�شر والتوزيع  1993الطبعة
الثانية – عمان  .فيما �صدر من قبل ديوان لل�شاعر عبد الرحيم
حممود بعنوان (روح��ي على راحتي ) ون�شر فيها ت�سعا وع�شرين
ق�صيدة.
ويعد دي��وان «روح��ي على راحتي» ال��ذي �صدر يف العام 1985
عن من�شورات مركز �إحياء الرتاث العربي يف الطيبة/املثلث طبعة
منقحة ومدققة امتازت بجمع كل ما ن�شر يف ال�صحف واملجالت عن
ال�شاعر ال�شهيد عبد الرحيم حممود .
ويبني املنا�صرة �أن القيمة الإبداعية لل�شاعر ال�شهيد بقيت
منقو�صة بني ال�شاعرين �إبراهيم طوقان و�أبو �سلمى حتى اكت�شاف
الأعمال الكاملة له يف العام  1988الفتا �إىل �أن الطبعة الأردنية
يف العام  1958اقت�صرت على  428بيتا.
ويرى املنا�صرة �أن هذا الإ�صدار يرفع «الظلم» الكبري الذي وقع
على ال�شاعر والقائد عبد الرحيم حممود بعد ا�ست�شهاده معتربا
�أنه رغم (م�س�ألة ا�ست�شهاده) جعلت اجلماهري تتعاطف مع �شخ�صيته
البطولية �إال �أنها بح�سب املنا�صرة ظلمته �شاعرا حني ح�صرته يف
ق�صيدة «�س�أحمل روحي على راحتي»« ،ك�أنه من �شعراء الواحدة»!
كما �أ�شار �أن ال�شاعر ال�شهيد يعد من ال�شعراء الكال�سيكيني
الفل�سطينيني �إىل جانب كل من �أ�ستاذته ال�شاعر والأديب �إبراهيم
طوقان وزيتونة فل�سطني ال�شاعر الكبري �أبو �سلمى .
ويقدم املنا�صرة يف هذه الأعمال  1964بيتا و�ست مقاالت نقدية
قام بجمعها وحتقيقها يف جملد �صدر عن دار جرير للن�شر والتوزيع
و�ضم املجلد �إىل جانب الأعمال ال�شعرية خم�س مقاالت نقدية
لل�شاعر الراحل �أولها كانت بعنوان «لي�س دفاعا عن �إبراهيم طوقان»
وهو جاء يف �سياق ما �أ�سماه املنا�صرة «معركة �أدبية بني عبد الرحيم
حممود من جهة وم�صطفى الدباغ وكمال نا�صر من جهة �أخرى حول
�شاعرية �إبراهيم طوقان».
وج����اء امل��ق��ال ال��ث��اين يف نقد
«امل��واك��ب» جل�بران خليل جربان
مبينا �أن���ه ال ي��ق��دم ج��دي��دا ومل
يجد فيه ا�ستعرا�ضا �شائقا و�إمنا
«باب من الفكر امل�سموعة كثريا».
ويف مقال �آخر يتوقف ال�شاعر
الراحل عند «�أ�صناف ال�سارقني»
معاينا ال�سرقات الأدبية ثم يقدم
يف م��ق��ال �آخ���ر «الأدب امل�سكني»
لتنتهي امل���ق���االت ب��ـ « ف�����ص��ل يف
ال�شعبذة «
و�إ���ض��اف ً��ة لذلك �أ���ص��درت عدة
جهات فل�سطينية دي��وان ال�شاعر
ب�إ�ضافات فنية �أو �أبيات �أو ق�صائد

متيز يف طفولته باملوهبة
والنبوغ ال�شعري املبكر وقد
�أحاطه والده ال�شيخ بالرعاية
لتنمية هذه املوهبة اخلالقة.

قضايا وآراء

5

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1551" :الأحد 2017/7/30م  7 -ذو القعدة 1438هـ

كاملة ح�صل عليها الباحثون والدار�سون من �أ�صدقاء و�أق��ارب ال�شاعر
�أ�ضافت بعد ًا �أدبيا وثقافيا ومنحت ال�شاعر مزيدا من اخل�صو�صية يف
املقاومة التي ا�ست�شعرت منذ البداية خطر امل�ؤامرة التي حتاك �ضد
فل�سطني.
وقال ال�شاعر املنا�صرة �أن ل�شاعر ال�شهيد عبد الرحيم حممود ال مييل
�إىل ال�شعارات بل كان يقرن القول بالفعل ويف قراءة مو�ضوعية لأعماله
�أثبتت انه ميتلك ح�س ًا وطني ًا عروبي ًا �إ�سالميا جهادي ًا حترريا �إىل جانب
وجوديته وت�أمله وت�أثره بفل�سفة �أبي العالء املعري ال�شعرية.
ويو�ضح املنا�صرة �أن الن�صو�ص املكت�شفة ملحمود يف العام � 1988أظهرت
امتالكه فخامة لغوية ومعرفة عميقة بلغة امل��وروث لي�ؤكد بالدليل
واالثبات �أنه مثقف عميق عارف ب�أ�سرار اللغة العربية معتربا �أن معجمه
ال�شعري يف تلك الن�صو�ص واملقاالت تراثي بالكامل.
ويلفت �إىل وج��ود ظاهرتني فنيتني مهمتني يف �شعر عبد الرحيم
حممود تتمثالن �أو ًال يف قدرته على ح�سن تق�سيم اجلملة ال�شعرية �أو
البيت ال�شعري.
وثانيا قدرته على �صياغة ال�سرد ال�شعري مع احتفاظه بالتوتر
والكثافة ال�شعرية.
َ
وقد اختار ال�شاعر قافية املدِّ �أ ًّيا كان احلرف الأخري لهذه الق�صيدة
الرائعة التي ت�صور ممات الرجال ال�شرفاء من �أجل الوطن .
ويخل�ص املنا�صرة �إىل �أن حممود كان «�شاعرا عروبي ًا طبقيا �إ�سالميا،
ت�أمليا وطنيا متعددا رغم �أن ال�شائع هو �أنه �شاعر وطني فقط .
وقال يف �إحياء ذكرى �إن�شاء اجلامعة العربية .
حلم البت عليه نفو�سنا �أجمل ب�أن تتحقق الأحالم
جمع الت�شتيت فكل قطر درة يف تاجه والوحدة النظام
�أما على ال�صعيد الإ�سالمي
ت�أثر ال�شاعر ال�شهيد عبد الرحيم حممود بالإ�سالم كدين جهادي
ومن �أهم امل�ؤثرات الإ�سالمية عليه كان والده ال�شيخ عبد احلليم حممود
بالإ�ضافة لت�أثره بال�شيخ عز الدين الق�سام الذي �أ�س�س النطالقة اكرب
ثوره فل�سطينية يف مواجهة االحتالل االنكليزي والع�صابات ال�صهيونية
ومقاومتها حتى ا�ست�شهاده.
وك��ان ال�ست�شهاد ال�شيخ الق�سام الأث��ر الكبري يف اعتكاف ال�شاعر
ال�شهيد على درا�سة القران الكرمي الذي ت�أثر ب�ألفاظه يف �شعره وجتلى
ذلك يف ق�صيدته ال�شهرية «البطل ال�شهيد »:
كل قلب لك فيه م�صحف
فيه من ذكرك قر�آن خلود
�سور قد ف�صلت �آياتها
مل تزل تتلى على الدهر الأبيد
وكان له باع �شعري مهم على ال�صعيد االجتماعي مل يتميز به احد
من قبله من ال�شعراء ومن �أهم ق�صائده وروائعه التي خ�ص بها العمال «
امل�صادر واملوارد « رثاء حمال عندما ت�أثر بوفاة حمال على ر�صيف حيفا
دون �أن يكرتث به احد �أو يهتم لوفاته فقال :
قد ع�شت يف النا�س غريب ًا وها
قد متّ َ بني النا�س موت الغريب
والنا�س مذ كانوا ذوو ق�سوة
ولي�س للبائ�س فيهم ن�صيب
ت�أثّر ال�شاعر عبد الرحيم حممود بال�شعر العربي القدمي حيث ظهرت
يف ق�صائده الألفاظ والرتاكيب الكال�سيكية الوعرة وبرزت تقليدية عبد
الرحيم حممود يف موقفه من املر�أة وخا�صة يف ق�صيدته «نون الن�سوة»،
وق�صيدة «حو�شوا البنات من ال�شوارع» التي كتبها عام  1931و ُيطالب
بالتحجب .
فيها البنات
ّ
وكان الإ�صدار الأول مل�ؤ�س�سة توفيق زياد للثقافة الوطنية والإبداع
ومقرها �ألنا�صره هو عن (عبد الرحيم حممود �شاعرا ومقاتال _يف
الذكرى اخلم�سني ال�ست�شهاده يف معركة ال�شجرة بتاريخ 1948/7/13
) باكورة �أعمال امل�ؤ�س�سة الأدبية ومت توزيع هذا الكتاب الذي حمل
�صورة ال�شاعر ووزع يف املهرجان الذي �أقيم يف �ألنا�صره تخليدا لذكراه
يف  1998/7/13ويعترب الكتاب ملخ�صا ومعربا عن روح ال�شاعر و ذاته
العظيمة مقاتال و�شاعرا و�شهيدا .
لقد متيز ال�شاعر ال�شهيد بعدة عوامل من �أهمها :
�أوال :متيز يف طفولته باملوهبة والنبوغ ال�شعري املبكر وقد �أحاطه
والده ال�شيخ بالرعاية لتنمية هذه املوهبة اخلالقة.
ثاني ًا :لقد ا�ستفاد من درا�سته يف مدر�سة النجاح الوطنية التي خرجت
�أهم النخب الوطنية يف الأدب والثقافة والعلوم الأخرى وقد تتلمذ يف
هذه املدر�سة على يدي �أ�ستاذه ال�شاعر الوطني الكبري �إبراهيم طوقان
الذي اهتم بال�شاعر ال�شهيد املميز.
ثالث ًا :اهتم ال�شاعر ال�شهيد بالثقافة ودرا�سة �أهم دواوي��ن فحول
ال�شعر العربي يف خمتلف الع�صور وكان من املهتمني بح�ضور امل�ؤمترات
الأدبية والوطنية التي �ألهب احل�ضور فيها ب�شعره احلما�سي املحر�ض على
الثورة ومقاومة االحتالل الربيطاين والع�صابات ال�صهيونية امل�ستوردة
لفل�سطني املحتلة من كل �أ�صقاع العامل.
رابع ًا :متيز ب�شعره الإبداعي وح�سه الوطني فكان ال�شاعر واملقاوم
وال�شهيد هذه ال�سمات التي يفتقدها ال�شعراء الآخرون من �أدباء الأر�ض
املحتلة وخا�صة �إن��ه اكت�سب جتربة وخ�برة ميدانية مهمة يف الأدب
واملقاومة بعدما تنقل بني املدن والقرى ال�سهول واجلبال ملقاومة املحتلني
كما ا�ستفاد من مالحقة �سلطات االحتالل له يف اكت�ساب مهارات املقاومة
عندما غادر فل�سطني لدم�شق وبغداد وبريوت وتخرج من الكلية الع�سكرية
العراقية برتبة �ضابط وان�ضم �إىل جي�ش الإنقاذ ملقاومة املحتلني �إىل
جانب �إخوانه يف اجليو�ش العربية بعد قرار التق�سيم عام .1947

�سرفانت�س
مما ال�شك فيه �أن الكاتب الأ�سباين ميجل دي �سرفانت�س من �أهم
الروائيني الذين �أ�س�سوا لفن الرواية يف العامل من خالل روايته اخلالدة
(دونكي�شوت) التي �شابهت يف ت�أثريها الوا�سع ت�أثري (�ألف ليلة وليلة)،
و(الكوميديا الإلهية) ،و(فاو�ست) ،ال بل وقفت يف موقف املناف�سة
للأ�ساطري الإغريقية ملا ا�شتملت عليه من عوامل واقعية وخيالية ،ومن
تعددية جلوالن الذات الب�شرية الباحثة عن �أ�سرار ال�سعادة واخللود
تقلب ًا ما بني �ضفتي النوال واخليبة ،واحلزن والفرح ،وال�سخط والر�ضا.
واحل��ق �أن رواي���ة (دونك�شيوت) حافلة بالغرائبية ،واملتاعب،
واملكابدات ،والآالم ،والأحالم الع�صية ،وعقبات الواقع الك�أداء ،ولكنها
هي الرواية التي تو ّلد الآم��ال من عامل ميوج باخليبات ،والرواية
التي ال تعرف بالهزمية �أو االنك�سار ،و�أن��ه ال ي�شبه هذه الرواية يف
غرائبيتها ،و�أحوالها ،وتقلباتها �سوى حياة م�ؤلفها ميجل دي �سرفانت�س
فهي الأخ��رى حياة عجيبة ،تكاد تكون م�صنوعة من جزر خمتلفة
ومتعددة ومتناق�ضة �إىل حد العجب ،فالنجاح يجاور الإخفاق وبر�ضا
تام ،والنذالة جتاور النبل وبر�ضا تام ،وال�سفاهة جتاور العقالنية
وبر�ضا تام �أي�ض ًا ،فالرواية (دونكي�شوت) وحياة كاتبها �سرفانت�س
مت�شابهتان �إىل حدّ التوءمة.
فمثلما هي رواية (دونكي�شوت) مت�شي يف غابة من احلكايات التي
تبدو خالية من التنظيم وال�ضبط ،و�أن الفو�ضى تعبث بها مثلما تعبث
الرياح يف حقل ذرة ،بدت حياة �سرفانت�س عامل ًا من الفو�ضى ،فهو ابن
طبيب ج ّوال ،يدور يف الأرياف باحث ًا عن مر�ضاه امل�ساكني الذين كانوا
عر�ضة لكل �أنواع اجلهل يف علوم الطبابة ،وعر�ضة لكل �أنواع التجريب،
لأن الوالد الطبيب مل يكن من الدار�سني لعلوم الطب يف اجلامعات،
و�إمنا تعلم بع�ض �أ�سراره من الآخرين ،وحاز بع�ض اخلربة من عمله
عند �أحد الأطباء ،لذلك مل تكن �سمعة الوالد الطبية �سمعة حميدة،
كما مل تكن �سمعته الأُ�سرية �سمعة تكفل لها القدوة �أو لفت االنتباه،
فولده ميجل دي �سرفانت�س مل يتعلم �إال علوم ًا �أولية ،ومل ينخرط يف
درا�سة �أكادميية يف اجلامعة ب�سبب ظروف والده املالية ،لذلك التحق
بوالده م�ساعد ًا له يف �أعماله ،وطوافه يف الأري��اف ملتم�سني رزقهما،
وقد �سجن الوالد م��رات ،و�أطلق �سراحه مرات ب�سبب �سوء ال�سلوك،
وكرثة ال�شاكايات املرفوعة �ضده ،ولهذا الأمر �أف�سدت حياة ولده ميجل
�سريفانت�س ،فالتحق مبجموعة من ال�شبان عرفت كل �أ�شكال ال�سلوك
امل�ستهجن من �سهر و�شراب ،ومالحظات للفتيات ،و�سرقة ،وما �أدّى �إليه
هذا ال�سلوك من �سجن ،وفقر ،وحرمان ،ون��وازع حاقدة ،وطموحات
�شائنة لكل هذا ،ف�إن �سرفانت�س عا�ش حيا ًة �أ�شبه بحياة (املطاريد)
املنبوذين اجتماعي ًا لذلك �آخى ال�سفر ،وعرفه مبكر ًا حني م�ضى ،وهو
ابن ع�شرين �سنة� ،إىل �إيطاليا باحث ًا عن عمل ومكانة وخال�ص له من
�سمعة �سيئة عُ رف بها يف �إ�سبانيا.
ولد �سرفانت�س �سنة  ،1547وعا�ش طفولة مل يذكر منها �سوى حاالت
احلرمان ،والفقر ،وكرثة ال�س�ؤال وتكراره :ملاذا مل يخلق يف �أ�سرة كثرية
الطعام ،كثرية الثياب ،كثرية الدفء ،كثرية املال؟! وملاذا انت�سب �إىل
والد يعرف بع�ض �أن��واع الأدوي��ة ،وبع�ض اخلربة يف خياطة اجلروح،
فادّعى �أنه طبيب ،ف�صدّ قه فقراء الأرياف؟! وملاذا مل يتعلم مثلما تعلم
�أوالد النبالء ،وملاذا ال يرتاد الأمكنة التي يرتادونها ،وملاذا جيوبه
خاوية فارغة؟ وملاذا يع�ض �أ�صابع يديه ندم ًا لأنه جاء �إىل احلياة.
عا�ش �سرفانت�س حياة �صعبة يف جتواله مع والده يف قرى الريف
الإ�سباين ،ف�أح�س �أن عمره يتبدد من دون جدوى ،لذلك حاول �أن يعمل
يف مهن كثرية بعيد ًا عن والده ،لكن مل يوفق لأن كل ما كان يقب�ضه من
مال ينفقه على امللذات واللهو بعدما التحق مبجموعة من ال�شبان الذين
مل يعرفوا طرق احلياة النبيلة ،لذلك �سجن مرات حتى باتت �سمعته
ال�سيئة طارد ًا له من �إ�سبانيا ،فذهب �إىل �إيطاليا ،وهناك التحق بخدمة
�أحد امل�شاهري يف �إيطاليا من رجال الدين ،لكن ترك تلك اخلدمة ب�سبب
رتابتها ،واحلق �أنه تركها لأنها مل توافق طموحاته ،فهو وعلى الرغم
من حت�صيله العلمي والثقايف القليلني ،كان قارئ ًا يف بيت الكاردينال
الإيطايل ،مثلما كان متطلع ًا وب�شغف لكي يكون له ا�سم املفرد الكامل
ال ا�سمه امللحق بالآخرين ،لذلك التحق باجلندية الع�سكرية لعله
يجد فيها مبتغاه ،ويحقق يف رحابها �شيئ ًا من طموحه ،ولأن��ه يحب
البحر ،وجد نف�سه بحار ًا يف الأ�سطول الإيطايل ،ترك عمله ،والتحق
بالأ�سطول املوجود يف البحر الأبي�ض املتو�سط ،وقد غدا من �أ�صحاب
اخلربة يف عامل البحار ،لكن ظروفه ال�سيئة كانت تلحق به �أينما ذهب،
فقد وقع �أ�سري ًا ب�أيدي بحارة الأ�سطول العثماين يف �إحدى املواجهات
بني الأ�سطولني العثماين والإ�سباين ،واقتيد �أ���س�ير ًا �إىل اجلزائر،
وهناك �سجن خم�س �سنوات ،عا�شر خاللها �شذاذ الآف���اق يف عامل
القر�صنة واجلرمية ،ومل يخرج من ال�سجن �إال بفدية.
حاول جاهد ًا �أن يكون �شاعر ًا يك�سب رزقه من وراء ق�صائده ،لكن
�أخفق متام ًا ،فقد قال ق��راء ق�صائده �إن��ه �أ�سو�أ �شاعر عرفه الأدب
الإ�سباين ،فرتك ال�شعر ،وبات يكتب �أي �شيء يعرف عليه لكي يعي�ش،
ثم انعطف نحو امل�سرح فكتب م�سرحيات كثرية ،و�صل عددها �إىل �أربعني
م�سرحية و�أزيد ،ولكنها القت �إخفاق ًا عجيب ًا ،لذلك قيل عنه �أي�ض ًا �إنه
�أ�سو�أ كاتب م�سرح عرفه امل�سرح الأ�سباين ،كان الإخفاق رفيق ًا له يف
م�سرية حياته التي عا�شها ،لذلك هجر الأدب والتحق بوظيفة جامع
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�ضرائب ،وهنا �أي�ض ًا كان الإخفاق يرت�صده ،فقد نق�ص ال�ضرائب التي
جمعها ب�سبب �إهماله �أو تق�صريه �أو ب�سبب �سرقته لها و�إنفاقها على
الن�ساء ،وال�شراب يف دور اللهو وال�سلوى.
وحني تزوج ،تزوج بفتاة ت�صغره بثمانية ع�شر عام ًا ،ومعها عرف
�ألوان ًا جديدة من العذاب ،ولذلك فقد كان على عالقة ع�شق مع �إحدى
معجباته التي �أجنبت له ابنة من زواج غري �شرعي ،وقد �صارت هذه
االبنة عقدته يف احلياة ،و�سبب ًا من �أ�سباب ندمه املتكاثر ،و�س�ؤاله
العميم :مل��اذا ج��اء �إىل الدنيا؟! �أم��ن �أج��ل �أن يكون مثا ًال للإخفاق
والهزمية واحلظ العاثر ،وبالإ�ضافة لإعالته البنته غري ال�شرعية
وزوجته غري ال�شرعية ،ف�إنه كان يعيل زوجته ال�شرعية ،و�أمه ،و�أختني،
وعمة ،لذلك كان يبحث عن امل��وارد ويطاردها ،وقد كان على قناعة
ب���أن ال�ثروة �أو الغنى لها طريقان �أوالهما طريق الأدب ،وثانيتهما
طريق ال�سالح ،وقد ج ّرب الطريقني و�أخفق ،لقد عرف جروح احلرب
يف البحر ،وقطعت كفه الي�سرى ،وعانى من جروح �أخرى ،مثلما عرف
جروح الأدب التي م ّزقت روحه ،لذلك عاد وعمل يف املجال الع�سكري
يف احلرب الأ�سبانية (الأرم��ادا) بوظيفة م�أمور /مراقب ،لكنه ترك
الوظيفة عندما هزمت �أ�سبانيا �أمام بريطانيا ،ولأن الأموال التي جباها
مل ت�سلم للدولة الإ�سبانية ،فقد �أردع ال�سجن ،قيل �إنه و�ضعها لدى �أحد
ال�صيارفة ،لكن ال�صرييف �أفل�س ،ونكر معرفته بها ،حني دخل ال�سجن
�شرع يكتب كتابه اخلالد (دونكي�شوت) وغ��ادر ال�سجن �سنة ،1603
وعمره �ستة وخم�سون �سنة ،وقد عاد �إىل ال�سجن مرة �أخرى ب�سبب
�إدعاءات جديدة رفعت �ضده �سنة � ،1605أي يف الوقت الذي ن�شر فيه
اجلزء الأول من (دونك�شوت) ويا حلظ �سرفانت�س النكد ،فهو ومن خالل
روايته العظيمة هذه ،بد ًال من �أن تقف �إ�سبانيا كلها وبكامل قامتها
لت�صفق له على �إبداعه الرائع ،يقتاد �سرفانت�س �إىل ال�سجن ،وهو يف
عمر الثامنة واخلم�سني ،ومع �أن الرواية (دونكي�شوت) قر�أت والقت
قبو ًال من قرائها �إال �أن �سرفانت�س مل يعرف ال�شهرة ،بل مل يعرف �أهمية
ما كتبه هو نف�سه ،لأن النقاد �صمتوا عن الرواية بعدما خربوا �ضحالة
�إبداع �سرفانت�س يف �شعره الهزيل ،ويف م�سرحه عدمي القيمة ،ومع ذلك
وا�صل �سرفانت�س كفاحه الأدبي ليعي�ش و�أفراد �أ�سرته ،فكتب روايات
ذات ح�س تربوي ووعظي مل تالق جناح ًا ،كما كتب م�سرحيات لبع�ض
الفرق امل�سرحية اجل ّوالة ،هي الأخرى مل ت�أخذه �إىل عامل ال�شهرة،
ثم عكف على كتابة اجلزء الثاين من روايته (دونكي�شوت) بعدما قر�أ
مقالة نقدية �صغرية ،ويف جملة �صغرية� ،أثنت على الرواية ،وابتهج
عندما قر�أ جملة الناقد القائلة �إن �سرفانت�س ،وهو يف خريف عمره،
بد�أ مي�سك بدرب �شهرته الذي رمبا يقوده �إىل عامل اخللود يف الأدب!
�أطربته تلك اجلملة الطويلة املبهجة ،و�شرع يكتب اجلزء الثاين من
رائعته (دونكي�شوت) الذي مل ينته منه �إال بعد مرور ع�شر �سنوات على
طباعة اجلزء الأول .لقد �صدر اجلزء الثاين من الرواية �سنة ،1615
ومو�ضوعها اجللي هو عامل الفرو�سية ،فقد ت�أمل �سرفانت�س وهو يرى
قيم الفرو�سية والنبالة تنحدر �إىل حد الل�صو�صية والف�ساد والإف�ساد،
ف�أراد �أن يعيد للفرو�سية جمدها وبريقها وقيمتها �أي�ض ًا .بطال الرواية
الظاهران هما الفار�س احلزين ،النحيل (دونكي�شوت) ،وتابعه القروي
الق�صري البطني (�ألون�سو) وهما يخرجان تاركني �أ�سرتيهما ،من �أجل
ن�صرة املظلوم يف الطرق ،وال��ق��رى ،وال�سهول ،في�ضربان يف الأر���ض،
ويواجهان مع ًا �أعداء حقيقيني ،و�أعداء وهميني ،وعلى الرغم من حال
الت�ضاد والتناق�ض يعود �إىل �أن (دونكي�شوت) فار�س حامل ،ال يعرف
ثقافة �سوى ثقافة احللم واالنت�صار ،و(�ألون�سو) رجل واقعي ي�سمي
الأ�شياء ب�أ�سمائها ،وي�صف الوقائع كما هي( ،دونكي�شوت) يطارد املجد،
و(�ألون�سو) يطارد حلمه ب�أن ي�صبح حاكم ًا �أو مالك ًا جلزيرة �سيهبه �إياها
الفار�س ذو الطلعة احلزينة (دونكي�شوت).
�إن ال�صراع احلقيقي القائم يف رواية (دونكي�شوت) تتبدى جوالته
مرات ومرات ما بني النظرة احلاملة والنظرة الواقعية ،وعلى الرغم
من انهزام احللم مرات ،لكن ثقافة االنت�صار ال تنهزم ،فالأكواخ الفقرية
الواطئة تظل يف نظر (دونكي�شوت) ق�صور ًا منيفات ،وطواحني الهواء
على الرغم من �أنها وجه من وج��وه التطور والتقدم ،تظل يف نظره
حالة ا�ستالب لإن�سانية الإن�سان� ،إنها �أ�شبه بال�سحر الذي �سينقلب على
�ساحره (الإن�سان).
ورواي��ة (دونكي�شوت) وه��ي رواي��ة من رواي��ات الفرو�سية ،متجد
احلب والع�شق ،فكل انت�صارات (دونكي�شوت) احلقيقية والوهمية هي
�أ�شبه بكلمة ال�شكر املرفوعة �إىل ع�شيقته (دولي�سينيا) كيما تر�ضى
عنه ،هذه الع�شيقة التي ن�ضعها حقيقة ون�صفها الآخر وهم� ..ستكون
مبنزلة العامل الذي ال تروق يف عينيه �سوى الأعمال النبيلة ،والأفعال
الكامالت.
بعد �سنة واحدة من �صدور اجلزء الثاين من رواية (دونكي�شوت)
رح��ل �سرفانت�س �سنة  ،1616فقري ًا حمموم ًا بال�شكوى ،مطف�أ ِب ّ
��ذل
ال�س�ؤال ،فهو وعلى الرغم من كرثة كتاباته� ..شعر ًا ورواية وم�سرح ًا،
مل يذق طعم ال�شهرة ،مع �أنه كتب �أهم رواية عرفها العامل ،رواية متجد
النبل ،والإن�سانية ،واملحبة.

Hasanhamid55@yahoo.com
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الأديب ر�شاد �أبو�شاور:

•حوار :ر�شيدة ال�شارين

•الأ�سرى الأبطال ..يف�ضحون عن�صرية االحتالل
•مع وجود اجلوائز ..حدثت اندفاعة كبرية لكتابة الرواية.
•هناك كاتبات يعمدن للإثارة والتلفيق

ه���ذا احل����وار �أج���رت���ه ال�صديقة
ر�شيدة ال�شارين القا�صة والروائية
ال��ت��ون�����س��ي��ة  ،ون�����ش��ر يف �صحيفة
(ال�����ش��ع��ب) ال��ت��ي ي�����ص��دره��ا االحت���اد
التون�سي لل�شغل ،واحلوار ن�شر بتاريخ
 22حزيران :2017
��س��ؤال �� :1ص��درت لكم رواي��ة ( وداع��ا ي��ا زكرين)
 ،وق��د ع��دمت فيها �إىل املا�ضي ،ووثقتم من خ�لال قريتكم
زك��ري��ن �إىل ب��داي��ة الت�سلل ال�صهيوين �إىل فل�سطني .هل
تعتقدون �أن �إحياء ذاك��رة املكان وال��روح والوطن وج��ه �آخر
لل�صمود واملقاومة؟!
ــــــ املكان ال بد �أن ينزرع يف روح كل فل�سطيني ،ويف
عقله ،ويف �ضمريه ،بحيث يع�ش فيه ،ومعه ،وي�ستمر
كحقيقة را�سخة ،فالوطن لي�س فكرة� :إنه واقع حي
ملمو�س ،من ت��راب ،وجبال ،و�أن��ه��ار ،وتاريخ مت�صل
لأج��ي��ال متالحقة ،تبني وت�ترك ملن ي�أتي بعدها،
وهكذا.
يف ( وداع����ا ي��ا زك���ري���ن)  ،ك��م��ا ر�أي�����ت ،مل تقع
ال��ه��زمي��ة_ النكبة م�����ص��ادف��ة ،ب��ل ج���اءت نتيجة
لأ�سباب تراكمت على امتداد قرون ُغ ّيبت فيها �أمتنا
عن الفعل ،و(عا�شت) حياة موات ،طيلة �أربعة قرون
من التحكم العثماين الذي ا�ستبد ب�أمتنا العربية،
وحذفها من التاريخ ،وجعلها جغرافيا ميتة ،يغرقها
التخ ّلف واجلهل ،وب�شرا خارج م�سار احل�ضارة والتقدم
والتط ّور.
عندما هُ ��زم ال��رج��ل املري�ض_ الإم�براط��وري��ة
العثمانية يف احل��رب العاملية الأوىل ،انق�ضت دول
الغرب اال�ستعماري :بريطانيا وفرن�سا ،فو�ضعت يدها
على امل�شرق العربي ،وتقا�سمته باتفاقية �سايك�س-
بيكو ،وا�ستعملت ( ال��ع��رب) – م��ا ُ�سمي بالثورة
العربية_ يف امل�����ش��رق و�سيلة لت�صفية احل�ضور
العثماين..ثم ا�ستولت على وطنهم وم ّزقته ،وجعلته
دو ًال.
التقت م�صالح بريطانيا مع احلركة ال�صهيونية،
وبد�أ الت�سلل ال�صهيوين �إىل فل�سطني بغطاء بريطاين،
وا�ستفحل حتت( االنتداب) الربيطاين الذي عمل
على تنفيذ وعد ( بلفور).
مل ي�سكت ال�شعب العربي الفل�سطيني :ه ّبات،
انتفا�ضات ،ثورات �أهمها ثورة  1939-1936والتي
مت �إنها�ؤها بنداء من ملوك وحكام ال��دول العربية
ثقة بال�صديقة بريطانيا!!
نكبة العرب يف فل�سطيني مل تقع بامل�صادفة ،بل هي
نتيجة لعوامل �أدت �إىل وقوعها.
هذا ما تقوله روايتي بالوقائع ،وهي تبد�أ منذ
 1918وتنتهي يف عام النكبة . 1948
مل �أق���دم م��ق��والت وبيانات �سيا�سية ،ب��ل قدمت
حركة جمتمع متخلف يقاوم ب�أق�صى طاقته ،يف حني
تت�آمر عليه كل العوامل املحيطة.
ال�س�ؤال  : 2يف روايتك ( �س�أرى بعينيك يا حبيبي) تثري
بقوة �س�ؤال الهوية :هل احلنني �إىل عهد ال�ب��داوة ،واختيار
العي�ش على حافة الوطن يخفي قلقا حقيقيا من التال�شي،
وفقدان قيمة االنتماء؟
ـــــــ �س�ؤال الهوية مطروح يف الرواية بقوة ،و�أنبه
�أن��ه مطروح بالن�سبة للفل�سطيني املغرتب بعيدا يف
الغرب ،وه��ذا الفل�سطيني يعاين من تخلف جمتمع
عربي م�شرقي (بدوي) يف طور االنتقال من البداوة
�إىل املدينة ،وي��ع��اين م��ن التمزق ،وهنا ي���أت��ي دور
الفل�سطيني ،ال��ذي ينطلق من �أن ق�ضيته يف �صلب
حتوالت املجتمع ،و�أن التعليم هو اللبنة الأ�سا�سية يف
التغيري ،وبخا�صة للمر�أة..و�سلمى الفل�سطينية تقوم
بهذا الدور.
احلب يف الرواية يواجه التخلف ،ويتح ّول �إىل
فعل تغيريي ،واحل��ب هنا قيمة ح�ضارية تغيريية،
ولي�س جم ّرد عواطف مائعة رومان�سية.

ال�س�ؤال  : 3من بني �أ�سباب نقمة ال�شعوب العربية على
حكامها ق�ب��ل( ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي) ت�خ��اذل�ه��م �أم ��ام االع �ت��داء
ال�صهيوين� ،إىل �أي حد �ألهت اليوم موجة الثورات العربية
ال�شعوب العربية عن الق�ضية الفل�سطينية؟
ـــــــ مل تكن الأن��ظ��م��ة العربية ي��وم��ا ج���ادة يف
م��واج��ه��ة ال��ع��دوان ال�صهيوين ال���ذي يحتل (ك��ل)
فل�سطني ،واجل��والن ،و�سيناء رغم اتفاقية (كامب
ديفد) .اجلماهري العربية خ�برت الأنظمة ،وهي
تعرف تقاع�سها ،وت���آم��ر بع�ضها ،وال��ق��وى الواعية
ربطت بني ا�ستبداد الأنظمة وتبعيتها وتواط�ؤها على
الق�ضية الفل�سطينية.
ما �سمي بثورات( الربيع العربي) – وان���أ كتبت
كثريا يف املو�ضوع ،تاهت مبكرا عن طريقها ،ب�سبب
غياب القيادات ،واالفتقار للخربة ،وع��دم حتديد
الأهداف ،ومنها رفع راية فل�سطني عاليا يف مواجهة
القوى التابعة ،والقوى الرجعية ،والقوى التي لعبت
بعقول اجلماهري..وقفزت على حراكاتها.
�أحيانا ارتفعت �شعارات تنحاز لفل�سطني ،حتديدا
يف احلراك التون�سي ال�شعبي العارم ،وبعد �سقوط بن
علي توا�صل رفع هذه ال�شعارات..ثم حدث هبوط يف
ال�شارع ،وارتباك ،وي�أ�س ب�سبب �سرقة _ وال�سطو،
على احلراكات ال�شعبية التي طالبت بالعي�ش الكرمي،
وال�شغل ،والكرامة الإن�سانية.
�ست�ستيقظ اجلماهري العربية على جرمية تغييب
الق�ضية الفل�سطينية بعد قفز بع�ض القوى على
احلراكات ،ففل�سطني هي التي تك�شف من هي القوى
التابعة واملتواطئة و..ال��ق��وى اجل��ذري��ة املخل�صة
التي تربط بني �أع��داء �أمتنا العربية وال�صهيونية
وقوى الرجعية والظالم التي ف ّرخت الإرهاب يف بالد
العرب م�شرقا ومغربا.
� �س ��ؤال  :4ل��دي�ك��م ك �ت��اب ج��دي��د ب �ع �ن��وان (يف م��واج�ه��ة
الإرهاب) :كيف تنظرون �إىل هذه امل�س�ألة املحرية التي دمرت
دو ًال ،وت�سعى �إىل بث الرعب يف العامل؟
ـــ هذا الكتاب ي�ضم بع�ض كتاباتي حول تف�شي
الإرهاب يف بالد العرب م�شرقا ومغربا.
الإره��اب كان ( ثاويا) يف ا�ستبداد دول الف�ساد،
ونفاقها جت��اه ال��دي��ن..وه��ي غ�ير متدينة ،ب��ل ال
ت�ؤمن ب�شيء �سوى مب�صاحلها ،وال حتر�ص �سوى على
تبعيتها ،فهي حممية �أمريكيا ،و�ضمنا ال تعادي
الكيان ال�صهيوين.
ال�سادات ادعى �أنه م�ؤمن ،وعقد اتفاقية كامب
دي��ف��د م��ع الكيان ال�صهيوين ،و�أدار ظ��ه��ره للأمة
ال��ع��رب��ي��ة ،وع��ق��د حتالفا م��ع ( الإ���س�لام��وي�ين) يف
م��واج��ه��ة ق��وى ال��ي�����س��ار ،وه��ك��ذا زرع ب���ذور الفتنة
و�شجع على التطرف،
وال�شقاق يف املجتمع امل�صريّ ،
ومن تركوا املجال للجهالء لي�ستولوا على
(امل�سجد) فتحوا امل��ج��ال لتف�شي فكر الإره���اب
والتكفري..م�شرقا ومغربا!
يجب حترير امل�سجد من اجلهلة ،ودعاة التكفري،

ونا�شري ثقافة القتل ،ورف�ض (الآخر) .
ال بد من حتقيق امل�ساواة يف( املواطنة) جلميع
ن�ساء ورج���ال ال��وط��ن ،و���س��ي��ادة ال��ق��ان��ون ،وحرية
ال�صحافة ،وحتقيق العدالة االجتماعية وامل�ساواة يف
الفر�ص..فر�ص التعليم ،والعمل ،والعي�ش بكرامة..
واملواطنة ،و�إ ّال :فما هي املواطنة ،وما هو االنت�ساب
للوطن؟!
��س��ؤال  :5راف�ق�ت��م �إ� �ض��راب الأ� �س��رى الفل�سطينيني عن
الطعام مبقاالت ومواقف �شجاعة ،فهل تعد معركة الأمعاء
اخلاوية و�سيلة جديدة للمقاومة؟
ـــــ معركة الأم��ع��اء اخل��اوي��ة لي�ست ج��دي��دة،
فالأ�سرى الفل�سطينيون خا�ضوا �إ���ض��راب��ات كثرية
جماعية ،وفردية ،وبع�ضهم انتزع حريته الفردية
بالإرادة..باجلوع حتى الو�صول �إىل حافة اخلطر..
املوت! ف�شعارهم :املوت �أو احلر ّية.
االحتالل ال�صهيوين ي�ضع �شعبنا الفل�سطيني كله يف
( الأ�سر) �سواء �أهلنا يف فل�سطني املحتلة عام ،1948
�أم يف فل�سطني التي احتلت يف حزيران ..1967يعني
يف كل فل�سطني .ت�صوري �أن �أكرث من مليون فل�سطيني
دخلوا �سجون االحتالل منذ العام 67؟! منهم الطفل،
واملر�أة ،وال�شاب ،والعجوز..ومع ذلك تت�صاعد مقاومة
�شعبنا لالحتالل.
الأ�سرى لعبوا دورا هائ ًال يف تعميق مقاومة �شعبنا،
و�أدوا دورا كبريا يف االنتفا�ضتني ،ويف الهبات ،ويف
قيادة ال�شارع الفل�سطيني بعد �أن ( �أُخ��رج��وا) يف
�صفقات ( التبادل) مع جنود العدو الأ�سرى..يعني
�أفرج عنهم بالق ّوة.
الإ����ض���راب اجل��دي��د ج���اء يف ف�ت�رة ان��ق�����س��ام بني
�سلطتي رام اهلل وغ ّزة .ويف فرتة تتدافع فيها بع�ض
ال��دول العربية ( للتطبيع) مع الكيان ال�صهيوين،
ويف ف�ترة �سعار �سيا�سة اال�ستيطان ون��ه��ب �أر���ض
ال�ضفة الفل�سطينية ،وتهويد القد�س ،ذلك �أن الكيان
ال�صهيوين مل يكن يريد �سالما حني وقع مع القيادة
الر�سمية الفل�سطينية على اتفاقيات( �أو�سلو) يف
البيت الأبي�ض الأمريكي.
تذكرين �أنني حذرت من نتائج �أو�سلو ،ورف�ضت(
ال��ع��ودة) والإق��ام��ة يف م��ا �سمي مبناطق ال�سلطة(
الوطنية) ،و�أنا يف تون�س ،وقد عدت و�أقمت يف عمان..
وزرت ( فل�سطني) وكتبت ما �شاهدت ،وف�ضحت م�سرية
ال�سالم الكاذب ،وحذرت من موا�صلة �سيا�سة الوهم..
وقلت بو�ضوح :لن تكون هناك دول��ة فل�سطينية،
فكفوا عن الرك�ض وراء ال�سراب والوهم.
الأ�سرى الأبطال يف�ضحون من جديد عن�صرية
االحتالل ،ومتاديه يف ا�ستكمال م�شروعه ال�صهيوين
االح��ت�لايل ال��ذي يح ّول العرب الفل�سطينيني �إىل
غرباء يف وطنهم ،والت�ضييق عليهم حتى ي�ضطرهم
للرحيل من فل�سطني..وهذا لن يتحقق له بف�ضل
�صالبة ووعي �شعبنا ومقاومته البا�سلة.
�سيكون ملا فعله الأ���س��رى الأب��ط��ال ما بعده ،فهو
يعبرّ عن غ�ضب �شعبنا ،وت�أجج نريان انتفا�ضة عارمة
�ستكن�س ما يدبره عدونا.
�س�ؤال  :6كيف تقيمون امل�شهد الروائي العربي اليوم يف
�ضوء جوائز كربى تكر�س الرديء �أحيانا؟
ـــــــ النتاج ال��روائ��ي العربي غ��زي��ر ج���دا ،فمع
ت�أ�سي�س جوائز كثرية يف بالد العرب اندفع كثريون
لكتابة الروايات ،وهكذا بتنا نرى غثا كثريا ،فهناك
كتاب يكتبون للجوائز ،والقائمون على اجلوائز
ي�شجعونهم ،وي��وح��ون لهم باملوا�ضيع التي حتظى
بر�ضاهم.
هناك روايات مهمتها هجاء ،لي�س الواقع العربي،
بل الإن�سان العربي ،وهي تقوم با�ست�شراق معاك�س،
ا���س��ت�����ش��راق ( ع��رب��ي) ي��ت�����س��اوق م��ع ر�ؤي����ة ال��غ��رب
اال�ست�شراقية للإن�سان العربي ك�إن�سان.
هذه الكتابة ال ت�ضع الإ�صبع على �أ�ساب اخلراب
والف�ساد والتخ ّلف يف ب�لاد ال��ع��رب ،فهي �سطحية
ومز ّورة.

�أق��ر�أ لكاتبات يعمدن ل�ل�إث��ارة ،والتلفيق ،ولي�س
لكتاباتهن �صلة بالواقع ،وال بحقيقة ما تعانيه املر�أة
العربية ،وال بكفاحها اجل��دي ،وم�شاركتها للرجل
ميدانيا يف الت�صدي لنظم احلكم امل�ستبدة...
و�أقر�أ كتابات ( تطبيعية) لكتاب ي�سعون للحظوة
( غربيا) ،وبع�ضهم مينح جوائز هي غري ذات قيمة،
ولكن بالن�سبة لهم تف�سح لكتاباتهم بالرتجمة،
وباملنا�سبة هذه الرتجمات ال حتظى باهتمام القارئ
الغربي ،وال تبيع �إ ّال القليل من الن�سخ.
بع�ض اجلوائز حمظورة على الكتاب الذين يدعون
للمقاومة ،ويكتبون �أعما ًال روائية جدية وجديدة،
و�أنت ككاتبة تعرفني هذا و�أكرث منه.
تالحظني هناك كم كبري ،وفيه ،روايات جيدة ال
يتم التوقف عندها من جلان اجلوائز.
تالحظني �أن احلركة النقدية املتابعة لهذا الكم
الروائي فقرية ،لذا فال�ساحة فالتة ،والفو�ضى عامة،
وهي ت�ضر باجليد واجلديد واجلاد.
�س�ؤال :7تبدو يف كثري من كتاباتك �ساخرا :هل ال�سخرية
وجه �آخر للأمل؟!
ــــــ ال�سخرية ���س�لاح..وه��ذا ���س�لاح م��ن �أ�سلحة
الفقراء  ،واملظلومون يلج�ؤون له يف �أوق��ات ال�شدّ ة،
واال���س��ت��ب��داد ،وان��غ�لاق الآف�����اق ،وجت�ب�ر احل��ك��ام،
فال�سخرية �إذا �سالح مقاومة .
تتف�شى ال�سخرية مع ا�شتداد الظلم ،وتبد�أ هم�سا،
ثم تعلو �أ���ص��وات النا�س_ املواطنني ،فهي ت�ضع (
احلاكم) ف��ردا ،وجمموعة ،يف موقع امل�سخور منه،
بهدف جتريده من ( الهيبة) ،والأبهة ،وكل مظاهر
الق ّوة والعنجهية.
�أن��ا ككاتب عربي فل�سطيني تعلمت يف مدر�سة
ال�سخرية ال�شعبية ،يف املخيمات ،احتجاجا على
حياتنا غري الالئقة� ،أي رف�ضا لها ،وهذه ال�سخرية
مهدت دائ��م��ا لهبات االحتجاجات ،والتظاهرات،
وفورات الغ�ضب...
والدي كان رج ًال �ساخرا ،وهو �أُمي ،وكان ي�ساريا،
�سجن وع ّ��ذب ،وط��ورد� ،أذك��ر �أن��ك التقيته يف تون�س
عندما زارن��ا ،وا�ستمعت للهجته ال�شعبية امل�سي�سة
ال�ساخرة املحتجة..والغا�ضبة يف جوهرها.
ال�سخرية قد تكون (مهذبة) ال جت��رح النا�س
العاديني وال ( الآخ��ر) ال��ذي نتحاور معه ،و�إن كنا
نختلف معه ،ولكنها ت�سدد( �ضرباتها) �إىل ( �أو�ضاع)
�سيئة تهني �آدمية الإن�سان وحتط من قدره وقيمته...
ال�سخرية ( موهبة) فلي�س مبقدور �أي �إن�سان �أن
يكون �ساخرا ،لأنها غالبا تولد بالفطرة ،ويف بيئة
معينة ،ويف ظروف معينة ،ولكنها ت�صقل ( بالثقافة)
الواعية.
ال�سخرية يف �أدبنا العربي �أبقت على �آثار �أدبية
رائعة ،مثل ( البخالء) ،ووجدت يف ال�شعر ال�ساخر
الهجائي ،وهي ،يف زمننا ،ظهرت يف ال�صحافة ،وقد
برز كتاب �أتقنوا ال�سخرية ،ف�أ�ضحكوا ،و�أمتعوا..
و�أحيانا دفعوا الثمن.
�أ�ستطيع القول ب���أن فن الكاريكاتور هو التعبري
الأب���رز عن ال�سخرية ،فبالكاريكاتور ق��اوم ناجي
العلي ،و( م�سخر) �أعداء فل�سطني ،واملت�آمرين عليها،
ورف��ع م��ن ال���روح املعنوية ل�شعبنا ،و�س ّلح ب�أعماله
املنا�ضلني العرب ،فال�سخرية الكاريكاتورية �سالح
ف�� ّع��ال..وي��دّ ّف��ع الثمن ل�صاحبه ،لفرط جديته..
وان��ظ��ري ال�ست�شهاد ن��اج��ي ال��ع��ل��ي ف��ن��ان ال��ث��ورة ،
والق�ضية ،واملواجهة ،على امل�ستوى العربي ،فهو قرن
بني فل�سطني وك��ل ق�ضايا الإن�سان العربي م�شرقا
ومغربا.
�أخ�ي�را :حتياتي لأهلنا يف تون�س ،الذين ع�شنا
بينهم ،و�أحببناهم ،وع�شقنا تون�س اخل�ضراء التي
تنف�سنا هواءها ،و�أقمنا فيها ل�سنوات ،و�سنبقى نحفظ
لأهلها _ �أهلنا الود واحلب والتقدير ،متمنني ل�شعب
تون�س الأ�صيل االنت�صار يف مواجهته للإرهاب...

قراءات نقدية
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•اليا�س قطريب
تذكّرنا ق�صيدة (عبد املعني امللوحي يرثي نف�سه) بطائفة
أح�سوا بدن ّو
من �شعرائنا القدماء الذين رثوا �أنف�سهم حني � ّ
�أجلهم ،واق�ت�راب نهايتهم ،فجاءت ق�صائدهم لتعبرّ ع ّما
خالج نفو�سهم من م�شاعر و�أحا�سي�س ،وهم يعي�شون ال�ساعات
الأخ�ي�رة م��ن حياتهم ،ولتف�صح ع��ن الأف��ك��ار والهواج�س
واخلواطر التي انتابتهم  ،وهم على و�شك �أنْ يفارقوا احلياة .
مر بها ه�ؤالء
ولعلّ وح��دة التجربة ال�شعورية التي ّ
ال�شعراء �أوجدت بع�ض القوا�سم امل�شرتكة يف ق�صائدهم ،من ذلك
مث ًال ما يخ ّيم على �أجواء هذه الق�صائد من حدّ ة ال�شعور بالغربة
والقلق �إزاء النهاية امل�صريية ،وما ي�شيع فيها من م�شاعر الرهبة
واخلوف من املجهول ،وما يقابل ذلك من حنني جارف �إىل املا�ضي،
جتلى يف ا�ستح�ضاره وا�ستعرا�ض اجلوانب امل�شرقة منه كتعوي�ض
ولكن يبقى لكلّ �شاعر
عن ب�ؤ�س احلا�ضر وانطفاء امل�ستقبل.
ْ
خ�صو�صيته وطريقته يف التعبري عن جتربته.
ومن الطريف �أنّ الأدي��ب عبد املعني امللوحي �صنّف كتاب ًا
بعنوان( :ال�شعراء الذين رث��وا �أنف�سهم قبل امل��وت) جمع فيه
عدد ًا من الق�صائد ل�شعراء عرب رثوا �أنف�سهم قبل املوت ،ويت�ضح
من املقدمة �أنّ امللوحي �صنّف هذا الكتاب بعد �أنْ نظم ق�صيدته
يف رثاء نف�سه ،وكان من بني ال�شعراء الذين ذكرهم ال�شاعر مالك
ُ
تعمدت ذكره ل�سببني ،الأول ال�شتهار هذا ال�شاعر
بن الريب ،وقد
بق�صيدته التي قالها يف رثاء نف�سه ،والثاين هو ت�أثر امللوحي
بق�صيدة مالك ،وهذا ما �سن�شري �إليه بعد قليل.
�صدرت ق�صيدة(عبد املعني امللوحي يرثي نف�سه) عن دار
جملة الثقافة ل�صاحبها الأديب الراحل مدحة عكا�ش عام ١٩٨٤
يف مئة و�سبعة و�ستني بيت ًا .وطول الق�صيدة يك�شف عن �شاعرية
�شعري متم ّيز ،كما �أنّ هذا الطول مل ي�ؤثّر يف
ث ّ��رة ،وعن ن َف�س
ّ
بنائها الفني  ،فال يكاد املرء يعرث على بيت مهلهل الن�سج �أو ركيك
فني متما�سك ،ورباط
النظم ،فقد جاءت الق�صيدة �ضمن بناء ّ
ع�ضوي حمكم.
نف�سي جمع بني �أبياتها يف تالحم
ّ
ّ
ويبدو ت�أثّر امللوحي بق�صيدة مالك بن الريب وا�ضح ًا يف
ال�شعري نف�سه والقافية (البحر الطويل وقافية
اختيار الوزن
ّ
الياء املمدودة)  ،ويف ت�ضمني ق�صيدته بع�ض الأ�شطر من ق�صيدة
ولكن ذلك ال يعني �أنّ امللوحي �أراد �أنْ يعار�ض ق�صيدة
مالك.
ّ
مالك �أو يقلدها ،وال �س ّيما يف مثل هذا ال�شعر الذي يتطلب املعاناة
احلقيقية والعاطفة ال�صادقة .وتبقى الق�صيدة يف النهاية �صدى
لإح�سا�سات �صاحبها ،ومر�آة تعك�س همومه و�شجونه.
وقد �أ�شار امللوحي يف ال�سطور الأوىل من مقدّ مة كتابه املذكور
�سابق ًا �إىل الظروف التي دفعته �إىل رثاء نف�سه بقوله ((عندما
كنتُ يف ال�صني و�أ�صبت بجلطة يف الدماغ و�شلل يف ال�شقّ الأي�سر،
و�أ�شرفتُ على املوت بد�أت بق�صيدتي يف رثاء نف�سي)) .و�إذا كان
مر�ض ال�شاعر و�إ�شرافه على املوت هو الدافع املبا�شر �إىل رثاء
نف�سه ،فال ّ
ثم فجعه
�شك �أنّ املوت الذي خطف �أخوته الثالثةّ ،
بزوجته ( بهرية) وابنته (ورود) حت ّول عنده �إىل هاج�س دائم
يعاي�شه ،وكان للفواجع وامل�آ�سي التي �ألـ ّمت به �أثرها الكبري يف
نف�سه ،فغلب على �شعره احلزن والأمل ،وكرثت يف ديوانه ق�صائد
الرثاء ،وقد �أ�شار �إىل ذلك بقوله:
�إذا كان �شعري كلّ �شعري مراثي ًا
فمايل بنف�سي ال �أعدّ رثائيا
ونف�سي �أوىل �أنْ تكون ق�صيدة
َ
ت�سيل قوافيها ن�شاوى دواميا
ّ
�ست�شف من �أبياته ال�سابقة  -قد
وك�أين به  -وهذا ما ُي
خ�شي �أنْ
َ
ف�سجل رثاءه بنف�سه ،كما فعل املازين الذي
ميوت فال يرثيه �أحدّ ،
�سيهتم مبوته ،فرثى نف�سه بقوله:
اعتقد �أنْ ال �أحد
ّ
ق�ضى غري م�أ�سوف عليه من الورى
غره يف العي�ش نظم الق�صائد
فتى ّ

بد�أ بنظم ق�صيدته حني كان يف ال�صني،
�إثر مر�ض �شارف فيه على املوت ،فكان
تفكريه باملوت ،وهو بعيد عن وطنه و�أهله
و�أ�صحابه يع ّمق �إح�سا�سه بالأمل والغربة.

فعا�ش وما وا�ساه يف العي�ش
واحد
وم��ات ومل
يحفلْ به غري واحد
ذك��رن��ا ���س��اب��ق�� ًا �أنّ ال�شاعر
ب��د�أ بنظم ق�صيدته حني كان
يف ال�����ص�ين� ،إث���ر م��ر���ض �شارف
فيه على امل���وت ،فكان تفكريه
ب��امل��وت ،وه��و بعيد ع��ن وطنه
و�أهله و�أ�صحابه يع ّمق �إح�سا�سه
بالأمل والغربةُ ،
وخ ّيل �إليه �أنه
مرة ثانية
لن يرى وطنه و�أهله ّ
 ،فا�ستهلّ ق�صيدته م�ستح�ضر ًا
�صورة ال�شاعر مالك بن الريب
ال��ذي م��ات بعيد ًا ع��ن وطنه .
فكما متنّى ابن الريب �أنْ يبيت
ليلة بجنب الغ�ضا  ،كذلك متنّى امللوحي �أنْ يبيت يف حم�ص ليلة،
و�أنْ ي�سبح يف نهر العا�صي :
متنّيتَ يا بن الريب لو بتَّ ليلة
( بجنب الغ�ضا تزجي القال�ص النواجيا)
و�أمنيتي لو بتُّ يف حم�ص ليلة
و�أ�سبح يف العا�صي و�ألقى لداتيا
كالنا تهاوى حلمه مل تر الغ�ضا
و ال �أنا يف امليما�س �أُلقي رحاليا
والبيت الأخري ي�شري �إىل حالة الي�أ�س التي و�صل �إليها ال�شاعر،
ولكن �إذا كانت �أمنية مالك
و�إىل انقطاع �أمله بالعودة �إىل الوطنْ .
مين اهلل
مل تتحقق ،فمات غريب ًا ،ف�إنّ �أمنية امللوحي تتحقق� ،إذ ّ
عليه بال�شفاء ،ويعود �إىل وطنه ،ويزول �إح�سا�سه باخلوف من
ولكن فكرة املوت ظلت تالحقه ،وهذا ما
املوت يف بالد الغربة،
ّ
دفعه �إىل �إكمال الق�صيدة ،م�ستعر�ض ًا مراحل حياته (ال�شباب
والكهولة وال�شيخوخة) .و�إذا كانت مرحلتا ال�شباب والكهولة
متثالن ما�ضي ال�شاعر ،ف�إنّ ال�شيخوخة متثل حا�ضره ،ومن هنا
غلبت الأفعال املا�ضية على املرحلة الأوىل والثانية ،بينما كرثت
الأفعال امل�ضارعة يف حديثه عن املرحلة الثالثة.
ومن قراءة الأبيات التي تتحدّ ث عن املراحل الثالث ي�ستطيع
يتعرف على النهج لذي اختطه ال�شاعر لنف�سه يف احلياة،
املرء �أنْ ّ
و�أنْ يك ّون �صورة عامة عن �شخ�صيته .يقول متحدث ًا عن �شبابه :
ر�شفتُ �شبابي قطرة بعد قطرة
علي �شبابيا
و�شبتُ فلم ْ
يعتب ّ
ومل ُين�سني له ُو احلياة م�شاغلي
ومل ُين�سني جدُّ احلياة املالهيا
وخري ال�سجايا �أنْ توزّع من�صف ًا
َ
حياتك �شطريها حليم ًا وغاويا
�ألي�س يف هذه الأبيات ما يك�شف جانب ًا من �شخ�ص ّية ال�شاعر؟
ينم
بلى� ،إنّ �شخ�ص ّيته متيل �إىل االعتدال ،واعتدال ال�شخ�صية ّ
ع ّما تتمتّع به من ت��وازن وان�سجام و�إح�سا�س بامل�س�ؤول ّية جتاه
نف�سها وجتاه الآخرين.
ويف حديث ال�شاعر عن كهولته ي�شري �إىل �أ�سفاره ،وخا�صة �إىل
ال�صني ،ومن َث ّم عودته �إىل الوطن بعد �أنْ �أُ�صيب باملر�ض
وط ّوفتُ يف الآفاق �أقب�س نورها
بي الآفاق كالنحل �ساعيا
ف�ضاقت َ
ميمتُ �أر�ض ال�صني �أ�شدو تراثها
و ّ
ومن لغتي �أهدي لها وتراثيا
ُ
أجر على الع�صا
وعدت �إىل داري � ّ
توا َ
يل �أ�شالئي و�أحمل دائيا
ويف حديثه عن �شيخوخته التي متثّل حا�ضره نقف على �صورة
�أحفاده ،وهي �صورة تعبرّ �أ�صدق تعبري و�أجمله عن في�ض من
يح�س بها �إال من عا�ش جتربة ال�شاعر :
امل�شاعر ال يدركها وال ّ
�سر ب�أحفادي �أزاهري ّ
غ�ضة
�أُ ّ
ويرثي َ
يل الأحفا ُد �أعجف باليا
�أداعبهم حين ًا ف�أق�صر الهث ًا
وت�شغلهم �ألعابهم عن عنائيا
�إذا ركبوا ظهري ح�صان ًا تغامزوا
يريدون مهر ًا ثابت الظهر عاديا
تراءى زمانٌ �سوف ُيدعى زمانهم
وولىّ زمانٌ كان ُيدعى زمانيا
ولكن � ّأي م�ستقبل؟ �إنه
وينتقل ال�شاعر للحديث عن امل�ستقبلْ ،

طول الق�صيدة يك�شف عن
�شاعرية ث ّرة ،وعن ن َف�س �شعريّ
فني متما�سك،
متم ّيز� ،ضمن بناء ّ
نف�سي جمع بني �أبياتها
ورباط ّ
يف تالحم ع�ضويّ حمكم.
�ست�ستمر،
الزمن الذي �سيكون بعد ال�شاعر .احلياة
ّ
ونظام الكون �سيبقى على حاله:
�ستطلع بعدي ال�شم�س حمراء تزدهي
ويبزغ بعدي البدر �أ�صفر وانيا
وبعدي تدور ال ُ
أر�ض مل تد ِر من �أنا
وت�شدو ال�سواقي يف املروج الأغانيا
و�إذا كنّا نعلم م�آل اجل�سد بعد املوت  ،ف� ّأي �صورة ميكن �أن يتخ ّيل
املرء �أفظع و�أق�سى من تلك ال�صورة التي تخيلها ال�شاعر جل�سده
بعد �أنْ ُيوارى يف الرتاب؟ و� ّأي �شعور �سرياود كلّ من يقر�أ هذين
البيتني:
و�أبقى �أنا وحدي �أ�صارع يف الدجى
رائحات غواديا
دود
ٍ
كتائب ٍ
متـزّ ق �أ�شالئـي وتفقـ�أ �أعـيني
وتنرث فـي قرب ال�ضـريح رفاتيا
ولكن �آذا كان م�صري اجل�سد الفناء  ،ف�إنّ الأفكار تبقى  ،واخللود
ْ
لأولئك الذين يخدمون الإن�سان ّية ،وينفقون �أعمارهم يف �سبيل
�سعادتها وتقدّ مها .وه��ذا ما مينح الإن�سان �إح�سا�س ًا بجدوى
احلياة وقيمتها  .وعلى هذا الأ�سا�س تت�ش ّبع نف�س ال�شاعر بالأمل
والتفا�ؤل ،وتتنامى يف داخله م�شاعر االعتزاز ،وهو يتحدّ ث عن
وقوفه �إىل جانب الإن�سان املكافح الثائر �ضدّ الطغاة و�أع��داء
الإن�سان ّية:
رويدك ياديدان لن تلعقي دم ًا
تفجر يف �شعري ونرثي �سواقيا
ّ
ولن تطم�سي فكر ًا جريئ ًا رعيته
وعلّمته حتّى ع�صتني لهاتيا
و�إنْ ثار يف الأر�ض العبيد وجدتني
ن�صري ًا لزحف الثائرين مواليا
ال�شعب الطغا ُة ر�أيتني
و�إنْ �أرهق
َ
على كلّ طا ٍغ فيه � ّ
أنق�ض بازيا
يعم
ال�سالم الأر�ض ،و�أنْ
ُ
ويعمر قلبه �إميان ٌبالإن�سان  ،متمن ّي ًا �أنْ ّ
باحلرية والعدالة :
تظفر الب�شر ّية جمعاء
ّ
�أما ّ
ين للدنيا وللنا�س كـلهم
�إذا ما متـنّى املرتفون الأمـانيا
غد ًا يطلع الإن�سان يف الأر�ض كوكب ًا
تباهي به ال ُ
أر�ض النجو َم الدراريا
ويف و�ص ّيته نقف على تلك الأبيات الرائعة التي تك�شف عن
ح ّبه و�شغفه بالقراءة والكتابة ،وتعرب عن العالقة التي تربط
ت�ستمر �إىل ما بعد املوت:
ال�شاعر ب�أدبه ،والتي يريد لها �أنْ
ّ
�أال فاجعلوا الأكفان �أوراق دفرتي
ونع�شي يراعي  ،واحلنوط َ مداديا
�ضعوا حتت ر�أ�سي ما كتبتُ و�سادة
أ�صم و�ساديا
وال جتعلوا ال�صخر ال ّ
لعلي يف قربي �أطالع �صفحة
َ
ف�أملح يف تلك ال�صحائف ذاتيا
ّ�سع للقول ،وجمال
احلديث عن هذه الق�صيدة يطول ،ففيها مت ٌ
تكن وقفتنا الق�صرية ه��ذه �إال نافذة �أردن���ا من
للكتابة ،ومل ْ
خاللها �أنْ نطلّ با�ستحياء على عاملها .والق�صيدة بعد ذلك حتتاج
�إىل من يقوم بدرا�ستها درا�سة �أدب ّية نقد ّية ،يتناول جوانبها
الفن ّية واجلمال ّية ،ويك�شف عن �أبعادها الفكر ّية والنف�س ّية
واالجتماع ّية.
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امر�ؤ القي�س ياما �أحببت
في الميزان رجوعك للدار
•طالب ه َّما�ش

•جودي العربيد
زمانٌ !..
فو ّد ْع عرا َر الديا ِر
�شميم النّدى
ومللم
َ
ْ
غاب
حيث َ
ويبقى �صدى ذكرياتي
فما كنتُ فيها �سوى
جنمة
ٍ
عند “ حوملها  ..واللّوى “
العمر راح ًا
أ�سكب
� ُ
َ
جل�ؤذرها
يف العتابا
ت�ضيء به ّمي
بالد
فكلُّ ٍ
ُ
بالدي
َ
�صوتك
ري
ط
فد ْع َ
َ
عروق املها ِد
يفتح
ْ
لعل َّك ُتب�صرين
منذ ك� ٍأ�س �سكبتُ
دموع ًا
احلب
على �شرفة
ِّ
الن�سيم يعيدُ �صداها
حيث
ُ
وكان �أبي حلمي ،
و�سمائي
ليزرعني يف
وما غاب �إال
َ
الغياب
ِ
�أيا بيدُ كوين �سالم ًا
على ذكره
َّ
فكم كنتِ �شط النجا ِة
الرما ِد
دعي �صوجلانَ ّ
لأهلِ الرما ِد
اتركيني مل ّوالِ روحي
�أنا من جوى املزنِ
حيث �أكون يهلُّ
�شتائي
وتنمو الأقاحي
ودربي ال�ش�آ ُم و َم ْن يق�صد
ال�شا َم
َ
يلق الديا َر غمامةْ
تبك ر�سم ًا
فال ِ
م�ستباح
زمن
على ٍ
ٍ
ود ْع ُم َ
قي�صر
لك
َ
� ُ
أر�ض َك �أثرى
ماء النها ِر
بال ُد َك ُ
�ستنبتُ هذي ال�صحارى
�صهي ًال
�ستنبتُ هذي اجلرو ُد
نخي ًال ..
أر�ض حزنَ
بكينا عن ال ِ
�سحاب
ٍ
تبك
فال ِ
َ
مالمةْ
..
�إنَّ الرحيل

شعر

مل َ
يبق �سوى �صوت الريح
على �ش ّباك الليل
و�آخر �أغنية تهتزّ على
�إيقاع احلزن النائم
ريح رقراقهْ !
يف (حزينَّة) ٍ
مل َ
يبق �سوى رجع الريح
ووجهك جمروح ًا يرتاءى يف املطر ال�ضائع
يا رقراق عيونك
ما رقرقت لغربتنا غري الدمع
�أ�ضعناك و�أتعبناك
تدب على درب الليل
وعلّمناك ُّ
ف�سافرت كلحن وداع مك�سو ٍر
ي�شقيك فراق الدار وت�شتاقهْ !
مرتعة
روح
ٍ
مل يبق �سوى ٍ
مبرارات الغربةِ
تكتب بالدمع على �سطر احل�سرات املجروح
مراثي مثخنة بالأ�شجان
قلوب م�شتاقهْ !
و�أوجاع ٍ
يا رقراق دموعك...
ت�شتوك الرخرخة املنغو�سة لأ�صابيع املطر
الربدان
فين�ساب �أ�ساك �سخي ًا بني احل�سرة والإ�شفاقه
�سرت بعيد ًا وتركناك
تبيع الأ�شعار املن�س ّية يف �أ�سواق الغربة
�آه يا بن حفايف احلنطة
كيف ال�شوق بعيد ًا عن وطن الأع�شا�ش يعا�ش؟
كان ينام على ت�سريحة �شعرك
ع�صفور ال�شم�س الأ�شقر
مغمور ًا بالدفء
وو�شو�شة ال�شجن النائم يف الأع�شا�ش
والآن تهيم وحيد ًا يف �صحراء الوح�شة يا هَّ ما�ش!
رب ّيناك ك�شتلة (ريحان) يف �أحوا�ض الدار
ومدحناك كفرح الطري مع الأ�شجار
فحلّقت بعيد ًا
�آ ٍه يا طريان الهدهد يف الواحات
�أمل ي�شجيك حفيف الريح الراحل
يف حقل نخيل؟
وثقيل قلبك يف ميزان احلزن ثقيل!
ري من حزنك بني منايف الليل
مات كث ٌ
ومل يبق �سوى ع�صفو ٍر
يبكي وقرب خمدة دمعك
من جعل الرتحال بعيداً،
وطريق الهجرة يا ليل طويل؟
�ض ّيعت طريق العودة كالغرباء
و�أوغلت عميق ًا يف الغيم
ولكنك �آخر لتنقر �ش ّباك البيت،
وتخطر يف البال كم ّوال هديلْ
ياما �أحببت رجوعك للدار
ولو � ً
أغنية
مت ًال �ش ّباك الع�شق مواويل
ياما �أحببت رجوعك يا زهر احلنطة يف ال�صيف

• علي حمود

فل�سطين يا حبيبتي

يالم من هوى �صب كئيب
على �أر�ض بها عبق الطيوب
على �أر�ض امل�سيح تئن فيها
نواقي�س الأ�سى عند الغروب
على �آالم مئذنة �أ�ساها
ي�شارك يف الأ�سى حزن ال�صليب
على حيفا على عكا ويافا
وبئر ال�سبع والوطن ال�سليب
حبيبة مهجتي ال لي�س عندي
�سوى الزمرات يطلقها لهيبي
�أراك اليوم يف قلبي وروحي
ويف عط�شي ل�شم�سك واملغيب
�أرى الأق�صى غريب ًا يف بالد
بها ما زال وجه للغريب!
به اال�شواق الظية لطه
حبيب اهلل بورك من حبيب!
�أرى القد�س اجلريحة دمع عني
وما من م�سعف وقت النحيب!
فل�سطني احلبيبة �أنت حب
جتذر را�سخ ًا طي القلوب
فيا �أر�ض ال�سنا والطهر �إين
�إىل �أق�صاك حتملني دروبي
و�إين لل�سربا اخل�ضراء �أ�صبو
وفيها ال�شدو �شدو العندليب
ولو �أين البنف�سج �صرت عطري
و�صار الطيب يف النعناع طيبي!
�أنا من جلق الفيحاء � ٍآت
ويف �شفقتي �أحلان اللهيب
و�أنت حبيبتي وهواك �صوتي
�إذا ما �صاح �صوت امل�ستجيب
�سالك العرب يف زمن رديء
ونلت ال�صد من جل ال�شعوب!
و�صحت حزينة يا عرب �إين
مرايا ال�شم�س يف �أر�ض اجلنوب
فما لبى نداء ال�صوت �إال
�ش�آم املجد يف الظرف الع�صيب!
لتملأ بالزيت فواني�س ال�سهرات،
ومتلأ بال�ضحكات ف�ضاء الليل!
وت�شرع �ش ّباك الدار على �أجمل �إ�شراقه
يا رقراق عيونك والدمع الهاطل يا رقراقه!
يا رقراق دموعك بني الغربة والأغراب!
علّمناك زراعة ب�ستان احلزن،
و�شتالت اللوز على ترع الدمع
فلم تعقد �أزهارك باللوز
ملاذا مل تعقد يا �شجر الأحباب؟
البحر
كغريب جتل�س قدّ ام
ِ
ٍ
وت�س�أل عن �أ�سباب رحيلك
جتاب
لكنك ل�ست
ْ
أ�سباب
كلُّ عذابات النا�س لها � ٌ
يف الغربة
�إال �أ�سباب عذابك لي�س لها يف الأ ّيام جواب!
جمروح يا زرياب!
�آه على عنّة حزن من مزما ٍر
ٍ
لك�أنيّ �أ�سمع �صوتك يف هد�آت الليل
يرنُّ وراء الباب.
ياما �أحببت رجوعك مثل �أغاين العودة

بلى يا �أم �أكرثنا حيارى
نغ�ض الطرف نلج�أ للهروب
ونخ�شى الذئب مي�ضغنا بناب
وكم للذئب فينا من نيوب؟!
ك�أنا مل نكن عرب ًا غيارى
على الأوطان يف زمن احلروب
ك�أنا للرثى واللحد �صرنا
وال �أمل يقفز �أو وثوب!
وحقك والرثى هذا انك�سار
مريع حامل عبء الذنوب
عجيب �أمرنا بل �صار حق ًا
و�أمي اهلل �أعجب من عجيب!
عباءات احلنا والذل �صارت
بال �شرف وتغرق بالعيوب
ويدعى �أهلها كذب ًا وزور ًا
حماة العرب من منر وذيب!
ت�صهني �أهلها �صاروا عبيد ًا
لذئب يبتغي �ضرع احلليب
ٍ
ولوال النفط فيا ل�صحراء ظلوا
رعاة النوق يف القفر اجلديب
داء
م�صيبتنا بهذا الع�صر ٌ
ع�ضال دون برءٍ �أو طبيب!
م�صيبتنا الت�شرذم لي�س فينا
�سوى الإغ�ضاء وال�صمت املريب
نوم
فيا عرب الكرى قد طال ٌ
وحول خيامكم ريح الهبوب
خدعتم لي�س ناب الذئب �شهد ًا
وال ن�سم الأفاعي كالزبيب
متى حر�ست ذئاب القفر �شا ًة
متى نه�ضت خمائل من كثيب؟!
�أراكم كالنعاج تخاف ذئب ًا
فت�أتي دون ه�ش �أو ق�ضيب!
فنيتم بع�ضكم قت ًال وذبح ًا
وما غرمت على الوطن ال�سليب
�أفيقوا ما �أطال النوم عمر ًا
وهذا النوم داهية اخلطوب
و�إال فالبالد �إىل زوالٍ
قريب ال دنونا من قريب؟!
من باب الدار املفتوح على الغ ّياب!
ور�سمت على �شم�س املغرب ا�سمك بال�سكينّ
من�ساب
ف�سال دم املغرب (�سكران ًا)
ْ
أغنية ت�شتاق �إىل �صوتك
كم � ٍ
يا ذا ال�صوت الط ّيب
كم تنهيدة ليلٍ تتنهنه بني �شفاهك
يا بن اخل�ضرة والأع�شا�ش؟
يا ه ّما�ش رحلت وراء نعو�ش الليل
و�ش ّيعناك بعيد ًا يف الوح�شة
والوح�شة لي�س تعا�ش!
وتظلُّ تهيم وحيد ًا
يف �صحراء العزلة يا ه ّما�ش.
يف الغربة من يطرق بابك
حني تطيل �س�آمة �ساعات الليل عذابك؟
من ي�ؤن�س روحك
حني يحني موات الأحالم
ويرحل �آخر �أ�صحابك،
قرة عني الباكني غيابك؟
من يحر�س يا ّ

قصة
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ق�ص�ص ق�صيرة جدّ ًا
ٌ
• ا�سكندر نعمة
رحلة �صيد

خ���رج وج��ي��ه يف رح��ل��ة ���ص��ي ٍ��د ،ك��ان
َ
ُيرافقُه �أف���رادٌ من �صحبه و ُمريديه.
ابتعدَ بهم الطّ ريقُ وه��م يبحثونَ عن
��ب يعدو ب�سرعة.
الح لهم �أرن ٌ
طريدةَ .
َ
� َ
�صاح
أطلق
احلاكم عليه النّا َر ف�أ�صا َبهَ .
ُ
َ
لقد �أ�صا َبه �س ّيدي”.
�صديق له “ :يا �سالمْ ...
طائر ُيحلِّقُ يف اجل ِّو� .أَطلقَ
ثم َ
الح لهم ٌ
َّ
َ
َ
ح
�
أ
�صاح
ه.
�سقط
�
أ
ف
ر
ّ��ا
ن
��
ل
ا
عليه
الوجيه
َ ��دُ
َ
املريدين “ :يا �سالم  ...لقد �أَ�صا َبه �س ّيدي”.
ٌ
ري على مهلٍ .
الح لهم
�أَخ�ير ًا َ
غزال ي�س ُ
�سدَّ َد الوجيه نحوه و�أَ َ
طلق النّا َر فلم ُي ِ�ص ْبه،
ُ
�صاح �صديق قدمي
وراح
الغزال يعدو هارب ًاَ .
َ
له “ :يا �سالم ...لقد عفى عنه �س ّيدي” .

اخلروف

َ
ُ
ري لرفي ِقه:
قال
ال�صغ ُ
اخلروف ّ
َ
ن����ه����رب..
ت����ع����ال
ْ
تنتظرنا .
ني
ال�س ّك ُ
ُ
ّ
َ
ُ
اخلروف
�ضحك
ال��� ّث���اين وه��� َّز ر� َأ���س��ه
�ساخر ًا وقال:
ِ
نهرب!!! � .إىل �أين
؟؟؟
آمن.
�إىل مكانٍ � ٍ
ت ّ
��ف اخل��روفُ
��وق َ
ال ّثاين عن ّ
ال�ض ِح ِك،
َ
���������ص����وت
وق������������ال ب
ٍ
ُم ْ
تح�ش ِرج:
وه���لْ ه��ن َ
��اك مكانُ
�آمن؟!
ُ
ث َّ��م
هم�س يف �أ ُذنِ
َ
رفي ِقه“ :اجلزّ ارونَ
يف ِّ
كل مكان”.

عط�شان

ج������م���ل��انِ ك���ان���ا
�صحراء
ي�����س�يرانِ يف
َ
مرتامية الأط���راف.
ِ
التفتَ �أحدُ هما �إىل
ري
رفيقه ،فوجدَ ه ي�س ُ
�ضطرب ًا وتبدو عليه
ُم ِ
ع��ل�ام ُ
����ات الإع����ي����اءِ
َ
َ
والإن����ه����اك��� ،س���أل��ه
ُم��ت��ل�� ِّه��ف�� ًا :م��ا ب َ
���ك يا
رفيقي؟ �أجا َبه� :إنّني
تعب جدّ ًا وعط�شانٌ
ٌم ٌ
���ض��ح َ
��ك
ج��������دّ ًا ..
ِ
َ
ُ
وقال:
اجلمل الأ ّو ُل
أمر
�أن تكونَ ُمت ِعب ًا ف� ٌ
طبيعي� .أ ّما �أن تكونِ
ٌّ
عط�شانَ ف�لا ت ُقلْها.
ال � َأحدَ ُي�صدِّ ُق َك .كلُّ
ُ
ُ
اجلمل
تقول:
ّا�س
الن ِ
ُ
ال ي��ع��ط�����ش ،وي��ق��وى
على العط�ش �أ ّي��ام�� ًا

على �أكف الرجال
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• حممد عزوز
عال� :أنا
آخر
ب�صوت ٍ
ٍ
ٍ
كثريةَ � .
أجاب اجلمل ال ُ
ُ
ّا�س...ف�أنا عط�شانُ ...
يهمني ما
يقول الن ُ
ال ُّ
عط�شانُ ...

الغول

ثعلب �إىل م��غ��ار ِة ال��غ��ول .جت�� ّو َل
ت�سل َّل
ٌ
يجد �إ ّال عظام ًا
علب يف �أرجاء املغارةِ ،فلم ْ
ال ّث ُ
َ
وهناك .تن َّبه الغول �إىل وجو ِد
متناثر ًة هنا
َ
وكر ِه و�س�أ َله:
علب يف ِ
ال ّث ِ
ُ
ماذا جئتَ
علب التّا َفه؟
تعمل هنا �أ ّيها ال ّث ُ
جائع  ،وجئتُ � ُ
�شئ �أ�سدُّ به
�أنا
ٌ
أبحث عن ٍ
رمقي ،فبيتُ الغول ال يخلو من طعام.
جائع �أي�ض ًا  .اذهاب حا ًال وائ ِتني مبا
و�أنا
ٌ
ُي�ش ِب ُع ن َهمي.
علب مغار َة الغول  ،و�سرعان
غاد َر ال ّث ُ
نظر
ما عا َد وهو
ِ
ي�صطح ُب معه �أرنب ًا �سمين ًا َ .
بده�شة،
�إل��ي��ه ال��غ��ول
ٍ
بانفعال �شديد:
و�س�أَ َل
ٍ
م��ا ه��ذا؟ �أرن���ب ...
أرنب فقط ؟!
� ٌ
ريه
مل �أع�ُث�رُ ْ على غ ِ
�صحيح
ي��ا �س ّيدي ..
ٌ
�ير ،ول��ك��نّ��ه
�أنّ����ه ���ص��غ ٌ
ٌ
وحلمه
ط ّي ٌب ول��ذي��ذ
ُ
طري . .
ُّ
غ�ض َب الغول،
ِ
َّ
انق�ض
و���س��رع��انَ م��ا
��ب
واف��ت�ر�����س ال�� ّث��ع��ل َ
َ
أرنب مع ًا ...
وال َ
در�س
يف َّ
��ومُ ،يرافقُ
كل ي ٍ
ري �ص ّيا َد
ال�صغ ُ
بي ّ
ّ
ال�ص ُّ
�شاطئ
مك �إىل
ال�س ِ
ِ
ّ
البحر .كان يحلو له
ِ
ُ
مراقبة ِّ
�شئ وهو
كل ٍ
ٌ
خرج
�صامت� .أخ�ي�ر ًا
َ
ع���ن ���ص��م��ت��ه و����س���� َأل
ال�����ص�� ّي��ا َد :مل��اذا تعلقُ
ال�س ُ
مكة ب�صنّار ِت َك
ّ
تعلم �أنّها �ستموت
وهي ُ
؟!.
َ
�ضحك ال�ص ّيا ُد
وق َ
ال�س ُ
مكة الّتي
��الّ :
تفتح ف َمها تعلقُ فقط،
ُ
���م مت���وت� .أ ّم��ا
وم��ن َث َّ
ال�س ُ
مكة ا ّل��ت��ي ُتبقي
ّ
ف َمها ُمغ َلق ًا ال تعلقُ
�أبد ًا وتظلُّ ح ّي ًة ...
بي
َ
ابت�سم ّ
ال�ص ُّ
بعمق وق َ
��ال لل�ص ّيا ِد:
ٍ
�أجل  ..لقد فهمتُ ..
لقد تعلَّ ْمتُ م��ن هذا
ح�صر
درو�س ًا كثرية ال
َ
لها.

عندما قالوا له:
انتهت خدمتك يا �أبا اليا�س ،قد بلغت ال�ستني من العمر..�أ�صر �صامت ًا �أن يبقى.
فماذا �سيفعل يف البيت طوال النهار ،هو ال يعرف كيف يق�ضي �ساعات امل�ساء ،فكيف
يق�ضي معها �ساعات ال�صباح �أي�ض ًا.
فقد ا�ستهلك املعمل عمره ،وم�ضت �أيامه من دون �أن يعرف �شيئ ًا غريه ،حتى �إجازاته
امل�ستحقة مل يكن يح�صل عليها ،كان ينتظر �صرف بدلها النقدي الذي مل يكن يحظى
باملوافقة دوم ًا.
عمر ب�أكمله يف هذا املعمل ،ب�ضع مئات من العمال ،كلهم �أ�صدقا�ؤه ..يعرفهم واحد ًا
واحداً ،يحفظ توقيت وردياتهم و�أيام عطلهم الأ�سبوعية ،يجول عليهم يف ال�صباح يف
ور�شهم و�أق�سامهم ،يلقي حتيته ال�صباحية بكلمات غري نا�ضجة احلروف ب�سبب �أ�سنانه
اخلربة التي ت�ساقط معظمها �سنة وراء �سنة.
كي�سه يف يده ،ي�سلم ثم ميد يده الأخرى فيخرج علبة حمراء ..بي�ضاء� ..صفراء ..من
علب التبغ ،يناولها لهذا وذاك ..هو يعرف كل عامل �أي نوع من �أنواع التبغ يدخن ،ير�ضى
بالربح الي�سري ،يحمد اهلل ويتابع ال�سري...
ن�صف عدد عمال املعمل يدخنون ،وهو ال يخ�صهم بال�سالم لوحدهم ،بل يتجاوز ذلك
لي�سلم على اجلميع.
قبل حني جا�ؤوا �إليه يقولون:
يا �أبا اليا�س� ..صدر مر�سوم مبنع التدخني يف الدوائر الر�سمية� ،سيعاقبونك �إن قمتببيعه ثانية..
ً
مل يكرتث ،غاب كي�سه من يده �أياما حمدودة ،ثم عاود الظهور من جديد ،مربر ًا ملن
ينذره:
 يا �أخي �أنا ال �أدخل �إىل املكاتب..هي �ساعة من ال�صباح ومثيلتها قبل االن�صراف جولته ،ال يغ�ضب ر�ؤ�ساءه ،لأن وقته
الباقي خم�ص�ص لعمله ،ف�إن احتاج �أحد زمالئه �إىل علبة �إ�ضافية ،جاء �إىل ور�شته ..لن
يتعطل كثرياً ،كي�سه �إىل جواره دائم ًا ،والقيمة قد تدفع حا ًال �أو الحق ًا ،ما من م�شكلة،
املهم �أنها تدفع يف النهاية.
كان يعرف �أنه على �أبواب التقاعد ،لكن ذلك مل يكن ي�شكل م�شكلة بالن�سبة له ،فقد
اتخذ قراره:
لن يغادر املعمل �إال حممو ًال على الأكف..قال هذا الكالم لزمالئه يف ور�شته ،فما اكرتثوا لكالمه.
وعندما قال له رئي�سه:
يجب �أن ت�سلم عهدتك ال�شخ�صية يا �أبا اليا�س� ..ستنتهي خدمتك خالل �أيام..ح�سن ًا� ..س�أفعل..قام بكل الواجبات املفرو�ضة عليه� ،سلم عهدته ،وقع براءة الذمة ،و�سلم مكان عمله
�إىل �أحد زمالئه..
وعندما جاء يوم انفكاكه ،مل يودع �أح��داً ..ا�ستغربوا ذلك منه ،وظنوا �أن يف الأمر
�سر ًا ما.
يف �صباح اليوم التايل ر�أوه يتم جولته املعتادة ،كي�سه يف يده ،يلقي حتيته ،يوزع علب
التبغ على زبائنه -زمالئه -مل ي�شا�ؤوا �أن يذكروه ب�أنه مل يعد عام ًال يف املعمل ،كي ال
يجرحوا م�شاعره ..وعندما انتهت جولته عاد �إىل ور�شته ال�سابقة ،انتحى ركن ًا ق�صي ًا
وجل�س يراقب� ،أغفى لبع�ض الوقت ثم عاد يتجول من جديد ..زاد عدد جوالته فاليوم
طويل ..وكيف مي�ضي �ساعاته..
ح�صيلة ذلك اليوم مل تزد �أو ترتاجع عن الأي��ام التي �سبقته ،ولكن الو�ضع �صار
خمتلف ًا ،فقد انخف�ض راتبه مبقدار الربع ،وعليه �أن ي�ؤمن دخ ًال يغطي نفقات الأوالد
يف اجلامعة..
ولكن ماذا يفعل..؟
وعندما مل يجد يف ذهنه باب ًا �أو�سع ،ازداد �إ�صراره على املتابعة..
اعتاد زم�لا�ؤه على مر�آه بعد ذلك يف جولته وركنه الق�صي ،غ�ضوا �أب�صارهم وكموا
�أفواههم ،لكن �أحدهم ب ّيت الو�شاية.
ويف ال�صباح التايل كان على باب املدير ينفذ و�شايته ،خرج منب�سط الأ�سارير ،بينما
�شوهد �أبو اليا�س خارج ًا من مكتب املدير متجهم ًا بعد ذلك ،حمل كي�سه وغادر.
ومع انطالقة دوام اليوم التايل كان �صاحب الو�شاية يحمل كي�س ًا من ذات النوع،
ويتجول �سائر ًا على خطى �أبي اليا�س ..ولكن ح�صيلته مل تكن كما توقع ،لريات قليلة يف
نهاية اليوم ال تعدل جهده املبذول.
ويف �صباح اليوم ذاته ،مل يفق �أبو اليا�س من نومه..
عبث ًا كانت حتاول �أم اليا�س �إيقاظه..
ويف موعد و�صول العمال �إىل بيوتهم ع�صر ذاك اليوم� ،شاهد بع�ض زمالئه تابوت ًا
يخرج على �أكف الرجال من مدخل بيته ،ورجال قلة بوجوه حزينة متعبة خلفه.
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•حممد طارق اخل�ضراء
يا فار�س الن�صر وعد الن�صر يتقيد
�أنت ال�شموخ بع�صر جله زبد
ملا وقفت ب�ساح احلق يف وطن
فيه ال�شباب ح�شود الن�صر قد وعدوا
اهلل �أكرب فالإخال�ص يجمعهم
ال ريح متنعهم �أو ثلج �أو برد
جاءت دم�شق ب�آالف م�ؤلفة
للحق تهتف والهامات تتحد
كل الطوائف والأعراق قد وقفت
يف وحدة �أمل كال�سيف ينجرد
ح�شد ي�ؤكد �أن ال�شام قلعتهم
والكل خلف كرمي الأ�صل هم ج�سد
فيها الكرامة �أقوى من جيو�شهم
�أو ثروة طر�أت بالنفط تنفرد
م�ستعربون وقد ماتت �ضمائرهم
والقتل ي�سعدهم والنار وال�صفد
فا�ستنفروا نفر ًا لل�شر ع�صبتهم
حقداً ،و�أفظع من �صهيون قد حقدوا
هذي مدار�س �أطفال م�ساملة
غدر ميزقهم والقتل والكمد
ي�ستعجلون مع الأعداء خطتهم
قت ًال لإخوتهم واملال قد ر�صدوا

•طالل الغوار ـ العراق
َ
أغربك �أ ّيها احلنني
ما �
َ
أوجعك
وما �
ال � ً
أعرف �إىل �أين مت�ضي بي
َ
ّ
رحالك
وحتط
مبا �إىل �ص ّب ٍي كنتهُ يوما
ر ّ
يجل�س عند النه ِر
ُ
وهو يت�صف ُّح موجاته
ليقر�أ و�صاياه
مبا �إىل � ٍأب
�أو ر ّ
كان كل �صباح يتل ّم�س �أحالمه
يف قامتي
ف� ُ
امل�سرات
أترك
ِ
ُ
ترك�ض يف خطواتي
أبطي الطرقات
و�أنا � ُ
أ�ضع حتت � َ
ية
مبا �إىل �ص ّب ٍ
ر ّ
رمتْ بالورد ِة يوم ًا قلبي
�صباح يف �صدري
لتتفتح كل
ٍ
رفقة
مبا �إىل ٍ
ر ّ
أجنحة الغياب
ح ّلقوا ب�
ِ
وما عادوا
رمبا...
رمبا....
َ
أغربك �أ ّيها احلنني
ما �
َ
أوجعك
وما �
عابرة
حلظات
تباغتني يف
ٍ
ٍ

شعر
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�صمود وانت�صار
تلكم م�ؤامرة �صهيون �صانعها
والغرب �سوقها حرب ًا لها ح�شدوا
�أعراب خانت �شقيق الأهل ..واعجبي
حتمي اجلرمية والتحري�ض تعتمد
�أين العروبة يا �أقطاب جامعة
�أين احلمية ،والأخالق تفتقد
من كل مكرمة �أو �شيمة �شمخت
فيها الأ�صالة والإخال�ص وال�سند
يدعون وزر ًا �إىل اال�صالح يف بلد
فيه احل�ضارة والد�ستور والرغد
واجلهل عندهم والظلم منت�شر
فيها الأمري بال ت�شريع ينفرد
�أما فل�سطني قد غابت مالحمها
عن كل جهد لرفع الظلم �إن طردوا
فالقد�س ترزح حتت القهر �شاكية
هدم مل�سجدها والأهل ت�ضطهد
م�ستوطنون �إىل الأحياء ت�سرقها
والطرد منت�شر والقتل معتمد
بئ�س ال�شقيق جيو�ش الغرب يطلبها
�أين احلياء �إذا ما الأ�صل قد جحدوا
من حر�ضوا خلراب الدار قد خ�سئوا
من ي�ستبيحوا بالد ال�شام ما ولدوا

نعم ال�صناديد �أبطال الفدى هرعوا
للذود عن وطن الأجماد �إذ �صمدوا
هذي ال�شباب وقوات م�سلحة
بالروح جادوا وللإخال�ص قد عقدوا
عقد الوفاء ب�أن الن�صر غايتهم
�أو لل�شهادة هم قاموا وما قعدوا
كل الأباة بعز ال�شام فخرهم
ونحن �أول من يفدي ويتحد
جنب ًا بجنب مع الأحرار ن�صنعه
ن�صر ال�ش�آم وذي الأ�شرار ترتعد
اهلل �أكرب يا رمز ًا ويا �أم ًال

حتب ال�شام قلتُ � :أح ُبهـــــا
قالوا ُ
و�سـام
فال�شا ُم يف �صدر الزمانِ
ُ
بحــر للعطـــــاء ونب ُعهــا
وال�شا ُم
ٌ
ُ
في�ض املحبـة للـورى و�ســـالم
ريهــا
فيها جنــــانُ اخلـلدِ َ
فاح عب ُ
تغفو احليا ُة بعيـنِهـــا وتنــــــا ُم
ال�سعــــاد ُة واملـو َّد ُة واملنــى
فيها َّ

�أنت احلكيم و�أنت القائد الأ�سد
وال تهادن قوى الإجرام من و�أدوا

َ
أنغـام
ي�سبي
العقول ِ
بثغرهـــا ال ُ

وا�ضرب ب�سيفك كل املجرمني �إذا
مل ي�ستجيبوا لوقف القتل �أو عندوا
�صار الأوان �أوان اجل�سم من �أمل
والأوفياء �سيوف احلق والعمد
�سر للعال فربوج املجد واعدة

ق�صيدة
�أحيان ًا من فا�صلة يف
ٍ
كتاب
�أو من مفردة يف ٍ
حلم
و�أحيان ًا من ٍ
طفل ح ّلق يف ٍ
أ�صابعه النجوم
وهو يعدُّ على �
ِ
رجل غريب
�أو من
التفاتة ٍ
ِ
�أ�ض ّلت الطرقات خطواته
عيني امر� ٍأة
�أو من ّ
ُ
تر�سل نحوي ده�شتها
وكثريا ما كنتَ �أيها احلنني
تن�صب كمين ًا حتت و�سادتي
ُ
وت�أ�سرين
ُ
أ�ستيقظ من نومي
حينما �
ُترى
هل كنتُ � ُ
ذات
أبحث عن ٍ
�سفر
�أرهقها ٌ
احلب
يف ِّ
ويف ال�شع ِر
احلرب
�سفر يف
ٌ
ِ
ُ
أ�ست�شرف الالمرئي
�أم كنتُ �
من الآتي
َ
بقناديل الذكرى
�أم كنتُ �أمتر�أى َ
فيك
كي � َ
أ�صل �إىل معناي

•ه�شام �سفان

ووئــــــــام
دنيـا الأحـبــةِ لمُ ــ َّ ٌة
ُ
ُ
الغانيــات جمـا ُلهـا
فيها احل�ســانُ

زد يف احلوار مع الأطياف كلهم

�أنا عندي حنني..

ال�شا ُم
في �صدر الزمان و�سا ُم

ونحن خلفك منا الروح والولد

ُ
آلــىء
والليل
ي�سحـــر والنجــو ُم ل ٌ
ُ
أن�ســـــام
ترتاقـ�ص ال
بريا�ضهـا
ُ
ُ
ٌ
مـودة وتعــــاطـُ ٌف
بغـــــدا ُد �أنتِ
ُ
كيف َ
بريوت �أختُك َ
كيف ُت�ضا ُم؟
ٌ
�شمعة ال تنطفـــي
عندك
والقد�س
ِ
ُ
إ�ســالم
�سنـاء عــــزُّ ها ال
تزهـو
ُ
ً
لل ُع ْر ِب كنتِ مال َذهــــــم ال تنحني
كلُّ اجلبــــا ِه ب�أر�ضها �أعـــــال ُم
َ
ال�سلم تبق َ
أمينـــة دائمــــ ًا
ني ال
يف ِّ
الرقاب ذِمـا ُم
حـقُّ العروبـة يف ِّ
ٌ
ومثقـف
�صارم
يف
احلرب ي�شهدُ
ٌ
ِ
َ
وح�ســــام
فـار�س
البطولـــة
�أنَّ
ُ
ٌ
ً
�سـاعـــة
يح العت َّي ُة
لو ِ
الر ُ
تع�ص ُف ِّ
كنتِ الز َ
َّالزل ر ُّدهـــا هــــــدَّ ُام
تبقـــــ َ
ني رمـز ًا للعــــُـال و�إبائـــهِ
قــام
�إنْ كان يف ِ
�سفر الزَّمـان َم ُ
ظلموك َجـور ًا يا دم�شقُ وما دروا
ِ
حــــرام
ظلمهـنَّ
ُ
�أنَّ الغــــواين ُ
أمــــره
ال جتزعي فالغد ُر ُيك َْ�ش ُف � ُ
أحــالم
بال�صبـر ال ما ترجتي ال
ُ
َّ
َ
فجــــــر ُه
حمــالة
وال�ص ْب ُح � ٍآت ال
ُ
ُّ
ٌ
ُ
بغيــــة ٌومــــــرا ُم
العـدالــة
فيـه
هر الأب ّيــــ َ َة لـو طغى
ال
ُ
يظـلم الدَّ ُ
ُ
هـول الأعـادي فاحلـدو ُد تقـــــا ُم
ٌ
فجـر َّ
منـــارة
ال�ش�آ ِم على ال َّزمـانِ
ُ
ري ِك يا �شـ�آ ُم ظــــال ُم
و�صبـاح غ ِ
ُ
والكـونُ ي�شهــــدُ والرب َّي ُـة كلُّـهـــا
ٌ
�أنَّ َّ
حمبـــة و�ســـــــــــال ُم
ال�شـ�آ َم
تيهـي افتخار ًا يا دم�شقُ وزغردي
الب�ســا ُم
�أنتِ الفخـــــا ُر
ُ
وثغـــره َّ

قصة

�شقوق الروح

• حممد احلفري
مدير دائرتنا يقطب حاجبيهِ
كلما ر�آين �أو ملحني يف الدائرة,
�أ�صبحتُ �أ�شعر ب���أن وج���ودي �أو
ر�ؤيتهُ يل ت�سبب لهُ �ضيق ًا نف�سي ًا
يجعلهُ معكر ًا طيلة اليوم ,يجن
جنونهُ �إذا ما ت���أخ ُ
��رت ب�سبب املوا�صالت
لب�ضع دق��ائ��ق ,يقول راف��ع�� ًا ي��د ُه �إىل �أع��ل��ى و
ُ
فقدت الأمل
ك�أنه ي�ست�سلم لعد ٍو يباغته ُ � :أنا
ٌ
ؤو�س منها  ..عدم
يف �إ�صالحك � ..أنت
حالة مي� ٌ
أم��ر �شبه ي��وم��ي ..ال تقوم
�
التزامك ب��ال��دوام ٌ
مطلوب منك.
بعملك كما يجب و كما هو
ٌ
يحيلني �إىل امل��دي��ر ال��ع��ام وذاك يحيلني
ب��دور ِه �إىل الرقابة الداخلية التي ال تتوانى
يف توجيه عقوبات احل�سم من ال��رات��ب لعدة
أحب�س يف داخلي دمعاتٍ كاجلمر و� ُ
أبحث
�شهورُ � ,
أتلم�س
ع��ن �شجاعةٍ افتقدتها منذ �سنواتُ � ,
داخلي فال �أجد غري جبانٍ فقد رجولتهُ منذ �أن
بد�أ يفكر بلقمة العيال ,مدير دائرتنا مل يكن
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يتوقف عن �إعطائي و غريي من املوظفني
امل��واع��ظ وال��درو���س و ربمّ��ا املحا�ضرات
عن ن�ضال ال�شعوب و ثوراتها و �أ�سباب
تطورها و�سعيها الدائب لرقيها و تقدمها,
غيرّ معاملتهُ يل بحيث �أ�صبحت قا�سية ال
حتتمل ت�أجيل العقاب بعدما ع��رف بو�سائلهِ
التي ال يعلمها �إال اهلل مبعرفتي ملو�ضوع الر�شى
و ال�سرقات التي حتدث يف الدائـرة .
ري و الهواج�س متلأ ر�أ�سي هذا الذي �أح�سبهُ
�أ�س ُ
يف �أحيانٍ كثريةٍ مف�صو ً
ال عن ج�سدي � ,أفكر يف
�أمر ه�ؤالء الرجال الذين و من موقع كرا�سيهم
الفخمة ال يتوقفون عن م�ساومة ال�ضعفاء على
قوت عيالهم و �أ�سرهم � ,إنهم كالوباء الذي ال
يتوقف عن االنت�شار و التو�سع  ,حاولتُ مرار ًا
و �أنا � ُ
أدخل عليهِ بابت�سامتي العري�ضة �أن �أُفهمهُ
ب�أنني من جماعة “احليط احليط و يا ربي
ال�سرت” من دون ج��دوى  ,ت�ضيق احلياة �أم��ام
عيني حتزمني بحبالٍ ال فكاك منها و ال انعتاق,

• ح�سن املغربي
م�ستلق على فرا�شه ينظر �إىل
عند منت�صف النهار وهو
ٍ
لوحة (�إ�صرار الذاكرة) املعلقة على اجلدار ب�شكل يتالءم
و�سريالية �سلفادور دايل� ,سمع الباعة املتجولني يف اخلارج
ينادون ،بطيخ ،عنب ،كمرثى ،ورائحة الفاكهة الطازجة
تفوح من عرباتهم كما لو �أنهم جاءوا ليعطروا املكان.
نه�ض نحو النافذة املطلة على ال�شارع و���ص��اح قائالً:
انتظروا
�أخذ ما تبقى له من نقود كانت مطمورة بالدرج وخرج �إليهم،
ال يفكر �سوى يف معدته والأمعاء امل�ضطربة جراء نق�ص الطعام،
ويف �أثناء احلديث مع الباعة �سمع �أحدهم يقول ل�شخ�ص غريب:
من �أن��تِ ؟ وم��اذا تريدين؟ ا�ستغرب من هذا امل�شهد واق�ترب ويف
نف�سه عالمة تعجب بحجم برج �إيفل ،وحينما و�صل �إليهما الح له
وجه �صديقته «تولني» من بني �أوراق «البار�سيان» ويف احلال قال:
اتركها �إنها �ضيفتي.
نظر �إليها ب�إعجاب كبري ك�أنه يراها لأول مرة ،عينان �سوداوان
بلون الع�سل القامت ،حاجبان مل ُي�صبهما ُ
خط ك�أنهما خط
نتف ٍ
نون ،ثغر �أحمر ي�شبه الكرز� ،شامة �صغرية يف �أ�سفل اخلد الأمين
حتاكي حدائق «بول كلي» ال�شمالية ،كان مظهرها طبيعيا جد ًا
وب�شكل يدعو �إىل الده�شة ،حتى مالب�س الفالحة التي ترتديها
– رغم خ�شونتها و�سوء حالها – زادتها رونق ًا وحيوية ،وبعدما
طال النظر فيها طوي ًال �صاحت يف وجهه قائلة :ملاذا تنظر �إ َّ
ىل
هكذا! هيا نذهب �إىل مكان ما ..منذ يومني و�أنا �أبحث عنك..
�شدها من �ساعدها ودخل املنزل الذي كان به غبار و�أو�ساخ عالقة
على جدرانه يف كل مكان ،وم��ا �أن ر�أت تولني �صالون ال�ضيوف
املحفور من �أثر اجللو�س حتى ارمتت عليه ونامت يف احلال.
بعد دقائق وهو جال�س على الأريكة اخل�ضراء يت�أمل ج�سمها
النحيف ،قرر �أن ي�شرتي لها مالب�س ن�سائية وعطور ًا وغريها من
امل�ستلزمات ،راح يبحث عن نقوده يف جيبه ،ويف الدرج ،ويف �أماكن
�أخرى باملنزل كان يف العادة ي�ضع فيها نقوده ،لكنه مل يجد �شيئ ًا،
يبدو �أنها �سقطت منه يف عربة الباعة �أو بال�شارع ،ثم تذكر كي�س
الفاكهة ،فخرج م�سرع ًا نحو ال�شارع ،فلم يجد �سوى بع�ض النفايات
املهملة و�إط��ارات قدمية �صدئة وكلب م�شرد يقبع حتت �شجرة،

الت�صقت
حميم
�صديق
�أرد ُد كلماتٍ �سمعتها من
ُ
ٍ
ٍ
بهِ كجزءٍ من نف�سي وروحي �أيام املحن والأزمات,
�أرددها ك�صالةٍ �أو تراتيل ال بدَّ منها ,ي�صل بي
الأمر �إىل كتابتها و تعليقها على �أحد جدران
الغرفة ,تبدو يل رغم خطي ال�سيئ مثل لوحةٍ
�إلكرتونيةٍ تدور فيها الإ�ضاء ُة من دون توقف,
خافت يف
ٍ
�أقر�أها ب�صوتٍ م�سمو ٍع �أحيان ًا ،وب�صوتٍ
أح�س يف داخلي �شيئ ًا يدور كما
�أحيانٍ �أخرى ُ � ,
تدور الإ�ضاءة يف اللوحة املتخيلة� ,أقر�أ كلمات
�صديقي التي تقول�“ :إذا كانت بع�ض الكرا�سي
�سراب و � ُّأي خ��واءٍ وقتها �سيكون
ملوثة ف��� ُّأي
ٍ
وط�ين ؟»
لوطن يبنون �أ�سا�ساته على م��ل��ح
ٍ
�أ�شعر �أنها تقول يل �أ�شياء كثرية ومتعددة �أهمها
ٌ
مالك البدَّ �أن يعو َد �إىل
قدي�س �أو
�أن �صاحبها
ٌ
مكانهِ الذي قد َم منه ...
اللوحة التي ُكتبت عليها الكلمات جاءت
�إىل �أ�سفل ال�شق العر�ضي الذي يتو�سط جدران
غرفتي  ..بدا ال�شق بوجود هذه الكلمات كعالمةٍ

فارقةٍ متيزُ غرفتي عن كل غرف القرية  ..بدا
ُ
أنظر �إليهِ كمن ينفخُ
�أكرث ات�ساع ًا و
بدوت و �أنا � ُ
�سيتعب كثري ًا و هو يحاول
يف قربةٍ خمرومة ..
ُ
و�ست�ضيع جهود ُه ُ�سدىً  ,كان ال�شق
تعبئتها
ُ
ً
يرمقني بعيونٍ وقحةٍ متحدية تنذ ُر ب�سقوط
حاولت
ج��دران غرفتي ,وطني ال�صغري ال��ذي
ُ
�أن �أبد�أَ معهُ منذ �سنوات ،وعلى الرغم من كل
�إنذاراته مل �أكن �أخ�شى هذا ال�سقوط املخيف
�صرت َ
ُ
ذاك البليد البارد الذي
و املرعب بعدما
ال يثو ُر ل�شيء و قد اعتا َد �أن يرى ال�سقوط يف
�أ�صغر الأ�شياء و �أكربها .مل �أي�أ�س من حماوالت
الرتميم تلك وحني �أتخيل �صوته عندما قال
يل يف �آخر مكاملة “ :تعال �إىل �أملانيا و�س�أ�سلمك
عم ً
ال يليق بك و�س�أجعلك تعي�ش فوق الريح”
ويف تلك اللحظات كنت �أجتهد كثري ًا يف ترميم
�شقوق روحي و�أت�ساءل عجب ًا ملاذا مل ي�ضعني
رئي�س دائرتنا يف مكان يليق بي عندما كان هنا
وقبل �أن يهرب �إىل هناك؟

تولين
�صرخ ب�صوت عالٍ  :تب ًا للحظ ال�سيء� ..أ�صعب حلظات احلياة ،نفد
املال ،نفد الطعام ،و�ضيف عزيز ينتظر� ..أوه!! ماذا �أفعل؟
هب ب�سرعة نحو �صديقه ال��ودود «عمر» الذي كان ميلك �إىل
جانب �سيارة فارهة �سوق ًا كبري ًا للمالب�س التجارية امل�ستوردة،
ويف طريقه قابل �شاب ًا يريد منه ما ًال لقاء خدمة ما ،ومبا�شرة
من دون �أن ينطق بكلمة واحدة� ،أخرج الغالم من جيبه ظرف ًا به
نقود ،وقال له :اعذرين يا �صديقي على الت�أخري ،لقد مرت علينا
�أنا و�أ�سرتي �أيام �صعبة جداً.
قاطع ال�شاب قائ ًال :ال عليك يا �صديقي �أنت زبوين اخلا�ص..
�شكر ًا لك لقد �أتى املال يف وقته املنا�سب ،وهنا تنف�س ال�صعداء
وحمد اهلل كثرياً ،وق��ال يف نف�سه :ال بد �أن اذه��ب �إىل «عمر»

لي�ساعدين يف �شراء مالب�س ن�سائية راقية ل�صديقتي «تولني»!
تولني التي وعدتها مب�ستقبل �أكرث �إ�شراق ًا.
ركب يف عربة �أجرة ،و�أخذ يفكر مبظهر «تولني» وهي ترتدي
مالب�س ن�سائية و�شعرها متدلٍ خلفها ك�أنها «ال�سيدة داالواي» يف
رواية لفرجينيا وولف ،وما �أن و�صل �إىل ال�شارع حتى ر�أى �صديقه
«عمر» يقف بجانب مدخل ال�سوق و�أمامه �سيارته الفاخرة ك�أنه
يهم باملغادرة ..وب�سرعة ال تخلو من البداهة نزل من عربة
الأج��رة واجته �صوب عمر وقال له  -وقد �أتى من جهة اليمني
 كيف حالك يا �صديقي «اخلا�سر».ا�شرتى كل ما يلزمه وودع �صديقه وركب �سيارة �أجره يف وقت
قيا�سي جداً ،وما �أن و�صل �إىل منزله وفتح الباب حتى ر�أى «تولني»
جال�سة يف ال�صالون ويف يديها رواية «الأب غوريو» لبلزاك ،قال
لها بعد �أن تنحنح
�أنا �آ�سف على الت�أخري
�أجابت :ال عليك
هل قر�أتِ من قبل �شيئ ًا لبلزاك؟
بالطبع ال! ق��ر�أت �أع��م��ال دو �ساد و�أو�سكار وايلد و�ألبريتو
مورافيا وبع�ض �أعمال املخنثني ..هذه امل��رة الأوىل التي اقر�أ
فيها رواية ل�شيخ م�صلح يحث على الأخ�لاق كما لو �أنه يف ع�صر
«�أوغ�سطينو�س».
قهقه قائ ًال :نعم بلزاك ُيعد من �أ�شهر الروائيني الذين كانوا
يوظفون الأدب ،وقد عدّ ه بع�ض النقاد م�ؤ�س�س الواقعية الغربية
يف الأدب الأوروبي ،لكن يف فرن�سا ظهرت جماعة تتهمه ب�أنه مل
يكن �ضد امللكية كما يدعي يف �أعماله التي �أنتقد فيها...
قاطعته بوقاحة� :أ�شعر باجلوع!
�أكال وجبة جاهزة عبارة عن كباب م�شوي وبطاط�س مقلية
على �شكل مكعبات ،وبعد �أن �شربا «الكوال» الباردة� ،أخذ ٌّ
كل منهما
ينظر �إىل الأخر يف هدوءٍ تام.

•

مدير حترير جملة ر�ؤى الليبية
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�سماح �أبو بكر عزت..
الأفكار يف ق�ص�ص الأطفال ودورها

• �سامر �أنور ال�شمايل
-1ق���دم���ت الأدي����ب����ة امل�����ص��ري��ة
(�سماح �أبو بكر عزت) جمموعات
ك���ث�ي�رة م���ن ق�����ص�����ص الأط���ف���ال
ن�شرتها غالبا يف دور ن�شر �شهرية
متخ�ص�صة يف �أدب ال��ط��ف��ل،
وال�شك يف �أن هذا يعود �إىل �أنها
ت��وف��رت فيها وتكاملت عنا�صر
ال��ق�����ص الطفلي اجل��ي��د .ول��دى
ت�سليط �ضوء النقد على بع�ض
ت��ل��ك ال��ق�����ص�����ص ن��ل��ح��ظ عناية
خا�صة بالأفكار ،وهذا ما ينعك�س
�إي��ج��اب��ا ع��ل��ى احل���دث املتنامي
ليحمل مقولة نبيلة دون الوقوع
يف املبا�شرة ،وذلك باالعتماد على
ال�شخ�صية املحببة املنتقاة من واقع احلياة� ،إ�ضافة �إىل عدم
جتاهل جماليات الأ�سلوب اجل��ذاب ال��ذي ينبغي �أن يقدم
حكاية م�شوقة وممتعة للمتلقي ال�صغري.
ومن اجلدير بالذكر �أنه رغم �أهمية الفكرة يف الق�صة،
ف�إن الكثري من كتاب الق�صة ال يولونها الأهمية التي ت�ستحق،
وقد ال يعنيهم البحث عن الأفكار اجلديدة واملميزة باعتبار
�أن كل ما يكتب ل�صغار ال�سن من املمكن �إدراجه يف دائرة �أدب
الأطفال .وهذا خط�أ مل يتخل�ص منه الكثري ممن يتوجهون
�إىل ال�شريحة التي تت�أثر �أك�ثر من غريها مبا يقدم �إليها
باعتبار ال�شخ�صية يف تلك املرحلة قيد التكوين.
-2اخرتنا ثالث ق�ص�ص كنماذج منتخبة لن�سلط عليها �ضوء
النقد لعلنا نبني �أهم خ�صائ�ص الأفكار التي تقدمها (�سماح
�أبو بكر عزت) و�أي�ضا لنكت�شف �أ�سلوب وتقنيات الق�صة التي
تكتبها.
•••
تعالج الكاتبة يف ق�صة (املنزل الأزرق) مو�ضوع �إدم��ان
الأطفال على الإنرتنيت ،ال�سيما مواقع التوا�صل االجتماعي،
وتبني خطورة الأمر على �شخ�صية الطفل و�سلوكه �إذ جتعله
يعي�ش يف ع��امل اف�ترا���ض��ي يق�صيه ع��ن ال��واق��ع م��ن حوله
ويعزله .وبذلك يكون موقع الفي�سبوك ال��ذي يغلب عليه
اللون الأزرق �أ�شبه مبنزل مغلق على من يدخله ،بل ي�صبح من
يقبع فيه �سجينا بني جدرانه الزرقاء.
ويف كل ق�ص�ص الأطفال ال بد من نهاية �سعيدة كيال يفقد
الطفل الثقة باحلياة وامل�ستقبل ،وال مانع من �أن تكون بعد
جتربة حزينة وم�ؤملة ،فبطل هذه الق�صة يقع يف املر�ض،
ويكت�شف يف حمنته �أن العالقات باتت مقطوعة بينه وبني
من حوله من الب�شر ب�سبب الفي�سبوك لهذا يعود �إىل التوا�صل
مع الأ�صدقاء بعدما �أيقن �أن ال بديل عن التفاعل احلقيقي
املبا�شر مع النا�س لعي�ش الإن�سان
حياة طبيعية �سعيدة.
نلحظ �أن �أبطال الق�ص�ص
م��ن الأط��ف��ال ال��ذي��ن يقومون ب��دور
البطولة الفردية� ،أمام وجود �أطفال
�آخرين� ،أو �أحد �أفراد الأ�سرة ،في�أتي
ملحقا بالطفل الذي قد يقوم بدور
يفوق عمره.
ب��ط��ل ق�����ص��ة (ح����م����ادة ���ص��ان��ع
ال�سعادة) ي�ستيقظ مبكرا كل يوم
ل��ي��ب��ي��ع اجل���رائ���د .ول��ك��ن ل��ي�����س يف
تلك اجل��رائ��د غ�ير �أخ��ب��ار احل��روب
والكوارث التي ي�صنعها الكبار ،و�أحد
نتائجها حرمان الكثري من الأطفال
حقوقهم ،وبالتايل ي�ضطرون �إىل
العمل كحمادة.
وتكون ردة فعل هذا الطفل املميز
هي االحتجاج بطريقته اللطيفة
و�أدوات������ه الب�سيطة ع��ل��ى ال��ع��امل

قراءات نقدية

اجلهد الأدنى
وبع�ض العادات ال�صوتية يف لغتنا
• د .منى اليا�س

القا�سي من حوله ،في�شرع ي�صنع من �أوراق
اجلرائد قبعات وزوارق وحيوانات وطيورا
يوزعها على الأطفال .ومنذ ذلك اليوم �صار
الأطفال ينتظرون حمادة ال�صانع املاهر كل
�صباح لأنه ي�صنع لهم �أ�شياء جميلة تدخل
�إىل قلوبهم ال�سعادة التي ين�شدونها بعيدا
عن الأحزان التي ال يكف الكبار عن �صناعتها
بحروبهم العبثية التي حت��رم ال�صغار من
حقهم يف حياة مطمئنة هانئة.
•••
جتنبت الكاتبة امل��ب��ا���ش��رة ال��ت��ي تف�سد
ق�ص�ص الأط��ف��ال ع���ادة ف�أ�سندت ال��رواي��ة
�إىل �ضمري الغائب الذي ال يعرف كل �شيء.
ولتقدم املزيد من الده�شة قد ال تق�صر هذا
على العن�صر الب�شري ،فالبحر هو من يقوم بدور الراوي يف
ق�صة (غابة بني الأمواج).
ولتمنح الكاتبة لق�ص�صها جرعة كافية من اخليال املحبب
�إىل الطفل قد متنح الأ�شياء القدرة على الكالم من دون �أن
تتحدث مبا�شرة مع بطل الق�صة كما يف ق�صة (املنزل الأزرق)
حني ق��ام بالتعليق على �أح��داث الق�صة الع�صفور وال��ورد
و�شجرة الربتقال والكرة .ولكن دون التحدث مبا�شرة مع
بطل الق�صة لتكون الق�صة �أكرث واقعية فيما يبدو ،فامل�ؤلفة
هنا ال جتنح بق�ص�صها بعيدا يف اخليال الغرائبي.
ونلحظ �أن الكاتبة تتحا�شى التحدث عن الفقر ب�شكل
مبا�شر ،و�أح��د نتائجه عمالة الأطفال ،مكتفية ب�إ�شارات
حم��دودة ،ومتحا�شية �أي�ضا طريقة الوعظ ،لهذا ال جتعل
الطفل ي�ستطيع اال�ستغناء عن العمل يف نهاية الق�صة بحل
�سحري لتكون الق�صة مفرحة كما يف الق�ص�ص التقليدية،
فالطفل ال يرتك العمل يف ق�صة (حمادة �صانع ال�سعادة)
كذلك يف ق�صة (غابة بني الأم���واج) جند الطفل العامل
الذي يبيع العوامات املطاطية التي ي�ستخدمها الأطفال على
�شواطئ البحر� ،أي�ضا يظل احلدث فيها معلقا يف انتظار اخلرب
ال�سعيد لبطلها .ويبقى بطل ق�صة (املنزل الأزرق) الطفل
الوحيد الذي يعي�ش حياة مرتفة ،و�إن كان لديه م�شكالته
اخلا�صة.
فالكاتبة تك�سر الكثري من م�سلمات الق�صة الطفلية لتكتب
ق�ص�صا �أكرث جر�أة و�صدقا للتعبري عن واقع احلال الذي ال
يكون �سعيدا ،وال ينتهي نهايات �سارة دائما كما يف احلياة.
وهنا جت��در الإ���ش��ارة �إىل �أن الفكرة بذاتها غري كافية
ل�صناعة ق�ص�ص �أطفال جميلة ،ف�أدب الطفل يعتمد ب�شكل
رئي�س على جمال الأ�سلوب ،و�سال�سة ال�سرد ،وح�سن انتقاء
املفردات ،وهذا ما نكت�شفه ب�شكل خا�ص يف ق�صة (غابة بني
الأمواج) التي قدمت لغة جزلة ال تخلو من مل�سة �شعرية.
•••
جنحت الأدي��ب��ة املبدعة
(�سماح �أبو بكر عزت) يف كتابة
ق�ص�ص ت�ؤهلها لتكون من �أدب��اء
ال�����ص��ف الأول يف جم���ال �أدب
الأط���ف���ال ،وه��و جم��ال بحاجة
�إىل املزيد من االهتمام لتطويره،
فما زال هذا اجلن�س الأدب��ي يف
مراحله الت�أ�سي�سية يف الوطن
العربي.
املراجع:
املنزل الأزرق -دار البنان -بريوت
2016
غ��اب��ة م ��ن الأم� � � ��واج -دار نه�ضة
م�صر -القاهرة 2016
ح� �م ��ادة � �ص��ان��ع ال �� �س �ع��ادة -ال�ب�رج
ميديا� -أبو ظبي 2017

تتواىل يف جميع اللغات مقاطع و�أ�صوات ينتقل نطقها مع ًا على الل�سان
لتماثلها �أو تقاربها �أو تنافرها فيميل �إىل تغيري بع�ضها �إم��ا بحذفه �أو
ي�ستبدل به غريه .والبد للغة الكالم �أو لهجته من حظ االن�سجام املو�سيقي
و�إال تكلف الل�سان يف نطقه في�ضطر �إىل الت�أين �أو التوقف فقد يتلجلج عجز ًا
عن الإف�صاح .ف�إذا مل يتحقق للكلمة �أو العبارة خطها من هذا االن�سجام
ف�أوىل بنا �أن نعدل عنها ،ومن �أمثلة النقل عندنا يف كلمة واحدة (ا�ست�شرز)
و(ي�شرز) و(م�شرز) �أي مرتفع لتنافر حروفها .ومن �أمثلة الثقل يف عبارة
ما ورد يف �شعر حرب بن �أمية (جد معاوية بن �أبي �سفيان) وكان قد مات يف
رحلة خالل ال�صحراء فدفن حيث مات فقال �شاعر يرثيه:
وقرب حرب مبكان قفر
حرب قرب
ولي�س قرب قرب ٍ
ك�أمنا القرب �أو دفينه ي�ست�شعر الوحده يف وحدته ،وي�ست�شعر الأن�س يف
جماورة �أمثاله .وال�شطر الثاين هنا هو املثل الذي ي�ضر به البالغيون على
تنافر احلروف يف الكالم ،ويف لهجاتنا العامية كثري من �أمثال هذه العبارة
املعقدة تتخذ �أحاجي �أو �ألغاز ًا لالختبار والتعجيز ،ولو للهو والفكاهة.
�إن الكلمات بحكم جت��اوره��ا يف النطق ت�شبه العنا�صر حني تتفاعل
يف اجل�سم ،فيقرتب بع�ضها من بع�ض� ،أو ينفر منه �أو ي�ستبدل به غريه يف
مو�ضعه لكي يتخل�ص من النقل ،ولي�س الكالم بنية حية ،ولكن اجلهاز
ال�صوتي -ومنه الل�سان -بنية حية ،ذو طاقة حمدودة ،والبد من ان�سجام
الأ���ص��وات ب�ين خم��ارج��ه ليتي�سر جم��راه��ا ،ي�صدق ه��ذا على الأ���ص��وات
ال�صحيحة ،كما ي�صدق على الأ�صوات املقتلة �سواء كانت ق�صرية (كالفتحة
وال�ضمة والك�سرة) �أو طويلة (كالألف وال��واو والياء املمدودات) �أي �أن
املتكلم يحاول نطق الأ�صوات ب�أي�سر ما ي�ستطيع من تكلف ،وهذا ما ي�سميه
علماء الأل�سن �أو الأل�سنيون “�أدنى اجلهد” يف النطق �أو “اجلهد الأدنى”
 .the least effortوهذا قانون لغوي عام يف جميع اللغات كيفما اختلفت
لهجاتها ،ولكن ما ينقل يف لغة �أو لهجة قد ال يثقل يف غريها طوع ًا ملا �ألفه
فيما ينطقون ،فاللغة العربية مث ًال ال تبد�أ بحرف �ساكن ،وال جتمع بني
�ساكنني بخالف الإنكليزية التي تبد�أ باحلرف ال�ساكن وجتمع بني �ساكنني.
يقال يف لغتنا “مرء” (�إن�سان) وم�ؤنثة “امر�أة” ،ولكننا حني ن�سكن امليم
(�أول �صوت يف الكلمة) يف بداية النطق يقال“ :امر�ؤ” و”امر�أة” با�ستجالب
همزة (للو�صل) كي نتمكن من النطق بامليم �ساكنة ..ونريدها هنا �أن احلرف
الأخري يف الأ�سماء املعربة هو وحده الذي يقع عليه الإع��راب ،ولكننا يف
كلمة (امرئ) ن�صادف خالة نادرة ،هي �أن حركة الراء تتبع حركة الهمزة
الأخرية يف �إعرابها ،فنقول“ :امر�ؤ القي�س �شاعر” و”�إن �إمر�أ القي�س �شاعر”
و”المرئ القي�س �شعر” ب�ضم الراء وفتحها وك�سرها تبع ًا حلركة الهمزة يف
�آخر الإ�سم رفع ًا ون�صب ًا وجر ًا.
كما نالحظ �أن حركة همزة الو�صل يف �أول الكلمة “امرئ” تن�سجم مع
حركة �أول حرف متحرك بعدها وهو الراء ف�ضم حني ي�ضم ،وتك�سر حني
يفتح �أو يك�سر ،فتقول“ :امر�ؤ” و”امر�أ” و”امرئ” ،وعلى هذا الن�سق الأخري
يجري فعل الأمر.
ال ينطق العرب ب�صوتني �ساكنني �إذا اجتمعا متجاورين ،ف�ض ًال عن عدة
�أ�صوات �سواكن ،وي�ستثنى من اجتماع ال�ساكنني حالتان:
احلالة الأوىل� :أن يكون �أول ال�ساكنني حرف مد يف و�سط الكلمة الواحدة
وثاين ال�ساكنني حرف مد يف و�سط الكلمة الواحدة وثاين ال�ساكنني حرف
مدغم يف حرف متحرك مثله ،كما يف “احلا�سة وال�ضالني” وقد يتجاوران
فيما هو كالكلمة الواحدة كما يف “لتكتبان”.
واحلالة الثانية عند الوقف ،في�سكن احلرف الأخري للوقف ،ويكون قبله
حرف �ساكن �أ�ص ًال كما يف الآيات الكرمية الآتية عند الوقف يف نهاية كل �آية
ليال ع�شر .وال�شفع والوتر .هل يف ذلك ق�سم الذي جمر) ،وفيما
(والفجر ٍ
عدا هاتني احلالتني ،البن من التخل�ص من التقاء ال�ساكنني �أو ال�سواكن.
نقول“ :هذا �سمك يف ماء” ،ولكنك تقول“ :يعي�ش �سمك يف املاء” ،فيا
حرف اجلر (يف) �ساكنة والألف يف “�آل” بعدها تهمل يف النطق (و�إن كانت
تكتب) ،ولهذا جند �أن ياء (يف) جتاورين النطق الم (�أل) وهي �ساكنة �أي�ض ًا،
ولهذا حتذف الياء يف النطق اللتقاء ال�ساكنني (الياء والالم) فلو كتبناها
كما ننطقها ل�صارت (فلماء).
ونقول“ :نزلت عن ح�صاين” والنون يف (عن) �ساكنة ،ولكننا نقول :نزلت
عن احل�صان” فتحرك النون بالك�سرة لأنها �ساكنة جتاور الم (�أل ال�ساكنة).
ويالحظ دائم ًا �أن �ألف (�أل) همزة و�صل ،ف�إذا وقعت و�سط الكالم كانت
مهملة يف النطق ال يف الكتابة ،واملهم يف اللغات نطقها ال كتابتها لأنها نطقت
قبل �أن تكتب ،ولي�ست الكتابة يف �شتى اللغات �إال ت�سجي ًال للنطق ب�أ�صواتها،
وهذا النطق يكون وافي ًا حين ًا ،وقا�صر ًا حين ًا �آخر.
ونقول�( :أخذت كتاب ًا من جاري) والنون يف (من) �ساكنة ،ولكنك حتركها
بالفتح حني تقول (�أخ��ذت كتاب ًا من اجل��ار) الجتماعها �ساكنة مع الم
التعريف �ساكنة ،ولهذا حركناها بالفتح.
هذه بع�ض العادات ال�صوتية يف لغتنا نكتفي بها لتو�ضيح معنى “اجلهد
الأدنى” يف النطق.

قضايا وآراء
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• ناجح خ�ضر احلمود
الرتبية هذا املفهوم الفل�سفي والعقلي الهام جد ًا و�أح��د فروع
العلوم الإن�سانية وامل�ستقل ب�أق�سامه �أكادميي ًا واملت�صل واقعي ًا وعملي ًا
بتفا�صيل حياة الإن�سان فما هو هذا العلم باملخت�صر؟ وبالتايل ما
هي الرتبية بالتعريف؟
وعلم النف�س االجتماعي هذا العلم الذي يعد علم ًا حديث ًا وفرعا
من علم النف�س العام .ما حقيقة هذا العلم �أو جوهره؟ وما العالقة
التي تربط بني الرتبية وعلم النف�س االجتماعي؟
�أو ً
ال :التعريف العام للرتبية:هي جملة امل���ؤث��رات النظرية
والعملية على الأفراد واجلماعات.
ثاني ًا :التعريف العام لعلم النف�س االجتماعي:
هو العلم ال��ذي يدر�س �أث��ر امل���ؤث��رات النظرية والعملية على
اجل��م��اع��ات الب�شرية و�إم��ك��ان��ي��ة توجيهها وتقييمها يف حديها
الإيجابي وال�سلبي.
ولأن��ه علم نف�س فهو يدر�س دواف��ع وحاجات النف�س الب�شرية
ولأنه اجتماعي فهو يدر�س جمموع الدوافع والغرائز امل�شرتكة بني
املجموع الب�شري ملجتمع ما التي من املمكن �أن ت�شكل حالة توافق بني
املجموع العام لأبناء املجتمع.
فهو �إذ ًا ال يدر�س حاالت النف�س الفردية بخ�صو�صيتها بل بقدر
عالقتها باملحيط اجلمعي وت�أثريها وت�أثرها به كجزء مت�صل مع
هذا املجموع.
ورغم �أن علم النف�س االجتماعي ولد يف �أح�ضان املجتمعات ذات
منط الإنتاج اجلماعي اال�شرتاكي وكرد على علم النف�س الفردي
يف املجتمعات ذات منط الإنتاج الفردي الربجوازي �إال �أن هذا
العلم قد �أثبت �ضرورة وجوده يف املجتمعات كافة بغ�ض النظر عن
منط الإنتاج ال�سائد فيها لأن العملية الإنتاجية هي عملية جمعية
بال�ضرورة وخا�صة يف الع�صر احلديث ع�صر الإنتاج ال�صناعي كما
�أن احلاجات والدوافع الغريزية عند �أبناء الب�شر مت�شابهة لأن
وجودها قائم على خدمة كل ما هو ع�ضوي يف الكائن الب�شري.
وبالعودة �إىل التعريفني املعتمدين املذكورين بداية يتبني لنا
مدى التداخل بني هذين العلمني ومدى ارتباطهما.
�إذ ًا ال ت�ستطيع الرتبية التخلي عن علم النف�س االجتماعي كما
ال ي�ستطيع علم النف�س االجتماعي االنف�صال عن الرتبية فهناك
مهمة م�شرتكة لكليهما.
ف�إذا كانت الرتبية تعمل على حتديد ال�سلوكيات الإن�سانية مبا
يتنا�سب مع الهدف االجتماعي العام ف�إن علم النف�س االجتماعي
مهمته درا���س��ة ه��ذه ال�سلوكيات وتقييمها بال�شكل ال��ذي يحدد
جوهرها ب�صفتها �سلوكيات �إيجابية �أم �سلوكيات �سلبية وبالتايل
درا�سة جميع املربرات النظرية لهذه ال�سلوكيات �أي امل�ستوى الفكري
لها والعالقة هنا بينهما ت�شبه العالقة بني الفعل وتقييم الفعل.
فما هي �أ�سباب الفعل �أو �ضروراته التي �أوجبت وجوده وما هي
نتائج هذا الفعل وانعكا�ساتها على �صانع هذا الفعل كمجموعة
ب�شرية لها م�صاحلها التي ت�سعى من خالل �أفعالها �إىل حتقيقها وهل
هذا الفعل هو جوهر امل�صلحة احلقيقية �أم هو �شكل �آخر يخفي
�آث��ار ًا �سلبية وبالتايل �ضارة على الفاعل .هل قام الفاعل بالفعل
بناء على وعي كامل بحقيقة هذا الفعل ونتائجه �أم �أنه كان فع ً
ال
ً
قائم ًا على ردود �أفعال غريزية �أو م�صالح فردية �أو فئوية �ضيقة
وبالتايل �ضارة وم�شوهة.
فالعالقة هنا ت�صبح عالقة على م�ستويني:
امل�ستوى الأول :هو م�ستوى احلاجة املادية املبا�شرة.
امل�ستوى الثاين :هو م�ستوى املحاكمة العقلية.
كيف تدخل الرتبية يف امل�ستوى الأول والثاين؟
وكيف يدخل علم النف�س االجتماعي يف امل�ستوى الأول والثاين؟
الرتبية وامل�ستوى الأول:لي�ست الرتبية �أوام��ر �أخالقية عليا بل عندما ت�صبح بهذا
امل�ستوى تفقد قيمتها ب�صفتها تربية �أو حتى ب�صفتها علم ًا من العلوم
الإن�سانية وت�صبح عبارة عن جملة من القيم الوعظية التي تفقد
حتى قيمتها الوعظية عندما ال تتوافر لها الوقائع املادية الداعمة
لها ولذا ال بد �أن ت�أخذ حيز ًا من التوافق مع الن�صو�ص القانونية
واالل��ت��زام بالن�صو�ص القانونية للمجتمع التي حت��دد �سلوكيات
اجلماعات الب�شرية والأفراد يف احلياة العامة وعدم اخرتاقها �إال
بال�شكل الذي ي�ستدعي �إج��راء تعديالت �ضرورية تخدم تطوير
الربنامج الرتبوي.
�إذ ًا هي التطبيق العملي لهذه القوانني التي ت�ضمن �سالمة املجتمع
يف حدود معينة ومطلوبة وهذا يعني �أنها كل حركة �أو فعل فردي
�أو جماعي ب�صفته فع ً
ال اجتماعي ًا متوافق ًا مع احل��ق القانوين
ب�صفته حق ًا فردي ًا وحق ًا جماعي ًا بنف�س الوقت وهو بالتايل �آلية
العمل ب�صفته عم ً
ال اجتماعي ًا نافع ًا و�آلية التفاعل االجتماعي بني
املنفذين لهذا العمل يف م�ستوى احللقات ال�ضيقة وم�ستوى احللقات
الأكرث ات�ساع ًا� .إذ ًا هدف الرتبية هو بناء الإن�سان مبا يتوافق مع
حميطه اجلمعي هذا ب�شكل عام ولأن حتقيق االحتياجات احلياتية
للكائن احلي الب�شري هي املحرك الأ�سا�سي �أو الدافع الأ�سا�سي

مهمة علم النف�س االجتماعي خلق
التكيف الأف�ضل للعاملني مع واقع عملهم
ومع الرغبات الذاتية واحلاجات املادية
املحققة من خالل ممار�سة هذا العمل.
حلركته ل��ذا يعترب الن�شاط االقت�صادي هو الن�شاط الأب��رز يف
حتديد ال�سلوكيات الب�شرية �أي اجلوهر الفعلي للمفهوم الرتبوي
وهكذا ال ميكن اعتبار امل�ؤ�س�سات التعليمية �سوى جزء ًا من الن�شاط
ال�ترب��وي وه��و اجل��زء النظري ال��ذي يعمل على �إع���داد الإن�سان
بامل�ستوى العقلي معرفي ًا ليكون قادر ًا على تنفيذ املهام العملية يف
امل�ستوى االجتماعي �إذ ًا لي�ست الرتبية هي فقط اجلانب التعليمي
النظري بل هي جملة امل�ؤثرات والقوى التي حتدد �سلوكيات الأفراد
واجلماعات وم�ستوى وعيهم والوعي مرتبط بال�سلوك فبقدر تطابق
الوعي وال�سلوك بقدر حتقيق حالة �إيجابية وبقدر انف�صال الوعي
عن ال�سلوك بقدر وجود حالة �سلبية �أي مر�ضية.
مثال :
كنت �أعلم �أن العمل هو واج��ب اجتماعي ولكنني ال �أمتلك
�إن ُ
فر�صة عمل �أو ال ميكنني امتالك فر�صة عمل فهذا يعني �أن هناك
خلال تربويا.
ومثال �آخر:
�إن كنت �أعلم �أن العمل هو ال�سبيل لتحقيق احتياجاتي كافة
ولكنني ال �أ�ستطيع من خالل ت�أدية العمل حتقيق احتياجاتي فهذا
يعني �أن هناك خلال تربويا.
�إذ ًا يت�ضح اخللل يف عدم توافق الفكر مع الواقع من جهة وعدم
توافق الواقع مع ال�ضرورة من جهة �أخرى.
لأن ال�ضرورة �أقوى من الفكرة بل �إن الفكرة خا�ضعة لل�ضرورة
غالب ًا ولي�س العك�س وهذا يعني �أن ال�ضرورة تخلق الفكرة املنا�سبة
لها وهذا يفر�ض �ضرورة حتقيق ال�ضرورة ب�شكلها ال�سليم كي تنتج
الفكرة ال�سليمة وهذا هو جوهر الرتبية.
وكما �أن امتالك احلاجة �ضرورة ف�إن �سالمة و�صحة طرق امتالك
احلاجة �ضرورة �أي�ض ًا.
فالطفل يحتاج �إىل املدر�سة ووجوده يف املدر�سة يتطلب ت�أمني
لوازم هذا الوجود من غذاء ولبا�س وكتب ودفاتر و�أق�لام ولوازم
�أخ��رى �إ�ضافة �إىل م�سكن يقيه احلر وال�برد من جهة وي�ؤمن له
الراحة والقدرة على متابعة درو�سه �إ�ضافة �إىل �ضرورة وجود
الوقت الكايف للتعلم والوقت الكايف ملمار�سة الألعاب �أو اال�ستمتاع.
الرتبية وامل�ستوى الثاين:ه��ذا امل�ستوى ه��و امل�ستوى التعليمي النظري مبراحله كافة
من الطفولة الأوىل وحتى بعد جت��اوز �سن الر�شد وه��و خا�ضع
للم�ؤ�س�سات التعليمية والثقافية والإعالمية وبراجمها ومناهجها
التي تقدمها للأجيال املتالحقة وهو يتطلب تنا�سق وتوافق وتكامل
املناهج التعليمية مبراحلها �أي بني مراحلها املختلفة من جهة وبينها
وبني احتياجات املجتمع لالخت�صا�صات املختلفة من جهة �أخرى �أي
ت�شكيل �إمكانيات معرفية متوافقة ومتنا�سبة مع الوقائع املادية
وتنوع املعرفة العلمية والتقنية هو تكامل للحالة االجتماعية
فالتكامل االجتماعي يتطلب تعدد االخت�صا�صات املعرفية بالقدر
الذي يلبي احتياجات املجتمع املتنوعة ويعد النق�ص يف االحتياجات
االجتماعية خلال �أو حالة مر�ضية ملا يرتكه هذا النق�ص من �أخطاء
�أو حاالت ارتباك وبالتايل عدم ا�ستقرار هذا من جهة �أما من جهة
ثانية ف�إن اخللل يظهر عندما حتمل هذه املناهج تناق�ضات معرفية
و�أخالقية وخا�صة فيما يتعلق بالعلوم الإن�سانية وما حتمله من
نظريات خمتلفة ومتنوعة وال �سيما عندما ال تُقدم لها ال�شروح
الوافية التي جتعلها وا�ضحة للأذهان فت�صبح م��ادة درا�سية �أو
ثقافية ال ت�ستحق االهتمام واالح�ترام من قبل الأدمغة املتلقية
لأن و�ضوح الفكرة يجعلها �أكرث قبو ً
ال و�أكرث ت�أثري ًا كما �أن اختالف
القدرات الدماغية عند النا�س يتطلب من الرتبية تقريب امل�سافة
بني امل�ستويات املختلفة وو�ضع املفاهيم امل�شرتكة والوا�ضحة هو
�أحد �أهم �سبل التقريب �أما الفهم املتعدد للفكرة الواحدة ف�سي�ؤدي
حتم ًا �إىل حالة خلل تربوي ينعك�س عدم توافق بني املجموع العام.
 علم النف�س االجتماعي وامل�ستوى الأول:يدر�س علم النف�س االجتماعي ال�سلوكيات الفردية والعامة يف
حال توافقها �أو عدم توافقها مع املكونات املادية والعملية ووظائف

هذه املكونات املادية و�أهدافها ومدى ت�أثريها على البنية النف�سية
للأفراد واجلماعات املنفذة واملتلقية لها يف الوقت ذاته.
فال�سلوكيات هنا هي تعبري وا�ضح عن مدى تال�ؤم و�صحة العالقة
�أو عدم تال�ؤم وخلل العالقة بني الإن�سان وما يقوم به من �أعمال,
هذا من جهة ومن جهة ثانية هو توافق الأفراد �أو عدم توافقهم
بت�شكيلهم املجموع العام �ضمن �إطار الن�شاط االجتماعي والإنتاجي
الذي يقومون بتنفيذه .
�إن �أي منط �إنتاج اقت�صادي يتطلب التعاون واالن�سجام بني
�أع�ضاء املجموعات الإنتاجية الواحدة كما �أن �أي �شكل من �أ�شكال
التجمع الب�شري بحاجة لإيجاد �سبل الوفاق والت�آلف بني �أع�ضائه
وهذا يعني �أن ال�سلوكيات الفردية واجلماعية يجب �أن تهدف �إىل
وجود حالة من االن�سجام و الت�آلف.
وتربز �أهمية علم النف�س االجتماعي يف حتفيز وت�شجيع احلالة
التعاونية والتكاملية بني �أبناء املجتمع وتقوية الروابط بينهم
ملا ت�شكله من �أهمية يف وح��دة ال�سلوك وبالتايل �إجن��اح العملية
الإنتاجية بغر�س روح التعاون املجتمعي ال��ذي يعطي �شك ً
ال من
�أ�شكال ال�سالم والأمان والطم�أنينة الفردية واجلماعية.
ففي هذا امل�ستوى العملي يقدم علم النف�س االجتماعي دوره
ب�صفة مراقب من جهة وب�صفة حماكم من جهة ثانية وبالتايل يقوم
بعملية تقومي احلالة ال�سلوكية والدفع باجتاه �أف�ضل ال�سلوكيات
عرب �إما املمار�سة العملية من قبل خرباء علم النف�س وجعلها القدوة
للآخرين �أو من خالل التحفيز املادي ويعد التحفيز املادي �أف�ضل
طريق و�أح�سن قوة تدفع باجتاه ال�سلوك ال�صحيح عرب الو�صول �إىل
عالقة التنا�سب بني ال�سلوك والتحفيز.
العمل مع الآل��ة يفر�ض �سلوك ًا حم��دد ًا يتنا�سب مع عمل الآلة
و�سلوك ًا تعاوني ًا مع ال�شريك يف العمل يف الق�سم الثاين من الآلة
وهكذا تفر�ض الآلة �سلوك ًا تقني ًا و�سلوك ًا اجتماعي ًا يف الوقت ذاته.
كما �أن العمل يف امل�ؤ�س�سات اخلدمية يفر�ض �سلوك ًا عملي ًا و�سلوك ًا
اجتماعي ًا وا�سع ًا يتج�سد يف العالقة بني العاملني بع�ضهم بع�ضا من
جهة والعاملني و�أ�صحاب احلاجات اخلدمية من جهة �أخ��رى كما
يتطلب فهم ًا وا�ضح ًا وعملي ًا للن�صو�ص القانونية التي بنيت عليها
ومن �أجلها امل�ؤ�س�سة اخلدمية.
ومهمة علم النف�س االجتماعي هنا هي خلق التكيف الأف�ضل
للعاملني مع واقع عملهم من جهة والتكيف مع الرغبات الذاتية
واحلاجات املادية املحققة من خالل ممار�سة هذا العمل من جهة
ثانية.
علم النف�س االجتماعي وامل�ستوى الثاين:هذا هو امل�ستوى النظري الذي يقوم على و�صف الواقع وحتديد
م�شكالته بدقة متكّن من تقدمي الأفكار املنا�سبة حلل الإ�شكاالت
القائمة بو�ضع احللول املنا�سبة لهذه امل�شكالت و�إيجاد املربرات
العقلية واملنطقية التي ت�ستطيع الأدمغة الب�شرية مب�ستوياتها
املختلفة ا�ستيعابها بل والإميان بها باعتبارها متوافقة مع امل�صالح
الفردية واجلمعية يف �آن مع ًا ,هذا من جهة و�أي�ض ًا ممكنة التنفيذ
من جهة �أخرى.
فالفكر هنا ناجت الواقع يف م�ستوييه التحليلي والو�صفي �أي يحلل
وي�صف املعطيات املوجودة على �أر�ض الواقع كما هي وفكر يقوم على
البحث يف احللول الناجعة �أي املنا�سبة لتخطي العقبات �إن وجدت
وهو من جهة �أخ��رى فكر حتري�ضي �أو ت�شجيعي ملا يجب �أن يكون
�أي يدخل يف جمال حتري�ض النف�س عرب حماكاة اجلانب الغريزي
والعقلي عند الأف���راد واجلماعات مبعنى �أن��ه يحاكي احلاجات
املادية والعقلية والروحية للكائن الب�شري ويعمل على تلبيتها
ب�أف�ضل ما ميكن.
وتقع هذه املهمة على عاتق امل�ؤ�س�سات التعليمية والإعالمية
والثقافية.
وم��ن خ�لال ما تقدم نكت�شف م��دى ترابط بل وت��داخ��ل هذين
العلمني وحاجة كل منهما للآخر.
فمهمة كال العلمني العمل على �إزالة ال�سلوكيات ال�سلبية وامل�شاعر
ال�سلبية عند النا�س من ح�سد وحقد ومنيمة وغ�ش وخداع ...الخ
وبالتايل �أحقاد و�صراعات عبثية ت�صنف علمي ًا و�أخالقي ًا ب�أنها
�أمرا�ض نف�سية واجتماعية.
وهنا ت�صنف �سيئات الأخ�لاق ك�أمرا�ض و�سيئات الأخ�لاق هي
كل ما يحكم عليه باخلط�أ كفعل �أو قول لأنها خلل فهي �إذ ًا �شوائب
غريبة عن جوهر النف�س الب�شرية ومهمة الرتبية وعلم النف�س
االجتماعي مع ًا هي �إع��ادة ه��ذا اجلوهر �إىل مكانه احلقيقي يف
واجهة ال�سلوك وواجهة الكلمة النطق.
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ومتى  ..تحُ ّر ُرنا النواع ُري التي
ظ ّلتْ ُ
ْ
باكية..؟
حلز ِن َك
ومتى تقولُ لها :ارجعي..؟؟
هي مل تكنْ ..
باملطمئنة،
ِ
ْ
مل تكنْ بالرا�ض ّي ْة..
ّ
�شيء!!...
لي�س
ِ
كمثله ٌ
ويظل َ
أحزان مملكة
و�سعتْ من ال ِ
وقد ِ
أحياء..
من املوتى ..من ال ْ
احلياء..
ُهم
وال يقود ُ
ْ
ْ
حامية..
نح َو نا ٍر
ال�شم�س
فمتى تدو ُر
ُ
فجرنا..؟؟
يبز ُغ ُ
ومتى تدو ُر حيا ُتنا ..ناعو ُرنا..
ومتى �سنحيا
�سرتجع
�أو
ُ
َ
ْ
مطمئنة  ..را�ضية..؟؟!!

أصوات
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كلُّ الدروب ت�ؤدي
�إلى دم�شق

•حممود ال�شاعر

يف كل م�صيبة تطال الوطن العربي فتّ�ش دائم ًا عن (�إ�سرائيل) ,فهي الأحجية
التي ال ت�ستع�صي على من خرب تاريخها املخادع وعرف �أ�ساليبها امللتوية حلماية
كيانها املزعوم فهي من روج��ت للربيع الدموي يف املنطقة العربية وا�ستخدمت
خملبها الإرهابي القذر يف �سورية لأنها ر�أ�س املقاومة وحربتها ,ي�ساندها يف ذلك
رهط من رعاة اخلليج من الإخوان والوهابية ممن قدموا فرو�ض ال�سمع والطاعة
للأمريكي والإ�سرائيلي و�أطلقوا الر�صا�صة الأخرية على ملف الق�ضية الفل�سطينية
بعد �أن نامت �ضمائرهم عن �أحقية ال�شعب الفل�سطيني يف ا�سرتجاع �أر�ضه وحتريرها،
فال�سعودية الغارقة يف نزاعاتها القبلية �ضد �إخوة النفط والإره��اب وال�ساعية
ت�صم �أذنيها اليوم عما يح�صل يف الأق�صى
لق�ضاء �شهر ع�سل التطبيع مع (�إ�سرائيل) ّ
وت�سعى لتحرمي مقاومة العدو وتكفري كل من يحمل ال�سالح يف وجه (�إ�سرائيل)
املذعورة �أ�ص ًال من هدنة اجلنوب التي ترى فيها تهديد ًا مبا�شر ًا لإرهابييها يف
املنطقة وتتذرع بتمدد نفوذ حمور املقاومة هناك ،الأمر الذي � ّ
أق�ض م�ضجع نتنياهو
ف�صرح �أخري ًا بقدرته على الت�أثري يف اجلنوب ال�سوري من خالل دعم التنظيمات
الإرهابية هناك واحت�ضانها و�أبدى �أطماعه الوقحة يف املنطقة ،لكن املتتبع ل�سيل
االنت�صارات التي يحققها اجلي�ش ال�سوري يدرك جيد ًا حجم املخاوف الإ�سرائيلية
و�أ�سبابها.
ولأن ال��دروب كله ت���ؤدي �أخ�ير ًا �إىل دم�شق بو�صفها قلب العروبة الناب�ض
يقر �أخري ًا
وحربة املقاومة التي ال تنك�سر كان البدّ للمتغطر�س الأمريكي �أن ّ
ب�أحقية الدولة ال�سورية يف حماربة الإره��اب ويتحدث عن وقف �شامل لإطالق
النار يف �سورية.
ي�شاركه يف ذلك نظريه الفرن�سي الذي حتدث ب�ش�أن حتقيق مفاو�ضات من دون
�شروط م�سبقة ودون امل�سا�س بال�سيادة ال�سورية ،مما ي�شكل انقالب ًا جذري ًا يف
مواقف تلك الدول املعادية التي ظلت مت�شبثة ب�آراء مناه�ضة لقيام دولة �سورية
موحدة ذات �سيادة م�ستقلة على مدى ال�سنوات ال�سابقة ،وال يخفى على �أحد �أن
تلك الت�صريحات كانت نتيجة حتمية لالجنازات الع�سكرية وامليدانية التي حققها
اجلي�ش ال�سوري وانهيارات متتابعة بني �صفوف داع�ش والن�صرة وف�شل ذريع ُمني به
الإرهاب بعد �أن عجز عن �إخ�ضاع �سورية والنيل من �صمودها بالإ�ضافة �إىل خ�شية
تلك الدول من ارتداد الإرهاب �إليها بعد ظهور بوادر �إرهابية يف مناطق خمتلفة
من العامل.
�إن تقدم احلديث عن حماربة الإرهاب يف �أروقة جينيف  7والبحث عن �أ�ساليب
مكافحته �ضمن ال�سالل الأربع املتفق عليها يدل على تطور يف املوقف الدويل جتاه
ال�ش�أن ال�سوري ويب�شر بحلول �سيا�سية ناجعة يف حال �صدق النيات واتخاذ مواقف
جدية يف هذا ال�ش�أن ،وعلى من يرفع �صوته عالي ًا يف دعوة �صادقة ملكافحة الإرهاب
�أن ي�ضع يده بيد احلكومة ال�سورية واجلي�ش ال�سوري وين�سق معهما لأن ذلك هو
ال�سبيل احلقيقي للق�ضاء على الإره��اب و�سحقه واجتثاثه من جذوره وتخلي�ص
العامل من �شروره ما تقدم منها وما ت�أخر.

زمل قلبي
•روال عبد احلميد
يف ال�سماء
�أرى م�شكاة معلقة
و�أرى قلبك ينو�س
مابني �شرق قلبي وغرب �شرياين
و�سرب ميامات تطري
تغطي املدى
وحتط على مروج ق�صيدتي
�أنت كلمتي
�أنت الق�صيدة
••••••••••••••
�صغرية فراخ ولعي
حتاول الطريان وال ت�سعفها الأجنحة
�صغرية �أنا
قدماي ال تثبتان
و�ضفائري م�شتعلة
ام�سك يدي
ع ِّلمني كيف �أراق�ص الأخيلة
ام�سك قلبي
فالبيادر فيها تنادي خيوال �شهباء
تنادي عينيك
ف�أر�سل ميامتني تلونان �سعف �أوردتي
كي ين�ضج القمح
كي تن�ضج الق�صيدة
•••••••••••••••••••••
�صغرية الأر�ض
ال تت�سع لب�ساتني التوليب
املتدثرة ب�شوقي
وبعيد جد ًا �أنت
قل للنيازك �أن تهد�أ
قل لأوراق ال�سنديان �أن تنتظر
زمل قلبي
فاحل�صان الأ�شهب يعدو يف حقوله
والثلج ينهمر
وجنمة ال�صباح النائمة فيها ترجتف
ويحلق ن�سر هناك
يف خملبه خامت �سليمان
زملني ف�أنا �صغرية
واحلكايا مذنبة ورمادية
••••••••••••••••••••
على �صخرة �سيزيف �أنام
و�أ�سمع خرير املاء
و�ضفائري يف جزيرة يف فم احلوت
و�أنت فار�سي
ناد جنودك
ناد الهدهد كي ي�أتيك بعر�ش من رياحني
ناد الغيوم فلتمطر
فلتنبثق الينابيع من ال�صخرة
وزمل قلبي
••••••••••••••••••••••

قضايا وآراء
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�أ�سفار الك�شف
•د.طالب عمران

كتاب «يف رحاب الن�ص امل�سرحي»
• د.وليد ال�سراقبي

-1-

�أ�سفار الهند

ارتبطت الهند يف ذاكرتي باجلمال وال�سحر والعوامل املجهولة ،التي حت�س
مبتعة كبرية و�أنت تكت�شفها.
ع�شت هناك �سنوات الدرا�سة الطويلة وكلما تعمقت يف التوغل يف جوها �شدين
ال�سحر �إىل الأعماق لألج �إىل جمالية الأ�سطورة املده�شة املذهلة .عوامل قائمة
بذاتها من العفوية والب�ساطة ،تثري يف مكامن النف�س �شجون الإن�سان املكبوتة،
وبحثه عن خوارق كانت �شيئ ًا غام�ض ًا ا�ستع�صى فهمه حتى على فتوحات العلم..
وترجعه �إىل عفويته وبدائيته ال�صادقة امل�ساملة الوديعة.
جتولت يف والياتها ،ع�شت يف عمق عواملها بني الهاريجان – املنبوذين  -وبني
الرباهمان – الطبقة العليا املو�سرة  ..-قد تت�شابه املدن والقرى يف ال�شكل ولكنالعمق يختلف ،الكل يلتقون يف �سعيهم نحو �سعادة جمهولة يف االلتحام مع املعتقدات
التي ظلت م�سيطرة عليهم لآالف ال�سنني ،من دون �أن ت�ؤثر عليهم ح�ضارة مادية
فاقت يف تطورها كل احل�ضارات ال�سابقة.
بني �أغ��را ال�شاخمة ب�آثارها ،وبتاج حملها الرائع ،وهو قرب (ممتاز) حبيبة
(�شاه جهان) التي �أجنبت له �أربعة ع�شر ولد ًا وماتت بني يديه وهي تطلب منه �أن
يخلدها يف �أثر باق وكان تاج حمل ،بعمارته البديعة الأنيقة وقد زاد زمن بنائه
على ع�شرين عام ًا وكلف املليارات� ،إىل جيبور مدينة املهراجات والتجار والتحف
والقالع العالية..
�إىل(هاري دوار) حيث يحجون كل عام لالغت�سال والتطهر مبياه الغاجن والتعبد
بني يدي الآلهة التي انت�شرت معابدها هناك� ،إىل (�أليغار) املدينة املزدحمة
املنطوية على ماليني الفقراء يكدحون يف �سبيل لقمة العي�ش وينت�شر املنبوذون يف
حمطة قطاراتها وبني �أ�سواقها ال�ضيقة.
�إىل بومباي رئة الهند البحرية ،يف التجارة وال�سياحة و�أ�سواق املال �إىل كلكتا،
مدينة الع�شرين مليون ن�سمة ،حيث ينت�شر الفقراء على الأر�صفة� ،إىل مدرا�س
عا�صمة اجلنوب ،ب�شاطئها ال�ساحر و�أ�شجارها العمالقة طويلة العمر� ..إىل ك�شمري
�أجمل مناطق العامل ب�أوديتها وبحرياتها وينابيعها و�سفوحها املمتدة من الهيمااليا
برتا�ص وجمالية ملفتة للنظر.
حتى عواماتها املنت�شرة فوق البحريات والأنهر،
ّ
كل مدينة لها �سحرها اخلا�ص ،و�شكلها ،وعمقها  ،ولكل والي��ة من الواليات
الـ ( )26لغتها وكتّابها و�أدبها ..وفنّها ..بل وعلمها� ..شعوب متباينة يف اللغة،
متكاتفة يف انتمائها �إىل الهند العظيمة رغم كل الفنت اخلارجية لزرع ال�شقاق
والت�شجيع على االنف�صال..
ال��والي��ات ال�شمالية والو�سطى حتى بومباي ،يتقن �سكانها اللغة الهندية
جميعهم ،ويف اجلنوب وال�شرق هناك التاميلية والكجراتية والبنغالية واملالبار ّية
وامليزورامية والآ�سامية ..والإجنليزية توحد اجلميع ،يف طلباتهم ودرا�ساتهم
و�شهاداتهم ووظائفهم وم�ؤ�س�ساتهم..
•••
على �ضفاف الغاجن يف اهلل �آباد� ،أو يف بنار�س (�أو فاران�سي – كما ي�سمونها يف
الكتابات ) يحرقون موتاهم ،واخل�شب امل�ستعمل يكون قلي ً
ال عند الفقراء ،وخملوط ًا
بال�صندل وكثري ًا عند الأغنياء ،وطريقة احلرق واح��دة ،تغط�س اجلثة بالنهر
لثالث مرات ،وتتلى عليها الأدعية واالبتهاالت قبل �أن يحرقها قريب لها ،االبن
الأكرب �إذا كانت اجلثة رج ً
ال متزوج ًا �أو امر�أة متزوجة ،و�أخ �إن كانت امر�أة عازبة.
�أما الكاهن الأعزب والطفل حتى الثامنة من عمره فتلقى جثثهم يف النهر بعد �أن
تربط اجلثة بثقل ي�شدها نحو الأعماق ..الرجل يلف بالأبي�ض ،واملر�أة بالأحمر..
ويجمع الرماد ويو�ضع يف �آنية من النحا�س ،تلحم وتلقى يف النهر ..والكل �أمام املوت
�صامتون البكاء ،النحيب الزيارات للقبور – لأنها غري موجودة – الهندو�س يحرقون
املوتى وكذلك ال�سيخ .والأرملة التي كانت تندفع نحو حمرقة زوجها لتموت معه،
�أ�صبحت ترتدي لبا�سها الأبي�ض وتظل حمافظة على انزوائها منغلقة مدى احلياة
تربي �أبناءها �إذا كان لها �أبناء �أو تنزوي منغلقة وحيدة �إن كانت بال ن�سل..وقد
�أبطلت عادة حرق املر�أة مع زوجها امل ّيت منذ زمن غاندي ونهرو..
ً
مما حملته عن الهند حاولت �أن �أ�ضعه يف هذه الأ�سفار حماوال �أن
الكثري الكثري ّ
�أعبرّ عنه ب�أ�شكال خمتلفة.

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

�أه��داين ال�صديق م�صطفى �صمودي رئي�س احتاد
الكتّاب ،يف حماة ،كتابه الأخري الذي يحمل عنوان ًا
م��غ��ري�� ًا ه��و ((يف رح���اب الن�ص امل�����س��رح��ي)) ،ومن
�إ����ص���دارات احت���اد الكتاب ال��ع��رب بدم�شق� ،سل�سلة
الدرا�سات ،)3( ،ل�سنة 2015م.
يقع الن�ص املطبوع يف (� )153صفحة ،من القطع
املتو�سط.وعلى �أين بعيد كل البعد عن اخت�صا�ص
ّ
امل�سرح ،وحتقيق ًا لرغبة معدّ الكتاب نف�سه يف �أن يقف
على ر�أيي يف الكتاب وموقفي منه� ،شرعت يف قراءة
جم َّردة عن الأهواء ،منزَّهة عن اقتنا�ص امل�آخذ؛ ف�إن
املرء يبقى بحاجة �إىل معارف �أخرى غري التي ي�أكل
منها لقمة عي�شه.
َّ
ُ
هدف))
ت
ا�س
فقد
��ف
ل
�
أ
��ن
م
((
مقولة
وانطالق ًا من
ِ
َ ْ
تب�صر ال قراء َة تزجية
كانت قراءتي للكتاب قراءة ّ
فراغ ،م�ؤم ًال �أن �أحقق بع�ض ًا من رغبته التي �أ�شرت �إليها
فيما �سلف ،فلم �أدع الكتاب �إال وقد و�صلت فيه �إىل �آخر
و�سجلت على حوا�شيه ما عنّ يل من مالحظ ،قد
كلمةّ ،
تخطئ وقد ت�صيب.
وملا كان للت�أليف �أ�صوله وقواعده ،وال يُعدّ امل�ؤلّف
م�ؤلّف ًا �إذا مل يكن م�ؤلّفه مت�سل�س ًال وفق منهج علمي
و�ضعت فيه الكتب والأب��ح��اث ،وقفت م��ط�� ّو ًال عند
املنهجي الذي �صبت فيه الأفكار ،فكانت وقفتي
القالب
ّ
الأوىل عند منهجه (!)،وم���ا يتبع ذل��ك من توثيق
ومرجعية .املنهج:
ل���ع ّ
���م ال��ك��ت��اب ع���ام���ة هو
���ل �أ����ص���دق و����ص���ف ي���ع ُّ
((التقمي�ش)) التي ابتليت به حركة الت�أليف يف
زماننا فال منهجية يتفي�أ ظاللها ،وال مقدمات ُت ْ�سلم
�إىل نتائج ،وال ف�صل مي�سك بتالبيب �آخر ويف�ضي �إليه،
وال �صوى من ِفك ٍْر ّ
منظم يتهدَّ ى بها.
�إن الكتاب ال يتعدّ ى مقوالت ملفّقة من هنا وهناك،
وال يتجاوز عبارات ف�ضفا�ضة ،وم�صطلحات غائمة،
((فم�صطلح (الدراما) مل يكن يعبرّ تعبري ًا مطابق ًا
ملعناه اخلا�ضع لل�صراع الذي هو � ُّأ�س امل�سرح (احلوار،
احل��دث ،الفعل) .وه��ذه امل��ق��والت الأم�شاج حملتها
مناهج �أم�شاج �أي�ض ًا ،ف�ضاعت املنهجية من تاريخية،
و�أخرى اجتماعية ،وثالثة نف�سية)).
ويلحق بذلك مبد�أ ((االختيار)) �أو االنتقائية و
اال�صطفائية التي ج��اءت خبط ع�شواء(( ،والأم��ر
َ
إ�سقاط ع��ب��ارات جاهزة على
املرير هو �أنّ هنالك �
القاعدة ،كي تتالءم فكرة التقعيد مع ما هو مطلوب،
الدراما ،ك�سر الإيهام ،اخللط بني الأجنا�س الأدبية،
اخللط بني املنظومة الغنائية وال��درام��ا بال�صورة
املعجمية)).
لنلحظ اخللط يف املنهج التاريخي ،فقد ُخ ّيل �إليه
�أن��ه يف �ص 13يعر�ض للم�سرح القدمي عند اليونان
ث��م يقفز �إىل علي عقلة عر�سان ،ث��م ينك�ص على
عقبيه �إىل اجلاحظ� ،أو ينتقل نقلة مبا�شرة من ع�صر
اجلاهلية �إىل الع�صر احلديث متخطي ًا مراحل زمنية
كثرية.
ولنلحظ – منهجي ًا �أي�ض ًا – وجود مقدمتني للكتاب
ب ُعجره و ُبجره ،والثانية مقدمة لكل ف�صل من ف�صول
الكتاب .وما ي�ؤكد �أن الكتاب يف جممله مقوالت �أم�شاج
�أن فقره غري مرتابطة ،وال ت�سلم �إحداها �إىل الأخرى.
وال علم يل بو�ضع هذه الإ�شارة (=) �أمام كل فقرة ،مع
�أنها �إ�شارة لي�س هذا مو�ضعها �أو ًال ،وهي من اخرتاع
العامل اجلليل حممود حممد �شاكر الذي ي�ستخدمها
�إذا طالت الرتاكيب وابتعد املبتد�أ عن اخلرب وكانت

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

بينهما جمل متواترة ،فجعلها �إ�شارة ربط لي�س غري.
ثم ما عالقة مقدمة الف�صل الأول ( هل عرف
العرب امل�سرح قدمي ًا) بالف�صل كله؟ قال فيها(( :قال
ابن ر�شيق يف كتابه العمدة� :إذا قر�أمت �شيئ ًا يف كتاب
اهلل ومل تعرفوه ،فاطلبوه يف �أ�شعار ال��ع��رب ،ف���إن
ال�شعر ديوان العرب)) .وقال الر�سول الكرمي حممد
�صلى اهلل عليه و�سلم(( :ال تد ُع العرب ال�شعر حتى
ت��دع الإب��ل احلنني)) وق��ال��وا� :إن اخلليل بن �أحمد
الفراهيدي هو ال��ذي جمع بحور ال�شعر ...ن�صو�ص
تقر �أن ال�شعر والغناء كانا موجودين عند
وا�ضحة ّ
ً
العرب قدميا (و�إذا وجد الن�ص بطل االجتهاد) ))؟!
�ص.11
فهل يحتاج احلديث عن ن�ص م�سرحي عند العرب
ال�صلة بال�شعر �أو
قدمي ًا �إىل كل هذه املقدمات ذات ِّ
الغناء؟ وما عالقة اخلليل وجمعه (؟!) بحور ال�شعر
بامل�سرح؟!.
�أم��ا ما رواه على �أن��ه ق��ول الب��ن ر�شيق فهو خطل
وخط�أ ،والقول البن ع ّبا�س ،ر�ضي اهلل عنه ،ذلك �أنه
للمف�سرين �أن ي�سلكوا هذا امل�سلك ،فهو
هو الذي �سنّ
ّ
القائل(( :ال�شعر دي��وان العرب ،ف���إذا خفي عليهم
احلرف من القر�آن الذي �أنزله اهلل تعاىل بلغة العرب
رجعوا �إىل ديوانها ،والتم�سوا معرفة ذلك منه)) كنز
الكتاب �ص.143
�ألي�س من اخللل املنهجي �أن يكون لكل ف�صل من
ف�صول الكتاب ((مقدمة)) ،وللكتاب مقدمة عامة؟!.
وه��ذا و�أمثاله يف�ضي بنا �إىل القول�(( :إن الوعي
املعر ّ
يف الذي ينبئ بوعي جمايل معينَّ متعدِّ د ،ومبعنى
�آخر غياب الر�ؤيا الوا�ضحة لتحليل اخلطوات التي
ي�سري الن�ص امل�سرحي عليها جمالي ًا ،وهذا ما ن�شهده
يف الن�صف الأول من الكتاب �أو يف الف�صول الأوىل
بالتحديد)).
ومما هو تابع ملا �سبق من جهة املنهجية ،قيام الكتاب
مفتقر للتجزيء ،والتف�صيل ،وهما
على التعميم ،فهو
ٌ
�أ�سا�س العمل النقدي وال ي�ؤ�س�س التعميم ً
بنية نقدية.
ففي الكتاب – �إذا �أمعنا النظر– مو�ضوعات عري�ضة
ف�ضفا�ضة اقت�ضبت اقت�ضاب ًا ،ما ن�أى بها عن التف�صيل
النقدي .وه��ذا ي�ؤكد م�� َّرة �أخ��رى �أن الكتاب جملة
من املقاالت املتناثرة ،وهي مقاالت �صحفية مفتقرة
�إىل الأ�س�س النقدية املنهجية القائمة على مقدمات
�سليمة تف�ضي �إىل نتائج �صحيحة.
ويلحق بذلك ال�سطحية يف املعاجلة ،وه��ذا عائد
�إىل عدم التع ّمق يف تناول الأدوات النقدية احلديثة
للبنية الفنية ،فن�أى �صاحب الكتاب عن م�صطلحات
دقيقة (الإرها�ص) ،العمق الدرامي ،ودلف �إىل عر�ض
املو�ضوع عر�ض ًا �سطحي ًا قائم ًا على النظر �إىل امل�سرح
على �أنه �صراع منطي.
ويف الكتاب – منهجي ًا – قفز فوق املعايري ،وانتقال
بطريقة الوم�ضة ،فلم يكن يف الدرا�سة (!) غو�ص
يف عمق احل��وار ،وعمق ال�صراع واحل��دث ،وفيه غ�ض
النظر عن املدار�س امل�سرحية احلديثة يف امل�سرح على
نحو جدي واقعي ،كم�سرح العبث ،وم�سرح بريخت.
ويعك�س اخللل املنهجي يف الكتاب (!) �إ�صراره على
مزج امل�سرح بالدين ،فقد خفي عليه الفرق بني القر�آن
وامل�سرح ،فالن�ص املقد�س (ال��ق��ر�آن) حالة مطلقة،
وامل�سرح ب�شري ن�سبي ،ولذا كان ت�شخي�صه لـ (اهلل) يف
حوار تطاو ًال على املقد�س وافتئات ًا عليه ،فقد حاول
م�سرحة احل��وار ال��ذي جرى بني (اهلل) و(�إبلي�س)
وهذا عبث يف املقدّ �س� .ص. 24 ،23 ،22

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
hotmail.com@alesboa2016
• يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا لزم األمر.
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�أعالم

د .ميخائيل �إبراهيم الأ�سعد

ولد يف امل�شتى عام .1932
تتلمذ يف مدر�سة امل�ش��تى االبتدائية،
وانتق��ل منه��ا �إىل �إعدادي��ات حل��ب،
فدار املعلمني االبتدائية فدار املعلمني
العلي��ا (كلي��ة الرتبي��ة) ،عم��ل بع��د
ح�ص��وله عل��ى �أهلية التعليم امل�س��لكي
مدر�س�� ًا يف دار املعلم�ين االبتدائي��ة
لث�لاث �س��نوات� ،س��افر بعده��ا �إىل
الوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة حي��ث
ح�ص��ل على �ش��هادة الدكتوراه يف علم
النف�س ال�س��ريري والبحث فيه ،وعاد
�إىل �سورية عام  .1958يعمل �أ�ستاذ ًا
يف كلي��ة الرتبي��ة بجامع��ة دم�ش��ق،
وانتق��ل منها �إىل كلية الآداب والعلوم
الإن�سانية يف اجلامعة اللبنانية حيث
يعم��ل مدر�س�� ًا لعلم النف�س ال�س��ريري
وللقيا�س��ات النف�س��ية ال�شخ�ص��ية
ولطرائق البحث.
ع�ضو جمعية البحوث والدرا�سات.
م�ؤلفاته:
ـ علم اال�ضطرابات ال�سلوكية .1976
ـ الإح�ص��اء النف�س��ي وقيا�س القدرات
العقلية.1977 ،
ـ يف قيا���س ذكاء الأطف��ال ال�س��وريني
.1978
ـ التع�صب الفئوي .1979
ـ م�شكالت الطفولة واملراهقة .1980
ـ �شخ�صيتي كيف �أعرفها .1981
ـ التناظ��ر يف �س��بيل اكت�ش��اف الآخ��ر
.1982
ـ انزع القناع كن نف�سك .1982
ـ طفلك واجلن�س .1984
ـ فنون البحث يف علم النف�س .1986
ـ املر�شد �إىل العالج النف�سي .1987
ـ ف��ن الع�لاج النف�س��ي وممار�س��اته
.1988
ـ �شخ�صيتي �أعرفها .1990 -
ـ ال�سيكلوجليا املعا�صرة .1990 -

أخبار

•�أ.حممد حديفي

حرب ال�صدور امل�شرعة
ل�صدورهم امل�شرعة لر�صا�ص القتل والظلم والطغيان،
ولإرادت��ه��م التي ارت�ضت امل��وت بعزة وك��رام��ة وفخار،
ولهاماتهم العالية التي ال تعرف االنحناء ،للدم الطهور
امل�سفوح �ألق ًا فوق تراب فل�سطني ،لزغاريد الثاكالت وهن
ي�ستقبلن فلذات �أكبادهن ملفوفة ب�أعالم فل�سطني ،لثقافة
احلجر وال�سكني وهما ما تي�سر من �أ�سلحة للفل�سطينيني،
ل�ضوء الفجر والن�صر الذي يربق �ألق ًا يف القلوب والأوردة،
لكل ه�ؤالء نقف بكثري من االحرتام والإجالل ونحن ن�شاهد
فل�سطني برجالها ون�سائها و�شيوخها و�أطفالها تنتف�ض يف
وجه الظلم والطغيان لتقول للعدو ال�صهيوين الذي �شحذ
�أنيابه وا�ستنفر تر�سانته الع�سكرية ال�ضخمة واملكد�سة
منذ عقود لقتل العزل والأبرياء الذين اختاروا املوت على
عي�ش الذل وارت�ضوا التجويع والتنكيل على �أن تنحني
ر�ؤو�سهم �أو تك�سر �إرادتهم ومينعون من عباده اخلالق الذي
�إليه يرجعون ،وبحباله ي�ستم�سكون ،ولإرادت��ه �سبحانه
يتمثلون..
مل �أ�سمع ب���أن هنالك �شريعةً يف الكون متنع من �إقامة
�شعائره الدينية للتقرب من خالقه كما يفعل الكيان
ال�صهيوين اليوم ،ويف حقيقة الأمر �أن �سلوك العدو هذا
مل يكن مفاجئ ًا لأحد فهو ومنذ زمن طويل بعيد يحاول
ال�سيطرة على القد�س وامل�سجد الأق�صى لأنه يدرك متام ًا
ب���أن هذا امل�سجد ي�شكل رم��ز ًا مقد�س ًا يجمع امل�سلمون يف
العامل كله على قدا�سته و�أحقية امل�سلمني به فهو بالن�سبة
�إليهم ثاين احلرمني ال�شريفني وبه �صلى الر�سول الأعظم
(�صلى اهلل عليه و�سلم) حني عرّ ج �إىل ال�سماء و�أ�سرى من
امل�سجد احلرام �إىل امل�سجد الأق�صى ومن هنا ت�أتي �أهمية
هذا امل�سجد وقد�سيته بالن�سبة �إىل امل�سلمني كل امل�سلمني..
يف مرات عدة ويف �أزمانٍ متفاوتة حاول الكيان ال�صهيوين
اال�ستيالء على امل�سجد الأق�صى بحجج واهية وادعاءات
باطلة ب�أن هذا امل�سجد ي�ضم حائط املبكى الذي هو ملك
لليهود مدعي ًا �أن ملكية امل�سجد برمته تعود �إليهم ،ومن هنا
ف�إن امل�سلمني ال ميلكون حقَّ دخوله و�إقامة �شعائرهم فيه،
وكثري ًا ما تكررت اعتداءات ال�صهاينة على امل�صلني داخل
حرم امل�سجد حتى �إن بع�ض املجرمني قتل �أع��داد ًا كبرية
من امل�صلني الفل�سطينيني داخل حرم امل�سجد وهم ي�ؤدون
فري�ضة ال�صالة بطريقة مل يفعلها ب�شر من قبل ،وهذا ما
ي�ؤ�شر �إىل �أن ه���ؤالء املجرمني ال قلب لهم وهم ميتل�ؤون
حقد ًا وي�ضمرون ال�شر لكل من خالف دينهم و�شرائعهم
�إ�ضافةً �إىل �أنهم امتهنوا القتل طريقة حلل خالفاتهم مع
الآخرين حتى لو كان ه�ؤالء هم �أ�صحاب احلق و�أ�صحاب
الأر���ض التي فوق ترابها ن�ش�ؤوا وقد ورثوها عن الآباء
والأجداد حر ًة �أبية م�ستقلة من دون �أن يدن�سها غا�صب �أو
حمتل� ،إال �أن الكيان ال�صهيوين وبدعمٍ من الغرب امل�ستعمر
وعلى ر�أ�سه الواليات املتحدة الأمريكية خططوا لتمكني
ال�صهاينة من �سلب الأر���ض وت�شريد �أهلها بعد �أن دمروا

منازلهم و�أجربوهم على النزوح �إىل جميع بقاع الأر�ض
ليعي�شوا م�شردين �أذالء يعانون تباريح الغربة بعيد ًا عن
الأر���ض التي فوقها ن�ش�ؤوا ومن مائها املقد�س �شربوا ويف
م�سجدها املقد�س �أدوا فرائ�ض ال�صالة..
وهنا �أم��ام ما ح�صل يف املا�ضي وما يح�صل الآن وما قد
يح�صل يف امل�ستقبل لنا �أن نت�ساءل بكامل حقنا يف ال�س�ؤال..
ترى �أين ه���ؤالء العرب وامل�سلمني الذين ن�صبوا �أنف�سهم
حما ًة لل�شريعة والذائدين عن ر�سوخها وا�ستمرارها؟؟ �أين
هم الآن مما يح�صل يف املقد�س؟
وب�أي وجهٍ �سيقابلون اهلل وهم الذين ادعوا ب�أنهم حملوا
راي��ة �إ���س�لام��ه لي�سهروا على حماية الأر����ض وحماية
املقد�سات؟؟
�أعتقد �أن �أ�سئلة امل�سلمني الآن ال حتتاج �إىل الكثري من
التعمق يف التفكري لإيراد الأجوبة عنها!! لأن ما ن�شاهده
الآن من العرب امل�سلمني وبخا�صة ع��رب اخلليج وعلى
ر�أ�سهم ال�سعودية حيث جندهم يت�سابقون لطلب ود الكيان
ال�صهيوين ويحر�صون على مر�ضاته من �أجل م�ساعدتهم
يف قمع �شعوبهم وا�ستمرارهم فوق كرا�سي عرو�شهم التي
�شيدت على �أ�س�س من زور وبهتان ال يحتاج املرء �إىل الكثري
من التفكري ليك�شف زيفها وبطالن ادعائها يف احلر�ص على
امل�سلمني ومقد�ساتهم وهنا كيف نف�سر ما يحدث يف اليمن
و�سورية وليبيا والعراق وما قد يحدث يف �أقطار عربية
�أخرى ال ندري من هي التي �سيقع عليها االختيار يف القادم
من ال�سنوات ،ال ميكن لأحد من ه�ؤالء �أن يدعي حر�صه
على امل�سلمني ومقد�ساتهم وهو من ي�سخر �أمواله الطائلة
وتر�سانات �أ�سلحته ال�ضخمة لغزو ديار امل�سلمني وتدمريها
و�إ�شاعة الفو�ضى وال�ضغينة بني �أف��راد ال�شعب الواحد
وترك �أطفالهم ون�سائهم و�شيوخهم نهب ًا للجوع واملر�ضى
وكلنا يعلم �أن هذه احلرب الظاملة التي ت�شن على �سورية
منذ ما يقارب �سبع �سنوات ما كانت لتكون لو �أن �سورية
ر�ضخت لإم�لاءات الكيان ال�صهيوين ومل تك�سر �أحالمه
بالتو�سع وق�ضم الأر�ض..
من كل ما تقدم نرى �أن الإخوة الفل�سطينيني �إذا ما �أرادوا
ا�ستمرار العي�ش بكرامة فعليهم اال�ستمرار بانتفا�ضاتهم
وموا�صلة الكفاح من دون �أن ينتظروا عون ًا من �أحد ،ومن
يظن �أن ما ي�سمى باجلامعة العربية من�شغلة الآن بحقوق
الفل�سطينيني يكون خماطباً ،فهذه اجلامعة فقدت هيبتها
وفعاليتها وبو�صلتها بعد �أن �أجربت �سورية على مغادرتها
لذلك لي�س �أم��ام الفل�سطينيني يف داخل الأر���ض املحتلة
وخارجها �إال ا�ستمرار ال�صمود والرف�ض وا�ضعني ن�صب
�أعينهم �إن �إرادة ال�شعوب ال تقهر مهما امتلك اعدا�ؤها
من �أدوات القتل والفتك ،و�أن �أهداف ال�شعوب امل�شروعة
البد يف نهاية الأمر من �أن تتحقق و�أن كفاحها وهي ت�سري
م�شرعة ال�صدور البد من �أن ي�صل لريى ال�ضوء يف نهاية
النفق.
mouhammad.houdaifi@gmail.com

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

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

رئي ــ�س التحريــر:

�أ.حممد حديفـي
مدي ــر التحريــر:

د.ح�ســـــن حميــد
هيئـة التحريـر:
�سليمان ال�سلمان  ،عدنان كنفاين
د .عي�سى ال�شما�س  ،فادية غيبور
نبيل نوفل  ،د .نزار بني املرجة

الإ�شـراف الفني:

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

مهـــا ح�ســـن

جديد املوقف الأدبي �سيمياء العنونة بو�صفها حداثة
�ص��در العدد اجلديد من جمل��ة (املوقف الأدبي)
ال�ش��هرية الثقافية التي ي�ص��درها احت��اد الكتّاب
الع��رب ،وا�ش��تمل على امل��واد الآتي��ة :افتتاحية
الع��دد للأدي��ب مالك �ص��قور ــ��ـ رئي���س التحرير،
ج��اءت حت��ت عن��وان (�آراء ور�أي �آخ��ر املتنب��ي)
وفيه��ا يتح��دث ع��ن املتنبي وق�ض��ايا كث�يرة لفت
حيات��ه وتاريخ��ه ومنها ن�س��به ،و�أخب��ار حياته،
وعالقاته مع الآخرين.
يف باب الدرا�سات نقر�أ:
(رواية البالغ رقم  )9لـ د� .سحر عبد اهلل عمران.
و(ال�صالونات الأدبية الن�سائية ودورها يف نه�ضة
املجتمع) لـ حممد عيد اخلربوطلي .و(قراءة يف
جمموعة عندما غنى القمر) لـ هيالنة عطا اهلل،
و(التوظيف التاريخي يف رواية «كتاب دم�ش��ق» لـ

زبري �س��لطان قدوري ،و(ظواهر التفرد الق�ص�صي
و�س�بر احل��االت النف�س��ية يف �أدب ت�ش��يخوف) ل��ـ
�سريعة �سليم حديد.
وزاوية �أ�س��ماء يف الذاكرة ،زاوية لـلأديب عي�سى
فتوح ،عنوانها (�آثار ف�ؤاد ال�ش��ايب الق�ص�صية من
خالل مذكراته).
ويف باب ال�شعر ،نقر�أ ق�صائد لل�شعراء:
د .عي�س��ى دروي���ش ،و�س��ليمان ال�س��لمان ،وعل��ي
جمع��ة الكع��ود ،حمي��ي الدي��ن حمم��د ،وحمم��د
احل�س��ن ،وحمم��د توفي��ق يون���س ،وعب��د الكرمي
يحيى عبد الكرمي.
ونقر�أ ق�ص�ص ًا للأدباء:
هدى و�سوف ،وحممد احلفري ،وحممد علي ديب،
وريا�ض طربة ،و�أمين احل�سن ،وح�سني هالل.

وزاوي��ة (نافذة) للأديبة فلك ح�ص��رية عنوانها
(تلمي��ذة ثائ��رة ودم�ش��قية بامتي��از) .وح��وار
العدد مع ال�ش��اعر فرحان اخلطيب� ،أجرته مرينا
�أوغالني��ان ،وزاوي��ة حمطة للأديب ح�س�ين عبد
الكرمي (البحر فيل�سوف الزبد).
�أم��ا الق��راءات النقدي��ة للع��دد فكان��ت للأدباء:
مريف��ت عل��ي ،وطارق ب��و حالة ،وخلي��ل البيطار،
وحممود نق�شو ،ود .م�صطفى �سالم.
وال�ص��فحة الأخرية لل�ش��اعر بديع �ص��قور جاءت
حتت عنوان (�أوقات للرحيل).
مع املجل��ة ،كتاب اجليب ،وعنوانه (اهلل والفقر)
للأديب الراحل �صديق �إ�سماعيل.

