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

•�أ.د.ن�ضال ال�صالح

االفتتاحية

ــر ال�شــ ّر
ِج ْ�س ُ
ٍ
ابت�سامة ت�ضيء
بطيف
عقد اجلليلُ ما بني حاجبيه ،وقالَ  ،وهو ي�ضاحك روحي
ُ
َ
"ن�صف الألف خم�سمئة ،و� ْإن �شئتَ ال �شيء" ،فانفك ِّت العقد ُة قلي ًال ما بني
عينيه:
ُ
�شيء ،ك� ْأن".
حاجبي ،وقلتُ :
ُ
�شيء يا معل ُّم .بل ك� َّأن كلَّ �شيءٍ ال َ
"ون�صف � ِّأي �شيءٍ ال َ
ّ
إذن" ،فكتبتُ :
قال:
"فاكتب � ْ
ْ
اخل�صي
بع�ض �أخالق
وهي ِمن ِ
"والنميمةُ  ،لغةً  ،نقلُ الكال ِم على ْ
وج ِه الإف�سا ِدَ .
ّ
ُ
ابن عبد ر ّبه � ّأن ذا الريا�ستني قال
ذكر
اجلاحظ يف كتابه احليوان .وروى ُ
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ِ
ٌ
�شَ
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أحنف يف
بن الزبري
عاتب ال َ
عب َ
َ
َدلَّ على �شيء ك َمن َق ِبله و�أجازه .وله نف�سه � َّأن ُم ْ�ص َ
وكان �أبو الأ�سود
�شيء ،ف�أنكره ،فقال� :أَخْ رَبين الثقةُ ؛ فقال :الّ � ،إن الثقةَ ال ُيبلغُ َ .
وحتفظن ِم َن الذي �أنباكهاّ � .إن الذي �أهدى
تقبلن منيمةً ُب ّل ْغتَها،
الد�ؤيل قال :ال
َّ
َّ
مل
من يف
�إليك منيمةً ،
آخر قولُهَ :من َّ
ِ
النا�س ْ
�سينم عنك مبثلها ْ
قد َحاكَها .ول�شاعر � َ
ُّ
ِ
ُت�ؤ َم ْن عقار ُبه ،على ال�صديقِ ومل ُت�ؤمن �أفاعيه .كال�سيلِ بالليل ال يدري به �أحدٌ ،
بهي ما ِ
�سماعه".
العرب :ح�س ُب َك ِمن �ش ٍّر
قالت
جاء وال ِم ْن � َ
ِم ْن � َ
ُ
ُ
أين َ
أين ي�أتيه .ومن ّ
ثم �أوم���أ ب�إبهامه و�شاهدته � ْأن �أتاب َع
ثم �ض ّيقَ اجلليلُ ما بني حاجبيه �أكرثّ ،
ّ
الكتابةَ  ،فكتبتُ :
"ويف حُمكَم تنزيله قولُه خلامت �أنبيائهَ :وال ت ُِط ْع كُ لَّ َح ٍ
الف َم ِهنيٍَ ،ه َّما ٍز
كان
حب�س
وكان
ِيم.
بعد ا�ست�سقاء ،لأنّه َ
َ
عن قو ِم مو�سى ،ثالث ًا َ
َم�شَّ اءٍ ِب َنم ٍ
املطر ْ
َ
َ
النبي قال :ملعونٌ ذو الوجهني ،ملعونٌ ذو
ّام .وروى �أبو هرير َة عنه � َّأن
بينهم من ٌ
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ٍ
رواية �أخرى :ال يدخلُ اجل ّنةَ
يراح القتاتُ رائحةَ اجلن ِّة .ويف
آخر :ال ُ
حديث � َ
ٌ
لهب� ،أنّها كانت مت�شي بالنميمة
مما يروى عن ح ّمالة احلطب ،امر�أ ِة �أبي ٍ
قتات .و ّ
ُوقد النا َر باحلطب .وتُ�س ّمى
النا�س ،فتلقي
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ِ
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يحطب على فالنٍ � ،إذا كان ُيغري به .وقال
النميمةُ حطباً.
ولذلك ُيقالُ  :فالنٌ
ُ
قيلَ
ال�سعا ُة والن ّمامون .ويف املثل
حكيم :احذروا
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ُ
ُ
ُ ُ
ُ
ّ
ِ
�صفات اللئيم .ومن
بع�ض
والنريب،
ا�س ،وال�شغاز ،والقنفذُ  .والنميمةُ ِمن ِ
ُ
والق�س ُ
ّ
�أ�سماء النميمة :ال ِع َ�ضةُ  ،ومن ذلك قوله تعاىل :الذين جعلوا القر� َآن ِع�ضنيَ� ،أي
ببع�ض منهُ ،
ؤمنون
عون �
آخر".
ٍ
َ
أجزاءه ،في� َ
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ويكفرون ب� َ
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ِ
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ّلَ
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اءكُ ْم فَا�س ِب َن َب�إٍ
ثم رت َ " :يا �أ ُّي َها الَّذ َ
ثم ا�ستغرقَ اجلليلُ يف �صمتّ ،
ّ
ين �آ َمنُوا �إ ِْن َج َ
ِ
ٍ
املقد�س�ُ :ص ْن ل�سان ََك
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َ
خ�صها
وكانت
بالغ�ش.
و�شفتيك عنِ التكلّم
ال�شر،
ّ
عنِ
ُ
العرب ذ ّم ِت النميمة ،حتى ّ
ّ
القرطبي،
كتاب ذ ّم النميمة لأبي عبد اهلل الأزدي
ري م�ؤلّف بكتاب ،ومن ذلك ُ
غ ُ
ّ
من �أعالم املئة اخلام�سة للهجرة يف الأندل�س .و ِمن �أقوال العرب :النميمةُ
ٌ
�سيف
ال�شر".
قاتلٌ  ،والن َّما ُم
ُ
ج�سر ّ
ِ
وقالَ
اجلليلُ
أكف عن الكتابة" :ول�س ٍلم اخلا�سر قولُه الذي
وكان �أوم�أ يل �أن � َّ
َ ،
النا�س ماتَ ه ّماً" .قلتُ :
راقب
�أخذه ب�شّ ا ُر ُ
بن برد ف�ض ّمنه بيت ًا من ق�صيدة لهَ :من َ
َ
ال�شاعر بعده" .قالَ " :ح�سبهما �أنهما قااله،
"ك� ْأن يا معل ُّم �أخط�أ ِ�س ٌلم كما �أخط�أ
ُ
وح�سب النا�س �أن يفقهوا مهما عال �ش� ُأن املهموم ب�سواه ،ل�سوءِ ُخلُق فيه".
ُ
ِ
ِ
والف�ضائيات،
وال�صحف،
من النا�س،
بال�سعا ِةَ ،
واملدى حولَنا ،اجلليلُ و�أناُ ،مت َع ٌب ُّ
و ...تر ّد َد �صوتُ الطائيَ " :و ِمن �شَ ِّر �أَخالقِ الرِ جالِ نمَ ي َم ٌةَ ،متى ما َت ِبع َيوم ًا بِها
أخالقهن"،
�شر �
ال ِع َ
ّ
�شر �أخالقِ الن�ساء �أي�ضاًِ ،من ّ
ر�ض َينفقِ " ،فر ّد َد اجلليلُ " :و ِم ْن ّ
�شر كلّ �شيء ،كلّ �شيء".
ور ّددتُ ِ " :من ّ
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قضايا وآراء

ا�ستقبال بن�س غير المغفور؟

• د .علي دياب
ت�شكل م�صر العروبة الثقل العربي ،وذلك بف�ضل عوامل
عدة ،وال�سيما ما تعلق منها بالتاريخ واجلغرافيا ،فبعد �أن فعل
ّ
ما فعل جورج بو�ش االبن ،بعد �أحداث �أيلول وخا�صة احتالله
للعراق ،وبعد و�صول باراك �أوباما �إىل البيت الأبي�ض ،الذي
مل يكن اختياره لرئا�سة الواليات املتحدة الأمريكية ،وهو من
�أب م�سلم بالإ�ضافة �إىل لونه غري املف�ضل يف هذا البلد الذي
اختار ترامب لرئا�سته بعد �أوباما ،وما �أدراك ما ترامب،
وما ينطوي عليه من �سمات ال ت�ستقيم مع �شخ�ص ي�شغل من�صب
رئي�س القوة العظمى يف هذا العامل ،فجاء �أوباما بعد ثماين
�سنوات عجاف لبو�ش االبن يف �سيا�سته اخلارجية ،وما رافق
هذه ال�سنوات من ويالت و�ضحايا للبلدان التي غزاها ،ولل�شعب
الأمريكي نف�سه ،و�إىل �أدنى م�ستوى و�صلته الواليات املتحدة يف
تلطيخ �سمعتها ،فبد�أ �أوباما زياراته اخلارجية ،وال�سيما �إىل
العامل العربي والإ�سالمي ،وذلك لإزالة بع�ض �أدران بو�ش االبن ع��اد الأم��ر �إليه فال يحتاج �إىل مثل ه��ذه ال�ضغوط!! وذلك الذي جاء بن�س ممث ً
ال له ،ي�صف الأفارقة ب�أنهم حثالة ،وتف ّوه
و�أو�ساخه ،يف م�صر عام �ألفني وت�سعة و�ألقى خطابه امل�شهور يف لتخفيف معار�ضتها للقرار الرتامبي ،م�ستغلني و�ضع الرئي�س ب�ألفاظ يتورع ابن ال�شارع عن ا�ستخدامها ،وللأ�سف ال�شديد
جامعة القاهرة ،معلن ًا عن فتح �صفحة جديدة مع الإ�سالم ،امل�صري عبد الفتاح ال�سي�سي ،وتر�شحه لوالية رئا�سية جديدة �أن الرئي�س ال�سي�سي ي�ستقبل بن�س ،على الرغم من كل ما �صدر
و�أنه ال عداء لبالده مع الإ�سالم ،ونظّ ر يومها ،و�أعطى درو�س ًا يف �آذار القادم ،وبالفعل �أذع��ن ال�سي�سي وواف��ق على ا�ستقبال من �إدارت��ه ،كما �أن املحطة الثانية لبن�س كانت الأردن ،الذي
يف الدميقراطية وحقوق الإن�����س��ان!! غ��ام��ز ًا من قناة �سلطة نائب الرئي�س الأمريكي ،لتجنب �إزعاجهم له والت�أثري عليه يف �أعلن عن �إعادة فتح �سفارة الكيان ال�صهيوين يف عمان ،متهيد ًا
مبارك يومها ،وفهم من دالالت خطابه وك�أنه ميهد لو�صول العملية االنتخابية ،ويف الوقت نف�سه رف�ض �شيخ الأزهر ال�سيد ال�ستقبال نائب الرئي�س الأمريكي ،وبعد قتل ثالثة مواطنني
حركة الإخوان امل�سلمني �إىل احلكم يف م�صر ،لدرجة �أن الإعالم �أحمد الطيب ا�ستقبال بن�س نائب الرئي�س الأمريكي ،واملوقف �أردنيني من قبل رجال الأمن الإ�سرائيلي وبدم بارد ،وكان ذلك
امل�صري يومها ،ر ّد على اخلطاب ،مدافع ًا عن �سيادة الدولة ،نف�سه �أي�ض ًا اتخذه البابا توا�ضرو�س ،ر�أ�س الكني�سة القبطية يف مقابل اعتذار �إ�سرائيلي �شكلي ،مل يقرتن بتوقيف القتلة �أو
و�أنه غري م�سموح لأحد �أن يعطي م�صر درو�س ًا يف الدميقراطية ،م�صر ،وبالت�أكيد مل يكن ذلك دون موافقة ال�سي�سي نف�سه؟ وذلك تقدميهم للمحاكمة ،فالواليات املتحدة تلج�أ �إىل ا�ستخدام
ومن ثم كان ما كان للحكومة امل�صرية� ،إبان الرتتيب الأمريكي �إر�ضاء لل�شارع العربي امل�صري .فبن�س ال ميثل �شخ�صه و�إمنا �سالح امل�ساعدات املالية لكل من م�صر والأردن ومعهما ال�سلطة
وال�صهيوين ،ملا �سمي “بالربيع العربي” وها هو ترامب وقبل
الفل�سطينية ،من �أج��ل �إذاللهم و�إم�لاء �سيا�ستها عليهم ،ومبا
ميثل يف هذه الزيارة �إدارته الأمريكية املقيتة ،وبكل جتلياتها
�أن مي�ضي فرتة ال�سنة على دخوله البيت الأبي�ض ،يتخذ قراره
ي�صب يف �صالح ال�سيا�سة الإ�سرائيلية اال�ستيطانية ،و�إن جلوء
امل�ش�ؤوم بنقل �سفارة الكيان ال�صهيوين �إىل القد�س ،وقبلها كان العن�صرية جتاه العرب وامل�سلمني وال�شعوب الأخرى يف �إفريقية
الإدارة الأمريكية �إىل اتخاذها القرار بوقف م�ساعدتها لوكالة
و�أمريكا الالتينية ،وكل ال�شعوب املغلوبة على �أمرها ،فرتامب
ن��ائ��ب��ه ق��د ق���رر زي����ارة امل��ن��ط��ق��ة ،ويف
ال��غ��وث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني،
غمرة االحتجاجات ال�شديدة على
وما قيمته �ستون مليون دوالر ،فما هو �إال
ق��رار ت��رام��ب ،وم��ن قبل حلفائهم يف
ر�سالة مل�صر والأردن وال�سلطة الفل�سطينية،
املنطقة الذين ال ميتلكون القدرة على
كما فعلت يف الأمم املتحدة عندما هددت
التزام ال�صمت ،خ�شية ال�شعب العربي
نيكي هايلي بقطع امل�ساعدات الأمريكية
يف هذا القطر �أو ذاك ،فا�ضطر بن�س
ع��ن ال���دول ك��اف��ة ،التي �صوتت �ضد ق��رار
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�إىل ت�أجيل زي��ارت��ه ،وق��ام��ت الدنيا
ترامب يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة،
�أن�شطة �أد ب��ي��ة وفكرية متعددة خ�لال �شهر رو�سية مرتجمة(ر�سالة �أ ِّم وق�ص�ص �أخرى)
ومل تقعد من قبل بع�ض ال�شخ�صيات
وهنا نقول لهذه الأنظمة ول�شعبنا العربي
التايل
النحو
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وذلك
2018
القادم
�شباط
املعروفة بعالقاتها احل�سنة� ،إن مل نقل
املكافح على امتداد �ساحة الوطن العربي
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��ن
م
��
ح
��ر
ل
��دا
ب
��
ع
د.
حم��ا���ض��رة
2018/2/6
�أك�ثر من ذل��ك ،ومنهم حممود عبا�س
الكبري ،كم �سرقت وال تزال ت�سرق الواليات
 5/8نظرية ا لأدب يف الدرا�سات املعا�صرة
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رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية ،والكثري
املتحدة الأمريكية من ثروتنا ،وم��ا قيمة
د .ر���ض��وان ق�ضماين +د .ع��ادل داوود +د.
العدية( ق�سطنطني اخلوري).
م��ن ال��زع��ام��ات ال��ع��رب��ي��ة اخلليجية
الـ /60/مليون دوالر؟ �أو مئات املاليني؟
 2/13ق�����ص��ة ج��ر ج�����س ح�����وراين +حممد هايل الطالب
وغريها ،الذين لو مل يكن االطمئنان
مقارنة مبا يدخل امل��وازن��ة الأمريكية من
خ�ير
���د
م
حم���
����ض���ي���وف:
����ش���ع���راء
5/15
اجلردي.
في�صل
اليماين+
�سالم
الدنيا+
ً
�إليهم من قبل ترامب ،ملا اتخذ مثل هذا
مليارات الدوالرات ،ولو �أخذنا مثاال واحد ًا
� 2/20أ.حم��م��د را ت���ب احل�ل�اق  :ال�ترا ب��ط داغ�ستاين +مي�سون جنيات� +سحاب �شاهني+
القرار؟ وحتركت املرجعيات الدينية
وه��و زي���ارة ت��رام��ب الأخ��ي�رة �إىل اململكة
القيم.
بناء
يف
ودوره
أ�سري
ل
ا
الإ�سالمية وامل�سيحية ،كما حترك
ال�سعودية� ،إذ ح�صل على �أكرث من خم�سمئة
�صهيب كالليب +وليد العريف +غنوة عمي�ش
حم�ص
��ة
ن
��
ي
��د
م
يف
أث����ري
ل
ا
ال��ت�راث
2/27
�شعبنا ال��ع��رب��ي الفل�سطيني عامة
مليار دوالر ما بني �صفقات �أ�سلحة ،وهدايا
 5/22ق�صا�صون �ضيوف :عي�سى ا�سماعيل+
و �أهميتها ,بالتعاون(دائرة �آثار حم�ص +جلنة
وداخل الأر�ض املحتلة خا�صة ،واليزال
وغريها؟؟ و�أبناء �شعبنا العربي يت�ضورون
ف��ادي��ة ق���را ج���ة +ا ب��ت�����س��ام ا ل�����ص��ا ل��ح +ج��م��ال
الرتاث +اجلمعية التاريخية).
م�ستمر ًا يف حتركه ويف ت�صديه للأمن
جوع ًا ويف ال�سعودية نف�سها ،بل و�أطفال
� 3/6أ.عطية م�سوح :املعادالت االجتماعية ا ل�سلو مي
ال�صهيوين و�آلته الع�سكرية ،و�سقوط
الكثري من �أقطارنا العربية ميوتون جوع ًا
أدبية
ل
ا
الدرا�سات
يف
العربي
الرتاث
5/29
ً
ا مل�ستحيلة .
العديد من ال�شهداء على �أيدي جنود
وعط�شا وح�صار ًا وحتت الق�صف وال�ضرب،
 3/13د.هيثم مو�سى ح�سن :حقوق الطفل يف املعا�صرة(د� .أحمد دهمان+د.في�صل �أ�صالن)
االحتالل ،بالإ�ضافة �إىل االعتقاالت
وبال�سالح الغربي املدفوع ثمنه من �أم��وال
اليومية الع�شوائية ،وما عهد التميمي
القانون الدويل.
العرب �أنف�سهم ،وها هي الإدارة الأمريكية
� 6/5أميمة ابراهيم� :أهمية �أدب ا لأطفال
�إال �شاهد على ه��ذه الهمجية ،وعلى
الغارقة لأذنيها يف دعم الكيان ال�صهيوين،
مطلق+
�شاكر
لل�شعر:
العاملي
اليوم
3/19
يف ا لأزمة املعا�صرة.
القمع والرببرية ال�صهيونية ،وبعد
ويف �سعيها احلثيث لتنفيذ خمططاتهم ،وهم
ع��ب��د ا ل��ك��رمي ع��ب��دا ل��ك��رمي +ط��ا ل��ب هما�ش 6/12 +عطلة عيد الفطر ال�سعيد
م�ضي ف�ترة على ق��رار ت��رام��ب ،وردة
يعملون على تهجري الأخوة الفل�سطينيني من
حممود ع��زو احل�سن +عبد النبي ا ل��ت�لاوي+
 6/19ن�صو�ص مرتجمة :د.غياث مو�صلي+
الفعل امل�شهودة �ضده� ،سواء يف فل�سطني
ال�ضفة باجتاه الأردن كوطن بديل ،و�سيناء
علي اجلرا�ش
اللقي�س.
أ.فخري
�
ً
�أو يف الأق��ط��ار العربية �أو يف ال��دول
�أي�ضا ،وهم ما�ضون يف ق�ضم فل�سطني كاملة،
 3/20غ�سان اليف طعمة +ف��را���س د ي��اب+
حممد عبد احلدو +ح�سن بعيتي +حممد علي  6/26ق�صا�صون �ضيوف :رنا �أتا�سي� +سائر
الإ�سالمية ،قرر بن�س امل�ضي يف تنفيذ
ومب��ا فيها ال��ق��د���س ال�شرقية والغربية،
ج��ول��ت��ه ،وج��ع��ل م���ن م�����ص��ر حمطته
�ضاربني عر�ض احلائط ،ق��رارات ال�شرعية
قا�سم� +صفوان حنوف  +نواف العلي.
خ�ضور +حممد الفهد
الأوىل ،وهذا مل يكن بال�صدفة �أي�ض ًا،
ال��دول��ي��ة ك��اف��ة ،وغ�ير مكرتثني بامل�شاعر
 3/27ف���ر ح���ان ب��ل��ب��ل :ح�����ض��ور ا ل��ع��ر ���ض  7/3حممد بري العواين :جنفياف يف م�سرح
لأن الإدارة الأم�يرك��ي��ة الرتامبية،
الدينية للم�سلمني وامل�سيحني وهم جادون
امل�سرحي.
ع�صر النه�ضة.
�سيئة ال��ذك��ر وال�صيت ،ت��راه��ن على
يف �سيا�ستهم هذه ،ولكننا نقول له�ؤالء� :إن
��ن
ه
��را
ل
ا
ال��دي��ن:
��ف
ي
��
س
��
�
ع��ب��داهلل
د.
4/3
 7/10حفلة فنية ختامية للمو�سم الثقايف
الدور امل�صري ،وا�ستناد ًا �إىل ما ذكرناه
�شعبنا العربي وعلى امتداد �ساحة �أقطاره
العربي والطرح العلماين.
ال�ساعة
يف
أن�شطة
ل
ا
جميع
تقام
مالحظة:
���س��اب��ق�� ًا ،م��ن �أج���ل ت�����س��وي��ق “�صفقة
ال�صامدة ،مل ول��ن ي�سمح لكم بتنفيذ هذه
 4/10ا ي��اد خزعل � +أ ح��م��د ا حل��م��د +رميا
حم�ص
فرع
مقر
�صالة
يف
الواحدة
القرن” ك��م��ا �أط��ل��ق��وا عليها ،وعلى
املخططات ،ولن يكون متهاون ًا كتهاون بع�ض
خ�����ض��ر +خ��د ي��ج��ة ا حل�����س��ن � +أ ����س���د ا خل�����ض��ر
ً
�أم��ل ممار�سة النظام العربي امل�صري
وم�صر ًا
ا
منتف�ض
و�سيبقى
العميلة،
أنظمته
�
ال��رئ��ي�����س��ي
ال���غ���وط���ة
�����ش����ارع
ال����ع����ن����وان:
ّ
+حممد عامر ا لأحمد +غادة اليو�سف
�ضغوطه على ال�سلطة الفل�سطينية
على حترير فل�سطني العربية كاملة من النهر
هـ2222141:
 4/17عيد اجلالء
ب��زع��ام��ة حم��م��ود ع��ب��ا���س ،وال���ذي �إن
�إىل النهر وعا�صمتها القد�س ال�شريف.

�إن �شعبنا العربي وعلى امتداد �ساحة �أقطاره ال�صامدة ،مل ولن ي�سمح
لكم بتنفيذ هذه املخططات ،ولن يكون متهاون ًا كتهاون بع�ض �أنظمته
العميلة ،و�سيبقى منتف�ض ًا وم�صرّ ًا على حترير فل�سطني العربية كاملة
من النهر �إىل النهر وعا�صمتها القد�س ال�شريف

ن�شاطات ثقافية يف فرع حم�ص لالحتاد

قضايا وآراء
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لماذا لم تنتقل ال�سلطة �إلى
القد�س �إثر قرار ترامب ب�ش�أنها؟
•د .يو�سف جاد احلق
احلملة القائمة منذ �إعالن رئي�س الواليات املتحدة (ال�سيد دونالد ترامب) ،يف ال�ساد�س
من كانون الأول املن�صرم ب�أن القد�س عا�صمة لدولة الكيان ال�صهيوين ،و�أنه ي�صحح خط�أً
قدمي ًا وقع فيه من �سبقوه �إىل البيت الأبي�ض ،هذه احلملة �أ�سهبت يف القول واخلطابة
والتنديد واال�ستنكار لقرار ترامب الذي مل يكن ينتظر منه غري ذلك ،نظر ًا ل�ضلوعه مع
ال�صهاينة� ،إ�ضافة �إىل تعهداته التي قطعها لهم على نف�سه ،لقاء دعمهم له لإي�صاله �إىل
البيت الأبي�ض .هو بب�ساطة ي�سدد دين ًا التزم به جتاههم لي�س �إال.
�إذا كان الأمر كذلك مع (ترامب) ،وال�ضالعني معه من ال�صهاينة يف �أمريكا نف�سها ويف
(�إ�سرائيل) ،فماذا عن ال�سلطة الفل�سطينية املعنية الأوىل عملي ًا بامل�س�ألة..؟
بداية ال بد من القول ب�أن موقف ال�سلطة مل يكن �أب��د ًا على م�ستوى امل�س�ؤولية التي
تتحملها �إزاء ما حدت ،على خطورته البالغة ،ف�إعالن القد�س عا�صمة �أبدية لإ�سرائيل
ما هو �إال املقدمة ملا ي�سعى �إليه (نتنياهو) ،رئي�س الوزارة الإ�سرائيلية ،وهو (التهويد)،
ومن ثم ترحيل من لي�س يهودي ًا عنها� ،أي البقية الباقية من الفل�سطينيني هناك ،مبا
يف ذلك ال�ضفة التي ي�سعى (نتنياهو) الآن �إىل �إعالن �ضمها �إىل (�إ�سرائيل) ،و�إنهاء دور
ال�سلطة فيها .مبعنى �آخر ت�صفية نهائية للق�ضية الفل�سطينية ،وقد كانت �سائر ت�صرفاته
يف احلقبة الأخرية هي العمل بال كلل للو�صول �إىل هذه الغاية.
�إن رد ال�سلطة حيال ذلك كان فاتر ًا وباهت ًا ،وبعيد ًا عن املو�ضوع املثار ،هذا �إن مل نقل �إنه
كان مهادن ًا للجانب الإ�سرائيلي – الأمريكي .من ذلك وعلى �سبيل املثال:
قول ال�سيد رئي�س ال�سلطة ب�أن �أمريكا (مل تعد و�سيط ًا نزيه ًا) مقبو ًال يف عملية (مفاو�ضات
ال�سالم)! فهل معنى هذا �أن هذا الو�سيط كان (نزيه ًا) من قبل ومل يعد كذلك الآن؟ وهل
اعتقد الرجل ب�أن هذا يهم �أمريكا كثري ًا �أو يهم (�إ�سرائيل) �أ�ص ًال؟
ت�صريحات امل�س�ؤولني يف ال�سلطة ،من عريقات� ،إىل �أبو ردينة� ،إىل نبيل التي ال تفت�أ ت�صدع
ر�ؤو�سنا باحلديث عما ي�سمونه (عملية ال�سالم) ..عن �أي �سالم ما زال ه�ؤالء يتحدثون؟ �أمل
تكفهم مفاو�ضات زهاء ربع قرن �أ�ضاعتها من عمر الق�ضية قامت (�إ�سرائيل) �إبانها بزرع
معظم �أر�ض فل�سطني (ال�ضفة حتديد ًا) بامل�ستوطنات ،حتى بلغ عدد امل�ستوطنني فيها الآن
يفوق ال�سبعمائة �ألف م�ستوطن م�سلح .وحتى مل يبق من الأر�ض ما ي�سمح بقيام (دولة)
للفل�سطينيني يقيمونها عليها� ،أو مكان لعودة �أحد ممن هم خارجها؟
�أي �سالم ين�شدون ومع من؟ مع من اغت�صب الأر�ض و�شرد ال�شعب وقتل ما قتل من �أبنائه
على مدى �سبعة عقود و�أك�ثر؟ هل حلكاية (ال�سالم املن�شود هذا) �سوى معنى واحد هو
(الإقرار) بالوجود الإ�سرائيلي وباغت�صابه لفل�سطني عام  ،1948ال�سيما وهم يتحدثون
عن دولة تقوم على حدود عام  1967ومبوجب ق��راري  242و� ،338أي على فتات من
الأر�ض ليقيموا عليه (الدولة الهزيلة املهزلة) التي لن تكون �أف�ضل حا ًال من و�ضع ال�سلطة
احلايل فيما لو متت؟ بل �إن رئي�س ال�سلطة طاملا �أعلن ب�أن (ال�سالم) مع (�إ�سرائيل) �سوف
(ينهي العداء) معها و(نعي�ش مع ًا كجريان طيبني �إىل الأبد )!.ولن �أتطرق هنا �إىل موقفه
ال�سلبي من م�س�ألة (حق العودة) ،املرفو�ض �إ�سرائيلي ًا و�أمريكي ًا ،وماذا عنا نحن الذين يف
ال�شتات� ،سبعة ماليني فل�سطيني �أو ثمانية بال وطن ،نعرف بكوننا ( )state lessيف عرف
دول العامل وهي�آته الدولية؟
�أما ال�صراخ يف اخلطابات ،والتلويح بقب�ضات الأيدي �أثناء التئام املجل�س املركزي (ب�أننا
ن�ستطيع �أن تقول (ال) لرتامب ولأي كان) فما معنى هذا عملي ًا يا �سيدنا؟ قلنا (ال) مرات
ال يح�صها عدد منذ قيام الكيان وحتى ال�ساعة ،فهل ا�ستمع �إلينا �أحد؟ وماذا يا ترى كان
رد (ترامب ونتنياهو) على هذا (التهديد) اخلطري من قبل �سلطة خالية الوفا�ض يا �سيدنا
(ال) من الآن و�إىل يوم الدين لرنى يف املح�صلة النهائية ما هي النتيجة .ما مل ي�سند هذه
(الال) فعل مقاومة حارمة ،هي وحدها من ينهي مهزلة الوجود الإ�سرائيلي على �أر�ضنا ،وال
�سبيل �إىل حترير بالدنا �سواه.
ً
و�أخري ًا نوجه �إىل الأخوة الفل�سطينيني يف ال�سلطة ال�س�ؤال الذي اتخذناه عنوانا لهذا
املقال:
(ملاذا مل تبادر ال�سلطة لالنتقال �إىل القد�س فور �إعالنها عا�صمة للكيان ال�صهيوين لت�ضع
اجلميع �أمام الأمر الواقع العملي؟) يبدو يل �أن امل�س�ألة متفق عليها منذ اتفاق �أو�سلو (م�س�ألة
الإقامة يف رام اهلل ولي�س القد�س) لكي يتاح لهم �إعالنها اليوم عا�صمة لهم .هل كان هذا
مبيت ًا ومتفق ًا عليه يف ن�صو�صها ال�سرية يوم التوقيع عليها؟ �س�ؤال بحاجة �إىل جواب؟
و�س�ؤال �آخر:
ملاذا مل تعلن ال�سلطة وقف التن�سيق الأمني فور ًا ..بل ملاذا مل تعلن (�إلغاء العمل باتفاقية
�أو�سلو) التي جلبت على ق�ضيتنا الكثري من ال�ضرر والأذى؟
ملاذا قالت ال�سلطة ب�أنها (تعلق االعرتاف ب�إ�سرائيل) �إىل �أن تقوم لها دولة� ..إىل جانب
دولة (�إ�سرائيل) ..ونحن الفل�سطينيون ال نريد �أن يتم هذا االعرتاف �أبد ًا ،ويف �أي يوم من
الأيام ،لأنه املقتل احلقيقي لق�ضيتنا� ،إذ �إنه يعني �شيئ ًا واحد ًا هو الإقرار للعدو باغت�صابه
لأر�ضنا عام  ،1948والت�سليم بكل ما تال ذلك ،وما جرى حتى الآن على اعتبار �أنه �أ�صبح
�أمر ًا واقع ًا ..وم�شروع ًا �أي�ض ًا ..وعفا اهلل عما �سلف! �أما حقوقنا املادية واملعنوية فالعو�ض
على اهلل!
�أ�سئلة كثرية من هذا القبيل ميكن �إرجا�ؤها �إىل حني بحكم ال�ضرورة واخلري املتاح.

نقطة على حرف
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• مالك �صقور

�أن��ت يا جوهر ،دائم ًا تعار�ضني ،و�إن مل تعار�ضني ،تقاطعني� ..أي��ن كنا؟ و�أين
�أ�صبحنا؟ و�إىل �أين تتجه الأمور؟ هل الأمور يف �ضمور ،كما يقول ملهوف وحنظلة� ،أم
مرة �إن �صياح الديك لن يعجل بطلوع ال�شم�س..
�أن الفجر � ٍآت ،لكني قلت مليار ّ
على كلٍ  ،قلت لك يا جوهر ،يا �صديقي� ،أيها اللطيف� ،إنه مل يحن الوقت كي �أعلن
نتائج جتاربي الكثرية التي �أجريتها يف خمترب (الإن�سان وال�صدق) على عينات كثرية
و�شرائح خمتلفة ..و�آه يا جوهر ،بل �آخ يا جوهر ،انتبه:
نفو�س �ضعيفة،
نفو�س مري�ضة،
نفو�س ميتة،
رحم اهلل غوغول الذي كتب (النفو�س امليتة) ،ومن مل يقر�أ هذه الرواية يا جوهر،
ال يعرف �شيئ ًا عن رو�سيا القي�صرية ،والأدب الرو�سي ،يف كل زمان ومكان ،توجد نفو�س
كبرية ،كبرية جداً ،وتوجد نفو�س ميتة ،جدي كان يقول يل يا بني :الأر�ض الواطئة
ت�شرب مياهها ومياه غريها.
الآن �س�أعود �إىل الطباع ،والتطبع ،وما �أدراك ما الطباع والتطبع؟
قلت :يف �أثناء انهماكي يف درا�سة طباع النا�س ،توقفت عند ذاك الفالح الذي كان
ي�ش ّبه النا�س بالأ�شجار واملعادن ..ا�سمع ماذا يقول� :إن الذهب احلقيقي يبقى ذهب ًا
مهما طمرته بالوحل ،والرتاب ،ولو لقرون ..نعم يبقى ذهب ًا ولن ي�صد�أ ..والتنك يا
جوهر يبقى تنك ًا �إذ ي�صد�أ حا ً
ال ولو حنطته يف لوح حمفوظ ،والذهب ،يا �صديقي،
ال ي�صري تنك ًا .والتنك لن ي�صري ذهب ًا ،ولن ينقلب �إىل ف�ضة! وهذا ين�سحب على بقية
املعادن الثمينة ،والأحجار الثمينة منها فالأدنى فالأدنى ،ومن هنا جاء القول :هذا
معدنه �أ�صيل ،ومغر�سه خ�صب! وهذا معدنه رديء ومغر�سه قاحل �أجرد.
علي عندما تيقن �أين �أعابث �صخرة �سيزيف ،وعرف
ويبدو �أن ذاك الفالح �أ�شفق ّ
اهتماماتي فقال:
انظر يا ولدي �إىل هذه الأ�شجار ..انتبه معي يا جوهر :منها ال�سامق الطويلامل�ستقيم كاحلور الأبي�ض الزاهي ..ومنها الباكي كال�صف�صاف ،ومنها اله�ش كالتني،
ومنها القوي ال�صلب كال�سنديان ،ومنها الطري كال�شوح ،ومن النا�س �أي�ض ًا كخ�شب
ال�صندل رائحتهم طيبة ،وهم طيبون .وكان يقول :ال تتعب يا ولدي ،ال تتعب ،عليك
�أن تعرف �إن املغر�س القاحل يبقى قاح ً
ال ،ال ينبت فيه �شيء ،واملغر�س اخل�صب يبقى
خ�صب ًا حتى ولو من غري ماء .وقال :عليك �أن تعرف �إن النا�س �أجنا�س :منهم ال ي�ؤكل
�إال بالك�سر مثل اجلوز؛ ومنهم ال ي�ؤكل �إال بالذبح كالبطيخ ،ومنهم ال ميكن االقرتاب
منهم كال�شوك ،ومنهم ،انظر �إليهم� ،شكلهم كالطاوو�س اجلميل ،لكن �أ�صواتهم قبيحة
مثل �صوت الطاوو�س.
وكما جتادلني يا جوهر ،الآن ،كنت �أجادله واختلف معه� ،إذ كنت �أقول له� :إين
م�ؤمن بالعلم �إميان ًا مطلق ًا ،وبالفل�سفة ،والرتبية ،وعلم االجتماع ،وعلم النف�س ،وكلها
�أثبتت �أن املجرم مل يولد جمرم ًا ،والل�ص مل يولد ل�ص ًا ،وال�شرور كلها �سببها املجتمعات
الب�شرية .لذلك ،ميكن تقومي االعوجاج ،وميكن �شفاء النفو�س املري�ضة ،وتقوية
النفو�س ال�ضعيفة ،وحما�سبة القائمني على الف�ساد والإف�ساد ،وكان ي�ضحك ،ت�صور
يا جوهر ،كان ي�ضحك مني ويقول� :أنت قر�أت ذلك يف الكتب ،ولهذا ف�أنت نظري ،و�أنا
جمرب وعملي .وكان يقول :يا بني:
قر�أت ذلك يف النا�س ،وبني النا�س ولهذا ف�أنا ّ
ودعم كالمه بق�ص�ص كثرية ،منها ق�صة جرت يف (�سريك).
(الطبع غلب التطبع)ّ ..
ولكي ال متلّ  ،يا جوهر ،فانتظر ق�صة ال�سريك ،الأ�سبوع القادم.
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�شاعرات من الالذقية

فاطمة �سليمان الأحمد
•مناة اخلري
مل تكن جمرد طفلة �صادفت الطبيعة اجلبلية التي
احت�ضنت قريتها ال�سالطة ومل تكن تلك املراهقة
التي تنف�ست ه��واء اجلبل العليل امل�شبع ب��روح احلرية
والآفاق املفتوحة على ال�شعر واملعرفة والثقافة ،فوالدها
العالمة �سليمان الأحمد و�أخواها ال�شاعران بدوي اجلبل
والدكتور �أحمد �سليمان الأحمد وعلى يديه ارت�شفت
رحيق املعرفة وحالوة ال�شعر العربي وتالوة القر�آن الكرمي.
ك��ان مولدها يف �صبح ب��ارد من بدايات القرن الع�شرين
( )1908حني كانت �سورية حتاول فك قيودها والتطلع �إىل
احلرية ،وبني دواوين فحول ال�شعر العربي يف مكتبة �أبيها
تعرفت �إىل جمال الإبداع وما يعطيه للنف�س من �آفاق ال حتد
كما هو جمال الطبيعة حولها.
ومل ترتك ق�صائدها رهينة �أوراقها بل ن�شرتها يف املجالت
الثقافية وال�صحف التي كانت ترحب ب�إنتاج �شاعرة مبدعة
يف زمن كانت الفتيات اللواتي يتلقني التعليم قليل جد ًا ومن
ق�صيدة لها بعنوان الطبيعة يف الفجر :
هذي الطبيعة واجلمال املجتلى
�سحر العقول وفتنة املرتاد
زانت مناظرها وحلّت جيدها
�أبهى العقود روائح وغواد
		
يا طالب الدرر الثمينة �إنها
نرثت على الأغوار والأجناد
		
فانعم ب�أيام ال�شباب ف�إمنا
برد ال�شبيبة �أنف�س الأبراد
ومن يت�صفح �أع��داد جملة الأم��اين التي كانت ت�صدر يف
الالذقية عام  1931 1930-وهي جملة ثقافية فكرية ال
يجد عدد ًا منها �إال وي�ضم ق�صيدة ل�شاعرتنا (فتاة غ�سان)
وهو اال�سم الذي توقع به ق�صائدها �إ�ضافة �إىل ن�شرها يف
جمالت النور – العرفان -منريفا.
و�إذا كانت الطبيعة قد نالت حظ ًا واف��ر ًا من ق�صائدها
فلأن الإح�سا�س باجلمال وروعته يخرج النف�س من �شرنقتها
ال�ضيقة ليفتح �أمامها �آفاق ًا ال حتد من بهجة ي�ساهم اخليال
يف �صياغتها �صور ًا خالدة ،ولكن مه ًال فالنف�س ال�شاعرة ال
تقف عند حدّ يف تطلعها �إىل اجلمال الذي تقتفي �أثره يف
كل ما حولها والأدب كما يعرفه النقد �صنف من �أ�صناف
احلرية لأنه وعي بل �أرقى �أمناط الوعي وكل وعي هو من
�شيعة احلرية �أو من �ساللتها النبيلة كما يقول ( يو�سف
�سامي اليو�سف) لأن الن�ص الأدبي وال�شعر بخا�صة ال يجيء
�إال اجناز ًا ير�سم الروح وما من هدف له �أبعد من االرتقاء
ب�شخ�صية الإن�سان ،ولن�ستمع �إىل �شاعرتنا تقول يف ق�صيدة
(اهلل حمبة):
يا ليت �شعري واحلياة تنازع
ال حبها �صرف وال �شن�آنها
هذي احلمائم يف اخلمائل غردت
فوق الغ�صون ف�أطربت �أحلانها
		
بين ًا تغرق بيننا �أدياننا
�أترى تفرق بينها �أديانها؟!
فيم العداوة يف احلياة و�أنتم
يف كلمها �أبنا�ؤها �أعوانها
اهلل يف �شرح احلنان حمبة
هي �آية عظمت وجلّ بيانها
وامل�صلحون بكل ع�صر �أخوة
فليعل راية م�صلح �إخوانها
يا فتية الوطن العزيز متى �أرى
هذي البالد زها بها عمرانها؟
نف�ضت غبار رقادها فتياتها
وكذاك قد نف�ض الكرى فتيانها

�ضحكة فوق ثغرك العذب منها
جتتلي راحتي ومنها جزائي
و�شعاع ملحته بني �أجفانك
يجلو غياهب الظلماء
تطربني الف�ؤاد يف كل ما تبدين
من �ضحكة ومن �إمياء
منحة �أنت يف احلياة وهل يف الكو
ن �أ�سنى من منحة الأبناء
		
لك ج�سمي وراحتي و�شبابي
و�سقامي و�صحتي وهنائي
�أما و�صيتها ل�صغريتها فكانت:
ايه �أ�سماء �صانك اهلل كوين
واخدمي العلم وابذيل لعاله
واطلعي يف �سما الف�ضائل نور ًا

مل ترتك ق�صائدها رهينة �أوراقها بل
ن�شرتها يف املجالت الثقافية وال�صحف التي
كانت ترحب ب�إنتاج �شاعرة مبدعة يف زمن
كانت الفتيات اللواتي يتلقني التعليم قليل
جد ًا
�إن فتاة غ�سان تدرك بح�سها العميق �أن اجلمال واحلق
واخلري نوامي�س �شديدة االرتباط ببع�ضها و�أن اهلل حمبة
مطلقة فعالم تخت�صم يف �سبل الو�صول �إليه؟ ويحز يف نف�سها
ما تراه حولها يف وطنها من ظلم وتناحر واختالف
هذي احلياة �سرورها ونعيمها
وهنا�ؤها و�صفا�ؤها وحنانها
حرمته يف هذي الديار كهولها
فع�سى تفوز ببع�ضه فتيانها
�إنها بع�ض وظائف الأدب الذي ي�سهم يف تربية اجلن�س
الب�شري و�إعادة تكوينه من جديد وبالتايل ي�سهم يف ت�آلف
املجتمع وارتقائه .ولعل من ح�سن حظ �شاعرتنا �أنها �أ�صبحت
زوجة لل�شاعر ال�شيخ كامل �صالح ووالدة الأديب حممد كامل
�صالح وال�شاعرة �أمامة الأحمد ..وهكذا تابعت م�سريتها
يف بيت زوجها ولعل من �أجمل ما كتبت ق�صيدتها (عاطفة
�أم) والتي ن�شرت يف جملة الأماين ل�صاحبها �إبراهيم عثمان
� .1931إليك يا �أ�سماء:
أتيت الوجود �صفحة طهر
قد � ِ
فتلقتك يف حياتك �أ ٌّم
ت�ستطيب ال�سقام كيما ت�صحني

ل�ست تدرين ما به من عناء
برة يف �صباحها وامل�ساء
ّ
وت�شقى طروبة بال�شقاء

رحمة لل�ضعيف والفقراء
ما تنالني من عال وثراء

وجتلي كالنجمة الزهراء
�إنها الأمومة هذه التجربة الإن�سانية املتجددة على مر
الأيام والع�صور كيف تلتقطها على م�ستوياتها املتعددة وتعرب
عن هذه امل�ستويات بتلك العذوبة وال�شفافية البديعة..
ومثلما تنبثق مياه ال�شعر من جراح الأمل واحلب والطبيعة
ف�إن الت�أمل يف احلياة و�أبنائها والوطن وم�شكالته وما تكتنزه
الذاكرة من روائع ال�شعر حا�ضره وما�ضيه يدفع ال�شاعرة
�إىل بع�ض جوالتها الفكرية فتقول:
قل للأىل يت�شاءمون رويدكم
�سطع ال�ضياء واحكمت �آياته
�إنيّ لتبهجني الربوع وح�سنها
كالبدر وا�ضحة البهاء �سماته
ويروقني جمد العروبة �ضاحك ًا
والنا�شئون الطيبون حماته
مرحى له جي�ش املعارف �إنه
بني املرابع رفعت راياته
هذي العلوم وها هم طالبها
هذا الر�شاد وه�ؤالء دعاته
طلعوا على الوطن العزيز �أهلة
جتلى بنور جمالهم غماته
ولعل مما ي�شهد لهذه ال�شاعرة تلك الر�ؤيا التي ت�صبو
�إىل �صورة م�شرقة تر�سمها للوطن و�أبنائه يف ق�صائدها �إنه
وعي متقدم يف تلك املرحلة املبكرة من حياة الأمة ونهو�ضها
و�إميانها بالقيمة الإن�سانية والأخالقية ل�ل�أدب وال�صلة
الوثيقة التي تربط بني النف�س املبدعة وحميطها اخلارجي
ت�أثري ًا وت�أثراً..
تقول يف ق�صيدة (�شربت من خمرة الأحالم)
هذي احلياة جهاد واملنى ُعدد
تبلى احلياة و�آمال الفتى جدد
قد يبعد الأمل املرج ّو مغرتب ًا
يوم يجيء مبا ال ت�شتهي وعد
حلمت �أن بني قومي ينري لهم
�سبل احلياة �إخاء بينهم عقدوا
و�أنهم طردوا عنهم رداءهم
من التع�صب للأرحام واحتدوا
ف�أزهرت بهم الأوطان وازدهرت
معاهد العلم مرفوع ًا له العمد
تلك كانت جولة ق�صرية يف حياة �شعرية امتدت بني عامي
 1908وعام  1985فكانت لها ريادة م�شهودة ولكن �شعرها
مل ي�أخذ ما ي�ستحق من اهتمام ودرا�سة.

قضايا وآراء
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الثقافة..والبنادق
•�سليم عبود
ـ1ـ
العالقة بني الفكر والبندقية عالقة جدلية ..
فالبندقية التي يحملها مقاتل مزروع بالفكر الوطني ،هو من يحمي الوطن
 ،وي��زود عن حيا�ضه ،هل ميكن لتكفريي دم��وي يعتنق القتل وال��دم وال�سبي
والتفرقة املذهبية والطائفية و�إلغاء الآخر يف الوطن واحلياة �أن يكون حاميا
للوطن ،وداعيا لتما�سكه ووحدته اجلغرافية والثقافية وال�سيا�سية؟!
التكفريي الدموي ..ال يربع يف قتل اجل�سد وحده و�إمنا كذلك بقتل العقول
والأفكار ..و من هنا ت�أتي �أهمية الفكر الوطني  ،والفكر القومي ،والفكر العروبي
يف بناء املقاتل بناء وطنيا وقوميا وعروبيا ..ويف بناء وطن �سيد حر كرمي
..فال ميكننا �أن جنابه وح�شية الفكر التكفريي�..إال بفكر حترري ،فالوطن ال
ميكنه �أن يعي�ش يف ظل هذا الفكر الدموي� ..أو بني حدين ..الفكر التكفريي..
والفكر الوطني ..لأن حالة ال�صراع و�إن خبت حينا..
�ست�شتعل بني احلني واحلني  ،كما ح�صل يف �سورية..منذ ثمانينيات القرن
املا�ضي و�إىل اليوم.
ـ2ـ
للأفكار ،واملبادئ ،جنود ..على �صعيد الوطن ال�سوري اليوم  ،واحلرب دائرة
..ينه�ض املثقفون  ،والكتاب ،والإعالميون يف مواجهة الفكر التكفريي ..هم
اليوم جنود الفكر ..
ف�أي �أفق ال ي�ضيئه املثقفون الوطنيون هو �أفق رمادي ،ومن هذه الرمادية
تنه�ض �شياطني الظالم .
ومن هنا ت�أتي م�س�ؤولية الأحزاب  ،والقوى الوطنية يف رعاية �أهل الفكر..
ليظلوا منارات ت�ضيء للجنود  ،والعمال  ،وال�سيا�سيني ،
ولكل ق��وى ال��وط��ن الطريق �إىل امل�ستقبل � ..إذا مل حتت�ضن الأح���زاب،
واجلمعيات ،واملنظمات القومية ،والعروبية النخب الفكرية والثقافية التي
حتمل الفكر العروبي ..لن جتد الأوطان من يدافع عن حدودها ،ووجودها ،
ونب�ضها ،وتاريخها ،وم�ستقبلها..ووجودها احل�ضاري ،والثقايف،
فاحلرب �أوال ثقافية..و�أي انهزام ثقايف هو انهزام وجود..
يقول �شمعون برييز» عندما ننجح يف تدمري خنادق الثقافة العربية،
ن�ستطيع �أن نفر�ض وجودنا جغرافيا و�سيا�سيا..
ـ3ـ
احلرب اليوم على العروبة حامية ،وهذه احلرب م�شتعلة تتجلى يف حرب
ثقافية ت�شن على الثقافة القومية  ،و على ثقافة املقاومة ،ومفهوم املقاومة ،
�إذا مل تت�صد النخب العروبية لتلك احلروب..
كيف للعروبة �أن ت�ستمر ،وت��واج��ه ،وتقاوم ،وكيف لأبناء العروبة �أن
ي�ستمروا ملتفني وم�ؤمنني بالعروبة..
من �أجل وجود ،وم�ستقبل؟!
ـ4ـ
عندما ف�شلت الأنظمة العروبية لأ�سباب كثرية يف حتقيق �أهدافها
يف مواجهة العدو ال�صهيوين ،انق�ض عليها �أعداء العروبة،وزرعوا الت�شكيك
بها يف عقول ونفو�س اجلماهري..فكانت هذه الردة التي نراها اليوم تتحرك بقوة
لتهدمي املجتمعات العربية،ومن خالل ف�سوخ هذا التهدمي ،نبتت الطائفية،
واملذهبية ،والع�شائرية ،و�أفكار الدم والقتل،
وتو�سعت تيارات اال�ست�سالم ..وت�صدعت العالقات يف املجتمعات العربية�،إن
من �أهم الأ�سباب �ألتي جعلت تلك القوى املعادية للعروبة تنجح يف حماوالتها
باخرتاق املجتمعات العربية ،هو �إهمال املثقف العروبي،ونتاج الفكر العروبي قي
ال�شعر ،والأدب ،والرواية ،والإنتاج الفكري..
ـ 5ـ
للأ�سف هناك �صراع بني املثقف وبني ال�سيا�سي ،ملاذا هذا ال�صراع،
�أهو �صراع على القيادة� ،أم �صراع على الريادة..؟!
ك��ل الأح����زاب ال��ت��ي بنت وج��وده��ا على الفكر اجل��م��اه�يري ،وال��ع��روب��ي،
والن�ضايل..وعلى اجلهد الكبري الذي بذلته النخب الثقافية والفكرية لإ�شعال
م�صابيح العمل الن�ضايل ،يف �شارع الأمل  ،والأح�لام  ،حاربت تلك اجلهود،
قذقتها ب�أحجار الإجحاف والعقوق ..فانطف�أت ،كما تنطفئ م�صابيح يف �شارع،
قذفت ب�أحجار ال�شغب والالمباالة ..الت�شبيه واقعي ،وموجع ..
ـ 6ـ
ال �أرى م�ستقبال للفكر العروبي دون االهتمام مب�ستقبل املثقف العربي..
واحلفاظ على وجوده وموقعه وكرامته ودوره الفكري وال�سيا�سي ،والن�ضايل
واالجتماعي ،واحت�ضان �إبداعه  ،ون�شره  ،وتوزيعه ،وتعميمه،
يف ك��ل الأح����زاب واجل��ه��ات وال��ق��وى التكفريية ه��ن��اك احت�ضان لإنتاج
مثقفيها..ويف الأح��زاب الوطنية والقومية ال جند هذا االحت�ضان ،واملثقف
القومي والعروبي ،عامة ،هو فقري ماديا ..كيف له �أن ينتج� ،أو ي�ستمر يف �إنتاجه
الإبداعي �إذا ظل مهمال..؟!
هو بحاجة �إىل دع��م متعدد الأوج��ه..م��ن امل��ادي� ،إىل االجتماعي� ،إىل
ال�سيا�سي.
عندما تنحدر قيمة ،و�أهمية املثقف القومي العروبي يف املجتمع ..ينحدر
م�ستوى املجتمع فكريا ،وينح�سر الفكر العروبي ،وت�أكله الأفكار الفا�سدة ،كما
ت�أكل الغابة الأر�ض التي تركها �أ�صحابها مهملة.

د.ح�ســن حميد
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هرني جيم�س
�شاعر الواقعية الأمريكية!
1ـ2

ولد هرني جيم�س يف مدينة نيويورك �سنة  ،1843وعا�ش بني ثالثة حدود ثقافية (الوالد والوالدة والأخ
الكبري) تنتظر خمايل �إبداعه وتفوقه ولو على �شكل �إ�شارات �أو رموز ،ومل يحظ يف طفولته بعالقات نوعية
م�ؤثرة مع الأ�صدقاء الذين تعرف �إليهم ب�سبب كرثة تنقالته مع �أ�سرته ،وقد ن�ش�أ خجو ًال هادئاً ،ويقول تاريخ
�أ�سرته �إن �أ�صولها �إيرلندية وقد جاءت �إىل �أمريكا بعد حرب اال�ستقالل ،وقد ُعرف هرني جيم�س يف حداثة
حد �أن والدته
�سنه برتدده الدائم على املكتبات التي كان يجال�س كتبها �ساعات طوا ًال يف اليوم الواحد� ،إىل ّ
كانت تعزو كل غياب له عن البيت �إىل وجوده مع (�أ�صدقائه الكتب) ،وقد كان يت�أخر عن البيت �أكرث كلما
تعرف �إىل �صديق (كتاب) جديد.
كتب عدد ًا من الق�ص�ص الق�صرية ،وهو يف �سن الع�شرينيات ،ون�شرتها ال�صحف برتحاب ملحوظ ،لكنها مل توفر
له ال�شهرة التي يطمح �إليها ،لأن �شهرته احلقيقية بد�أت مع كتاباته للرواية التي اعتمد فيها على ت�سليط
ال�ضوء على احلياة الأمريكية التي تعاين من �آثار احلرب ونتائجها ،وعلل احلياة االجتماعية و�أمر�ضها مثل
الأنانية ،واال�ستغالل ،والف�ساد ،والتهور ،والإدعاء ،ومنها روايته الأوىل (احلج العاطفي) ،والثانية (انظر
واحرت�س) وفيهما �سرد ميوج بالغ�ضب من حياة الوحدة والعزلة التي تعي�شها ال�شخ�صيات فت�ؤول نهاياتها �إىل
�إنهاك وانطفاء ،وما من �أحد يف املحيط يدرك ق�سوة الأمل ،و�أعباء العجز التي تعرفها!
أح�س ب�شعور يدفعه �إىل
وحني توفيت �صديقته ماري مبر�ض ال�سل ،وقد تعلق بها عاطفي ًا كما لو �أنها دنياه � ّ
ال�سفر ،فغادر �أمريكا �إىل �أوروبا ،وط ّوف يف البلدان التي عرف معظمها يف حداثة �سنه مع �أ�سرته.
يف �أوروبا ،وخا�صة يف بريطانيا (لندن)� ،أنتج هرني جيم�س معظم �أعماله الروائية التي كفلت له �شهرة
لطاملا حلم بها ،ولعل من �أهمها روايته (ديزي ميللر) التي تتحدث عن الفتاة الأمريكية التي ت�صدمها احلياة
الفرن�سية التي انقذفت �إليها بعاطفة �شبوب ،لكن اخليبات التي حازت عليها وهي تطمح يف الو�صول �إىل الغايات
طي الظن �أن عالقتها العاطفية
دمرتها ،ال�سيما وهي تنتقل من عالقة خاطئة �إىل عالقة خاطئة �أخرى ،وهي َّ
الثانية ال تريد �سوى �إ�صالح �أخطاء العالقة الأوىل ،وهكذا يظلّ تفكريها معلق ًا مبثل هذا الظن حتى ت�ؤول
�أمورها �إىل االنطفاء والعزلة ،ثم املوت!
بعد هذه الرواية جاءت رواية (�صورة �سيدة) التي تعالج املو�ضوع العاطفي نف�سه ،فال�شابة الأمريكية
اجلميلة ،املثقفة ،املحبة للفنون واجلمال تقع يف غرام اثنني ،الأول رجل نا�ضج �صاحب مكانة وجاه يف املجتمع
الإنكليزي ،والثاين �شاب مثقف فنان من �إيطاليا ،وعند املفا�ضلة تختار الفنان وتتزوجه ،لكن �شهر الع�سل
والوفاق ينتهي �سريعاً ،فيخفق زواجها لأن الفنان الإيطايل يخونها مرات متتالية دومنا �سرتة �أو خجل ،فتتقبل
الأمر بثبات عجيب ،فال هي تطلب الطالق رغم قناعتها به ،وال تبني عالقات عاطفية جديدة رغم �شوقها
ملن يقدم �إليه احلب والإخال�ص ،فتظل بعيدة عن الأر�ض (الواقع)� ،ضائعة حتت �سقف ال�سماء (املت�أرجح)،
يح�س
ال تدري ما تفعله يف و�سط �أوربي مي�ضي الزمن فيه مثل القطارات العاب�سة وب�سرعة كبرية من دون �أن
َّ
ب�آالم الآخرين.
وتتواىل روايات هرني جيم�س يف �صدورها ،بعدما غدت كل واحدة منها حدث ًا مدوي ًا يف البالد الأوروبية،
ومعظمها عاجلت احل�ضور الأمريكي يف �أوروبا ،وحال ال�ضياع التي عا�شها ال�شبان الأمريكان فيها ب�سبب حاالت
الإغ��واء واجلاذبية ،وامللذات التي حتول بني العيون والر�ؤية ،وبني العقول والتب�صر ،من تلك الروايات
(ال�سفراء) و(�أجنحة احلمام) ،و(الك�أ�س الذهبية).
�أما ق�ص�ص هرني جيم�س فهي كثرية زادت على مئة ق�صة ،وقد �صدرت يف جمموعات عدة منها (ما عرفته
تريي) ،و(دورة الرباغي) ،و(الينبوع املقد�س) وغالبية مو�ضوعات هذه الق�ص�ص تدور حول ثنائية الإثم
والف�ضيلة ،والعزلة والفقد ،واخلوف من املجهول ،واالنتظار املوجع لرجاءات ما .وبالإ�ضافة �إىل الروايات
والق�ص�ص كتب هرني جيم�س ع�شر م�سرحيات لكنها مل تعرف الطريق �إىل النجاح ،ال للم�سارح وال لقلوب
النا�س.
امتازت جتربة هرني جيم�س بالواقعية ال�صارمة ،والرتاجيديا امل�ؤثرة والأ�سلوب الرائق الذي اعتمد
التحليل الدقيق �سمةً  ،والك�شف عن امل�ستبطنات غايةً � ،إنه الأديب الأمريكي الذي �شارك �أدباء الواقعية
(زوال ،وبلزاك ،وفلوبري ،وتورغنيف ،ودوديه) مذهبهم هذا حتى غدا الأب الروحي لواقعية الأدب الأمريكي.
تويف هرني جيم�س عام  ،1916بعد �أن ع ّمق االجتاه الواقعي للأدب كمدر�سة وتيار بروايات ناف عديدها
على ع�شرين رواية ،وبق�ص�ص جتاوزت مئة ق�صة ،ومب�سرحيات ع�شر ،وكتابات �شائعة عن رحالته �إىل فرن�سا،
�إيطاليا ،وانكلرتا ،وبدرا�سات نقدية حول الرواية منها كتابه (فن الرواية) ،وحول الروائيني ومنها كتابه
(مالحظات على الروائيني) ،وحول التمثيل وفن الإخراج ومنها كتابه (الفن التمثيلي).
هرني جيم�س كتب ب�شعور كلّي وحد�س غريب كالهما قال له ،ومن دون غطر�سة �أو غرور� :أكتب كل ما
�صدق هذا القول ،فم�شى �إليه
ا�ستطعت عليه حول احلياة الأمريكية ..فال كاتب �سواك ،ولعل هرني جيم�س َّ
حتى �أدركه!
و�أي ًا كان الأمر ف�إن هرني جيم�س �أديب متفرد بني �أقرانه من الكتّاب الأمريكيني لأمور عدة ،لعل يف ر�أ�سها
�أنه كاتب ينحدر من �أ�سرة ثرية ،غنية ،مثقفة ،وعى �أفرادها �أ�سرار احلياة ومتطلباتها ف�أرادوا نقل جتاربهم
�إىل النا�س ،والده رجل ثقافة وحوار ،عا�شق للكتب والعلوم ،و�أخوه الأكرب وليم جيم�س عامل من علماء النف�س،
وهو �أول من و�ضع �أركان هذا العلم يف واحدة من �أ�شهر اجلامعات الأمريكية (هارفرد) ،ف�ألّف امل�ؤلفات اخلا�صة
بعلم النف�س ،ودرا�سة ال�شخ�صية ،ود َّر�سها لطالبه يف اجلامعة ،وكان �صاحب �سمعة علمية وا�سعة وال�سيما بعد
حد �أنها كانت حتاول جلم ثورات والده
�أن ُد ّر�ست م�ؤلفاته يف �أوربا .ووالدته (ماري وال�ش جيم�س) مثقفة �إىل ّ
على العقائد الدينية اجلديدة التي �شاعت يف املجتمع الأمريكي ،ومنها مذهب الكالفانية (ن�سبة �إىل كالفن)
حدته.
الربوت�ستاين ،وتقلل من ّ
مل يطق هرني جيم�س �أنظمة املدار�س القا�سية لذلك نفر منها مكتفي ًا مبا يتح�صله من علوم ومعارف عن
طريقني اثنني� ،أولهما :الدرا�سة على �أيدي املدر�سني اخلا�صني الذين جا�ؤوا �إىل منزل العائلة ،وثانيهما:
القراءات احلرة التي فنت بها ،وقد اقتنع �أن �أهمية الأ�ساتذة كافية يف �إ�شاراتهم �إىل املو�ضوعات والكتب ،و�أن
�أهمية القراءات احلرة كامنة يف االختيار املنا�سب للهوى والتوق.

Hasanhamid55@yahoo.com
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كتابتها بددت الألم وال�شعور بالعزلة

•�إ�سماعيل امللحم
للإبداع خ�صو�صياته التي ال ت�أتي يف مواعيد حمددة
وال حتدها التوقعات .تفاجئ امل��رء مواقف منها مما
يتوقعه ويعد له ويحاول �أن ي�ضعه يف مكان من تفكريه،
ولكنه قد يفاج�أ مبا مل يكن قد جاء يف ح�سابه فيتحول
ظلت روايتها الوحيدة الأ�شهر
الن�شاط الفكري �أو الفني �أو االهتمام من حال �إىل
والأجمل التي ما زالت قراءتها
حال �آخر حتو ً
ال قد يغري جمرى حياته� .شبيه بذلك
ما ح�صل مع الكاتبة الأمريكية مرغريت ميت�شل ( 1900و�إعادة هذه القراءة مرة �أو مرات
 ،)-1940ولدت ميت�شل يف �أتالنتا ،والدتها (�إيزابيل) من
الأكرث �إغراء ومتعة.
�أ�صول �أيرلندية ،والدها (يوجني ميت�شل) رجل قانون من
�أ�صل �أ�سكتلندي.
امتهنت ميت�شل ال�صحافة وكان لها ن�شاط لي�س بالقليل
ا
يف هذه املهنة التي �أعطتها من وقتها وحياتها جهد ًا كبري ً التجوال على مطارح املعرفة وحقولها ،متنحه الكثري من
وتعاطت معها بجد واجتهاد عظيمني ،حيث كانت من �أ�شهر ال�شعور بجمال مل يخطر له ومل ي�شعر به من قبل ،وترافقه
ال�صحفيني يف بالدها ،تتبع الأح��داث هنا وهناك .تعطي هذه املتعة وهو ي�ستذكر ما قر�أ وتابع بعد جوالته يف عامل
ملهنتها جل وقتها ،وال�صحفي امللتزم مبهنته ال ي�صيبه ال يبلغه من ُحرم متعة القراءة ،فال ي�أ�سف على وقت �أم�ضاه
كلل �أو يعرتيه امللل ي�شاهد ويتابع يحلل ويركب ويجتهد مع الكتاب .هذا ما كان يدور يف ر�أ�س الزوج وما كان يبدو
لنيل ال�سبق يف عمله على �صعد خمتلفة .كانت تالحق على القارئة النهمة ميت�شل.
الأحداث ،ترى وتالحظ وتن�صت وت�س�أل وتت�ساءل وت�سعى
ذات مرة مل يجد ال��زوج يف مكتبة احلي كتاب ًا جديد ًا
�إىل معرفة العام وال�شامل وكذلك �إىل التفا�صيل .تعاي�ش ي�شرتيه ويح�ضره لزوجته .قر�أت كتب ًا كثرية يف مو�ضوعات
الأحداث وتدخل �إليها من باب الف�ضول �أحيان ًا ،ومن ال�شعور خمتلفة ،كيف لها الآن �أن تتابع حياتها حني يواجهها
بامل�س�ؤولية �أحيان ًا �أخرى.
الفراغ الذي تكفلت املطالعة مبلئه؟ وجد ُتها قال الزوج!
ولكن امل�صادفة حولت اهتمامها من ال�صحافة �إىل الأدب اقرتح على زوجته �أن تعالج الو�ضع امل�ستجد بالكتابة� .أن
واملطالعة لت�صبح فيما بعد من �أ�شهر الروائيني يف الواليات تكتب ما يخطر على بالها ،و�أح�ضر لها الورق والقلم بعد �أن
املتحدة الأمريكية ،بل على امل�ستوى العاملي .ذاع �صيتها نال االقرتاح موافقتها.
يف الغرب وال�شرق وحققت روايتها الوحيدة( ،ذه��ب مع
كانت �أح���داث احل��رب الأهلية الأمريكية بني �شمال
ً
الريح)� ،شهرة عالية قلما و�صلت �إليها �إال �أعداد قليلة من الواليات وجنوبها ت�أخذ حيز ًا هاما من اهتماماتها.
ال��رواي��ات العاملية يف حينها .ومل تظل الرواية حبي�سة
ا�ستمرت تلك احل��رب الأهلية الأمريكية نحو �أرب��ع
ال��ورق ،و�إمنا قد حتولت بعد ذلك لت�صبح فيلم ًا �سينمائي ًا �سنوات ابتد�أت �أحداثها يف  12ني�سان 1861ومل تنتهي �إال
عمت �شهرته العامل �شرقيه وغربيه ،تنقّل عر�ضه من دار يف � 9أيار 1965
�سينمائية �إىل �أخرى� ،إ�ضافة �إىل حتويل �أحداث الرواية
واجهت فيه �سلطة الواليات املتحدة التي كانت ت�ضم
ً
�إىل التلفزة لتعر�ض يف م�سل�سالت طاملا �ألهبت رغبات النا�س �أربعا وثالثني والية حركة انف�صالية انطلقت يف بداية
يف تتبع حلقاتها.
عام  1861من �سبع والي��ات جنوبية معلنة خروجها من
ق�صة الرواية وكاتبتها بد�أت من حلظة تعر�ض الكاتبة االحتاد ،وما لبث االنف�صاليون �أن �شنوا هجوم ًا على عدد
حلادث �سري وهي تقطع ال�شارع مع زوجها ،يف �أحد �شوارع من احل�صون التابعة لالحتاد يف اجلنوب بدء ًا من الثاين
�أتالنتا ،منعها فيما بعد من �أن تنه�ض على قدميها ردح ًا من ع�شر من ني�سان من ذلك العام ابتد�ؤوا به خروجهم عن
الزمن.
�سلطة االحتاد .ثم ازداد عدد الواليات امل�ؤيدة لالنف�صال
ظلت الكاتبة ثالث �سنوات وهي تالزم الفرا�ش وقد �أ�صاب لي�صبح �إحدى ع�شرة والية .حارب االحتاديون حتت العلم
منها احلادث الكثري من ال�شعور بالوحدة ومقا�ساة الأمل وهي الأمريكي بينما رفع االنف�صاليون علم ًا خمتلف ًا لهم .ك�سب
التي كانت كالنحلة ال تهد�أ وال تتوقف عن العمل .كان زوجها االحتاديون املعركة وعادت الواليات املنف�صلة �إىل االحتاد
يجهد ليخرجها من امللل ومن ال�شعور بالوحدة ،وخطر له بعد �أن دفعت �أمريكا �أثمان ًا باهظة ب�سبب هذه احلرب منها
وهو يبحث عما يخرجها من الوحدة وامللل� ،أنه وجد الدواء عدد كبري من القتلى تراوح بني �ستمائة وع�شرين �ألف قتيل
املنا�سب الذي جتاوبت معه �أميا جتاوب ،كان ذلك الدواء هو و�سبعمائة وخم�سني �ألف ًا ،ناهيك عن اخل�سائر الفادحة يف
ممار�سة املطالعة� .صار ُيح�ضر لها الكتب واحد ًا بعد �آخر من البنى التحية ولكن تلك احل��رب قد توجت بالعودة �إىل
مكتبة قريبة ،فما كانت ترف�ض،
بل ازدادت رغبتها يف املطالعة
و���ص��ارت ت�سابق جهد زوجها يف
�إح�����ض��ار الكتب املنا�سبة التي مل يت�أخر العاملون يف ال�سينما
كانت جت��د حظوة لها
عندها .من ا�ستثمار عملها (ذهب مع
�أ�صبحت املطالعة رفيقة يومها
متلأ بها وقتها فال ت�ضيع منه �إال الريح) ا�ستثمار ًا مربح ًا جذب
القليل.
من ف�ضائل القراءة املتوا�صلة �إليه جماهري عري�ضة من
وال��دائ��م��ة �أن��ه��ا ت���أخ��ذ بالقارئ
املهتمني واملت�شوقني.
�إىل �أم���داء لي�س بغري املطالعة
واملتابعة ما ميكّن من الو�صول
�إليها ،وهي ت�سافر باملرء خارج
ه��واج�����س��ه و�آالم������ه ،مت��ت��ع��ه يف

االحتاد كما كان وحترير �أكرث من �أربعة ماليني من العبيد.
تناول الكتّاب واملهتمون �أح��داث هذه احلرب ونتائجها
والويالت التي نال منها ال�سكان ال�شيء الكثري .وبدا مليت�شل
�أنها قد �أم�سكت ب��ر�أ���س اخليط لتن�سج من م��روي��ات تلك
احلرب روايتها.
ابتد�أت بالكتابة من نهاية الأحداث و�أخذ قلمها ي�سطر
الرواية التي �ست�شتهر فيما بعد وتنال ق�صب ال�سبق يف
ميدان الأدب والكتابة الروائية .ولتكون هذه الرواية
عند �إجنازها واحة �أدبية ال ينق�صها �شيء من فنية الكتابة
وجمالياتها ولتكون كنز ًا معرفي ًا عن حدث تاريخي كبري يف
�أهميته ويف نتائجه والعرب التي ميكن �أن ُي�سرت�شد بها يف
�أمكنة لي�ست قليلة من العامل.
�أجن��زت ميت�شل كتابة الق�سم الأك�بر من الرواية الذي
�سي�صبح فيما بعد اجلزء الثاين من العمل قبل �أن ت�سرتد
عافيتها وتخرج من عزلتهاُ .عر�ض هذا الق�سم من الرواية
خف �إعجابه فيما و�صلت �إليه
على �أحد النا�شرين الذي مل ُي ِ
الكاتبة و�أجنزته ،طلب منها هذا النا�شر �أن تتابع م�شروعها
وت�صل به �إىل نهايته� ،أي �أن تبا�شر يف كتابة اجلزء الأول
من الرواية .ومت ما كان ينق�ص الرواية لت�صبح جاهزة
لأن تن�شر .ومل يت�أخر �صدورها ون�شرها� .صدرت (ذهب
مع الريح) عام  1936وا�ستقبل القراء الرواية ا�ستقبا ً
ال
ا�ستحقته.
مل يت�أخر العاملون يف ال�سينما من ا�ستثمار هذا العمل
الأدب��ي ا�ستثمار ًا مربح ًا جذب �إليه جماهري عري�ضة من
املهتمني واملت�شوقني �إىل ال�سينما ،وكان �أن مت �إنتاج فيلم
ذه��ب مع الريح ع��ام  1939ونالت ه��ذه ال��رواي��ة ثماين
جوائز �أو�سكار ،ونالت الكاتبة بف�ضلها �شهرة غري م�سبوقة.
كانت ميت�شل ت�سري مع زوجها عندما دهمتها �سيارة ،وهي
تقطع ال�شارع يف طريق ذهابها مع زوجها �إىل م�شاهدة فيلم
ذهب مع الريح يف �صالة �سينما قريبة� ،أودت بحياتها .كانت
وفاتها عام 1940م.
�شغلت �أح��داث تلك احل��رب االنف�صالية اهتمام كتاب
ومفكرين لي�سوا من القلة مبكان اتخذوا من تلك ال�صراعات
الداخلية وم�آ�سيها يف ذلك الركن من العامل مو�ضوعات لهم.
ولكن رواي��ة ذهب مع الريح التي كانت الرواية الوحيدة
لتلك الأديبة املبدعة ظلت الرواية الأ�شهر والأجمل التي
ما زالت قراءتها و�إعادة هذه القراءة مرة �أو مرات الأكرث
�إغراء ومتعة .ومثل ذلك �أي�ض ًا م�شاهدة �أحداث الرواية
ومتابعتها على ال�شا�شة الف�ضية.

دراسات

هل الكوميديا ال�سورية في �سبات؟؟
• غادة اليو�سف
وم�����اذا ب��ع��د �أل����ق م�����س��ل�����س��ل ( �ضيعة
�ضايعة) بجز�أيه ،وم�سل�سل (خربة)
يف ال�سنة الأوىل م��ن ه��ذه احل��رب؟؟
ملاذا هذه الندرة يف الأعمال الكوميدية
ال�سورية الناجحة ���س��واء يف امل�سرح
�أو التلفزيون ،وق��د �سبق و�أن حلّقت
ال��ك��وم��ي��دي��ا ال�����س��وري��ة وح����ازت على
�إع��ج��اب امل�����ش��اه��د يف الأرج�����اء الناطقة
بال�ضاد؟؟
وهل يبدو ال�س�ؤال غبي ًا �أو �صفيق ًا يف هذا
الظرف الفجائعي ال��ذي يع�صف ب�سوريا
وه��ي تنزف يوميا على م��دار �سبع �سنوات
ج���راء م��ا �أ���ص��اب��ه��ا وم��ا ي���زال م��ن �إره���اب
ّ
وتدمري وقتل وكل ما �أفرزته هذه (الثورة)
ال�ساقطة من م� ٍآ�س �أثخنت يف ال�سوري ب�شر ًا
وحجر ًا و�شجراً؟
و�إن كان يف الظروف العادية فكيف يف
ظرف كهذا من ال�صعب �إجن��از عمل درامي
متكامل وناجح ،ف�إنه ملن الأ�صعب �أن ينجز
عمل كوميدي ي�ستحوذ على النجاح ،على
نفرق بني الإ�ضحاك للإ�ضحاك ،وبني
�أن ّ
ال�ضحك (م����ن�..أو ع��ل��ى )..فلل�ضحك يف
الفن غ��اي��ة ،مبعنى �أن��ن��ا (ن�ضحك لكي..
وال ن�ضحك لأنّ )..وذل����ك لأنّ الفن حني
ينحو نحو ال�سخرية ف�إنه ي�ضمر الكثري
م��ن ال��ت��ح��دّ ي وال��رف�����ض ،و�إرادة التغيري،
عرب ت�سليط ال�ضوء على الراكد والبايل
واملتف�سخ ،في�صل �إىل
وال��ق��ام��ع والقبيح
ّ
م�شاعر املتلقي ،وينري وعيه ب�أ�سلوب حمبب،
خا�صة �إذا كان هذا املتلقي يعي�ش يف قلق
ترت�صده الأخطار ،فهو ي�سعى �إىل
وتوتّر،
ّ
ف�سحة من اال�سرتخاء ليبدّ د هذا التوتر،
ويهرب �إىل ال�ضحك لي�ؤمن ما يعوزه من
ت��وازن بالرغم من �صعوبة حتقق ذلك يف
هذه الظروف ،خا�صة و�أن املتلقي بلغ من
الوعي ح��دّ ًا مل يعد يقنعه التهريج ،بل
�صار �أكرث تطلّب ًا ،ان�سجام ًا مع تط ّور الواقع.
والفن� ،إذ يح ّول ال�سخرية وال�ضحك �إىل
و�سيلة انتقادية ذات م�ضمون اجتماعي �أو
�سيا�سي �أو �إن�ساين ف�إنه يك�شف املفارقات،
ويظهرها ب�شكل ك��اري��ك��ات��وري ،وي�ضعها
مو�ضع ال�سخرية ك���أداة �إ�صالحية ،بحيث
ي�شري �إىل مواقع اخللل واخلط�أ ،والتق�صري
والف�ساد والتخلّف ،موجه ًا �سهامه �إىل
ال���ذات ال��ف��ردي��ة �أو اجلمعية ،م��ن خالل
��ا���س انتقادي ت�أنِّيبي ،بطريقة
�ضحك ق ٍ
ترفع �أو حت ّ
��ط من قيمة العمل الفنية.
ولأننا مازلنا ب�شراً ،هل نقدر على ال�ضحك
ب�سهولة ،ويف كلّ يوم �شهداء و�ضحايا و�أخوة
يتناحرون مل�صلحة الآخرين ،وتهديد ،وقلق
وطن كان قبل هذه احلرب �أرجوحة
على ٍ
للحبور والأم��ن وال�سالم ،مهدّ د بالت�شرذم
والتفتيت ،فنحن بحاجة �إىل ق�� ّوة دفع
ه��ائ��ل��ة لنتمكّن م��ن �أن نحظى ب�ضحكة
متنح �أع�صابنا املتعبة بع�ض اال�سرتخاء،
وجتلو بع�ض الو�شي�ش عن عقولنا! وت�سلّط
ال�����ض��وء بالتقاطات ذك��ي��ة على الفا�سد
والظامل واملتخلّف ..نبحث ..ف�لا نحظى
مبا ي�شبع طموح الروح املُت َعب وترانا نعود
�إىل �أج��زاء من بقعة �ضوء �أو �إىل م�سل�سل
�ضيعة �ضايعة بجز�أيه�...أو �إىل م�سل�سل
خربة..ونعيد..ثم نعيد ..وب��ع��د؟؟ ف��� ّأي
ج���دارة عالية لكوميديا (خ��رب��ة) حني
متكّنت م��ن منحنا ذل��ك! مل��ا متيز ب��ه هذا
العمل من قدرة هائلة على مالم�سة وجعنا
بفنية عالية ،ولقدرته على اجلذب وهذا
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م�ؤ�شّ ر جدارة ين�سحب على كل ن�ص� ،سواء
ك��ان �سرد ًا ق�ص�صي ًا �أو ب�صري ًا �أو �سمعي ًا.
لقد �أجنز ت�ألّقه من خالل الفكرة الذكية،
والإخ��راج اجليد ،وبراعة الأداء ،وجتلّت
فيه قدرة الكاتب ممدوح حمادة ،وبراعة
امل��خ��رج ال��ل��ي��ث ح��ج��و ،و�إب������داع املمثلني
يف الإم�����س��اك ب��خ��ي��وط ال��واق��ع وتوجيه
ال��ل��ع��ب��ة ال��ف��ن��ي��ة ب��اجت��اه نب�ض اللحظة
ال��راه��ن��ة ،خماطب ًا املتلقي على اختالف
�سو ّياته الفكرية ،و�إن كان منحاز ًا خلطاب
ال�شريحة املثقّفة وهمومها ،بحيث دخل
معنا �إىل �ضرام اللحظة ،ال املحلّية فح�سب،
بل واللحظة العربية وتفاعالتها العاملية،
من حيث �ألوان املعاناة ،واخللل ،و�إرها�صات
التغيري ،وعلى �أكرث من م�ستوى .فمن �أغنية
ال�شارة املفعمة بعاطفة االرتباط الع�شقي
بالديرة ،الوطن (خربة) امل�شلوحة على
دروب حجرية وع��رة ،ت��دلّ عليها لوحة
(ح��ري��ة) مقلوبة ع��ل��ى ظ��ه��ره��ا تنتظر
م��ن يجلّ�سها ،فتقلبها ه ّبة ري��ح مفاجئة
و���س��ري��ع��ة ،ت��ع�����ص��ف ب��ال��ن��ق��اط ،وت��ع��ي��د
مو�ضعتها على احل��روف بانقالب ودوران
مباغت ،ليبد�أ احلدث بالت�صاعد من حالة
ا�ست�سالم قطيعي لتابوات تخنق �أنفا�س
التجديد �إىل متلمل ال وا ٍع ،و���ص��و ً
ال �إىل
مترد ال�شباب والن�ساء حني مل تكتف تلك
ّ
الزعامات بتفريق وا�ستعداء البع�ض على
الآخر ،لت�أبيد زعاماتها بل و�صلت بها غلمة
ال�سلطة �إىل االتفاق على متزيق اخلربة
�إىل خربتني ،ما دفع �أهل اخلربة للتوحد
ع��ل��ى ه���دف ي��ح��م��ي وج���وده���م يف خ��رب��ة
واح��دة(ف��ق��ط ال غ�ير) و���ص��و ً
ال �إىل رف�ض
ما �أم�سى عائق ًا �أمام البقاء املتمثل باحلب
الذي يعلن والدة خربة جديدة مفرت�ضة
يح�صنها ت����زاوج الأح��ب��ة م��ن الطرفني
ّ
املتناحرين الذين وقفت يف وجه �أحالمهم
�أنانية وم�صالح الزعامات املت�صارعة على
ال�سلطة ،والتي ال تتفق �إ ّ
ال حني ت�ست�شعر
خطر الوعي ،والتوافق بني �أهل اخلربة،
فرقتهم ليكونوا �أزالم��� ًا لها،
الذين لطاملا ّ
وحطب ًا حلرائق تطهو عليه طبق ال�سلطة
ال�شهي� ،إىل �أن �أدرك��ت اجلميع حالة وعي
راف�ض �أف�ضت �إىل التقاء قوى التغيري يف
عر�س جماعي بعد معاناة حر�ضت وعيهم
وك�شفت لهم حقيقة تلك الزعامات و�أنانيتها
ولو على ح�ساب دمائهم ،و�أحالمهم ،فانتهت
معزولة بالرغم من حماوالتها امل�شاركة
يف دبكة العر�س ،ولكن بعد فوات الأوان .
�إنها كوميديا الأمل املت�ألقة ،لتوافر عنا�صر
النجاح جميعها :من ن�ص حمرتف مدرو�س
�إىل خفّة دم املمثلني وطاقاتهم العالية من
املوهوبني املثقفني والذين تخفق �أرواحهم
على م�ساحة وا�سعة من الأبعاد الإن�سانية
املتناق�ضة ،ه����ؤالء ال��ذي��ن ي�ستحقون كل
التقدير والعرفان من قبل واق��ع يحتاج
الكثري من �أعمال على هذه ال�سو ّية الرفيعة،
لكي يعتدل وي��ع��دل .مل نفاج�أ بتميزهم
وق��درت��ه��م ،فتاريخهم ي�شهد لهم  :دري��د
حلام ور�شيد ع�ساف و ..و ..وتطول القائمة
لت�شمل اجلميع بال ا�ستثناء ،ولكن امللفت هو
ظهور وجوه جديدة ت�ألقت كنجوم ال�صف
الأول ممن ذكرت وممن مل �أذكر ،حتى ميكن
القول �أنها وجوه ومن �أول ظهور تر ّبعت على
القمة ،بحيث انطبعت يف وج��دان امل�شاهد
بحرارة و�صدق �أدائها ومتثلها للدور لدرجة
ين�سى امل�شاهد فيها �أن���ه �أم���ام ممثل بل

يظن �أنه �أمام من عا�ش عمره يف (خربة)
حقيقية لدرجة مذهلة يف الإقناع ،فلقد
ت�شبعوا ب�أدوارهم و�أحبوها ،ما ي�ؤكّد يوم ًا
بعد ي��وم �أن املمثل ال�سوري فنان مبدع.
خا�صة و�أنها مل تكن �شخ�صيات منطية ،بل
متيزت بالتنوع والغنى ،كما احلياة ،وكانت
من الطرافة بحيث متو�ضعت بزمن قيا�سي
يف واعية النا�س كنماذج لها خ�صو�صيتها،
متام ًا كما ح�صل مع �أ�سعد وج��ودي و�أب��و
نادر يف �ضيعة �ضايعة ،وباملنا�سبة ،ال �أدري
ربرة على
ملاذا هذه املقارنة الظاملة وغري امل ّ
�صفحات اجلرائد بني العملني العمالقني،
فكالهما له خ�صو�صية وقدرة فائقة على
اجلذب ،بحيث ميكن اال�ستمتاع مب�شاهدتهما
دائم ًا ،وه��ذا �أه��م م�ؤ�شّ ر على النجاح ،مع
رجحان الكفّة ب��ر�أي��ي ل�صالح خربة ،من
حيث املو�ضوع و�أه ّمية الأفكار الطازجة،
وامل��ح��اي��ث��ة لنب�ض ال��ل��ح��ظ��ة ال��راه��ن��ة:
احل��ري��ات ،ق��ان��ون الأح�����زاب ،ال��زع��ام��ات
ال��ت��ي جت��اوزه��ا ال��زم��ن متثي ً
ال ومم��ار���س ً��ة،
ال�����ش��ب��اب ،ان��ه��ي��ار ق��ي��م و���ص��ع��ود �أخ����رى،
تكلّ�س الأح���زاب الي�سارية ،وانتهازيتها،
ون��زق��ه��ا ال���ث���وري ،وع��ج��زه��ا ال��ب��ن��ي��وي،
و�ضحالتها الثقافية ،ا�صطدامها بحقيقة
ه���ذا ال��ع��ج��ز ع��ن �إي��ج��اد ب��دائ��ل ج��دي��دة
خمتلفة ،و�أ���ش��ك��ال ال��ت��غ��ي�ير�...إل��خ�..إل��خ.
�إن العمل بر ّمته معافى من علّة الت�شابه مع
غريه ،وله �شخ�صية وا�ضحة متميزة مل يقلد،
يكرر ،بل نطق ب��روح البيئة بعفوية
ومل ّ
و�صدق وحرارة واقتدار دون افتعال ،وهذا
�أي�ض ًا يح�سب للمخرج الذي وفّق باختياره
لعدد كبري من املمثلني الذين ظهروا رمبا
لأول مرة كنجوم ما ي�ؤكّد �أنّ هنالك فنانون
يف الظل ميتلكون املوهبة واحل�ضور املتميز
وينتظرون فر�صتهم ليثبتوا جدارتهم،
بحيث ج��اء امل�سل�سل نظيف ًا من االختيار
على �أ�سا�س ال�شللية التي يتهم بها ،ويعاين
منها ال��و���س��ط ال��ف��ن��ي(.خ��رب��ة) عمل ذو
�سوية فنية راق��ي��ة ،بدليل ظ��ه��وره على
�أكرث من قناة وعلى �أكرث من حمطة حملية
وعربية ،رغ��م املقاطعة الظاملة اخلفية،
ولأنها الكوميديا الأرق���ى ،ف���إن القادمات
من الأي��ام �ستبينّ مدى انت�شاره وحتققه.
�إنّ الكوميديا �صناعة دقيقة �صعبة حتتاج
�إىل �أف�ضل الكتاب واملمثلني واملخرجني،
ولقد توفر ذل��ك كله لهذا العمل املتميز
ال���ذي ع�ّب�رّ ع��ن م�لام��ح ول��غ��ة وه��واج�����س
اللحظة ال��راه��ن��ة�،أك�ثر مما فعلت برامج
احلوار والتحليل واجل��دل� .إنها الكوميديا
العمل ال�شاق اجل��دّ ي ،الذي ي�سلّط ال�ضوء
على احلياة مبا فيها من ق�سوة و�صعوبة
و..ج��م��ال.ولأن احلياة ت�صبح �أكرث ق�سوة
و�صعوبة �إذا كرهناها ،ولأن��ه��ا ك��ث�ير ًا ما
ت�ضحك م��نّ��ا ،وت�ضحك علينا ،فلنبادلها
ال�ضحك ،ب�أن نرمي بوجهها ما قدّ مته من
ق�ساوة ..لن َُ�ش ّر ْح ،ونف�ضح،،ون�ضحك ،ون�سخر
من كل ما يجعل ظروفنا رديئة ،خري من �أن
�ضحكة ،و�سواء جنحنا �أم ف�شلنا،
ن�صبح َم َ
فلنا �شرف م��دّ الل�سان لكلّ ما هو رديء،
وج��اه��ل وظ���امل وه���ذا م��ا فعله(خربة)
ولقد�.....أبدعوا
وال�س�ؤال امللح �:أترانا نحظى بكوميديا
م��ن م�����س��ت��وى ه���ذا ال��ع��م��ل امل��ت��ك��ام��ل ؟ومل
ال؟؟م��ادام الكتاب واملخرجون والنجوم ما
أوج عطائهم؟؟
يزالون يف � ّ

عالمات الت�أنيث في العربية

تاء الت�أنيث ووظائفها
•د .منى �إليا�س
هناك ثالث عالمات لت�أنيث الأ�سماء املعربة وال�صفات
(امل�شتقة) وهي:
ت��اء الت�أنيث املتحركة – الأل��ف املق�صورة – الأل��ف
املمدودة.
التاء هي �أهم عالمات الت�أنيث و�أكرثها ا�ستعما ً
ال يف
الأ�سماء و�صفاتها يف لغتنا العربية .وقد جاءت ملحقة
يف الأ�سماء و�صفاتها لتمييز امل�ؤنث من املذكر �إذا كانا من
جذر واحد .وا�ستعمالها يف ال�صفات (امل�شتقة) يف الأ�سماء
مثل :ام��ر�ؤ وام���ر�أة ،وظبي وظبية ،و�إن�سان و�إن�سانة.
ومن ا�ستعمالها يف ال�صفات (امل�شتقة) وهو �أ�شيع :عاقل
وعاقلة ،و�شجاع و�شجاعة ،وهي التاء الفارقة بني املذكر
وم�ؤنثه ،ال فرق بينهما غريها .وهذه التاء تبقى �أي�ض ًا تاء
يف حالة الوقف �إذا كان اال�سم مكون ًا من مقطع واحد مثل:
بنت و�أخت وتكتب طويلة .هذا �إذا كانت الكلمتان للمذكر
وامل�ؤنث من جذر واحد .وقد تكونان من جذرين خمتلفني
مثال :ح�صان و�أنثاه حجر ،حمار و�أنثاه �أتان ،فال عالمة
هنا و�أ�سد و�أنثاه لب�ؤة وهنا عالمة الت�أنيث.
تاء الت�أنيث (املتحركة) ت�سبقها دائم ًا فتحة ،ويوقف
عليها بالهاء ،ولهذا ت�سمى �أي�ض ًا (ه��اء الت�أنيث) مثل:
فاطمة وع�صفور و�شجرة ،و�إذا ات�صلت مبا بعدها نطقت
تاء .وهي بهذا تخالف تاء الت�أنيث ال�ساكنة التي تلحق
الفعل مثل (كتبت هند).
قد تلحق التاء كثري ًا من الكلمات ،ال لتدل على متيز
م�ؤنث من مذكر ،بل ملعانٍ �أخ��رى فتعامل ه��ذه الكلمات
معاملة امل�ؤنث يف الكالم ،وبعد ت�أنيثها لفظي ًا �أو جمازي ًا ال
حقيقي ًا ،ففي لغتنا نوع من الكلمات ي�سمى امل�ؤنث اللفظي
وهو ما كان ملذكر حقيقي ولكن خمتوم بالتاء ،مثل :حمزة
وعروة وخليفة وق�سورة للأ�سد ،وهذا النوع ي�ستعمل يف
الكالم ا�ستعمال املذكر بح�سب معناه ال بح�سب لفظه.
هذه املعاين هي:
 - 1متييز الواحد من جن�سه� ،إذا كان ا�سم اجلن�س
جمع ًا��� ،س��واء ك��ان م��ن املخلوقات �أو امل�صنوعات ،فمن
املخلوقات :زهر وزهرة ،وتني وتينة ،وعنب وعنبة ،ومن
امل�صنوعات :لنب ولبنة.
 - 2املبالغة ،مثل :ال��رواي��ة (الكثري ال��رواي��ات)،
النابغة والداهية (ال�شديد النبوغ والدهاء).
ن�سابة.
 - 3ت�أكيد املبالغة مثل :علاّ مة ،ف ّهامةّ ،
 - 4التعوي�ض عن فاء الكلمة مثل�( :صفة وعدة وزنة
وهبة) والأ�صل :و�صف ،وعد ،وهب ،وزن� .أو التعوي�ض
عن الم الكلمة مثل� :سنة ،ع�ضة (واجلذر �سنو �أو �سنه،
وع�ضو).
 - 5التعوي�ض يف جمع التك�سري عن ياء الن�سب يف
امل��ف��رد ،للداللة على �أن اجلمع للمن�سوب ال للمن�سوب
�إليه .ومثلها :كوايته و�صعايدة و�أ�سايطة وحنابلة فهي
جمع كويتي و�صعيدي و�أ�سيوطي وحنبلي.
 - 6الداللة يف اجلمع على �أن املفرد وغري عربي
مثل :جهابذة� ،سما�سرة وقيا�صرة ومالئكة يف جمع:
جهبذ� ،سم�سار ،قي�صر ،ومالك.
 - 7التعوي�ض عن الياء يف امل�صدر على وزن "تفعيل"،
�إذا ك��ان فعلة معتلّ الآخ��ر �أو مهموزة فيكون على وزن
(تفعيلة) مثل :تربية – تزكية – توعية – تعزية –
جتزئة – تهنئة.
وق��د وردت على ه��ذه ال�صفة �أي�ض ًا م�صادر من �أ�صل
�صحيح الآخر مثل :جتربة – تذكرة.
 - 8التعوي�ض عن ياء مفاعيل و�س ّبهه هيئة يف بع�ض
اجل��م��وع ���س��واء ك��ان امل��ف��رد عربي ًا �أو غ�ير عربي مثل:
زنادقة – فراعنة بد ً
ال زناديق وفراعني.
 - 9ت�أكيد الت�أنيث يف الأ�سماء وال�صفات اخلا�صة
بامل�ؤنث مثل :ناقة ،نعجة ،فاطمة ،مر�ضعة.
 - 10تكون يف اجلمع لتمييزه من مفرده مثل :املارة،
ال�سابلة ،ال�سيارة ،امل�سلة ،وهي جمع مار و�سابل و�سيار.
ومثل :جعفرية ،حنفية ،مالكية وه��ي جمع جعفري
وحنفي وهناك معان �أخرى والتي ذكرناها �أهمها.
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طروادة

•رميا اخل�ضر
()1
تعبت من �سفر الروح �إليك
ال الريح مواتية
لتقذفني على �شط�آنك
وال الأنفا�س كافية.
()2
غزلت لك من ال�صباحات
بهجة الروح
و�أنا �إليك يف احلزن ما�ضية
ال الليل يطمئنني عليك
وال ر�ؤاي وا�ضحة.
()3
ك�أن الآلهة
ت�شكلنّي بهيئة ( بينلوب)
ف�أعيد غزل النهار
كل �ضـوء ٍ
�أتراه..؟!
�شوق
قمي�ص ليلي ُقدّ من ٍ
وقمي�صك قدّ من الغياب..؟
()4
�أنا بينلوب .ياطروادة
ن�سيت خلف �أ�سوارك
طف ًال يبحث عن معنى احلياة
فامنحيني قرارة احلب
لأم�ضي� ..إليك
عنه باحثة..
()5
�أ�ضعت يف احللم كل دروعي
وعبث ًا ..
�صرت �أبحث عن بالدي
ف�أورثتني هذه الدروب
كل احلروب
ومل تدلني على ( �إيثاكة)
()6
يااا �أ�ساطري ال�سالم
�أنا الالهثة
�أنا الريح �..أنا ال�سفن
�أ�ضرب ب�صوجلاين رمل الوقت
في�صري الزمان رماد ًا
تهب �أ�شواق ًا
ورياحي ّ
ك�أن قلبي �أن�شودة الألياذة..
()7
يا مدينة املوتى
كل الأحبة يف قاعك �،أحبتي
وكلهم �أغرتهم احلرب
مل ين�صتوا لل�سالم
ف�إن تعرثتِ يوم ًا بقلبي
امنحيه ال�سالم
وال�سكينة الباقية!..

شعر
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ُ
ال�شم�س تحتفي بالجياع

�ضفاف الوقت .. ..

•علي جمعة الكعـود

• م�صطفى �صمودي

يف مطلع ال�سنة اجلديد ِة

و�أدلف �شاهر ًا ي�أ�سي
ور�أ�سي حايف الأعماق
ترمي بي َ�س ُموم ال َو ْهن
من َم�أوى �إىل َم ْهوى
يباب لي�س
..
بواد غري ذي زرع
ٍ
ٍ
م�أهوال
�أعاقر �صمتي املَ ْحموم
ممَ ْ �سو�س ًا
ل�سع اجلنّ
ٍ
بكهربة َك ْ
�أتلو �سورة املوتى  ..فللموت اليد الطوىل
َح�صيدي ح ّبهُ الر ّيان
أمواج من الآهات َ ...ع َّر�ش يف دمي غوال
� ٌ
فجرح ورد �أجفاين
ّ
و�أبهى عمري الفاين
وما يحلو به �آين
ف�أعمى �ضوء با�صرتي
و�أفنى عمر ذاكرتي  ..غدا املعلوم جمهوال
ف�أح�سد يانع الثمرات
للثمرات بعد ِقطافها ّ
ال�ش ّهاء
ذاكرة  .......حتن بها �إىل �أغ�صانها الأوىل
و�أ�ستجدي �ضفاف الوقت حمزون ًا ومذهو ًال
ِل َت ْم َن َحني فتات ًا من دقائقها
لأتلو يف ُ�سرادقها
نزيف مواجع الأمل
وما يدري به قلمي
يا �أنت ياهذا الذي
ملك ال ( هنالك ) وال ( هنا )
ا�سمعني و�أطفىء جوع �أ�سئلتي
تارو�س  )1( /حمربتي
تر
َ
وْ /

ما ُ
يزال البائ�سونَ
يطاردون مرارة احللم القدمي ِ
تزال � ُ
وما ُ
أرامل التاريخ ِ
يف ُعدَ ِد احلروب ِ
وما ُ
تزال
ال�شم�س حتبل باجلياع ِ
ُ
الرافع َ
املطر
َّهم
ني �أكف ْ
ّ
يت�ضرعونَ �إىل ْ
يف مطلع احلزن اجلديدِ
يناد ُم ال ُ
أنف�سهم
أموات �
ْ
�إىل يوم القيامة ِ
واحل�ساب مهك ٌَّر
ُ
ٌ
مبهد َ
منتظ ْر
والروح
حاملة ٍ
ُ
يف مطلع الآالم ِ
�أ�صبحتِ احليا ُة ق�صيد ًة نرث ّي ًة
قد خانها الإيقا ُع
البحر
وانتف�ضتْ بوجه
ِ
ً
ظهر ال�سفينةِ
تاركة رعاياها على ِ
خطر
يف
ْ

بك كحفنةِ ريح
مزدحم ًا ِ

•�أو�س �أحمد �أ�سعد
غري ح ّبك
ن�صو�ص
وقراءة
ِ
العتمةِ
َ
حياكة
�أجيدُ
�
أ�شياءٍ
كثريةٍ
آخرها
َ
لي�س � َ
ّ
ال�شعر
••••
مفخّ ٌخ هذا الهواء
ال�سنبلة
بنوايا ّ
••••
�أنثى تبعدُ
َ
فرا�شة
م�سافة
ٍ
عن قلبي
ٌ
ق�صيدة م� ّؤجلة
••••
لتطمئن �إىل غفوت َِك
ّ
�أر�سلتْ
َ
حفيف غزالنِها
••••
لل�سنديانِ والزّ يتونِ
ّ
ُ
ثقافة تتجاو ُز
َ
�شكوك التّني
بع�صافري كثريةٍ
وفخاخ
••••
أرق
امل�شرقُ من � ٍ
القمي�ص
�أق�صدُ
َ
وله
املتدليّ من ٍ
ائر
�أق�صدُ الطّ َ
ُ
امل�سرف باقتدا ٍر

�أق�صدُ نهدَ ِك
••••
الع�شب
ُ
�ضفافك البي�ضاء
على
ِ
�أ�شبهُ
بـ “ خط�أ �إمالئي “
••••
ل�ستُ �أك َ
رث من ح�صاةٍ
َ
الع�شق
ت�سندُ خابية
ِ
عنب
�أو ح ّبة ٍ
غافلتْ عناقيدَ هَ ا
�شفتيك
وا�ستوتْ يف
ِ
••••
ت�شدّ ينَ جلا َم املاءِ
ينفر
ُ
أنفر يف وحدتي
و� ُ
كبئر عميق
ٍ
••••
ال حبقُ
يف ّ
ال�شرفاتِ
ٌ
ن�سمة
�شهقتْ
وتبخّ رتْ
••••
�سينحني مائي
ل ّأي قرا ٍر جريء
يت ُ
ّخذه م�ص ُّب ِك
••••
احلب
ر�صيدُ َنا من
ّ
ال يكفي للنّدم
ها خامتي
بيا�ض
�أ�ض ُعهُ على ٍ

فليكتب قل ُب ِك
َ
ما ي�شاء
••••
ُ
ذوات اال�ستدار ِة املاطرة
باح
يك�سرنَ
َ
قوارير ّ
ال�ص ِ
يح
الر
لت�ستحم
ّ ّ ُ
أنوثتهن
ب�
ّ
••••
َ
من هزّ
دالية احليا ِة
َ
لي�شرق كلُّ هذا العنب !!
••••
ُ
ه�شا�شت َها املزمنة
َ
تغريك بالفرا ِر
كعا�شق
••••
يح
ُمنحاز ًا للغةِ ّ
الر ِ
حنطة
�أح ّب ِك بيد َر
ٍ
�شال َّل �ضوءٍ ال ينام
حمت�شد
ع�شق
ٍ
تنّو َر ٍ
بالأرغفةِ ّ
وال�شعر
تطرزينَ حرويف
ّ
الرائحةِ
ِ
بنم�ش ّ
واال�ستواء
••••
ال ت�صرخ
َ
وتراك
هي ت�سم ُع َك
َ
ي�سمعك �أحدٌ
حني ال
وال يراك
�إنّها املر�أة
يا رجل

على �شفتي ...... ..ميوت احلرف م�شلوال
املنفي من وجهي
�أعد يل وجهي
ّ
 ......وحلم ًا كان م�أموال
ال�صور
فناداين ِب َجل َْجلة َك َنفْخ ّ
َ
يامقهور ياجمبول من هم ومن َحزن
�أال تدري ب�أنك ٌ
بيدق
رقعة من �أرد�أ ال�شطرجن
يف ٍ
ُمدّ ت خارج الزمن ؟
�أال يا �أيها الواين
زمن
ُثغاء زمانك الآين بال ٍ
ونب�ض الع�صرمرهونٌ ب�أجزاء الثواين
�أت�ستجدي �ضفاف الوقت
رت ًا َ
جم ّ
عجز فيك ()2
ركيك ُلبان ٍ
ُ
�ضفاف الوقت
ما ُيجديك �إن لب�ست
ثوب ربيعها الأحلى
وجاء الوقت َمزْ هُ ّو ًاعلى الأكتاف حممو ًال
 ........وعنك ارتد م�شغوال ؟
�أت�ستجدي �ضفاف الوقت
بعد طالقها �أمد الزمان على يديك ؟
ذهب
بريق الوقت من ٍ
ولي�س الوقت من ذهب ٍ لديك
نزيل الوهم َ ...ع ْ�صف ًا �صرت م�أكوال
َف َم ْن يف التيه ت�ســتجديه
�صار لديه ..المعقول هذا الع�صر معقوال /
-----------------------------ـ (ترتارو�س ) هي جحيم دانتي يف كوميدياه الإلهية.
ـ ( ُلبان ) = العلكة

َ�صبَاحُ الخَ يرِ
• حممد حممود ق�شمر
اح ا َ
ري َيا َور َد ًة
خل ِ
َ�ص َب ُ
َطوتِ املَدَ ى
اح َتي َها
ِب ِل ِ
ني َر َ
اح ا َ
ري َيا َور َد ًة
خل ِ
َ�ص َب ُ
َر َ�ش َف النَّدى
يب َوج َنتِي َها
من طِ ِ
وح
َع َلى ال َعهدِ َيا َور َد َة ُّ
الر ِ
َ�س َ�أب َقى
َحا ِر َ�س ًا َو َفا ِر َ�س ًا
لجِ َ بهَةِ املَجدِ
َو ُكح َلةِ ال َغدِ
ال�صالة
َو َترنِي َمةِ َّ
•••••
باح
فيِ ُط ِ
هر َّ
ال�ص ِ
هَ َت َف ُّ
ال�ض َحى
�شجانَ
ُي�سم ُِع الأَ َ
اب
َرندَ ال ِغ َي ِ
اف ال َوعدِ
َو َع َلى ِ�ض َف ِ
َقا َمت
زالم
لِل ُعو ِد �أَ ٌ
باب
بح ال ُه ِ
َك َ�ض ِ
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َّ
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يف
وج َعات
املُ ِ
ني ا َ
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�أُم ُلو َد الدَّ ِن َّيةِ
َوار َت َوى َ
حلنُ
ا َ
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ُ
ي�ص الأم ِن َيات..
َغ ِ�ص َ
بح ًا
ِزي َف ًا َو ُق َ
َكانَ َذ َ
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اك الطُّ ُ
ا َّلذِ ي لأَجلِهِ
َن َزفنَا
كر َمات
ِد َم َ
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ال�سيد (نوزي)
•لـ روجر هارجريفز
ملحة ملعرفة ما يجري
لديه دائم ًا رغبة ّ
حوله..
ُيقحم �أنفه يف �ش�ؤون الآخ��ري��ن� ..إذا ما
مر بالقرب من باب مغلق ...ف�إنه لن يقاوم
ّ
�أبد ًا رغبته بالنظر من ثقب ذلك الباب علّه
يكت�شف لأي �سبب ّ
مت �إغالقه ..وهو �أي�ض ًا
ذلك ال�شخ�ص الذي �إذا ما �صادف ظرف ًا غري
مفتوح ...ومعنون .و ُمر�سل ل�شخ�ص �آخر..
ف�إنه بب�ساطة �شديدة يقوم بفتحه ليطلع
على حم��ت��واه �إن���ه ال�سيد (ن����وزي) ال�سيد
(ال��ف�����ض��ويل)� ..إذا جل�س يف قطار وبيده
جريدة ما ..ف�إنه حتم ًا �سيقر�أ اجلريدة التي
يف يد امل�سافر اجلال�س قربه قبل �أن يفكر
بقراءة جريدته..
ب�إمكانك الآن �أن تتخ ّيل جيد ًا �أن ال�سيد
(نوزي) مل يكن �شخ�ص ًا ذا �شعبية يف بلدته
�إن �أح��د ًا مل يعجب بطريقته يف اختال�س
��ب �أح���د ذل���ك الف�ضول
ال��ن��ظ��ر ..ومل ي��ح ّ
يحب �أهل بلدته ذلك
الذي يحدّ ق به ..مل ّ
�أبداً ..ومل مينعه عدم حمبتهم ل�سلوكه من
اال�ستمرار يف �أن ينظر خل�سة ..ويحدّ ق
بف�ضول� ..أبد ًا  ..مل مينعه..
•••
ُيقيم ال�سيد (ن���وزي) يف بناء طويل..
�ضيق ..وذي �شكل م�ضحك يف بلدة ُتدعى
(تيدل ت���اون) ..ولقد ر�أى �أه��ايل (تيدل
تاون) هذه �أن ال�سيد (نوزي) �أ�صبح ف�ضولي ًا
زيادة عن اللزوم ..فعقدوا اجتماع ًا عاج ًال
ملناق�شة �أمره..
علينا �إيجاد طريقة ملنعه من �أن يكون
ف�ضولي ًا هكذا
هذا ما قاله ال�سيد (�شيب�س) جنّ ار البلدة
ذلك �صحيح
قالت ال�سيدة (وو�شر) التي تدير م�صبغة
(تيدل تاون) ..
علينا �أن نلقنه در�س ًا
لو �أننا ن�ستطيع التفكري ب�شيء ما ليتوقف
عن �إقحام �أنفه يف كل �شيء.
قال ال�سيد ( ْب َر�ش) الدّ هان ..وارت�سمت
على حم ّياه ابت�سامة وا�سعة..
(لدي
املرة
هذه
(�أن�صتوا) ..قال بتك�شرية
ّ
ّ
ّ
والتف اجلميع حوله لي�ستمعوا �إىل
خطة)
خطته..
•••
�صباح ال��ي��وم ال��ت��ايل بينما ك��ان ال�سيد
(ن�����وزي) ي�����س�ير يف ���ش��ارع (ت��ي��دل ت���اون)
الرئي�سي �سمع �صوت �صفري ي�صدره �شخ�ص ما
خلف �أحد الأبواب املغلقة..
(�إين �أت�����س��اءل ..ما ال��ذي يحدث هنا يا
ترى؟؟)
فكّر يف نف�سه  ..وعلى ر�ؤو�س �أ�صابعه ت�سلل
نحو الباب ..فتحه بهدوء �شديد وا�سرتق
النظر داخله ..و�إذ بـ طرط�شة خاطفة .لقد
كانت �ضربة فر�شاة رطبة �أ�صابت مبا�شرة
�أنف ال�سيد (نوزي) ..وغطّ ته بدهان �أحمر
المع..
�أوه يا عزيزي �إنني �آ�سف..
قال ال�سيد ( ْب َر�ش) الذي كان يقوم بطالء
الباب من الداخل..
�أرغم ال�سيد (نوزي) امل�سكني على العودة
�إىل املنزل ليجفف ويزيل الطالء الأحمر..
لقد كان ذلك �صعب ًا جد ًا وم�ؤمل ًا كذلك..
و�ضحك ال�سيد ( ْب َ��ر���ش) لنف�سه �ضحكة
خافتة ..لقد بد�أت اخلطة..
•••
بعد تلك احل��ادث��ة ب��ي��وم ..وبينما كان
ال�سيد (نوزي) ما ّر ًا �أمام امل�صبغة �سمع �شخ�ص ًا

ندة
•ترجمة :لودميال ّ
ما ي�ضحك على اجلانب الآخر من احلائط.
(�إين �أت�����س��اءل ..ما ال��ذي يحدث هنا يا
ترى؟؟)
ف��كّ��ر يف نف�سه ..ث��م وق��ف على ر�ؤو����س
�أ�صابعه و�ألقى نظرة من فوق احلائط..
و�إذ بـ ّ
ع�ضة موجعة مل�شبك غ�سيل �أطبقت
على نهاية �أنف ال�سيد (نوزي)
�أوه يا عزيزي� ..أنا �آ�سفة.
قالت ال�سيدة (وو�شر) التي كانت تقوم
بن�شر املالب�س الرطبة على حبل الغ�سيل
يف حديقة امل�صبغة خلف احلائط ..ونزع
ال�سيد (نوزي) امل�سكني م�شبك الغ�سيل وتابع
م�سريه وهو يف غاية احلزن على نف�سه وعلى
�أنفه الأحمر املت�ضرر..
�ضحكت ال�سيدة (وو�شر) لنف�سها �ضحكة
خافتةُ ..
اخلطّ ة تعمل الآن..
•••
يف اليوم ال�لاح��ق ..ك��ان ال�سيد (ن��وزي)
طرق
ي�سري قرب �سياج خ�شبي ..ف�سمع �صوت ٍ
عنيف..
(�إنني �أت�ساءل ..ما ال��ذي يحدث هنا يا
ترى؟؟)
ودب بهدوء �شديد حتى
فكّر يف نف�سهّ ..
نهاية ال�سياج وت�سلل ع�بره ..و�إذ ب�ضربة
�شديدة..
لقد كانت مطرقة �أ�صابت مبا�شرة �أنف
ال�سيد (نوزي)
اوه يا عزيزي� ..أنا �آ�سف..
ق��ال ال�سيد (�شيب�س) ال��ذي ك��ان يث ّبت
بامل�سامري لوح ًا خ�شبي ًا متقلق ًال..
و�أج��ب�ر ال�����س��ي��د (ن�����وزي) امل�����س��ك�ين على
ال��رج��وع �إىل البيت ح��ا ًال ليقوم بت�ضميد
�أنفه الأحمر املت�ضرر ..وارت�سمت على وجه
ال�سيد (�شيب�س) ابت�سامة عري�ضة ..لقد
كانت اخلطة ت�سري على خري ما يرام حق ًا..
•••
يف ال��ي��وم ال��ت��ايل ..وبينما ك��ان ال�سيد
(ن��وزي) يتم�شى يف الغابة �سمع �صوت ن�شر
�أخ�شاب..
(�إنني �أت�ساءل ..ما ال��ذي يحدث هنا يا
ترى؟؟)
فكّر يف نف�سه ..وان�سلّ خلف �شجرة..
لقد كان على و�شك �أن يلقي نظرة من وراء
ال�شجرة ح�ين خطر ل��ه �أن �شيئ ًا كريه ًا
ومخُ يف ًا قد يحدث لأنفه ..لذلك م�ضى يف
املرة ..دون �أن يكون ف�ضولي ًا..
طريقه هذه ّ
ُ
خلف ال�شجرة وقف ال�سيد (هريد) املزارع
وبيده املن�شار الكهربائي ..وعندما ر�أى �أن
ال�سيد (ن��وزي) تابع طريقه دون �أن يكون
ُمتطف ًال و ُم��زع��ج�� ًا��� ..ض��ح��ك ..و�ضحك..
و�ضحك طوي ًال ..لقد جنحت اخلطة...
و�أ�سرع ال�سيد (هريد) لريوي للأ�صدقاء يف
(تيدل تاون) ما ح�صل..
لقد جنحت اخلطة ف��ع ً
�لا ..لأن ال�سيد
(نوزي) �أقلع عن �أن يكون ف�ضولي ًاّ ..
وكف عن
التدخل يف �ش�ؤون الآخرين ..و�أ�صبح �صديق ًا
للجميع يف بلدته (تيدل تاون)..
هكذا انتهت احلكاية ..وبقي �أن تعلم �شيئ ًا
واحداً..
�إذا �شعرت يوم ًا برغبة �أن تكون (ف�ضوليا)ً
كما اعتاد ال�سيد (ن��وزي) فعليك �أن تتوقع
���ف
�أم����راً ..وه��و �أن���ك ل��ن حتظى �إال ب��ـ (�أن ٍ
متوجع) فقط..

الطريق �إلى النهر

9

•حممد �أحمد الظاهر
عند كل م�ساء  ,تغفو املدينة ال�صغرية وراء النهر  ,ب�أحالم �شتى و�أ�ضواء تتلألأ من بعيد  ,تنادي
امل�سافرين  ,يف قطار الليل تقرب لهم موعد الو�صول �إىل مدينة الرقة ,بينما يعزف ال�سكون على
ال�شاطئ الآخر عند قرية احلمرة  ,مو�سيقا توحي بالرهبة واخل�شوع والليل ي�سري هادئ ًا نحو الفجر ,
و�أن�شودة احلامل بال�سعادة واحلب تقرتب من نهايتها  ،وامر�أة جال�سة ترقب عن كثب كل �شيء من قمة
اجلبل الذي راحت ترتاخى عليه بيوت القرية .
وعلى الرغم من �أن نعيمة قد �شارفت على الأربعني من عمرها  ,بيد �أنها مازالت جميلة و�آثار ال�سحر
و اجلاذبية تربقان يف �أعماق جتاعيد حمياها ال�شاحب  ،رمبا بدت للبع�ض ب�أنها جمنونة لكرث بكائها
 !..تت�أوه من �أعماق قلبها حني تتذكر املا�ضي .
م�ساء رهيب ًا
ذلك امل�ساء الذي ت�صدّ عت جوانبه واهتزت حياتها به  ،من �صوت الطلقات املتتالية كان
ً
كيف حدث ال تدري ؟ بيد �أنها راحت ت�ستعيد كل حلظة مرت  ،فامل�ساء الذي راح يقرتب كعادته يف كل
يوم  ،و�صوت وردة رفيقتها مازال يرنّ يف م�سامعها  :هل جهزّ ت �شغل البيت يا نعيمة ؟
ـ �أجل يا وردة  ،والآن �سوف ننحدر �إىل النهر ،ولو �أن حمارتنا �أخذتها جارتنا لكن �سوف اذهب �إىل
عمتي و�أطلب حمارتها فلم يعد لدينا ماء وبعد ذلك ..
قاطعتها وردة التي مل تتجاوز ال�سبعة ع�شر عاما ً وهي تنف�ض �أطراف ثوبها من �أثر تربة الكوخ :
طبعا ً هناك من تهتمني به �أكرث من كل �شيء.
ـ �أنا �أخجل من هذا الكالم.
ـ �أرى اخلجل على وجهك.
ـ مل �أنت �شيطانة يا نعيمة ؟ �آه يا نعيمة �أمتنى �أن �أجد من يحبني ويهتم بي مثلك �أنت وحبيب فهو
�إن�سان مرتب و�أنت ت�ستحقينه
يومها ردت نعيمة التي كانت تكرب وردة ب�سنتني� :سوف جتدين ن�صيبك وحتبني ال�شخ�ص الذي
تتمنينه والآن دعيني من �أحالمك وام�شي معي .
�سارت الفتاتان �إىل النهر و احلمارة الهزيلة ت�سري �أمامهما وهي حتمل جوزين من البال�ستيك القا�سي
يتو�ضعان على ظهرها ,ويعب�أن باملاء كل عدة �أيام  ،وال تن�سى الفتاتان �أغاين احلب التي طاملا تغنيها
نعيمة و�صديقاتها يف �أعرا�س القرية.
يف طريق العودة ي�صادفها حبيب الذي يع�شق نعيمة ويحلم �أن يتزوجها بل �إنه كان يهرب من دوامة
يف املدينة لكي يلتقي بها و�إن كان ي�شعر بالع�صبية واالنزعاج �أحيانا ً عندما ي�شاهد نعيمة تتحدث
مع �أبناء عمها �أو خالتها يف الأعرا�س ،لكنها ما تلبث �أن متت�ص غ�ضبه بابت�سامة هادئة تفي�ض �سحرا
ً وحبورا ً ونظرة �صامتة مر�سلة من عينني خ�ضراوين فيهما بريق مالئكي  ،فيتنف�س ال�صعداء قائ ًال :
�ساحميني يا حبيبتي �أنا غيور جدا ً.
تبت�سم نعيمة وهي حتييه بحرارة وتظل وردة ت�سري الهوينى ريثما تلحق بها نعيمة التي اتفقت على
موعد مع حبيبها  ،فتبعتها على الفور.
ـ على ماذا اتفقتم ؟
ـ �آه يا وردة �أ�شعر �أن احلياة ت�صبح �سوداء ملجرد �أن يذكرين حبيب بالزواج ،ال �أعرف ملاذا ؟! والدي
يكرهه ويكره حتى �أهله؟
ـ ملاذا ال تعملني لأهلك حجابا؟
ـ عملت يا وردة ولكن من دون فائدة� ،شعرت �أن و�ضع وال��دي هد�أ لفرتة ولكنه عاد وانقلب مثل
ال�شيطان ال بل �أ�سو�أ مما كان عليه  ،على كل حال لقد تواعدت مع حبيب االثنني ليال ً  ،ولو �أين �أخاف
�أن ي�ستعجل والدي بالرد على عمي فهو قد وعده باخلري  ،ولكنه طلب منه �أن ينتظره لعدة �أيام .
ماذا �ستفعلني يا نعيمة ؟
ـ واهلل ال ادري � .أحيانا ً �أفكر باخلال�ص من هذه احلياة وال �أن �أتزوج ابن عمي .تتدحرج الدموع
ملتهبة من مقلتيها اخل�ضراوين وهي تتذكر كل �شيء .
يوم االثنني مازال بعيدا ً وعم نعيمة قد جاء �إىل والدها وطلب منه الإ�سراع بزواج ولده من نعيمة
فلم يجد الأب بد ًا من املوافقة بل �إنه بد�أ بالتجهيز للعر�س واتفقا على كل الرتتيبات الالزمة وحددا
موعد الزفاف وهو يوم الثالثاء � ،شعرت نعيمة باملوت يقرتب منها ب�سرعة رهيبة وراحت تبكي ب�أمل
 ،فكل �شيء �سينتهي وي�ضيع  ،بينما ردت والدتها قائلة :ال تبك لي�س بيدي �شيء �أفعله يا ابنتي .
وان�صرفت �إىل نداء الأب من اخلارج .
تتذكر كانت �ستزف غدا ً البن عمها  ،مل تبدُ عليها �أي عالمة من عالمات العرو�س بل كانت ت�شعر �أن
الغد �سيكون يوم موتها  ،وقد جاءت للقاء حبيبها وبعد حلظات جاء من خلف البيت حيث تكرث �أكوام
احلطب الياب�س  ،عرفته بالرغم من �شدة الظلمة  ،بكت حتى قبل �أن ترد على حتيته ،حاول تهدئتها
لكنها كانت تنتحب ك�أم فقدت ولدها الوحيد  ،وعلى الرغم من العطر املنبعث من �شعرها الفاحم ال�سواد
الذي راح يتدىل على منكبيها الرائعني  ،وحتى رجفات �صدرها اخلائف وهي تلت�صق بج�سده مل يكن
ذلك قادرا ً على �إثارته �أو حتى �أن يفكر بتقبيلها  ..غري �أن �صوت �أقدام تقرتب �أثار خوفهما .
التفت �إىل م�صدر ال�صوت  ،كان هيكل ال�شخ�ص القادم قد �أ�صبح قريبا ً  ،وفج�أة مزق �صمت ذلك
امل�ساء �صوت طلقات نارية � ،شقت �صدر حبيب الذي ا�سرتاح متكئا ً �إىل احلطب غارق ًا بدمائه.
انهارت يف مكانها واختفى ذلك الهيكل ب�أ�سرع من الربق ،مل تدرك نعيمة ما حدث ،وبقيت فاقدة
للوعي لعدة �شهور و�إىل الآن مازالت فاقدة للنطق لكنها تخرج م�ساء كل اثنني لتجل�س على تلك التلة
وتبكي.
كانت تت�أمل الطريق امل�ؤدي �إىل النهر و�أ�شجار الغرب على جانبي النهر ،كان ال�شيب الذي لون �شعرها
يذكرها مبا حدث.
بينما كان امل�ساء يعود هادئا ً مبو�سيقاه اخلالدة ليحفظ �أ�سرار الكون وينظم يف ظله احلاملني ق�صائد
الع�شق الأ�سطوري  ،لتظل نعيمة تت�أمله لتجد فيه بقية حياة لع�شقها  ،تعي�ش على ذكريات تتن�سمها
من النظر �إىل ذلك الطريق املعطر باملا�ضي بعطر ال�شباب املدفون حتت الرتاب.
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• حممد الفهد
و�أنا ا�سرتقُ الع َ
ال�صبح
ني لنو ِر
ِ
غمام ًا
تلب�س
أمل�س
قطرات من ماءٍ
ٍ
ُ
� ُ
ج�سدي
احلب يناد ُم ظ ِّلي َ
فوق
هل كانَ
ُّ
�سرير الوحد ِة
ِ
�أم �أنيِّ كنتُ �أما�شي قلب ًا �أتعبني
حتَّى هطلتْ َ
ُ
الغيمة َ
فوق عيوين
تلك
وانك�شفتْ � ُ
أحوال الكلماتْ
هل �أ�سر ُد هذا �أم � ُ
الروح
بوح
أترك َ
ِ
لذاكرتي
َ
تغيب احل�ضر ِة عن
ني
ح
فيها
�
أ
يتفي
كي
ُ
ظ ِّلي
أتابع ما َ
ُ
أظلُّ
املنهك من
�
و�
قال اجل�سدُ
ُ
�صوت
ٍ
حرقته
وتهرب من
العمر
ميناء
يجرح
ِ
ِ
ُ
ُ
َ
الأ�صواتْ
لت�صبح كلماتي
رب
َ
�س�أروح �إىل ليلِ احل ِ

•�أحمد �أ�سعد احلارة
�سجود ًا ر َّكع ًا �أَن�ضا َء قومــي
ُ
ف�إن الرو َم تهـــوى الراكعينا
قلوب
لقد ختم الإله علــــــى ٍ
�أ َبتْ �أقفا ُلها الفتـــــــــح املبينا
فال واهلل قـــــــد ِع ْ�ش َنا ُ
و�ش ْف َنا
زمان امل�ؤمن َ
َ
ني الكافــــــرينا !؟
نا�س
�أولئك ال �أُ َن ٌ
ا�س فــــــي �أُ ٍ
�أولئك فــي الكتاب اخلا�سرونا
كبد ور� ٍأ�س
هنا وهناك فــــي ٍ
ركابَ اجلاهـلـيـة يركــبــونا ؟!
ُ
واملوت ع�س َكر باملنايا
هنا ـ
فما جـــــــاز الدويُّ به الطنينا
امل�سجى
حتدّ ى اهلل بـ” َ
اجل�س ِد ّ
َ
ينهقون وي�صهلونا
جيو�شــــــــ ًا
به كان اخللــــود –وال منايا
خلــــــــــــــو َد م َّقتل َ
ني م�صلَّبينا
علي ..
وم َّنا فـــــي اخلوارج يا ٌّ
َ
“نهروان” تخو�ض فينا؟!
�أَ اَل من
•••
ُ
ني
أنا�س ُر َّح ٌل
� ٌ
وبيــــــــــوت ح ٍ
عائدينا
وهَ ْي َت لهم � ..أال مـــن ِ
وهَ ْب هبطوا من الع ْل َيا وجا�ؤوا
�أمَا ُق ْم َنا مـــــــن ال�سفلى وجينا
معادلة الذيــــــــــن بدوا فبادوا
فما �أنا مـــــــن معادلة الذينا ؟
�أنا املوت احلياة ـ وذاك َجمعي
�أَ َح ُّب �إ َّ
مما يجمعـــــــــونا !!
يل ّ
ُ
الزلت عُ ْمر ًا
دم�شق �إىل املدى ـ ِ

شعر
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ليلُ الحبر
حب
ورد َة ٍّ
يتدف�أُ
العابر نور ًا
منها
ُ
َ
تتناثر َ
ترتق
دفاتر �أ َّيامي حتَّى
فوق
ِ
ُ
ما �صا َر خراب ًا يف روحي
ال�شعر َّ
لعل تراب ًا
درب
ِ
وت�سافر يف ِ
َ
الع�شب حبوراً
ري
ُ
يقر�أ �أيامي في�ص ُ
وحيا ْة
الريح َّ
لعل امر�أ ًة
درب
ْ
قد �أبقى يف ِ
ِ
ومت�سك قلبي ثانيةً
ُ
الوقت
باب
ِ
تفتح َ
ُ
ف�أرى �أنيِّ ما زلتُ هنا � ُ
أم�سك َّ
كف املعنى
أ�سبح منت�شي ًا
أروح ل�شاطئ لوعتنا � ُ
و� ُ
و� ُ
عال
أقول
ب�صوت ٍ
ٍ
ُ
يوقظ �أحالمي
هذا ميال ُد نها ٍر
البوح يز ِّينُ ذاكر َة
ف�أرى فرحي
عندَ
ِ
ال�سنواتْ
ف�أنا � ُ
َ
ال�صيف امل�شب َع بالنو ِر
أعرف �أنَّ
ُ
ً
مت�سك
ودروب خريفي
ا
بعيد
ل
يروح ا
آنَ
ُ
ُ
بالوقت
ِ

ِّ
يفهم
كظل مدائننا ف�أنادي غيم ًا قد ُ
درب ف�ضائي
َ
�إنيِّ
كزجاج وحزينٌ كمرايا
منك�سر
ٌ
ٍ
الروح جروح ًا
ِ
كقطا ٍر هربتْ �أ�ضال ُع ال�سك َِّة من دورتها
َ
فتناثر قطع ًا �أو
بحر راحتْ
موجة ٍ
َ
تبكي عندَ الرملِ
روح
فطارتْ منها دمعة ٍ
وجد ك�سرتْ َ
اخلطواتْ
َ
الغربة �صارتْ ج�سد ًا
�أنَّ
ير�سم َ
جتاعيد ِّ
الكف ف�أم�شي
�صوت
ِ
ُ
الظهر
حمني
ِ
َ
الوقت بظ ِّلي
أ�سماء
�
أراقب
ِ
� ُ
َ
َ
فك�أنَّ املمحا َة الأوىل �أخذتْ
�صوت
الن�شو ِة
ُ
�صرت �ضعيف ًا
من ج�سدي ح َتى
َ
الغيم وما َ
ترك الناي ِّ
بظل
�شيوخ
مثل
ِ
ِ
املر�آ ْة

دم�شق � . .إلى المدى ؟!
َ
وغ ْمر ًا �ســـــ ْل َ�ســــ ًال للواردينا
�أيا ْب َ
نة قا�ســـــــــيون  ،وال �أُبايل
ُ
دم�شـــق  -القاعدينا
 �إذا قامتبيت اهلل عـ�شــقـ ًا
�ألـــم َن ُك ِمل َء ِ
�ألــــم َن ُك َّ
حــط ًة للـ�ســــــالكـينا
(�سواءٍ )
�ألـــم َندْ ُع ال ِع ِزينَ �إلـــى َ
ولـــــم َن ُك مـر ًة تلك ال ِع ِزينا ؟!
ُ
حلفت وفـي الر�ؤى ُح ُب ٌك توالت
و�أجنحة الر�ؤى ْ
تطـوي القرونا
�سنم�شي وال ُعيونُ َب ِريـــدُ
قــلــب
ٍ
لتقيه  ..ويَلتقينــــا !
عَ ــ�ســانـا َن ِ
�أَ َل ْ�س َنا خ َري مــــــن ركب املطايا
ومل � َأمد ْح -ومن ركب ال�سفينا
كون
فكيف اليو َم ِ�صر َنا �س ْق َط ٍ
وكـيف  .وكـيف ي�أ ُك ُلنا بنونا!؟
�أمن هـــــــــــذا نعود �إىل هُ َويذا
اجليم �سينا •
دعوين..ال يطيق
ُ
•••
ب ْ
اغرتابك ؟ قلت مه ًال
تقـــول مِ َ
َ�س ِلي الورقا َء ْ
..واغرتب ا ْبنُ �سينا
أرف مـع ال�شـــــ�آ ِم – ّ
� ُّ
عيد
وكل ٍ
ُ
ول�ســــــت �أرى بنينا ؟!
�أرى �أُ ّم ًا
أرف مــــع اخليال َّ
� ُّ
الط ْل ِق حين ًا
و�أَ ْر ِ�سف فـــي احلديد ال َق ْي ِد حينا
وما قولــي كذا ؟ و َ
يل امل�شاكي
�أخو�ض بــــــــها �ضبابَ النافثينا
�أ َل ْ�ست ا ْبنَ الر�ســــاالت انت�ساب ًا
إن�ســـــــــان دينا
وح ْ�سبي وحد ُة ال
َ
ِ

وح ْ�سبي مـــــن �ش�آمي ال �أالقي
َ
لها كفو ًا يكــــون  ..ولن يكونا ؟
ُ
دم�شق �إىل املدى ـ ال ز ْل ِت فينا
كتاب ًا �أو �شـــــــــــهيد ًا �أو عرينا
�أَ ِمن ذات الر�ســـــــالة ت�شتك َ
ني ؟
َذوب لنا حنينا؟!
�إىل «الأق�صى» ي ُ
فال َ
َ
وحيد قلبـــــي
الرتاب
خان
ُ
وهل مل َكتْ يدا ُه �أن يخـــــــونا ؟
وال بردى ترافدُ ُه البواكـــــــــي
باجلواب ال�ســــــــائلونا :
و�أعياِ
«الغرب» يخ�شى من �شروقي
ملاذا
ُ
فيه حتى الالجئينا؟!
ويخ�شــــى ِ
ُ
بت ُقد�س ًا
وط ِ
دم�شق �إىل اخللود ِ -
َ
جوالن �ِ ،سينا
دم�شق ًا  ،تدمر ًا ،
ل ِو ْ
اخ َتار الإله �إليه �شعب ًا
امل�ص َط ِفينا !!
لك ّنا يف ال�شعوب ْ
• هوام�ش «�أدبيّة» :
�- 1أَمع ََن النظ َر � ..ض َّي َع ْت ُه الأ�ضوا ُء
الكاذبة ! ا�ستغاث بالرحم الأوَّل :
�أُمّي � .أمّي حوّاء  ..ا�سمحي يل بالعودة !!
- 2نظر �إليها � ..أ�سَ ر ُه اجلما ُل ! �أَ�سَ ر
الآ�سر َة  ..ا�سْ َتو َْط َنها !!
�صارت بحكم !! Real Low :؟
- 3نظر �إليه م َّرتني -ر�أى يف الأوىل
�صهيون َّياً ي َت َخبَّا بقمي�ص كنعان ؟!
 ر�أى يف الثانية كنعان َّياً َّيتمطى بقمي�ص
�صهيون ؟!
 -تق َّي�أَ عي َني ِه َ .نا َم ُه اللي ُل ..

في محراب
الأنثى الخالدة
• تي�سري �إبراهيم امل�شعل
من �أجلك
عينيك
من �أجل
ِ
قتلته ..وكان ملهمي حني
دفنته غراب!
وقبل �أن يغور يف الرتاب
ملحت يف عينيه �شارة العتاب
قر�أت يف راحته املرخية
الأع�صاب
قر�أت هذه العبارة
«يا رحمة لل�سماء
ً
ياغيمة عذراء
ا�سقيه قطرتني
فالهجري
يظلل الف�ضاء
ولن يرى مع ال�سحاب
�سوى �سراب”!
كان �أخي
لكنني دفنته
عينيك
من �أجل
ِ
وما ذرفت دمعة
ً
�صدفة
وعندما مررت عنه
وما انق�ضت �أعوام
�أب�صرت ورد ًة
تخرج من بني الركام
ناهديك
قطفتها ...علقتها يف
ِ
� ُ
جانبيك
�سر خبئت يف
ِ
ألف ٍ
وال�سر ناءٍ وعميق
منحتني ت�سا�ؤ ًال و�شعر
خ�شبة و�صخر
ٍ
ُمعل ٌّق �أنا
ال ال�صدر �ضمني وال اخل�صر
�ألقيتني يف عتمة احلانوت
�أ�ستجدي اخلمر
�أنتظر الفجر
و�أنتِ ت�سخرين!
ً
�أكربتِ ّ
دمعة
يف
ثلج ٌ
ية �أنتِ
ّ
�صخرية الف�ؤاد
فما خفقتِ وما رحمتِ
ت�شردي احلزين!
عينيك
�أنا الذي من �أجل
ِ
�أن�شدتك الأ�شعار
رحلت يف القفار
ُجلت يف البحار
بحثتُ عرب الليل والنهار
عينيك
وحينما قتلته من �أجل
ِ
ً
دمعة
وما ذرفت
ال َّ
�شك كان ملهمي الدمار

قصة

•حممد احلفري
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نخلة ناظم

تلك ظروف حالكة و�صعبة مر بها ناظم،
و�أح�س�ست بها بحكم �صداقتنا وما كان بيننا،
و�أن��ا ما حييت وحتى يغيبني املوت لن �أن�سى
عينيه وهما تتوقدان كجمر بعد �أن بكى وناح
حتى �شبع وارتوى رغم ما كان على عيني من
غ�شاوة �ضيعت علي ّ الكثري مما حدث يف تلك
الليلة.
وها �أنذا �أ�سامر ذكريات مرت � ،أ�سرتجعها
وحيدا ً يف غياب �صديقي ،ال مل �أك��ن يوما ً
وحيدا ً  ،ناظم ال يغيب  ،دائما ً معي  ،ي�سكنني
 ،يقيم يف قلبي وال يرحل  ،ناظم مل ميت �إنه
حي� ،أنا مت�أكد من ذلك ،الفنان يبقى ب�آثاره
ُّ
ولوحاته و�أعماله الفنية اخلالدة.
لوحات ناظم وذكرياته� ،أعماله املنجزة
والتي مل تنجز ،م�شاريعه وخمططاته وحتى
�أفكاره جميعها تركها �أمانة لدي ريثما يعود
من �سفره ،و�أن��ا عندما �أع��ود من �سفري هذا
�س�أقيم له معر�ضا ً ورمبا �أقيمه با�سمي هذه
امل��رة ،ف�أنا يف كثري من الأح��ي��ان �أ�شعر �أنني
ناظم رغم �أنني ال �أمتلك عبقريته يف الر�سم
وجماله حني يكون حزينا ً.
ت���أك��دت من ه��ذا الكالم يف �آخ��ر زي��ارة يل
�إىل امل�شفى برفقة والدتي حيث اقرتبت مني
�إحدى العامالت هناك وقالت �شبه هام�سة:
هل �أنت عراقي؟
وعندما �أجبتها بالنفي زمت �شفتيها تعجبا
ً وم�ضت.
يف اليوم التايل عندما عدت لأ�ستف�سر عن
�سبب �س�ؤالها قالت� :إنني �أت�شابه مع رجل من
العراق مر يف يوم ما على هذا املكان .ثم �أكدت
�أن ال�شبه بيننا ي�صل حد التطابق ،لي�س يف
ال�شكل فقط  ،و�إمن��ا يف طريقة الكالم �أي�ضا
ً .وقالت �أي�ضا ً � :إنه كان قليل الكالم ودائم
ال�شرود ،وقد كان ير�سم حتى �أثناء مر�ضه
ووجوده يف امل�شفى.
عندها كدت �أجزم �أنها تتحدث عن �شخ�ص
�أعرفه جيدا ً  ،وال �أكاد �أف�صل نف�سي عنه يف
كثري من الأحيان.
يف الأي��ام التالية اعرتفت يل �أنها �أحبته
من كل قلبها .فقدرت ذلك و�أكربته فيها ،فمن
يعرف ناظم يجب �أن يحبه ،وعرفت �أي�ضا ً �أنها
ق�صدتني �أي�ضا ً � ،أنا الذي توحدت مع ناظم
و�أ�صبحت �أقلده يف كل كبرية و�صغرية.
كثريا ً ما كنت �أح��دث ناظم عن �أم��ي وعن
وح��دت��ه��ا ،وع��ن رف�ضها التخلي ع��ن منزلنا
الطيني القدمي .ورد ًا على حديثي كان ير�سم
نخلة وح��ي��دة يف و���س��ط ال�����ص��ح��راء .وحني
�أح��دث��ه عن طمع الطامعني يف منازلنا ويف
كل �شرب من �أرا�ضي البلدة كان ير�سم النخلة
ذاتها وبالقرب منها رجل يحاول الهرب من
جمموعة رجال يرتدون “الكاو بوي” ومعهم
�أ�سلحة حديثة.
ناظم ج�سد تلك النخلة بع�شرات اللوحات،
حيث تكون وحيدة يف �أغلب الأحيان ،لكنها يف

الديك
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•د.جرج�س حوراين
�شكل خمتلف عن الآخر .فمرة مائلة لليمني،
و�أخرى للي�سار وتكاد �أن ت�سقط ،ومرة ياب�سة
ج���رداء ،و�أخ���رى مقطوعة من اجل���ذور ،ويف
غريها ت�شتعل فيها ال��ن�يران من جهة بينما
تنمو فيها �أوراق و�أغ�صان جديدة من اجلهة
الأخرى.
مرة غ�ضبت من هذه النخلة التي ر�سمها
يف ل��وح��ات ك��ث�يرة ،لكنه ق��ال ب��ه��دوء وك�أنه
ير�شوين كي �أ�سكت � :أمك كانت وحيدة ،و�أنا
�أي�ضا ً وحيد� ،أو �إن �شئت كوخ �أمك �أو منزلها
الطيني كان وحيدا ً مثل هذه النخلة ومثل
العراق �أي�ضا ً.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اق��ت��ن��اع��ي و���س��ع��ادت��ي
بجوابه ،فقد انتابني للحظات �شعور �أن ناظم
كان فنانا ً يكرر نف�سه يف الكثري من اللوحات،
وقد يكون م�صدر هذا الإح�سا�س �أنني �سمعت
مرة من �أحدهم �أن �شاعرا ً عربيا ً قد �صدرت
له ع�شرات املجموعات ،لكنه على الرغم من
ذلك مل يكتب �سوى ق�صيدة واحدة .فهل كان
ناظم مبدعا ً م��ن ه��ذا ال��ن��وع؟ .وه��ل اقت�صر
�إبداعه على لوحة واحدة ؟ ال �أعتقد ذلك،
فهو فنان متعدد امل��واه��ب .هو �شاعر ولديه
جم��م��وع��ت��ان ���ش��ع��ري��ت��ان ،ول��دي��ه جمموعة
ق�ص�صية ،ورواي��ة �شهرية� ،إ�ضافة �إىل حبه
للم�سرح  ،لكن كفة الر�سم والفن الت�شكيلي
عموما ً كانت هي الراجحة وهي التي تطغى
على بقية ما لديه من مواهب كانت �ستظهر
مع تقدم العمر ون�ضوج التجربة ،غري �أن يد
القدر قد قطعتها لتبقى ذكرى يدقها الن�سيان
بناقو�سه.
كان يرف�ض بيع لوحاته ب���أي ثمن ،لكنه
فعل ذلك يف �أوق��ات ع�صيبة مرت عليه .كان
يردد حمزونا ً  :هذه البالد ال ت�صلح �إال لبيع
اللفائف وحفاظات الأوالد والن�ساء .وعندما
كنت �أ�س�أله عن ال�سبب كان يقول� :إن �أغلبهم
ال يتقنون �سوى �أك��ل الطعام والتنا�سل� .أو
همهم يف بطونهم وما حتتها .
مبعنى �آخر ُّ
بعد بقائي مرافقا ً لوالدتي فرتة ال ب�أ�س
بها يف امل�شفى ،وبعد �أن توطدت عالقتي بتلك
الفتاة التي تعرف �إليها ناظم �أثناء دخوله
للعالج  ،قالت يل �إنه قد طلب منها �أن ترق�ص
له على �أنغام مو�سيقى ن�شرات الأخبار .عندها
�أدركت حجم احلزن العميق الذي كان يعت�صر
روحه .
يومها راودين الفرح للحظات ،وهي تخربين
�أنه �سيعود ،لثقتي ب�أن ناظم �إذا وعد �صدق،
وكدت �أن�سى �أنه قد ذهب يف طريق ال عودة
منه وال رج��وع لكنني �أدرك���ت الآن ويف هذا
الزمن الع�صيب بالذات ملاذا كان ير�سم النخلة
ذاتها ب�أ�شكال خمتلفة وملاذا ر�سمها ذات مرة
م��ع رج��ال ي��داف��ع��ون عنها وغ�يره��م يحاول
الهرب من جمموعة رج��ال يرتدون « الكاو
ب��وي « ومعهم �أ�سلحة حديثة يطلقون منها
النار ب�شكل ع�شوائي.

عندما انتهى من االمتحان ،اجته قا�صدا بيتَ �أخته يف الريف .كانت قد �أغرته
بهذه الزيارة هكذا »:تق�ضي عند �أختك التي حتبك عدة �أيام ،ترتاح فيها من �ضجيج
املدينة ،وتدلل رئتيك بهواء نقي عليل ،وتنام كما ت�شتهي-و�أعرفك كم حتب النوم-
هنا ال �أحد يعكر �صفو �صباحك .تغفو وتغفو كما يحلو لك ،وماذا بعد� ،أطبخ لك
�أكلتك املف�ضلة» كانت حري�صة �أن تقنعه بزيارتها لقد ا�شتاقت �إليه ،فهو نادرا ما
يطل عليها .وهكذا وجد نف�سه يف بيت �أخته م�ست�سلما لإغراء النوم ،و�ضاربا بعر�ض
احلائط باقي الإغراءات ،فماذا يهمه من �أمر رئتيه� ،أو جهازه اله�ضمي ،لديه قناعة
�أن كل ع�ضو يف اجل�سم ُخ َ
لق ليقوم بوظيفته على �أكمل وجه ،و�إال عليه �أن ميوت،
فالرئتان خلقتا لتنقيا الهواء ،ولي�س لهما غري هذه الوظيفة ،ولي�س من املنطقي �أن
يق�ضي املرء حياته مهاجرا من مكان �إىل �آخر كي يبحث عن هواء نقي ،كي يريح
رئتيه! تب ًا لهما وقتها ،ما فائدة وجودهما يف اجل�سم؟ وكذلك الأمر بالن�سبة �إىل
اجلهاز اله�ضمي ،عليه �أن ي�ستقبل �أي طعام ويتعامل معه بحيث يخدم باقي الأجهزة.
لكن النوم ،ال �شيء يفوقه جماال ورق��ة� ،آه ما �أعذبه وهو يت�سلل ب�صمت ،ي�سري
الهوينى ،ويبد�أ مبداعبة عينيه ،فرتتخي مفا�صله ،وي�ستويل عليه التعب اللذيذ،
ويرحل �إىل دنيا �سعيدة .عندما كان �صغريا كان الأه��ل ي�سمونه « تنبل نوم» ويف
احلقيقة منذ وقت طويل مل يعد ي�ستمتع بهذه النعمة .املدينة هي مكانه املف�ضل،
و�أفقه املحبب ،وال م�أخذ له عليها �سوى ذاك ال�ضجيج الذي يقتحم غرفته باكرا،
فيكهربه طوال النهار ،ك�أنه ينام يف ال�شارع .كم فكر بحل منا�سب ،لكنه مل يجد .من
امل�ستحيل تغيري البيت .ولذلك جاءت دعوة �أخته يف الوقت املنا�سب ،فقد َّ
مل من
�سهر االمتحان ونكده ،ويحتاج فعال �أن يدلل ج�سده بنوم عميق . .و�أخذ يح�سب كم
خ�سر من �ساعات نوم ،وقرر �أن مي�ضي عند �أخته �أطول فرتة ممكنة ،تتحمل فيها
حماقاته ،كي يعو�ض ما فاته .وملا و�صل ا�ستقبلته �أخته كملك .وقالت له »:ا�ستن�شق
هواء طريا ،عبئ �صدرك ،قدر ما ت�سطيع ،وبعد قليل ،يكون طعامك املف�ضل جاهزا».
ُ
وعدت به من
كانت تتكلم ب�سرعة ،وكان ي�سمعها وهو ي�ضحك »:كل هذا لن يقارن مبا
نوم عميق» .قالت له« :كربت وما زلت مغرما بالنوم .املرء عندما يكرب ،يغرم ب�أ�شياء
�أخرى على ح�ساب النوم» رد عليها� »:إال �أنا . .مل �أجد �شيئا يناف�س النوم يف �إ�سعادي»
قالت له وهي تتذوق الطعام :هذا .و�أ�شارت �إىل لقمة الطعام .وراحت ت�شمها .ما
�أطيب رائحتها! قرر �أال يدخل يف نقا�ش مع مد ّر�سة مادة الفل�سفة يف ثانوية القرية.
وماذا لدى مدر�سي هذه املادة �أكرث من حبهم للجدال .لن ي�صمد �أمامها ،وهو �أ�صال مل
ي�أت �إىل هنا كي يجادل .جاء لغاية واحدة ،وهي النوم ،يف هذا اجل ّو الرطب .كم
�سيكون �سعيدا ،وهو يغمر نف�سه باللحاف ،ويتوه يف �أحالم عبقة .ومل يعرف كيف
خيم الليل ،ما �أبط�أ قدومه يف الريف .لكنه ما �إن و�ضع را�سه على املخدة حتى دهمه
مالك النوم م�سرعا ،وطار به بعيدا. .حلق معه حتى ابعد كوكب ،ولكنه �سقط فج�أة
على �صوت ديك طائ�ش .انتف�ض يف �سريره ،كمن ل�سعته �أفعى .والزال الديك يطلق
�صوتا � ّ
أج�شا ،مرعبا .فتح النافذة ،مل ت�شرق ال�شم�س بعد ،اين الديك ،كي يرميه
بحجر يحطم بها را�سه العفن .مل يجده .توقع كل �شيء يف هذه الزيارة �إال هذه
املفاج�أة ،وراح يفكر من �شدة غيظه ،ملاذا ي�صيح الديك يف مثل هذا الوقت؟ من غري
املعقول ان يكون قد �صغّر عقله كي يعمل منبها للب�شر ،ومن غري املعقول �أي�ضا �أن يكون
معتربا نف�سه �صاحب �أجمل الأ�صوات ويريد �أن يتباهى. .ملاذا ي�صيح هذا اللعني �إذن؟
�أخته التي ر�أته جال�سا على �سريره ك�أنه يف م�أمت� ،س�ألته :ملاذا ا�ستيقظت باكرا؟ هل
هي عادة االمتحان؟ �أم م�شكلة تغيري ال�سرير؟ رد بجفاء :كيف ميكن للمرء �أن ينام
بوجود ديك مزعج ،ال يحرتم �أحدا؟ �ضحكت :وهل �أزعجك �صوت ديك اجلريان!
تنهد� :أزعجني. .؟ كهربني �أكرث من �ضجيج املدينة .لكن باهلل عليك ،قويل يل ملاذا
ي�صيح الديك؟ رنت �إليه بعينني حادتني :ملاذا ي�صيح! �إذا كان الديك ال ي�صيح ،من
يحق له �أن ي�صيح؟ زوجي مثال . .و�ضحكت ،وتابعت :كنتُ �أمزح ،علم نف�س احليوانات
يخربنا �أن الديك ي�صيح كي يعلن �أنه الوحيد يف ال�ساحة .هل عرفت الآن؟
رتب حقيبته ،وقرر العودة �إىل املدينة .فمادام الديك يريد �أن يعلن كل مرة �أنه
الوحيد يف ال�ساحة ،فهذا يعني �أنه لن ينام وال ليلة ،ومن احلماقة �أن يبقى.
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قراءات

ّ
الظل"
نظرات يف "رايات

•د .عدنان حممد �أحمد
«راي���ات الظل» عنوان املجموعة ال�شعرية
الأخ�ي�رة لل�شاعر وفيق �سليطني��� ،ص��درت عن
الهيئة العامة ال�سورية للكتاب ع��ام .2017
وهي ت�شكّل عالمة مميزة يف جتربته ال�شعرية،
وتنم عن حيويته الإبداعية التي تزداد ت�ألق ًا،
ّ
ق�صيدة بعد ق�صيدة.
وع��ن��وان املجموعة «راي����ات ال��ظ��لّ » يدعو
�إىل الت�أمل ،ال بو�صفه عالمة مت ّيز املجموعة
من غريها� ،أو ت�ستثري الرغبة يف الك�شف ع ّما
تخبئ خلفها ،ب��ل بو�صفه بنية لغوية ذات
داللة ترتبط بالفعل املحرك للإبداع .ف�إ�ضافة
ال��راي��ات �إىل ال��ظ��لّ  ،وتعريفها ب��ه ،مينحه
وج��ود ًا موازي ًا للحقيقي ،ال��ذي ال يقوم الظلّ
�إ ّال بوجوده .ولأنّ الراية تقرتن بالن�صر ،يف
العرف اللغوي والوجدان ال�شعبي ،ف�إنّ «رايات
الظلّ » تعني انت�صاره ،بل انت�صاره ال�ساحق؛
لأنّ ث ّمة رايات ال راية واحدة .ولكن ،هل تعني
انت�صاره على احلقيقي ،الذي هو ظلّه؟ �أم تعني
جمرد ظلّ ؟ �أم تعني....؟.
انت�صاره على كونه ّ
يرتكنا ال��ع��ن��وان ،وال�شاعر ،يف مواجهة مثل
ه��ذه ال��ت�����س��ا�ؤالت التي ق��د نتل ّم�س ،بغمو�ض،
جواب ًا� ،أو �أجوبة ،عنها يف ال�شعر الذي ت�ض ّمنته
املجموعة .و�أق��ول :بغمو�ض؛ لأنّ هذا ال�شعر
مثقل ب�أ�سئلة �أخ���رى معرف ّية ،حتفزنا على
الرحيل يف �أفق املعرفة ،وال يكاد ال�س�ؤال يغادر
ن�ص ًا من ن�صو�صه .وك�أنّ كلّ �شيء راح يبدو لوفيق
ّ
�سليطني غام�ض ًا وملتب�س ًا ،وقمين ًا بالت�سا�ؤل.
�أو لنقل يبدو للجميع غام�ض ًا وملتب�س ًا؛ �إذ �إنّ
الـ(�أنا) املت�سائلة جماع ّية بقدر ما هي فردية.
�أ ّول ما يلفت يف هذه املجموعة غياب عنوانات
الق�صائد؛ فالق�صائد-با�ستثناء الأخ�ي�رة-
عنواناتها ت��واري��خ ،ت��ب��د�أ ب��ـ ،2016/3/10
وتنتهي بـ  .2016/5/9وك�أنها بذلك تدعونا
�إىل قراءتها بو�صفها وحدات جزئية تكت�سب
بوح بع�ضه
معناها بو�صفها ك ًّال واحداً ،ال ُيفهم ُ
�إ َ
ال بالإ�صغاء �إىل �أبعا�ضه الأخر .و�أجر�ؤ على
ت�ضم ق�صيدتني فقط� ،أو
القول �إنّ املجموعة
ّ
فلنقل خطابني �شعريني – بو�صفهما قولني
�شعريني يكثّفان ح�ضور ال�����ش��اع��ر ،ويعلنان
الن�ص -الأول منهما يبد�أ بـ /3/10
انفتاح
ّ
 ،2016وينتهي بـ ،2016/4/15والآخر يبد�أ
بـ ،2016/5/9وتنتهي املجموعة بنهايته.
وهذا الآخر هو خطاب/ق�صيدة حتمل عنوان
«بعد الع�شاء الأخ�ير» .والع�شاء الأخ�ير -كما
جاء يف العهد اجلديد -هو ع�شاء عيد الف�صح
اليهودي التقليدي ،وك��ان �آخ��ر ما احتفل به
يتم اعتقاله
ي�سوع امل�سيح مع تالميذه ،قبل �أن ّ
املهم �أن نتذكر
وحماكمته و�صلبه .وقد يكون من ّ
ذلك ،ونحن نته ّي�أ لدخول عامل الق�صيدة .وهو
عامل منبثق من �إح�سا�س وفيق �سليطني بعبثية
انتظار والدة �ضوء يف ع��امل ي�صوغه الظالم،
وميلأ �ساكنيه يقني غريب بقدرة الظالم على
الإ�ضاءة.
يقدم �سليطني ملجموعته بقول له« :العتمة
امل�ضيئة ال ت��خ��ت��زل ،وال يف�صح عنها �سوى
ظ��ه��وره��ا...ال��ذي ه��و ع�ين االح��ت��ج��اب» .وهو
قول �-إذا �أ�ضفنا �إليه عنوان املجموعة ،وغياب
عنوانات ق�صائدها -يجعلنا نتهي�أ لدخول عامل
�شعري ت�سري يف بنياته نفحات �صوفية ،بو�صفها

وعي ًا بالذات والعامل .وهي
نفحات ال ّ
تكف عن �إع�لان
ذات���ه���ا ب��و���ص��ف��ه��ا ع�لام��ات
انتماء �إىل �ضرب من ال�شعر
��ا���ص يف وعي
ل��ه نظامه اخل ّ
ال��ع��امل ،وحيازته جمالي ًا.
وه��ذه لي�ست دع��وة لقراءة
املجموعة يف �ضوء مقوالت
�صوف ّية ،باملعنى املتعارف
ع���ل���ي���ه ،ف��ل��ن�����ص��و���ص ه���ذه
املجموعة عنا�صر تكوين ّية
مت��� ّي���زه���ا م����ن ال��ن�����ص��و���ص
ال�صوفية ،ولكنّها يف الوقت
نف�سه تربطها بها باحلركة
ال�شوق ّية نحو احلقيقة ،مع �إدراك الفارق بني
احلقيقة ال�صوفية ،واحلقيقة التي تتطلّع �إليها
هذه الن�صو�ص ،واجت��اه الزمن ال��ذي تتمو�ضع
فيه كلّ منهما .وميكن �أن نقر�أ مثا ًال على ذلك
املقطوعة الآتية:
َ
وقال يل:
احرتقتُ يف َّ
ال�شبيهْ
فال تك ُْن يف �آيتي،
تكن عالمتي،
وال ْ
وال َتك ُْن...
�أعطا َ
ين الإ�شارةْ!
كنتُ بهِ �أراين،
�صار يراين بي...
اخلفي ،والآية املنارةْ.
يف ال�شار ِد
ْ
.................
�أعطيتُه الإ�شارة!.
التحرر مما
التفرد هي نزوع نحو
الرغبة يف
ّ
ّ
التفرد
أمام.
ل
ا
نحو
احلركة
يعوق
من �ش�أنه �أن
ّ
���ض��رب م��ن ال��ت��ج��دّ د احل���قّ ال���ذي ي��ت��م ّ��رد على
التطابق ،ويف�ضي �إىل التن ّوع ال��ذي يمُ كِّن من
تكوين ت�ص ّور نا�ضج للحقيقة.
وف�ض ًال عن الت�سا�ؤالت التي يثريها العنوان،
والتقدمي ،والعنوانات الت�أريخ ّية ،ف���إنّ ث ّمة
ت�����س��ا�ؤالت ك��ث�يرة ت��واج��ه ق���ارئ ن�صو�ص هذه
املجموعة ال�شعرية ،عن هو ّيات غائبني حتيل
عليهم �ضمائر ،من غري �أن يكون لهم وجود �سابق
يف الن�صو�ص املكتوبة� .إنهم موجودون بدليل
ولكن متو�ضعهم
ال�ضمائر التي حتيل عليهم،
ّ
خارج الن�صو�ص ،وقد يكون داخلها ،فرمبا يكون
احتجابهم هو عني ظهورهم .وث ّمة �أمثلة كثرية
عن �إحاالت على غائبني ،نقر�أ مث ًال:
دونهم لهفة املاء
مل يرتكوا �شجري للطيور
ومل يرتكوا خيمتي للعراء!
ونقر�أ يف مو�ضع �آخر:
«من حوله احل�صا ْر
من نف�سهِ
من يومه و�أم�سهِ
من حوله الرايات والأعال ْم
ميوت َّ
كل حني
يف ال�ضوء واليقني»،
وي��ط��لّ ال�ت�راث بعينيه م��ن ثقوب و�صائ�ص
الق�صائد ،كا�شف ًا ع��ن منابع �أ�صيلة لعوامل
متت�ص
�سليطني ال�شعر ّية .فخطاباته ال�شعرية
ّ
من ال�تراث ما ين�سجم وحالة القلق الإبداعي

ال��ت��ي �أن��ت��ج��ت��ه��ا ،وحت�� ّول��ه
اخلا�صة� ،أو
داخ��ل بنياتها
ّ
تعيد ت��وظ��ي��ف��ه ع��ل��ى نحو
املر
يك�شف �إح�سا�س �سليطني ّ
ب�أننا من�ضي �إىل ما ينبغي لنا
�أن نتجاوزه .ب�أننا ندور حول
�أنف�سنا ،متوهمني ،بفعل
احلركة ذاتها� ،أننا من�ضي
ق��دم�� ًا �إىل الأم�����ام .ولعل
يف مقطوعة(؟) القمي�ص
م��ا ي��ع�بر ع��ن ذل���ك تعبري ًا
مقبو ًال .يقول �سليطني:
�����ص ال�����ذي ك��ن��تُ
ال��ق��م��ي ُ
غادر ُتهُ
مل يزلْ بعدُ يخفقُ
يرنو �إ ّ
يلْ!
َ
هناك
يتدلىَّ ال�سكونُ عليهِ
ُترى...
علي؟!
�أم ّْ
القمي�ص الذي ي�شهقُ الآن يف حجرتي
ْ
�صامت ًا...
مل �أغاد ْر ُه
�صي!.
ُرغْ َم ارحتايل ال َق ّْ
ومن �ش�أن هذا «القمي�ص» الرمز �أن ي�ستدعي
قمي�ص ًا �آخر ،يطويه التاريخ ،وين�شره الدوران
حول الذات ،فيلب�سها ،ويغدو ع�ص ّي ًا على اخللع.
الق�صي؛ فارحتالها
ال يغادرها رغ��م ارحتالها
ّ
منه ،هو يف الوقت نف�سه ،ارحتال فيه ،و�إليه؛
ول��ذل��ك يختلط ال��ت��زام��ن بالتعاقب يف هذا
القمي�ص ،ويغدو من ال�صعب حتديد ال�ساكن من
املتحرك ،من القمي�ص والب�سه.
وامل�ستقبل ،يف نظر �سليطني ،يظلّ يف الأمام،
ودونه جمهول ال منا�ص من مغامرة اقتحامه.
املعلوم ال ميكن �أن يكون م�ستقب ًال؛ لأنه بو�صفه
معلوم ًا يكون ما�ضي ًا ،ويفقد جدّ ته و�إغ��راءه،
وي�صري يف اخللف ال يف الأم���ام .و»امل��ع��ل��وم» يف
اخللف ،مينح اطمئنان ًا زائف ًا ب�إمكان ّية الو�صول.
وه��و اطمئنان يت�شكّل ب��ه ،وي�شكّله ،الف�ضاء
االج��ت��م��اع��ي .و�سليطني يكافح ه��ذا الزيف
ولكن
ب�شعره ،فال�شعر  -والأدب عموم ًا -معرفةّ .
�ضمري اجلماعة الـ(هم) الطاغي امل�ضاد ،ميلأ
�سليطني ي�أ�س ًا ،وحزن ًا ،و�شعور ًا بالغربة .ولعل يف
مقطوعته (� )2016/4/12شاهد ًا على ذلك.
يقول:
يف اخل َِ�ض ِّم الغريقْ
ً
بو�صلة للبحا ِر،
الريح
كانتِ
ُ
ومال ُّح هذا املدى
ال�صدى!...
مل ْ
يكن غ َ
ري َر ْج ِع َّ
ٌ
مطمورة،
اجلزير ُة
ٌ
ُ
مغلولة
واحلمامة
ناح
ال َج ْ
ُ
ّ
ُ
لي�س �إال العزيف اجلليل...
�شيء من ُ
قبل
ال َ
�أو بعدُ ...
الرباح.
�شيء �إ ّال
ُ
ال َ
َ
أدفع عنّي �سمائي و�أر�ضي،
كيف � ُ
و�أغْ دُ و �أنا من ورائي...
ً
للرياح؟!
بو�صلة
ْ
�أن تكون الريح بو�صلة للبحار ،يعني �ضياع

اجلهات ،وانتفاء الأمل بالو�صول .ويعني عبث ّية
وج��ود امل�لاّح ،مهما ك��ان امل�لاح ماهر ًا وخبرياً.
اخل�ضم بعد ًا داللي ًا
واحلمامة تكت�سب بح�ضور
ّ
بق�صة الطوفان؛ فلقد �أر�سلها نوح،
مرتبط ًا
ّ
يوجه
عندما ف��ار التنور ،تبحث ع��ن ياب�سة ِّ
َ
الفلك نحوها .ول��ك ّ��ن احلمامة يف املقطوعة
�أع�لاه «مغلولة»« ،ال جناح» لها .وامل�لاح لي�س
�أكرث قدرة منها؛ لأنه «لي�س غري رجع ال�صدى».
بهذا تنتفي كلّ قدرة �إيجابية فاعلة ،لي�سيطر
على امل�شهد �صوت الرياح العا�صفة ،التي تكت�سب
�صفة اجل�لال بوحدانيتها يف امتالك القدرة
ولكن حركتها تتّجه نحو الهدم
على احلركة.
ّ
والدمار .ويف هذا امل�شهد الرهيب يبقى ال�شاعر/
ال�شاهد وحده مدرك ًا �أنّ طوفان احلا�ضر نب َع من
�آث��ام املا�ضي الذي ت�شدّ نا �إليه هالة القد�س ّية
التي �أحطناه بها ،فال نريد مغادرته .لقد غرق
ولكن من ركبها
كلّ من تخلّف عن �سفينة نوح،
ّ
جن��ا� .أم��ا ال�سفينة يف لوحة وفيق �سليطني،
ف�لا يوحي م�شهدها ب�إمكان ّية جن��اة ن��اج مما
حتررت احلمامة من �أغاللها؛
تواجهه ،حتى لو ّ
�إذ �إنّ اجلزيرة «مطمورة» ،ولي�س ث ّمة ب�شرى
بوجود «ج��وديٍّ » ت�ستوي عليه ال�سفينة .هذه
ال�سفينة مل تعد تتعينّ بو�صفها و�سيلة جناة،
من�صة خلطر حمدق
و�أداة انت�صار ،بل بو�صفها ّ
مفر منه .خطر يزيد من حدّ ته الوعي به.
ال ّ
ويبقى الأمل الوحيد للنجاة هو ت�صحيح «�إبرة»
البو�صلة لتوجيه الرياح نحو الأم��ام .هو منح
احلا�ضر م�شروع ّيته بفعل يقوم يف احلا�ضر،
وي�ؤ�س�س م��ن معطيات ه��ذا احلا�ضر خارطة
م�ستقبل يف الأمام.
ي�شكّل ال�س�ؤال ،يف جمموعة وفيق �سليطني،
بو�صفه مفتاح الوعي ،تهديد ًا حقيقي ًا لزيف
الطم�أنينة ال��ت��ي ي�صوغها املا�ضي املتمظهر
بامل�ستقبل .ل��ذل��ك يح�ضر �ضمري اجلماعة،
بو�صفه حار�س ًا �أمين ًا للركود وال�سكون الآ�سن،
ملواجهة ه��ذا التهديد ،ويقب�ض على ال�شاعر
مبدع الأ�سئلة ،بغية تطهريه من �شهوة الت�سا�ؤل،
وت�أهليه لالندماج باملجموع يف حركته الورائية.
يقول �سليطني:
ي�س� َ
عنهم...
ألونك
ُ
�آمنتُ باهللِ!...
رب العبا ِد هنا،
ما �ش�أنُ ِّ
ُقلْ  :بنا
َ
ُ
ما عالمة �صمتك...؟!
ت�سرتيب؟
هل
ْ
ُقلتُ  :ال!...
�ستجيب،
قريب �إذ ًا ُم
�أنتَ منَّا
ٌ
ْ
ً
َ
َ
ال�صمتِ منك �س�ؤاال!...
ري �أنك
غ َ
ت�ضمر يف َّ
ُ
(هل جنرجر ُه� ،س ّيدي؟)
انظروه فقط،
و�سو�سة يف َّ
ال�ضمري!.
ُحر َر ُه من مغ ّبةِ
ٍ
كي ن ِّ
التفكري� ،إذاً ،و�سو�سة .والو�سو�سة ترتبط
دالل��ي�� ًا بال�شيطان .وه���ذا مرتبط بالف�ساد
والإف�����س��اد .مرتبط ب��ال��دع��وة ل��ل��خ��روج على
الطاعة ،وباالنت�صار للباطل على احلقّ  .هكذا
يغدو التفكري �إثم ًا يعاقب عليها �ضمري اجلماعة
من ع��ل�� ّوه .وال�شاعر هو الآث��م الأول ،والتّهم
املوجهة �إليه �أك�ثر من �أن يتّ�سع لها �صدر هذا
ّ
ال�ضمري� ،أو �أن ي�شملها عفوه .يقول �سليطني يف

أدب من العالم
مقطوعة له:
ألونك عنكَ،
ي�س� َ
وماذا منحتَ القُرى
حتتَ
جفن الكرى...؟
ِ
....................
باختالق املجا ِز
َّهم
ِ
�أنتَ مت ٌ
أمن املال ِذ
َّهم با�ستباحةِ � ِ
ومت ٌ
ياج
َّهم
ِ
ومت ٌ
باخرتاق ِّ
ال�س ِ
ياح،
للر
ِنا
د
أوتا
�
و�
إعطاءِ
ّ ِ
و َن ْ�ش ِر الأقاحي...
�سر ا َ
جلمالْ !.
ِ
وتعميق ِّ
لي�س م�صادفة ،بعد ذل��ك ك�� ّل��ه� ،أن يختتم
�سليطني ،املحا�صر باالتهام ،جمموعته ال�شعرية
املتم ّيزة بق�صيدة «بعد الع�شاء الأخ�ير» .فبعد
الع�شاء الأخري خال�ص من كلّ ما يتعينّ بو�صفه
ق��ي��د ًا حل��ر ّي��ة حركة ال���روح يف ت�ساميها نحو
القيم العليا التي �صدرت عنها� .إنه التحاق بعامل
احلقيقة املت ّوهجة ،عامل املعرفة ،عامل الوعي.
ويو ّدعنا �سليطني وداع ًا حا ّراً ،ويرحل �إىل عامله
الذي ا�شتاق �إليه حزين ًا؛ لأنه يرحل وحيداً.
وحزنه نابع من �إدراك���ه �أنّ معرفته الفردية
«�صلِب» يف �سبيله؛
عاجزة عن الو�صول به �إىل ما ُ
�إىل امل�ستقبل الذي يف الأمام .فالو�صول �إىل ذلك
امل�ستقبل يتطلّب وعي ًا جماع ّي ًا ،وجهد ًا جماعي ًا.
ولكنّه قبيل رحيله ،ويف �أثنائه ،يذكّرنا بلحظة
البدء الأوىل ،حلظة الده�شة الأوىل ،ليلفت
�أنظارنا �إل طبقات ال�صد�أ التي حتجب عنّا «ن�شر
و»�سر اجلمال» .يقول:
الأقاحي»
ّ
املاء
يف
رج
على
يل
�س ِّلموا
املاءِ
فةِ
ْ
ْ
بدعة للحياةِ...
على
ٍ
يدو ُر بها ِمغ ٌ
ْزل للطبيعةِ
بعد اخلفاءِ
وقبل
خيوط ال�ضياءِ
ِ
وال�صخر،
ري
ِ
وعلى عائالتي من الط ِ
وال�شوك،
والنجم
ِ
ِ
والبتالتِ ...
على البازغاتِ ،
على الغارباتِ ...
على ن�سوةٍ من قبائل
لبالب هذا الأ�صيلِ
ِ
َيهبنْ َ احليا َة احليا ْة
ال�سرى
�إنه � ُ
آخر ُّ
عروج القُرى للقُرى
يف
ِ
ُ
االبتالء
حلظة
إنها
�
ْ
ري
بكم يف الهزيع الأخ ِ
علي ْ
قد � ُّ
أمر َّ
ري...
وبعدَ ال َع�شاءِ الأخ ِ
�شاء.
وهذا �أوانُ ال َع ْ
الطبيعة �أ ّم تغزل بدعة(!) احلياة ،والعالقة
بني موجوداتها عالقة �أخ�� ّوة .ومهما اختلفت
�أ�شكال امل��وج��ودات� ،أو مالحمها� ،أو وظائفها،
ف�إنها تخ�ضع لنظام واحد ي�سري يف «جيناتها»
الوراث ّية ،يربط بع�ضها ببع�ض ،ويجعل بع�ضها
يقوم ببع�ض ،لتحقق وج��وده��ا بو�صفها ك ًّال.
وه��ذه عتبة تغوي ال��دار���س باالن�سراب �إىل
ت���أوي�لات �صوف ّية تغري بها معرفة م�سبقة
بان�شغال ال�شاعر بال�شعر ال�صويف ،وبدرا�ساته
ولكن بحث ًا
املتم ّيزة التي �أجنزها يف هذا املجالّ ،
كهذا ال تت�سع له هذه «النظرات».
و�أختم بالقول� :إنّ هذه املجموعة ال�شعرية
جديرة بالقراءة والدر�س ،وما قلته من قبل
جمرد نظرات
ال يعدو �أن يكون “نظرات” فيهاّ ،
ا�ستعلجت تدوينها بعد ق��راءة �أوىل و�أول ّية.
وهي لذلك ال ترقى �إىل �أن تكون درا�سة؛ لأنها
مل جتعل من غايتها الك�شف عن طريقة البنيات
ال�شعرية يف بناء دالالت��ه��ا الن�ص ّية وقوانني
�إبداالتها ،ومل ت�س َع �إىل تبينّ �أ�سلوب ال�شاعر
يف بناء عوامله ال�شعرية� ،أو احلكم على �أدواته
اجلمال ّية ،وم��دى قدرته على تطويعها لبلوغ
غايته.
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•عباده تقال
�سرتاهم جميع ًا حا�ضرين يف ف�ضاءات املدينة ،بع�ضهم ولدوا فيها،
و�آخرون مروا ب�أ�سرارها يوم ًا� ،أو تركوا يف �أماكن خمتلفة منها� ،آخر
نظراتهم ،دقات قلوبهم� ،صوت �أ�سئلتهم وقلقهم.
عمالق الرواية الرو�سية دو�ستويف�سكي ،بت�أمالته وقلقه و�أ�سئلته
الوجودية ،يجل�س �أم��ام حمطة امليرتو امل�سماة با�سمه ،غري عابئ
ب�أ�سئلة املارة عن �شقته القريبة.
�آنا �آخماتوفنا ت�سرتيح يف متحفها غري البعيد عن قلب املدينة،
و�صوتها يرتدد على م�سامع والدها� :س�أ�صبح �شاعرة.
ونيكوالي غوغول يطل يف و�سط �شارع نيف�سكي ال�شهري ،وك�أنه يردد
كلماته من جديد« :اعذريني �أيتها املدينة التي كانت عا�صمة البالد
يف تلك الأيام ،فلم �أ�ستطع �أن �أحبك كثري ًا ،رمبا ب�سبب بردك و�ضبابك،
مع �أن الكثريين ي�ؤكدون �أنني كتبت فيك �أجمل �إبداعاتي ،وها �أنا من
مكاين ه��ذا� ،أرى م�سارحك ال�شهرية م�شغولة مبفت�شي العام وبقية
م�سرحياتي».
�سرتمي �سالمك كلما مررت بهم ،يداخلك ال�شعور �أنهم مل يرتكوا
املدينة ،و�أنها حري�صة هي الأخرى� ،أال ترتكهم �أبد ًا.
مع جتوالك �أك�ثر يف �شوارع �سانت -بيرتبورغ ،فيني�سيا ال�شمال،
كما يطلق عليها� ،سيلفت نظرك وجهان ،ي�شغالن الكثري من الأمكنة
والقلوب ،بيرت الأول ،م�ؤ�س�س املدينة� ،صاحب احللم ال��ذي �أ�صبح
حقيقة ب�إن�شاء نافذة على الغرب ،حملت ا�سمه ،ور�آها �أعظم �إجنازاته.
�سرتاه م�شغو ًال ب�صناعة �سفينة� ،أو ممتطي ًا �صهوة جواده يف �أ�شهر
متاثيله و�أجملها ،متثال الفار�س النحا�سي.
وال تناف�س متاثيل م�ؤ�س�س املدينة� ،إال متاثيل �شاعر غرد يوم ًا يف
�سمائها ،ن�سج معها ق�صة ع�شق متفردة ،ولفظ �أنفا�سه الأخرية فيها.
يق�ص على ال��زوار ج��زء ًا من
يبدو كل متثال من متاثيله ،وك�أنه ّ
حكايته ،حكاية بو�شكني� ،أمري ال�شعر الرو�سي ،العبقري الذي يطلق
الرو�س عليه هذه ال�صفة ،كلما ن�سجوا حديث ًا حوله� ،أو ا�ستعادوا ،يف
جمال�سهم الكثرية� ،شيئ ًا من �إبداعاته.
هو يف ر�أيهم بداية كل البدايات ،كما قال عنه الكاتب الكبري مك�سيم
غوركي.
يف معاهد امل�سرح� ،سرتى من يردد ا�سمه وكلماته ،ويد ّر�س �أفكاره،
كيف ال وهو �أول من مار�س امل�سرح يف رو�سيا.
كررها الربوفي�سور على م�سامعنا ع�شرات املرات يف �أكادميية فنون
امل�سرح :يجب على امل�سرح �أن يحرك يف النا�س ال�ضحك ،الرعب،
وال�شفقة.
هكذا قال بو�شكني ،وقد �أ�صاب ،فال م�سرح �إن مل يحرك واحدة ،على
الأقل ،من هذه امل�شاعر.
يردد الربوفي�سور بثقة.
حكاية بو�شكني واملدينة:
�أم�ضى بو�شكني يف مدينة �سانت -بيرتبورغ ع�شر �سنوات حافلة ،ومع
ح�ساب �سنوات الدرا�سة يف مطلع حياته ،يكون املجموع �ست ع�شرة
�سنة� ،أحلى �سنوات يفاعته ،ن�صف حياته الإبداعية ،وفرتات ن�ضجه.
�سنوات �أم�ضاها يقر�أ يف دفاتر املدينة ،يحاول تلم�س الطريق �إىل
وتقربه يف �أخ��رى ،فيهم�س لها :كم فيك من
�أ�سرارها ،فت�صده مرة،
ّ
الغرائب يا بيرتبورغ!
�إىل �أن ت�أتي تلك اللحظة التي ي�صل فيها �إىل عمقها ،ويك�شف �سرها،
فيخت�صرها بكلمات ثالث :املظهر ال�صارم ،الر�شيق.
حتبه املدينة �أك�ثر ،تنحني �أم��ام عبقريته و�شاعريته ،تبكي مع
�أولئك الذين انتظروا طوي ًال يف ال�شوارع برغم ال�صقيع والربد ،حتى
جاءهم خرب موته ،فخرجوا ب��الآالف يف موكب ت�شييعه ،وخرجت
املدينة معهم.

على مدخل املتحف الرو�سي ،يف قلب �ساحة الفنون ،يقف �شاخم ًا،
حار�س ًا لكنوز املكان ،ماد ًا ذراعيه ،كمن يلقي ق�صائده ،مرحب ًا بالزوار
القادمني من �شتى جهات الع�شق ،وخمبئ ًا احلمائم يف قلبه ،وعلى �سفوح
يديه.
متثال �أجنز يف عام  ،1957ي�سيج بالع�شاق والرق�ص واملو�سيقا يف
ذكرى مولد ال�شاعر يف كل عام ،فت�شعر به وقد قام يراق�ص فتيات
املدينة ،وينظم ق�صائد جديدة.
تودع ال�شاعر م�ؤقت ًا ،وما هي �إال دقائق حتى ت�صل �إليه من جديد،
هناك يف �آخر �شقة �سكنه يف املدينة ،ال�شقة التي عرفته يف ت�شرين
الأول من  ،1836وحتى التا�سع والع�شرين من كانون الثاين .1837
�سرتاه خالع ًا قبعته الكبرية ،مم�سك ًا بها بي�سراه ،بينما ميينه ،وك�أنها
تعاتبك بلطف على ت�أخرك الب�سيط يف الو�صول �إىل ال�شارع النهري،
ور�ؤية التمثال الذي �أزيح ال�ستار عنه يف اخلام�س من ت�شرين الأول
 ،1952ثم الدخول �إىل عمق املكان ،ل�ترى �آث��ار ال�شاعر ،وت�سمع
�ضحكاته ،كلماته و�أنفا�سه الأخرية.
�ستحتاج القهوة ،لتجل�س وتفكر يف كل ما ح�صل معك خالل الدقائق
الأخ�يرة ،ولن جتد خري ًا من بو�شكني ليدلك �إىل مكان مميز ،يدعى
املقهى الأدبي ،قبل دخولك �إليه �سرتى ت�سميته مكتوبة ب�أ�شهر لغات
العامل ،ومنها العربية ،فت�شعر �أنك يف مدينتك ،تدخل مقهاك املف�ضل،
وتتوقع �أن ترى الكثري من معارفك ي�شغلون مقاعده.
لكنك �سرتاه هناك ،ي�شغل مكانه ّ
املف�ضل ،و�أنظار رواد املكان ،مت�أم ًال،
ين�سج مفردات ق�صيدة جديدة ،ورمبا م�سرحية كتلك امل�سرحيات التي
كتبها ،ودفعت بع�ض الرو�س ملقارنته ب�شك�سبري.
ترت�شف قهوتك مبت�سم ًا ،م�ؤمن ًا �أن الرحيل املبكر لبو�شكني� ،ساهم
يف حتويله �إىل �أ�سطورة ،رمبا مل تكن لتكون على هذا ال�شكل ،لو قدّ ر
لل�شاعر �أن يعي�ش �سنوات طويلة.
ً
حتييه مودع ًا ،فريد عليك التحية بكلمات عربية ،مذكرا �إياك �أنه
عا�شق قدمي حلكايات ال�شرق ،قارئ للقر�آن الكرمي باللغتني الفرن�سية
والرو�سية ،ومفتون ب�آياته.
وك�أن احلديث عن اللغة والإب��داع ،هوما يحملك نحو متثال ن�صفي
له ،يتو�ضع عند مدخل معهد الأدب الرو�سي ،فرتاه كمن ي�صغي بانتباه
�إىل حما�ضرة عن �أدب ،يعدّ اللبنة الأ�سا�سية فيه.
تق�صد حمطة امليرتو امل�سماة با�سمه ،فتزداد فرح ًا و�أنت �أمام متثاله
متاثيل ال�شاعر وق�صيدته امل�ستمرة:
ك�أن املدينة مل تتق ّبل فكرة موت ابنها ال�شاب� ،صوتها الذي زاد من النا�صع ،يودع وي�ستقبل املتنقلني بني �أرجاء املدينة.
ت�ضع وردة �إىل جوار ورود و�ضعها م�سافرون �آخرون ،وردة لل�شعر
�سحرها وتفردها بني مدن الأر�ض ،فزرعت متاثيله يف �ساحاتها ،معلنة
�أنه �سيبقى يف �أماكنه املحببة ،قريب ًا من قراء ،حفظوا ق�صائده ،ومل واحلب وامل�ستقبل ،لقلب ال�شاعر الناب�ض باحلياة ،ك�أين به يرتجم
عبارة قالها �صاحبه يوم ًا :القلب يحيا يف امل�ستقبل.
ينالوا فر�صة اللقاء به.
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حينَ امتحانِه في فنِّ االنتظار

• بيانكا ما�ض ّية

�أتيت ُِك يا دم�شق
•عبد احلكيم �أبو جامو�س
ناح
�أتيت ُِك يا ِدم�شقُ على َج ٍ
في�ض �شَ ْوقا
م ّبةً َو َي ُ
ري حَ َ
َيط ُ
ُد�س ُح ّر ًا
ِحاب الق ِ
وجِ ْئت ُِك من ر ِ
لأَك ِْ�س َر َع ْن ِك يف الأغْ اللِ طَ ْوقا

املر�صع بالالزور ِد"
"بك�أ�س ال�شّ راب
َّ
ِ
للت�صويب..
املعد
مت
بكا ِ
ال�صوت ِّ
ْ
ِ
بركة املاء حول امل�ساءِ وز َْهر الكُولُونيا"
"على
ِ
ِ
َ
اخلا�شية ،اخلا�شعه..
اجلانبية،
بتلك النظر ِة
ِ
املعد ملنحدرات اجلبالِ "
"ب�صرب احل�صانِ ِّ
ٍ
حم�شوة بلهفة الإرداء..
ب�أ�صاب َع
" بذَ ْوقِ الأمري الرفيع البديع"
قاب�ض على اجلمرِ  ،بنا ٍر مهي� ٍأة حتتَ الرما ْد..
بقلب
ٍ
ٍ
ِ
اخلفيف"
بال�سحاب
م�شُ َّو ٍة
"ب�سب ِع
َ
ِ
و�سائد حَ ْ
ِ
ٍ
�سماءِ
حلب..
بطلقة نو ٍر منذرة حتت
ْ
ملء املكان"
"بنار ال َبخُ ور
ِّ
الن�سائي َ
ٍ
بطلقة �أُخرى ملن فاته ال�صدى..
ال�صندل الذكر ّية حول ظهور اخليول"
"برائحة ّ
ٍ
ٍ
ري يهيم بالبال ْد..
بر�سالة مرم ّية من ط ٍ
"وال تتعجلْ "
وال تي� ْأ�س..
اليعم اخلراب من جديد..
برجاءِ اال�ست�سالم كي
َّ
ِ
"انتظ ْرها"
وانتظَ َرها....
"ف�إن �أقبل َْت بعد موعدها"
ٍ
ٍ
عابثة بحرب كون ّية..
ري
بابت�سامة غ ِ
ري فوق جدائلها"
"انتظرها..وال تجُ ْ ِفلِ الط َ
ٍ
ٍ
ني مل�ؤهما �شوقٌ
حانية..
لقلعة
وبعين ِ
�أتاها..
"لتجل�س مرتاحةً كاحلديقة يف �أَ ْوج زِي َن ِتها"
وجل�ست ..لرتف َع عن ِ
روحها حاجزَ املدى
ْ
الهواء الغريب على قل ِبها"
ّ�س هذا
"لكي تتن َف َ
َ
ِ
هواءه املثقلَ
باحلنطة والتّعب
لكي تتن�شّ ق َ
"لرتْف َع عن ِ
غيمةً
غيمة"
�ساقها ثو َبها

• عبدو �سليمان اخلالد

ٍ
ل�صبوة و�إنعتاقِ
هي ذكرى
عهد الهوى وال ّتالقي؟؟
�أين م ّني ُ
تعب على �شاطئ ال ُعمر،
ها �أنا ُم ٌ
و�أظمى على �ضفاف امل�ساقي.
قي�س� ،أُنا�شد عن ليلى
لك�أنيّ
ٌ
وليلى مري�ضةٌ يف ال ِعراق.
ي�سعد العا�شقون يف لمَ ّة الو َد،
ِ
و�أ�شقى بذكريات الفَراقِ ،
•••
		
املحب املُوايف؟؟
�أين م ّني ذاك
ّ
ديفء العناق.
باذلُ املُ�شْ تهىَ ،
حياء
�ساحر اللّحظ ،حني ُيف�ضي
ً
َ
ليداري هوا ُه بالإطراق.

بعد
ال ...لي�س ُ
"وانتظرها..
وخذْ ها �إىل �شُ ٍ
رفة لرتى قمر ًا غارق ًا باحلليب"
ٍ
ٍ
بعيدة عن عيني الرقيب
�شرفات
و�أخذها �إىل
َ
ِ
َ
املاء قبل النبيذ وال تتطلّع �إىل َت ْو�أ َم ْي َح َجلٍ
َّ
"وقد ْم لها َ
نائمني على �صدرها"
وقدم فنجاين ٍ
قهوة..ومل يتطل ْع
ّ
ني غارقني بفو�ضى �سجائره
�إال �إىل تو�أمي ع ٍ
"و ُم َّ�س على َم َهلٍ َي َدها عندما ت ََ�ض ُع الك� َأ�س فوق الرخا ِم"
فر�شت � َ
أوراقها كاملةً حتت �أنامله
القلب منها عندما
وم�س
ْ
َ
َّ
"ك�أ َن َّك حتملُ عنها الندى"
ك�أنه يحمل عنها ال�سالح..
ٍ
خائف يف الكمانِ "
"حتدثْ �إليها كما
ناي �إىل َوتَرٍ
َّ
َّ
يتحدثُ ٌ
يتحدثُ
الق�صب حكاية قطعه..
وحتدثَّ �إليها كما
َّ
ُ
"ك�أنكما �شاهدانِ على ما ُي ِع ُّد غَ دٌ لكما"
ك�أنهما على و�شَ ٍكٍّ ..
و�شك ويقني..
"ولمَ ِّ ْع لها َل ْيلَها خامت ًا خامتاً"
�صباحها و َل ْيلَها عقد ًا فعقداً..
ومل َّ َع لها
َ
"�إىل �أَن يقولَ ل ََك الليلُ ":
بعد
مل ي� ِأت الليلُ ُ ..
"مل َي ْبقَ غريكُ ما يف الوجو ِد"
اليوجد غريهما يف الأ�صل
َ
موتك املُ�شْ تَهى
"فخُ ذْ ها ،بِرِ فْقٍ � ،إىل
وانتظرها!"
ٍ
ورغبة عارمة باحلب واحلنني
وبرفْقٍ ،
جل�س ينتظرها.
َ
• مابني قو�سني �صغريين للرائع الكبري حممود دروي�ش ،ق�صيدة
"در�س من كاما�سوترا يف فن االنتظار".

لَنيّ يف َه ِ
واك نَذَ ْرتُ َن ْف�سي
أ
َو ِم ْثل ُِك ُي ْرتجَ ى ُح ّب ًا َو ِع�شْ قا
"قا�سيون" ِب ُع ْنفوانٍ
َ�س َي ْبقى
ُ
الدنيا َو َي ْرقى
ُيعا ِنقُ ِق َّمةَ ُّ
ني ِبكُلِّ َفخْ رٍ
اليا�سم ُ
َو َيزْ هو َ
َو َيخْ ِفقُ يف نَدى الأ ْرجاءِ خَ ْفقا
راب َد ْوم ًا
ُيواري َ�س ْو َ�أ َة الأَ ْع ِ
َفق َْد �صاروا ِب َب ْحرِ الذُّ لِّ غَ ْرقى
الد ْر َب ُج ْبن ًا وان ِْدحار ًا
َو َ�ضلّوا َّ
الر ْو ِح َح ْمقى
فَباتوا يف ا ْن ِك�سا ِر ّ
َو َت ْبقى ال�شّ ُام يف �أَلَقٍ ِ�سها َم ًا
َو َي ْن َك ِفئُ ال َعد ُّو بِها َو َي�شْ قى
ب�ض يف َوفاءٍ
ِه َي التّاريخُ َي ْن ُ
فَال �أَ ْحلى َوال �أَ ْبهى َو�أَنْقى
ِه َي ال�شّ ا ُم احلَبي َبةُ خَ فْقُ َقلْبي
بِها َفخْ ر ًا �إىل ال َع ْلياءِ ن َْرقى
فَيا �سو ِر َّيةَ الأَ ْحرا ِر َ�ص رْب ًا
واب طَ ْرقا
على َم ْن �أَ ْر َهقَ الأَ ْب َ
ني َي ْ�صحو
َ�س َت ْق ُتلُه النَّدا َمةُ ح َ
َو َي�أْتي ِ
�صاغر ًا َي ْرجو ِد َم�شْ قا

هي ذكرى
ني� ،أن ترى من �سوا ُه
�أبت الع ُ
علي انعتاقي.
وف�ؤادي ي�أبى ّ
تطرز �أحالمي،
�صورةٌ  ،مل تزلْ
ّ
و�صبح م� ّؤج ُج الإ�شراقِ .
ع ّودتني � اّأل يطول انتظاري،
وهي �أدرى بلوعة امل�شتاقِ .
�ساكن اجل ّو
حني يبدو لقا�ؤنا
َ
ال�سكون بالع�شّ اق.
ُ
يهيج ّ
ٍ
ب�سالف
مت واعد ًا
ال�ص ُ
يهم�س ّ
الر�ضاب ِدهاقِ .
يف ك�ؤو�س من ّ
كلّما فا�ض جا ُمها� ،أنهلتني
الدفّاقِ .
نبعي ّ
وت ّّر ّوتْ من َ
•••
		

ذكريات ،تُعلّلُ القلب ما �شاء
بنفح على املدى ع ّباقِ .
يا لها من �أطْ ياب حلم وجنوى
�أيقظت ما ا�سرتاح يف الأعماقِ .
الئمي خلّني ،ف�إين خيالٌ
ٍ
بذكريات عتاقِ .
�أجتلّى
جئت باحلقيقة حلما
أكن ُ
� ْإن � ْ
فليكن عاذري رفي َع املَذاقِ .
ْ
لي�س مثَلي بعا�شق يت�صابى
بل ف�ؤادي يف ن�شوة الوجد باقِ .
ها �أنا �شَ فَقٌ  ،وهذا بقائي
غر َب الآفاقِ .
يت�شظّ ىُ ،م ّ
الهم
ما َبقي يل � اّإل
ٌ
وجود من ّ
ِ
رث الأوراقِ .
و�س ْف ٌر مبع ُ

زوايا
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نحن والفو�ضى

النقري
•د .معن
ّ
املو�ضوع احلايل �سيتط َّرق �إىل ق�ضايا عديدة �شديدة
الأهمية واحل�ضور والراهنية.
ً
بداية نن ِّوه �إىل �أنَّ الفو�ضى ذاتها �صارت مو�ضوع ًا
ون�ضج،
وم���اد ًة لعل ٍْم جديد ه��و علم الفو�ضى تبلْور
َ
بخا�صةٍ عام  1979مع «بريغوجني» (بلجيكي مِن �أْ�صل
رو�سي) يف كتابه «احللْف اجلديد» باللغة الفرن�سية،
مع جمموعتِه ،و ُترجم �إىل لغات كثرية منها الرو�سية
ع��ام  1986وت���أخَّ ��ر يف ال�ترج��م��ة �إىل الإنكليزية
�أمريكي ًا خالل الثمانينيات َبعد �أن �صار ُمتاح ًا يف 12
لغة �أجنبية ترجمتْه قبل ذلك ،كما ذ َكر يف التقدمي
نظر امل�شهور �ألفني
للطبعة الإنكليزية الأمريكية املُ ِّ
توفلر (�صاحب «�صدمة امل�ستقبل» َو»املوجة الثالثة»
واملجتمع «ال�صناعي الأعلى»»/ال�سوبر �صناعي»)
منتقِد ًا الأمريكان على ت� ُّأخ ِرهم وتخ ُّلفِهم هذا يف جمالٍ
�شديد الأهمية والوعود ،وجاءت الرتجمة الإنكليزية
ً
حاملة عنوانَ «النظام م��نَ الفو�ضى» ( Orderمِن
 )Chaosوم�ؤ ِلفُ ه بريغوجني حامل جائزة نوبل،
الكتاب ذا َته ظهر يف ترجمةٍ عربية ويف �سوريا
بل �إنَّ
َ
اذكره جتنُّب ًا للدعاية
بالذات عام  2008يف مكانٍ لن َ
ولحِ ثّ روح البحث واال�ستك�شاف ــ لإعمال العقل والت�أ ُّمل
والتفكري يف هذا الأمر اخلطري.
والأمر الهام هنا ــ كما �أرى ــ �أي�ض ًا هو مفردة كا ْو�س
 chaosالتي كنتُ تعاملتُ معها مبكِّر ًا جد ًا منذ �أوا�سط
ال�ستّين َّيات ع�بر م�صطلح “الع�شوائية” ،وال �سيما
عرف
م��ع ق���راءات ومطالعات حينها على �صلةٍ مب��ا ُي َ
حو�ض �سوائل مغْلق،
باحلركة الربا ْونية للجز ْيئات يف
ِ
والتي ُو�صفت باحلركة الع�شوائية التي متيل وت�صبو
ب�شكلٍ حثيث يف اجت��اه معني �أك�ثر حت��دي��د ًا و�ض ْبط ًا
و�أكرث توازن ًا وا�ستقراراً؛ وكان يل مبكر ًا جد ًا مو�ضوع
من �صفحاتٍ عديدة حينَها حول “الفو�ضى والنِظام”
ون�شوء النظام من الفو�ضى ،وحتى قبل كتابتي امل�ؤلَّف
الأ َّول “�أفكار متوا�ضعة” (عام  1966وموافقة وزارة
الإعالم عام  ،)1968والكتاب الثاين مبواد وحما َورات
وموجزات كتب عاملية
(ح ِول َّيات ــ مِنْ ح ْو َل) وخال�صات
َ
حمورية هامة �آنذاك (كتاب “من دفاتر ال�ستّين َّيات”
ْ
الحق ًا.)...
وكان العثور على هذا امل�ؤلَّف ــ “الفو�ضى والنظام”
ــ �سيعني كثري ًا ج��د ًا عاملي ًا وتاريخي ًا يف ظل الظهور
الالحق لعلْم على ه��ذا ال�صعيد ــ علْم الفو�ضى عام
ذكر ُت ،ثم علْم �آخر هو علم
 1979مع بريغوجني كما ْ
النظام �أو التنظيم الذاتي ــ “�سينريغ ْيتيكا” خالل
الثمانين َّيات.
وعودة �إىل الع�شوائية ،ويف ظل اهتمامي املت�صاعد
بل�سان َّيات � ّأي م�س�ألة ومنطِ قها اللغوي يف العقود
الأخ�يرة� ،أخ��ذْ ت �أقلّب مفردة كا ْو�س ــ  chaosعلى
فخرجت باحل�صائل الآتية ا�ستخال�ص ًا لغوي ًا
وجهها
ْ
وافرتا�ضي ًا ch :ــ ت�ش لفظ ًا � ْأ�صلي ًا يقبع خلف اللفظ
احلايل “ك” (يف كاو�س”) وهذا بائن من طريقة كتابة
ال�صوت احلايل املتح ِّور تاريخي ًا فال ْأ�صل هو ت�شا ْو�س ،ثم
ارت�أيت �أن هذا عائد �إىل لفظ �أ�سبق هو “تْ�شاوو�س”،
يعب عن
وه��ذا �إىل الأ�سبق تْ�شاوو�ش �أو �شاوو�ش ما رّ
ال�شوا�ش فع ًال وع��ن الع�شوائية بالتايل� ،س ّيما و�أن
عرب ّيتنا احلالية و�أخواتها و�سليفاتها �أ ْد َمنتْ جميع ًا
تبديالت حروف و�أ�صوات ال�سني  ،Sوال�شني ( chهنا):
�شم�س ← �شم�ش ← م�شم�ش � +سم�سون ← �شم�شون!...
�أي باخت�صار �أن��ا �أزع��م عائدية كا ْو�س �إىل �شاوو�ش
وبالداللة َذاتِ��ه��ا :الع�شوائية وال�شوا�ش والفو�ضى.
ريها ــ
وق��د
حر�صت على بيان اجتهاداتي ه��ذه ــ كغ ِ
ْ
على مدى عقود �أ ْو �سنوات مديدة وعديدة م�ضت يف
املنابر واللقاءات واملنتدَ يات واملحا�ضرات ذات ال�صلة
كافة (وال �سيما يف اجلمعية الكونية ال�سورية/مركز
�أبو رمانة الثقايف) يف �سياق احلديث عن �أمور علمية
ح�صر ــ املبد�أ �أو القانون
�أ�سا�سية ك�برى ،منها ــ وال ْ
الثاين للرتموديناميك (التحريك احلراري) وازدياد
التوجه وامليل
انْرتوبيا الكون واملوت احلراري للكون يف
ُّ
ع�شوائي ًا �إىل التوازن والفو�ضى.
كان هذا اال�ستهالل مفيد ًا قبل االنتقال �إىل بع�ض
مظاهر الفو�ضى يف حياتِنا العربية فكْري ًا وثقافي ًا
ولغوي ًا و�أدب ّي ًا ونقْدي ًا� ...إلخْ  ...و�أزعم �أن الأمثلة ت�ؤكّد
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وال ت�ستبعد مقولة :العرب ال يقر�ؤون و�إن ق��ر�أوا ال
يفهمون و�إن فهموا ال يط ّبقون.
وبادئ ذي بدْ ء �أُذكّر �أن هذه املقولة جاءت على ل�سان
�أحد قادة �إ�سرائيل قبل عام  1967يف لقائِه مع �صحفي
�شرح (بل �ش َّرح) له خطط �إ�سرائيل بالتفا�صيل
هندي َ
�ضرب مواقع العرب الع�سكرية ،وال
اململّة عن كيفية ْ
�سيما اجل ّوية وامل��ط��ارات� ...إل��خ ...حتى قبل بداية
احلرب� ،أو منذ اللحظة الأوىل؛ وكانت �إجابة القائد
ده�شة ال�صحفي الهندي من «ك�شف
الإ�سرائيلي على ْ
الأ�سرار» املقولة �إ َّياها �أ ّما الأمر الأدهى والأعتى فهو
�أن اللقاء ُترجم �إىل العربية من الإنكليزية ُ
وق��دّ م
للزعيم عبد النا�صر و َكتب تقدمي ًا للرتجمة العربية،
وكل هذا قبل عام  ،1967وعلى الرغم من ذلك كلِه
ح�صلتْ امل ْهزلة بتفا�صيلها اململة �إ َّياها بال تعديل ،فهل
َ
املقولة �أَم الأَفهام؟
تتهم
و�أعتقد �أن العرب ما يزالون ي�سبحون يف بحار مقولة
كهذه فعلي ًا وعلى �أر�ض الواقع ويف �سائر املجاالت مذْ
ذاك على �أقل تقديرَ � ،
إليك مث ًال ما ح�صل عام :1973
اجتمع العرب مع جمموعة  77من ع��المَ اجلنوب يف
«ن�صر» عام 1973؟ وق�� َّرروا
اجلزائر بعد �صمود �أ ْو ْ
مع ًا �إن�شاء النظام االقت�صادي الدويل اجلديد ،وباركت
الأمم املتحدة ذلك و�أق َّرتْه يف اجلمعية العمومية عام
 1974يف قرا َرين واز َنني ومتمايزين ،والنتيجة؟ �أتى
بو�ش الأب �إىل الكويت ل ُيعلن بدايات الت�سعين َّيات �أنه
ع�� َّراب و�صاحب النظام العاملي اجلديد ،وواف��ق على
ذلك العرب وعربانُهم و�أ َّيدوه ،لأن ذاكرتهم اجلمعية
ال حتتفظ ب�شيءٍ من املا�ضي القريب ه��ذا وال تذكر
م�ساهم َتهم اجلليلة التاريخية يف هذا املجال (الذي
ربمَّ ا لأن بع�ضهم �صنَّف ذلك يف خانة التَّوافِه) ،وهكذا
اب النظام العاملي اجلديد،
�صار بو�ش الأب من�شئ وع َّر َ
ولي�س العرب �أ ْو �سِ واهم ،ويف الت�سعين َّيات ولي�س قبل
ذلك التاريخ!!!
بل �إن هذا الزعم وهذا الوهم ال زال ممتد ًا بقوةٍ
حتى الآن ،يكفي �أن �أ�شري �إىل عبارةٍ توثيقية مثبتة
يف «الأ�سبوع الأدبي» (العدد  ،1553يف 2017/8/13
ــ �أي الآن للت ّو)« :و�أَعلن ج��ورج بو�ش الأب عن قيام
«العوملة» يف �أوائ���ل الت�سعين َّيات» .فهل يقر�أ العرب
ويفهمون وي��ط�� ّب��ق��ون؟ ب��ل �أن���ا �أ ْم��ي��ل �إىل الت�سا�ؤل
ودعك
التحبيذي التايل :هل يقر�ؤون
وي�ستعبون؟ ْ
رْ
امل�ضي بعيد ًا على
الفهم .ول�ستُ بحاجةٍ �أبد ًا �إىل
�إذن مِن
ْ
ّ
الإطالق ،لأنَّ حمور ا�شتغايل ال ْبحثي العلْمي الأكادميي
يف جامعة مو�سكو الر�سمية  M.S.Uمن عام  1981ــ
حتى عام  1985كان بالأخ�ص ق�ضايا العوملة والنظام
العاملي اجلديد (لي�س االقت�صادي فقط بل الإجمايل
املر َّكب :االجتماعي وال�سيا�سي والقانوين واملعلومي/
الإعالمي والتكنولوجي والعلْمي ــ التقني والثقايف...
�إلخ القائمة) ،والأطروحة الأكادميية تناولتْ �أرب َع َة
حيتان بحثية كربى غري م�سموح لأي �أطروحة علمية
وخرقه
يف العامل �أنْ تتناول �أي ًا منها �إجمالي ًا ل�ضخامته ْ
ــ حجم ًا ــ ل�ل�أع��راف الإداري���ة الأكادميية املتدا َولة
اال�ستثناء ح�صل واملوافقة �أُقِ َّرت
واملتعارف عليها ،لكنَّ
َ
مل���اذا؟ ه��ل ه��م هناك �أغبياء ل��درج��ة ع��دم مالحظة
اال�ستثناء والأ�صح اال�ستثناء اال�ستثنائي؟ �أم �أن لديهم
ما يكفي من امل�ؤيدات للثِقة واالطمئنان “م� َّؤ�س�س َّي ًا”،
والتفا�ؤل بنجاح مهمة غري م�سبوقة ال عندهم وال
عاملي ًا� :أرب���ع �سنوات ع�صامية بجهود ف��ردي��ة وبال
�إ�شْ راف (باعرتاف امل�شْ ِرفني املفرت�ضني ر�سمي ًا ذواتهم)،
وكنتُ وحيد ًا عاملي ًا َمن يدر�س �إ�شكاالت ع�صرنا الأهم
والأخطر ،و ِب َج ْرد تراث امل�س�ألة عاملي ًا يف كل ما �سبق من
مكتبة معلومات العلوم املجتمعية �إىل مكتبة لينني التي
كانت حينها رمبا الأوىل والأكرب من مكتبة الكونغر�س:
 1ــ املنْهجيات املعا�صرة (املنظوميات والرتكُّبيات ــ
/تخ�ص�صيات �ضمن ًا)؛
ـ/تخ�ص�صيات = امليز ْو
امليج
ْ
ُّ
ُّ
 2ــ العامل النامي وفوات �أوان املعايري واملقايي�س
االقت�صادية واالقت�صادية التقليدية يف التقدم
والتخلف والنمو والفجوة احل�ضارية ،واحلاجة �إىل
�آف��اق �أو�سع يف فل�سفة النم ّو والتنمية ← و�صو ًال �إىل
التنمية ال ّب َ�شرية...
 3ــ م�شكالت الع�صر الكربى /العاملية ال�شاملة/

الكوكبية ،...والعوملة/الكوكبة ،...والنظام العاملي
املر َّكب (النُظم الدولية/العاملية اجلديدة).
 4ــ التقدم العلْمي ــ التقني والعلوم الدار�سة لذلك:
علم العلم ،ولي�س فقط الإب�ستمولوجيا وامليتودولوجيا
وتاريخ وفل�سفة العلْم.
نعم ومنذ عام  1982ثم عام  1984وبالرو�سية
جرى ابتكارنا م�صطلح العوملة وا�ستخدا ُمه �أكادميي ًا
بحثي ًا على �أ ْو���س��ع نطاق يف �سائر �أرج��اء الأطروحة
ــ «غلْو باليزاتْ�صيا» قبل غلْو باليزي�شني� ،إنكليزي ًا؛
وحتى �إنكليزي ًا لي�س بو�ش الأب َمن طرح العوملة مع
بداية الت�سعين ّيات كما َو َثقْنا هنا مِنْ �أغالط وفو�ضى
�أو ع�شْ وائيات يف العوملة والنظام اجلديد لها ،....بل
ي�ؤ ّرخون عاملي ًا �أنه َبعد منت�صف الثمانين َّيات قام بذلك
«تيودور ليفيت» (قبل بو�ش طبع ًا) باملعنى االقت�صادي
ال�صرف ،بل والتجاري حتديد ًا (بعكْ�س ر�ؤيتِنا ال�شاملة
املتكاملة عام  1984وما َق ْبل) ويف عنوانِ مقالٍ عادي
يف دور َّية هو «عوملة ال�سوق»  Globolizationال �أكرث
وال �أقلّ  ،وي�ستطيع الأنكْل ْو �أمرييكان �أنْ ي�ؤ ِّرخوا و ُيوثِّقوا
لمِ ا ي�شا�ؤون َكما ي�شا�ؤون وعلْمكُم كفاية� ،أ َّما واجبي �أنا
مما هو حقِّي) �أنْ �أُقاوم الت�ضليل والفو�ضى
(واجبي �أكرث َّ
والع�شوائيات الفكْرية ف�أُ�شري توثيق َّي ًا فقط �إىل مقالة
تعريفية بالر�سالة الأكادميية (منذ عام  1981فما
بعد) يف جملة “درا�سات عربية” ال�شهرية يف بريوت
لعام ( 1986حينها) يف العدد ع ع  10/9متوز ــ �آب
� 1986ص  124ــ  128و�ستجد هنا وتوثيق ًا ما يلي:
امل�شكالت العاملية ال�شاملة (م�شكالت الع�صر الكربى)...
ً
وداللة
 ...globalوق�ضايا العوملة الكوكبة َ�ض ْمن ًا
بالي�ستيك/
وكذلك علم هذه العوملة الكوكبة ــ �أي الغْلو
ْ
بالي�ستيكا /علْم العمليات الكوكبية :كل هذا
الغْلو
ْ
توثيق يف �سائر ال�صفحات وهو العلم الذي مل يتع َّر ْف
�إليه العرب �أ ْو يعوه حتى الآن ،ويتم�سكون �شكلي ًا برغم
َ
وثمة املنْهجيات
ذلك ب�أ ْوهام� :آخر طبعة و�آخر ما ِح ّرر.
امل��ر َّك��ب��ة ...والنظام العاملي اجلديد امل��ر َّك��ب وك��ل ما
ُين َْ�سب �إىل ما َبعد بدايات و�أوا�سط الت�سعينيات (�آخر
طبعة) وهناك �أي�ض ًا علْم العلم وامل�ساهَ مة يف تطوير ِه
عاملي ًا ،والذي ال زال ال حا�ضر ًا وال مفهوم ًا عربي ًا حتى
اللحظة خارج كهوف وظالم َّيات االب�ستمولوجيا� .أ ُتريد
َبعد هذا ــ و�أنا �صاحب جتربة مريرة ُمريعة ــ الز َّْعم �أنَّ
العرب خارج الفو�ضى �أو غري غارقني فيها حتى الأذنني
ثم كم َم�� َّر م��نَ العقود م��ذْ ذاك؟ �أك�ثر من ثلْث قرن،
وما زلنا نعيد وجن ّ
ونكرر الأخطاء واخلطايا ذاتها
رت ِّ
والفو�ضى اجلائحية ذاتها ،و�إ َّ
ال ملاذا �أَحتاج الآن (عام
 )2017للكتابة عن هذا لوال �أنّ الفو�ضى متجذِ رة يف
العظام ،والر�سالة مل ت�صلْ �أبداً.
َ
منت�صف العقد الأول
هذا “�سيار اجلميل” يكتب
َ
(منت�صف العقد املا�ضي) �أنه
من الألْفية اجلديدة
ق�ص ْرت يف الن�شْ ر
�أ َّول عربي ع َّرف بعلم العوملة؟! هل َّ
والإع�ل�ام؟ �إط�لاق�� ًاَ :
لدي
ع�شرات ومئات املن�شورات ّ
خ�لال الثمان ْينيات (ناهيك ع��ن الت�سع ْينيات التي
�أيقظتْنا) يف دوري��ات عربية نافذة ونفوذة :درا�سات
عربية ــ الوحدة ــ العلوم االجتماعية ــ املعرفة ــ الفكر
العربي ،ودوري��ات �أخ��رى بالع�شرات ،ومئات املقاالت
املن�شورة؛ و�إذا كان العرب قد فتحوا عيو َنهم على هذا
العامل اجلديد بعد منت�صف الت�سعين ّيات �أ�سا�س ًا فال
ب�أ�س �أنْ �أُحي َلهم �إىل من�شو ٍر واحد ُيكذِّ ب و ُيلغي املزاعم
والأوهام ال�سائدة َ
كافة :فالن الفالين مبتكر العوملة،
ف�لان الآخ���ر مبتكر الكوكبة ،ف�لان ال��ع�لاين مبتكر
معرف بعلْم العوملة ــ ال حاجة
الكون ّية ،وذاك الأخري ِّ
�إىل كل هذا الهذر والعبث مِن نِفايات ما َبعد منت�صف
الت�سعين ّيات ،لأنَّك �ستجده كله و�أ�ضعا َفه ب�أ�شواط يف
درا�سة واحدة لنا يف الفكر العربي الف�صلية املحكمة
يف ب�ي�روت يف ال��ع��دد  /70/ل��ع��ام  1992م��ع �أف��ك��ار
وم�صطلحات وطروحات ت�أ�سي�سية �شاملة ،و�ستجد مثلها
فطن قبل ذلك عام
وغريها ونثاراتٍ �أخرى مفيدة لكل ٍ
 1989يف الفكر العربي �إياها الف�صلية يف بريوت يف
لعام واح��د :ع ع ع  58/57/55وكلها
ثالثة �أع��داد ٍ
ت�أ�سي�سية :التنمية الب�شرية  +منهج َّيات العوملة +
�آفاق الفل�سفة عربي ًا.
وال�����س���ؤال الأك�ب�ر والأخ��ط��ر :يف مو�ضوع ب��ائ��ن و

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

وا�ضح �أك�ثر من عني ال�شم�س وخطري وكا�سح و�شديد
الأهمية والراهنية ملاذا يحتاج �صاحب امل�شروع �إىل
�إ ْم�ضاءِ عمره يف حم��اوالت التعريف والك�شْ ف لي�س
�إال ،والإع��اق��ات والعرقالت حتى على ه��ذا امل�ستوى
االبتدائي التعريفي َخرافِية و�ضخْ مة فوق الت�ص ُّور،
جرب لن يعرف.
َو َمن مل ُي ِّ
�أال توجد م� َّؤ�س�سات وتنظيمات �إبداعية حتمي
الإب���داع و�صاح َبه وت�صونهما وت��داف��ع عنهما؟ هذا
ما لزم �أن يكون � َ
وي
أ�ضعف الإمي��ان يف � ِّأي
جمتمع َ�س ّ
ٍ
عك�س ذل��ك متام ًا :رئي�س احتاد
معافى ،ال �أن يكون
َ
ً
ن�سخة من كتابي «نحن والعوملة/
�إبداعي �سابق �أخذ
الكوكبة» وا�ستخد َمه يف �إ�سنادات املَراجع لديه كما
ُ
«بع�ضهم َي�ستخدم تعبري الكوكبة» ،هذا مع العلم
يلي:
الق�صة املر ْوية هنا والتي �سر ْد ُتها
�أنَّ �سائر تفا�صيل
ّ
وبتخ�ص�ص ،هل �أراد
موجودة فيه ماكْرو ّي ًا بالتفا�صيل
ُّ
ممنْهج
الوفاء والتكرمي حق ًا؟ ــ كال �أبداً ،بل هو تتْفيهٌ َ
خفي
وتقْزميٌ لجِ ْهد ا�ستثنائي كبري ،زد على ذلك ما هو ّ
و ُم ْ�ض َمر :ا�ستخدام منْهج ّيات َومقار َبات العوملة لدينا يف
كافةِ �أرجاءِ املقال مع الإغفال!! و�إنْ كان احتاد �إبداعي
ورئي�س �سابق له هكذا فمِن �أين ي�أتيكم �أيها املبدعون
واملبتكرون � ُّأي خري؟ �أين �ست ْبحثون عنه �أ ْو �ستجدونه؟
جمتمع كهذا ويف � ّأي زاوية؟
ويف � ّأي
ٍ
د .علي حرب له كتاب «�أوه��ام النخْ بة» (ب�يروت،
املركز الثقايف العربي ،ط )2004 ،3وي��رد ه��ذا يف
الأ�سبوع الأدب��ي (ع � 1553أي�ض ًا) كما يلي :املفكّر
والباحث اللبناين� ...إل��خ ،وطبع ًا هو و غ�ير ُه �سيكون
ري �سوري «وينْفث» �شيئ ًا ما ــ �أ ْو
مفكر ًا وباحث ًا ما دام غ َ
خارج �سوريا ،وللمفَارقة ،وللفرح �أو للبالء،
�أيَّ �شيء ــ
َ
�أُن��� ِّوه �إىل �أنَّ��ه ق��ال يل يف لقاءٍ يف �صحيفة «ال�سفري»
هر َ
ثمة متع ِّمد ًا لِقائي حينَها)
اللبنانية (و�أزْعم �أنه َظ َ
أواخر الت�سعين ّيات �أنه ُيتابع كتاباتي ،وللإي�ضاح كانت
� َ
كتاباتي يف بريوت ْ
وق َتها ت�شمل :ملْحق ال�سفري الثقايف،
والكفاح العربي ،والفكر العربي ،وكتابات معا�صرة،
وا�سرتاتيجيا ،والعلم والتكنولوجيا� ...إلخ ،كلها �أ�سماء
املراجعني املحت َملني
دور َّي��ات� ،أ َّم��ا الآن ف�أزْعم �أنه مِنَ
ِ
الذين ز َّكوا كتابي� ،أو عملوا مبا فيه (بخ�صو�ص عنوان
الكتاب املذكور) ،وال��ذي َن َ�شره املركز الثقايف العربي
بدوره عام  2001حول املعلوماتية واملجتمع :جمتمع
ما بعد ال�صناعة وجمتمع املعلومات� ،سيما و�أن كثريين
ج��د ًا قد ال يعرفون �أن��ه ميثّل اجتاه ًا فكْري ًا مغ ِْرق ًا
ومت َّيم ًا بكل ما هو «ما بعد»� ،صحيح �أن��ه يتحدَّ ث عن
«�أ ْوه��ام النخْ بة» وهو حمِ قّ يف ذلك ــ رمبا بعك�س نوايا
و»�أ ْوهام» ما �أراده بع�ض الأ�صدقاء من ذكر ذلك ــ لكنْ
�إليك زمر ًة من الأَ ْوهام املب َّينة التي مل تخطر على بالِهم
(غري املعنى املبا�شر :الأوهام يف املعرفة رغْ م اجل ْهل):
 1ــ �أوه��ام النخْ بة يف علي ح��رب كمفكر وباحث
(عظيم وم�ستقِل طبع ًا م��ا دام غ�ير ���س��وري) و�أن��ه
ن�سختِها
لي�س مِن �أتباع وهوام�ش ما َب ْعد البنْيو ّية يف ْ
التفكيكية ،وهو امل ْع َجب «بدريد ْا خا�صة 2 ،/ــ �أ ْوهام
ال ْوجه اجلميل �أو غري القبيح لها َتينْ الفل�سفتني بعد
احلداث َّيتني امل�س ّو َقتني للفو�ضى فلْ�سف َي ًا وفكْري ًا و ِبعا ّمة،
 3ــ �أ ْوه��ام غياب ال��دالالت املعرفية الغنو�سيولوجية
«وهم النخْ بة» يف املعرفة،
الإيديولوجية يف طروحات ْ
مبعنى ال ُبعد االب�ستمولوجي �أنطولوجي ًا وج��ذْ ري�� ًا
تف ِك ْيكي ًا لِفكْرة العنوان ك�شعاب جديدة َبعد حداثية
للعجزية املعرفية /الال ــ �أدر َّية /الآ ــ غْ نو�ص ّية �أ�سا�س ًا
ْ
يف فهم العامل واملجتمع.
�أختتم بتوثيق ما كتبتُ يف كتابي املذكور لعام 2001
�صب يف هذا االجتاه فع ًال مبعناه
(بريوت ،م.ث.ع) مما َّ
غرة
القريب املبا�شر فقط (�ص �ص َ 174و « )176ال َث ْ
عربي ًا هنا هي تخلّف االجتاهات الفكرية املع َّرف بها،
و�ش ْبه غياب ملعرفة ال��ر�ؤى والنظريات� ...إال ب�صورة
هام�شية �أ ْو مغلوطة يف كثري م��ن الأح��ي��ان وب�صورة
انتقائية مفتتة م�شتتة يف كافة الأح��ي��ان ،»...تابع
�ص « :176وقد ا�صطد ْمتُ �شخ�صي ًا بحاالتٍ خرب ُتها،
مما يثبت ج ْهل فحول وفطاحل الفكر العربي الراهن
ببع�ض بديهيات الفكر العاملي الفعلي وم�ساراته» .

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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أخبار

•�أ.حممد حديفي

من مقام الن�صر
حني ت�سلمنا ه��ذه ا لأر���ض من ا لآب��اء وا لأج���داد ..ت�سلمناها وقد
ت�سامقت �أ�سوارها وعلت ،وكانت مزنر ًة باملجد والغار ،وفوق ترابها
الطاهر تمُ رع �شقائق النعمان ..ت�سلمناها من كماةٍ عا�شوا جمدهم
حتت �شعار م�ضيء ونبيل مفاده ..الدين هلل والوطن للجميع ،وعلى
���ص��دور ه��م ا ل��ع��ا م��رة بحب ا ل��و ط��ن و ق��د���س اال ن��ت��م��اء نيا�شني املجد،
وفوقها يرهج النور لي�ضيء مقولتهم ا خل��ا ل��دة ..ما �أُ خ��ذ بال�سيف
بال�سيف ي�سرتد.
بعد هذا وذاك �ألي�س من نافلة القول �أن نكون نحن الذين نحمل
جيناتهم ح��را���س ه��ذه ا لأر ����ض و�سدنتها وحماتها؟ �أول�سنا نحن
املطالبون ب�أن ن�سلمها لآبائنا و �أحفادنا كما ت�سلمناها نقيةً طاهر ًة
على حدودها ترتفع بيارق املجد ،وفوق ه�ضابها وجبالها الرا�سخات
ت��ر ف��رف راي��ات ال�ضفر وا ل��ث��ب��ات ،و م��ن م�سام ترابها الطاهر يطلع
ال�صباح املو�شى با لأحمر القاين الذي �سُ فح �ألق ًا من دماء ال�شهداء
الذين ما بخلوا بدمائهم حني ن��ادا ه��م ا ل��وا ج��ب ،وال تنا�سوا �أنهم
يحملون ا لأ م��ا ن��ة م��ن �أ ج��ي��الٍ كتبت ت��ار ي��خ ه��ذه املنطقة مب��دادٍ من
الدماء الزكية ،و �أ�شعلوا �صباحاتها نور ًا وح�ضار ًة عُ لقت بفخار فوق
و�صدّ رت �إىل جهات العامل ا لأر ب��ع لتنري
جبهات ا لأوا ب��د اخلالداتُ ،
فيها الدروب ،وتهدي ا لإن�سانية �إىل �سواء ال�سبيل..
ل�سنا بحاجة لأن نقدم الرباهني ق��و ًال بعد �أن قدمناها فع ًال على
ا لأر ���ض؛ وها هو جي�شنا العقائدي البطل ي�سطر املالحم ويوا�صل
كتابة التاريخ ،ويبعث مكاتيب الفخار لأرواح ا لأج��داد وا لآب��اء،
ول�سان حاله يقول ..ما خاب ظنكم بنا ،وال خ�سرمت الرهان؛ فها
خلف خلري �سلف ،فقد �س ّو رنا ا لأر�ض
ٍ
نحن نثبت لكم ا لآن ب�أننا خري
التي �أورثتمونا ب�أج�سادنا وقلوبنا العامرة بحب الوطن ،ور ّو ينا
ترابه الطاهر بالدماء الزكية امل�سفوحة �ألق ًا من �أج�ساد ال�شهداء..
ها هي داع�ش ا لآن قد �أُودعت جثامني متف�سخة حتت الرتاب ،وها
هي الن�صرة و �أتباعها و �أذ ن��ا ب��ه��ا تلفظ �أنفا�سها ا لأخ�ي�رة ،و ه��ا هو
الوطن يقول كلمته يف املحافل الدولية ،ويفر�ض وجوده يف املنتديات
العاملية ،ويقول لأمريكا و �أذنابها وكل الذين يدورون يف فلكها� ..إنكم
مل حت�سنوا ق��راءة ا ل��ت��ار ي��خ ،و ل��و فعلتم مل��ا �أقدمتم على التحر�ش
ب�سورية و�شعبها وجي�شها ،على الرغم من �أنكم جل���أمت �إىل القتل
والتنكيل ،و�شردمت ا لآالف من �أبناء هذا ال�شعب ،ود م��رمت املنازل
فوق ر �ؤو�س �ساكنيها ،وا�ستعملتم �أكرث �أنواع ا لأ�سلحة فتك ًا و �أ�شدها
تدمري اً ،و�سقتم �إلينا وحو�ش ا لأر�ض املتعط�شة جلز الر �ؤو�س و�شرب
ا ل��د م��اء؛ �إال �أن جي�شنا العربي ال�سوري امل�ؤمن بعروبته وقوميته

ووطنه ثبت يف املعركة ،و�صمد كما يليق با لأبطال �أن ي�صمدوا،
وراح يكن�سكم من فوق هذه ا لأر�ض التي ُخلقت لتكون عزيز ًة �أبيةً
وطاهرة..
وا لآن وبعد هذه اال جن��ازات امل�شرفة جلي�شنا على ا لأر ���ض نحن من
�سيقول الكلمة ا لأخ�يرة لر�سم م�ستقبل الوطن ،ونحن من �سيبت�سم
ح��ي��ث يليق ب��ن��ا اال ب��ت�����س��ام ،ول��و ك��ان ذل��ك م��ن ب�ين د م���وع الثكاىل
وال�صابرات ،ومن بني ركام املنازل التي كانت �آيةً يف الروعة والزهو
قبل �أن ت�صلها �أقدام القتلة واملجرمني ،يليق بنا االبت�سام لأننا �صنّاع
املجد الذين �أعادوا لهذه ا لأر�ض كرامتها التي كانت �ستكون مثلومةً
لوال �أننا �أثبتنا ب�أننا �شعب جدير باحلياة ،لأنه �صابر و�صامد وتليق
به احلياة..
بيت من بيوتنا املدمرة علينا �أن نعيد بناءه؟ وكم �شار ٍع يجب �أن
كم ٍ
نعيد ترميمه؟ وا لأهم من ذلك وذاك كم �أرملةٍ وثاكلةٍ وطفلٍ علينا
�أن من�سح دموعهم ،ونغ�سل ما تراكم يف �أعماقهم من قهرٍ وويالت؟
وكم من الوقت واجلهد والعرق واملال علينا �أن نبذل كي تعود �سورية
كما كانت �إ�شعاع ًا من ح�ضارة ،ومنابع ًا من نور؟؟ اجلواب على ذلك
مائل يف �أذه��ان ال�سوريني ال�شرفاء الذين زادتهم احل��رب الظاملة
قو ًة و�صالبةً  ،والذين اكت�شفوا منذ اليوم ا لأول �أبعاد هذه امل�ؤامرة
الكبرية التي حيكت �ضدهم؛ فتنا�سوا كل �شيء ،وت�شابكت �أيديهم
وم�ضوا بعزمية العربي ال�سوري نحو ال�صرب وال�صمود وحتملوا �شظف
العي�ش ،وق�سوة ما يتعر�ضون له؛ فثبتوا و�صربوا و�صابروا ،وحتملوا
كل �شيء ،ون�صب عيونهم تُربق رايات الن�صر ،وفجرٌ يربعم �شروقه
كي ينرث ال�ضوء فوق مفا�صل الوطن..
وا لآن ،وبعد �أن كابدنا ما كابدناه ،وبذلنا من �أرواح ال�شهداء ما
يكفي لإ�ضاءة هذه ا لأر ���ض ها نحن ما زلنا نقول لعدونا التاريخي
الكيان ال�صهيوين وداعميه يف الغرب واملنطقة ..نقول ال لن متروا
ف��وق ه��ذا ال�تراب الطاهر ،و ن��ق��ول �أ ي�����ض��اً ..ه��ذه ا لأر ����ض لنا؛ فيها
�أ�ضرحة �آبائنا و �أجدادنا ،وفيها �أج�ساد �شهدائنا ،وقد عقدنا العزم
�أن نبقى ثابتني فوقها مثلما تثبت �أ�شجار ال�سنديان؛ �أ�صابعنا ن�شعلها
�شمع ًا كي ن�ضيء عتمة الطريق ،و �أروا ح��ن��ا فوق �أكفنا رهن ًا للبذل
ورهن ًا للعطاء ،وبعد هذا وذاك نحن حماة هذه ا لأر�ض ،ونحن بناة
�أ جم��اد ه��ا ،ونحن الوحيدون املخولون بقول الكلمة ا لأخ�يرة فيما
بتعلق مب�ستقبلها ،ومن هو جدير بحمل ا�سمها وا�ستنبات املجد الذي
�سيطلع بهي ًا من بني م�سامات ترابها لري�سم فجر ًا ال �أجمل وال �أحلى.
mouhammad.houdaifi@gmail.com

ق�ص�ص للأطفال
منار عبد الكرمي القطيني
�صدرت للأديبة منار عبد الكرمي القطيني �سل�سلة
م��ن الق�ص�ص املوجهة ل�ل�أط��ف��ال ،واملكتوبة لهم
وفق مر�آتني ،الأوىل مر�آة القيم النبيلة ال�سامية
املتمثلة يف العدالة ،واملحبة ،واحلق ،وامل�ساواة،
والتوا�ضع ،واخلري ،واجلمال ،والتعاون ،والت�آخي،
والألفة ،وال�صدق ،وال�صراحة ،وامل��ر�آة الثانية
هي العني الرا�صدة جلماليات الن�ص الأدبي وما
يتوافر عليه من جذب ،وت�شويق ،ومتعة ،ومنطق،
ووظيفية .وهاتان املر�آتان تواجهان مر�آة ثالثة
ه��ي على غ��اي��ة م��ن الأه��م��ي��ة لأن فيها تتمظهر
ال�صور ال��ث�لاث لتجليات الن�ص الأدب���ي املوجه
للأطفال وفق �أعمار ثالثة هي :العمر الزمني
وامل��ع��ارف التي ي��ود الطفل حيازتها واملنا�سبة
ل�سنوات عمره ،والعمر الثاين هو العمر العقلي

الذي ي�شري �إىل امل�ستوى العقلي للطفل وقدرته
على ا�ستيعاب املعلومات ومتطلباته التي تنوف
على ما هو متوافر يف الكتب املدر�سية؛ والعمر
الثالث هو العمر الرتبوي الذي ي�أخذ بيد الطفل
�إىل عوامل الرتبية ،ومدونات القيم كيما ي�صري
الطفل تلك ال�ساح لتالقي القيم وال�سلوكية.
ق�ص�ص منار عبد الكرمي القطيني التي جتري
على �أل�سنة احل��ي��وان��ات ،وجت�سد �سلوكياتها..
ت�شكل �إ���ض��اف��ة مهمة مل��دون��ة �أدب الأط��ف��ال يف
�سورية ،وتنم عن موهبة �أدبية عارفة مبا يقدم
للأطفال ،ومبا ينا�سبهم ،وال�سيما �أطفال املدر�سة
االبتدائية.
الق�ص�ص �صادرة عن م�ؤ�س�سة �سوريانا للطباعة
والن�شر والتوزيع بدم�شق.

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

