الثقافـــة
الثقافـــة
ثــــــراء
ثــــــراء
و�سريورة
و�سريورة
تنتهـي
الالتنتهـي

www.awu.sy

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1557" :الأحد 2017/9/24م  3 -حمرم 1439هـ

� 16صفحة

 25ل�.س

جريــدة تعنـى ب�شـــــ�ؤون الأدب والفــكر والفـن ت�صـدر عن احتــــاد الكتـــــاب العـرب فــي �ســوريـــة

•�أ.د.ن�ضال ال�صالح

االفتتاحية

العين ..العيون ()1

امل�سافة التي تف�صل بني مدينة دب ّ��ي حيث ّ
حطت بنا طائرة اخلطوط
اجلوية ال�سورية ومدينة العني حيث ينعقد امل�ؤمتر ال�سابع والع�شرون
لالحتاد العام للأدباء والكتّاب العرب مئة وع�شرون كيلو مرت ًا ،وبني دم�شق
أو�سع من قا ّرة من
التي غادرناها ج�سد ًا ومدينة العني التي كنا من�ضي �إليها � ُ
توحد بيننا الكلمة املبدعة ،واملمجدة لقيم
التوق للقاء زمالء و�أ�صدقاء ّ
احلقّ واخلري واجلمال ،و�أكرب من حميط زاخر بالإرادة �أن تكون دم�شق ،و�أن
تكون ،و�أن تكون ،كما كانت منذ �أ ّول اخللق ،وكما �ستبقى �إىل �آخر اخللق.
قبل �أيام من بدء �أعمال امل�ؤمتر كانت بني �أيدينا التقارير املرفوعة من
الأمانة العامة لالحتاد العام حول غري �ش�أن يعني الثقافة العربية ،واملثقفني
العربي امل�سفوح يف غري مكان من �أر���ض العرب ،والإره���اب،
العرب ،وال��دم
ّ
والتكفري ،والظالم الذي يع�صف ب�أمتنا منذ �سنوات ،وكانت تقارير جديرة
بالتقدير لغري �سبب ،كما كانت العالمات الأوىل للم�ؤمتر جديرة بالتقدير
لغري �سبب �أي�ض ًا ،ومن تلك العالمات التنظيم يف ا�ستقبال الوفود ،والإعداد
اجليد ،واحلفاوة الوا�ضحة ،وقبل ذلك وبعده الوعي ،من امل�شاركني جميع ًا،
ب�أنّ ث ّمة ا�ستحقاقات على هذا امل�ؤمتر �أن ي�ؤديها ليكون ال�صوت ال�صادح بل�سان
الأدباء والكتّاب العرب جميع ًا ،ال املن�ضوين وحدهم حتت عباءة هذه امل�ؤ�س�سة
املعني بالأمة ال بالدولة،
الثقافية �أو تلك من مك ّونات االحتاد العام ،ال�صوت
ّ
واملعبرّ عن �ضمري اجلماعة ال �صوت الفرد ،وامل�ؤ ّرق باحلقيقة ال بظ ّلها.
وكان ذلك حق ًا منذ �أن افتتح امل�ؤمتر �أعمال جل�ساته بكلمة لل�شاعر الأ�ستاذ
حبيب ال�صايغ ،الأمني العام لالحتاد ،التي جهرت ،يف غري موقع منها ،ب�أنّ ث ّمة
م�س�ؤولية ا�ستثنائية ملقاة على عاتق امل�شاركني جميع ًا يف امل�ؤمتر ،هي مواجهة
العربي ،و�أنّ � ّأي
الإرهاب والتكفري اللذين افرت�سا �أجزاء كثرية من اجل�سد
ّ
�شاغل �سوى هذه امل�س�ؤولية والنهو�ض بها �إمنا يعني �شهادة زور على الواقع ال
�شهادة حقّ  ،وحرف ًا للبو�صلة عن م�سارها ال�صحيح ،و�أنّ الكتّاب والأدباء الذين
العربي �أو ذاك �إمنا
ي�ضرمون نار الكراهية والبغ�ضاء بني مك ّونات هذا املجتمع
ّ
هم �شركاء يف ّ
كل نقطة دم ُ�سفحت وت�سفح على �أر�ض العرب.
وللحقّ  ،وله وحده ،كانت كلمة الأمني العام ع َ
ني ماء ،كما يليق با�سم املدينة
ْ
فروت ظم�أ الأدباء والكتّاب العرب �إىل ما ميكن
التي احت�ضنت �أعمال امل�ؤمتر،
العربي يف �أن
اال�صطالح عليه بال�ضرورة الأخالقية الواجبة على املثقف
ّ
ثخن ًا حراب الزيف فيها ،احلراب التي �أدمت
يكون �صوت ًا مبدع ًا للحياة ،ال ُم ِ
العربي بفعل الإرهاب والتكفري و�إرادات �أولئك الذين
غري مكان من اجل�سد
ّ
ارت�ضوا لأنف�سهم �أن يكونوا ث�آليل طافحة بالقيح وال�صديد والدم الفا�سد
العربي� ،إىل الإنهاك ف�إىل املوت ،فيكون لقوى
لينتهي هذا اجل�سد ،اجل�سد
ّ
ال�شر ما �شاءت من الأكذوبة "الربيع العربي" �أن يكون.
ّ
ولنا ،نحن وفد �أدباء �سورية وكتّابها �إىل امل�ؤمتر ،وكما اخرتنا دائم ًا� ،أعني
الوفاء للهوية التي نباهي بها ،العربية ال�سورية ،التي من �أعلى و�أغلى ما
مييزها ،وما مييز معظم �أبنائها ،ال�صداح باحلقيقة .لنا وعلينا واجب تقدير
احلفاوة التي ا�س ُتقبلنا بها ،وال�سيما من الأمني العام الذي مل ي�تر ّدد ،منذ
اللحظة الأوىل للقائنا معه ،يف ت�أكيد �أنه �سيكون �إىل جانب القرار الذي
�سيتخذه ر�ؤ�ساء الوفود فيما يعني مكان انعقاد امل�ؤمتر القادم لالحتاد العام،
�سواء �أكان القرار بالأغلبية �أو بالإجماع ،وهذا ما كان بحقّ عندما طلب
أقر م�ؤمتر
احتاد الكتّاب العرب يف �سورية �أن يكون امل�ؤمتر يف دم�شق ،كما � ّ
اجلزائر ،وما �صدق الأمني العام وعده به( ....يتبع).

دم�شق عا�صمة لالجتماع القادم
لالتحاد العام للأدباء والكتاب العرب

..وجائزة القد�س للثقافة وا إلبداع منا�صفة بين
الدكتور ن�ضال ال�صالح وا أل�ستاذ محمد �سلماوي

قرر امل�ؤمتر ال�سابع والع�شرون لالحتاد العام للأدباء والكتاب العرب املنعقد يف الإم��ارات
العربية املتحدة باالجماع ب�أن يكون االجتماع القادم لالحتاد بدم�شق يف الأ�سبوع الأخري من
هذا العام.
الدكتور ن�ضال ال�صالح رئي�س احتاد الكتاب العرب يف �سورية قال يف ت�صريح له  ..انه “على
مدار يومني �سابقني الجتماع ر�ؤ�ساء االحت��ادات العربية التقيت جممل ر�ؤ�ساء االحت��ادات
والروابط واجلمعيات والأ�سر الأدبية العربية وانتهيت من احلوارات معهم �إىل �أهمية �أن يتخذ
امل�ؤمتر قرارا ب�أن تكون دم�شق عا�صمة عربية لالجتماع القادم لالحتاد العام وقد �أبدى الزمالء
والأ�صدقاء ر�ؤ�ساء الوفود ا�ستجابة طيبة يف هذا املجال”.
و�أعرب ال�صالح عن �شكره للأمني العام لالحتاد العام حبيب ال�صايغ لدعمه ا�ست�ضافة �سورية
لالجتماع القادم لالحتاد ومراد ال�سوداين الأمني العام الحتاد الأدباء والكتاب الفل�سطينيني
ملبادرته القومية النبيلة يف الكلمة التي �ألقاها يف بداية االجتماع بهذا ال�ش�أن وللدكتور عالء
عبدالهادي رئي�س احتاد كتاب م�صر الذي �أكد عمق العالقات التاريخية التي تربط بني ال�شعبني
ال�سوري وامل�صري ولل�شاعر يو�سف �شقرا رئي�س احتاد الكتاب اجلزائريني ،وكذلك للزمالء
والأ�صدقاء ر�ؤ�ساء احتادات العراق ،وموريتانيا ،وتون�س.
ولفت الدكتور ال�صالح �إىل �إن “�سورية التي حتقق انت�صارات عالية وغالية على الإرهاب يف
خمتلف �أجزاء اجلغرافية ال�سورية يليق بها �أن ت�ستعيد عافيتها يف ال�ش�أن الثقايف الذي طاملا
كانت رائدة يف جماله على امل�ستوى العربي”.

جائزة القد�س

هذا وقد اتخذت اللجنة اخلا�صة بجائزة القد�س للثقافة والإبداع قرار ًا بالإجماع على منح اجلائزة
لهذا العام منا�صفة بني الدكتور ن�ضال ال�صالح رئي�س احتاد الكتاب العرب يف �سورية تقدير ًا لنتاجه
الأدبي والنقدي والأ�ستاذ حممد �سلماوي رئي�س احتاد كتاب �آ�سيا و�أفريقيا.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن االحت��اد العام للأدباء والكتاب العرب مينح هذه اجلائزة ب�شكل �سنوي
ل�شخ�صيات �أدبية وثقافية عربية لها مكانتها يف احلياة الثقافية العربية .
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• زبري �سلطان

زل��زال كبري فجره �أبطال اجلي�ش العربي ال�سوري
وهم يف الطريق لتحرير الأر���ض ال�سورية من رج�س
الإرهاب ،و�إعادة الأمن والأمان �إىل كل بقعة من بقاع
�أر���ض الوطن .زل��زال هز كل �أوك��ار الت�آمر اخلارجي
والداخلي ،ال��ذي �سعى لتدمري الوطن ال�سوري �أر�ض ًا
و�شعب ًا وكيان ًا وح�ضارة وثقافة .ولهذا لي�س غريب ًا �أن
نرى �أن فك احل�صار عن دير الزور ،الذي قام به اجلي�ش
العربي ال�سوري واحللفاء �أم�س يتحول �إىل مركز اهتمام
كل و�سائل الإع�لام يف العامل ،و�أي�ض ًا لدى �صناع مراكز
القرار يف العامل.
زلزال يدفع باملبعوث الدويل �ستيفان دي مي�ستورا �إىل
توجيه الن�صيحة لأفاعي املعار�ضة �إىل التعقل وقراءة
التحوالت التي يقوم بها اجلي�ش العربي ال�سوري ،وليعلموا
ب�أنهم خ�سروا �أهدافهم الت�آمرية �ضد وطنهم مع م�شغليهم
م��ن ال���دول الغربية الإم�بري��ال��ي��ة واخلليجية وتركيا
والكيان ال�صهيوين ،ون�صحهم ب�أن ي�سعوا �إىل �إر�ضاء �شعبهم
وجي�ش بالدهم وقيادتها ،قبل �أن يتعروا ب�شكل كامل،
وت�سقط عنهم ورقة التني ،فتظهر نتانة عوراتهم ،وجيفة
�أج�سادهم ،وعفونة قلوبهم وعقولهم ،وتن�شر ق��ذارة
م�ؤامراتهم �ضد وطنهم وا�ستقالله ووحدته على �سطح
املعمورة .ولكن من ف�سد كل ّي ًا من ر�أ�سه �إىل قدميه؛ ال ميكن
�أن يعود �صاحل ًا لوطنه و�شعبه ،فال�سمك العفن يبقى عفن ًا
فا�سداً؛ ولو مزجته مع كل بهارات الأر�ض ،و�إن جلبتها من
�أح�سن مزارع الهند .فقبل ن�صيحة دي مي�ستورا ب�سنوات،
ن�صحهم وزي��ر خارجية الواليات املتحدة ال�سابق جون
كريي  ،حني �أخربهم بف�شلهم وف�شل دولته وخمابراته
ودول اخلليج يف �إ�سقاط النظام الوطني لبلدهم ،ب�سب
�صمود القيادة ال�سورية واجلي�ش ال�سوري وال�شعب يف وجه
امل�ؤامرة الكونية ،و�إ�صرارها ال�صخري على احلفاظ على
وحدة تراب الوطن وا�ستقالله وعلى قراره احلر امل�ستقل
يف توجيه مقدرات واحلفاظ على ثرواته .ثم كانت �آخر
الن�صائح لهم من ال�سفري الأمريكي ال�سابق يف دم�شق روبرت
فورد ،والذي هند�س وخطط لهذه امل�ؤامرة .والتي �أر�سلها
عرب �صحيفة ال�شرق الو�سط ال�سعودية يوم الأربعاء 5
�أيلول  2017وقال لهم ب�أن الرئي�س ب�شار الأ�سد �أنت�صر ،
وامل�ؤامرة ف�شلت  ،و�أن عليهم الإقرار مع رعاتهم بالهزمية
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قضايا وآراء

ويتحطم احل�صار
عن دير الزور

واخل�سران  ،وعليهم ف��ور ًا الذهاب �إىل دم�شق ،وت�سوية
�أو�ضاعهم مع احلكومة ال�سورية  .ولكن من �أ�صيب بال�صمم
والعمى وفقدان ال�شرف والكرامة والوطنية ،ال ي�ستطيع
�أن ي�ستوعب احلقيقة ،و ال يعرتف بالهزمية ،كما قال عزّ
وجلّ ( :من كان يف هذه �أعمى فهو يف الآخرة �أعمى) .
يف زل��زال دي��ر ال��زور حطم اجلي�ش العربي ال�سوري
مع احللفاء وق��وات الع�شائر الفراتية وال�صديق الويف
الرو�سي احل�صار الظامل الذي فر�ضته ع�صابات داع�ش
على مدينة دير الزور ،والذي دام ( )1420يوم ًا ،والذي
قال عنه امل�ؤرخون اليوم ب�أنه �أكرب ح�صار عرفته مدينة
يف العامل خالل القرنني الع�شرين واحل��ادي والع�شرين.
فلقد كان ح�صار مدينة لينينغراد الذي فر�ضه الأملان يف
احلرب العاملية الثانية عليها ،والذي كان يعد �أكرب ح�صار
يف العامل  ،دام �أقل من (  )900يوم.
لقد فر�ضت ع�صابات داع�ش على مدينة دي��ر ال��زور
ح�صار ًا �شديداً ،بد�أ مع قطع الكهرباء عنها ،عندما فجرت
املركز الكهربائي يف حقل التيم ،وقطعت خطوط الكهرباء
الوا�صلة �إليها  ،ثم منعت عنها كل �أ�شكال الإم���دادات
الغذائية والطبية وم�ستلزمات احلياة من الو�صول �إليها
 ،ثم �سورتها مبئات احلواجز الع�سكرية الإرهابية ملنع
الدخول واخلروج منها بر ًا ومائي ًا  ،ولو ا�ستطاعت داع�ش
�أن متنع عنها الهواء لفعلته  .ثم كانت ت�سعى لزيادة
احل�صار بق�ضم ما ت�ستطيع من الأرا�ضي حولها  ،فاحتلت
قرية البغيلية عام  2016التي كانت متدها بقليل من
اخل�ضار واحلليب واللنب  ،وقتلت املئات من �أهلها  ،و�أ�سرت
املئات  ،و�أر�سلتهم �إىل الرقة ليالقوا م�صريهم حمتوم فيها
 ،ومع احتالل البغيلية �سيطرت على بع�ض مراكز املياه
املغذية للمدينة  ،كما �أ�سقطت منطقة الأمان للمحا�صرين
على نهر الفرات التي كانوا يجلبون منها املياه .
و�ضيقت احل�صار �سيطرت على منطقة اجلفرة التي
كانت هي الأخرى تغذي املدينة بالغذاء  .وا�شتد احل�صار
على املدينة ب�شدة بعد احتالل داع�ش جلبال ال�ثردة
املطلة على امل��ط��ار بوا�سطة ال��دع��م اجل���وي لطائرات
التحالف بقيادة الواليات املتحدة التي ق�صفت القوات
ال�سورية املوجودة على تلك اجلبال يف 2016 / 9/17
�ساعة كاملة حتى و�صلت قطعان داع�ش �إىل تلك اجلبال،

واحتلته بعد �أن ا�ست�شهد  83جندي ًا ،وج��رح املئات من
اجلنود ال�سوريني ب�سبب ق�صف طريان التحالف  ،وبذلك
هددت الطائرات التي تريد الهبوط �أو اخلروج من املطار.
ثم كانت قمة احل�صار الداع�شي عندما ا�ستولت داع�ش
على املقابر وقطعت االت�صال ما بني القوات ال�سورية
املتواجدة يف املطار مع حي هراب�ش عن الأحياء املحا�صرة
يف مدينة دير الزور والفوج .137
وحاولت داع�ش تكرار ًا وم��رار ًا بكل ما تلك من قوة،
من عمليات انتحارية ،و�إر�سال املفخخات ،ورمي املدينة
امل��ح��ا���ص��رة ب��ق��ذائ��ف ال���ه���اون ،وب��ال��ق��ذائ��ف املحمولة
بالطيارات امل�سرية ،والتي الع�شرات من القتلى واملئات من
اجلرحى� ،أن ت�سيطر على املدينة املحا�صرة لكن الف�شل
ك��ان ن�صيبها ب�سبب ال�صمود ال��رائ��ع للقوات ال�سورية
والقوات الرديفة واحلليفة و�أه��ايل دير ال��زور ،وبذلك
�ضربوا �أعلى �أ�شكال ال�صمود ،وال�صرب ،والقدرة ،و�إرادة
احلياة ،والتم�سك بالوطن وا�ستقالله ووحدته وبقيادته
الوطنية ،ف�أ�صبحوا املثل الأعلى يف ال�صمود يف كل �أنحاء
العامل .ومن هنا وجدنا االهتمام العاملي بفك احل�صار عن
مدينة دير ال��زور ،وحترير املحافظة من �أب�شع و�أ�شد ما
عرف التاريخ من الإرهابيني واملمثلة بداع�ش.
وال بد يف ه��ذه الأي���ام �أي��ام الن�صر وال��ع��زة �أن نحيي
ب�إجالل و�إكرام �شهداء احتاد الكتاب العرب يف دير الزور،
ال�شهيد حممد ر�شيد رويلي ،وال�شهيد �إبراهيم خريط،
وال�شهيد البطل ب�شري العاين الذي �أعدمته داع�ش مع ابنه
(�إليا�س) .وكل �شهداء دير الزور الأب��رار من ع�سكريني
ومدنيني ،ون��دع��و اهلل ع��ز وج��ل بال�شفاء العاجل لكل
اجلرحى.
والتحية ك��ل التحية م��ع االع��ت��زاز والفخر لقائدنا
الرئي�س ب�شار الأ�سد ،ال��ذي �صمم على حترير كل �شرب
من �أر�ض اجلمهورية العربية ال�سورية من رج�س اخلونة
والإرهاب ،وعلى عودة الوطن موحد ًا عزيز ًا م�ستق ً
ال .كما
نحي بكل فخر واعتزاز �أبطال اجلي�ش العربي ال�سوري
وال��ق��وات الرديفة واحلليفة وال�صديق ال��ويف الرو�سي
والأهايل يف دير الزور؛ الذين �ضربوا �أروع �آيات ال�صمود
والثبات والبطولة ،من �أج��ل حرية الوطن وا�ستقالله
ووحدته.

قضايا وآراء
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"تركيا الأردوغانية" ..هي المغذية
للأزمات في الوطن العربي؟
•د� .صياح عزام
بات من امل�ؤكد �أن تركيا تغذي ال�صراعات يف الوطن العربي ،وتعد طرف ًا �أ�سا�سي ًا يف احلروب على
عدة دول عربية يف مقدمتها �سورية والعراق وليبيا ،وم�ؤخر ًا عندما بد�أت الأزمة يف اخلليج العربي
ظهر هذا الدور الرتكي بو�ضوح ال لب�س فيه ،ذلك �أن تركيا منذ بدء الأزمة �سارعت ب�إر�سال جنودها
�إىل الدوحة ،يف �إ�شارة وا�ضحة على �أنها تقف يف �صف قطر ع�سكري ًا ،فيما لو تطورت الأزمة �إىل
امل�ستوى الع�سكري ،ومل تكف زيارة وزير خارجيتها �إىل بع�ض دول اخلليج �إال من باب ذر الرماد يف
العيون ،ال �سيما �أن الزيارة جاءت بعد �إر�سال اجلنود والعتاد �إىل القواعد الرتكية يف الدوحة،
ولو ا�سرتجعنا بع�ض الأحداث التي وقعت خالل «فخ الربيع العربي» الذي وقعت فيه بع�ض الدول
العربية ،جند �أن تركيا يف ظل حكومة �أردوغان ،لعبت دوم ًا دور امل�شعل للحروب واملغذي لل�صراعات،
و�أن نهجها جتاه العرب كان عدواني ًا ،وبالطبع هذا لي�س م�ستغرب ًا ،لأن حزب العدالة والتنمية الذي
يقوده �أردوغان ،هو فرع من فروع التنظيم الدويل للإخوان امل�سلمني.
وبناء على ذلك ،ف�إن اخليار الع�سكري الذي اختارته تركيا ،يثبت مبا ال يدع جما ًال لل�شك �أطماعها
يف املنطقة العربية ،ولعل خطورة الدور الع�سكري ا�ست�شعرته الدول املقاطعة للدوحة ،فجاء مطلب
�إغالق القاعدة الع�سكرية يف قطر �أحد �أهم املطالب� .إن �إر�سال اجلنود الأتراك مع عتادهم� ،إ�ضافة
�إىل �ضخ املواد الغذائية لقطر ي�شكل ر�سالة حتذير للدول العربية ،مفادها� ،أن امل�سا�س بالدوحة
يعني امل�سا�س ب�أنقرة ،و�أنها م�ستعدة للدفاع عن قطر حتى بالو�سائل الع�سكرية �إن اقت�ضى الأمر
ذلك.
�أما �إذا �س�أل �سائل ،ملاذا هذا التحالف القوي بني البلدين ،الأمر وا�ضح جداً ،الدوحة هي عا�صمة
الإخوان امل�سلمني ،و�أنقرة هي الفرع القوي اقت�صادي ًا وع�سكري ًا وامل�س�ؤولية تقع عليها يف حماية
التنظيم ،واللجوء �إىل العنف ملواجهة �أي خطر يهدد التنظيم.
و�إذا انتقلنا �إىل دول عربية �أخرى جند �أن تركيا كانت تقف دائم ًا �ضد امل�صالح العربية ،وكان
دورها دور املختلق للأزمات واملغذي لل�صراعات واحلروب ،ومل تكن يوم ًا من الأيام تعمل على تقريب
ذات البني حتى باملنطق الديني الذي يفر�ض ذلك.
ففي �سورية لعبت �إىل جانب م�شيخة قطر �أو بالأحرى «حممية قطر» �أخطر الأدوار يف �إيجاد
ال�صراع وت�أجيجه من خالل جتنيد وتدريب وت�سليح الإرهابيني وت�أمني مرورهم �إىل �سورية
لريتكبوا جرائم القتل بحق �أبناء ال�شعب ال�سوري ويدمروا م�ؤ�س�سات دولتهم .وكانت تركيا الطريق
يفرون من �سورية
الآمن واملالذ الدائم للإرهابيني يتنقلون فيها بحرية قامة ،ويتجهون �إليها عندما ّ
والعراق وليبيا ،وال يخفى على �أحد� ،أن املطارات واملوانئ الرتكية كانت طوال �سنوات ما ي�سمى
بالربيع العربي وحتى الآن ،هي حمطات لتوافد املقاتلني الإرهابيني الذين مت تدريبهم وجتنيدهم
يف عدة دول عربية و�أجنبية ،هذا �إىل جانب التدخل الع�سكري الرتكي يف ال�شمال ال�سوري.
يف العراق �أي�ض ًا ،رعت تركيا �إرهابيني داع�ش وغريهم ،ثم تدخلت ع�سكري ًا يف العراق ،و�أقامت لها
قاعدة ع�سكرية يف «بع�شيقة» بدون علم ال�سلطات الر�سمية العراقية ،بذريعة حماربة الأكراد،
علم ًا ب�أن الهدف من وراء ذلك تق�سيم العراق واقتطاع املو�صل منه ل�ضمه �إىل تركيا� ،إذ �أن �أطماع
تركيا يف حلب واملو�صل معروفة تاريخي ًا ،وجاء �أردوغ��ان ويف ذهنه العمل على �ضمها �إىل بالده،
م�ستغ ًال احلروب الإرهابية التي تعر�ضت لها �سورية والعراق.
يف ليبيا وتون�س ،لعبت حكومة �أردوغان �أب�شع الأدوار دعم ًا منها للإخوان امل�سلمني حتى حتولت
ليبيا �إىل دولة فا�شلة حتكمها امليلي�شيات امل�سلحة ،وكذلك عانت تون�س كثري ًا من حكم جماعة
الإخوان امل�سلمني الذي دعمته تركيا.
يف م�صر �أي�ض ًا ،كان التدخل الرتكي يف �أمورها الداخلية وقح ًا �إىل حد كبري ،خا�صة بعد ان
�أ�سقطت اجلماهري امل�صرية واجليب�ش امل�صري حكم الرئي�س املخلوع /حممد مر�سي ،/وما زالت
ال�سلطات الرتكية تعترب �أن ثورة ال�شعب امل�صري �ضد الرئي�س الإخوجني /مر�سي /انقالب ًا ع�سكري ًا،
علم ًا ب�أن اجلميع يعرف �أن املظاهرات ال�شعبية امل�صرية كانت بع�شرات املاليني وهي التي �أ�سقطت /
مر�سي /بعد �أن ا�ستجاب اجلي�ش امل�صري ملطالب �شعبه.
كذلك العمليات الإرهابية التي نفذت يف عدة دول �أوروبية ،كانت ال�سرية الذاتية التي تن�شر عن
منفذيها حتتوي على مالحظة «كان كثري الرتدد على تركيا»!؟
�إذاً ،يت�ضح من خالل ما تقدم� ،أن /تركيا الأردوغانية� /ساهمت يف تدمري �سورية ،ويف نهب ثرواتها
ومعاملها ،وكانت �شريكتها قطر هي املمولة لكل الن�شاطات واجلرائم الإرهابية ،وتدخلت يف ال�ش�ؤون
الداخلية مل�صر .وكان �أردوغان يرفع �شعار «رابعة» يف �إ�شارة لت�أييده للأخوان امل�سلمني يف م�صر ،وهذا
�أمر طبيعي لأن تركيا هي حليفة �إ�سرائيل ،وهي �/أي تركيا /ت�ستبيح الأرا�ضي العراقية وت�ستقبل
�إرهابيي داع�ش الذين يطردهم اجلي�ش ال�سوري.
باخت�صار هذا غي�ض من في�ض من الأمثلة على الدور الرتكي املعادي للعرب واملغذي لل�صراعات
واحلروب يف �أكرث من بلد عربي ،وبالتايل ف�إن املحور الرتكي القطري يت�آمر على العرب جميع ًا.

نقطة على حرف
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• �أ.مالك �صقور

اجلانب ال�صحيح
من التاريخ
()2
كتب الكثري عن احلرب العاملية على �سورية منذ عام  2011منذ بدء الأحداث
الدامية ،و�سيكتب الكثري �أي�ض ًا عن هذه احل��رب التي ك�شفت �أم��ور ًا كثرية،
و�ستنك�شف �أي�ض ًا �أمور �أخرى �شديدة الأهمية .و�إن كانت الكتابات التي �صدرت
حتى الآن يف جمملها تعلل وت�شرح وت�صف هذه احلرب ،ف�إن الكتابة يف ر�أيي،
من الآن ف�صاعد ًا �ستكون خمتلفة عما �سبق� ،ستكون عن ال�صمود الأ�سطوري ،عن
اجلي�ش الأ�سطوري عن ال�شعب امل�ضحي الذي يع�ض على اجلرح ،ال�شعب ال�صابر
ال�صامد ،من هذه الكتب الكثرية كتاب (اجلانب ال�صحيح من التاريخ -الأزمة
ال�سورية) ،وكنت قد كتبت يف حديثي ال�سابق عن هذا الكتاب �أنه من �أهم
الكتب التي تناولت احلرب على �سورية ،واحلرب ما زالت م�ستقرة وم�ستمرة،
ومل تكن تعرف النتائج بعد ،عندما �صدر الكتاب ..والالفت هو العنوان
(اجلانب ال�صحيح من التاريخ)� ،إذن ،ثمة جانب غري �صحيح من هذا التاريخ،
وكانت قد ت�صدت امل�ؤلفة ماريا خودين�سكايا -غوليني�شيفا لهذا التاريخ املزيف
الذي يعده ويكتبه الغرب �ضد بلدان العامل الثالث ،وخا�صة �ضد �سورية.
لقد ب ّينت الباحثة �أ�ساليب الواليات املتحدة الأمريكية التي ا�ستخدمتها من
�أجل زعزعة اال�ستقرار والأو�ضاع يف البلدان غري (املر�ضي عنها) وتذكر �أن
وا�شنطن نفذت  136عملية تدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية يف �أمريكا الالتينية
وبلدان �أخرى ،وهذا متهيد للحديث عن احلرب على �سورية ،منذ بدء الأحداث،
لأن �سورية كما تقول الباحثة� ،أدت دور ًا هام ًا يف بداية العقد الأول من القرن
احل��ايل ،ونتيجة املمار�سات الدبلوما�سية الن�شطة ،وال�سيا�سة اخلارجية
امل�ستقلة� ،شكلت اجلمهورية العربية ال�سورية دولة قادرة على الإ�سهام بق�سط
خا�ص يف ر�سم خارطة الأمن الإقليمي ،و�شغل مكان هام يف الت�شكيلة اجلديدة
بعد �أن حتولت على عقدة و�صل بني الالعبني الكبار ،وبعد �أن جنحت على هذا
النحو يف �صياغة نظام جديد يف ال�شرق الأو�سط ،ويبدو �أن هذه الأعمال -على
حد تعبريها -التي قامت بها القيادة ال�سورية �صارت تثري غ�ضب الغرب ،ويف
املقام الأول الواليات املتحدة الأمريكية التي لها ر�ؤيتها اخلا�صة لل�شكل الذي
ينبغي �أن تتطور الأمور عليه بعد �أن قطعت ر�أ�س �أحد الزعماء الإقليميني
املتمثل يف العراق .كما �أرادت �أن ت�ضعف �إيران وتبعد �سورية عنها ،م�ستخدمة
«فرق ت�سد».
تكتيك ّ
ت�ستطرد الباحثة يف احلديث ،عن «�أ�صدقاء» �سورية ،وعن االئتالف ،وعن
املعار�ضات ،وعن دعم الغرب لهم ب�أ�شكال خمتلفة ،ومع ذلك ،مل ي�ستطع الغرب
املتمر�س نوع ًا ما يف قلب الأنظمة ،ال �سيما الواليات املتحدة �أن يفهم على
الرغم من كل �شيء �أن فر�ض الزعماء على البالد من اخلارج م�ستحيل تقول
الباحثة ،وتتابع ميكن «تربية» ه�ؤالء �أو �أولئك من الرجاالت وجلبهم �إىل
ال�سلطة بو�ساطة الثورات امللونة� ،أو «الربيع العربي» لكن من امل�ستحيل �إجبار
ال�شعب على امل�ضي خلفهم متام ًا.
ومن ثم تنتقل للحديث عن اجلبهات الإ�سالموية ،وعن جبهة الن�صرة ،وغريها،
�إىل �أن ت�صل �إىل داع�ش ،وعن دعم �أمريكا لهذه املجموعات الإرهابية ،كما
وتذكر �أمر ًا مهم ًا هو ،عندما ت�أ�س�س جمل�س حقوق الإن�سان يف منظمة الأمم
املتحدة عام  2006بهدف «تعزيز االح�ترام ال�شامل والدفاع على حقوق
الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية للجميع بال �أي متييز وعلى �أي �أ�سا�س عادل
ومت�سا ٍو».
فاملثري لالهتمام هو �أن الواليات املتحدة و»�إ�سرائيل» وجزر املار�شال وبالو
�صوتت �ضد قرار ت�أ�سي�س هذه الهيئة ،االعتبارات كثرية �شاركت �أمريكا يف هذه
امل�ؤ�س�سة عام  ،2009لأن �سمعة الواليات املتحدة يف جمال حقوق الإن�سان
كانت مرتدية جداً ،خا�صة بعد �سجن �أبو غريب و�سجن غوانتانامو وممار�سة
التعذيب وا�ستخدام الأ�ساليب غري الإن�سانية.
تقول امل�ؤلفة :ال�صحيح من التاريخ :دائم ًا هو الوطني ،ومواطن البالد احلقيقي
لي�س من يندفع �إىل ال�سلطة مب�ساعدة الأجانب.
اجلانب ال�صحيح من التاريخ
الأزمة ال�سورية
ت�أليف :ريا فودينا�سكايا غولين�شيفا
ترجمة :عياد عيد -وزارة الثقافة
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قراءة يف كتاب ( فل�سفة الدماغ )
للباحث  :م .ق�صي ال�سعدي

عن الهيئة العامة ال�سورية للكتاب �صدر
حديث ًا للباحث ق�صي ال�سعدي كتاب( :
فل�سفة الدماغ – الوحدة الواحدة ) ,وهو
رابع م�ؤلف له بعد كتبه( :ر�ؤيا جديدة يف
حتليل املقامات املو�سيقية – ال�شامل لتعليم
�آلة العود – لغة العامل) التي �صدرت عن
دور ن�شر خا�صة.
وقد وقع كتاب ( فل�سفة الدماغ  -الوحدة
ال��واح��دة ) يف مئة وخم�س ع�شرة �صفحة
من القطع ال�صغري ,بد�أه بالإهداء �إىل ( كل
�إن�سان ي�ؤمن بالعلم �إميان ًا مطلق ًا  ....ويرغب
�أن ي�صبح مبدع ًا كي يعي�ش وطنه و�أحفاده
ب��ك��رام��ة ,ث��م ت��ل��ت ه���ذا الإه������داء مقدمة
الكاتب ومتهيده ,وثالثة ف�صول هي  :الف�صل
الأول (مبادئ �أوليـــــة)  ,والف�صل الثانــــــي
(الوحــــــــدة الواحــــــــــدة) والف�صل الثالث
وعنوانــــــــه (ملحقات).
وقد �شعرت بغبطة كبرية و�سعادة عظيمة
حني �صدور هذا الكتاب ,وذلك لأمرين:
الأم��ر الأول :لقلة ما ي�صدر من كتب يف
الوطن العربي ,وما ي�صدر يف الوطن العربي من
كتب كل �سنة� ,أقل مما ي�صدر يف بلد �أجنبي
واح��د كاليونان مث ًال التي ال تعد يف ال�صف
الأول بني الدول املتقدمة.
والأم���ر ال��ث��اين :م��ا يف الكتاب م��ن فوائد
جمة وفكر م�ستنري ،ودعوات للمواطن العربي
بالإقبال على القراءة ،وركوب منت العلم ،لأن
ال��ق��راءة هي مفتاح العلم ,والعلم هو منقذ
الأمم مما تعانيه من تخلف ،و�آفات اجتماعية
ع��دي��دة وه��و املخل�ص ال��ذي ينه�ض بالأمة
العربية ،ويجعلها ق��ادرة على اللحاق بركب
احل�ضارة ،والتقدم.
وي��و���ض��ح ال��ك��ات��ب معنى ع��ن��وان الكتاب
(فل�سفة الدماغ – الوحــــــــدة الواحـــــــــدة)
يف مقدمته قائ ًال(( :ما نقدمه يف هذا الكتاب
هو فل�سفة  ....والفل�سفة بر�أينا هي منتج
علمي نتج عن دمج عدة علوم بع�ضها ببع�ض،
ليو�ضح ر�ؤي���ا م��ا م��ن زاوي���ة م��ا ،ت�ساعد على
فهم �أك�ثر الأف��ك��ار التي كانت يف الأح��ق��اب
القــــــــدمية والأفـــــــــكار املعا�صرة ,ومـــــــــن
ثم ي�صبح بحــــــــد ذاتـــــــه منهج ًا ،ولكن
اجلميل فـــــي هــــــذا املنتج (الفل�سفة) �أنه
غري م�ؤدلج ،بل ت�ستطيع �أن تنهل منه لتولد
�أفكار ًا جديدة ت�صنع من تلك الأفكار اجلديدة
منهج ًا م�ؤدجل ًا)) ( �ص . ) 7
و�أم��ا ت�سميته الدماغ بالوحدة الواحدة
في�شرحه بالتمهيد ذاك����ر ًا �أن امل���ؤث��رات
اخل��ارج��ي��ة ال��ت��ي ت��غ��زو �أي بلد وق��د ت���ؤدي
�إىل �إب��ادت��ه والق�ضاء عليه (( م��ا ه��ي �إال
�أعمال تعمل على تخريب الوحدة الواحدة
(الدماغ) ،لتكون تلك الوحدة الواحدة كما
ي�شا�ؤون ،م�ستخدمني الو�سائل املمكنة كلها يف
عملية التخريب املمنهج يف حالة ال�سلم� ،أو
على الأقل �إن مل ت�ستطع تخريب هذه الوحدة
ال��واح��دة فيكفي �أن ت�شغلها ب���أم��ور و�أ�شياء
ال فائدة منها ،وت�سرق منها الوقت كي متنع
منوها الطبيعي حتى ال حتقق تقدم ًا �إن�ساني ًا
يكتب لها )) ( �ص . ) 11

وي�ضيف امل���ؤل��ف ف��ك��رة ث��ان��ي��ة مرتبطة
بالوحدة الواحدة ،وم�ؤكدة �أهميتها قائ ًال:
((لي�س هناك �إن�سان غبي �أو �إن�سان ذكي ،وال
�أم��ة غبية و�أم��ة ذكية ،ولكن هناك �إن�سان
مهتم بتنمية الوحدة الواحدة ،و�إن�سان غري
مهتم بتنميتها ،كما �أن هناك �أمة تهتم بتنمية
ال��وح��دة ال��واح��دة ،و�أم���ة ال تهتم بتنمية
ه��ذه ال��وح��دة .ودليل ه��ذا االهتمام معياره
التقدم والتخلف ،فالتقدم والتخلف ق�ضيتان
حم��وري��ت��ان مركزيتان فكريتان جذورهما
املنهجية والالمنهجية ،وما التكنولوجيا �إال
نتاج هذا العقل املنظم واملمنهج)) ( �ص .) 12
و�أم��ا الف�صل الأول (مبادئ �أولية) فيبد�أ
ب��احل��دي��ث ع��ن �أه��م��ي��ة ال���ق���راءة يف نه�ضة
ال�شعوب ،وتقدم الأمم ،ولي�س �أدل على ذلك
م��ن �أن �أول �آي��ة نزلت على ر�سولنا الأك��رم
(�ص) هي ( اقر�أ با�سم ربك الذي خلق )...
 .فالقراءة – كما يرى امل�ؤلف – هي فر�ض
عني على كل �شخ�ص من هذه الأمة مهما كانت
ديانته �إن �أحب لهذه الأمة �أن تنه�ض ( �ص 13
).
ثم نقر�أ يف ه��ذا الف�صل ما يتعلق بتاريخ
الدماغ الب�شري ومراحل تطوره وكيف ظهرت
ق�ضية القرابني التي ك��ان يقدمها الإن�سان
ال��ق��دمي ل�ل�آل��ه��ة ك��ي ي���أم��ن �أذى العوا�صف،
والفي�ضانات ،والكوارث الطبيعية  ،ثم يب�سط
ال��ق��ول يف ت��اري��خ الآل��ه��ة وبع�ض ال��دي��ان��ات
ال��ق��دمي��ة ك��ال��زراد���ش��ت��ي��ة ،وال��ب��وذي��ة ....
ويت�ساءل �صاحب الكتاب عن �صلة احلديث
ب�ين فل�سفة ال��دم��اغ وب�ين ت��اري��خ ال��دي��ان��ات
والآلهة ،وهذه املو�ضوعات ال�شائكة ويجيب
عن هذا ال�س�ؤال ب�أن امل�س�ألة الدينية ا�ستهلكت
وت�ستهلك من الدماغ كل حلظة ال�شيء الكثري
دون ن�سيان الإ�شارة �إىل �أن جل وقت احلياة
البدائية الأوىل مب��ا فيها امل��وج��ة الأوىل
– حياة الزراعة – كان حمركها الأول هو
الدين ،فكان البد من الإ�شارة �إىل تلك امل�س�ألة
الدينية لتحديد املكان الذي تتم فيه عملية
تفكري الدماغ باملوا�ضيع الدينية� ( .ص . ) 26
وننتقل للف�صل الثاين من الكتاب وعنوانه
(ال���وح���دة ال���واح���دة) في�شرحها ق��ائ ً
�لا:
((الوحدة الواحدة هي الأج��زاء املوجودة
يف ج�سم الإن�سان التي ت�شرتك مع بع�ضها بع�ضا
ب�شكل �أو ب�آخر ،وب�شكل جزئي �أو كلي ح�سب
الغر�ض املطلوب ،وح�سب امل�س�ألة واملو�ضوع
املعالج الذي �سوف تنتجه الوحدة الواحدة
لتقدم عمال فكري ًا �أو عم ًال �إبداعي ًا مادي ًا� ،أو
لي�أمر اجل�سم بعمل ما  ....و�أق�سام الوحدة
الواحدة هي( :الغريزة – اللب – العقل –
الذاكرة  -الالوعي – احلوا�س )) ( �ص .) 30
ويلفت نظرنا يف هذا الف�صل تطور الوحدة
الواحدة عرب الزمن وقول امل�ؤلف يف ذلك(( :
�إن الأمم التي انتقلت من املوجة الأوىل �إىل
املوجة الثانية �أي من (موجة الزراعة) �إىل
(موجة ال�صناعة) قد تغري تركيب الوحدة
الواحدة عندها ب�شكل كبري ،و�أنتجت ثقافة
خمتلفة ع��ن ثقافتها ال�سابقة التي كانت
تعي�شها �أثناء املوجة الأوىل ،لأن لكل موجة

• مل يعد الغر�ض من
الكتابة ت�سلية العقول
بل حتري�ض الإن�سان على
بذل ق�صارى جهوده لتجاوز
الوح�ش الكامن يف داخله.
ثقافة خا�صة بها ،وهذا ما يجب علينا ك�أمة
عربية �أن نفعله و�إال �ستذهب ريحنا �سدى
���( )) ....ص  . )41وي�ضيف (( وك��ان هذا
االنتقال بف�ضل العلماء واملفكرين والعباقرة
والفال�سفة واملبدعني ،فكانوا مقدمة لبناء
�أممهم ،ومنارة لها من �أجل �أن تنهل من هذا
املعني كي تن�شر الثقافة اخلا�صة باملوجة
الثانية)) (�ص .)41
و�أما الف�صل الثالث فهو بعنوان (ملحقات)
ويت�ضمن و�ضع تعاريف حم��ددة لكل عملية
فكرية ،ولكل عمل يتعلق بالوحدة الواحدة،
لرتتيب الأفكار واالنطالق �إىل ر�ؤية حمددة
وا�ضحة  .ومن تلك التعاريف( :الفكرة –
الفكرة املميزة – الفكر – الفل�سفة – االدراك
– الوعي – الوعي الكامل – احلدث الذكاء
– الرتكيز – التفكري ال��ف��ردي –التفكري
اجلمعي – البحث العلمي – املثقف – املعرفة
– ال��ق��درات الثقافية – الديانة – الدين
– الطاقة اجلن�س الب�شري من وجهة نظر
الأوربيني الغربيني – حركة التطور الإن�ساين
– املو�سيقا) ( �ص . ) 109 - 81
وطلب ًا للإيجاز ،وعدم الإ�سهاب �أ�سوق مثا ًال
على تلك التعريفات يغني عن ذكر نظائره،
ويعطي ف��ك��رة عنها .وم��ن ذل��ك ((البحث
العلمي :هو يف ظاهره �سبب لتطوير العلوم
و�إح���داث تغريات جديدة ت���ؤدي �إىل �إنتاج
منتجات جديدة ينجم عنها عملية ربحية،
وتطوير يف الو�سائل اخلدمية والرتفيهية
واملعا�شية ،لكن يف باطنه هو ال�صراع من �أجل

البقاء ،فالأمة التي ال تعمل يف جمال البحث
العلمي �سوف يكون م�صريها الزوال �أو التبعية،
�أي ال مكان لها بني الأمم )) (�ص . )87
و�أما ((املثقف :فهو �سلوك الفرد بعد نهله
واطالعه على العلوم الدينية والفنية ،وبع�ض
العلوم الإن�سانية واملادية والفل�سفية ،ليقوم
بعد ذلك ب�صياغة تكوينيه الذهني والنف�سي
بعد هذا االطالع الوا�سع �إ�ضافة �إىل جتاربه
اخلا�صة ,وال ن�سمي الإن�سان الذي در�س واطلع
على كل هذه العلوم ومل ي�سلك منهج ًا يعتمد
عليها ب�أنه �إن�سان مثقف ،بل نقول عنه �إنه
ميلك معرفة فقط)) ( �ص .) 87
وب��ع��دُ فلعلي بهذا العر�ض امل��وج��ز لكتاب
(فل�سفة ال��دم��اغ) للباحث ق�صي ال�سعدي،
�أكون قد �أعطيت فكرة عن هذا الكتاب ال�صادر
حديث ًا ،وه��و كتاب �صغري يف حجمه ،عظيم
يف �أث���ره ،جليل يف ف��وائ��ده ،مفيد يف �أفكاره
الواعية امل�ستنرية كي يكون جمتمعنا العربي
�أف�ضل ،وكي نكون خري �أمة �أخرجت للنا�س،
وذل��ك حني تنه�ض الأم��ة من كبوتها ،وتعود
قوية كما كانت يف ع�صور القوة واالزدهار ...
و�إنه كتاب ي�ستحق القراءة  ....و�أقول فيه
ما قاله �شاعر يف كتاب �صغري احلجم  ،عظيم
الأثر:
ف�إذا بدا ال َت�س َت ِقلّوا حجمهُ
الطيب
وحياتِكم فيه الكثري
ُ
�أجل فيه الكثري الطيب املفيد ،فهو دوحة
جميلة وارف��ة الظالل فيها ما لذ وط��اب من
الثمرات اليانعة خمتلفة الطعوم والأل��وان
 ....وي�ستظل ال��ق��ارئ بفيء تلك الدوحة
العظيمة من هجري الواقع امل�ؤمل الذي نعي�ش،
في�أخذ ق�سط ًا من ال��راح��ة ،ويحيا يف نف�سه
الأم��ل مب�ستقبل عربي م�شرق يتجاوز ما يف
احلا�ضر من حمن و�آالم ،وذلك مبا يف الكتاب
من فكر متنور وثقافة تقدمية واع��دة ...
فبهذا الفكر وتلك الثقافة ن�صل �إىل هذا
امل�ستقبل امل�شرق ونتخطى ما نحن فيه من
�أزمات وم�شكالت و�أوجاع ت�ؤ ِّرقُ ال�صغري والكبري
فينا على حد �سواء.
ويطيب يل �أن �أخ��ت��م م��ق��ايل ه��ذا بقول
ال��روائ��ي العاملي التقدمي ( ك��ازان��ت��زاك��ي )
عن هدف الكتابة ور�سالة الكاتب احلقيقية
التي جتعل زرع الإن�سانية يف �أعماق الب�شر
هدفها الأول مبا تغر�سه فيهم من علم ووعي
بقيم احلب واخل�ير واجلمال ,وعند حتقيق
ه��ذا ال��ه��دف تختفي ك��ل ال�����ش��رور الكامنة
داخ���ل ال��ن��ف�����س ال��ب�����ش��ري��ة ف��ي�����س��ود التقدم
وال��ع��دل والأم����ان وامل��ح��ب��ة وي��ه��زم التخلف
والظلم واخلوف والإره��اب والبغ�ضاء .يقول
كازانتزاكي (( :رمبا كانت الكتابة لعب ًا يف
ع�صور �أخرى �أيام التوازن واالن�سجام ,لكنها
ال��ي��وم مهمة ج�سيمة مل يعد الغر�ض منها
ت�سلية العقول  ....بل الغر�ض منها حتري�ض
الإن�����س��ان على ب��ذل ق�صارى ج��ه��وده لتجاوز
الوح�ش الكامن يف داخله)).

قضايا وآراء

الحلم والم�سار

د.ح�ســن حميد

الأ�سرى واملخيم وال�شعر

•ريا�ض طربة
م ّثل يوم الثاين والع�شرين من �شباط عام  1958قمة احللم
الذي راود املخيال العربي يف الع�صر احلديث ،ورمبا كان الإجناز
الأب��رز والأه��م جليل من ال��رواد العرب الأوفياء ومنا�صريهم،
امل�ؤمنني ب���أن ق��وة العرب يف وحدتهم ،وعملوا على �أن تكون
الوحدة ال�سورية –امل�صرية ال��رد الأمثل والواقعي واملقدور
عليه يف مواجهة التحديات ،التي كانت قائمة واملتمثلة بثالثي
ال�شر اال�ستعمار وال�صهيونية والرجعية العربية.
وكان قيام الوحدة يف حقيقته �إظهار ًا لقوة اجلماهري العربية،
ولدورها احلا�سم يف املواجهة وحتدي ال�صعاب ،وقد وجدت يف
�شخ�صية الرئي�س جمال عبد النا�صر القائد امللهم ،والزعيم
املفدى ،ويف الوقت ذاته وجدته ابنا بارا و�أمينا ال يجارى على
الق�ضايا القومية واالجتماعية.
ووجدت يف حزب البعث العربي اال�شرتاكي الر�ؤية ال�شاملة
والهدف املن�شود للحياة احلزبية القائمة على ال��والء املطلق
للوطن والأم��ة ،واحلري�ص على احللم العربي با�ستعادة الدور
احل�ضاري املفقود.
مل يكن يف كلمة البعث �آنذاك� ،سوى هذا الفخر واالعتزاز
مبا�ضي العرب التاريخي ،وببطوالتهم ومكارم �أخالقهم ،وبتلك
ال��روح االن�سانية التي ال متيز بني العرب وغريهم من الأمم
وال�شعوب ،على �أ�سا�س من التمييز البغي�ض �أو التع�صب للجن�س �أو
الدين �أو املذهب ،بل عمد البعث �إىل ا�ستقطاب كل من كان يرى
يف بعث الأمة خ�شبة خال�ص ملواجهة الأمرا�ض االجتماعية ،من
طائفية �أو مذهبية ومن ظلم الإقطاع وا�ستغالل الر�أ�سماليني.
وكانت ال��وح��دة عند اجلماهري حلما يف حياة �أف�ضل ،ويف
دور �أكرب يف احل�ضارة الإن�سانية لطاملا تفاخر العرب كثريا يف
ا�سهاماتهم يف هذا املجال �أو ذاك ,وهي املن�صة التي �سينطلقون
منها لتحرير فل�سطني من �شذاذ الآف��اق ،وع�صابات متكنت من
اغت�صابها يف غفلة من الزمن ،ويف اختالل يف ميزان القوى ،يوم
مل يكن للعرب من �صديق �سوى الذئاب الكا�سرة الطامعة يف نهب
الرثوات العربية والتحكم باملوقع الأهم يف العامل ،وملنع احللم
العربي من االت�ساع والعودة.
لكن هذه الوحدة فتحت �أعني امل�ستعمرين على قوة العرب
احلقيقية وذلك مبا �شهدته من زخم حلركة ال�شارع العربي،
ومتلمله ملواجهة التجزئة ،وملا �أظهره هذا ال�شارع من عداء
لال�ستعمار وال�صهيونية وال��رج��ع��ي��ة ،وال���س��ت��ع��داده الكبري
للت�ضحية وقابليته للتنظيم ،ل�سرعة ا�ستجابته لنداء الزعيم
العربي وتعلقه به فكانت تكفي �إ�شارة واحدة من عبد النا�صر
حتى تتحرك اجلماهري هاتفة ملبية النداء من طنجة �إىل
بغداد ومن بريوت �إىل ال�سودان ،وكان هذا كافيا ال�ست�شعار خطر
عودة العرب اىل التاريخ� ،أو اىل وحدتهم القومية ك�أمة عربية
واحدة ،ومبا حتمله ر�سالتهم اخلالدة من �سمو يف الهدف ومثل
عليا يف امل�ضمون.
هكذا كانت وحدة م�صر و�سورية يف احللم ولكن كيف كانت يف
امل�سار؟
وه��ل ك��ان الأداء ال��وح��دوي على م�ستوى احللم وتطلعات
اجلماهري؟
ال �أظن �أن جتربة الوحدة در�ست الدرا�سة التي ت�ستحقها ،و�أن
ما ن�شر من درا�سات كانت متيل �إىل واحد من اجتاهني� ،إما الدفاع
امل�ستميت عنها وبانحياز كلي حتى ملا هو خط�أ وا�ضح ،و�إما درا�سة
متجنية حاقدة مل تر يف الوحدة غري �سطوة م�صرية على القرار
ال�سوري ل�سنوات انتهت باالنف�صال �صبيحة � 28أيلول .1961
ولو �أنها �أعطيت ما ت�ستحق وبقراءة من�صفة للحدث لكانت
التجارب الالحقة ا�ستفادت و�أغنت املد القومي العربي ب�أ�سباب
جديدة وقوية ال�ستمراره هادرا من املحيط �إىل اخلليج ،وثائرا
على كل املظامل التي تعر�ضت لها الأمة ،وهنا يخطر بالبال �س�ؤال
قائم على االفرتا�ض ب�أن االنف�صال وهو ،نكبة العرب الثانية
كما كتبت �صحيفة البعث يف �آخ��ر عدد لها قبل ث��ورة الثامن
من �آذار ،مل يحدث و�أن م�صر و�سورية ظلتا الإقليمني اجلنوبي
وال�شمايل ،هل ما حدث من �أحداث ج�سام خالل هذه العقود كان
�سيحدث� ،أو �أن ما تعر�ضت له الأمة من احتالل كان �سيقع� ،أو �أن
يتم تهديدها بتفتيت املفتت مثلما هو حا�صل الآن؟؟؟
�أ�سئلة جارحة ودامية ال حتتاج لإجابة� ،إنها حتتاج �إىل
نه�ضة عربية �أ�سا�سها فعل تنويري وثقافة وطنية وقومية
تر�سخها النخب الفكرية والثقافية على �أ�سا�س من م�شروعية
الوحدة كهدف يجب �أال يتقدم عليه هدف �آخر.
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�أعرتف

ب���أن حياتي ،وظ���رويف ،وم��دارات��ي ،وم��ا ك��ان حت��ت مرمى
ب�صري ،وما فكّر به عقلي ،وما ع�شته ،وت�أملته ،وما �س�ألت عنه،
وما �آخيته �أي�ض ًا ،هو البعد النبيل الذي عا�شه �أهل فل�سطني ،يف
املنايف والداخل على ال�سواء ،فهم �أهل حلم وم�آل!
وال�شعوب ،والأمم التي لها حلم �ستم�شي �إليه لأن��ه امل���آل،
وميزة �شعب من �شعب ،و�أمة من �أمة ،هو احللم وامل�آل يف �آن.
ع�شتُ يف املخيم ،منذ �أن تفتّحت عيناي على احلياة ،ومن ثم
حني تفتحتُ على وعي احللم الفل�سطيني وما ا�شتقه من دروب
ناحلة كي ي�صل �إىل بغيته :امل�آل .كان املخيم ،ب�صغاره وكباره،
ذكور ًا و�إناث ًا ،يعزف على وتر واحد هو الفدائي .فكان الفدائي
�أهم من الطبيب ،واملهند�س ،وا�ستاذ املدر�سة ،ورجل الدين،
والوجيه االجتماعي ،ك��ان لبا�س الفوتيك زينة ،ورهجة،
ومعنى .كانت بدلة الفوتيك وال�شماخ الأحمر �صداق ال�صبايا
اجل��م��ي�لات ،وك��ان��ت �أغ���اين الأع��را���س ت��دور ح��ول الفدائي
دورة الطيور حول �أع�شا�شها ،وكانت املدر�سة بكتبها وقيمها
و�أنا�شيدها تتحدث عن الفدائي بو�صفه الفجر الذي �سينري
عتمة الفقد ،فقد الأر���ض ،وال�سيادة ،وفقد القرى وامل��دن،
والبيوت ،واحلواكري ،و�ضفاف الأنهار ،وال��غ��دران ،والبيادر،
والبيارات ،و�أجمات الق�صب ،وحقول الزيتون وال�سم�سم وعباد
ال�شم�س ،و�أ�شجار الرمان التي تدبغ الطبيعة بلون الأرجوان..
ومع الأي��ام ت�شظى معنى الفدائي ،فامتدّ وا�ستطال ،حتى
�صار كل �شيء! حني عاد الفدائي �شهيد ًا ف�أ�س�س له �أهله يف
املخيم مقربة ال�شهداء ،وحني �صار الفدائي �أ�سري ًا بنيت عليه
�أحالم الرجوع واالفتكاك ،وحني �صار الفدائي فقيد ًا دارت
حوله الأحاديث الغام�ضة ،وحني �صار الفدائي �صور ًة وخرب ًا
طالعني ومبختلف اللغات وال��ق��راءات احتفت به الأزمنة
والأمكنة واملعاين!!
طي املرويات واحلكايات
ع�شت
ال�سحري
يف هذا الف�ضاء
ّ
والق�ص�ص التي درت ح��ول ال��ف��دائ��ي ،بع�ضها ك��ان �أك�ثر من
غرائبية وعجائبية و�أ�سطرة ،وبع�ضها ا�ستجر طالب املدار�س
من �صفوفهم ،كي يلتحقوا بالقواعد الفدائية ،بعدما ا�ستجر
الأ�ساتذة الذين خلعوا البدالت وربطات العنق ،وقالوا مبا
ي�شبه الن�شيد :الفدائية ..الفدائية! وبع�ضها ا�ستجر العمال
من معاملهم ،واملوظفني من دوائرهم ..كيما ي�صري كل واحد
منهم الئق ًا باحلياة ،عفواً ،كي ي�صري الئق ًا ب�صفة الفدائي!
طي معنى من املعاين التي
هنا ،ويف الأ�سطر الآتيات �س�أبقى ّ
ا�شتّقها الفدائي ،حني �صار ا�سري ًا داخل املعتقالت وال�سجون
ال�صهيونية! وما حملته هذه ال�صفة من �أحزان ،وطعوم بالغة
املرارة ،و�أ�سى ي�شبه يف لذعه لذع النار!
فالأ�سري ،كانت �صفة للفدائي الذي م�ضى يف دربه امل�شع�شع
بقوالت التاريخ ،وجمال اجلغرافية ومعانيها ،وهدفه الأ�سمى
امل�شطور �إىل �ضفتني� :إم��ا ال�شهادة ،و�إم��ا الن�صر ،لكن �صفة
الأ�سري �سقطت يف البني بني� ،سقطت ما بني ال�شهادة والن�صر،
وهنا كمنت اخليبة ،وهنا ا�ستطال الأ�سى ،وهنا ارتفعت جدران
الي�أ�س والأمل يف �آن .ف�أهل الأ�سري عرفوا ،و�أدركوا� ،أن ابنهم
الفدائي الذي ذهب من �أجل فل�سطنيُ ،حرم من النُبلني :ال�شهادة
والن�صر ،و�أنه �سقط يف هوة عميقة ،وعميقة جداً ،فيها املفزع
من الأ�سئلة الل ّوابة ،والأجوبة احلزينة ،وانطفاء النظر،
وانك�سار الظهر ،والتعذيب ،وقلة احليلة ،وثقافة الإهانة
واملذلة ،والت�سليم باملوت قهراً! لقد �سمعت �أهل الأ�سرى وهم
يقولون ،واحلزن ،مثل الدمع ،يغمرهم :ليته عرف ال�شهادة!
و�أي نبل لل�شهادة حني ي�ؤوب الفدائي �شهيد ًا �إىل املخيم� ،أي
ح�ضور ذلك احل�ضور الذي يلفه من �ساعة انت�شار اخلرب �إىل
نهاية �أيام العزاء ،و�أي �شرف ُت�سربل به �أمه ،و�أخته ،و�أخوه،
ودربه ،ونيال ال�صبية التي ارتبط ا�سمها با�سمه ،لأنها �ست�صري
جهة لل�ضوء ،واحل�ضور ،واملكانة.
�أحزان كثرية عا�شها �أهل الأ�سرى� ،إىل �أن راحت الروايات،
واحلكايات ،والأخ��ب��ار ،واملنقوالت ،وامل�شاهدات ..،تتحدث
عنهم بو�صفهم �شهداء �أحياء.
�إنهم ،وداخ��ل ال�سجون واملعتقالت ال�صهيونية ،يقاومون
بعدما �صار كل واحد منهم كتاب ًا للخ�شية والوطنية ،وحني

�صار كل واحد منهم روح�� ًا فل�سطينية ق��ادرة على اال�شتقاق
واحلفر جمدد ًا يف درب ا�سمه درب املقاومة! �أ�ساتذة املدار�س،
عرفتنا ب�أبنائنا و�إخوتنا و�أبناء
وكتب املدر�سة هي التي ّ
جرياننا الأ���س��رى داخ��ل ال�سجون واملعتقالت ال�صهيونية!
عرفتنا ب�أهلنا الذين يعي�شون داخل فل�سطني؛ داخل
مثلما ّ
املخيمات والبلدات الفل�سطينية ،وقد �صاروا �أ�سرى ،والأهم
يف الأمر� ،أن ال�شرارة كانت �آتية من فن ال�شعر! حني قال لنا
�أ�ستاذ العربية �إن حممود دروي�ش ال�شاعر الذي يقول :وطني
لي�س حقيبة ،ويا زرد ال�سال�سل ،و�سجل �أنا عربي ،ويا دامي
الكفني ،وفل�سطينية العينني ،هو �أ�سري يف املعتقل ال�صهيوين،
مهربة من الزنزانة ،بعد
و�إن ق�صائده التي نقر�ؤها الآن هي ّ
�أن كتب �أ�سطرها بلبابات اخلبز ،و�إن �سميح القا�سم �صديقه
الذي يعمل معه يف �صحيفة ا�سمها �صحيفة (االحتاد) الذي
يقول� :سنقاوم �سنقاوم ،هو الآخر �أ�سري ،و�إن ق�صائده التي
حتفظونها كتبها يف الزنزانة ،ومثله ال�شاعر را�شد ح�سني،
الذي خرج من الزنزانة ،كما لو �أنه يخرج من قرب ،وقد طرد
�إىل خ��ارج فل�سطني ،فاختار �سورية مكان ًا ليعي�ش فيه ،وهو
اليوم يعمل يف ال�صحافة ال�سورية ،وراح �أ�ستاذ العربية يعدد
ويعدد �أ�سماء ال�شعراء الفل�سطينيني �أمثال كمال نا�صر ،ومعني
ب�سي�سو ،و�سامل جربان ،وتوفيق ز ّياد ،ويقر�أ لنا من �أ�شعارهم،
وهو يقول هذه ق�صائد خرجت حمام ًا �أبي�ض من ال�سجون
واملعتقالت ال�صهيونية التي ح ّولها ه�ؤالء ال�شعراء من �أمكنة
للموت البطيء� ،إىل �أمكنة للمقاومة ،ومن �أمكنة لإرع��اب
ال�سجان ال�صهاينة،
الفل�سطينيني الأ�سرى �إىل �أمكنة لإرعاب ُّ
�سجان ًا من حيث احل�ضور،
ف�صار
ال�سجان �سجين ًا ،وال�سجني ّ
ّ
واملكانة ،و�إدارة احلياة داخل املعتقالت وال�سجون ال�صهيونية!
ولكم ر�أيت دموع �أهل الأ�سرى يف خميمنا الالئذ بال�ضاحية
اجلنوبية من مدينة دم�شق �أمطار ًا �سابالت ،حني جاء ال�شاعر
را�شد ح�سني �إىل املخيم برفقة ال�شاعر فواز عيد ،ابن املخيم،
ليقر�أ بع�ض ًا من �أ�شعاره التي كتبها داخل الزنزانة ال�صهيونية!
�أذكر تلك الليلة التي حتولت من قراءة ال�شعر �إىل قراءة
�أح���وال الأ���س��رى الفل�سطينيني داخ��ل ال�سجون واملعتقالت
ال�صهيونية! �ألف �س�ؤال و�س�ؤال انهمرت على �صاحب القامة
العالية ،والهيبة ال�ضافية را�شد ح�سني ،وكلها متحورت حول
ال�سجون ،واملعتقالت ،وال��زن��ازي��ن ،والقواوي�ش ،والعنابر،
والأدوي��ة ،والطعام ،واملنامة ،والكتب ،والألب�سة ،والتدفئة،
والأم��را���ض ،وامل�شاعر ،واحل��ك��اي��ات ،وال��زي��ارات ،و�أ�ساليب
التحقيق والتعذيب ..داخل تلك الأمكنة العامتة الغام�ضة!
يف تلك الليلة انك�شفت �أ�سرار الزنازين ،والقواوي�ش ،والعنابر،
وق��اع��ات التحقيق والتعذيب ،وجتلت وج��وه امل��ق��اوم��ة من
القراءة والكتابة �إىل تعلم الريا�ضيات والفيزياء واللغات..
فارتاحت قلوب الأمهات والآب��اء والزوجات والأبناء الذين
كانوا ينتظرون �أوب��ة �أ�سراهم من تلك ال�سجون واملعتقالت
ال�صهيونية ،لأنهم وجدوا يف حياة الأ�سرى ،وكما قال :را�شد
ح�سني ،حياة ن�ضال �أخرى ،و�سريورة جمد �أخرى ،ونب ًال يعادل
ال�شهادة يف بع�ض جوانبها ،لأن حلم االفتكاك من الأ�سر كان
راهج ًا مثل �شم�س ال�ضحى ،وموا�صلة درب املقاومة ،والظفر
ب�أحد النبلني :ال�شهادة �أو الن�صر ،مازال حا�ضر ًا وبقوة .يف تلك
الليلة انك�شطت مفاهيم كثرية دارت حول الأ�سرى وزالت ،حني
�أخرب را�شد ح�سني ال�شاعر �أهل املخيم ،ب�أن املقاومة ال مت�شي
يف �أرواح �أولئك الأ�سرى الفل�سطينيني فح�سب ،و�إمنا مت�شي يف
ف�ضاءات ال�سجون واملعتقالت ال�صهيونية ،و�أن الأ�سرى جبارين
يف �صربهم الإن�ساين ،وعنادهم الوطني ،وروحهم املقاومة،
ومناددتهم للقوة ال�صهيونية.
تلك ال�سري ..ل�شعراء فل�سطني الأ���س��رى يف زنازين العدو
ال�صهيوين هي التي �أ���ض��اءت �أرواح��ن��ا نحن �أب��ن��اء املدار�س
القرائني ،وهي التي �أ�ضاءت املخيم ب�أحاديث وق�ص�ص و�أخبار
تكاثرت حني �صار الأ�سر معنى جديداً ،وحني �صار الأ�سري
الفل�سطيني �شهيد ًا كام ًال� ..أو يكاد!

Hasanhamid55@yahoo.com
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ٌ
ّ
ال�سج�ستاين
حامت
أبي
�
منهج
يف
ة
قراء
ِ
ٍ
"فعلت و� ُ
ُ
أفعلت"
كتابه
يف
ِ

قضايا وآراء

• حم ّمد �شريف �سلمون

ٌ
كثرية هي املُ�صن ُ
ّفات التي كتبت ُ
حول (فعلتُ )
َ
و(�أفعلتُ ) ُ
تناول كث ٌري من علماءِ العرب ّية
حيث
ت��داول َ
تلك ال�صي ِغ على
ه��ذا املو�ضوع لكرث ِة
ِ
�سالمة ا�ستخدام اللغة
غاية
أل�سنة
ِ
لتحقيق ِ
ال ِ
ِ
ٌ
فكثرية هي ال ُ
املرء يف �صيغتها
أفعال التي يحا ُر ُ
(ف َعلْتُ ) �أو(�أفعلْتُ ).
وم��ن َ
تلك امل�ص َّن ُ
فات التي ُعنيتْ بــ�صيغتي
��اب (ف��ع��ل��تُ ) و(�أف��ع��ل��تُ )
(ف��ع��ل��تُ ) و(�أف��ع��ل��تُ ) ك��ت ُ
لأبي حامت ال�سج�ستاين وهو حمور هذه القراءة
املنهج ال��ذي �سا َر وفقهُ
رب ع��دّ ِة حم��او َر لتحديد
ع َ
ِ
كتابه (فعلتُ ) و(�أفعلتُ ) ذاكر ًا ما
يف
ال�سج�ستاين
ِ
لهُ وما عليه.
�أ ّو ًال :عنوان الكتاب:
عنوان الكتاب هو (فعلتُ و �أفعلتُ ) عن �أبي حامت
�سهل بن حم ّمد ال�سج�ستاين.
ثاني ًا:املُ�ؤَ ِّلف� :أ :ا�سمهُ ون�سبهُ :
اجل�شمي
هو �سهل بن حم ّمد بن عثمان بن يزيد
ّ
ال�سج�ستا ّ
ين»(.)1
وروي :القا�سم ب��دل يزيد وه��و م��وىل لقبيلة
�شم العرب ّية.
ُج َ
من�سوبٌ �إىل �سج�ستان يف خرا�سان ،وكانَ نزيل
الب�صرة»(.)2
َ
عا�ش نحو ت�سع َ
ني عام ًا امتدّ ت من �سنة خم�س
و�ستني ومائة للهجرة �إىل �سنة خم�س وخم�سني
ومائتني للهجرة(.)3
ب:حيا ُتهُ :
ا�ستقى ال�سج�ستاين علمهُ يف اللغة وال��ق��ر�آن
ّ
مما جعلهُ
وال�شعر عن علماء ع�صر ِه وكانَ تق ّي ًا ورع ًا ّ
�أه ًال للمنزلة العالية وانت�شا ِر ّ
الذكر ،ف�صا َر �إما َم
ثم �أ�ضحى «ج ّم ً
بح ُر فيها،
اعة
للكتب ُي ِ
الب�صرةَّ ،
ِ
فيقر�ؤها على املنرب»(.)4
ألف دينار
كانَ غن ّي ًا «و ِر َث عن �أبيه وع ّم ِه مائة � ِ
طلب العلم».
�أنفقها يف ِ
َ
أدب
وتالمذته ُيقرئهم
بكتبه
ُ�ش ِغ َل
اللغة وال َ
ِ
ِ
والقر�آن ُ
االت�صال بخلفاءِ ع�ص ِر ِه(،)5
و�ش ِغ َل عن
ِ
الها�شمي
ولكنّهُ كانَ ُيع ِّر ُج على دا ِر عي�سى بن جعفر
ّ
��ب �إىل بغداد ومل ي�ستق َّر
وايل الب�صرة( ،)6ذه َ
قوله تعاىل
فيها ب�سبب
ت�صريفه للفعل (وقى) يف ِ
ِ
ُ
ل�سائليه يف امل�سجد ،فا ُّت ِه َم بالزندقة
«قوا �أنف�سكم»
ِ
وع ِّن َف لأنَّهُ يقر�أُ القر�آن على «قوقاة الدّ جاج»(.)7
ُ
ُ
ج�:شيوخهُ � :أه ُّم ُهم:
•الأخف�ش الأو�سط.
•�أبو �سعيد عبد امللك بن قريب (الأ�صمعي).
•�أبو زيد �سعيد بن مالك الأن�صاري.
•�أبو عبيدة مع ّمر بن املثنّى(.)8
د:تال ِم َذ ُتهُ �:أبر ُزهُ م:
•�أبو بكر حم ّمد بن احل�سن بن دريد.
•�أبو حم ّمد عبداهلل بن م�سلم بن قتيبة(.)9
ه:علو ُمهُ :
يظهر �أنَّ
ونحو ّي ًا بارع ًا يف
أبا
�
حامت كانَ لغو ّي ًا ْ
ُ
ٍ
ال�شعر � ً
عرو�ض ِّ
املع ّمى ولهُ
دٌ
إ�ضافة �إىل
يف
ي
ج
علم
ٌ
ِ
ِّ
كونه حمدِّ ث ًا ومق ِرئ ًا(.)10
ِ
وُ :م�ؤَ َّلفا ُتهُ :
�أ ّما ر�سائلهُ وكت ُبهُ فقد قاربت عناوي ُنها اخلم�س َ
ني
م�ؤ َّلف ًا �أه ُّمها:
•فعلتُ و�أف��ع��ل��تُ /الإب��ل/االت��ب��اع/اخ��ت�لاف
امل�صاحف/الأ�ضداد�/إعراب القر�آن/ما تلحن به
العا ّمة/املق�صور واملمدود/النقط وال�شكل(.)11
ثالث ًا :الكتاب مو�ضوع القراءة:
�صاح ِب ِه:
�أ :ن�س َبتُهُ �إىل ِ
��وج يف ه��ذه ال��ق��راءة لكتاب (فعلتُ
قبل ال��ول ِ
أطرح على نف�سي �س�ؤا ًال ً
غاية يف الأه ّم ّية
و�أفعلتُ ) � ُ
ً
�أال وهو :هل هو لأبي حامت ال�سج�ستاين فعال..؟
أ�صمعي(!..)12
وال �س ّيما �أنَّهُ ُن ِ�س َب �إىل �أ�ستاذ ِه ال
ّ
ثبتان ن�سبةَ
َ
�إنَّ
الباحث املُ��دَ ِّق َ��ق يجدُ �أمرين ُي ِ
الكتاب مو�ضوع القراءة �إىل �أبي حامت ال�سج�ستاينّ:
ُ
قارب
ن�صو�ص
•�أحدهما :ما ور َد من
توافق �أو ُت ُ
ٍ
ً
من�سوبة �إىل �أب��ي حامت والن�صو�ص
م��ا ّد َة الكتاب
يف اجلمهرة – والتنبيه على �أغاليط ال��رواة –

خ�ص�ص – ول�سان العرب واخلزانة.
واملُ َّ
•والآخر :الإ�شارات التي �ساقها القدماء والتي
َ
تثبتُ
ن�سبة الكتاب �إىل �صاح ِب ِه يف م�صادر عبد
َ
وكذلك ما ور َد يف جمهرة ابن
القادر البغدادي،
دريد تلميذ ال�سج�ستا ّ
ين.
ب :ا�سم الكتاب مو�ضوع القراءة:
ر���س��ال��ة يف (ف��ع��ل��تُ و �أف���ع���ل���تُ ) لأب����ي ح��امت
ال�سج�ستا ّ
ين.
ج� :أه ِّم َّي ُة الكتاب:
ترب ُز �أه ّم ّي ُة كتاب �أبي حامت ال�سج�ستا ّ
ين (فعلتُ
فات التي
أمثاله يف ِعداد امل�ص َّن ِ
كونه و� ِ
و �أفعلتُ ) من ِ
املعجمات من جهة ومن
مو�سوعات
م َّهدَ ْت لظهو ِر
ِ
ِ
ُ
جهة �أخ��رى �أنَّ��هُ
ينقل �إلينا م��ا ّد ًة علم َّي ًة لغو ّي ًة
ٍ
ثالثة �أ َّلفوا يف
من
تعرفنا على �آراءِ علماءٍ
ِ
ٍ
خالل ُّ
(فعل و� َ
َ
أفعل) ومل ت�صلنا م�ؤ َّلفا ُت ُه ْم وهم
مو�ضو ِع
جالء
أ�صمعي و�أبو زيد و�أبو عبيدة ويف الكتاب
ال
ُ
ّ
أ�صمعي.
ل
ا
أي
�
ر
ع
ب
وتت
آرائهم
�
ُّ ُ
ّ
د :م�صادر ما ّدته العلم ّية:
�أ ّم��ا امل��ا ّدة العلم ّية التي و�صلتْ �إلينا من خالل
ر�سالة ال�سج�ستا ّ
ثالثة من العلماء هم:
آراء
ٍ
ين فهي � ُ
الأ���ص��م��ع ّ��ي – �أب���و زي��د – �أب���و عبيدة – و�إىل
جانب ِهم �أب��و احل�سن �سعيد ب��ن م�سعدة املعروف
بالأخف�ش الأو�سط و�أب��و مالك عمرو بن ِك ْر ِكرة
واعتماد ُه عليهما قليل.
مو�ضوعهُ :
ه:
ُ
يعالج مو�ضوع ًا يف
�إنَّ كتاب (فعلتُ و�أفعلتُ )
ُ
الأفعال فهو كتابٌ يف الأفعال َ
ُ
يدخل يف ِعدا ِد
لذلك
م�سائل لغو ّية وبذلكَ
َ
يعالج
معجمات اللغة ،فهو
ِ
ُ
�صلة
جهة ِ
ال�صرف � اّإل من ِ
ُ
كتب َّ
يخرج من دائ��ر ِة ِ
ب�شكل عام.
ال�صرف بالل ِغة العرب ّي ِة
ٍ
َّ
ُ
احلديث عن
تناول
الكتاب بال ّتحديد هو
مو�ضو ُع
ِ
ِ
(فعل و� َ
�صيغة َ
أفعل)
ويعالج ما ور َد منها يف ك�لا ِم العرب وال ُيخفي
ُ
ُ
ال�سج�ستا ُّ
حيث املعلومات ب�أ�ستا ِذ ِه
ين ت���أ ُّث�� َر ُه من
َ
أ�صمعي ،فهو ُي�ؤ ِّكدُ يف �صد ِر الكتاب �أنَّ��هُ
عر�ض
ال
ِّ
أ�صمعي فقال« :ق َ
��ال �أبو
م�سائلهُ على �أ�ستا ِذ ِه ال
ِّ
حامت �سهل بن حم ّمد ال�سج�ستا ّ
باب (فعلتُ
ين :هذا ُ
ٍ
و �أفعلتُ ) مبعنى واح��د عن عبد امللك بن قريب
الأ�صمعي �س�ألتُهُ حرف ًا حرف ًا»(.)13
منهجه:
وُ :
ا�ستقراء كتاب �أبي حامت ال�سج�ستا ّ
ين (فعلتُ
�إنَّ
َ
منهج امل�ؤ ِّلف و�أمان َتهُ العلم ّية
و �أفعلتُ ) ُيظ ِه ُر جل ّي ًا َ
يف نقل امل�سائل التي يعر�ضها ّ
�ضح ُم ُ
نذ
ودقتُهُ  ،فهو ُي ُ
الورقة الأوىل يف منت الكتاب عنوانُهُ بقو ِل ِه:
ِ
فعل و � َ
كتاب َ
أفعلَ ،
قال �أبو حامت �سهل بن
«هذا ُ
حم ّمد ال�سج�ستا ّ
ين:
هذا باب فعلتُ و�أفعلتُ مبعنى واحد»(.)14
ُ
منهج ال�سج�ستا ّ
ين يف ذكر
�ضح
ُ
ومنذ البداية ي َّت ُ
ما تكلَّمت به العرب على لفظ فعلتُ و�أفعلتُ «يقول
�أكرث العرب».
و�إذا ّ
توغلنا يف ا�ستقراء الكتاب جندُ �أنَّهُ ي�أتي
مبا قالتهُ العرب على لفظ فعلتُ و �أفعلتُ من ُ
حيث
املعنى� :أهو واحد �أم خمتلف؟
�أو معنى �أحدهما وح�سب؟
فم ّما تكلمتْ به العرب على لفظ فعلتُ و �أفعلتُ
ُ
واجلارية ُّ
وكل
واملعنى واحد قولهُ « :كننتُ الدُّ َّر َة
�شيءٍ �صنتُهُ ف�أنا �أكنُّها و�أنا كانٌّ وهي مكنونة»
��رب بلفظ فعلتُ و�أفعلتُ
مم��ا تك ّلمت ب��ه ال��ع ُ
و ّ
قوله:
يف
باختالفه
ح
ر
�ص
وقد
خمتلف:
واملعنى
ِ
ِ
ّ
«و ُي ُ
قال ج َّز �شعر ُه و�أج َّز ومعناهما خمتلف»
جاء على فعلتُ وحد ُه قولهُ « ُيقالُ:
ُ
ومثال ما َ
أخلق وال ُي ُ
الثوب �إذا � َ
أمح..
مح
ُ
قال � َّ
َّ
ومثال ما اقت�ص َر على � َ
ُ
كقوله:
أفعل وح�سب
ِ
ُي ُ
ظيم �إخماخ ًا �إذا �صا َر فيه املُخ..
قال �أم َّخ ال َع ُ
ُ
ُ
َّ
وال ُيقال غ ُري ذلك ،ال ُيقالَ :مخ «.
ويظهر يف منهج �أب��ي حامت �أي�ض ًا �أنَّ��هُ �إذا �أور َد
ُ
يذكر املُ�ضارع ث َّ��م امل�صدر
�إح��دى ال�صيغتني ،فهو
ُ
«ينعت الفاكهة فهي يانعة و�أينعت فهي
كقوله:
ِ
ِ
مونعة».

ر�سالة م�ص َّن ٌ
ٌ
لغة
فة يف ا ُّل ِ
فعلت و� ُ
ر�صد ْت ظاهر َة ُ
َ
أفعلت
ً
الرعيل
مبرويات
م�شفوعة
ِ
ِ
الأ َّو ِل من العلماءِ.
«وقالوا يف الوجه الآخ��ر �أينعتْ تو ِن ُع �إيناع ًا»
وم�ضارعهُ
ولكنَّهُ مل يلتزم به  ،فقد �أور َد الفعل
ُ
دونَ امل�صدر قال :و ُيقالِ :ن ُ
ال�شيء و�أنكر ُتهُ ،
كرت
َ
َ
قال َن ِك َر وال ُي ُ
قال �أبو حامت ُي ُ
قال � اَّإل ُين ِك ُر والقيا�س
يَنكر.
مة
وجت��د ُر الإ���ش��ارة هنا �إىل ما �أورد ُه يف مقدّ ِ
��اب فعلتُ
الكتاب ومل يلتزم به �إ ْذ ق��ال« :ه��ذا ب ُ
و�أف��ع��ل��تُ
مبعنى واح��د فقد �أور َد معنى (فاعل)
ً
( ،)15ف��ق َ
َ
��ال «ط��ارق��تُ ب َ
جعلت
�ين ال�� َّث��وب�ين �إذا
�أحدهما على الآخر»»..
�أ :ا�ستخدام ال�شواهد:
ألته
ح�س ُب للم�ؤ ِّلف ا�ست�شهاد ُه على م�س� ِ
و ّ
مم��ا ُي َ
تي�س َر ل��هُ م��ن �آي ال ّ��ذك�� ِر احلكيم
��ا
مب
املطروحة
ّ
املثل ال�سائر على
واحلديث النبويّ ال�شريف �أو ِ
الأل�سن �أو البيت من ّ
ال�شع ِر الف�صيح ،فهو ي�ست�ش ِهدُ
مما يمُ ّثلُ
بالقر�آن الكرمي غري
مكتف ب� ٍ
ٍ
آية واحدة ّ
ُ
كقوله:
ي�سوق عدَّ َة الآيات
احلالة  ،فهو
ِ
ُ
َّ
«ويف القر�آن قول اهلل عز وجل:
«ك�أنهم ل�ؤل�ؤٌ مكنون»
َ
َ
تبارك وتعاىل�« :أو �أكننتم يف �أنف�سكم»
وقال
َ
َّ
وقال جل ثنا�ؤ ُه :
َ
يعلم ما تكنُّ �صدورهم وما يعلنون»
«ور ُّبك ُ
باحلديث النبويِّ ال�شريف قولهُ :
ومن ا�ست�شها ِد ِه
ِ
«و ُي ُ
جلب على الفر�س ....
قالَ :
جلب وال َج َن َب» وهو قليل.
ويف احلديث ال َ
ٌ
قول
�صفحة من
وال تكا ُد تخلو
ا�ست�شهاد ٍ
مبثل �أو ٍ
ٍ
كقوله
م�أثو ٍر
ٍ
« ُي ُ
عرو�س عا َم ِهدائها
قال يف املثل« :ال تغ َّر ّن َك
ٌ
وال �أ َم ٌ
���ة ع���ا َم ا�شرتائها وال ُي��ق ُ
��ال �إه��دائ��ه��ا وال
�إ�شرائها».
بال�شعر فقد بلغت الأب��ي ُ
�أ ّم���ا اال�ست�شها ُد ِّ
��ات
املُ�س َت�شهَدُ بها ثمان َ
ني ومائة بيت ًا لكبا ِر اجلاهليني
واملخ�ضرمني والأمويني والهذليني..
ف���إذا َ
َ
�شاهد ًا ذك َر ال�شاع َر والبح َر،
�ساق
البيت ِ
َ
كقوله:
ألفاظ ِه
أزاح
ِ
بع�ض � ِ
و� َ
الغمو�ض عن ِ
«و�أن�شدنا �أبو زيد (من ال َّرجز):
جـناح هــابطا
مـــا راعـني � اّإل
ٌ
البيوت ُ
قوطهُ ال ُعال ِبطا
على
ِ
ُ
جماعة الغ َنم،
جناح :ا�سم رج��ل ،وال��ق�� ْو ُط:
وال ُعال ِب ُط :الكبري.
ً
وق��د ي��ذك ُ��ر رواي ً
خمتلفة للبيت وق��د يك ّر ُر
���ة
أمر َ
ذلك.
ال�شواهد �إذا ا�ستدعى ال ُ
ب :ما لهُ :
�شيوخه وطريقة عر�ض امل�س�ألة:
آراء
�
•اعتماد ُه
ِ
كتابه فعلتُ و�أفعلتُ على
يف
ال�سج�ستاين
حر�ص
ِ
َ
ُ
أ�صمعي
ل
ا
م
كال
به
�
أ
يبد
ما
رث
أك
�
و
ه
�شيوخ
بيان �آراءِ
ِ ُ
ِ
ِ ِ
ّ
َ
بقولهَ :
«قال» �إ�شار ًة �إىل �أنَّ
�شيخ ِه
املنقول كال ُم ِ
ِ
كقوله َ
يقول �أك ُ
«قال = ُ
رث العرب كننتُ الدُّ َّر َة»...
ِ
ً
ف�إذا ما َ
دَ
أ�صمعي ق ّي ُه ،فيقول:
نقل كالما لغري ال
ّ
يقول َ
َ
وخلق» �أو ُ
«قال �أبو زيد ُ :ي ُ
َ
«قال �أبو
نهج
قال َ
ً
َ
عبيدة� :سلك فالنا»...
بع�ض املوا�ض ِع قولهُ ُ « :ي ُ
فالغالب
قال «
ُ
ونرى يف ِ
�أنْ يكونَ الوار ُد بعدها من كال ِم ال�سج�ستا ّ
كقوله:
ين
ِ
«و ُي ُ
أركب مهر ُه «
ركب مهر ُه و� َ
قالَ :
•ا�ستقاللهُ :

أ�صمعي
غم من �أ َّن��هُ �أثنى على �أ�ستا ِذ ِه ال
وبال َّر ِ
ّ
َ
اختالف فيه»(.)16
كقوله« :وهذا الوجهُ الذي ال
ِ
ً
ً
ُ
َّ
َّ
� اّإل �أن��ن��ا ن��ل َ��ح��ظ ا���س��ت��ق�لاال ف��ك��ر ّي��ا مت��ت�� َع ب ِ��ه
ال�سج�ستا ّ
ب�س �أو
وهم ،ف�إنْ
ين يف �إزال ِ��ة َل ٍ
ت�صحيح ٍ
ِ
َ
بالت�شديد ،جندُ �أبا
أ�صمعي كلمة «ط�� َّر َق»
�أنك َر ال
ِ
ُّ
قال َ
بقوله« :وال ُي ُ
ِّ
ذلك ،ومل �أ�سم ْعهُ من
ب
ق
يع
ِ
حامت ُ
أحد غري ِه»(.)17
� ٍ
ت :ما عليه:
• فقدان التبويب:
َّ
اهم ّ
الظواه ِر يف كتاب فعلتُ و�أفعلتُ
ولعل من ِّ
ّ
ح�سب
أفعال
ل
ا
د
إيرا
�
ب
التزامه
م
عد
ين
لل�سج�ستا
ُ
ِ
ِ
ِ
َ
قح ُم ما َّد ًة َ
و�سط ما َّد ٍة �أخرى
حروف املعجم ،فهو ُي ِ
ِ
َ
َّ
كما فعل يف م��ا َّد ِة «ح��زن» ح َ
ني �أور َد ما يتعل ُق بــ
«حب»:
َّ
َ
«ق����ال �أب����و زي����دُ :ي���ق ُ
�����ر فهو
���ال ح��زن��ن��ي الأم ُ
ُيحزنني ...و ُي ُ
قال هو ُيح ُّبني»
َ
قال �أبو حامت« :يحزنهم الفز ُع الأكرب»(.)18
التبويب معروفاً
َ
َّ
ولعل ذلك عائدٌ �إىل �أنَّهُ مل يكن
ُ
عهد �أبي حامت.
يف ِ
اال�ستطراد يف م�سائل اللغة وظواهرها:
مم��ا جن��دُ يف ثنايا الكتاب اال�ستطرا ُد الذي
و ّ
م�سائل ا ّللغة وظواهرها:
اخلو�ض يف
دعا ُه �إىل
ِ
ِ
قوله:
كورود الإبدال يف ِ
«�أ�سفقتُ
الباب فهو ُم�س َفق و�أ�صفقتهُ بال�سني
َ
وال�صاد»(.)19
َ
فيه العا ّمة
مم��ا تخطئ ِ
وورود القلب وكذلك ّ
واملقلوب املُ ُ
زال عن ج َه ِت ِه
ُ
ً
ُ
كقوله:
بع�ض العبارات
ونالحظ
ِ
غرابة يف �إيرا ِد ِ
ّ
أحدٌ
به � علمنا ُه»(.)20
«وال يتكلم ِ
َ
على �أنَّ
يادات يف املَنت
الر�سالة ال تخلو من ال ِّز ِ
َ
ولعلَّها من تال ِمذ ِت ِه
ميح حموح ًا غري ُه »...
«مح ُّ
وحم ًة»(.)21
َّ
وميح حم ًا وحموح ًا ّ
ميح ُّ
«مح ُّ
خامتة ونتيجةٌ:
ٌ
رابعاً:
ُ
وحقيقة الأم��ر �أنَّ
كتاب فعلتُ و�أفعلتُ لأبي
َ
ٌ
ٌ
حامت ال�سج�ستا ّ
لغة ر�صدَ ْت
ين ر�سالة م�ص َّنفة يف ا ُّل ِ
ٍ
ً
َ
أفعلتُ
فعلتُ
الرعيل
مبرويات
م�شفوعة
�
و
ة
ظاهر
ِ
ِ
ً
الأ َّو ِل من العلماءِ  ،وال َّ
�شك �أ َّنها كانتْ
لبنة غن َّي ًة
د َّل��تْ على اهتما ِم علماءِ العرب َّي ِة بظاهرة (فعلَ
و� َ
بظاهرتي التعدِّ ي واللزوم
�صلة
أفعل) لمِا لهما من ٍ
ْ
لهجات
يف العرب ّية من جهة ،ولأ َّنها �أحدُ مظاه ِر ا ّل
ِ
جهة �أخرى.
من ٍ

دراسات
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الرواية -ن�ش� ًأة وبنية-
معقل للمقاومة
•عاطف بطر�س
يذهب بع�ض النقاد
�إىل �أن ال����رواي����ة
م��ن �أك��ث�ر الأج��ن��ا���س
الأدب���ي���ة ق���درة على
ب���ث روح امل���ق���اوم���ة،
وللتدليل على ذلك ال
مهرب لنا من حتديد
م��ع��ن��ى امل��ق��اوم��ة ل�سعة
وتنوع الف�ضاء ال��داليل
للمفهوم ،ف��م��اذا نق�صد
حتديد ًا باملقاومة؟
ه�����ل ه�����ي م���ق���اوم���ة
املحتلني والن�ضال من �أجل
حترير الوطن منهم؟ �أم
ه��ي م��ك��اف��ح��ة الإره����اب
والتخل�ص من رج�سه؟ �أو
هي مواجهة الإمربيالية
حنا مينه
ال��ع��امل��ي��ة ،وحم��اوالت��ه��ا
تنميط ال�شعوب وفر�ض
هيمنتها الأب��دي��ة عليها؟ �أو �أن ال��رواي��ة ف��ن يقاوم
التخلف واجلهل ،ويعمل على ن�شر العلم وحترير النا�س
من الأوه��ام ،والأخذ ب�أيديهم �إىل طرق النور واملعرفة
العلمية للكون والطبيعة واملجتمع والإن�سان.
ل�ل�أدب عامة وظائف ع��دة ،م�ستمدة من طبيعة كل
جن�س �أدب��ي ،فالرواية كنوع �أدبي منذ �أن انف�صلت عن
امللحمة وبد�أت تتخلق ك�شكل �أدبي م�ستقل له خ�صائ�ص
وقواعد متيزه حافظت على طبيعتها وجيناتها املوروثة
م��ن امللحمة ،التي يعرتف اجلميع ب�أنها ف��ن املقاومة
بامتياز.
انف�صال الرواية وخروجها من رحم امللحمة هو فعل
مقاومة ،لأن كل جديد هو مقاومة للقدمي ،واملعركة
بينهما ال تعرف مظهر ًا واح��د ًا ،وهي معركة دائمة ال
نهاية لها .ت�أ�سي�س ًا على ذلك ،ف�إن تكون الرواية ك�شكل
�أدبي م�ستقل عرب تاريخها املديد وحتررها من �أ�ساليب
امللحمة ،واتخاذها قواعد و�أنظمة تخ�صها ،وت�ؤ�صلها
كنوع �أدبي هو فعل مقاومة.
ا�ستعرا�ض ب�سيط لتاريخ الرواية العاملية ،يبني بجالء
�أن الرواية كجن�س م�ستقل ،ات�سع لكل �أن��واع املقاومة،
من مقاومة الظلم والت�سلط� ،إىل التحرر من اال�ضطهاد
ومواجهة املحتلني ،حتى مواجهة ال��ذات مع املجتمع
على اختالف ت�شكيالته االقت�صادية واالجتماعية.
وحتى الرواية النف�سية املغرقة يف ذاتيتها هي �شكل من
�أ�شكال املقاومة ،على طريق بناء �إن�سان �سوي ،يتكامل وال
تت�صارع �أبعا�ضه متحولة �إىل مزق.
ومن العبث �أن نذكر �أمثلة من الرواية العاملية ،التي
تكاد ال حت�صى ،فبدء ًا من دون كي�شوط ثرفانت�س� ،إىل
�آخر منجز روائي يف العامل ،ال بد �أن جند يف م�ضامينها
وحمتوياتها مناذج خمتلفة ومتباينة للمقاومة.
ال��رواي��ة تعيد كتابة التاريخ ،وف��ق منظور الكاتب
ور�ؤيته ،وهي كما يقال ،تاريخ من ال تاريخ لهم ،تن�صف
امل�ضطهدين وامل��ظ��ل��وم�ين ،وت����د ّون ه��زائ��م��ه��م وت��ع��زز
انت�صاراتهم ،وتك�شف الواقع وما خفي من تناق�ضاته،
وي��ح��اول بع�ضها� ،أن ي��ق��دم ح��ل��و ًال مل�شاكل الإن�����س��ان
ال��وج��ودي��ة ال��ك�برى ،ك��م�����س���أل��ة احل��ري��ة واالغ��ت�راب
واال�ستالب ،وت�صحري الإن�سان ،بجعله �آل��ة ،وبالتايل
�إح�سا�سه بالعبث والجدوى التغيري.
لو �أخذنا مثا ًال ،من الرواية العاملية� ،أرن�ست همنغواي
يف �أعماله الروائية (ملن تقرع الأج��را���س ،وداع�� ًا �أيها
ال�سالح ،ال�شيخ والبحر) لوجدنا �أ�شكا ًال متنوعة من
املقاومة ،وقد جتلت بو�ضوح �ساطع يف �صرخة ال�شيخ
�سنتياغو يف رواية (ال�شيخ والبحر)( :قد ميوت الإن�سان
ولكنه ال يهزم).
�أما �إذا ما ا�ستعر�ضنا تاريخ الرواية العربية ،ن�ش�أة
مرا�ش �إىل
وتكون ًا وبنية ،من (غابة احلق) لفرن�سي�س ّ
�آخ��ر ما �أنتج ،ك�شكل فني جديد قد حت��رر من طرائق
ال�سرد امل��وروث��ة وتك َّون وف��ق �أنظمة ال��رواي��ة العاملية
ومناذجها ومقا�ساتها ،وعمل على حترير اللغة ال�سردية
مما علق بها ،من �أمن��اط الكتابة احلكائية القدمية،
كال�سيرَ ِ وحكايا ال�شطار ،و�ألف ليلة وليلة .هذه العملية
ِّ

�آرن�ست همنغواي
بحد ذاتها ،فعل مقاومة .ف�إذا �أ�ضفنا احلامل االجتماعي
للرواية وهو الطبقة الو�سطى ،بطموحاتها ،و�أحالمها
يف التغيري ،جند �أن الرواية العربية قد رافقت تاريخ
املقاومة يف املنطقة ،منذ فجر ت�شكلها كبنية فنية
متمايزة عن الأجنا�س الأدبية الأخ��رى ،لأن �صدرها
ق��د ات�سع لكل �أن���واع و�أ���ش��ك��ال امل��واج��ه��ات التاريخية
واالجتماعية والتحررية واالقت�صادية وحتى النف�سية.
�إن ق��راءة ب�سيطة لتاريخ ت�شكل ال��رواي��ة العربية
تف�ضي �إىل حالة من التوازي �أو التطابق بني �سريورة
التاريخ و�صريورة الرواية العربية املتزامنة مع تطور
احلياة العربية بكل تعقيداتها وم�شكالتها ومواجهاتها،
بدء ًا من املا�ضي ال�سحيق �إىل احلا�ضر املعي�ش .ولنا يف
رواي��ة (ال�شراع والعا�صفة) للروائي حنا مينه مثال
بينِّ على قدرة الرواية على احتواء مفاهيم املقاومة
املختلفة .ففي �شخ�صية الطرو�سي جند فع ًال مركب ًا
للمقاومة� :إذ ق��اوم اال�ستعمار الفرن�سي بنقل ال�سالح
للثوار ،وق��اوم الإقطاع ممث ًال بال�صراع على املرف�أ بني
احل َّمالني وم�ستغليهم ،ويف امليناء بني ُم ّ
�لاك املواعني
والعاملني عندهم .وحتدي الطرو�سي لهم وانحيازه �إىل
العمال واملظلومني.
�شخ�صية الطرو�سي فريدة يف نوعها يف تاريخ الرواية
العربية من وجهة نظر املقاومة ،ف�إ�ضافة �إىل مواجهة
اال�ستعمار والإقطاع ،ثمة مقاومة �أخرى و�صراع نف�سي
عا�شه الطرو�سي �أثناء �إقامته امل�ؤقتة على الرب ،وهو
البحار ال�شجاع الذي ال ي�ستطيع العي�ش �إال فوق �سطح
الأم��واج ،ويف قلب اللجة ،عا�ش الطرو�سي غربته على
الرب ،بعد غرق مركبه ،لكنه ا�ستطاع �أن يعود ر ّي�س ًا فوق
�صهوة مركب ،وبذلك ح�سم خيار ًا مر ًا وودع الرب ،يف الوقت
الذي قرر فيه �أن يعلن زواجه ال�شرعي من (�أم ح�سن)
التي قدَّ مت له كل ما متلك لكي يعود �إىل البحر ري�س ًا،
وبذلك �ساهمت يف حتقيق حلمه و�إجناز فعله البطويل،
بهذه احلمولة من املواجهات املركبة واملتداخلة ومبا
حتمله ال�شخ�صية من غنى �إن�ساين انتقلت �شخ�صية
الطرو�سي من املحلية �إىل العاملية ،لتحجز مكانها الالئق
بها يف تاريخ الأدب العاملي.
يف �شخ�صية الطرو�سي ،طبقات متداخلة ،ومتقاطعة،
من �أفعال املقاومة :وطني ،اجتماعي� ،سيا�سي ،نف�سي،
ات�سعت لها الرواية ،كبنية فنية وعمل �أدبي.
ال���رواي���ة بو�صفها حا�ضنة للتعدد واالخ��ت�لاف،
وب�صفتها جن�س ًا �أدب��ي�� ًا ح��واري�� ًا دميقراطي التكوين:
حوار ،تعدد �شخ�صيات ،اختالف م�ستويات اللغة ،تنوع
ال�ضمائر ال�سردية ،كل ذل��ك منحها دوره��ا و�أهميتها،
�إىل احلد الذي ذهب بع�ضهم �إىل ت�سميتها ديوان العامل
يف هذا الزمان ،لأنها تقر�أ واقع ًا متحرك ًا وتدون تاريخ ًا
تفاعلي ًا و�أزم��ن��ة مركبة ،وتر�سم �شخ�صيات خمتلفة،
وهي من �أق��در الأجنا�س الأدبية على جت�سيد املغايرة
واالختالف وا�ستيعاب منجزات الأنواع الأدبية والفنية
الأخرى ،كال�شعر وامل�سرح وال�سينما والفنون الت�شكيلية،
عالوة على قدرتها على متثل وه�ضم املنجزات العلمية
واملعرفية التي �أنتجتها الب�شرية جمعاء.
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املثقف واملحاجة البي�ضاء
•ر�شا ال�صالح

املثقف كلمة �شا�سعة حتمل يف م�ضامينها مبادئ ال ميكن التهاون
فيها ،وجدلية واقعية جتعلنا نعيد التفكري والعمل بق�ضايا �شتى يف حيز
تطبيقها ومطابقتها مع لفظ الثقافة ،كلمة تقال وتفعل �أي�ضا وكما �أ�شار
�إدوارد �سعيد يف قوله ((:املثقف يطرح علينا للمناق�شة �أ�سئلة حمرجة
 ،يحارب املعتقد التقليدي والت�صلب العقائدي بدل �أن ينتجهما ،ويكون
�شخ�صا لي�س من ال�سهل على احلكومات �أو ال�شركات ا�ستيعابه ))� .إن
للتطرف الفكري والثقايف متاهات ودهاليز كثرية لها �أ�شكال معقدة من
اجلمود والأ�صولية التي ي�ستحوذها �صاحبها (املتثاقف) ،مرتديا �أقنعة
متوالية على �شكل م�صفوفة من الوهم الكامن يف الأعماق والوا�ضح للعيان
جتعله منغلقا يف خياراته القائمة على النفي و�إق�صاء الآخر ،ب�شكل
ا�ستبداد �ضمني بحيث يغدو مذهبا بحد ذاته يكونه هذا (املتثاقف)
الذي دعوته (داع�شي الفكر)  ،متواجد هذا املتثاقف ومذهبه ب�شكله
الأنيق مب�سمى املثقف مرتديا ربطة عنق من الزيف ،خارجه جميل
مبهر ويف م�ضمونه تكمن حرب �شر�سة وانحطاط قد ي�صل لكل املعايري
التي تعمل لإطالق ر�صا�ص الإبادة الفكرية على املثقف الآخر �أو �أي
وجود لأي كائن مناف�س له وم�ضر مب�صاحله ال�شخ�صية ورغائبه التي
تخدم الأنا الفردية له متنا�سيا كيانه ومدمرا جارحا لكيان الآخرين،
نافيا الدور الرئي�س الذي وجد هذا املثقف لأجله وخا�صة �إن كان موظفا
يف خدمة ال�صالح العام ،وامل�س�ؤولية امللقاة على عاتقه يف النه�ضة التي
يجب حملها يف روحه قبل يديه لأخذ �أخيه املثقف والإن�سان واملجتمع
�إىل مكان ومرحلة �أف�ضل.
فما بالك �إن كان هذا املجتمع يعاين عوار�ض و�أزمات نف�سية جراء
احلروب املحر�ضة القاتلة والفنت الفكرية الفاعلة فيه وذلك لإقامة
انحرافات عميقة ومعيقة لعملية تنظيم البناء املجتمعي والفكري
و�إزالة �أ�شكال الأ�صولية واجلمود وال�صراعات االجتماعية على �أ�س�س
قائمة ب��االع�تراف ب��الآخ��ر امل�شابه او من يناف�سه يف حيز الثقافة
وكذلك احت�ضان الفكر املخالف له ،و�إزالة كل ما يودي به وبطرق فكره
املحر�ضة امل�ؤثرة ،موائمة له وللمجتمع مقاربة به لإح�لال التوازن
املطلوب حيال كل التناق�ضات ،ولتطبيق فر�ص امل�ساواة والعدالة ولي�س
الإق�صاء ،وحماية زميله املثقف ال معاقبته ،م�ساندة كامنة للم�ضمون
العميق لكلمة الثقافة على كل ال�صعد والق�ضايا واملواقف التي تدافع
ع��ن قيم احل��ي��اة امل��ت��ج��ددة ال�سليمة التي عجزت ك��ل االنتفا�ضات
واحلركات ال�شعبية عن القيام بها ،فهو �أي (املثقف احلقيقي) املقاتل
واجلندي على جبهة احلقيقة املدافع لإظهارها وتطبيقها باعتباره
هو �أداتها التي من خالله ميكن �أن حتدث حتوالت كثرية وم�صريية يف
حياة الب�شر ونهو�ض مت�سارع حت�صده على �صعيد الفكر والفل�سفة والفن
والأدب التي هي ركائز تغري املجتمع ولبنته الأ�صلية
املثقف اب��ن بيئته ،يتعاي�ش مع الت�صميم الداخلي لبنية وتاريخ
�أوطانه ،ابن جمتمعه وع�صره وزمانه ،ما ي�ؤمل املجتمع �سي�ؤمله حتما ،فهو
يعي�ش جتربة االختيار وبلورة املواقف يف �سياق كل املجريات الواقعة
عليه وعلى ب�لاده .ف���إذا ك��ان ه��ذا املثقف متزن وذو �صحوة روحية
وفكرية ف�إنه يخطط ويعالج املواقف ويتخذ القرارات مبا يتنا�سب مع
ال�سياق العام ،قرارا ي�صنع برتاكماته الزمنية ونتائجه نقلة نوعية يف
املجتمع واملعرفة مغريا من �إ�شكاليات الروتني واملح�سوبيات .والر�شوات
التي تخدمه نف�سه ،متحوال هذا املثقف احلقيقي �إىل فيل�سوف حكيم
و�شخ�ص مرجعي ونا�ضج متزن م�ستوعب للتاريخ واملراحل والعقبات التي
متر بها البالد ـ �أما �إذا كان �شخ�صا �أ�صويل الطبع مزاجي االنفعاالت
وخا�صة �إذا كان �صاحب قرار وي�شغل مكانا وظيفيا و�سلطة ،ف�إنه يقود
كل التحوالت الطارئة يف املحيط العام على �أ�سا�س االنتهاز واغتنام
الفر�ص لتجعله ا�سما المعا �أكرث من �أ�سماء الآخرين منددا ب�شعارات
عن النزاهة والثقافة واالنفتاح على الأخ���ر ،ويف حقيقته يحدث
االنغالق الأ�صويل مو�سعا دوائر التطرف العقائدي والديني والفكري
م�سوقا لهذه املنهجية و�شخو�صاتها وفعائلها ،مكر�سا تطبيقها كمثال
�صحيح يف كل �أماكن اتخاذ القرار املرتبط مب�صائر الب�شر واملجتمع.
وهنا تكمن اخلطورة التي جتعل الوعي الفردي والثقايف يت�أطر �ضمن
فل�سفات دينية و�سيا�سية وانعزالية ت�سوق املجتمعات تباعا �إىل قانون
جمتمع الغاب (القوي االنتهازي مبدع م�سيطر وا�سمه حا�ضر وم�ستجاب
وال�ضعيف واملنبوذ من قبله يتنظر ر�أفة من زميله (املتثاقف) تر�أف به.
لذلك البد من طرح �أ�سئلة حقيقية فعلية التطبيق ،تطرح على
املتثاقف من قبل املثقف ذاته ،و�أن متد له الأي��دي ال�شفافة لعالجه
لت�صحيح الأخطاء والثغرات املمار�سة ،تقوم برفع الوعي التنويري
للفرد املثقف الذي ي�ؤدي حتما �إىل رفع الوعي اجلمعي للبنية الثقافية
وللمجتمع ككل .م�شكلة ظاهرة املثقف املت�صالح مع ذاته حمررة كل
�أ�شكال العنف والإدانة واال�ستبداد املطبق من املثقف الأ�صويل ،ا�سئلة
قائمة على املحاججة البي�ضاء املحاجة التي تنبني ال تهدم ،املحاجة
واملقا�ص�صة البي�ضاء التي توجه للمثقف الأ�صيل الذي يحمل �أمام نف�سه
م�س�ؤولية بذل اجلهد ال�ستيعاب التغري والأ�سئلة املطروحة على جمتمعه
والنتائج املعرفية يف �صريورة ع�صره ،ليعي�ش نزاهة القرار املبني على
مواقف نا�ضجة �أ�سا�سها امل�شاركة واالع�تراف بالنقاط امل�شرتكة لدى
الآخ��ر ،التي جتعل حماججته �أي�ضا لي�س من منطلق الأن��ا الفردية
بحجة املقا�ص�صة فقط � ،إمنا لتكون مقا�ضاة عادلة فاعلة لنف�س املثقف
ولوعيه وروحه مبا ير�ضي ال�ضمري ويخدم كل القيم الف�ضيلة للثقافة و
�أفرادها ،ال لعنجهية متثاقفيها) و�أهوائهم اخلا�صة.
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معا نبقى

�إليك �أ�شتاق

•روال عبد احلميد
�إليك �أ�شتاق
و�سفرجلة يف قلبك تنو�س
ينو�س عمري على دربك
الطويل
�أين �أنت ؟
ت�أخذين �إليك
الن�سمات والنجمات والكلمات
ت�أخذين �إليك روحي التي التنام
•••
�شجرة امليالد املورقة يف قلبي
هذا العام مل تعزف
و�إ�شارة اال�ستفهام متخر عباب دمي
ميخر عباب �أنفا�سي ال�ضباب
مبحر �أنت
واملحيط الأخ�ضر متالطم الأحزان
والأمواه تطوف على وجهي
و�أنت ال تعب�أ بالغزالة التي تغرق
�أنت مبحر و بنف�سجتان على عينيك
•••
ماذا بو�سع القلب
املكتظ بال�ضباب �أن يهديك
ماذا بو�سع مياماتي �أن حتمل �إليك
و�أنت على ال�ضفة الأخرى
وال�سفن ورقية واملوانئ نحا�س
�أدلو دلوي �إىل غيابة قلبك
لعل طفال هناك
لعل وردة حمراء
•••
هل �سنطفئ ال�شمع
هل �ست�سري الأقاحي
على �ضفاف ذاك الق�صيد
و�أنت ت�سري مع�صوب القلب
يف غابة ال�سرو الزرقاء
ت�سري بال م�شكاة من كلماتي
بال بو�صلة من نور
هل �سنطفئ ال�شمعة املتجمدة
هذا العام
حبيبي �إليك �أ�شتاق
ف�أوقد النجوم

أريجـك
ِ
�صُ بِّــــي �
•ه�شام �سفان

أريجك َ
فوق خدِّ الور ِد يف
ُ�ص ِّبي � َ
وقتِ ُّ
ال�ضحى
وا�ستن�شقي َ
عبق الغرا ْم
وا�ستمطري
َ
وكحـلي
غيث احلنان ِّ
جفنيك عند م�سائنا
ِ
َّ
وتعطـَّـفي
بن�سائمي
يا َ
قـــــلب ُم�ستها ْم
نب�ض
ٍ
وتعتَّــقي بدنان خمري يف العيون احلاملاتِ بع�شقنا
أرواح يف دنيا ال ُهــيا ْم
كي تنت�شي ال ُ
ال ت�أبهي.........ال جتزعي
ٌ
..عاذل
�إنْ قال فينا
�أو حا�سدٌ َ ...
بع�ض الكال ْم
وح �إن باتتْ تعا ِنـــقُ ع�ش َقها
فالر ُ
ُّ
�أ�ضحى حرام ًا يف لياليها املنــا ْم

شعر

•عبدو �سليمان اخلالد
ُتعــاتبني الديــــار  ،لـــم العتاب؟
	�أحب ّتنُا كالنــــا عنه غابــــــــــــوا
تعـــاتبني � ،أنــــــــا فيها قـــريب
غـــريب  ،بـي حن ٌ
ني و احت�ساب
جـرح  ،تقّرفه امل�آ�سي
�أنــــــــــا
ٌ
	�أنـــــــــا روح ُيعذّ بهـــــــا الغياب
متى يـــا دا ُر  ،تنبلـج الأمانـي ؟؟
متى يـــا دا ُر  ،يجمعنا الإياب ؟؟
متــــى �ألقــــاك ممت�شقا ف�ؤادي ؟؟
ونف�سي فــــــي الأ�سى َ�ش َف ٌق ُمذاب
وكيف يهون ُبعدك يف املنايف ؟!
علــــــى َدن ٍِف  ،بـــراه االغرتاب
�ألـوب  ،وتر�شف الزفرات ك�أ�سي
وعلّنــي هــذا اللــــّواب
ذويت َ ،
•
لقد ُ�سعر الغالة  ،فـــــــال �أراحوا
وفـــي �أ�شداقهـــم دمنــــا خ�ضاب
لئـــن �أ�ســـميتُهم فيهــــا ذئـــابــــا
فمنك العذ ُر �أ ّيتهــــــا الذّ ئــــــــاب
ِ
كــــذاك الــــدّ ار �إن غابت بنوهـا

تولّتها الـــــزّ واحــف و الكـــالب
لقـــد ُ�سفعت عوار�ض من �أرادوا
هـــم الغِــــالب
بنا َكــــــدَ ر ًا  ،وبذّ ُ
علـــى �آذانهــــم نـــاموا َخبــــاال
ال�س�ؤال لــــهم جواب
يعزُّ علــــى ّ
وحــــال الـعرف فــي دمهم رياء
بـجــح و الـخطـاب
ّ
ــــــره الـتـ ّ ُّ
يفج ُ
•
�أيــا وطنـــي َح َزمت  ،فكان فتح ًا
ُ
ال�صـواب
�شواهــــده
احلـقـيـقـة و ّ
تبار َكت الفتـــوح !! لقــــد تهاوى
علـى قدميك  ،وانتهـــك املُ�صاب
جتـــوب امل�ستحيـــل  ،وال ُتبالـي
ال�صعاب
وت�شحـــذك املالحـــم و ّ
ً
م�شرقـــــات
بك الآمــــال بـــاتت
وقب ًال كــــان يغمرهـــــا ّ
ال�ضباب
ومــــالك ال ّ
حتف بـك الأماين ؟!
الرقاب ؟!
ومــــالك ال تدين لـــك ّ
ومــــالك ال تهيم بـــك القوايف ؟ّ!
وتفديــــك ّ
مائـــر واللُّــبـــاب
ال�ض
ُ

وح�سبك ما بذلت دم ًا خ�صيب ًا
ال�سـحــاب
فـــ�أ�شفق �أن يــبـاهـيـك ّ
ميالد جنيب
ملجدك كل
ٍ
لأجلك كل موت ي�ستطاب
هم ال�شرفاء ،مل ي�ألوا �صمودا
فال �شيب توانى� ،أو �شباب
•
�أيا وطني؛ نعي�ش ،و�أنت ق�صدٌ
وما ل�سواك يغرينا مثاب
لئن طال العذاب ،ونال منا
فلن ين�أى بنا عنك العذاب
و�إن ال�شام موئلنا ،ولوال
حماها ،لن يقام لنا ح�ساب
غد ًا تهمي مواردها رواء
وتزدهر الروابي واله�ضاب
وما للوهن يف دمنا عروق
ولو جهد املراهن واملعاب
مع ًا نحيا ،مع ًا نبني ،ونبقى
ويبقى حرزنا هذا الرتاب

خرافة
• حممود عزيز �إ�سماعيل
1

ٌ
وخرافة
متر على �سِ يا ...
�أخرى ُّ ،
يفتح با َبهُ
،
القلب
..ج
ُ
ِ
ِ
و�أنا ا َّلذي
من
باب
القلب ْ
عنك ْبتُ َ
ِ
ُح ْب بعيدِ
من ذاتي �إىل
وخرجتُ ْ
َ
ُ
وعدْ ..
أخرى
ل
ا
َّة
ف
ال�ض
عربت
ذاتي،
ُ
ُ
..ت لعزلتي
ها �إنني
ٌ
ملك  .....وال
�أحدٌ مبملكتي �سواي
مقلة
يف ٍ
ني كنتِ ويف وريدي
للع ِ
ني �أنفا�سي  ....وتبتهج َ
تحُ ِ�ص َ
ني �أنْ :
طابع
ري ح ّب ِك يف �شراييني ،
ِ
وطيفك ٌ
ال غ َ
ال بدَّ منهُ على بريدي
ٌ
لو ت�سمح َ
خرافة
ني !....
�أخرى  ،لنبد�أ من جديدِ
2

ٌ
رحلة
هي
َ
الرتاب
أوىل
ل
ا
ني
ب
وح�شرجةِ
متتدُّ اجلبلةِ
ْ
خرافة ...
ألف
م َّرتْ ب� ِ
ٍ
وخرافة
ٍ
ي�أتي ال�س� ُ
ؤال مد ّوي ًا
تلمع ٌ
فكرة
ليه َّز غ�صنَ العقلِ ُ ،
تهتزُّ �أوراقُ
اجلواب
ْ
ٌ
رحلة
هي
و�سحابةٌ

�ضلَّتْ  ،وخا َد َع غي ُثها
أر�ض احلقيقةِ ٌ ،
� َ
ذابل ُع�شبي  ...فهل
ٌ
مطر على
برق ؟ وهل ٌ
�شجر ال�س�ؤالِ ؟
ِ
ٌ
رحلة
هي
وخرافةٌ
ٌ
وحقيقة
�شك ،و� ٌ
ٌّ
أ�سئلة
ٌ
ال�ضباب
ها
�س
ب
تل
،
أجوبة
و�
َّ َ
ْ
3
ُك ،بل وما ..
يف البدءِ  :طيف ِ
ِ �..ؤك  ،وانفجا ُر الكونِ �س ّيدتي  ،ظال ..
ُ
خطيئة ،
..ل
ٍ
ُ
وهبوط �آد َم يرتدي
ً
مع�صية  ،تبع ُ
رث ُه اجلهاتُ
تفَّاحة الإغواء
�صر�صر
ريح
َح َملتْهُ ٌ
ٌ
ومن
مي�ضي ْ ..
موت  ،فت�سرقهُ احليا ُة
موت �إىل ٍ
ٍ
اع ٌة
خدَّ َ
كفرا�شة
ٍ
حا َمتْ على
�شم�سهُ
قنديلِ هذا الكونِ � ،أعني َ
�ص بي وتبتعدُ املها ُة
ٌ
ذئب تر َّب َ
يا �صاحبي!
جرح ٌ
نازف
يف
الغيب ٌ
ِ
الثغر ــ ال �أدري ــ ح�صا ُة
يف
ِ
4
وم�ضت بوادينا املقدَّ ِ�س ٌ
فكرة
ال�سماء
فاهت َّز هيك ُلنا  ،و�أمطرت
ْ

َ
حكمة
ر�سائل
ُر�س ًال،
ٍ
لكنَّها املزنُ التي
�سكبتْ علينا نعي َمها
َّ
أولياء
وظل ال
ن�ضبتْ
ُ
أدعياء ،ال ْ
كاملاءِ مر� ٌآة ،تمُ َّو َج �سطحها
فيها الوجو ُه تعدَّ دتْ
من �أينَ يل
َ
َ
َ
أمزج بني �آيات
( �أنْ �أف�صل املر�آة �صورتها ،و� َ
داء )؟
املح َّبةِ وال َع ْ
اخللق من
من كاف ،نونِ
ِ
َ
هابيل  ،من
�سقراط  ،من
عي�سى �إىل
بوذا �إىل
ٌ
يهم�س هاتف :
طاغور ،
ُ
تهجاها
( يف
ِ
�سر اهللِ ،معرفة ُّ
القلبُّ :
امل�سيح َّ
وخطها
ُ
ني بكربالء)
جرح احل�س ِ
ُ
�أنهى �صديقي بيانه
و�أنا �أرت ُّب َ
بع�ض �أوراقي ،و�أحرقُ بع�ضها
أتابع ما بد� ُأت وما � ُ
أزال
ف�أنا � ُ
مازلتُ �س ّيدها وفار�سها  ...تناديني
الهواء
ني
طواح ُ
ْ
يف الأر�ض يل
ُحلمي ويل
تعبي و�أوهامي و�سلمي
دعني �أوز ُع عطر قلبي يف املدائن والقرى
ال�سماء .
حتّى تباغتني مالئكة
ْ

قصة
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�صباح �آخر

• د .عي�سى دروي�ش

ا�ستفاق �أهل القرية يف �صباح مبكر
على �أ���ص��وات النهيق ال��ذي �أطلقته
حمري القرية وب�شكل متوا�صل من
دون �إنذار..
ظنّ كل من ميتلك حمار ًا �أن حماره
جائع �أو عط�شان ،ونزل يتفقده ،غري
�أن احلمري ا�ستمرت يف النهيق ،وقرر الأه��ايل �إط�لاق �سراح
احلمري ليذهب كل حمار �إىل �ضالته يف املرج القريب..
غ�ير �أن احل��م�ير جتمعت يف امل���رج وك���أن��ه��ا متلك �أج��ه��زة
ات�صاالت حديثة وبد�أت يف النهيق والقيام بحركات الفتة
منها حتريك �أذنيها الطويلتني للأعلى والأ�سفل ومنها التك�شري
عن الأ�سنان وكذلك حتريك الذيل ميين ًا وي�سار ًا وك�أن اجلميع
يف فرقة �سمفونية يقوم العازفون بقيادة قائد الفرقة يف
عزف جماعي..
ا�ستغرب �أهايل القرية هذه الظاهرة اال�ستثنائية التي مل
يعهدها من قبل ،وقال �أحدهم:
ق��ر�أت يف الكتب �أن احلمري ترى يف ب�صرها اجلن ويعجز
الإن�سان عن ذل��ك لأن �أع�ين احلمري ت��رى ما حتت الأ�شعة
احلمراء ،وقد يكون هذا الت�صرف من غزو اجلن لنا واحلمري
حتذرنا من العواقب..
وقال �آخر:
رمبا تخربنا ب�أن زلزا ًال و�شيك الوقوع و�أن احلمري ت�سمع
ب�أذنيها الطويلتني ما يعجز الإن�سان عن �سماعه لأنها تلتقط
الإ�شارات كالرادار..
ويف جو من الهرج قال �أحد املواطنني:
فلنذهب �إىل حكيم القرية ون�س�أله احل��ل ،فقد ير�شدنا
بخربته الطويلة �إىل احلقيقة
وك��ان احلكيم �شيخ ًا جت��اوز الثمانني م��ن عمره عركته
�صروف احلياة وجمع منها �أ�شياء كثرية ،وقر�أ كثري ًا من كتب
الأقدمني..
قال ال�شيخ:
و�أين احلمري الآن؟
قالوا:
�إنها جميعها يف املرج وما زالت يف حركاتها تريد �أن تقول
لنا �شيئ ًا مل نفهمه..
قال احلكيم:
ح�سن ًا ..فلنذهب �إىل احلمري مع ًا
ً
وا�صطحب معه كتاب ًا قدمي ًا جملدا بجلد �سميك وتوجه
معهم �إىل امل���رج ..ور�أى م��ا ت��ق��وم ب��ه احل��م�ير م��ن حركات
و�إ�شارات ..ثم فتح الكتاب وق ّلب �صفحاته وقال:
نهيق احلمري يف ال�صباح الباكر نتج عن ق�صف ال�صواريخ
الأمريكية ل�سوريا وخ�شي احلمري من ق�صف القرية ظن ًا
من الأمريكيني �أنّ روث احلمري وخملفاتهم من الأ�سلحة
الكيماوية املحظورة ،وك��ان النهيق �إن���ذار ًا ل�سكان القرية
للخروج قبل �أن تقع عليهم ال�صواريخ ،و�أما حركة الأذنني
فكانت �إ�شارة �إىل �أن احلمري ت�سمع  ..وبع�ض العرب يف كرا�سي
احلكم ال ي�سمعون ...و�أم��ا تك�شري الأ�سنان فكانت احتقار ًا
للمجتمع ال��دويل ال��ذي ف ّو�ض ال��والي��ات املتحدة بال�ضرب
�أو ًال ثم التحقيق ثاني ًا ،و�أ�شار �إىل ما تعانيه احلمري من ظلم
و�ضرب ال ي�ستحقونه رغ��م خدمتهم للإن�سانية متام ًا كما
يجري يف العرب الآن ..و�أما حتريك الذيل فهو �إ�شارة �إىل
اليمني والي�سار يف الوطن العربي ودعوتهما لال�ستفادة من
م�ؤخرة احلمار فيما ينتج عنها من غازات �سامة قد حتتاج �إىل
الق�صف الأمريكي من دون �إنذار!..
نظر ال�سكان �إىل ال�شيخ احلكيم وكل يقول:
ما �أعظم احلمري ...كم هي مظلومة؟ وهي �أكرث فهم ًا منّا،
وليذهب كل منّا �إىل حماره ويعتذر له عما حلق به من ظلم...
بعد مظاهرة احلمري يف قريتنا ووطنيتهم قررت �أن �أقتني
حمار ًا �أتخذه �صديق ًا يل ،وب�ؤ�س ًا للح�ضارة احلديثة ب�سياراتها
و�صواريخها.

�صديقتي والرواية
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•حممد علي علي

م�ستيقظ يف وقت مبكر ...النا�س ال يزالون نياما �...آذان
الفجر �سمعته يرفع قبل دقائق ...ال�ساعة املعلقة على
حائط غرفتي تعلن الرابعة فجرا  ..ليل البارحة مل �أمن
مبكرا  ..ثمة ت�سا�ؤل حريين !!  ..ملاذا �أنا م�ستيقظ يف هذا
الوقت املبكر من الفجر؟! � ..أي هاج�س هذا الذي يجعلني
�أنام مت�أخرا  ,و�أ�ستيقظ مبكرا بهذا ال�شكل ؟!�..آه تذكرت
!! �إنه الواجب  ..مل �أمتكن ليل البارحة من النوم رغم
�إح�سا�سي بالنعا�س !! � ..إنه الواجب الذي يدفعني لأن �أ�سهر
لوقت مت�أخر من الليل ,ثم �أ�ستيقظ يف وقت مبكر من الفجر ..
حتى الآن ال تراودين فكرة � ..أية فكرة لكتابة ق�صة ق�صرية
للجريدة  ..من واجبي �أن �أر�سل ق�صتي بالربيد (االلكرتوين)
غدا �أو بالأ�صح �صباح اليوم مع بداية ال��دوام الر�سمي ,و�إال
ُعددت مق�صرا  ...يبدو �أن خيايل بدا �ضحال هذه الأيام !! ..
ملاذا ال �أمتكن كما يف كل مرة من كتابة ق�صة للجريدة ؟! ..ملاذا
ال ت��راودين الأفكار لكتابة ق�صة كما يف كل مرة ملاذا ؟؟..ما
الذي ح�صل يل ؟ ..ولأول مرة �س�أعتذر لرئي�س التحرير ,ولأول
مرة لن ت�صله ق�صتي يف الوقت املنا�سب ..اعتاد رئي�س التحرير
�أن ميتدح ما �أكتب ,وكنت �أطرب و�أب��دو �سعيدا وهو ميتدح ما
�أكتب ,فق�صتي الأ�سبوعية دائما متميزة وحتمل فكرة متميزة,
وهكذا كان رئي�س التحرير ميتدح ما �أكتب ,وهكذا كنت �أبدو
فرحا لإطرائه يل ,ولكن هذه املرة لن ي�صله مني �أية ر�سالة
�أب��دا  ...راودتني �أفكار مت�ضاربة  ...هل �أت�صل به معتذرا
عن كتابة ق�صتي الأ�سبوعية؟! ..وكيف �س�أبرر له تق�صريي؟.
وما املادة التي �سي�ضعها يف ال�صفحة املخ�ص�صة لق�صتي؟! ..هل
�أحتدث له بحقيقة �أخذت ترت�سم �أمام ناظري ,ولعل �سببا �أخذ
يتبلور �أمام خميلتي ,ولكني �أدركت �أمرا ما� ,أمرا جعلني �أ�ضيع
وقتا خالل الأيام القليلة املا�ضية� ,ألي�س ال�صدق هو �شيء رائع
يف الوجود؟...ملاذا ال �أعلمه ال�سبب الذي يرت�سم �أمام خميلتي,
فقد �أخذت �أدرك �سبب تق�صريي ,ونه�ضت ن�صف نه�ضة للتوجه
�إىل جهاز (الكمبيوتر) لإر�سال ر�سالة له �أعلمه فيها باحلقيقة,
ولأعتذر له عن عدم �إر�سال املقرر �إر�ساله لهذا الأ�سبوع ,ولعله
ي�ستدرك �أمر تق�صريي مبادة �أخرى لكاتب غريي لهذا الأ�سبوع
فقط  ,ولكني تذكرت �أن ال�ساعة هي حوايل الرابعة فجرا ,
ولعل رئي�س التحرير نائما �أو لعله م�ستيقظ مثلي يقر�أ كتابا
ما � ,أو لعله ينظر يف املواد الكثرية التي ت�أتيه �إىل اجلريدة ,
وتخيلت كثافة الأعمال التي ترتاكم على مكتبه  ,وتخيلته
حقيقة ال ينام وه��و يقر�أ كل ما ي��رده من الكتاب والقراء
الأعزاء ؟!
عدلت جل�ستي بعد �أن �سويت الو�سادتني اللتني �أ�سند ظهري
�إليهما وامل�ستندتني �إىل �ساعد �سريري  ,وقربت طاولتي مني ,

�إ�صدار

وبد�أت الآن بالكتابة ؛ فرئي�س التحرير
�سيقدر موقفي � ...س�أ�شرح له �إن �سبب
ت�أخري هذه املرة خالفا لكل املرات التي �سبقت � ...أعلم �أنه
كاتب ومثقف وقارئ ممتاز ,لذلك ف�إنه �سيقدر موقفي� ,إذ �أين
�أعلمه احلقيقة كما هي ,وكما تبلورت �أمام ناظري الآن ,ولكن
خاطرا عرب ذهني كن�سمة �صيف جميلة جعلتني �أفكر يف �أمر
�آخر ؛ �ألن ي�س�ألني:
 وما عالقتي �أنا مبا تقر�أ ؟! .وهل القراءة تلهيك عنكتابة واجبك جتاه اجلريده؟ ّ!. .
م�ستيقظ �أنا الآن ولن �أطيل التفكري� ,س�أكتب لرئي�س
التحرير ر�سالة �أعتذر فيها عن كتابة ق�صة ,و�سوف �أحدثه
حقيقة مبا ح�صل معي حتى ق�صرت عن كتابة ق�صة للجريدة .
�صديقتي مريانا �إذا هي ال�سبب !!.
نعم �صديقتي مريانا هي ال�سبب !!.
كانت مريانا قد �أعارتني ق�صة للكاتبة كوليت خوري  ,ال
�أعرف ما الذي جعلها حتب هذه الق�صة ...باملخت�صر قالت يل :
 �إنها ق�صة جيده.ثم تابعت:
 بل ممتازة  ...اقر�أها .وغرقت �أن��ا بني ال�صفحات املكتوبة ,وكيف لن �أغ��رق,
والق�صة �شيقه ولكاتبة ذائعة ال�صيت ,وقد ر�شحتها يل مريانه
لقراءتها ,و�أكرث من ذلك فقد امتدحت الرواية.
الرواية قوامها �أربع مئة �صفحة من احلجم املتو�سط ,
وطبعا حتتاج لأي��ام لقراءتها  ,وهكذا وج��دت نف�سي �سلوتها
يف الرواية العذبة و وتلهيت عن كتابة ق�صة للجريدة  ,فقد
�ضعت  ..حقيقة لقد �ضعت بني رمي و�أ�شواقها لزياد  ,واحرتامها
لألفرد  ,الذي يعرف عالقة خطيبته � ,أو �شبه خطيبته بحبيبها
زياد  ,وهكذا �أخذتني الكاتبة املبدعة يف �صفحات كتابها (�أيام
معه) ,وتاهت �أيامي وتهت لأيام بني �صفحات الرواية ,ون�سيت
واجبي جتاه اجلريدة.
�أهكذا يا مريانا ؟! .لقد �أخ��ذت الرواية التي ر�شحتها
يل للقراءة وقتا �شعرت فيه بلذة عذبة و�أن��ا بني ال�صفحات
املتالحقة وهي تتحدث عن رمي وزياد و�ألفرد .
هل �أ�ضيف �أنا ا�سما �آخر �شغلني  ,ولكنه �سيكون حتما من
خارج الرواية �...إنها مريانا التي �شجعتني على قراءة الرواية
التي وجدت فيها متعتي لأيام يف �أوقات لذيذة عذبة
ال�س�ؤال الأخري الذي ال يزال يف خاطري :
 ما هو موقف رئي�س التحرير مني ,وهل �سيجد يف ال�سبباحلقيقي ال�صادق ال��ذي �أوردت��ه له �سببا كافيا لت�أخري عن
و�صول ق�صتي له يف الوقت املنا�سب ؟!.

�أوراق قريتي

�صدر هذا الكتاب للباحث الأ�ستاذ منري الذيب وهذا العمل ا�ستغرق مدة
ثالثني عام ًا ملتابعة الوثائق واملخطوطات التي تتحدث عن تاريخ �سورية
اجلنوبية ومنها تاريخ هذه القرية.
تقع هذه القرية على بعد خم�سني كيلو مرت ًا �إىل اجلنوب من دم�شق داخل
مثلث بركاين احتوى ع�شرات القرى واملعابد والنقو�ش الهامة �سيما و�أنه
كان يتبع لـ دولة بني غ�سان التي ت�شمل فل�سطني والأردن وحمافظتي درعا
وال�سويداء واجل��والن وقد احتوى البحث الدرا�سة اللغوية ال�سم القرية
«خبب» الأ���ص��ل الكنعاين والآ���ش��وري مبعنى ال��زه��رة والفاكهة �/آب��اب��ي/
وال�سطوع واللمعان و�إب مبعنى الع�شب الأخ�ضر ومبعنى احلب واحلبيب حيث
هناك ق�صر �أثري يدعى ق�صر حبيبة منذ القرن الأول امليالدي.
وقد كان ال�ساكنون مثا ًال للوطنية واالنتماء وحب العلم لأنهم انت�شروا يف
قرى عديدة كمعلمني ومرتجمني للغات الأجنبية.
�أوراق قريتي عمل كلف الباحث التفتي�ش عن امل�صادر واملراجع القدمية
واحلديثة التي جلبت من الأردن وم�صر وب�يروت ومن املعاهد واجلامعات
املخت�صة ومن مركز املخطوطات يف البحث ،والعامل.
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(ال�شروكي )!....

ك�أنّـــهُ ما كانْ !

•وليد جا�سم الزبيدي
زق ٌ
تنفلقُ ّ
ورات،
تتفتّقُ الأ َر�ضون،
ُ
عباء َتها
تخلع
ُ
ال�سماوات َ
ال ُ
آلهة تعجزُ ها ملف ُ
ّات الكفر
رب الأثري ،عرب و�سائل التوا�صلِ
يف قمقمها ..ع َ
ومذابح اللحم
اللطم،
يف حمطّ اتِ
ِ
ُ
ن�ساء ت�ؤمنُ بقد ِرها
ُ
مواكب تزحف ،فيها ٌ
أن�صاف �آلهة
يف �أح�ضانِ � ِ
� ٌ
تدير
موقع �أدنى
آلهة ..نزلتْ �إىل
ُ
ٍ
ً
َ
قادمة
معارك
� ُ
آلهة ..تفك ُّر ،تخطّ ُط بن�صفِها
أن�صاف � ٍ
ال�سفلي
على جبل (�أوملب) ،جبلِ (�سنجار) ،تل( �أبو
روثة)
دتْ
ركزتْ كرا�سيها ،تع ّم ق�صو ُرها
ُ
مغازل النذور
ُن�صبتْ
ُ
جيوب ال َفق ِْر
ت�ستنزف
َ
ٌ
نبيذ
أبراج ..دنانُ ٍ
منتجعاتٌ � ..
طفيء حمطّ اتِ النور
ُت
ُ
آلهة
ليجل َّل الظال ُم عوراتِ � ٍ
تتعرى ،ح َ
ت�سكر
ني
ُ
ُ
توقظ لي ًال يف نعا�سهِ الأخري
خرافة
و�سهم
كذبة،
على مرمى
ٍ
ٍ
ِ
ُ
ي�ستيقظ (�إيرو�س) على هم�ساتِ

ق�صائد (�إيروتيكية)
آيات
تنفخُ بني فخذيهِ � ٍ
بوح
من جنونِ ٍ
َ
ُ
�شبق
ت�شعل فيهِ
ذئبية ٍ
ُ
�شعوب
تتنا�سل من حليتهِ
ٌ
ال�سرير
تقدّ ُ�س
َ
ت�ؤمنُ ب�أنّ
النكاح عمودٌ لقد�س ّيةِ
َ
ما ي�ؤمنون
ُي ُ
ال�سبي ،جيو�ش ًا
قابل جب ًال من ّ
مدج ً
جة بالعبوديةِ  ..ب�سال�سلِ الفاقةِ
ّ
الهم
ب�صخر ِة ّ
تهيم يف
بفواني�س
ٍ
ِ
كهولة ُ
قبو ِر ذكرى
مبداخنَ تخنقُ ن�سيم ًا يهدهدُ
َ
جدائل احلور
ُ
َ
لت�سرق وجهتها
قبائل املحظ ّياتِ
الالئي ُيبل�سنَ يف قيعانِ اخل�صوبةِ
ال ُ
آلهة.....
دخلتْ � َ
أ�سواقنا فعطّ لتْ
امليزانَ  ،فارتفعتْ �أ�سعا ُر البور�صة
�أدخلتْ كلّ
منته لل�صالحيةِ
ٍ
ومنعتِ املاعون،
دخلتْ بيو َتنا ..ف�أحالتها
َ
وممالك ،وقرى
دو ًال،

و�ضعتْ �سور ًا بني
الزوج وزوجهِ
ِ
آباء يف
أبناء ..ترمي ال َ
ال ُ
دو ِر العجز ِة
(�أوروك) ..تناجي (الر�سا)
ُ
وتر قيثا ٍر
ت�ست�صرخها على ِ
يتجلى ُ
ق�صب ب�صور ِة ناي
�صوت
ٍ
حب �سومرية
ق�ص َة ٍ
ي�شدو ّ
ُ
تنف�ض (اجلنائنُ ) غبا َر معارك
لتن َ
رث َ
عبق ن�شوةٍ على
�شار ِع (املوكب)
ٌ
ني عقو ٍر
لت�أتي..
والدة بعدَ �سن ٍ
ٌ
ٌ
والدة جمبولة ،من:
تراب �سومر..
ِ
ومطر بابل..
ِ
يتخلّقُ فيها ماردٌ
يحرقُ � َ
آلهة
أن�صاف � ٍ
ُيدعى:
(ال�شروكي)!....

بين رمال ومياه
•د� .صالح الدين يون�س
أر�ض» رياح ًا
وهب «الأعلى لل ِ
َ
فتبدّ د حلم الرملِ هوانْ
رياحك يا�سمراء
�شقِيتْ �أحال ُم
ِ
ري» وهم ًا وفراغ
وارتدَّ �شروقُ «ثب ْ
وم�ضى ي�ستزرع َ
نعيق يف جوفه
�صوت ٍ
ي�ستودعها
يباب
�صم جبالٍ
ٍ
يف ِّ
جرد ،بني ْ
بيد �صفراء...
ٍ
قد �أودعها حلم ًا مرتدّ ًا
لوم» َ
فارق �أوها َمهْ
«ح ٍ
كـ ُ
وم» خالع �أوثانه
كـ «ه ُي ٍ
ا�ستخلفها...
«وق�ضى حل َمه».
الق�صةْ «...
ثم ابتد�أ َّ
••••••••••
جنم من �أحفا ِد
وب�إ�شعاعةِ ٍ
«ال�ضوء».
نرثتْ �أموا ٌه من «�سيحونَ » بروقَ
هَ تونْ
وته ْي َ
كل من «جيحونَ » رعو ُد غِ وى
و ُف ُتونْ
غزّ النهرانِ جنوب ًا
غ�سل النهرانْ �أر�ض «الأعلى»
ماء النهرين �أحالم الرمل
�أق�صى ُ
ال�صماء.
فتعو ُد «ال ُ
أر�ض» من الأ�سفار
الوح�ش ّيةْ
ً
ت�ستهدي وعدا من �أحفاد «ال�ضوء»
وبناتِ فراتْ .
و�أوابدَ  .ال�أبد ّيهْ
ريح نحو
وثبتْ من �أر�ض «الوعد» ٌ
املنبع
وا�ستدعتْ من «دا�ؤو َد» مزامري ْه.
«النهرين».
ف�أفاقتْ ابنَ
ْ
فت�سل َّم منها �أقطار ال�شرق
و�أ�ساطري ْه.

شعر

ُي�صغي الكونُ ل�صوتِ «املزمار»
َ
ري ْه
رف�ض
النهر �صف َ
ُ
«الريح» �صمتَ الأحجا ْر
ح ّلتْ تلك
ْ
النهر
طرب «املزما ُر» ل�صوتِ
ْ
ا�سمهْ
فتبدَّ ل ُ
للريح
�أ�صغى
ْ
غ�سلتْ تلك «الر ْيح» �أوثانَ جزيره.
املاء
و�أرادت َّ
عب ْ
إرواء -ب�أ�سارير
�أف�ضت بعد – ال ْ
ال�سيلْ
ّ
ُ
قد ه ّمتْ تبد�أ «تاريخ ًا».
أر�ض
هم ال ْ
ف�صل التاريخ املرقوم َّ
عن �أحالم «الرملْ ».
_ا�ستف�سر عن «زمزم».
« :هو من ملح الأر�ض»
«هو ٌ
ماء»
فعل ال ٌ
_ ُتروى منه الأنعا ْم
_ �أحفاد ال�ضوء ال ُير َو ْونهَ
قر�ؤوه »:ال ُي�ستزرع من حوله».
••••••••
�سراب ال�صحراء
�إِرتاب
ُ
النهرين
و ُبعيد لقاء
ْ
ال�شعر خيام البدو
هجر
ُ
حجر
وترجلْ  ...ي�سكنُ بيت ًا من
ٍ
ّ
ومياه
قرتْ �أركانُ «البيت».
وا�ستعفى من تاريخه
فا�ستعطى املاء لنف�سه
و�أزاح عن الأر�ض الكثبان
تنزاح
ال�شعر املو�ؤو ْد ...
وخيا ُم
ِ
ْ
و ُب ٌ
داة� ...إنداحوا
بثلوج «الفتح» احلار
ذابوا
املاء على �أر�ضه
و�أقام ُ
�أركان «ال�صور ِة «و «املبنى».
••••••••

يف �أركان ال�صور ْة
ه ْول الأنثى
وخروج احل َّباتِ الأوىل.
نحو ال�ضوء
وال�ضوء بـ /وادينا� /إمياء ُة �أُنثى
ُ
امتدَّ ا َ
حل ُّب جنوب ًا
وب�أعماقِ هْ
ٌ
ع�شتا ُر ومهيار« ...زوبعة» ت�شتدُّ
 ...فتمتدّ
وعلى �أطراف ال�شرق
نهر من �أبناء ال�ضوء
�أغناها ٌ
كرياح ت�أتي بالطوفان
ٍ
لتُميتَ
ن�شيج الفلْتاء
َ
ولتحيي -بال�ضوء -تلك الأ�صداء
ومتخّ �ض عن تلك الأ�صداء
�شبح ُيدعى« ..الريموك».
ٌ
ُ
«الريموك» مقا َمه
غنى
وترب�أ من تاريخه
ؤول �إليه ٌ
لي� َ
بع�ض من «�إن�س».
ُ
ويجول
ال�ضوء ب�أديرتهْ
ُ
اخلمر فتاة ال�ضوء الأوىل
لك�أنّ
َ
املاء من الريموك دون املاء
وك�أنّ َ
ري الوجه
لـ «فتاة» ال�ضوء وجهٌ غ ُ
قد �أوحت للريموك:
«�أن ُي�سقى من �صوتِ ال�ضوء».
امل�شرق ٌ
�صوت
لفراتي
ِ
ِّ
«ح ٌّب ونبيذ» زر ٌع ونخيل
َ
ُ�سق َِي الريموكْ
ِزق ًا ال «د ّن ًا».
َّ
املاء ب�صوته
فاعتل ُ
دخل «البيتْ » بيتَ
النهرين
ْ
�سيحانُ وجيحان
ك� ٌأ�س وندمي
وطيورهما وطن ونزيل
وكالمهما رو�ض و�سبيل
••••••••

و�أعود من املنفى
و�أعو ُد �إليك...
منك «وما �أخفى»
لرتاث ِ
ٍ
ْ
واديك
كطيور من
خلعت «ف�ص ًال» ،رامت «و�ص ًال».
خلريفك وجه ندّ ى خبز ًا
ولعينيك ٌ
يقطر �ضوء ًا
�صوت
ُ
وعد
ليد ْيك _ كفيو�ض الأر�ض_ ٌ
و وعيد
منتظر وعهيد
وعِ ها ُد ف�ضائك ك� ٌأ�س
ٌ
ْ
عليك
بفيو�ض �ضياءٍ هَ َّل
يبني الزيتونُ �أ�ساطري ْه
وبزيت منه قد �أوقد نار ًا
ٍ
و�إليهْ يفِدُ «الطُّ ور».
فا�ستنبتَ �ضوء ًا من عمق الرتب
أناب الكون �إليه
ف� َ
و�أ�شار �إىل الطور
والطو ُر ُم َ�ضاء
بلغ النهرين ُ
�صوت الطور
َ
ف�أحال �إىل «الريح» �صوت ال�ضوء
فار َّ
كب
جت �سف ُ
ني ال َّر ْ
وتروى دهر ًا غري الدهر
ؤوب �إىل البيداء
لي� َ
ورمى بر�سائله لـ :تِهامهْ
فتلقفها «مردوك»
يف م�أثو ٍر عن مردوك
ُ
واد مفتوح
الظلمة ٍ
ُ
�سيموت به �أحفاده
وحلني حدود «النبتْ »
ف�صل الزيتونُ ِحماه
أزواج �سفينته
لت�ؤول �إليه � ُ
ُ
ري من �أجواز جنوم
وحفيدات الط ْ

•ثائر زين الدين
« �إىل مغن ّية
الأوبرا
الفاتنة
غادة حرب»
ولوهلة ..
ٍ
َ
اّ
�
إل
�
ح
ر
�س
مل
ا
يف
ما كانَ
ْ َ ِ أنتِ
أ�شياء
ذابتْ حو َل ِك ال ُ
َب ْ�س َم ُ
ات الن�ساءِ
عطورهن ..
ّ
ُ
املعا�ص ُم والنحو ُر
ِ
�صليل ما حوتِ
احللي
مِنَ
ِّ
�ستائ ُِر املَ ْ�س َر ِح
� ُ
أردية احل َِ�سانْ !
ولوهلة ..
ٍ
�شيء � اّإل �أنتِ والأحلانْ :
ال َ
َف ْي َ�ضانِ ؛ من نو ٍر،
َ
وخ ْم ٍر َقدْ تعت َّق يف الدِ نانْ .
ولوهلة ..
ٍ
�شيء � اّإل �أنتِ
ال َ
َقدٌّ باذ ٌِخ؛
ُ
هو
والغواية توءمانْ
َي َه ُب ارتعا�شاتِ الكمانِ حنا َنهُ ،
ُ
فيميل ف ّيا�ض ًا
ُ
وي�صحو ح َ
ني تهد�أ َن ْغ َم ٌة
في�ضج مغرور ًا
ُّ
و َي ْج َم ُح ناهِ دانْ !
ولوهلة َظنَّ الف�ؤا ُد
ٍ
َ
يجيء
وهو
ــــــ
ال�صوت
هذا
ب�أنَّ
ُ
املجراتِ البعيد ِة ــــــ
من ُع ْم ِق ّ
يل �أنا وحدي !!
و�أنَّ ال َثغ َْر
ي�ضيء ُب ْر ُع َم �أقحوانْ ــــــ
ــــــ وهو
ُ
ما كانَ ُ
منذ البدءِ � اّإل ْ
يل ..
وحتّى ُك ُ
البديع..
عينيك
حل
ِ
ُ
وجنتيك َ ..
ّ
تخ�ضبتا
تو ّر ُد
وقدْ
ِ
َ
ب�أجملِ ما َبدَ تْ غ ّمازتانْ !
ال َّ
�شك  ..ها ع�شتا ُر
َت ْن َه ُ
ري الزمانِ ؟
�ض من �أ�ساط ِ
ترتيب احليا ِة
ُتعيدُ
َ
ب�أغنياتِ ُ
جتر ُد
احل ِّب؛ ال �سيف ًا ِّ
جمنَّ ..
ال ِ
ري ب�صوجلانْ !
وال ُت�ش ُ
ني
ذاب من احلن ِ
وال�شاعِ ُر الهيمانُ َ
ت�س ّمرتْ عينا ُه:
ٌ
روح
قلب
واجفٌ ،
ٌ
ّانة ُمتع ِّلقانْ !
بجفني غادةٍ َفت ٍ
ولوهلة  ..يا ب� َؤ�س لل�شعراءِ !!
ٍ
ُ
ُث َّم َد َوتْ
عبارات الثناءِ
ٌ
ت�صفيق ..
�ضج
َو َّ
ُ
ري الطروبَةِ
نظرت �إىل اجلماه ِ
مل �أكن وحدي ...
�ضحكتُ ..
ُ
تبدَّ َد ُ
اجلميل  ..ك�أنّهُ ما كانْ !!
احل ُلم

قصة

•�سهيل الديب
هبط امل��وت عليهم حتبب ًا ورحمة،
اخ��ت��ار البيت ال��ذي جل����ؤوا �إل��ي��ه حني
ب��اغ��ت��ه��م امل�����س��ل��ح��ون يف ق��ري��ة “نبع
احلياة” ال��ت��ي دف��ن��ت حت��ت رك���ام من
احل��ق��د وال��ك��راه��ي��ة� .سقط ال�سقف
واجل����دران ,وجثمت اخل��امت��ة احلتمية يف
زاوي��ة ملا ت��زل حية ترنو بعينني ذابلتني
ك�ساهما الوهن واملر�ض واخلوف �إىل �أج�ساد
غ�ضة تالطمت دما�ؤها.
ا�ستوى العظم واللحم كرمى حلرية مل
ترفرف راياتها �إال على بقايا �سو�سن ذات
اخلم�س �سنوات و رائدة التي تكربها ب�سنتني
,وكمال �أ�صغر الطفلتني ,و�سهام �أمهم ال�شابة
احل�سناء التي بدت عجوزاً ,وهي التي كانت
فيما م�ضى ت�شع ن�ضارة وجما ًال.
القنابل اقتحمت امل��ق�برة ال��ت��ي جل���أت
�إليها الأ���س��رة ,فنزت اجل���دران دم�� ًا امتزج
بالغبار ,والنار ,و�أ�صابع الأطفال ,وخبزهم
“اجلافر” .
وحده ربيع الرجل اخليال .القوة اجلبارة
يف ه��ذه الأ���س��رة .ربها ,ومعيلها ,وحاميها,
وباعث ال��دفء والأم���ل فيها م��ازال �صدره
يخفق ب��ه��دوء م��ري��ع ,وه��و يحت�ضن ر�أ���س�� ًا
و�صدر ًا من الب�شر ممن كان يحوم للتو مثل
الفرا�شة� .صوت كال�صدى رهيب ي�سمعه ربيع
وحده .يلتفت �صوب م�صدره ,فال يجد �شيئ ًا.
قال ال�صوت ب�سخرية م ّ��رة� :أيها اجلبار
ام�ض معي ,ومن دون �أن ينتظر جوابا ,تابع
ِ
ال�صوت� :س�آخذك لرتى �آثارك على الأر�ض
التي ائتمناك عليها ,و�ستكون ب�ين موت
وحياة ،وخيط بينهما ت�شده ,ف�إن طاب املقام
لك ,فكن كما تريد يف واحد من اجلحيمني.
لك حرية القرار ,و�إن كنت ال متلكه .لك
املوت �أو احلياة ,ولو كنت حطبهما.
ر�أى ربيع ورود حياته التي �صارت بقايا.
تكلم يف ق��رارة نف�سه ،ف�صوته قد اختفى
مت��ام�� ًا :يف نيتي �أن �أخ��ت��ار احل��ي��اة و�إن يف
ب�ؤ�سها ومرارها تنع�ش العروق ،ويف لظاها
تورد العيون ويف جحيمها يزقزق ال�صغار،
لكن املوت �أكرث دفئ ًا و�أحن ح�ضن ًا و�أرق مكان ًا.
قال ال�صوت :لك ذلك و�إن كان احل�سم
�سيتجلى بعد �أن ت�سبح روح��ك يف رح��اب
الكون لت�س ّبح اخلالق الذي وهبك كل �شيء
ولكنك جحدت يف كل �شيء .ل�ست �أحا�سبك
���رك ب�أنك �ستكون
�أيها التع�س ولكني �أذك ّ
قا�ضي نف�سك وحتكم لها �أو عليها .مللم �أ�شالء
روحك واتبعني.
نفق من نور ابتلعه ك�أنه �شالل رعب ,وروح
ربيع ت�صدم جدرانه ك�أنها تفيق وال تفيق،
�أ�شكال ت�شبه الب�شر م�ضيئة تتلألأ يف نفق
النفق .لها �أجنحة نا�صعة احلركة ,بي�ضاء
ال�سجايا بابت�سامات ك�أنها منحوتة على
الوجوه التي بدت كورود بي�ضاء وحمراء,
ومن كل الأل��وان .كان جما ًال هائ ًال خميف ًا.
مل ير عظمة مثله ،وكانت �سريعة كع�صف
املوت ور�شيقة كحكايات الع�شاق ،وبعد طي
امل�سافات يف ثوان وجد ربيع نف�سه يف مكان
لي�س كالأمكنة� .أنهار من �سراب و�أج�سام من
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النفق

يباب و�أزه��ار من ن�سائم و�أ�شجار من غمام.
كلمه ال�صوت ال���ذي ال ت���راه ال��ع��ي��ون ,وال
ت�سمعه الآذان :هيا جت��ول يف ب�لاد النور
ب�لادك وانظر ما فعلت �أيديكم بكم �أيها
الع�صاة امل��ارق��ون� .أم��رمت باحلفاظ عليها,
وعلى �أنف�سكم ,فع�صيتم و�أغ�ضبتم موجدكم.
ام�ض و�شاهد وعد ,وما كادت روحه تنطلق
ِ
من منبع الع�شق مدينة اليا�سمني �إىل م�صبه
يف �أوغاريت حتى عادت ,وال�صقيع واحلريق
وال��دخ��ان وامل��وت واجلثث املتف�سخة التي
تنه�شها الكالب ,واغت�صاب العذارى اليافعات,
والأطفال ,والرجال ,والأزه��ار ,والأ�شجار,
والطيور وا�ضحة مر�سومة بعناية فائقة
على اجل�سد الهالمي والوجه ال�شاحب .قال
ال�صوت :والآن .بعد كل ما ر�أيت ما تريدين
�أيتها الروح الفانية يا �أع�صى اخللق؟ قالت
روح ربيع :الرحيل �إىل �أي مكان� .آخ �إنه
ال�صداع الرهيب� .آه واخجلي منك �أيها
ال�صوت .واخجلي من نف�سي .واخجلي من
خالقي .واخجلي من وحو�ش الرباري ,ومن
طيور ال�سماء الكا�سرة .واخجلي من الوديان
واجلبال والأنهار .لقد قتلنا كل �شيء بعد
�أن قتلنا �أج�سادنا و�أنف�سنا .الأر�ض جرداء
خاوية ال ينبت فيها �إال النار والدخان
علي �أن �أختار
واحل��ق��د وال��ث��ار ,و�إن ك��ان َّ
ف�أريد الرحيل �إىل �أي مكان �.إين �أختار
امل��وت� .إنه �أ�سهل حياة و�أك�ثر نقاء و�أرقى
انتماء .خذين من هذه الأر�ض �أيها ال�صوت.

�أبعدين عنها �أنقذين من براثن نا�سها �.آخ.
�آخ يا ل�ل�أمل يعت�صرين ,ويا لتعا�سة النا�س
يف وطني ,ويا للكارثة الرهيبة  .يا للوجع
ين�سفح من كل ما يتنف�س وم��ن اجلمادات
والأ�شياء جميعا .يا للغل حني يكرب ويكرب
يطحن ثم يعجن ثم يطحن ثم يحيا ثم يولد
من جديد� .أي عذاب فظيع هذا الذي ينبع,
وال يتوقف يف بالدي! �أميكن �أن تكون جهنم
�أ�شد ع��ذاب�� ًا؟! �أميكن �أن يكون املتجربون
العتاة فيها �أكرث حقد ًا و�سفكا للدماء ؟ �آخ يا
�سيدي �أيها ال�صوت احلنون خذين بعيد ًا عن
وطني .بالد الوجع والثارات العمياء التي
ال تنتهي �أب���داً .ال .ال توقف فهذه زوجي
يوم عر�سي .يا �أهلل كم كانت جميلة ,وكم

كانت عذبة .كانت دائم ًا �إىل جانبي .كم
جعلتني �أعي�ش �أمومة خا�صة بعد �أن ع�شت
بال �أم مذ جئت �إىل هذه احلياة عنوة ,وها
�أنا راحل باختياري عنوة فيا ملهزلة احلياة.
ال �إنها �أيام جميلة .ها �إين �أراها من جديد,
و�أراين مع زوجي يف حي املحبة .يا للنارجن
والربتقال والورد اجلوري واليا�سمني الذي
يعر�ش على حيطان بيوت ال�شام العتيقة .ما
�أجملها ال�شام حني كانت تنه�ض �صباح ًا مثل
فتاة عا�شقة مت�شط �شعرها وت�ضع الزينة
على وجهها وت��رت��دي �أجمل ثيابها ك�أنها
على موعد مع حبيبها .كانت ال�شام �أجمل
مع�شوقة بني الن�ساء اجلميالت جميعهن
.ها �أنا �أرى �أطفايل يلعبون يف البيت الوا�سع
قبل �أن تبد�أ حرب البقاء �أو الفناء.كان
بيتنا مملكة فيها كل �شيء :البحرة املع�شقة
بالنوار�س ,والداليات على احليطان تزهو
باخ�ضرارها وغنجها  .مازالت �ضحكاتهم
متلأ ف�ضاء البيت �إىل �أن �سقطت القذيفة
الأوىل ث��م ال��ث��ان��ي��ة ث��م ال��ث��ال��ث��ة هربت
بالأطفال و�أمهم �إىل ذلك احلي التعي�س.
�آخ� .آخ  .قذيفة �أخ��رى مل �أعد �أرى �شيئ ًا.
ما بالهم �أنوار عيني ال يتحركون!وزوجي.؟
زوجي ما بالها هي الأخرى مرمية كخرقة
بالية بني الركام!؟
حلظة ك�أنها �شريط عمر مي�ضي .مال ر�أ�س
ربيع وهوى على جثة الطفلة التي يح�ضنها
بعد �أن تناثر �أكرثها ,وانت�شر يف الغرفة
القرب .ك��ان ربيع ينظر من الأف��ق البعيد,
فريى �أنا�س ًا ال يعرفهم يبكون فوق جثته,
و�أ�شالء عائلته ,وهم يبحثون عن يد �أو رجلٍ
مفقودة ,وكانوا �إىل ذلك ,ومع ذلك يفت�شون
جيوبه وحمفظة زوج��ه وينت�شلون بع�ض
الأواين والأغرا�ض لعلها تفيدهم يف موتهم
القادم .ر�أى كيف ووري مع عائلته الرثى,
و�أدرك �أن الأر����ض ك��ان��ت تلفظ �أنفا�سها
الأخرية ,ولكن من يدفنها؟ �س�ؤال باغته وهو
يح�ضن زوج��ه و�صغاره الذين ب��دوا ك�أنهم
الغيوم يف مكان ق�صي من هذا الكون الوا�سع .

تعزية
نعى احتاد الكتاب العرب رحيل الأديب حميد ال�سيد رم�ضان يف الأ�سبوع املا�ضي،
رئي�س احتاد الكتّاب العرب ،و�أع�ضاء املكتب التنفيذي ،و�أع�ضاء جمل�س االحتاد
ورئي�س و�أع�ضاء احتاد الكتاب يف فرع دير الزور يتقدمون بخال�ص العزاء من �أهل
فقيدنا الغايل �سائلني اهلل �أن يتغمده بوا�سع رحمته ويلهم �أهله وذويه ال�صرب
وال�سلوان.

و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون
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اجلمال

قراءات

لقاء تاريخي نادر يف غرناطة بني الأديبني
عي�سى الناعوري و�سلمى احلفار الكزبري

• ناجح خ�ضر احلمود

• عي�سى فتوح

اجلمال ٌ
ُ
�صفة للأ�شياءِ �إن كانت مادية �أم معنوية ،وهو بذلك
ُ
احلامل فرد ًا �أم جماعة .فهو
فكر ما على قدر حامله و�إن كان
ٌ
ي�أتي على قدر قرائح املجدين وعادات ال�سالكني فيكون �صبغة
لهم و�أداة حتدد عمق نظرتهم �أو �سطحيتها و�إراد ِة ما يعتزمونَ
فعله �أو �سلوكه ،فمن خالله تظهر قيمهم وتبدو جلية
على ِ
فعل فعلوه ،فكان جوده
عمل �صنعوه �أو ٍ
مواقعهم يف �سعي �أرادوه �أو ٍ
النفو�س يعلو
و�شحه على قدر �شحهم؛ ف�إن علت
على قدر جودهم ّ
ُ
ُ
ينخف�ض وهذا التقييم على قدر الواقع ولي�س على
و�إن انخف�ضت
وح�سن اخل�صال فيما
قدر الفكر فهو يف الفكر �صفة لعايل القيم
ِ
املنزلة
الروح وهو يف هذه
ون�ص الدار�سون و�أمرت
ِ
ُ
ارت�أى العارفون َّ
ٌ
ٌ
و�صفة للخري .
�صفة للحق
ٌ
ُ
ُ
ومنزلة النعم ّ
واحلقّ
�صغر حجمهُ
حق
قيمة القيم
فكل ٍ
جميل َ
رب ملا فيه من الر�ضا وال�سالمة وهو مطلب ّ
�صاحلة
نف�س
ٍ
كل ٍ
�أم ك َ
�أقامت لها طريق ًا على ال�صراط.
ولأنّ احلقّ ال ينتج �إال ذاته فهو ال ُ
يقبل االختالط بنقي�ضه وال
ارتداء رداءٍ غري
ردائ������ه وي����أت���ي
جمالهُ من نقاءِ
�صورته و�صفاءِ
م��ع��امل ِ��ه .وم��ا �أن
أم����ر
ي��خ��ال��ط��ه � ٌ
ب��غ�ير م��ا ي�صايف
ج����وه����ر ُه حتى
ي���خ���رج الأم�����ر
ع��ن ك��ون��ه حق ًا
ل���ي����أخ���ذ ���ص��ف��ة
�أخ�����رى فيبقى
احل����قّ م��ت��ف��رد ًا
ب��ن��ق��ائ��ه ب��ع��ي��د ًا
ع����ن خم��ال��ط��ة
خمالفه.
ٌ
فاحلقّ
جميل
ل��ب��راءت�����ه م��ن
والكذب
والب�شاعة
والظلمة واجل��و ِر
ال�شر وااللتبا�س وال�سوا ِد
ِ
ِ
ِ
ّ
واخلديعة .
والغ�ش
ِ
ِ
واخلري باب من �أبواب احلق وجماله يف ذاته ،لأنه قائم على النفع
دون �إ�ضرا ٍر وعلى ال�سعادة دون حزن وهو قول وفعل متوافقان حني
الغر�ض ومتالحمان حني الكون ،وقد ي�سبق �أحدهما الآخر فيكون
ال�سابق دلي ًال لالحق ،ف�إن �سبق الفعل كان واقع ًا وحقيقة �أ�صبحت
مدركة بقوة احلوا�س ،و�إن �سبق القول كان فكر ًا وجهد ًا يف املعرفة
وجد ًا يف التفكري والبحث وتطلب بذلك �إرادة م�ضاعفة هي �إرادة
الك�شف عن غام�ض لي�صبح مدرك ًا و�إرادة التطبيق ليكون حقيقة.
وبني احلق واخلري رابط يو�صل الثاين �إىل الأول و ُيظهر الأول
يف الثاين.
وهذا الرابط هو ال�صفة امل�شرتكة لوحدة القيم وبقاء النعم
وا�ستمرار ال�سعي ودوام العمل و�سالمة الأمل� ،إنه اجلمال الذي
به تغذية النفو�س حلب احلق وفعل اخلري فاجلمال قوة الدفع
وحمر�ض النفع لأن احلب �أداته ومركبته يف طريق الرحلة نحو
الهدف والغاية والهدف اخلري والغاية احلق .

يف ال��راب��ع ع�شر م��ن �شهر ت�شرين الأول عام
 ،1967هبطت الطائرة التي تقل الأديب الأردين
يف �أول زيارة له �إىل �إ�سبانياُ ،بغية امل�شاركة يف م�ؤمتر
الدرا�سات الإ�سبانية -الإ�سالمية يف قرطبة ،بدعوة
من املعهد الإ�سباين – العربي يف مدريد ،ووزارة
ال�سياحة والإعالم الإ�سبانية ...هذا امل�ؤمتر الذي
ُعقد من � 16إىل  23ت�شرين الأول  1967ب�إدارة
امل�ست�شرق الإ�سباين لوي�س �سيكودي لوثينا.
ك��ان من �أه��م �أ�سباب اختيار مدينة قرطبة مكان ًا
للم�ؤمتر ،منا�سبة �إقامة متثال فيها للفيل�سوف العربي
ابن ر�شد ( )1198-1126و�إزاح��ة ال�ستار عن هذا
لقاء يف غرناطة
التمثال .وبعد انتهاء امل���ؤمت��ر وزي���ارة �أط�لال مدينة
(�إىل ال�صديقة ال�شاعرة �سلمى احلفار الكزبري)
«الزهراء» التي بناها عبد الرحمن النا�صر حلبيبته،
َ
عذبة الب�سمة ،يا �ساحرة
يا
وم�سجد قرطبة ال��ذي ُيعد �أ�ضخم عمل معماري قام
و�سلو ًة للمهجة احلائر ْه!
		
ب��ه ال��ع��رب يف ال�شرق �أو ال��غ��رب على ال�����س��واء ،قامت
يا حلو َة العينني ،هذا اللّقا
وزارة ال�سياحة والإع�ل�ام ،بو�ضع �سيارة مع �سائقها
ال�صبا النا�ضر ْه
		
ٌ
عذب ك�أحالم ّ
حتت ت�صرف الناعوري لزيارة باقي الآثار العربية يف
ُ
حمدت غرناطة من �أجله
غرناطة ،ومالقة ،و�إ�شببيلة ،وطليطلة وغريها....
من �أجل هذي الهبةِ النادر ْه
		
•••
ٌ
غرناطة
لوالك،
تكن،
ِ
ومل ْ
كان من ح�سن حظ الدكتور الناعوري� ،أنه التقى يف
ً
فتانة �ساحر ْه
 رغم ال َب َها-ق�صر»ق�صر احلمراء» بغرناطة بالأديبة وال�شاعرة
لكنها الآن بدت ً
جنة
�سلمى احلفار الكزبري ( )2006-19922التي كانت
ما مثلها اجلنة يف الآخر ْه
		
�ضيفة مثله على وزارة ال�سياحة والإعالم الإ�سبانية،
•••
وكانت �سلمى قد زارت غرناطة من ُ
قبل مرتني ،حني كان
�شاعر
هاهنا
إين
�
أختاه!
�
مدريد
يف
ل�سورية
زوجها الدكتور نادر الكزبري �سفري ًا
ٌ
ً
يلقى هنا �أختا له �شاعر ْه
		
عام  ،1962فا�شرتكا مع ًا يف التمتع مب�شاهدة زخارف
جئنا من ال�شرق ،ولكننا
هذا الق�صر املده�ش ،والإعجاب بنقو�شه وهند�سته،
وتن�سيق �أعمدته ،وترتيب �أبهائه وقاعاته ...هذا
مل جنتمع يف �أر�ضنا العائره
		
ٌ
الق�صر ال�ساحر الذي كان م�صدر فتنة للكاتب الأمريكي
جلق
أقرب من ٍ
غرناطة � ُ
«وا�شنطن �إيرفنغ» الذي �ألف عنه كتاب ًا مهم ًا بعنوان
جتمعنا يف زورةٍ عابره
		
«ق�ص�ص احلمراء» �أ�شاد فيه بالعرب وبالتاريخ العربي،
ٌ
�صبوة
روحان :للح�سن بنا
بكل جترد و�إن�صاف ،وب��روح املحبة والإك��ب��ار العظيم
أجماد لنا داثر ْه
		
وحب � ٍ
ُ
والنزاهة.
�شاعرتي! فلن�سرتح ها هنا
بعد �أن �أم�ضى د .الناعوري و�سلمى ثالثة �أي��ام يف
ولن�ستعد �أيامنا الغابر ْه
		
غرناطة ،ذهبا �إىل مالقة ،ونزال يف ا�سرتاحة �سياحية
فها هنا كانت عهودٌ لنا
على مقربة من املدينة ،حيث �أم�ضيا يومني �آخرين ،كانا
ٌ
مرموقة عاطر ْه
		�أحبارها
خاللهما ينطلقان منها يف ال�صباح �إىل اجلهات القريبة،
تروي الفتوحات �أحاديثها
وي��ع��ودان يف امل�ساء ،وك��ان على مقربة منها مدينتان
ٌ
أ�سطورة باهر ْه
ك�أنها �
		
�سياحيتان جميلتان جد ًا هما»توري مولينو�س» �أو «برج
وما تني �آثارها ً
حية
الطواحني» و «مارب ّيا» �أو (البحر اجلميل) التي تعج
�شامخ عامر ْه
بكل جمد
		
ٍ
بال�سياح الغرباء القادمني من �سائر �أنحاء العامل غرب ًا
لو تنطق احلمراء ال�سرتجعت
و�شرق ًا ،ومتتلئ بالفنادق ال�ضخمة ،وبرك ال�سباحة،
		�أبها�ؤها �أيامها الزاهر ْه
والبالجات العامرة واملالهي واملنتزهات التي يق�ضي
ٌ
ٌ
حلوة
أن�شودة
ك�أنها �
فيها ال�سياح �أوقات ًا ممتعة ،حتت �أ�شعة ال�شم�س ال�ساطعة
تبعثها قيثارة �آ�سر ْه
		
الدافئة فريق�صون ويهزجون ويغنون وي�سمرون حتى
•••
�ساعات ال�صباح الأوىل.
ٌ
�صحوة
�شاعرتي نحن هنا
بعد �أن ق�ضى ال�صديقان :الناعوري واحلفار يومني يف
�ساخر؟
حلم
		
حلم؟ �أم ٌ
من ُ
ُ
«مالقة» ومدن «كو�ستا دل �سول» �أو (�شاطئ ال�شم�س)،
حا�ضر
يف
مبعوثان
�أنحن
ٍ
كان عليهما �أن يفرتقا ،حيث عادت احلفار �إىل مدريد،
احلا�ضر؟
ما�ض؟ �أم املا�ضي هو
وت��وج��ه ال��ن��اع��وري �إىل �إ�شبيلية ال�ستكمال رحلته		
ٍ
ُ
هل بعث التاريخ من �أم�سه
الأندل�سية.
فكان فينا بعثهُ الباهر؟
		
لقد تركت هذه الرحلة التاريخية النادرة �أعمق
ل�سنا غريبني :فقد �ض ّمنا
الأثر يف نف�س الناعوري ،فكتب ل�سلمى ق�صيدة وداعية
ً
الغابر
تاريخنا
هنا
ا
مع
		
ُ
جميلة حت��ت ع��ن��وان (ل��ق��اء يف غ��رن��اط��ة) ن�شرها يف
هنا تالقينا ،هنا خطونا
كتابه «يف ربوع الأندل�س» ال�صادر عن ال��دار العربية
آ�سر
كان له �إيقاعهُ ال ُ
للكتاب» يف ليبيا ــــ تون�س عام  ...1978وع�ّب�رّ فيها
مع مطل ِع ال�شم�س نالقي ِّ
ال�ضيا
عن �إعجابه ب�أدب �سلمى و�شخ�صيتها وجمالها ،وذوقها
العاطر
�ض َّمخه �أريجك
		
ُ
ولطفها ومودتها ونبل �صداقتها ،فلوالها -كما يقول -ملا
يف «جنة العريف» ميعادنا
كانت غرناطة فتانة و�ساحرة ،ولوالها ملا بدت يف نظره
آخر
		
يف حلم لي�س له � ُ
جنة �سماوية� ،أين منها اجلنة التي وعد بها اهلل عباده
لل�سحر! يا للر�ؤى!
عيناك يا ّ
يلتق
ال�صاحلني واملتقني ،وي�ستغرب فيها كيف �أنه مل ِ
�سحرها يل فاتنٌ قاهر!
		
برفيقة رحلته يف دم�شق �أو ع ّمان ،بل يف غرناطة التي
عينيك! يل فيهما
ال تغم�ضي
ِ
تبعد �آالف الأميال عنهما ،وهذه هي الق�صيدة:
ال�ساحر
		�إ�صباحي املعطّ ر
�سلمى احلفار الكزبري
عي�سى الناعوري
ُ
عي�سى الناعوري
غرناطة -25ت�شرين الأول 1967

نافذة على العالم
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• نــذيــر جعفــر
مئة عام هي الفارق الزمني بني والدة ق�صيدة النرث الفرن�سية
التي ُت�ؤ َّرخ بداياتها يف منت�صف القرن التا�سع ع�شر (1850م) على
يد روادها بودلري ,ورامبو ,ولوتريامون ,وماالرميه ,ووالدة ق�صيدة
النرث العربية ,يف منت�صف القرن الع�شرين (1960م) على يد
رواده��ا يف جملة «�شعر» الذين وق��ع معظمهم حتت ت�أثري تيار
ق�صيدة النرث الفرن�سية بالقراءة املبا�شرة لأبرز دواوين �أعالمها
يف لغتها الأ�صلية �أو عرب ترجمة تلك ال��دواوي��ن �إىل العربية
ومنهم� :أدوني�س ويو�سف اخلال و�أن�سي احلاج ,وحممد املاغوط,
و�شوقي �أبي �شقرا .وقد �سبقت هذه ال��والدة �سواء يف فرن�سا �أم
يف �سورية ولبنان جت��ارب فردية عدّ ة
يف حلب على يد علي النا�صر ,و�أورخ��ان
مي�سر ,وخري الدين الأ�سدي ,ويف القاهرة
ّ
على يد جورج حنني ,ويف بغداد على يد
ح�سني مردان.
وب�سبب اجل��دل ال��ذي مل يتوقف
حول هذا اجلن�س الأدبي اجلديد ن�ش�أت
معارك �أدبية �أبرزها معركة جملة �شعر
وجملة الآداب وكان ال بدّ لكل فريق �أن
يت�س ّلح مبرجعيات نقدية ومعرفية يدافع
بها عن وجهة نظره ,فاطلع فريق جملة
�شعر على ع��دد م��ن الكتب وال��دواوي��ن
ال�شعرية اخلا�صة بق�صيدة النرث ومن
�أب��رزه��ا ك��ت��اب ���س��ارة ب��رن��ار( :ق�صيدة
ال��ن�ثر م��ن ب��ودل�ير �إىل �أي��ام��ن��ا) ال��ذي
�أ�س�س ملفهوم ق�صيدة النرث وم ّهد لوالدة
م�صطلح «ال�����ش��ع��ري��ة» ال���ذي �سي�صبح
متداوال على يد جوليا كري�ستيفا يف النقد الأوروب��ي كما يف نقد
ال�شعر العربي بو�صفه �صياغة جديدة مل�صطلح «عمود ال�شعر».
لكن هذه ال�صياغة ال ّ
تتوقف عند حدود االختالف ال�شكلي بيــن
امل�صطلحيـن ,بل تتعـدّ ى ذلك �إىل اختالف كل منهما عن الآخر
يف اجلوهر والداللة .ف�إذا كان «عمود ال�شعر» يتحدّ د بالقوانني
ال�سبعة التي �صاغها املرزوقي ف�إن «ال�شعرية» تك�سر �صرامة تلك
القوانني التي تفر�ض على الن�ص من خارجه لتوا�صل الك�شف عن
قوانينها يف جملة العالقات الداخلية للنّ�ص التي ت�شكّل بنيته
ن�صا �شعريا متمايزا ,عرب متايز
ال�سطحية والعميقة وجتعل منه ّ
�شبكة دالالته اللفظية والنحوية والبالغية والإيقاعية ,وما
تو ّلده من ر�ؤى وا�ستب�صارات .فال�شعرية بهذا املعنى «ال ّ
تتوقف على
جودة اال�ستثمار اللغوي ,بل على التح ّوالت النوعية للداللة التي
مت ّثل نواتها اجلوهرية» .كما �إنّ املو�ضوع الرئي�س لل�شعرية على
حد تعبري جاكب�سون« :هو �أن جنيب قبل كل �شيء عن ال�س�ؤال :ما
الذي يجعل من ر�سالة كالمية عمال �أدبيا» �أي ما الذي يجعل من
ن�صا �شعريا دون �سواه ؟ وهل تتحقّق «ال�شعرية» يف النّ�ص
ن�ص ما ّ
ّ
عرب الإيقاع �أم عرب االنزياحات الداللية يف الألفاظ والرتاكيب,
�أم عرب البنية الداخلية القائمة على الت�شاكل والتباين وعالقات
احل�ضور والغياب� ,أم عرب رمزية اللعب بالكلمات وتوزيعها ّ
اخلطي
على البيا�ض� ,أم عرب تفاعل ذلك ك ّله يف ف�ضاء النّ�ص م�ضافا �إليه
وظيفية الإي�صال يف العالقة مع املتلقي؟
قد ال ن�صل من حيث املبد�أ �إىل �إجابة قاطعة يف هذا املجال,
لأن «ال�شعر ّية» ال تتحدّ د بقوانني مع ّينة ,فهي تنتج قوانينها
ن�صا
ن�ص جديد ,وال قوانني نهائية ما دام ال�شعر ّ
با�ستمرار عرب كل ّ
ن�ص ,ورمبا يف ّ
مفتوحا وال نهائيا� ,أي يف ّ
كل قراءة جديدة له,
كل ّ
�ستكون هناك فاعلية مع ّينة تك�شف عن �شعريته ,وعن العنا�صر
التي تتحقّق من خاللها هذه ال�شعرية .ومن هنا �ستكون �أطروحة
كمال �أبو ديب يف �أن «ال�شعرية» تتحقّق فيما ي�سميه بـ «الفجوة:
م�سافة التو ّتر» �أطروحة مه ّمة بل و�أ�سا�سية يف مقاربة اخلطاب
ال�شعري احلديث ,لكنّها لن تكون الوحيدة �أو النهائية لأن ال�شعر
يف جريانه امل�ستمر ,وحت�� ّوالت��ه الدائمة ,كاحلياة ,ي�ستع�صي
على القوانني والقوالب مهما حقّقت من �شمولية يف ا�ستقرائها
وا�ستنتاجها .وقد �أ�صبح م�صطلح ال�شعرية ومفهومها دارجني يف
اخلطاب النقدي العربي بعد ترجمة كتاب �سارة برنار ,و�أعمال
جماعة (تيل كيل) وياكب�سون ,وك��وه��ن ,وجوليا كري�ستيفا
و�سواهم.

ت�أثري الرتجمات اخلا�صة بال�شعرية وبق�صيدة النرث تتيح لنا وعيا
�أعمق بهذه الق�ضايا التي تتمحور حول :معنى ال�شعر ولغة ال�شعر.

ب�سبب اجلدل الذي مل
يتوقف حول هذا اجلن�س
الأدبي اجلديد ن�ش�أت معارك
�أدبية �أبرزها معركة جملة
�شعر وجملة الآداب

ق�ضايا «ال�شعرية » احلديثة:

تعاود «ال�شعرية» احلديثة طرح الق�ضايا التي �سبق للقدماء
�أن تناولوها يف �إطار حتديدهم لـ «عمود ال�شعر» لكنها تطرحها من
زاوية �أخرى ,وفهم خمتلف ,ولعل املوازنة بني النظرتني يف �سياق

 1ـ معنى ال�شعر:

جتمع الآراء النقدية يف املا�ضي على تعريف ال�شعر من خالل
خا�صية انفراده بالوزن  ,فرنى قدامة يقول« :ال�شعر كالم موزون
مقفى يدل على معنى» .وقد �أ�شار كل من اجلاحظ واب��ن �سينا
وابن خلدون �إىل اقرتان ال�شعر بالتخييل �أو بالت�صوير �إال �أنّهم
ا�شرتطوا فيه �أي�ضا خا�صية الوزن� .أما “ ال�شعرية “ احلديثة كما
وردت لدى يو�سف اخلال يف ترجمته لكتاب
(احل��داث��ة يف ال�شعر) وفيما كتبه كمال
�أبو ديب مت�أثرا بحركة احلداثة الغربية
يف كتابه (احلداثة ,ال�سلطة ,الن�ص) ويف
نتاج �أدوني�س النقدي (ال�شعرية العربية,
ويف ق�صيدة النرث ,ومقدمة لل�شعر العربي)
وكذلك فيما قدمته خالدة �سعيد يف كتابها
(املالمح الفكرية للحداثة) وكمال خري بك
يف كتابه (حركة احلداثة يف ال�شعر العربي
املعا�صر) فتنحو �إىل ا�ستبعاد الوزن واملعنى
ّ
لتحل مكانهما ال��ر�ؤي��ا والإي��ق��اع  .فرنى
نعرف به ال�شعر
�أدوني�س يقول« :لعل خري ما ّ
اجلديد هو �أن��ه ر�ؤي���ا ,وال��ر�ؤي��ا بطبيعتها
قفزة خارج املفهومات ال�سائدة ,هي �إذن تغيرّ
يف نظام الأ�شياء ويف نظام النظر �إليها».
واملق�صود بالر�ؤيا هنا هو املعرفة القائمة
على جتربة باطنية� ,شخ�صية وحد�سية
�أي ميتافيزيقيـة ,ال تت�أ�س�س على �أفكار و�إمنا على اختبار �شخ�صي
للعامل عرب حمرق الذات .وا�ستنادا �إىل هذا املفهوم ف�إن الق�صيدة
تف�سره� ,أو تنقله� ,أو تكت�شفه,
كما يرى �أدوني�س ال ت�شرح العامل �أو ّ
و�إمن��ا تعيد خلقه من جديد على حمك جتربة ال�شاعر .وك�أن
يكرر هنا ما قاله رامبو ذات يوم« :على ال�شاعر �أن يكون
�أدوني�س ّ
ّ
رائيا»� .أم��ا فيما يتعلق بالوزن والإي��ق��اع ف���إن الناقد الأمريكي
ا�ستوفر مييز بينهما فريى �أن ال�شعر �إيقاعي والإيقاع فيه �أمر الزم
بخالف ال��وزن ,لأن الإيقاع هو حركة الأ�صوات الداخلية التي
ال تعتمد على تقطيعات البحر �أو التفاعيل العرو�ضية .وتع ّمق
خالدة �سعيد ه��ذا الفهم للإيقاع ب�شيء من التف�صيل فتقول:
«والإي��ق��اع ال يقت�صر على ال�صوت� .إن��ه النظام ال��ذي يتواىل �أو
يتناوب مبوجبه م���ؤ ّث��ر ما (�صوتي
(ح�سي ,فكري,
�أو �شكلي) �أو جو ما
ّ
�سحري ,روح��ي) وه��و كذلك �صيغة
للعالقات القائمة على (التناغم,
التعار�ض ,التوازي  ,التداخل) .فهو
�إذن نظام �أم���واج �صوتية ومعنوية
و�شكلية» .لقد بنى كل من �أدوني�س
وخ���ال���دة ���س��ع��ي��د وي��و���س��ف اخل���ال
وغريهم من حركة جملة «�شعر» هذا
الت�صور للر�ؤيا والإيقاع عرب ت�أثرهم
بالنتاج ال�شعري والنقدي الغربي
وه��و ت�صور ينطبق على م��ا ي�سمى
بالق�صيدة التموزية �أو ال�سيابية
التي ع�ّب�رّ ت كما ي�شري حممد جمال
ب��اروت عن املنعطف اجل��ذري لل�شعر
العربي يف حتوله من اخلطابة �إىل
الر�ؤيا ,ومن املو�ضوع �إىل التجربة,
وم��ن التقريرية �إىل احلد�س ,ومن
الت�سل�سل العقلي واملنطقي �إىل وحدة
التجربة ,ومن ال��وزن والقافية �إىل
الإيقاع .وقبل �أن ي�ستقر هذا الت�صور بد�أ هو الآخ��ر يهتز �أمام
االجتاهات احلديثة يف ق�صيدة النرث التي تنحو باجتاه ما �سمي
بـ “ جماليات نرث احلياة “ التي تتناق�ض كليا مع مفهوم الق�صيدة
التموزية �أو الق�صيدة الر�ؤيا .وما زالت االجتهادات قائمة يف
التنظري النقدي حلركة احلداثة ال�شعرية التي و�صف “بارت“
�شعرها يف بع�ض مظاهره ب�أنه :ممار�سة ذهنية ولعبة جمانية
مليئة بالرعب لأن��ه “نزهة على تخوم الهذيان“ وت�برز تلك
االجتهادات حجم الت�أثر النقدي العربي بالنقد الغربي وال �سيما
الفرن�سي عرب ترجمة عدد كبري من الكتب النقدية ,والدواوين
ال�شعرية.

 2ـ لغة ال�شعر:

يتّ�ضح موقف القدماء من لغة ال�شعر عرب ت�أكيدهم �ضرورة
املقاربة يف الت�شبيه ,ومنا�سبة امل�ستعار منه للم�ستعار له وم�شاكلة
يف�سر رف�ضهم للغمو�ض والتعقيد يف �شعر
اللفظ للمعنى .وهذا ّ
�أبي متام وا�ستح�سانهم لل�سهولة والو�ضوح يف �شعر البحرتي .وقد
�أ�شار الآمدي �صراحة �إىل ذلك “ :ولي�س ال�شعر عند �أهل العلم
�إال ح�سن الت�أتي ,وقرب امل�أخذ ,واختيار الكالم ,وو�ضع الألفاظ
يف موا�ضعها ,و�أن يورد املعنى باللفظ املعتاد فيه ,امل�ستعمل يف مثله,
و�أن تكون اال�ستعارات والتمثيالت الئقة مبا ا�ستعريت له وغري
منافرة ملعناه“ .مثل هذا الفهم املحدود للغة ال�شعر مل يعد واردا يف
“ال�شعرية“ احلديثة ,التي جتعل من الغمو�ض والإيحاء واخلروج
والتفرد يف اال�ستعمال� ,شروطا جوهرية لتمييز لغة
عن امل�ألوف,
ّ
ال�شعر من لغة النرث .يرى جاكب�سون �أن كل كلمة من كلمات اللغة
ال�شعرية هي كلمة منحرفة بالقيا�س �إىل اللغة اليومية �أي �أنها
حتمل داللة جديدة وغري م�ألوفة .وهذا ما ي�شري �إليه د� .صالح
ف�ضل بقوله� “ :إن اللغة ال�شعرية لي�ست غريبة عن اال�ستعمال
اجليد فح�سب ,بل هي �ضده ,لأن جوهرها يتم ّثل يف انتهاك قواعد
اللغة» .بينما ي�ؤكد باختني وا�ستوفر وفالريي فردية اللغة ,حيث
من ال�ضرورة �أن تن�ش�أ مع كل �شاعر لغته اخلا�صة به .وتكاد جتمع
معظم الآراء على �ضرورة الغمو�ض يف العمل ال�شعري ,ولكن لي�س
ذلك الغمو�ض الذي ي�صل حد الإبهام والتعمية ,بل الغمو�ض امل�شع
كعروق املا�س يف ال�صخر ,وهذا ما يدعو �إليه د  .حممد غنيمي
هالل بقوله “ :حياة الألفاظ الطويلة ,وما تبلور فيها من م�أثور
�أدبي وتاريخي و�أ�سطوري يك�سبها تلك املقدرة الرمزية الإيحائية,
والغمو�ض والتعقيد مما يزيد عظمة اللفظ �أو الرمز .والتناق�ض
بني ال�صور والرموز ال يعني ف�سادها ,بل على العك�س رمبا �أك�سبها
قوة“ .وي�ضيف الناقد يو�سف اليو�سف “ �إن ال�شعر العظيم يل ّوح
مب�ضامينه تلويحا ,يخفي ق�سما من فحواه ,ويل ّمح بالآخر ,متاما
كما يفعل احللم الذي يخاطبنا ب�صور العلو“� .أما �أدوني�س في�صل
�إىل حدّ املغاالة بقوله“ :الغمو�ض هو قوام الرغبة باملعرفة,
ولذلك هو قوام ال�شعر“ .ون�صل مع كمال �أبو ديب �إىل نهاية
املطاف يف ر�أي��ه ال��ذي يقول فيه “ :الن�ص ال�شعري املتميز هو
با�ستمرار ن�ص من االحتماالت والإمكانيات,
ّ
تتك�شف
ال ن�صا تقريريا ,ن�صا ميتلك �أبعادا ال
ّ
تتك�شف خطوة خ��ط��وة ,لأن��ه
�أب���دا ,و�أب��ع��ادا
جوهريا ن�ص ينبني على فجوة :م�سافة توتر
بني بنيته ال�سطحية وبنيته العميقة ,بني اللغة
اال�ستعارية والكنائية ,ولغة التقرير املبا�شر“.
بقي �أن نتوقف عند �إ�شكالية املفردة ال�شعرية
لن�شري �إىل �أنه بدءا من اجلرجاين وو�صوال �إىل
دي �سو�سري وب��ارت وتادييه و�أدون��ي�����س ,جرى
الت�أكيد على �أن��ه ما من كلمة �شعرية بذاتها
�أك�ثر من غريها .فالألفاظ عند اجلرجاين:
“ ال تتفا�ضل من حيث هي كلمة مفردة» وهذا
م��ا ي���ؤك��ده تادييه بقوله« :ال وج��ود للكلمة
خ��ارج العبارة ,وبالن�سبة (للو�سط الل�ساين)
ف���إن الكلمة كاحلرباء ,وكذلك ف�إنه ال وجود
للمفردات ال�شعرية»� .أما الآن وبعد االطالع
على �أ�سلوبية ب��ايل  ballyب��د�أ النقد يتجه
�إىل درا�سة بع�ض املفردات التي ميكن �أن تكون
�شعرية �أكرث من غريها خا�صة الكلمات املو�سومة مبثريات عامة,
�أو امل�شحونة بطاقة داللية كالرموز مثال ,ومنها( :متوز ,ع�شتار,
الفينيق  ..الخ ).
لقد �أ�سهمت الرتجمة من الفرن�سية �إىل العربية على نحو
خا�ص بتو�سيع دائرة �شعراء ق�صيدة النرث العربية ودائرة نقدها
�أي�ضا ,وهو ما ي�ؤكد الدور الذي ت�ؤديه الرتجمة بو�صفها ناقال
للت�أثريات يف خمتلف الأجنا�س الأدبية� ,سواء يف ق�صيدة النرث
ونقدها كما قدمنا �أم يف الرواية ونقدها ,وامل�سرح ونقده.

�أ�سهمت الرتجمة من
الفرن�سية �إىل العربية
على نحو خا�ص بتو�سيع
دائرة �شعراء ق�صيدة النرث
العربية ودائرة نقدها
�أي�ضا
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أصوات

زمن االنت�صارات العر�ض امل�سرحي واجلمهور عند روالن بارت
• يا�سني �سليماين /اجلزائر
ال�سورية
• حممود ال�شاعر

�سورية اجلريحة تتعافى اليوم على �أيدي
بوا�سلها الأب��ط��ال ,ويتجلى ن�صرها العظيم
ب�أبهى ���ص��وره على ب��واب��ات العا�صمة حيث
معر�ض دم�شق الدويل الذي �أعلن بدء موا�سم
القطاف ,فيجني ال�سوريون ثمار �صمودهم
وثباتهم بعد �سبع عجاف قدموا خاللها �أعظم
الت�ضحيات ,وقدموا خرية �أبنائهم على حمراب
الكرامة ,فكان الثمن غالي ًا وارت��د دع��اة الفكر
الظالمي �إىل كهوفهم خائبني ينعون م�شاريع
م�شغليهم اخلا�سرة يف املنطقة ويرتقبون الأزمات
املتفجرة التي يعاين منها مع�سكر العدوان الداعم
لهم ،ف�أمريكا التي تتخبط يف �صراعها املرتقب مع
كوريا ال�شمالية وفنزويال ت�شهد اليوم انق�سام ًا
حاد ًا وخالفات عميقة تنبئ بحدوث انفجار ما
داخل البيت الأبي�ض� ،أما رعاة اخلليج فقد فاحت
رائحة خالفاتهم يف البيت اخلليجي حتى زكمت
الأن���وف ،ول��دى الكيان الإ�سرائيلي ما يخيفه
ّ
ويق�ض م�ضجعه بعد االنت�صارات الأخ�يرة التي
حققها اجلي�ش ال�سوري والتي �أحلقت بالن�صرة
و�أخواتها هزائم موجعة مما جعل �صور الفرار
اجلماعي للإرهابيني تطفو على �سطح امل�شهد
احل���ايل م��ع االن�شقاقات الكبرية يف �صفوفهم
الأم���ر ال��ذي دف��ع ب�إ�سرائيل �إىل التخوف من
تغيري ما يف املنطقة ي�ضر مب�صاحلها ويهدد كيانها
فراحت ترجو �أ�سيادها الأمريكيني الخ�تراق
اتفاق الهدنة مع رو�سيا يف اجلنوب ال�سوري,
فهذا االتفاق يرفع من وترية القلق لدى الكيان
لكن ما يق�صم الظهر الإ�سرائيلي حق ًا هو املعركة
امل�شرتكة التي يخو�ضها �أبناء �سورية والعراق
ولبنان �ضد العدو الإرهابي امل�شرتك الذي يعلن
الكيان ال�صهيوين دعمه له وت�ضامنها معه حيث
تخو�ض ثالثة جيو�ش عربية معارك واحدة �ضد
عدو واحد وعلى جبهات خمتلفة يف العراق ويف
ج��رود لبنان وعلى جبهات خمتلفة من �سورية
وال يخفى على �إ�سرائيل �أن اجليو�ش القادرة
على الثبات وال�صمود يف وج��ه داع�ش وغريها
قادرة �أي�ض ًا على خو�ض معركتها الكربى لتحرير
فل�سطني بعد �أن خربت فنون القتال وظروفها
ال�صعبة جيداً ,وعلى ا�سرائيل �أن تدرك جيد ًا
�أن زمن االنت�صارات بد�أت م�ساحته تت�سع ومتتد
فمن ب��واب��ة دي��ر ال���زور يثبت اجلي�ش ال�سوري
ن��ق��اط تقدمه ه��ن��اك ,وي��وا���ص��ل معركته �ضد
الإرهاب بعد تدمري القوافل الداع�شية املتجهة
�إىل املدينة وقتل �إرهابييها �إىل بوابة معر�ض
دم�شق حيث تنك�سر �أح�ل�ام املعادين ل�سورية
وتلوح يف الأفق م�ؤ�شرات تعافيها وقدرتها على
النهو�ض من حتت الركام و�إع��ادة الإعمار ,وما
التدفق الب�شري الهائل الذي �شهدته العا�صمة
دم�شق خالل معر�ضها �إال دليل على �أن احلياة
بد�أت بالعودة �إىل م�ؤ�س�سات و�أركان الوطن ,و�أن
�سورية م�ستمرة يف احلفاظ على دورها احل�ضاري
والعروبي والإن�ساين رغم جميع التحديات ،و�إن
�إرادة ال�شعب يف عي�ش حياة حرة كرمية تفر�ض
نف�سها والبد للقدر �أن ي�ستجيب لإرادة ال�شعوب
مهما طال الزمن.

يق�صد بالعر�ض كما ال يحتاج �إىل مزيد ت�أكيد« :كل ما يقدم
للم�شاهدة» 1ويهمنا يف هذا املقال م�ساءلة الفكر البارتي يف
قراءته للعر�ض ومفرداته الذي ر�آه ح�سب مفهوم «القراءة»
ال��ذي يطرحه «ن�ص ًا م�ستق ً
ال مثله مثل الن�ص املكتوب لكن
طبيعة العالمات فيه خمتلفة»� 2إذ عند «كتابتك عن (عر�ض
م�سرحي) ف���إن العر�ض ي�سلمك مفاتيح ملغاليق يف ف�ضاءاتها
عوامل غري كالمية من�سوجة بلغات �سمعية وب�صرية ت�ضيء
عامل ًا �سحري ًا حمال �أن يحتويه الن�ص لأن��ه عامل ولد من رحم
الفعل امل�سرحي ،عامل تتحدث عن عوامله غري الكالمية ب�أدوات
كالمية وبالتايل يكون نقدك كما عرف النقد (روالن بارت) كالم
على كالم� 3،إن بارت ي�صف العر�ض امل�سرحي ب�أنه «الفئة الأكرث
انت�شار ًا عاملي ًا التي من خالل �أنواعها نرى العامل وهو يعني اجلانب
املرئي (�أو امل�شاهد) من امل�سرحية �أي العر�ض4.
و�إذا ك��ان ب��ارت قد نظر �إىل م�سرح را�سني بر�ؤيته املتو�سعة
املتدرجة يف جم��ال البحث الن�صي ،ويطابق ه��ذا مع كل ج�سد
م�سرحي ذي العالمات املكتوبة ف�إنه يتحدث عن العر�ض امل�سرحي
بو�صفه «نوع من الآلة ال�سيربنية ،تختبئ وقت اال�سرتاحة ،خلف
ال�ستارة وما �إن ترتفع هذه الأخ�يرة حتى تبد�أ هذه الآلة ببث
الر�سائل �إليك ،ولهذه الر�سائل خ�صو�صية التزامن رغم اختالف
�إيقاعها» وهذا التزامن �أو الآنية هو «�أق��رب ما مينع امل�سرح من
املوات ،فالعمل الفني يف العر�ض يبقى طازج ًا �أمام متلقيه ي�شهد
�إبداعه اخلالق يف اللحظة نف�سها»5.
وجد بارت يف م�سرح بريخت �ضالته التي ما �أنفك يبحث عنها
ثم �أخ��ذ يبدي �إعجاب ًا هائ ً
ال به .هذه امل��رة من خالل العر�ض
امل�سرحي .وهو يروي قائ ً
ال�« :شب حريق من ج�سدي» لدى م�شاهدة
عر�ض «الأم �شجاعة» وقراءة مقطع من م�ؤلفات بريخت» 6وهو
يقول يف كتابه «مقاالت نقدية»« :ال يزال بريخت �شديد الأهمية
بالن�سبة �إيل ،وتزداد �أهميته كونه مل يتحول �إىل مو�ضة ومل يفلح
بعد يف �أن ي�صبح جزء ًا من الطليعة التي ت�ؤخذ م�أخذ الت�سليم� .إن
ما يجعله منوذجي ًا لي�س مارك�سيته وال جماليته (رغم �أن االثنتني
مهمتان للغاية) �إمنا طريقته يف اجلمع ،بني االثنني �أي التحليل
والتفكري املارك�سيني حول املعنى .فقد كان مارك�سي ًا �أمعن التفكري
يف وقع العالمات وهو �أمر نادر جداً»7.
يفهم الناقد جوناثان كولر ب�شكل مركز ال��ر�ؤي��ة البارتية
للعر�ض امل�سرحي وهو يرى ب�أن بارت قد ا�ستخل�ص ثالثة درو�س
�أ�سا�سية من �أعمال بريخت �أولها �أن الأخري ينظر �إىل امل�سرح من
منطلق معريف ولي�س عاطفي ولذلك فهو ي�ؤكد على �آليات �إنتاج
ال��دالل��ة �إذ �أن بريخت ،وه��و ما ي�ؤمن به ب��ارت ،يتحدى فكرة
العر�ض امل��وح��د� .إن العر�ض امل�سرحي لي�س �أح���ادي الداللة،
ولكنه «�إمرباطورية عالمات» كما ي�شي عنوان �أحد كتبه .لذلك
ف�إنه «ميكن ف�صل �شفرات التعبري �إحداها عن الأخرى وتخلي�صها
من الوحدة الع�ضوية اللزجة التي حب�سها فيها امل�سرح الغربي:
ال�صورة املو�سيقى ،الن�ص»8.
وقد يكون الدر�س الثاين الذي يت�ضح فيه الت�أثري الربيختي على
بارت يف ر�ؤيته للعر�ض امل�سرحي الت�أكيد على �أهمية «�أن ي�ستغل
امل�سرح اعتباطية العالمة و�أن يلفت االنتباه ل�صنعته اخلا�صة
بد ً
ال من حماولة �إخفائها» 9ويظهر هذا يف �أداء املمثلني الذين
يرى بارت �أنهم �إذا �أرادوا �أداء عمل لرا�سني مث ً
ال فـ «ينبغي �أن
ً
ينطقوا جملهم احلوارية باعتبارها �أبيات ًا �شعرية بدال من �أن
يحاولوا جعل ههذ اللغة ال�شكلية املحكمة البناء تبدو ك�أنها تعبري
طبيعي عن حاالت نف�سية»� 10.إنها �أ�سا�س ًا فكرة «التغريب» التي
نادى بها بريخت انقالب ًا على املفهوم الأر�سطي الذي ي�ؤكد على
الإيهام.
يبقى الدر�س الثالث ال��ذي ي��راه ب��ارت على قدر من الأهمية
اخلا�صة يف �إ�شارته �ضمن كتابه «مقاالت نقدية» �أن بريخت ي�ؤكد
على املعنى لكن دون �أن مي�ل�أه .فتقنيات التغريب التي ابتكرها
م�صممة لإنتاج «م�سرح وعي ولي�س م�سرح فعل» �أو لكي نكون �أكرث
دقة :م�سرح وعي بالالوعي ،وعي بالالوعي ال�سائد على خ�شبة
امل�سرح .هذا هو م�سرح بريخت»11.
�إن بارت يف كتابته عن امل�سرح يتحدث «بلغة قوامها عدد من
التعار�ضات الأ�سا�سية :ال�سطح مقابل العمق ،اخل��ارج مقابل
الداخل ،اخلفة مقابل الثقل ،العالمة مقابل الواقع ،امل�سافة
النقدية مقابل التوحد العاطفي ،القناع مقابل ال�شخ�صية،
االنقطاع مقابل اال�ستمرارية ،اخلواء والغمو�ض مقابل امتالء

روالن بارت
املعنى ،اال�صطناعية مقابل الطبيعية»12.
يف ال�شق الثاين من ه��ذه املقاربة ،نحاول �أن نتعرف ب�إيجاز
على ر�ؤية روالن بارت للجمهور امل�سرحي �إذ تنامى هذا النوع من
الدرا�سات يف العقود الأخرية من خالل توفر جمموعة من املناهج
الإجرائية القمينة بتقدمي �صورة وا�ضحة ملا يتلقاه املتلقي� .إذ كما
ي�صرح هيغل ف�إنه «مهما حاول العمل الني �أن يبني عامل ًا متما�سك ًا
وقائم ًا من تلقاء نف�سه ،ف�إنه ب�صفته مو�ضوع ًا واقعي ًا ال يوجد
لذلك بل يوجد لنا نحن� ،أي من �أجل جمهور يت�أمله وينت�شي به،
وهكذا ف�إنه ي�ؤكد �أن الإبداع بو�صفه ظاهرة اجتماعية ال ميكن
�أن ي�ؤول ت�أثريه �إىل الذات املبدعة وحدها و�إمنا يتعدى جماله
الت�أثريي لي�شمل طائفة �أو طوائف تتلقى هذا العمل ب�أدوات الفهم
والتاويل على اختالف طبقاته ومتوجاته»13 .
بالن�سبة لبارت ف�إننا جند له ر�أي ًا يحتاج �إىل قراءة فاح�صة
لفهم مدلوالته الهامة �إذ ي��ق��ول« :ال �أح��ب حفالت االفتتاح
وحفالت امل�شاهدة اخلا�صة ،كما ال �أحب الليايل امل�سرحية الأوىل،
�إنني �أحتاج �أن �أكون فرد ًا جمهو ً
ال و�سط جمموعة وهذا ما يوفره
يل امل�سرح التجاري� .إن الطراز املعماري ال�سائد يف امل�سارح به
يوفره من ردهات يف �صحبة جمموعة �صغرية ن�ألفها وكذلك مبا
ي�ضمه من قاعات م�شاهدة ت�ضمن جمهولية الفرد وما يرتتب على
ذلك من �شعور بالأمان .هذا الطراز املعماري ال�سائد قد حتول �إىل
حاجة نف�سية لدى اجلمهور»14.
ما املق�صود بامل�سرح التجاري الذي يورده بارت يف هذا الر�أي
والذي يظهر فيه نوع من االحرتام والت�أييد له ،ما دام بف�ضله عن
غريه؟ �إن امل�سرح التجاري بالت�أكيد ال يق�صد به جمموعة العرو�ض
التي تهدف �أ�سا�س ًا �إىل الربح املادي بعيد ًا عن القيمة الفنية للعمل
بحيث يرتع �أ�صحابه يف الكثري من الأحيان �إىل تيمات مبتذلة
وتقدمي املواقف الهزلية ويتم فيه اخلروج عن الن�ص الأ�صلي.
يت�أكد لنا ه��ذا ال��ر�أي من خ�لال ب��ارت نف�سه ال��ذي «�ساهم يف
ت�أ�سي�س جملة «امل�سرح ال�شعبي  ”theatre populaireالتي
�شنت هجوم ًا على الدراما التجارية ال�سائدة يف ذلك الوقت ودعت
�إىل م�سرح يعالج الق�ضايا االجتماعية وال�سيا�سية” 15لكنه
يق�صد العرو�ض اجلماهريية ورمب��ا هذا التو�صيف الأ�صح لهذا
النوع من العرو�ض -التي ال تخ�ص�ص لل�صحافيني كعر�ض �أول وال
للنقاد كعر�ض خا�ص .ولكنها موجهة للجميع دون بطاقات دعوة
�شخ�صية بحيث ال يتم الرتكيز على �شخ�صيات بعينها ي�شكل
ح�ضورها خ�صو�صية للعر�ض وخ�صو�صية للتلقي ،ولكن يكون
الرتكيز للجماعة احلا�ضرة يف �شكلها العام بو�صفها “اجلمهور
املتلقي” .وه��ذا هو اجلمهو ال��ذي يجد ب��ارت نف�سه ي�سعى �إىل
ت�أكيده يف ر�أي��ه ه��ذا .حيث يتم الت�أكيد على توجيه اخلطاب
امل�سرحي “�أمام متفرجني متحفزين بح�سهم وحوا�سهم الكت�شاف
املداليل التي يحملها العر�ض لأن الدالة كما تقول “كري�ستيفا”:
لي�ست هدف ًا و�إمن��ا الهدف هو املدلولية .ومداليل العر�ض هي
املعادل املو�ضوعي للدال الن�صي وذلك العتماده -كما �أ�سلفنا -على
امل�ؤثرات ال�سمعية والب�صرية ب�سائر تفرعاتهما”.16

قضايا وآراء
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•د.طالب عمران
كان علينا �أن ننتظر حتى ال�ساعة الرابعة ،لندخل
وزارة ال�ترب��ي��ة الهندية مل��راج��ع��ة م��دي��ري��ة البعثات
الأجنبية فيها ،لكي نت�سلم ر�سالة موافقة �إىل اجلامعة
لنبد�أ الدرا�سة ..وفرتة املراجعة لأي �شخ�ص تبد�أ من
الرابعة وتنتهي يف اخلام�سة والربع بعد الظهر ..فالعمل
يف امل�ؤ�س�سات الر�سمية الهندية يبد�أ يف التا�سعة وينتهي يف
اخلام�سة والربع ،تتخلله �ساعة الغداء بني الواحدة والن�صف
والثانية والن�صف وهي �ساعة مقد�سة عند املوظف ،يتناول
فيها طعامه ويرتاح قلي ًال ..ال يقوم خاللها ب�أي عمل ر�سمي
مهما كان طارئ ًا ...قد يح�ضر طعامه من البيت� ،أو يتناوله من
املقا�صف ال�صغرية �أمام �أو داخل كل دائرة ..وغالب ًا ما يكون
خفيف ًا من ن��وع واح��د ،ولي�س د�سم ًا ثقي ًال يهبط �إىل املعدة
في�شجع اال�سرتخاء والك�سل.
�أم��ام مبنى وزارة الرتبية ،وهو مبنى بني جمموعة مبان
متال�صقة لوزارات �أخرى ،ا�صطفت مئات ال�سكوترات «دراجات
نارية» ومئات الدراجات الهوائية ...و�سيلة نقل املوظفني �إىل
منازلهم يف �أط��راف دلهي ،العا�صمة الوا�سعة املنت�شرة على
م�ساحة كبرية والتي تطبق نظام البناء االنكليزي ،يف الطوابق
القليلة والفيالت واحلدائق الكثرية وال�شوارع العري�ضة..
�أمام مبنى ال��وزارات وخلف ال�سور املنخف�ض متتد بحرية
طويلة تعج ب��ال��زوارق ال�صغرية التي ي�ستخدمها الهنود يف
نزهاتهم مع �أف��راد �أ�سرهم ،وغالب ًا ما ترى الع�شاق يحركون
فيها جماذيفهم يف �أغ��ل��ب االجت��اه��ات متمتعني باملناظر
اجلميلة حولهم  ...حيث (بوا ّبة الهندي) Indian gate
البناء الأث��ري ال�ضخم ،الذي ميتد حوله �شارع عري�ض �إىل
الربملان ووزارة الدفاع والق�صر اجلمهوري ...وينت�شر احلرا�س
بطرابي�شهم احلمراء وبزاتهم الق�صرية يروحون ويجيئون يف
ورديات متعاقبة...
�سجلنا ا�سمينا “�أنا وزميلي” يف �سجل الزوار ،وا�ستخدمنا
امل�صعد �إىل الطابق اخلام�س يف بناء �أنيق ،بديع الهند�سة..
لندخل غرفة كبرية توزعت فيها املكاتب ،ن�س�أل عن املوظف
املخت�ص بق�ضيتنا ..كان املوظفون واملوظفات يقبعون خلف
مكاتبهم منكبني على الأوراق وامل�صنفات املكد�سة حولهم
وخلفهم �أ���ض��اب�ير ام��ت��دت على رف��وف طويلة انت�شرت على
اجلدران...
رفعت موظفة الآلة الكاتبة نظرها �صوبنا ،م�ستغربة ،ك�أنها
تقول(( :مل تطاردون العلم �أيها الغرباء يف بالدنا املتعبة))
؟ ..جل�سنا ننتظر �أن ينهي املوظف املخت�ص طباعة الر�سالة
�إىل اجلامعة ...لفتت نظري ف���أرة �صغرية ت��روح وتغدو بني
الكتب والأ�ضابري تبعتها ف�أرة �أخ��رى ..والكل �ساه عن التلف
ال��ذي ميكن �أن حتدثه الفئران� ..إنها بلد م�ساملة ،ال ي�ؤذي
النا�س فيها احليوان ،حتى ع�صافري الدوري جتدها يف املطاعم
وداخل املكاتب ،بل وداخل قاعات مطار دلهي الدويل..
�أتذكر عندها مناظر البقر يف ال�شوارع  ..جمموعاته ت�سرح
ومترح يف كل مكان تقريب ًا ت�أكل من خ�ضراوات هذا ومن فواكه
ذاك “من البائعني اجلوالني الفقراء” دون �أن يعتدي عليها
�أحد ،توقف ال�سري �أحيان ًا وت�سبب عرقلة يف حركة ال�سيارات،
قد ت�صدم ال�سيارة رج ًال فقري ًا دون �أن ي�أبه �أحد لذلك كما
ي�أبه لو �صدمت بقرة مث ًال ..وقد حدث �أن ر�أيت جتمع ًا كبري ًا يف
“املوتيباك” وهو �شارع عري�ض ي�صل بني منطقتني حديثتني،
وحني اقرتبت ر�أيت بقرة ممددة على الأر�ض والدماء تنزف
منها وحولها بع�ض النا�س يبكون ،وقد عجزوا عن الإم�ساك
بال�سائق الذي ترك ال�سيارة وفر هارب ًا..
ويوجد ح�سب بع�ض الإح�صاءات نحو ( )200مليون بقرة

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

تبدو دلهي اجلميلة مت�ألقة ،ي�شوبها
احلزن وهي حتت�ضن الفقراء
املنبوذين الذين ينت�شرون يف
كل الزوايا واحلارات وال�شوارع
العري�ضة.
ت�سرح يف �شوارع املدن الهندية وحني طرحت م�س�ألة تعليب
حلومها وت�صديرها �إىل اخلارج ،كاد كهنة املعابد واملتدينون
�أن ي�صنعوا ثورة ،لذلك �شطبت تلك الفكرة نهائي ًا من م�شاريع
احلكومة .وجماعات البقر ال�سارحة هي من �أناث البقر� ،إذ �أن
الثريان ت�ستخدم يف جر العربات املح ّملة وحراثة الأر���ض.
ولكن البقرة مقد�سة� ،أمل يرعها الإله كر�شنا؟ �أمل تدر البقرة
عليه احلليب يف حمنته؟
ويف بع�ض املعابد يفردون مكان ًا للبقرة ،يقد�سونها ،يتربكون
من روثها ،يتناولون حليبها املخلوط ببولها ،وي�شربون متربكني
�أي�ض ًا..وكلها من نوع البقر ذي ال�سنام ( )oxجميلة املنظر،
بي�ضاء �أو رمادية..
ً
والفئران كثرية جدا – كغريها من احليوانات واحل�شرات
ال�صغرية  -وكذلك اجل��رذان التي ترتع يف املجاري املك�شوفة
يف كل مكان ،يف امل��دن ال�صغرية والكبرية ..وك��م �سببت هذه
اجل��رذان من م�آ�س للفقراء الهنود� ،إذ �أنها تغري �أحيان ًا على
املحا�صيل وحتى على الإن�سان ،وقد حدث �أن نه�شت �أطفا ًال
يف �سن الر�ضاعة ،ماتوا من الت�سمم ب�أنيابها القذرة املليئة
باجلراثيم وال�سموم..
خرجنا من الوزارة ،ومعنا الر�سالة املوجهة للجامعة ب�ش�أن
قبولنا وانطلقنا ب�سكوتر ثالثي العجالت “ي�ستخدم لنقل
الركاب يف الهند وع��داده ي�ؤ�شر على رقم يعادل ن�صف عداد
التاك�سي متجهني �صوب بيت الطلبة ال��دويل “  ”I.S.Hيف
دلهي القدمية .وال�سكوتر يقطع ال�شوارع التي بد�أت تزدحم
بالنا�س ونحن نخرج من دلهي اجلديدة �إىل القدمية..
كرثت الريك�شات “دراجة بثالث عجالت للنقل الق�صري”
ب�سائقني فقراء بثياب رثة ...وكرثت �إ�شارات املرور ،اجتزنا
“بوابة دلهي”حتى” القلعة احلمراء – الريد فورت “التي
بدت على مييننا ،كما بدا “جامع م�سجد” وهو من �أ�ضخم
اجلوامع يف الهند ،يقال �أن فيه خ�صلة من �شعر الر�سول “�ص”
و�صند ًال كان ي�ستخدمه .وفيه م�صحف من م�صاحف عثمان
بن عفان “ر�ض” وهذا اجلامع �أثري ،يعج بامل�صلني �أيام اجلمع
والأع��ي��اد ،وهم يرتدون مالب�س بي�ضاء ،نظيفة ،يتجمعون
داخله بالألوف ،لدرجة تخلو الأحياء ال�سكنية الإ�سالمية من
رجالها الذين يق�صدون ال�صالة واال�ستماع خلطبة اجلمعة �أو
خطبة العيد “وقت الأعياد”.
ازداد االزدح��ام الب�شري ،وكرثت حافالت النقل العام يف
دلهي بلونها الأزرق الفاحت ،والدعايات والإعالنات التي غطت
جوانبها..
يف بيت الطلبة الدويل ا�ستقبلنا “نوري” الطالب ال�سوري
الذي يح�ضر الدكتوراه يف التجارة وال��ذي حول غرفته �إىل

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

مركز للطلبة ال�سوريني الذين ي�أتون لدلهي من كل مدن الهند
لتمديد جواز �سفر �أو لت�صديق معاملة جتنيد يف ال�سفارة..
وكان بيت الطلبة ي�ضم طلبة من جميع اجلن�سيات .وخا�صة
من �آ�سيا ومن دول مثل نيبال وتايالند و�أفغان�ستان و�إي��ران
وماليزيا وبلدان عربية كالعراق وم�صر وال�سودان وال�صومال
والأردن وفل�سطني.
كانت الغربان ت�سرح ومترح يف حديقة بيت الطلبة الدويل
( ).I. S. Hوتعد الهند بالد الغربان ،تلك الطيور الذكية،
والكريهة ال�صوت ،اخلبيثة يف خطف الأطعمة و�صنع املقالب
امل�ضحكة ...وهي �سريعة يف حركتها تقفز على الأر�ض بقوة...
ق�ص�صها كثرية وطريفة ،فحني ت�شرتي طعام ًا وترتكه ولو
لثوان يف العراء تخطفه الغربان ،و�إذا �آذيت �أحدها� ،أزعجتك
املجموعة بنعيبها وحتليقها حولك ...وحني ميوت الغراب
يدفنه رفاقه يف الأر�ض.
تبدو دلهي اجلميلة مت�ألقة ،ي�شوبها احلزن وهي حتت�ضن
الفقراء املنبوذين الذين ينت�شرون يف كل الزوايا واحل��ارات
وال�شوارع العري�ضة ...املنبوذون ه�ؤالء يعي�شون خارج الدائرة
االجتماعية ،على الرغم من حماوالت احلكومة(حزب امل�ؤمتر
احلاكم) �إدخالهم بالتدريج �إىل داخل الدائرة ،لأن الديانة
الهندو�سية فرزتهم فا�صبحوا خارج �إطار احلياة العامة.
يف الديانة الهندو�سية ،هناك ثالوث �إلهي ،ي�شمل براهما
وف�شنو و�شيفا ،وهو لي�س �إله ًا واحد ًا بثالثة �أقاليم ولكنه �إله
واحد بثالثة �أ�سماء .تطلق عليه هذه الأ�سماء ح�سب فعله يف
الكون ،فهو يراهما حني يكون “اخلالق املبدع” ،وهو ف�شنو حني
يكون “احلامي” وهو �شيفا حني يكون “املد ّمر” وف�شنو ي�صور
على هيئة �إن�سان له �أيد كثرية وهذه الأيدي ت�شري �إىل عمله يف
الكون ،وكرثتها تعني امتدادها وقدرتها على الو�صول �إىل كل
�شيء ..وقد تق ّم�ص ف�شنو �شخ�صيات ب�شرية ،دخل خاللها بني
وال�شر ،ومن �أ�شهر
النا�س لي�ؤدي دوره ويحميهم من ال�شيطان
ّ
ال�شخ�صيات التي تقم�صها ف�شنو� ،شخ�صية “راما” وقد �صيغت
حولها ملحمة �ضخمة بثالثة و�أربعني �أل��ف بيت م��زدوج من
ال�شعر هي ملحمة الراميانا ،يرددها املن�شدون يف املعابد لأيام
متتالية وهي حتكي ق�صة راما القوي القادر وزواج��ه ب�سيتا
ونفيه �إىل الغابة ،و�صراعه مع “راوان” وانت�صاره عليه...
وه��ي ملحمة جميلة �أثرها كبري يف حياة الهنود ،يحتفلون
�سنوي ًا بانت�صار راما على راوان “يف الدو�شاري” وبعودة راما من
النفي”يف الديوايل” – �أهم �أعياد الهندو�س – و�سنتعر�ض لها
بالتف�صيل يف ف�صل قادم.
كما تقم�ص ف�شنو �شخ�صية “كر�شنا” وقد �صيغت حوله
ملحمة املهارباتا البالغة مائة و�ستة �آالف بيت م��زدوج من
ال�شعر ..والغنية بالأحداث �أي�ض ًا..
�أ ّم���ا ق�صة الطبقات عند ال��ه��ن��دو���س ،فالطبقة العليا
(طبقة”الرباهمان”) خلقها الإل��ه براهما من ر�أ�سه ،وهي
ت�ضم املعلّمني والك ّهان واحلكام� ،أما الطبقة الثانية وهي(طبقة
الك�شاتري) فخلقها براهما من �صدره وهي ت�ضم املحاربني
والقانونيني ورجال الأعمال الكبار ،والطبقة الثالثة( :طبقة
“الفي�شيا”)خلقها الإله من بطنه وت�ضم املزارعني و�أ�صحاب
املهن احلرة ،والطبقة الأخرية الدنيا هي (طبقة “ال�شودر” �أو
الهاريجان ) ،خلقها الإله من باطن القدم وهي طبقة منبوذة
خارج رحمة الآلهة ،يعذبها الإله لكونها ارتكبت املعا�صي يف
جيل �سابق ،وال �أمل لها باالرتفاع �إىل طبقة �أخرى � ،إ ّال من
خالل رحلة التقم�ص املمتدة عرب الأجيال.

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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•�أ.حممد حديفي

�أعالم

وهيب �سراي الدين

ول������د يف ال���������س����وي����داء .1934
�إج����ازة يف ال��ت��اري��خ -جامعة دم�شق.
عمل م��دي��ر ًا للمركز الثقايف العربي
يف احل�����س��ك��ة ،ودرع�����ا ،وال�����س��وي��داء،
و���س��م��ي م��ن��ذ ف�ت�رة �أم��ي��ن�� ًا ل�����س��ر ف��رع
احت���اد ال��ك��ت��اب ال��ع��رب ب��ال�����س��وي��داء.
ن�����ش��ر ق�����ص�����ص��ه ل���ل���م���رة الأوىل يف
ال�������ص���ح���ف وامل�����ج��ل��ات ال�������س���وري���ة.
ع�����ض��و ج��م��ع��ي��ة ال��ق�����ص��ة وال���رواي���ة.
ع�������ض���و جم���ل�������س احت��������اد ال���ك���ت���اب
ال�������ع�������رب -دورة ع��������ام 1995

م�ؤلفاته:

قرية رمان ،رواية.1965 -حفنة تراب عل��ى نهر جغجغ -رواية-.1978
الرقي��ق -ق�ص���ص -دم�ش��ق 1985-احتاد الكتاب العرب.
الرج��ل والزنزان��ة -رواي��ة -دم�ش��ق 1988احتاد الكتاب العرب.�س�لام ًا يا ظه��ر اجلبل -رواية -دم�ش��ق 1990احتاد الكتاب العرب.احلل -ق�ص�ص.1991 -طائر الكرمي -ق�ص�ص.1992 -املهند�سون -رواية.1993 -الع��امل يف �س��هرة -ق�ص���ص -دم�ش��ق 1994احتاد الكتاب العرب.م�ساحة ما من ..العقل -رواية -دم�شق 1995وزارة الثقافة.ا�ش��تقاقات الف�ص��ل الأخ�ير -رواي��ة-دم�شق  1996-احتاد الكتاب العرب.
برك��ة الطي��ور -ق�ص���ص للأطف��ال-دم�ش��ق  1997-احت��اد الكت��اب الع��رب
نفاد الرمل -ق�ص���ص -دم�ش��ق 1998-احتاد الكتاب العرب.
�س��ويداء �سورية(مو�س��وعة جب��لالعرب) باال�شرتاك مع عدة م�ؤلفني عام
- 1995دار عالء الدين.

أخبار

أ�شعل ال�شمعَ كي تطرد الظالم
� ِ
�أراين الآن يف حرية من �أمري و�أنا �أحاول فهم بع�ضهم الذين
اعتادوا النظر دائم ًا وعن �سبق �إ�صرار وت�صميم �إىل الن�صف
الفارغ من الك�أ�س؛ متنا�سني �أن يف الك�أ�س ن�صف ًا ممتلئ ًا �أي�ضاً؛
وذل��ك يف حماولة منهم لتقدمي �أنف�سهم على �أنهم الكاملون
والأنقياء والأتقياء الذين ما ع��رف اخلط�أ �أو اخلطل �إىل
نف�سهم و�سلوكهم �سبيالً ،فهم ق��دوة املجتمع و�صفوته؛ �إذا
قالوا �شيئاً؛ على الآخر �أن ي�ستمع �إليهم ،و�إن نطقوا تتناثر
الدرر لتملأ املكان بريق ًا يخطف الأب�صار ،وهنا على الآخر �أن
ينظر بكثري من الإعجاب الذي ي�صل حد القدا�سة �إىل قامو�س
�سبابهم و�شتائمهم ثم ينحني �إىل الف�صاحة التي تنطلق من
�أفواههم لتتناثر ذات اليمني وذات ال�شمال..
بالأم�س القريب روى يل �أحدهم �أمراًح�صل معه �شخ�صياً،
ولأهميته قام بن�شره يف مركز التوا�صل االجتماعي؛ لتتواىل
عليه التعليقات من كل ح��دبٍ و�صوب ،وقد ج��اءت احلادثة
كما رواها �صديقي� ..أنه ذات �صباح باكرٍ نزل من �سيارته التي
كان يقل بها بع�ض ًا من �أف��راد �أ�سرته ومل ينتبه �أنهم تركوا
نوافذ ال�سيارة مفتوحة و�صعدوا �إىل حافلةٍ كبرية �ستقلهم
�إىل ال�ساحل يف رحلةٍ جماعيةٍ ترفيهية وبعد م�سري ما يقارب
ال�ساعتني هاتفه �أحدهم على جواله الذي عرفه بعد الرجوع
�إىل �سجل ال�سيارة امل��ذك��ورة ليقول ل��ه :نحن �شرطة امل��رور
وقد وجدنا �سيارتك مركونة يف مكان عام ونوافذها مفتوحة
مما ي�سهل �سرقتها يف هذه الظروف التي مي ّر بها بلدنا يف هذه
الأي��ام الع�صيبة ونتمنى عليك �أن حت�ضر لأخ��ذ ال�سيارة �أو
�إقفال نوافذها على الأقل؛ لأنك �إن فعلت �ست�صبح ال�سيارة يف
م�أمن ،و�إال ف�إننا �سنلج�أ �إىل حملها و�إيداعها يف ق�سم �شرطة
امل��رور لتكون يف م�أمن ،وملا كان مفتاح ال�سيارة معه وهو الآن
يبعد م�سافة طويلة عن مكان توقفها فقد ارتبك قليالً؛ �إال �أن
فكرة �صائبةً ملعت يف ذهنه؛ �إذ تذكر �أن ن�سخةً ثانية احتياطية
من املفتاح موجودة يف منزله ،فقال لل�شرطي الذي على اجلهة
الثانية من خط االت�صال� ..س�أت�صل على الفور ب�صديقٍ يل
يجلب الن�سخة الثانية من املفتاح ويقوم بقفل النوافذ ف�أجابه
ال�شرطي� ..إذا نحن كدورية ليلية �سنبقى �إىل جانب ال�سيارة
حلرا�ستها ريثما يح�ضر �صديقك� ..إىل هنا انتهت الق�صة لتبد�أ
التعليقات على احلادثة حيث �أ�شاد بع�ضهم مبوقف دورية
ال�شرطة وبع�ضهم الآخ��ر اكتفى بو�ضع �إ�شارة الإعجاب� ،إال
�أن ما لفتني هو تعليق �أحدهم على احلادثة بقوله ..وماذا
تريدنا �أن نقول ع��ن ه��ذه ال��دوري��ة ه��ل علينا �أن نعلق لهم
النيا�شني وهذا الأمر �أب�سط واجباتهم؟ وا�ستطرد قائالً :يف
البالد العربية يعترب موقف دورية ال�شرطة �أمر ًا عادي ًا فلماذا
كل ه��ذا الإط���راء على ه���ؤالء الذين مل يفعلوا �إال ما يحتم
عليهم الواجب؟؟ يا �صديقي� ..أوافقك ال��ر�أي ب���أن ما قامت
به دورية ال�شرطة هو تطبيق للقانون وهو من واجباتها ومن
�صلب عملها ،وتخطئ �إن مل تفعل ذلك ،وتعترب مق�صره ب�أداء
واجبها؛ لكن ال�س�ؤال الذي يتبادر �إىل الذهن �أمام عمل كهذا..

ملاذا ن�سفّه الأعمال اجليدة وامللفتة يف مثل هذه الظروف التي
منر بها؟؟ وملاذا مل ن�شدّ على �أيدي القائمني بها لن�شعرهم ب�أنهم
حينما يطبقون القانون ويعملون مبوجبه �سينالون احرتامنا
وتقديرنا ل�سبب ب�سيط وهو �أنهم ي���ؤدون الواجب على �أكمل
وج��ه ..يف تقديري �أن موقف ًا نبي ًال كهذا يجب �أن يكون مثار
�إعجابنا واحرتامنا وتقديرنا� ،أما ما وُجه من نقدٍ يف غري حمله
فهذا هو النقد الذي يهدم ويحبط �إذ مثلما ننقد املخطئ الذي
يخالف �سلوكه �إرادة املجتمع وقوانينه و�أعرافه علينا �أن ن�شيد
ب�أي عملٍ يعيد لقوانني بلدنا هيبتها ور�سوخها وما عدا ذلك
ي�صب يف خانة التعطيل وو�ضع الع�صي بعجالت الإ�صالح الذي
ا�ستنفرت م�ؤ�س�سات الدولة كل قواها لل�شروع به وتطبيقه ،وقد
بد�أنا تنعافى �شيئ ًا ف�شيئ ًا من هذا الزلزال املدمر الذي تعر�ضت
له �سورية لأ�سباب �صارت معروفة لكل ذي ب�صرٍ وب�صرية..
وحادثة �أخ��رى تُ��روى يف ه��ذا املقام حيث ج��اءين �أحدهم
متذمر ًا بعد �أن قام بزيارة �سريعة ملعر�ض دم�شق ال��دويل �إذ
كان يتمنى للمعر�ض �أن يكون �أكرث بهاءً و�أكرث فاعلية حيث
ر�أى �أن ما عُ ر�ض به من معدات حديثة كانت قليلة ويجب �أن
يكون على درجة من التطور �أكرب بكثري من الذي كان ،وعندها
قلت له ..ك�أين بك تعي�ش خارج التاريخ وتغرد عامد ًا متعمد ًا
خارج ال�سرب حتى ك�أنك مل حت�س بالذي جابهته �سورية على
مدى �سبع �سنوات من احلرب املدمرة الظاملة التي �شُ نت عليها من
قبل �أكرث من ثمانني دولة ومع ذلك ولأنها �سورية فقد �صمدت
وثبتت وقاومت ،يف هذه الظروف البالغة ال�صعوبة والتعقيد
ف�أقامت معر�ضها الرائع وها �أنت الآن بد ًال من �أن ت�شيد بهذا
العمل اجلبار الذي يعترب معجزة يف هذه الظروف �أراك تقلل
من �أهمية ذلك وتعتربه عم ًال عادي ًا حتى �أنه يف نظرك غري
مكتمل العنا�صر؛ متنا�سي ًا لو �أن �أي بلدٍ يف العامل يتعر�ض جلزء
ي�سري مما تعر�ض له هذا البلد النقر�ض وب��اد؛ �إال �أن �صمود
هذا ال�شعب املعجزة وثبات هذا اجلي�ش الذي و�صلت �شجاعته
حد الأ�ساطري مكّنا م�ؤ�س�سات الدولة �أن ت�صمد لهذه الكوارث
املتالحقة وها هي الآن تنه�ض من جديد لتوا�صل رحلة البناء
وعلى ال�صعد كافة ،ويف تقديري �أن �أهم ما ميكن �أن يواجهها
يف م�سريتها هذه هو �إعادة بناء الإن�سان الذي دبّ اخلراب يف
�أو�صاله من الداخل وبخا�صة الإن�سان الذي �أ�شرع قلمه ول�سانه
لل�سباب وال�شتائم وانربى لإطالق اللعنات تلو اللعنات جلحافل
الظالم وهو يعلم يف قرارة نف�سه �أنه عاجز عن �أن ي�شعل �شمعةً
يبدد �ضو�ؤها كلّ هذا العتم وكل هذه الظلمة.
نخل�ص �إىل القول� :إن من يظن نف�سه بط ًال حني يطلق ال�شتائم
واه��مٌ �أمي��ا وهم وعليه �إن كان مواطن ًا حق ًا مبا حتمله كلمة
املواطنة من معنى �أن ينقد ال�سلب الذي يراه بعينه لأنه �إن فعل
ي�سهم بتقومي الإعوجاج وت�صويب البو�صلة فال�سباب املجاين
�ش�أنه �ش�أن املديح املجاين كالهما يعمل على طم�س احلقيقة
التي يتحتم علينا �أن نربزها نا�صعة جلية وخالية من ال�شوائب.
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

الأبدية اخل�ضراء
درا�سة حتليلية
�ص��در لل�ش��اعر الدكتور نزار بريك هنيدي كتاب جديد
حت��ت عن��وان [الأبدي��ة اخل�ض��راء] وهو درا�س��ة
نقدية ذات طابع حتليلي لق�ص��يدة من ق�ص��ائد ال�شاعر
الأرجنتين��ي بورخي���س املول��ود �س��نة  1899يف مدينة
بوني���س �آير���س ،ث��م انتقل م��ع �أ�س��رته �إىل �أوروبا التي
ا�س��تقرت يف �سوي�س��را (جني��ف) ،وهن��اك تعل��م لغ��ات
ع��دة الفرن�س��ية والأملاني��ة والالتيني��ة والإنكليزي��ة
والأ�س��بانية الت��ي ه��ي اللغ��ة الر�س��مية يف الأرجنتني،
يف ع��ام  1922ع��ادت الأ�س��رة �إىل الأرجنتني ،وهناك
تفج��رت موهبت��ه ال�ش��عرية ،عم��ل �أمين��ا للمكتب��ة
الوطنية يف العا�صمة الأرجنتينية بوني�س �آير�س.
ح�ين بل��غ الأربع�ين م��ن عمره �ش��عر ب�ض��عف �ش��ديد يف
ب�ص��ره ،ث��م فق��ده ح�ين �أ�ص��بح يف ال�س��بعني .در���س يف
جامع��ة بوني���س �آير���س الأدب الإنكلي��زي ،ث��م �أ�ص��بح
�أ�س��تاذ ال�ش��عر يف جامع��ة هارف��رد الأمريكي��ة �س��نة
 .1967ع��رف باطالع��ه الوا�س��ع عل��ى �آداب ال�ش��رق

وفل�سفه ،و�آداب الغرب وفل�سفة �أي�ضاً.
كت��ب بورخي���س ال�ش��عر والق�ص��ة واملقال��ة ،وم��ن �أه��م
�أعماله ال�ش��عرية :دفء بوني�س �آير�س  ،1923والقمر
يف املقاب��ل � ،1925س��ان مارتني � ،1929أ�ش��عار ،1942
الأوتار ال�س��تة  ،1965مديح الظ��ل  ،1969الآخر هو
نف�سه  ،1969ذهب النمور ،الوردة الفائرة.
�أما ق�ص�ص��ه املطبوعة يف كتب فه��ي :تاريخ العار العاملي
 ،1935حديق��ة الط��رق املت�ش��عبة  ،1942اخلال��ق
1960ن تق�ير ب��رودي  ،1970الربملان  ،1971كتاب
الرم��ل  ،1975ومقاالت��ه ودرا�س��اته املطبوع��ة في��ه:
ا�ستق�ص��اءات  ،1926لغة الأرجنتني  ،1928مناق�ش��ة
 ،1930تاري��خ الأبدي��ة  ،1936حتقيق��ات �أخ��رى
 ،1952مقدمات ومقدمة مقدمات .1975
وم��ن كت��ب بورخي���س الت��ي تت��داول عناوينه��ا :م��ر�آة
احلرب وهو كتاب يف ال�سرية الذاتية ،و�سبع ليال ،و�صفة
ال�شعر ،وحكايات.

ت��ويف بورخي���س �س��نة  ،1985وله من العمر � 86س��نة،
ودفن يف جنيف التي جاء �إليها ليموت ويدفن فهاز
ع��ن الكتابة قال بورخي�س� :أنا ال �أكتب لأقلية خمتارة
تعن��ي يل �ش��يئ ًا �أو لوج��ود �أفالطوين متزل��ف تدعونه
اجلماهري ،كال التجريدين عزيز على الدهماء لكني ال
�أنكره� ،أكتب فقط لنف�سي وللأ�صدقاء ،و�أكتب ملجرد �أن
يخف مرور الزمن.
َّ
الق�ص��يدة الت��ي يوافقها د .هنيدي هي فن ال�ش��عر ،وقد
ب��دت يف ترجم��ات ع��دة ،يق��ارن بينه��ا ،ث��م يق��ف على
معانيها ومبانيها والغن��ى الذي ر�آه فيها ،كما يورد بع�ض
ق�صائد بورخي�س.
ج��اءت الدرا�س��ة يف ح��وايل � 200ص��فحة ،وجت��در
الإ�ش��ارة �إىل �أن ال�ش��اعر ن��زار بري��ك هني��دي ،طبي��ب
جراح��ة ،ول��ه دواوي��ن �ش��عر ع��دة طبع��ت يف جمل��د
الأعمال الكاملة ،وهو من مواليد .1958

