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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

ا�سم من�سي في الق�صة ال�سورية
ق�صة "الربيع احلزين" للدكتور حممد حموية،
ما �إن يبد�أ املرء قراءة ّ
الق�صة الأوىل املن�شورة له قبل ما يزيد على ن�صف قرن ،حتى يجد نف�سه
ّ
ً
ثم ما �إنْ مي�ضي،
مرغما على متابعة فعل القراءة حتى نقطة النهاية منهاّ ،
للقا�ص نف�سه ،حتى يجد نف�سه حما�صر ًا بغري
فيقر�أ بقية الن�صو�ص املن�شورة
ّ
�س�ؤال :هل ّ
الق�صة واكتفى بعمله �أ�ستاذ ًا للأدب
توقف حموية عن كتابة ّ
الع ّبا�سي يف جامعة حلب� ،أم �أنّه تابع الكتابة ولكنه مل يعد يدفع مبا يكتب
�إىل ال�صحف واملجالت� ،أم �أنه مل يعد يكتب البتة؟ وما الذي كان مينعه من ّ
مل
�أ�شتات ق�ص�صه اخلم�س املن�شورة يف جمموعة طوال �أربعة عقود من حياته
ثم �أمل
بعد ذلك� ،أي قبل وفاته يف ال�سنة الثالثة من مطلع هذه الألفية؟ ّ
يكن ث ّمة �صديق قريب منه كان يعرف �أنّه كان كاتب ًا ق�ص�صي ًا احتفت بنتاجه
املجلّة الأكرث قيمة يف احلياة الثقافية العربية يف ال�ستينيات" ،الآداب"
اللبنانية ،واحت�ضنته ،فيبادر �إىل ت�شجيعه على العودة �إىل الكتابة والن�شر،
�أو على جمعه ق�ص�صه لت�صدر يف كتاب؟
حتى عام  ،2004العام ال��ذي ب��ادرت جامعة حلب فيه �إىل �إ�صدارها
ي�ضم �أربع ًا من ق�ص�ص حموية املن�شورة وخام�س ًا مل ُين�شر� ،أي بعد ما
كتاب ًا ّ
يزيد على �أربعة عقود من ن�شره �أول ن�ص له ،مل يكن � ّأي من املعنيني بتاريخ
الق�صة الق�صرية يف �سورية ونقّادها �أ�شار �إىل ق�ص�ص حموية املمتلئة بغري
الق�صة الق�صرية يف
حمولة دالّة على �أنّ ث ّمة �ضرورة لإعادة كتابة تاريخ ّ
فن ّ
�سورية ،وعدم االكتفاء باملجموعات التي �صدرت ،وعلى �أنّ اخلطاب النقدي
الفن د�أب ،وملّا يزل ،على االحتفاء ب�أ�صوات وجتارب بعينها مل
املعني بهذا ّ
ّ
تكن جميع ًا جديرة بذلك ،بل مل يكن �سوى القليل من نتاجها جدير ًا بذلك،
وعلى تهمي�ش �أ�صوات وجتارب ميكن عدّ ها بحقّ
عالمات مه ّم ًة يف التجربة
ٍ
مما حلق بها من �أذى النفي خارج حدود
الق�ص�صية ال�سورية على الرغم ّ
املتابعة النقدية عن ق�صد �أحيان ًا ،وعن نق�ص معر ّ
يف فيما يعني حراك امل�شهد
الق�ص�صي �أحيان ًا ثانية.
ّ
ولدَ حممد حموية يف مدينة جرابل�س  /حلب �سنة  ،1934و�أكمل تعليمه
يف املرحلتني الإعدادية والثانوية يف مدينة حلب ،وح�صل �سنة  1960على
ال�شهادة الثانوية ،ثم على الإج��ازة يف اللغة العربية و�آدابها من جامعة
حلب �سنة  ،1964فدبلوم الرتبية من جامعة دم�شق �سنة  ،1965ثم �أوفد
�إىل جامعة طهران ،وح�صل منها� ،سنة  ،1973على �شهادة الدكتوراه عن
�أطروحته "�أبو العالء املعري ونا�صر خ�سرو ،درا�سة مقارنة" ،ويف ال�سنة
نف�سها عينّ مد ّر�س ًا يف ق�سم اللغة العربية يف جامعة حلب وبقي فيه حتى
وفاته يف .2003 / 1 / 19
خالل تدري�سه يف جامعة حلب د ّر�س يف جامعة ت�شرين ،و�أوفد �سنة 1985
علمي �إىل بريطانية ملدة �سنة كاملة ،و�أ�شرف على عدد من
مبهمة بحث
ّ
ر�سائل املاج�ستري و�أطروحات الدكتوراه ،وكان يتقن ،بالإ�ضافة �إىل العربية،
ثالث لغات :الفار�سية ،والرتكية ،والإنكليزية.
الكم� ،إىل غزارة
مل يرتك د .حموية �إرث�� ًا ت�أليفي ًا يرقى ،على م�ستوى ّ
معرفته املو�سوعية التي ي�شهد لها زمال�ؤه وطالبه ،وجلّ منجزه الت�أليفي
كتابان" :خمتارات من �شعر الع�صر العبا�سي"(جامعة حلب  ،)1996و"ت�أثري
الفار�سية يف الأدب العربي يف الع�صر العبا�سي"(دار طال�س ،دم�شق ،)1989
وبحثان ن�شرتهما جملة جممع اللغة العربية يف دم�شق ،وكالهما مالحظات،
الأول حول معجم "تاج العرو�س من جواهر القامو�س" للمرت�ضى الزبيدي،
ثم خم�سة ن�صو�ص ق�ص�صية (�أربعة يف
والثاين حول "ديوان ب�شار بن برد"ّ ،
جملة "الآداب ،وواحد يف جملة "ح�ضارة الإ�سالم").
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�أكاذيب ترامب ..وتزييف
الحقائق والعدوان على �سورية

• د.رحيم هادي ال�شمخي
ما يجري الآن من �أكاذيب واتهامات �أمريكية يف
احلرب الدائرة على �سورية يك�شف عن جوهر
امل�س�ألة احلقيقي وهو �أن ترامب ابتدع كذبة
لت�ضليل العامل ب�ش�أن ما يجري يف الغوطة
ال�شرقية ،وخا�صة بوجود كيماوي يف دوما،
هذا الكذب الأمريكي مل ي�صدقه �أحد طاملا
�أن �أمريكا �ضالعة يف تدريب الإره���اب وخا�صة
«داع�ش» و�أخواتها ،ف�أمريكا اليوم وك�أنها الدولة
امل�س�ؤولة عن �سورية �أخذت تهدد وتتوعد ب�ضرب
الإجن���ازات التي حققها ال�شعب ال�سوري بعرق
جبينه خالل فرتات الزمن املا�ضية ،وكلنا نعرف
�أن تهديد ت��رام��ب الأخ�ي�ر ك��ان بهذه احلماقة
لأن��ه فقد يف دوم��ا �أعوانه و�أع��وان �آل �سعود من
ميلي�شيات «جي�ش الإ�سالم» وهو تنظيم �إرهابي
مولته الواليات املتحدة الأمريكية� ،إىل جانب
ذل��ك فقد فقدت �أمريكا و�آل �سعود كل العمالء
واجلوا�سي�س يف الغوطة ال�شرقية ومل ينجح
املخطط الأم��ري��ك��ي -ال�صهيوين يف ابتالع هذه
املنطقة كما املناطق الأخ���رى نتيجة ل�ضربات
اجلي�ش العربي ال�سوري ال��ذي م��ازال يطهر كل
املناطق املوبوءة بالإرهاب والعمالء واجلوا�سي�س.
ك��واب��ي�����س ت��رام��ب امل��ج��ن��ون ه��ي ن��ت��اج ال��غ��رب
واف�ت�راءات���ه وك���وارث���ه ل��ت��دم�ير لي�س �سورية
العربية ،بل لتدمري املنطقة العربية برمتها لأن
�سورية متثل البوابة ال�شرقية الرئي�سة للوطن
العربي ،واملتتبع للأحداث و�أكاذيب ترامب املعتوه
يرى بو�ضوح كامل �أن الواليات املتحدة الأمريكية
قد وزعت مهام هذه الأكاذيب واالفرتاءات لت�شمل
فرن�سا وبريطانيا و�أملانيا ،وكل منها �أخذ طريقه يف
فربكة هذه الكذبة (الرتامبية) ،ومع هذا راحت
الدول الغربية املرتبطة ب�أمريكا تكيل االتهامات
الباطلة للدولة ال�سورية وتتوعد بامل�شاركة مع
�أمريكا يف �ضرب املواقع ال�سورية.
�أكاذيب وافرتاءات واتهامات (ترامب) املعتوه
�سمعناها ب�ش�أن ا�ستخدام الكيماوي يف دوما الذي
�أ�صبح لعبة تهديد �أمريكية ُتباع وت�شرتى ،الهدف
منها �شن العدوان على �سورية من دون حق �شرعي،
ويعرف كل العامل �أن الغرب هو �أول من �أدخ��ل
الكيماوي �إىل الإره���اب ،وال�سيما يف جوبر ،وال
نن�سى �أن �آل �سعود وتركيا كانوا يف مقدمة الذين
�ساعدوا الإرهابيني يف ا�ستخدام (الكيماوي)
امل��زدوج ل�ضرب املواطنني يف �أكرث املدن ال�سورية
التي يتم فيها دحر الإرهاب على يد اجلي�ش العربي
ال�سوري ،وكانت معركة الغوطة ال�شرقية �شاهد ًا
على ك�شف اف�تراءات ترامب املعتوه وحلفاءه �آل
�سعود وتركيا وقطر ،وبني احلني والآخر �أخذت
القوى الغربية تلوح بلعبة الكيماوي وهي لعبة
لي�ست بالغريبة علينا ،الهدف منها ت�شويه معامل
الن�صر ال��ذي حققه ويحققه اجلي�ش العربي
ال�سوري �ضد الإرهاب على الأر�ض ال�سورية ،لقد
وقعت �أمريكا يف امل�صيدة العربية بعد �أن احتلت
ال��ع��راق ودرب���ت الإره����اب و«داع�����ش» و�أدخ��ل��ت��ه
�إىل �سورية لقتل �أبنائها وحرق ح�ضارتها ونهب

قضايا وآراء

ثرواتها ،حيث ينظر كثري من قادتها عن كثب
بطريقة �سلبية �إىل كوابي�س ترامب وانفعاالته
ال�سيا�سية والع�سكرية ،وال��ت��دخ��ل املبا�شر يف
الدول العربية ل�سلب ال�شخ�صية العربية وطم�س
هويتها وجتزئة الوطن العربي يف «�سايك�س بيكو»
جديدة.
�إن العدوان الأمريكي -الربيطاين -الفرن�سي
ال�شر�س على �سورية لأك�بر دليل على همجية
�أمريكا و�أعوانها و�سقوطها احلتمي وقرب انهيارها
يف العامل ،فهذا التدخل الأمريكي �أحدث �أمثلة
على التحدي للر�أي العام واملجتمع الدوليني ،وما
يحمله يف طياته من نيات ا�ستعمارية تو�سعية
للهجمة ال�شر�سة والغطر�سة والتهور الر�سمي
للإدارة الفيدرالية التي كتب عليها الف�شل الأكيد
بفعل ال�صمود اجلماهريي لل�شعب العربي ال�سوري
والعراقي ورج��ال املقاومة العربية والإ�سالمية
يف دحر املخطط الأمريكي ال��ذي يقوده ترامب
و�صقور البيت الأبي�ض الأم��ري��ك��ي ،وم��ن خالل
متابعة دقيقة مل�سار جمريات ال�سيا�سة الأمريكية
وتوجهاتها يف العدوان على �سورية ،فهي تخفي
متام ًا دوافعها الغام�ضة وخا�صة يف رئا�سة ترامب
املعتوه ال��ذي ميثل عهده الأرع��ن نظام الفو�ضى
واالب��ت��زاز وم�ساندة الإره���اب واالع��ت��داء على
ال�شعوب الآمنة ،حتت خمتلف الأقنعة والذرائع
مثلما يحدث الآن يف �سورية ،ويف خ�ضم املتغريات
وامل�����س��ت��ج��دات اجل��دي��دة ب��ال��ع��دوان الآث���م على
�سورية ،ف�إن �أمريكا قد ورطت نف�سها باالعتداء
على دولة م�ستقلة ذات �سيادة كاملة ،وبذلك �سوف
ترتكب �أمريكا جرمية ال��ع��دوان على مقومات
ال�شعوب املحبة للحرية وال�سالم.
وا�ستناد ًا �إىل ذلك كله ميكن القول� :إن العدوان
الثالثي الأمريكي -الربيطاين -الفرن�سي -الذي
نُفذ �ضد �سورية �سوف لن مير دون عقاب ،وهذا
مما ي�سرع بظهور �أقطاب عاملية ت�ؤثر �سيا�سي ًا
على جمل�س الأمن والأمم املتحدة ،وعندها �سوف
ت�صبح الواليات املتحدة الأمريكية دولة مراهقة
لي�س لها وجود بني الأمم التي متلك هذه العظمة
ال �أم �آج ً
والتي �سوف تنهار عاج ً
ال.
�إن العدوان الأمريكي -الربيطاين -الفرن�سي
�ضد �سورية يك�شف عن �أه��داف �أمريكا و�أعوانها
العدوانية يف م�ساندة اجلماعات الإرهابية التي
هزمت من بع�ض املدن ال�سورية حيث قامت �أمريكا
بح�شد كبري عمالئها يف الغرب مل�ساعدتها يف جمل�س
الأمن وال�ضغط على الدول الغربية مل�شاركتها يف
احل��رب على �سورية بحجة كذبة الكيماوي يف
دوما التي ابتدعها ترامب ،ولنا �أن نتذكر اكت�شاف
القارة الأمريكية التي ولد فيها ماليني الب�شر مثل
بو�ش وترامب.
لو �أن كولومب�س كان يعلم �أن اكت�شافه لقارة
الأحالم �سيحمل معه الإثم والعدوان واجلرمية
والكوابي�س يف الداخل واخل��ارج فرمبا ك��ان قد
عدل عن رحلته ّ
وف�ضل عليها �صيد ال�سمك على
�شواطئ �إ�سبانيا.

�أدباء �أم �شركاء في
الحرب على وطنهم؟

•نذير جعفر

عندما تعاون الكاتب الرنويجي كنوت هام�سن (1952 – 1859م)
احلائز على جائزة نوبل مع النازيني� ،أخذ مواطنوه الرنويجيون
ي��رم��ون كتبه �إل��ي��ه م��ن ف��وق �سياج بيته� ،أم��ا ح�ين ت��ويف الكاتب
الفرن�سي احلا�صل على جائزة الغونكور هرني باربو�س(1873ــــ
 )1935الذي قاتل �إىل جانب �شعبه يف احلرب العاملية الأوىل فقد
حمل الفرن�سيون كتبه �أمام نع�شه على و�سادات من املخمل.
ولعل ذل��ك يذكّرنا مبوقف دو�ستويف�سكي املناه�ض للحرب على
رو�سيا القي�صرية واختالفه مع موقف تورغنيف الذي �أ ّيد تلك احلرب
بذريعة �إ�سقاط النظام القي�صري و�إح�لال الدميقراطية املوعودة،
وما دار بني الكاتبني من حوار �أثناء لقائهما يف باري�س يف ذلك الوقت
ين�سحب على احلوار الذي يدور اليوم بني كتاب �سوريني وقفوا مع حلف
العدوان على وطنهم �سواء عرب كتاباتهم �أم مواقفهم ال�سيا�سية املعلنة
بذريعة التغيري الدميقراطي املزعوم على ظهر الدبابات الأمريكية
وقوى التكفري والظالم ،و�آخرون نذروا �أرواحهم و�أقالمهم للدفاع عنها
�أر�ضا و�شعبا ،وحفاظا على �سيادتها وقرارها الوطني امل�ستقل.
ال�س�ؤال الذي طرحه �أ.د ن�ضال ال�صالح يف افتتاحية العدد()1585
ن�صه« :كيف يتعامل املثقف الوطني،
من جريدة الأ�سبوع الأدبي الذي ّ
م���ؤرخ الأدب ،دار�سه وناقده ،مع نتاج �أولئك الذين و�ضعوا �أنف�سهم
وحربهم يف خدمة �أع��داء �سورية؟ هل ينحاز �إىل احلقيقة ،حقيقة
�أن ه�ؤالء �أدباء وال يعنيه من �أمر موقفهم �شيء ،وعليه �أن يكتب عن
نتاجهم عندما يريد كتابة بحث عن هذا الأدب ا�ستجابة حلقيقة
كونهم «�أدباء» ولهم نتاج �أدبي ميثّل جزءا من حراك الأدب يف �سورية
ولي�س من ال�صواب جتاهله؟ �أم يختار الن�أي مبادته تاريخا �أو درا�سة �أو
نقد ًا عن ذلك النتاج تثمين ًا لقيمة كبرية هي الوطن»؟
يكت�سب هذا ال�س�ؤال م�شروعيته من راهنية العدوان ال�سافر والظامل
على �سورية و�ضرورة اتخاذ الأدباء موقفا وا�ضحا ال مواربة فيه من
هذا العدوان على وطنهم و�أدواته يف الداخل واخلارج ،فعندما يتعر�ض
�أي وطن كان على هذه املعمورة �إىل عدوان يهدف �إىل تفتيته وتدمريه
وحتويله �إىل �إم��ارات ومقاطعات وجيوب عميلة للغرب اال�ستعماري
ووكالئه من رجعيني وتكفرييني ظالميني ال ميكن قبول �صمت الأديب
بذريعة الن�أي بالنف�س فما بالك بقبول م�شاركته يف هذا العدوان عرب
ما يكتبه وما يعلنه من �آراء ت�ضرم النار وت�شارك يف حملة الت�ضليل
الإعالمي لت�سويغ هذا العدوان!
�أجل ،ال ميكن امل�ساواة بني �أديب �سخّ ر قلمه خلدمة العدو و�أديب
قاتل بهذا القلم انت�صارا لوطنه �أو ًال ولقيم احلق والعدل واجلمال
ثانيا� .إن احلقيقة تقت�ضي الك�شف عن �أوجهها املتعددة ،كما تقت�ضي
و�ضع كل فعل يف �سياقه ،فتواط�ؤ الأدي��ب مع العدوان لي�س ر�أي�� ًا وال
حرية �شخ�صية بل خيانة مو�صوفة للأدب نف�سه ،الأدب بو�صفه �سجال
فنيا وجماليا ودالليا على كفاح الإن�سان من �أجل حياة �أجمل وعامل
خال من الظلم والقهر والعدوان.
�إن الت�أريخ اجلديد للأدب يف �سورية ،كما الدرا�سات النقدية ،كل
معني بدرا�سة النتاج الأدب��ي وفق �سياقه خالل هذه احلرب،
منهما
ٌّ
وما ج�سده من ر�ؤى ومواقف متباينة تك�شف احلقيقة ،وال تكون �أداة
جديدة للت�ضليل ،حقيقة ما قدم من «�أدب» �ساهم يف التعمية وت�سويغ
و�شرع احلرب على وطنه ،و�أدب متثّل تطلعات و�آمال و�أحالم
العدوانّ ،
وعذابات و�صمود وت�ضحيات �أبناء �شعبه.
ال احتفاء وال تكرمي ملن �صمت �أو تواط�أ �أو �شارك علنا يف ت�سويغ
امل��ج��ازر التي ارتكبها جمرمو التنظيمات التكفريية بحق �أبنائنا
ومن�ش�آتنا ،ومل��ن هلّل للعدوان الثالثي اللئيم وال��غ��ادر على ترابنا
ومطاراتنا ومن�ش�آتنا .وال ا�ستح�ضار لأدب �صفراوي االجتاه يف جتيي�شه
الطائفي �أو العن�صري ،وكما قال �أبناء الرنويج كلمتهم يف كنوت هام�سن
��زاء له على
ورم��وا كتبه من فوق �سياج بيته تعبريا عن غ�ضبهم وج ً
مواقفه امل�شينة يف التعامل مع النازية� ،سيقول ال�سوريون �أي�ضا كلمتهم
يف من خذلهم وا�صطف مع �أعدائهم ،كما �أنهم لن ين�سوا يف الوقت نف�سه
ما فعله ع�شاق هرني باربو�س عندما حملوا كتبه على و�سائد من املخمل
�أمام نع�شه تكرميا له وتقديرا ملواقفه الوطنية والإن�سانية .و�شتان
بني هذا وذاك.

قضايا وآراء
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فرائد (ترامب) وا�ستبداالته؟

• د� .صياح عزام

ذهب (تيلر�سون) وزير اخلارجية الأمريكية ليخلفه (بومبيو) ال عجب و ال عجاب
من ذلك ،لأنها واحدة من م�سل�سل متتاليات (فرائد) �إدارة /ترامب/و�إحدى �سماتها
خالل عامها الأول وبدايات عامها الثاين ،حيث غادرها على التوايل طابور من الأ�سماء
وا�ستخلف املغادرون ببدائل لهم.
يقال يف �أمريكا نف�سها� ،إن (تيلر�سون) قد احتل املرتبة املئة يف قائمة املغادرين
لإدارة ترامب ،كما ويرتدد �أي�ضا �أن هناك من هو مدرج على قائمة اال�ستبدال� ،إ�ضافة
�إىل التكهن ب�أ�سمائهم...وبالتايل ،ومن خالل عملية اال�ستبدال امل�ستمرة ،يكتمل �شيئا
ف�شيئا(ع�ش ال�صقور)،ويتحقق �أكرث ف�أكرث ان�سجام مفتقد يف مع�سكر(اجلوارح)�.إن ما جرى
لـ (تيلر�سون)كان متوقعا ،حيث كانت قد كرثت التوقعات حول دنو رحيله منذ �أمد لي�س
بالق�صري .ملاذا؟ �شيء واحد ثابت يف �إدارة ترامب ال غري ،هو �أن �سيدها م�سكون بدبلوما�سية
(تويرت).كما �أنه ي�شتهر ببدعة الربوتوكولية اخلا�صة ،ومنها� :إبالغ الأمريكيني والعامل
و�إدارته ،وكل املعنيني مبا�شرة مب�ستجدات �إدارته اال�ستبدالية ،عرب تغريداته املفاجئة يف
و�سائل التوا�صل االجتماعي...وبناء على ذلك ،مل يكن م�ستغربا �أن ي�سمع وزير خارجيته
املقال (تيلر�سون)بنب�أ �إقالته بينما كان يف �إحدى جوالته ،ويف طريق العودة من جوالته
التي قطعها من عوا�صم العامل� .شيء �آخر مل يتبدل ،و�إمنا هو عزز يف هذه الإدارة ب�أكرث
مما عهدته �سابقاتها ،وهو كونها تعج بال�صهاينة واملت�صهينني ،ال�سيما منهم وب�شكل الفت
املت�صهينني امل�سيحيني وعلى ر�أ�سهم نائب الرئي�س الأمريكي (بن�س) الذي يعرتف يف كلماته
ولقاءاته �أنه يقر�أ التوراة يوميا وي�ست�شهد مبا جاء فيها .كذلك متيزت �إدارة الرئي�س
(ترامب) واختلفت عن �سابقاتها من الإدارات الأمريكية ب�أن للجرناالت ح�صتهم الوفرية
فيها....الآن اكتملت (اجلوقة) بان�ضمام واحد من �أمثال (بومبيو)هذا املو�صوف بكونه
ن�سخة طبق الأ�صل عن رئي�سه (ترامب) ،والذي ي�شتهر كـرافع لراية (الإ�سالموفوبيا)
والذي ينفخ بد�أب وب�شكل م�ستمر يف بوق �سعار العداء للمهاجرين والرو�س والإيرانيني
وال�صينيني� ،إ�ضافة �إىل �صهينته التليدة وعدائه املو�صوف ملع�سكر املقاومني واملمانعني العرب.
جدير بالذكر� ،أن (بومبيدو) هذا ،كان ي�شغل مدير وكالة اال�ستخبارات املركزية ،ويعد من
�صقور �إدارة الرئي�س (ترامب) ومن �أ�شد امل�ؤيدين له ،وهو يرى �أن الواليات املتحدة باتت
�أكرث �أمانا يف عهده ،وتن�سجم �أفكاره مع الأفكار التي روجها ترامب �أثناء حملته االنتخابية
وبعدها .ويرى املراقبون �أنه �سيعرب عن ال�سيا�سة اخلارجية التي يريدها ترامب ،خا�صة
يف عالقة وا�شنطن مع دول ال�شرق الأو�سط ويف امللف الإيراين .كذلك يعرف بومبيو ،ب�أنه
م�صنف على اليمني يف احلزب اجلمهوري ،وكان ع�سكريا عمل باجلي�ش ،وا�شتغل يف املجال
القانوين ويف اال�ستثمار االقت�صادي ،حيث �أن�ش�أ �شركة متخ�ص�صة يف املجال الق�ضائي ،كما
ي�شتهر مبواقفه املثرية املعادية للأقليات الدينية والعرقية ،وهو يعدُّ زعماء امل�سلمني يف
الواليات املتحدة متواطئني مع اجلماعات املتطرفة� ...إن متادي (ترامب) يف اال�ستبدال
لرجال �إدارته� ،إىل جانب كونه دليال على االنق�سامات الوا�ضحة يف �صفوفها ،وعلى تخبط
معهود ي�شوب غالبية �سيا�ساته ،ي�ؤدي �إىل تناق�ض ال ت�سلم منه قراراته ،وي�شري �أي�ضا �إىل
انعدام اخلربة لدى ترامب و�أ�سلوبه الفج واملتفرد يف مقارباته لل�سيا�سة الدولية ،خا�صة �أنه
مييل �إىل جتاوز و�إلغاء دور وزارة اخلارجية الأمريكية .قد يقال يف هذه الأمور ( ّرب �ضارة
نافعة) ،مبعنى �أنها قد تزيد يف ا�ست�شراء االنق�سام الأمريكي الداخلي ،ويف تفاقم �صراع
ترامب مع ما يعرف عادة (بالدولة العميقة)� ،أي دولة الأمن القومي ،وبالتايل ،ف�إن كل هذا
ي�سهم يف تعجيل مطلب داخلي يت�صاعد للإطاحة برتامب .قد يكون هذا وارداً ،ولكن يجب
الأخذ بعني االعتبار �أن هناك كتلة �صماء تقارب ثلث املجتمع الأمريكي ت�ؤيد �سيا�سته قلبا
وقالبا ،كما �أن هناك قوا�سم م�شرتكة بينه وبني دولة الأمن القومي العميقة كما �أ�سلفنا
خا�صة ما يتعلق بالعداء لرو�سيا وال�صني و�إيران والق�ضايا العربية ،والعالقة التليدة مع
الكيان ال�صهيوين وكارتيالت ال�سالح واللوبي اليهودي .كما �أن كثريين يف بالده يرون �أن
ابتزازه حللفائه ،و�سيا�ساته احلمائية هي من الإجنازات الرتامبية .وال�س�ؤال املهم ،ماذا
يعنينا كعرب من فرائد ترامب املتواترة؟
ال�شك ب�أنه �سوف يزداد زخم العداء الأمريكي ل�سورية ،و�سريتفع من�سوب العداء ل�صالح
�إ�سرائيل على طريق الإ�سراع يف تنفيذ ما تدعى(�صفقة القرن)والتي و�ضعها ترامب يف عهدة
ثالثة من عتاة متطريف �صهاينة الإدارة الأمريكية وهم (كو�شرن �صهر ترامب ،وجرينبلت
مبعوثه �إىل املنطقة وفريدمان �سفريه يف تل �أبيب) ،وهي �/أي ال�صفقة /تقوم يف جوهرها
على فر�ض اال�ست�سالم على الفل�سطينيني لت�صفية ق�ضيتهم مب�ساعدة عربية ،ووفق الر�ؤية
االحتاللية ،حيث ال جتر�ؤ ال�سلطة الفل�سطينية على قبولها علنا ،وال ي�سهل على عرب
�أمريكا تبنيها علنا ،حيث يجمع ال�شعب الفل�سطيني على رف�ضها ومقاومتها ،وبالتايل �سيكون
م�صريها الف�شل .حتى �أن العبوة التي ا�ستهدفت موكب (احلمد هلل) رئي�س وزراء ال�سلطة
يف رام اهلل ،مل ت�ستهدفه ،لأن توقيت تفجريها رتب على �أن يتم التفجري بعد �أن ت�صبح
�سيارات املوكب امل�صفحة على م�سافة �آمنة من مكان التفجري� ،أي �أنها ا�ستهدفت امل�صاحلة
الفل�سطينية غري املرغوب بها من �أطراف ال�صفقة ومما يدل على ذلك �أن غزة املت�ضررة من
هذا التفجري �سرعان ما وجهت التهمة لها من قبل ال�سلطة والبيت الأبي�ض االمريكي.

نقطة على حرف

املا�سة
و�إزميل الرتجمة

• مالك �صقور

هو العنوان اجلميل املثري الذي اختاره الدكتور نذير العظمة لكتابه الذي ترجم
فيه �أغاين الرباءة لل�شاعر (وليم بليك)...
وللدكتور الأديب املبدع نذير العظمة باع طويل يف الرتجمة ،ويف درا�سات الأدب
املقارن ،وهو �شاعر مطبوع �أ�صيلُ ،فطر على الثقافة العربية لكنه انفتح على الثقافة
العاملية ،ويُعدُّ من �شعراء احلداثة وجيل الرواد.
ي�ستهل د .نذير العظمة كتابه مبقدمة حتت عنوان (الرتجمة وال�شعر)..
فالرتجمة ت���ؤدي دور ًا مهم ًا يف حياة ال�شعوب وت��اري��خ احل�ضارة ومن��و الآداب
وتطورها ،ولعلها كانت من الأ�سباب التي مهدّ ت لن�شوء الأدب املقارن ـ يقول د .نذير
العظمة ،ويتابع قوله :فاالخت�صا�صيون يف هذا العامل يُعدُّ ون ترجمة الروائع
العاملية مبثابة العتبة التي قادت �إىل ن�شوئه ،كما يعد م�ؤرخو الأدب الإنكليزي �أن
بداية �آدابهم كانت يف ترجمة التوراة �أي العهدين القدمي واجلديد �إىل لغتهم.
وي�ضرب د .نذير العظمة مث ًال عن خليل ح��اوي يف درا�سته لأدب ج�بران خليل
جربان و�شخ�صيته �إىل �أن الرتجمة الي�سوعية العربية للتوراة �أدت دور ًا مهم ًا يف
تطعيم لغة املهجرين خا�صة و�أدب اللبنانيني عامة ،وكان هذا ظهر ،كما يقول ،يف
�أ�سلوب �إليا�س �أبي �شبكة وعنف �صوره كما يظهر �أي�ض ًا يف ا�ستعارات �سعيد عقل يف
(بنت يفتاح) ،و(مرمي املجدلية) ..هذا بالإ�ضافة �إىل ترجمة القر�آن الكرمي التي
�أ ّدت �إىل م�ؤثرات بارزة يف �شعراء هذه اللغات و�آدابها يف بع�ض ق�صائدهم و�أعمالهم،
كما هو احلال يف �شعر فردريك غوته وخا�صة ديوانه (الديوان ال�شرقي للم�ؤلف
أ�س�س على مو�ضوع املعراج
الغربي) ،وقبله دانتي الأجلريي يف كوميدياه القائمة � ً
و�أدبه.
وعلى الرغم من �أهمية الرتجمة وف�ضائلها الكثرية ،يذكر د .نذير العظمة
بع�ض �سلبياتها �أو م�ساوئها وما تنتجه �أحيان ًا من الت�شويه و�سوء الفهم حيث ت�صري
اخلدمة �أذية �أو �شراً .يقول« :لكننا نخت�صر الطريق ونذكر �أن روائع الآداب الكربى
ج�سر
والثقافات والأديان مل تعم احل�ضارة العاملية �إال عن طريق الرتجمة ،فهي
ٌ
البد منه بني الأمم و�ضرورة ال غنى عنها رغم ما فيها من خماطر وم�ساوئ».
ومن ثم ي�ضرب �أمثلة على ترجمات مثل( :رحلة ابن بطوطة) ،و(�أل��ف ليلة
وليلة) ،يقول مث ًال� :إذا �أردت �أن �أترجم «ي��ا فلذة كبدي» يف ن�ص �شعري �إىل
الإنغليزية حرفي ًا ف�إن ما يقابل ذلك باللغة االنغليزية ال يثريه الأ�صل العربي بل
يثري اال�شمئزاز والتقزز ،والتعبري التايل باللغة الإنغليزية (يا تفاحة عيني) ينقل
امل�شاعر التي ت�صاحب ما ُيق�صد بفلذة الكبد ،فيهمل املرتجم الرتجمة احلرفية
وي�ستبدلها باال�ستعارة املقابلة.
ويعرج د .نذير العظمة �إىل (الرتجمة خيانة) �إذ «ي�صف بع�ض النقاد
كما
ّ
الفرن�سيني الرتجمات ال�شعرية ب�أنها خيانة للن�ص الأ�صلي ولكن البد منها».
والرتجمة �إذ هي �إال م�سافة مك�سورة بني الأ�صل والن�ص املرتجم ،امل�سافة التي
البد منها للتفاعالت احل�ضارية والثقافية من �أن نقطعها بالتبادل ذلك لأنه ويف
ال�شعر خا�صة قد يكون متي�سر ًا للكائن الفرو �أن يتعلم لغة �إ�ضافية �إىل جانب لغته
الأم ،في�ستطيع �أن يتذوق �شعر تلك اللغة مبا�شرة م�ستغني ًا عن و�ساطة الرتجمة.
وهناك من يرف�ض الرتجمة ال�شعرية كلي ًا ويدعو �إىل العودة �إىل الن�ص الأ�صلي
وبلغته.
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بيئة الرواية بين الواقع والمجاز

•ح�سني مهدي �أبو الوفا

بيئة الق�صة هي حقيقتها الزمانية واملكانية،
�أي كل ما يت�صل بو�سطها الطبيعي ،وب�أخالق
ال�شخ�صيات و�شمائلهم و�أ�ساليبهم يف احلياة.
وق��د ال تختلف بيئة الق�صة� ،أح��ي��ان�� ًا ،عن
امل���ؤث��رات امل�سرحية التي يعمد �إليها الكاتب
امل�سرحي للم�ساعدة على �إب���راز ال�شخ�صيات
وحتريكها بحيوية ون�شاط .وهكذا تعني البيئة
الق�ص�صية :اجلو� ،إذا حتدثنا بلغة الفن ،واملحيط،
�إذا ا�ستعرنا م�صطلحات العلوم.
والكاتب ي�ستعني يف ر�سم بيئة ق�صته ،بالو�سائل
نف�سها ال��ت��ي ي�ستعني ب��ه��ا يف ���س��رد احل����وادث �أو
ر�سم ال�شخ�صيات ،وهو يلتقطها كما يلتقط هذه،
باملالحظة وامل�شاهدة� ،أو من ق��راءت��ه اخلا�صة،
�أو ين�سجها بخياله ن�سج ًا ،م�سلط ًا عليها قوة
االخرتاع والإب��داع ،معتمد ًا على ما يلتقطه �أثناء
جتاربه يف احلياة .ولي�س الأمر كذلك يف الق�ص�ص
التاريخية ،ف�إن الكاتب هنا يبحث عن بيئته يف كتب
التاريخ ،حيث يعرث على �أو�صاف البيئة الطبيعية
واالجتماعية ،وح��ي��ث يلتقط �أو���ص��اف املالب�س
و�أخ�ل�اق النا�س وع��ادات��ه��م يف تلك ال��ف�ترة ،وهو
بطبيعة احلال ال يتقيد بها تقيد ًا تام ًا� ،إمنا ي�ستعني
بها على ت�صور ال��ف�ترة ،ي�ترك خلياله اللم�سات
الفنية الأخ�يرة التي ت�صهر هذه امل��ادة ومتزجها
مزج ًا تام ًا ،وحتيلها �إىل مهاد مالئم تتحرك عليه
احلوادث ،وت�سعى فيه ال�شخ�صيات.
وق��د ي��ك��ون ال��ك��ات��ب �أو���س��ع الأف����ق ،وق��د تكون
رقعة الق�صة وا�سعة ،بحيث تعك�س ت�شعب احلياة
وات�ساع مداها �إىل �أن الكاتب �أخ�ير ًا ال بد له من
�أن يقت�صر على زاوية واحدة ينظر من خاللها �إىل
احلياة ،وبهذا يح�صر جمال الق�صة يف بيئة معينة،
ويق�صرها على نطاق حمدود.
ويتجه بع�ض الكتّاب �إىل البيئة املحلية �أو اللون
املحلي ،يعنون ب���إب��رازه يف الق�صة �أعظم العناية
ويحاولون �أن يعك�سوا �أثر البيئة الطبيعية التي
يحيون فيها ،يف نفو�سهم ويف تكوين �أذواقهم .وقد
يخت�ص بع�ضهم ببيئات معينة� ،أو �أنواع خا�صة من
احلياة االجتماعية ،كالبيئة البحرية� ،أو حياة
اجلندية� ،أو حياة املدن ال�صناعية� ،أو الأو�ساط
التجارية �أو الزراعية �أو الفنية .وقد يتجهون
بحكم خربتهم يف احل��ي��اة� ،إىل ت�صوير طبقة
م��ن ال��ن��ا���س ،طبقة ال�برج��وازي��ة ال�صغرية ،التي
كانت مو�ضع عناية جنيب حمفوظ يف ق�ص�صه
االجتماعية.
وتعد جني �أو�سنت مث ً
ال طيب ًا على اقت�صار الكاتب
على بيئة واح��دة .فهي – كما ذكرنا م��رار ًا – ال
تخرج يف مو�ضوعاتها عن جتاربها اخلا�صة التي
متر�ست بها قريتها «�ستيفن�سون»� ،إح���دى قرى
التالل الطبا�شريية يف جنوبي انكلرتا .و�شخ�صياتها
م�ستمدة من الطبقة االر�ستقراطية ،ومن الطبقة
الربجوازية الكبرية التي عرفتها ه��ذه البيئة.
ولهذا ا�ستطاعت �أن تقدم لنا يف ق�ص�صها� ،صور ًا
طبيعية وا�ضحة دقيقة حم��ددة دون �إ�سراف �أو
�إ�سهاب.
ويظهر لنا �أث��ر البيئة االجتماعية ،الثابتة
والطارئة ،يف �أعمال ق�ص�صية ثالثة ،هي «حديث
عي�سى بن ه�شام» للمويلحي – �إذا �صح لنا �أن ندعوها
ق�صة باملفهوم الدقيق – و»ع��ودة ال��روح» لتوفيق
احلكيم ،و»زقاق املدق» لنجيب حمفوظ.
فالكاتب الأول ي�صور يف ق�صته حياة ال�شعب
امل�صري ،عقب االحتالل الإنكليزي ،وي�سخر من
حياته ومثله اجلديدة ،ويقارنها مبا كانت عليه
يف عهد حممد علي و�إبراهيم .ويف «عودة الروح»
ي�صور الكاتب منو الوعي القومي يف م�صر ،ووثبة
ال�شعب امل�صري يف ثورة  .1919ويف الق�صة الثالثة،
ي�صور الكاتب �أثر احلرب العاملية الثانية يف البيئة
ال�شعبية امل�صرية.
ومهما يكن الأمر ،فال بد للكاتب من �أن يعي البيئة
وعي ًا تام ًا ،و�أن يتبني تفاعلها مع ال�شخ�صيات م�ؤثرة

قضايا وآراء

هل ت�ستقيم الحروف على قناطر
الكلمات في و�سائل الإعالم ؟
• غازي �سليمان

كانت �أم مت�أثرة.
وهناك كثري من الق�ص�ص ،التي ت�ستمد روعتها من
ت�صويرها ال�صادق لبيئة من البيئات� ،أو لطبقة من
الطبقات االجتماعية ،ومن هذا النوع ق�ص�ص جنيب
حمفوظ ويحيى حقي.
�أما البيئة الطبيعية ،فعناية الكتّـاب بها متفاوتة،
فمنهم من ي�ؤثر الو�صف املف�صل الدقيق ،ال ي�ستثني
من ذلك الأزقة وال�شوارع والبيوت ،كما كان يفعل
بلزاك وديكنز وهاردي وفلوبري ،ومنهم من يكتفي
بالو�صف العام ال�سريع.
وهناك نقطة جديرة باالهتمام فيما يخت�ص
بالبيئة الطبيعية ،وه���ي اخ��ت�لاف ال��ك��تّ��ـ��اب يف
مقدرتهم على ت�صوير م�شاهد الطبيعة ت�صوير ًا
حي ًا ناطق ًا .وتختلف �أ�ساليبهم يف ذلك ،فمنهم من
يعنى بالو�صف لذاته ،وال يهمه �إال �أن يقدم �صورة
طبيعية جميلة ،و�إن كانت �أحيان ًا ال متت للحياة
الإن�سانية داخ��ل الق�صة ب�صلة .وه��ذا وا�ضح يف
ق�صة «زينب» ملحمد ح�سني هيكل .ومنهم من يدخل
الطبيعة يف ح�سابه ع��ام ً
�لا م���ؤث��ر ًا يف احل���وادث
وال�شخ�صيات ،في�صطنعها للك�شف ع��ن عواطف
ال�شخ�صية �أو �أحا�سي�سها الداخلية جتاه موقف من
املواقف ،فيكون املنظر الطبيعي حلقة يف �سل�سلة
تطور ال�شخ�صية� ،أو باعث ًا من البواعث التي ت�شكل
نف�سيتها .كما فعل هوثورن يف الف�صل الثامن ع�شر
من ق�صته «املنزل ذو القباب ال�سبع» ،حني �صور
انبثاق فجر اليوم اجلديد ،وو�صف �أ�شعة ال�شم�س
امل�شرقة ،وهي تر�سل �أرتال النور من نافذة الغرفة
التي كان يجل�س فيها القا�ضي بن�شني على كر�سيه
ميت ًا .وكذلك حني �صور تنقل الذبابة على وجهه،
حرة طليقة ،دون �أن ي�ستطيع ذودها عن نف�سه .و�أي
�سخرية �أعمق من هذه ال�سخرية� :إن�سان كبري ،كان
قبل حلظات يحلم ب�آمال عري�ضة ،ولكنه الآن ال
ميلك �أن يقي نف�سه من �أذى �أ�ضعف املخلوقات �ش�أن ًا.
والفرق بني احلالتني� ،أن الكاتب يف الأوىل يحاول
�أن ير�سم البيئة وال�شخ�صية وفق ًا لهواه ،بينما هو
يف الثانية ينزل الو�صف يف �صلب الن�سيج الروائي،
ويرتك ال�شخ�صية تك ِّون نف�سها بنف�سها.
وقد يجعل الكاتب من و�صف الطبيعة� ،إرها�ص ًا
ب��احل��وادث التي �ستقع فيما بعد ���س��ا َّرة كانت �أو
حمزنة على طريقة املغالطة العاطفية Pathetic
 .Fallacyوهذا ما جنده عند هاردي يف “ت�س”
وعند فلوبري يف “مدام بوفاري” .فقد جعل كل
منهما الطبيعة عن�صر ًا فعا ً
ال يف التنب�ؤ باحلوادث
والتمهيد لها� ،أو يف تظليل نف�سية ال�شخ�صية �أو
ال��ق��ارئ ،مبا �سينتابها فيما بعد من �شعور .وهذه
الطريقة وا�سعة االنت�شار بني الكتّـاب وبا�ستطاعة
الكاتب �أن يجعل لها قيمة فنية عظيمة يف ق�صته.

يف البدء كانت الكلمة ...وبالكلمة جتلَّى ال�صانع للعقول.
�أجل هي الكلمة ...والتي ا�ستقامت بحروفها حياة الإن�سان
على م�سار الزمن ...فكيف ال ي�ستقيم بنورها الإعالم! حيث كانت
ومازالت و�ستبقى الو�سيلة الأرقى للتجاذب و االقتبا�س و الت�أ ّمل
واملعرفة يف عامل الب�شر.
ولكن هل ُتغني الرواية عن الدراية ,والقول عن الفعل ,والعربة
عن االعتبار؟ وهل يجوز �أن ت�صل �إىل �سمع الآخ��ر ب�شكلٍ م�ضلِّل
يخالف احلقيقة والواقع؟.
ُعد �إىل ح��روف �أبجديتك واع��رف :متى ُو ِج��دَ ت؟ وكيف �سِ يقت
�إليك؟ وابحث يف معناها ومغزاها.
ال ي�أخذك الغرور بقليلٍ من الق�شور ...بني يديك لتقول وبهزّ ِة
ر�أ���س ,وابت�سامة فاترة �أنّ��ك تعلم .ف���إن قلت ذل��ك فاعلم �إنّ��ك من
ي�صح القول :املرء عد ّو ما يجهل .وبهذا نكون غرباء
اجلهالء ,وهنا ُّ
عن املعرفة ,والغربة عن املعرفة يف التعريفات ( :يقال الغربة عن
احل��ال عن حقيقة التع ّود فيه وغربة عن احلق من الده�شة عن
املعرفة) ,وغربة الإعالم ت�سوق الفكر والعقول �إىل احلرية والذهول
واجلهل وال�شكوك والعزوف ,وهذا واقع احلال ..ففي الكثري من كتب
�صحة هذا التناق�ض وهذا التباين وقد جاء �إلينا يف
الرتاث ما ُيثبت ّ
ال�سرد والعر�ض بهذا االختالف احلا�صل فتحا ُر الأذهان كيف تتلم�س
احلقيقة ولهذا �سارع �أبو العالء املعري بقولهِ :
ٌ
حديـث ُملفَّــــقُ
لأبنائـها � اّإل
وما ُكتب التاريخ يف كلِّ ما َر َوت
نظرنــا ب�أمـر احلا�ضريــن فرابنـا فكيف ب�أمر الغابرين ن�صدِّ قُ
ويف ع�صرنا الراهن يجوب الإعالم ال�سمع والب�صر بالو�سائل املرئية
واملقروءة وامل�سموعة وال يغيب عن الأذهان ما حتملهُ هذه الو�سائل
تنم عن اخلفايا والنوايا لرتويج الهدف الذي تن�شده,
من �أ�ساليب ُّ
وكثري ًا ما ت�سارع لدفع ال�شبهات عنها عندما تذكِّر ب���أن املقاالت
املن�شورة تعبرِّ عن �آراء �أ�صحابها ,وحتى املرئية منها والتي تزعم
ثم تبثُّ وتن�شر اخلرب �أو الر�أي املطلوب ونرى يف
بح�سن النوايا ومن َّ
و�سائل �أخرى ما يناق�ض هذا اخلرب وذاك الر�أي حتى �أ�صبح امل�شاهد
�صحة ما ُينقل �إليه ,وهكذا ت�ستمر هذه
�أو القارئ يتخ ّبط ب�شكوكه يف ّ
احلالة على وقع التناق�ضات املتباينة يف وجهات النظر.
و�إذا ك��ان��ت ال��ق��ن��وات امل��رئ��ي��ة يف �ساحة الإع��ل�ام ه��ي الأق���رب
عرو�ض و�أ�ساليب للت�ضليل,
للم�صداقية فال تخلو بطبيعة احلال من
ٍ
وها هي العد�سات الآن تغيرّ حتى لون العيون فكيف بعد�سات الكامريات
التي تنقل احلدث وي�أتي من يعلّق عليه ب�أهوائه و غاياته التي ي�سعى
�إليها وك�أنّه يدفعنا للقبول بقول احلريري يف مقامته البدو َّية:
َّمت بحكــم ال�ضـرورة
ّف ُبــ�ؤْ ُت لــه بح�سـن الب�صيــرة
و�سل ُ
قت قوله ا�ضطراراً.
�أي و�صدَّ ُ
وي�شتد خطرها يوماً
ه��ذه الآف���ات التي جت��وب �ساحة الإع�ل�ام
ُّ
ف�صح ع ّما ت�سوقه من املخاطر ,و ُتخفي ال�صور الدقيقة
بعد �آخر ُت ِ
عن الوجوه التي تبحث عن احلقيقة ,و ُتل ِّبد الأج��واء بال�ضبابية,
وتذ ُّر الرماد يف العيون ,وتتكاثر الأوه��ام وال�شكوك ملا تفرزه هذه
الثقافة امل�ستمدَّ ة من �صور الإعالم �إىل �أن يف�ضي الأمر �إىل التباين
امللحة
واالختالف يف وجهات النظر  ,ولهذا ينتابنا ال�شعور باحلاجة ّ
لبناء الثقة بني الو�سيلة الإعالم ّية واملُطَّ لِع عليها والتي ترتكز على
امل�صداقية يف �صدق اخلرب  ,و�صحة امل�شهد ,و�صوابية املوقف .وكم
نتطلع لإظهار وحتقيق الغاية النبيلة التي وجد الإعالم لأجلها عرب
و�سائله املتنوعة ,وحت�صينه من جميع املخاطر والآف��ات ,والأهواء
املنحرفة وامل�شبوهة ,وكم يطيب امل��رام على عر�ش الكلمة بنقاء
ال�سريرة ,و�صحة اخلرب  ,وال��ر�أي ال�سديد ,والفكر امل��ن�ير,والأدب
الرفيع ,والوجه املنيع ,ملا فيه اخلري وال�سم ُّو ,واالرتقاء �إىل الإعالم
املن�شود.
فهل ت�ستقيم احلروف على قناطر الكلمات يف و�سائل الإعالم ؟.
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العقود العددية
داللتها والو�صف بها

• د .منى اليا�س

يجمع اال�سم املفرد جمع مذكر �سامل ًا ..فيعرب جمعة بالواو
رفع ًا مثل «جاء الفالحون» ،وبالياء ن�صب ًا وجر ًا مثل�« :إن
اهلل ال يحب املحتالني» ،ومثل «من امل�ؤمنني رجال �صدقوا ما
عاهدوا اهلل عليه».
وقد الحظ النحاة �أن هناك �أ�سماء تعرب �إعراب جمع
املذكر ال�سامل ،ولي�ست منه ،فجعلوها «ملحقة ب��ه» .وهذه
الأ�سماء امللحقة نوعان:
 1ـ جموع لها مفردات ،وكل مفرد منها مل ي�ستكمل ال�شروط
الالزمة مثل� :سنني ،عاملني ،عليني� ،أر�ضني ،بنني� ،أهلني ،مئني.
 2ـ العقود العددية مثل :ع�شرين ،ثالثني� ..إىل ت�سعني،
وهي ت�شبه اجلموع �شك ًال ،ولكنها لي�ست جموع ًا �إذ لي�س لها
مفردات ،بل كل منها مفرد يدل على عدد معني ،وكل عدد من
هذه العقود يدل على كمية مو�صوفة ،فهو يدل على جمع� ،إذا
و�صف به جمع مثل« :حفظ ال�صبي �أجزاء القر�آن الثالثني»،
مفرد (الثالثني) ،هنا دل على جمع لأن مو�صوفه �أجزاء جمع.
لكن �إذا قلنا «يبد�أ �صبياننا حفظ القر�آن بجزئه الثالثني»
ف�إن كلمة الثالثني تدل على مفرد كمو�صوفها «جزء» .ومن
هنا يبدو �أنه ال�شك يف �صواب ا�ستعمال هذه العقود للداللة
على الأف��راد كداللتها على اجلموع .وهذا وا�ضح �إذا نظرنا
�إىل �صفحات امل�صاحف القر�آنية ،ف�إن كل �صفحة تتوج برقم
اجلزء الذي منه �سورتها ،وذلك على النحو التايل :اجلزء
الأول ،اجلزء الثاين ،اجلزء العا�شر ،اجلزء الثالثون ..ومن
علمائنا ال�سابقني كانوا ي�سريون على هذه الطريقة يف ترقيم
�أبواب كتبهم� ،أو جمال�سهم فيقول مث ًال :املجل�س الع�شرون..
واملجل�س ال�ستون واملجل�س الثمانون.
ولكل من العقود العددية و�سائر الأع��داد داللتان ينبغي
االلتفات �إىل الفرق بينهما .فالأعداد التي تدل على كمية
املعدود ت�سمى الأعداد الأ�صلية ،وقد تدل على رتبة املعدود
بني �أمثاله وت�سمى الأع��داد الرتتيبية .ف���إذا قلنا :طبعت
املطبعة الن�سخ الأربعني �أو اخلم�سني �أو املائة �أو الأل��ف �أو
املليون ،دلت هذه الأعداء على كمية املعدود ،و�إذا قلنا :وقفت
املطبعة عند الن�سخة الع�شرين �أو الت�سعني �أو املئة �أو الألف �أو
املليون دلّ كل عدد على ن�سخة واحدة ورتبتها .ويظهر الفرق
�أو�ضح بني النوعني عندنا يف الأعداد الع�شرة الأوىل فيقال
يف الأعداد الرتتيبية :الن�سخة الأوىل �أو الثالثة �أو العا�شرة
والكتاب لأول� ..أو العا�شر .كما يظهر الفرق �أي�ض ًا يف رقم
الآحاد من كل عدد بعد الع�شرة� ،سواء كان مركب ًا �أو معطوف ًا،
مثل الن�سخة احلادية ع�شرة والتا�سعة ع�شرة والع�شرين
والتا�سعة وال�سبعني ،والكتاب الثاين ع�شر والثامن والأربعني.
ومن هنا يظهر لنا �أن العدد الرتتيبي يدل على واحد ،ولكن
العدد الأ�صلي مع الكمية يدل على املئات ،بل الأل��وف ،بل
املاليني ف�صاعد ًا بال انتهاء.

د.ح�ســن حميد
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ن�صر الدين البحرة ( 1ـ !..)2
�أك���اد ال �أ���ص��دق �أن��ن��ي ه��ن��ا ،بينكم �أي��ه��ا الأ���ص��دق��اء
الأع��زاء ،ويف ح�ضور بهي لأ�ستاذي الأديب الكبري ن�صر
الدين البحرة ،ذلك لأنني ما كنت لأحلم بفر�صة مثل
هذه لأحت��دث عنه ،وهو الأدي��ب العايل مبقامه ورتبته
وجاهه الأدبي وح�ضوره الثقايف.
� ُ
أعرف �أنه كان من املتاح لأدباء مثل حنا مينا ،وكوليت
خوري ،وغادة ال�سمان ،وا�سكندر لوقا ،و�شوقي بغدادي،
ونقاد مثل حنا عبود ،ودريد يحيى اخلواجة �أن يتحدثوا
عنه لأنهم جايلوه ،وعا�شوا �أوقات ن�شر ن�صو�صه الأوىل
منجمات يف ال�صحف واملجالت ،ولأنهم احتفوا ب�صدور
كتبه ت�ترى ال��ت��ي جعلت م��ن جماليات م��دون��ة ال�سرد
ال�سورية بهر ًة لل�ضوء وال�سطوع واجلمال ،ولهذا� ..أرفع
ر�أ�سي �إىل ال�سماء �شاكر ًا هذه الفر�صة التي وفرها يل
الأ�صدقاء الذين ما زالوا يرون �صورتي قليلة العيوب،
ال تخلو من �صفة ح�سنة �أو حميدة!
دائم ًا نتهجى احلقيقة ونعرفها يف مرايا الآخرين،
/القرب حجاب ،/قد
لأننا من�شي وراء قولة املت�صوفة
ُ
يكون �أب��وك من �أح�سن النا�س و�أنبلهم و�أ�سرعهم لفعل
اخل�ي�رات ،و�أق��رب��ه��م ل��ل��ن��داوة وال��ل��ط��ف ،ول��ك��ن ال ت�شعر
بذلك لأن م��ر�آت��ك ال تبدي �صورته كما ينبغي ،لهذا
تراه يف مرايا الآخرين ،يف �أحاديثهم عنه ،فتلفت نحوه
مت�أخراً ،يف الغالب الأع��م ،حني مي�ضي �أو يتوارى! وقد
يكون �صديقك الأديب �أو املو�سيقي �أو الفنان الت�شكيلي
ال��ذي تعاي�شه مثلما يعاي�شك وه��و ك��ذل��ك ..ولكنك ال
ٍ
عندئذ �أن��ت بحاجة
ت��راه على ما ي�ستحقه من تثمني،
�إىل مر�آة �أخرى� ،إىل �صديق �آخر ليتحدث عنه ،لرتى كم
كنت مق�صر ًا بحقه ،كم كنت ال تراه� ،أو تقدر كما ينبغي!
�أق���ول ه���ذا ،و�أن���ا ال���ذي ع��رف��ت الأدي���ب ن�صر الدين
ً
وجهة للثقافة يف الن�صف الثاين
البحرة علم ًا ،و�أديب ًا،
من �سبعينيات القرن الع�شرين الفارط ،كان ملء ال�سمع
والنظر والقلب واملطارح الدافئة يف الق�صة ،والرواية،
وال�شعر ،واملو�سيقا ،وال��ع��م��ارة ،وال�سيا�سية ،والنقد،
والدرا�سات ،ويف املنابر الثقافية والإعالمية جميع ًا،
ً
حقيقة ،وب��وع��ي فني� ،إال عندما
وم��ع ذل��ك مل �أع��رف��ه
قابلت �أديب م�صر الكبري الدكتور يو�سف �إدري�س �صاحب
امل��دون��ة ال�سردية ال��ب�� ّه��ارة يف الن�صف الأول م��ن عقد
الثمانينيات من القرن الع�شرين الفارط �أي�ض ًا .يومذاك
ذهبت �إليه �صباح ًا يف الفندق الذي يقيم فيه ،وهو فندق
وطي يدي �أ�سئلة جهدت �أن �أجعلها
ال�شام املعروف اليومُّ ،
ً
ً
ورواية،
ق�صة ،
حميطة بتجربته الأدبية التي فتنت بها
وم�سرحيات� ،صعدت �إىل غرفته بعد �أن ا�ست�أذنته،
فقال :تعال!
وراح قلبي ي��رجت��ف ،لأن��ن��ي ���س���أق��اب��ل غ��ول الثقافة
امل�صرية ،ورجوت اهلل ،و�أنا �أ�صعد �إليه� ،أن يباركني ،و�أن
ي�شد من �أزري! مل يكن
مينحني الهيبة يف ح�ضوره ،و�أن ّ
قلبي وحده يرجتف ،بل كان ج�سدي كله يرجتف ،حتى
الورقات التي حبرّ تها بالأ�سئلة كانت ترجتف! و�أم��ام
باب غرفته وقفت مذهو ًال ،ومل أ�ق��رع الباب! فقد كان
الباب مفتوح ًا ،وخلق من النا�س يحت�شدون يف غرفته،
حتى �إين مل �أ�ستطع ر�ؤيته ،كان قد �أتى �إىل �سورية من
�أج��ل �أن ي�شارك يف فعاليات مهرجان ال�سينما �آن��ذاك.
جلتُ النظر يف ال��وج��وه� ،إىل �أن و�صلت �إليه ،فتقدمت
�إل��ي��ه ،و���ص��اف��ح��ت��ه ،ك���ان ي��ب��دو ط��وي ً
�لا ���ض��خ��م�� ًا وه���و يف
جل�سته املريحة .كان مبت�سم ًا  ،فقال يل :ماذا ..يا �أبو
علي� ،أ�سئلة �أي�ض ًا .قلت� :أ�سئلة �أي�ض ًا! �أح�س�ست ومنذ
اللحظات الأوىل �أن ال حظوة يل بني ه���ؤالء ال�صبايا،
بنات ال�صحافة والتلفزيون والإذاعة ،اجلميالت اللواتي
حتلقن حوله .وددت �أن �أر ّوي النظر منه ،ثم �أن�سحب!
لكنه ،قال وهو ي�شري �إ َّ
يل� :أ�شوف الأ�سئلة �أو ًال! فناولته
�أوراق��ي بالطواعية الكاملة .فنظر فيها ،وه��زّ ر�أ�سه،
وطوى الورقة الأوىل ،و�أخذ الثانية ..ثم جمع الأوراق
على عجل ،وناولني �إياها ،وقلبي يدق! ونظرات ال�صبايا
وال�شباب تلفني ،قال :ال� ..أنت ت�أتيني يف امل�ساء� .أنت
عارفني متام ًا .ال�ساعة ال�ساد�سة ..ممكن! قلت :ممكن!
وا�ستدرت خارج ًا ! وحني عدت �إليه يف امل�ساء� ،س�ألني متى
قر�أت ق�ص�صي ،قلت :ق�ص�صك كانت در�سنا الأول يف تعلُم
ٍ
ب�صوت عالٍ  ،فبدا كما لو
الكتابة الق�ص�صية ..ف�ضحك
�أن ج�سده كلّه راح ي�ضحك..
يف ذل���ك احل����وار ،ن��ب��ه��ن��ي ال��دك��ت��ور ي��و���س��ف �إدري�����س
وب�إ�شارات ملّاحة �إىل �أن �سورية هي قلعة الق�صة الق�صرية

العربية ،وقال :كتّابها لي�سوا �أفراداً� ،إنهم كتيبة ت�شبه
ك��ت��ائ��ب اجل��ي�����ش ،وراح ي��ع��دد الأ���س��م��اء ،وي��ذك��ر بع�ض
ق�ص�صهم ،وكان �أن ذكر ا�سم �أ�ستاذي ن�صر الدين البحرة!
يومذاك ،وبعد هذه املقابلة مع د .يو�سف �إدري�س حموت
الكثري من الأوهام التي ع�شتها وعرفتها و�صدقتها �أي�ض ًا،
حموت �أن د .يو�سف �إدري�س �صاحب غطر�سة و(�شوفة
حال) ،فقد كان �شديد التوا�ضع ،كثري الكرم يف احلديث
عن الآخ��ري��ن ،بعيد ًا عن �آف��ة التجاهل �أو التحييد �أو
الإق�صاء! وحموت قوالت �أهل ال�سيا�سة واال�صطفافات
الفكرية التي نزّ هت بع�ض الأدب��اء ،و�شيطنت بع�ضهم
الآخر! مثلما حموت القوالت العابرة ،و�أفكار الرتا�سل
ال��ت��ي تبثها امل��ق��اه��ي م��ن دون وج��ه ح��قّ ���س��واء �أك��ان��ت
تبيي�ض ًا �أم ت�سويد ًا لوجوه الآخرين وكتبهم!
املجالت الفل�سطينية ،ومنها جملتا الطالئع ،و�صوت
عرفني �أكرث �إىل الأدي��ب ن�صر الدين
فل�سطني ،هما من ّ
البحرة ،وقد كان من الأدباء املعدودين الذين ين�شرون
فيها ب��ا���س��ت��م��راري��ة ،ولأن املجلتني ك��ان��ت��ا ت�����ص�لان �إىل
بيتنا جمان ًا عن طريق وال��دي الفدائي الذي كان يرى
يف �أوالده جماعة من القرائني ،وهو ال��ذي ال يقر�أ وال
يكتب ،و �إن كان يقر �أ ال�صور املن�شورة يف املجلتني وهي
أح�س بها �أنها تغذي اجلانب
�صور للفدائيني ،والقادة ،ف� ّ
الوطني لدينا ..كان ا�سم اال�ستاذ ن�صر الدين البحرة
ح��ا���ض��ر ًا ب�ين �أ���س��م��اء و�أدب���اء ك��ان��وا ه��م حملة الثقافة
والأدب يف عقد ال�سبعينيات املا�ضي �أمثال :هاين الراهب،
ويحيى يخلف ،و�شوقي بغدادي ،و�أحمد دحبور ،وعلي
اجلندي ،ور�شاد �أبو �شاور ،ويا�سني رفاعية ،وفواز عيد،
وعلي كنعان ،ويو�سف �سامي اليو�سف ،وممدوح عدوان،
وفي�صل دراج ،ووفيق خن�سة ،وحممود موعد ،و�أحمد
يو�سف داوود ،ونواف �أبو الهيجا ..ه�ؤالء الذين جعلوا
ً
جهة لإط�لاق طيور الإب���داع،
م��ن املنابر الفل�سطينية
وف�����ض��اءات لتحليق �أف��ك��ار الثقافة ال��ت��ي ت���روم القيم
النبيلة ،واحلداثة احلقّة! وب�سبب من هاتني املجلتني،
والكتابات املهمومة بالبعد الفل�سطيني ُع ّد الأديب ن�صر
الدين البحرة �أديب ًا فل�سطيني ًا �ش�أنه يف ذلك �ش�أن الكثري
من الأدباء ال�سوريني.
ومنذ بدايات تعريف للأ�ستاذ ن�صر الدين البحرة مل
�أذهب �إليه لأقر أ� مادته املن�شورة يف املجالت وال�صحف،
و�إمنا ذهبت �إليه لأراه يف �صنيعه الق�ص�صي ال�سيما و�أنني
عرفت �أن واحدة من ق�ص�صه عنوانها (�أبو دياب يكره
احل��رب) ف��ازت بجائزة عاملية يف الق�صة الق�صرية يف
مدينة وار�سو /بولونيا ،وقد حكم الق�ص�ص الق�صرية
الكثرية التي وردت �إىل امل�سابقة من دول كثرية نخبة من
�أدباء العامل و�شعرائه ،من بينهم ال�شاعر ناظم حكمت!
لكن ما �أ�سرين و�شدين �إىل مدونة ال�سرد التي �أجنزها
الأدي��ب ن�صر الدين البحرة هو قولة الناقد املعروف
الدكتور ح�سام اخلطيب من �أن ن�صر الدين البحرة هو
�أحد �أعمد الق�صة الق�صرية ال�سورية الأ�سا�سية الذي
� ّأ�صل لهذا الفن وخلّ�صه من ال�شوائب التي عرفتها ق�صة
الرواد ،و�أن جمموعته الق�ص�صية (هل تدمع العيون) هي
ثاين جمموعة ق�ص�صية ،من حيث ال�صدور والت�أ�صيل،
التي �أبدت الق�صة الق�صرية ال�سورية وهي يف متظهرات
اكتمالها الذي �سيظلّ الأمن��وذج الق�ص�صي الذي ت�أثرت
به �أجيال عدة من كتّـاب الق�صة الق�صرية الالحقني!
حني قر �أت جمموعة (هل تدمع العيون) بكل ما فيها
من واقعية ،و�صدق ،وعفوية ،وجمال ،وبناءات ،و�صيغ،
ور�ؤيا ..قلت هذه الق�ص�ص هي من متثل الق�صة الق�صرية
ال�سورية املناددة للق�صة الق�صرية يف م�صر و�إن��ه غدت
لهذا الفن الأدبي الرفيع �ضفتان ،واحدة يف م�صر وثانية
يف �سورية! وه��ذا هو فع ًال ما وعيته من ك�لام الدكتور
يو�سف �إدري�س حني �أ�شار �إىل �أ�سماء ق�ص�صية وروائية
�سورية �صارت جهة للجذب واحل�ضور واالطالع واملتابعة
رابخة يف �سورية!
احلديث عن الأدي��ب ن�صر الدين البحرة هو حديث
�شا�سع و���س��راين ي�شبه ال��غ��اب��ات ب�سعتها و�سرانيتها،
ول��ه��ذا ا���س��م��ح��وا يل �أن �أث��ب��ت ال�����س��ط��ر الآت����ي كعقبة
ان��ط��ل��ق م��ن��ه��ا ،وه���و� :إن ح��ي��اة ن�����ص��ر ال��دي��ن ال��ب��ح��رة
وجتربته الثقافية والإبداعية متثل خم�سة عقود من
حياة �سورية وت�شوفات �أهلها يف ال�سيا�سة ،واالجتماع،
والثقافة ،والفكر ،والإبداع ،والفن.

Hasanhamid55@yahoo.com
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رحلت �سيدة القلم
�إميلي ن�صر اهلل (2018-1931م)

الجوائز
الأدبية
• حممد راتب احلالق

• �إ�سماعيل امللحم
ول��دت �سيدة القلم� ،أو كما نعاها
رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة ل��ب��ن��ان �سيدة
ال��رواي��ة اللبنانية ،يف ال�ساد�س
من �شهر متوز عام  1931يف قرية
كوكبا بجنوب لبنان ،ثم انتقلت
مع الأ�سرة لتعي�ش يف بلدة الكفري
�إح���دى ب��ل��دات اجل��ن��وب اللبناين
�أي�����ض�� ًا ،تعلمت املرحلة االبتدائية
يف م��در���س��ة ال��ك��ف�ير ال��ر���س��م��ي��ة ،ثم
انتقلت منها لتكمل درا�ستها يف الكلية
الوطنية يف ال�شويفات ،ثم انتقلت
منها لتكمل درا���س��ة اللغة العربية
و�آداب��ه��ا يف اجلامعة الأمريكية يف
بريوت .ويف عام  1958تخرجت وهي
حتمل بكالوريو�س الرتبية.
عملت يف ال�صحافة وه��ي مل تزل
طالبة على مقاعد الدرا�سة اجلامعية
وكانت تكتب يف جملتي �صوت امل��ر�أة
وال�صياد ،و�إىل جانب ال�صحافة عملت
معلمة ونا�شطة اجتماعية ،وكانت
حتا�ضر خا�صة يف مو�ضوعات تتعلق بحقوق املر�أة.
انتقلت �إىل العمل يف جملة �سعيد فريحة (ال�صياد) كمحررة من
الفرتة من  1970 1955-وبعد ذلك تركت العمل يف ال�صحافة
وغريها لتكر�س ن�شاطها يف الكتابة الأدب��ي��ة وبع�ض الن�شاطات
االجتماعية ،وليكون لديها ما يكفي من الوقت للقيام بواجبات
الأ���س��رة ،علم ًا �أنها قد تزوجت ع��ام  1957تفاعلت يف �أدائها
الأدب��ي مع بيئتها اللبنانية وم��ع �أحداثها ونا�سها ،وتعاملت يف
رواية طيور �أيلول مع �أحداث اال�ضطرابات الأهلية عام  1958يف
لبنان ونتائجها التي كان �أبرزها تلك الهجرة الوا�سعة التي �شملت
العائالت اللبنانية من خمتلف الفئات التي تنتمي �إليها ،كما حتدثت
يف روايتها تلك عن ا�شتمال الهجرة للم�سنني الذين حلقوا ب�أبنائهم
وما تركته هذه الأو�ضاع وغريها من �آث��ار نف�سية واجتماعية يف
ال�سكان الذين ا�ستمروا يف العي�ش بلبنان ويف �أولئك املهاجرين
(طيور �أيلول) ،وما �إىل ذلك من م�شكالت �أخ��ذت يف الظهور عند
زوجات هاجر �أزواجهن ،وتركن مع �أوالدهن فينالهن ما ينالهن من
الوحدة والقهر وتربية الأوالد ،وفتيات عانني من العنو�سة ب�سبب
هجرة ال�شباب وتعر�ض بع�ضهن لالغت�صاب ،وما �إىل غري ذلك من
احلرمان وامل�شكالت.
كانت قد ُمنحت يف ال�شهر املا�ضي قبل �أيام قليلة من وفاتها من
قبل رئي�س جمهورية لبنان و�سام الأرز الوطني برتبة كومندور
الذي قلدها �إياه ممثل الرئي�س يف منزلها لتعذر قدومها �إىل الق�صر
اجلمهوري ب�سبب عجزها يف �أواخ��ر �أيامها عن مغادرة منزلها.
جاء هذا التكرمي ليتوج �سل�سلة لي�ست قليلة احللقات من �سل�سلة
التكرميات واجلوائز التي ا�ستحقتها يف حياتها الغنية بالعطاءات،
والتي �سريد ذكرها يف هذه النبذة.
يف �شهر �آذار الفائت و ُبعيد تقليها و�سام الأرز غادرت �إميلي ن�صر
اهلل عاملنا لتلحق بركب الراحلني من �أدباء وكتاب �أدوا ر�ساالتهم
وتركوا وراءهم من الأعمال الأدبية والفكرية ما ي�ستحق �أن يتبو�أ
مقام ًا عالي ًا يف تراث �إن�ساين جليل ،كانت �أديبتنا من �أولئك الذين
تقدر له.م �أعمال �أجنزوها �ستظل عالمة فارقة يف ميادين الأدب
العربي مبا تركته من �أعمال جميلة ومتميزة.
�إ�صداراتها:
�أ�صدرت �إميلي ن�صر اهلل عام  1962رواية طيور �أيلول التي كانت
باكورة رواياتها التي تتالت و�أوىل نتاجاتها الأدبية املتنوعة.
فتحت هذه الرواية طريق �شهرة الكاتبة منذ خروجها من املطبعة،
وما زالت ُتعاد طباعتها مرة بعد مرة حتى بلغت طبعاتها �أربع ع�شرة
طبعة بلغتها الأ�صلية (العربية) ،عدا طبعاتها الأخرى املرتجمة
�إىل �أكرث من لغة .كما �صدرت لها طبعة خا�صة باحلروف النافرة،
ب�صيغة بريل للمكفوفني� ،أطلقتها الهيئة الوطنية لليوني�سكو يف
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�شهر ن��ي�����س��ان  .2015رواي����ة طيور
�أي��ل��ول ه��ذه كر�ست كاتبتها روائ��ي��ة
ظ��ل لها ح�ضورها ال�لاف��ت يف امل�شهد
الأدب��ي �إىل يومنا ه��ذا ول��ن يتوقف.
ح�صلت ه��ذه ال��رواي��ة منذ �صدورها
على جوائز متتالية والق��ت اهتماما
مل ينقطع من القراء ودار�سي الأدب
ونقاده ومن �أجيال من القراء ومتذوقي
الأدب ،فكانت �أوىل هذه اجلوائز التي
ا�ستحقتها جائزة �أ�صدقاء الكتاب ،كما
ترجمت �إىل لغات عدة كانت �أواله��ا
ترجمتها اىل اللغة الأملانية .و�صدرت
ل��ل��رواي��ة طبعة خا�صة يف ال�برازي��ل
عام  2012مبنا�سبة اليوبيل الذهبي
ل�صدور � أول طبعة لها.
تتابعت �إ�صداراتها ،وكان منها يف
جمال الرواية ،بعد طيور �أيلول:
� - 1شجرة الدفلى - 2 .الرهيمة
 - 3ملك الذكريات  - 4اجلمر الغايف
وجمموعات ق�ص�صية ،منها:
روت يل الأي��ام ،الينبوع ،امل��ر�أة يف  17ق�صة ،خبزنا اليومي،
حلظات الرحيل ،الطاحونة احلمراء� ،أوراق من�سية� ،أ�سود و�أبي�ض،
وريا�ض جنوبية.
ويف جمال �أدب الأطفال� ،صدر لها:
هر ،جزيرة الوهم ،على ب�ساط
الباهرة� ،شادي ال�صغري ,يوميات ّ
الثلج� ،أندا اخلوتا ،و�أين تذهب �أندا.
و�إ�صدارات �أخرى ،هي:
ن�ساء رائدات من ال�شرق والغرب يف �ستة �أجزاء ،ح�صاد الأيام يف
خم�سة �أجزاء ،ذكريات مهنية ،وجمموعة �شعرية.
ُترجمت معظم �أعمالها �إىل لغات عدة منها :االنكليزية والأملانية
والفنلندية والدانيماركية وغريها.
ك�أن كاتبتنا يف ن�شاطها الأدبي الرث ،ويف اختيارها الكتابة عملها
اليومي ،تقول ما كان يردده الأديب الفرن�سي املعروف �أندريه موروا
مرار ًا �أمام �سائليه:
«�أنا كاتب وال ميكن يل �أن يكون يل عمل �آخر غري الكتابة».
اجلوائز التي نالتها:
نالت كتاباتها الكثري من التقديرات واجلوائز منها ،بالإ�ضافة
�إىل جائزة �أ�صدقاء الكتاب وو�سام الأرز اللذين �سبق ذكرهما:
جائزة �سعيد عقل ،جائزة جملة ف�يروز ،جائزة جربان خليل
ج�بران التي متنحها رابطة ال�تراث العربي يف �أ�سرتاليا لكتاب
مربزين ،جائزة م�ؤ�س�سة  IBBYلكتب الأطفال عن كتابها (يوميات
هر).
حازت على ميدالية (غوته) لعام  2017حتت �شعار ذلك العام
(اللغة هي املفتاح) .متنح هذه امليدالية من قبل جلنة معهد غوته
التي تختار يف كل عام رموز ًا ومناذج من �أوربا والعامل ل�شخ�صيات �أدت
خدمات بارزة يف جمال حوار الثقافات يف العامل .من ال�شخ�صيات
التي ا�ستحقت هذه امليدالية اللبناين ف�ؤاد رفقة و�آخرون منهم:
من �أوربا جون الكري ،بيار بورديو ،ديفيد كورنل ،وغريه .جاء يف
حيثيات اختيارها لهذه امليدالية:
“ �إميلي ن�صر اهلل �إحدى الكاتبات املعروفات يف العامل العربي،
كتبت للأطفال والكبار وخلقت لغة �شعرية يف و�صف زمن احلرب يف
لبنان”.
ت�أ�س�ست ه��ذه اجل��ائ��زة ع��ام  1954ومقرها يف مدينة فامير
الأملانية م�سقط ر�أ�س غوتهُ .تقدم هذه اجلائزة عادة يف احتفال
تقيمه اللجنة املذكورة يف فامير بح�ضور رئي�س املعهد يف الثامن
والع�شرين من �شهر �آب من كل عام .ومن تقاليد هذا االحتفال �أن
ُتفتح املتاحف الأملانية �أبوابها للزوار يف ليلة ت�سليم امليداليات
تقدير ًا للمكرمني..
�سيظل نقاد الرواية العربية وقرا�ؤها يجدون يف كتابات �إميلي
ن�صراهلل جديد ًا ي�ستمتعون به ويكتبون عنه.

اجلوائز التي متنح للمبدعني ،ت�شجيع ًا
�أو تقديراً ،تعد اعرتاف ًا جمي ًال بف�ضل
ه�ؤالء ،الذين ا�ستطاعوا �أن ي�ضفوا على
حياة الب�شر بع�ض املعنى ،وبع�ض املغزى،
وبع�ض ال��ن��داوة ،و�سط بيداء قاحلة،
حتفها التابوات والإ�شكاالت ومظاهر
اال�ستبداد التي حتا�صر العقول والنفو�س
والأج�ساد .واجلوائز التقديرية العربية،
التي متنح للمبدعني العرب يف جمال الأدب،
ما زالت� ،إىل الآن على الأقل ،حتتفظ بقدر
كبري من امل�صداقية ،و�إن كانت بع�ض هذه
اجلوائز قد �أحدثت لتخليد ا�سم مانحها
�أك�ثر مما هو لتخليد املبدعني و�أعمالهم.
وللعلم ،ف���إن بع�ض م��ن م ّ��ن اهلل عليهم مبا
�شاء من نعمه ،الظاهرة والباطنة� ،أرادوا
�أن يتحدثوا بنعمة ربهم بلغة اجل��وائ��ز،
مينحونها جلرب عرثات الكرام من املبدعني،
مع احلر�ص على منح اجلوائز للم�ستحقني
فني ًا ولي�س للم�ستحقني مالي ًا ومادي ًا ،ذلك �أن
املبدعني �سواء يف احلاجة املادية ،فكلهم يف
الهم فقراء ،بعد �أن �أدركتهم حرفة الأدب.
ّ
وقيام بع�ض �أثرياء العرب ب�إن�شاء م�ؤ�س�سات
حتمل �أ���س��م��اءه��م ،ملنح اجل��وائ��ز ل�ل�أدب��اء
واملبدعني ،لي�س عيب ًا فيهم ،بل رمبا كان مما
يح�سب يف ميزانهم ،لأنه يدل ،فيما يدل ،على
�أن فيهم بقية من مالمح �أ�صحاب املروءات،
�إىل ج��ان��ب ام��ت�لاك��ه��م ل��ن��ف��و���س م��ا زال��ت
تهتزّ وتطرب للكلمات الط ّيبة واجلميلة
وال�صادقة؛ ومن ال يهزه القلم الط ّيب فقد
تبلّدت فيه امل�شاعر والأحا�سي�س ،وخ�سر،
فيما خ�سر ،البعد الإن�ساين من وجوده وغدا
جمرد كتلة من حلم ودم وعظام .ولو مل يقم
ه���ؤالء ب�إن�شاء ه��ذه امل�ؤ�س�سات ما ا�ستطاع
غنى
�أحد �أن يلومهم ،ففي العرب من يفوقهم ً
وثراء ،ثم يبحث عن تخليد ا�سم العلم الذي
ً
يحمله يف جماالت �أخرى� ،أقل ما يقال فيها
�أنها تتحدى جممل القيم التي تقوم عليها
ح�ضارة �أمتهم وهويتها� ،إ�ضافة �إىل ا�ستفزاز
م�شاعر امل��ح��روم�ين م��ن �أب��ن��اء ه��ذه الأم��ة
املغلوبة على �أمرها� .أما بالن�سبة للجوائز
الأدبية غري العربية ،وال �سيما تلك التي
حازت �صفة العاملية ،وهي عديدة وجمزية
وهامة ،فيحلم بها املبدعون لأ�سباب معنوية
ومادية ،لأن من ينالها ينال ال�شهرة وبع�ض
ال�ثروة ،ويحظى بقدر من اخللود املعنوي.
لكن هذا ال مينعنا من القول� :إن بع�ض تلك
اجلوائز لي�س خال�ص ًا لوجه الإبداع ،و�إال فما
تف�سري ارتباط جائزة نوبل للآداب مث ًال مبا
ترتبط به؟!! فتمنح �أكرث من مرة لأ�سباب
غري فنية ،فلم ي�سبق �أن نال هذه اجلائزة من
معاد لل�صهيونية و�سيا�ساتها
عرف عنه �أنه ٍ
العن�صرية مهما بلغ �أدبه من التقنية وال�سمو
الفني .بقي �أن �أق��ول� :إن��ه ملن املحزن حق ًا
�أن جند يف الأدب���اء العرب من �أدرك هذه
احلقيقة ،و�أب���دى اال�ستعداد للتال�ؤم مع
توجهات امل�شرفني على منح هذه اجلائزة،
ولو اقت�ضاه الأمر اخلروج من جلده ،وفعل
�أي �شيء نكاية بالطهارة وبالقيم العربية
والإ�سالمية .مما جعل جائزة نوبل للآداب
وجائزة نوبل لل�سالم م�شبوهتني ،الرتباطهما
بال�سيا�سة �أك�ث�ر م��ن ارتباطهما ب���الأدب
والإبداع وال�سالم العاملي
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�أرتدي حلماً...
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الد ْع َبل
•د .فندي �صياح ِّ
مارتن لوثر كينغ� ،أيها الأمريكي الأ�سود الب�شرة ،امل�سيحي
الديانة ،هل ا�ستطاع حلمك �أن يغطي جنوم
ذلك العلم ذي اخلم�سني جنمة ؟ ,هل ا�ستطاع �أن يلغي
العن�صرية واملذابح العرقية ؟
هل �أ�صبح دمك امل�سفوح ب�ساط ًا �أخ�ضر يتنعم فيه
منا�صروك مبلم�سه الناعم الوثري؟
�أي حلم كان لك �أيها املغدور بجريرة �إن�سانيتك اخللاّ قة و
ب�صحوة �ضمريك احلي؟
طاملا رددت عبارتك ال�شهرية � :أنا لدي حلم !!
لقد جاوزت �أحالمك املدى فعربت القارات ,نا�صرتك الأمم
و ال�شعوب املقهورة،
�شاطرتك الأح�لام و الأمنيات و ال��ر�ؤى ،التحمت معك
كوحدة ع�ضوية حتت هذه القبة الزرقاء،
فكتب امل���ؤرخ��ون �سريتك ،و�سطّ رك الأدب���اء و ال�شعراء
�سفر ًا خالد ًا من �أ�سفار الكفاح الإن�ساين .
نحن يف ال�شرق و�إن كنا قد جتاوزنا هذه املرحلة الب�شعة
من تاريخ الإن�سانية /التمييز العن�صري�,/إال �أننا دخلنا يف
�أنفاق مظلمة �أخرى ،ال تقل وط�أة و ق�ساوة عنها .
ها هي عبري عطوة القامة الأدبية و ال�شاعرة املتمردة،
تلتقط �أح�لام��ك ت��درك كنهها ،لكنها ال تتما�شى معك و
مع �أحالمك كثرياً ،رمبا ت�شاك�سك و قد تخالفك �أحيانا،
ف�أحالمها متيقظة تطلق ر�صا�صة الرحمة على ما تبقى من
غ�شاوة �أ�سدلت على ذاكرة مل تعد تولد �إال الأحالم الهزيلة،
ف�أحالمها لي�ست �إال ر�ؤى و مفاتيح قيامة و خرائط جديدة،
لقد ارتدت ال�شاعرة �أحالمك و �ألب�ست ال�شرق كله �أحالمها
املتمردة� ،شاعرة ال تريد �أن ترى املا�ضي احلالك ،تغو�ص
باحثة م�ستب�صرة �سابرة،حتمل مفاتيح العودة،تودع قوافل
املوت والأ�سى و الت�شرد ،فتحلق �أمرية بي�ضاء متتطي جناح
فرا�شة و ت�صلي على عتباتنا املقد�سة بعد �أن تناثر دمها على
كل القارات و يف كل بيوت الهجرة :
�أنا يل حلم
�أن �أبعرث ج�سدي
يف جناحني �أبي�ضني
ميران على الأق�صى
أحني جبيني ...بع�شبة مقد�سية
ف� ّ
و �أ�صلّي
�أنا يل حلم
�أن �أو ّدع قوافل موتي.....
بعد هذا املدخل الرمزي ي�ستقر ال�سرد مولّد ًا و فاحتا
لأقانيم الر�ؤى ،ففي حلظات فكرية �شارقة تزاوج ال�شاعرة
بني الواقع املرير و بني الطموحات الغائمة ،فت�ستح�ضر
ا�سم فل�سطني ،وهذا يعني ا�ستح�ضار القد�س و حيفا و �صفد
و بالتايل ا�ستح�ضار للزمان و املكان ب�أرقى جتلياته و �أبهى
�صوره :
و �أنا يا لوثر يل حلم
�أن �أم�شي على �أر�صفة حيفا
و�أن �أحت�سي يف �صفد
ذات يوم �شتوي
فنجانا من القهوة
و �أروي المر�أة جتل�س قربي
ق�صة ع�شقنا لهذه الأر�ض.....
ويف مدلول نف�سي عميق خمتزن يف الذاكرة الفل�سطينية
التي ت��درك �أن دم�شق هي العروبة احلقة وجها و ي��دا و
ل�سانا،تفتح ال�شاعرة الباب م�شرع ًاعلى م�صراعيه دون
مواربة ،ال للتنازل عن الثوابت و عن حق العودة �إىل الأر�ض
املقد�سة الطاهرة ،ال لالنتظار على �أبواب ال�سفارات و نوافذ
اللجوء الذليلة :

هذه الوردة
لي�ست يل
ولدت على تراب الغرباء
و انا يل حلم بوردة
هي ابنة �أبي
ابنة �أر�ض يل......
�إذ ًا فالأحالم كبرية بوطن حر ك��رمي ،والب��د من تنفيذ
و�صايا الأباء و الأجداد،با�سرتداد هذا الرتاب املعطر بدماء
ال�شهداء ,و البد من التوطن و �إلغاء مفهوم الغربة و الهجرة:
الغربة
�أن ت�شعر بالهجرة
حني حتبو عيناك
يف �شارع واحد
من ر�صيف �إىل ر�صيف.....
ويف رم���زي���ة ع��ال��ي��ة ذات م��دال��ي��ل و �إ���س��ق��اط��ات غري
قليلة،نتلم�س روح التمرد ،فهي متزق حجب الظالم وتخرج
قامتها من �أوحال العروبة و الأزمنة ال�صدئة ،تطلق �سهامها
على املتخاذلني واملتقاع�سني :
هل ثمة باب
يف هذه ال�صحراء
كي �أخرج قامتي
من كفن العروبة
و �أ�صلي
هل يف الباب باب
كي �أغمد قافيتي
يف �صمت ال�شعراء.....
ت�صمم ال�شاعرة على اخل��روج من التيه وهتك حجب
الظالم ،فتت�صادق مع ذاتها ،و�إن كان لكل �أمة عرثة و لكل
جواد كبوة ،ف�أمتنا لي�ست ا�ستثناء ،فقد دارت عليها الدوائر
و تكالب عليها الطغاة ،فتجرعت ك�ؤو�س الذل و الت�شرد و
الهوان :
و �أنا �أريد �أن �أ�صادق روحي
علني �أ�شفى
من �شعوذة اخليبة و االنتظار
لكني ال �أجدين
يف ك�أ�س املنية خمرة
ثم �أ�سلمتني خمالب الريح
و �أ�ضاعت �أبوا ب ال�شم�س
و �أ�ضاعتني......
ال�شاعرة تعري زيف احلكام العرب ،و انحراف البو�صلة
عن ق�ضية العرب الأوىل ،فيوجهون �سهام حقدهم نحو نحو
دم�شق علّها ت�صبح فل�سطني �أخرى:
�أردمتوها فل�سطني �أخرى
لكنها دم�شق �سيدة
علي و عمر
ب�سيف ّ
تقاتل
وهي وحيدة
و �أنتم الطلقاء
فردوها مبكركم يا �أعراب
لو ا�ستطعتم......
ثم تقول يف ا�ستنها�ض �آخر:
فانت�صبي يا ربة احل�ضارات
لك �شمخ الرماح
لك عزة ال�سيوف.....
تثق ال�شاعرة بالقادم من الأيام و �أن � /أجمل الأيام كان
غدا: /
�أجعل فيك روحي املتمردة

قيامة خيول
كي تعودي
من زمن اخليبة و االنتظار
حتملني مهد النبوءات
�أكاليل انت�صار.......
نهاية
هذا الن�ص� /أرتدي حلمي /من ديوان ال�شاعرة /قيامة
اخليول،/ت�ؤكد فيه ر�ؤاه��ا الوطنية عرباجرتاح املا�ضي و
حتليله و ا�ستخال�ص عوامل النهو�ض والتحرر .
�إن احلرية الإن�سانية هي ال�سمة الطاغية يف كل مقاطع
الق�صيدة ،ه��ي تتكئ على ق��ام��ة عاملية ك��ب�يرة/م��ارت��ن
لوثركينغ،/يف تقاطع ثنائي االجتاه،ف�أحالمها ات�سعت
لت�شمل الأر�ض �أي�ضا و لي�س الإن�سان فقط .
لقد عمدت ال�شاعرة �إىل توظيف جمموعة كبرية من
ال�صور ال�شعرية� ،سيطر عليها لغة املجاز و الرمز يف جزء
كبري منها ،فح�ضرت م�شرقة تطابق فيها املبنى و املعنى،منها:
� 1أم�شط ظهر الأر�ض ب�أظافري� 2أجتول وحيدة يف جمجمتي� 3أخرج من ذاكرة الرماد� 4أردت �شهوة القاتل عنفوان ال�صهيل 5عتقتني بك�أ�س املنية خمرةرغم ذلك حوى الن�ص على مقاطع ملحوظة جنح فيها
ال�سرد نحو الرتاخي و الفتور ،وتداخل الأفكار و الر�ؤى,
مما جعل الوقوف على منطية ال�سرد تبدو غائمة �إىل حد
ما ,فالتعاقب الت�صاعدي لبلوغ الت�أزمي يف نهاية كل مقطع
مل يبلغ مبلغه يف بع�ض املقاطع ،ولعل مبعث هذه الظاهرة
هوطول الق�صيدة التي �أخذت طابعا ملحميا ذات نف�س طويل
.
ي�سيطر على الن�ص ب�صوت واحد متفرد هو �صوتها ،فتن�أى
عن احلوار و البناء الدرامي املت�صاعد ،وير�شح بطابع البوح
العميق ،و هذا بر�أيي ما جعل املنظومة البنائية متداخلة
دون ملمح وا�ضح.
عمدت ال�شاعرة يف بع�ض املقاطع �إىل �أ�سلوب تكرار الالزمة
البنائية من خالل جملة  /و �أنا يا لوثر يل حلم ،/مما �ساعد
الن�ص على القيام بحمولته،و تثبيت مفاتيح االرتكاز ،وعدم
ت�شتت املتلقي ,فر�شحت املداليل و �ساندت الدال الرئي�سي يف
عالقة تعالقية متوا�شجة ،مما جعلنا نتتبع نوعني متالزمني
من العالقات التي تتحكم يف بنائه ،فالدال مرتبط مبا�شرة
باملداليل مما �شكل وحدة �شعرية متكاملة .
يقول لومتان:
البد لل�شاعر �أن يفت�ش عن الكلمة العذراء ,و �أن يجدد
�شباب اللغة ،ويفجر طاقتها لأن ال�شعر ذو طبيعة مزدوجة.
من هنا ن�ستطيع القول :
�إننا نتلم�س لغة �شارقة بهية كال�ضوء ،لغة ر�شيقة غري
متكلفة تثور و تهد�أ متناغمة مع انفعالت ال�شاعرة ،التي
متلك عني ن�سر حادة الب�صر ،بعيدة املرمى ،فيتجلى بذلك
الن�ص جتليا ب��اه��را ،ع�بر م�ستوياته الثالثة /امل�ستوى
الر�ؤيوي _ امل�ستوى املعجمي_ امل�ستوى الداليل ./
بقي �أن �أقول م�ست�شهد ًا بقول الدكتور وهب رومية :
�إن القراءات النقدية تتفاوت يف مدى وفائها للن�ص ,و يف
قدرتها على ا�ستك�شافه ب�شكل دقيق ،و�إن البحث عن قراءة
بريئة تامة الوفاء هي كالبحث عن غراب �أع�صم ريئة تامة
الوفاء هي كالبحث عن غراب �أع�صم
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لأجل عينيك

ناياتُ الراحلين

•�سليمان ال�سلمان

•�أحمد عبد الر�ؤوف

عينيك
لأجل
ِ
�س�أكتب الق�صائدْ
و�أجمع الأ�شعا َر والأزها َر
كي �أز ّينَ املوائدْ ..
.....
عينيك
لأجل
ِ
�أمللم اجلراح
� ُ
أ�شعل النجو َم
َ
أقداح
ل
ا
عندها
أر�صف
كي �
ْ
َ
أفراح ...
ل
ا
رث
و�أن
ْ
�أنتظر الندى
َ
ال�صباح .
ليغ�سل اخلدو َد يف
ْ
....
عينيك
أجل
ل
ِ
�أ ُمدُّ قلبي ..
� ُ
أقطف الورو َد
من �شفاه النور
يف مب�سم ِِك الرقيقْ .
وحني ي�ستفيقْ ...
ال�شهي
َف ُم ِك
ْ
ي�س�أل عن وروده
يجي ُبه على فمي الرحيقْ
....
بالأم�س يا حبيبتي
بهي
على ِ�ضفاف قمر ْ
ً
ر�أيتُ
جنمة ..
َت�صيح  ..يف لآلئ ال�سنا
يا عا�شقي  ..؟ �أنا هنا
�أ�سرع �إ ْ
يل .

ياح جنو ُنها
الر َ
�أ�ص ّلي �إذا َّ
�شج ّ
َّ
القلب فيها وتي ُنها
خ�ضاب
وغ�ض
َ
ِ
فماتتْ وذكراها ّ
�سحابة
بكل
ٍ
ومل �أد ِر حتى الآن َ
كيف �أك ِّونها
امل�سافة بي َننا
وتق�صر �أعما ُر
ِ
ُ
ّ
وق بينا �أع ُينها
ال�ش
�سني
وتروي
ِ
َّ
وب َ
املوت ت�صرخ �أحريف
ني �شفا ِه ِ
ُ
أ�ستطيع �أ�صونها
ول�ستُ �أراين �
ُ
عال �صو ُتهُ يف ِّ
وم�سمع
�صوب
كل ٍ
ٍ
فما يل على مر�أى الوفاءِ �أخو ُنها؟
تهتم ُّ
قط لأمرها
هلم وال َّ
َّ
كفى وغزا ُة الدّ ه ِر َّ
يف تهي ُنها
َ
وح ُ
�سئمتُ
ر�سمها
يعتق ُ
طلول ّ
الر ِ
ّ
ُ
قي عيونها
وال
ُ
تب�صر العم َر ال�ش َّ
أجله؟
فمن يل بهذا الكون �أحيا ل ِ
ومن ذا �سيحيا يف هوا ُه حني ُنها؟!
روح �شق ّي ٌة
بكفّي لهذا ِ
املوت ٌ
تظنُّ املنايا ال ُ
ميوت بنو ُنها
ميوت ُ
َلعمري ُ
املوت يف ِّ
مر ٍة
كل ّ
ي�صيب حيا ًة ال ُ
تزول �سنو ُنها
ُ
إينا�س الرب ّي ِة د�أ ُبهُ
ف�إن كانَ � َ
يحكم َ
بذلك دي ُنها
هلل مل
فوا ِ
ْ
ولكن هي ال ُ
حتم هطو ُلها
آجال ٌ
�إذا حكمتْ ُ
ال�سماءِ ونو ُنها
كاف ّ
فخذ من حياتي َّ
ْ
مبارك
زهر
ٍ
كل ٍ
ً
َ
حيل �أكو ُنها
قبل
فر�صة
وهب
الر ِ
ْ
ّ
وح َّ
كل �أح ّبتي
و�صنْ يف
ِ
رحيل ّ
الر ِ
ممات يخو ُنها
�أعو ُذ بر ّبي من ٍ

ع�شق
�أراك تعويذة ٍ
�شيمتك الوفاء….
و�أنا ق�صيدة ٌيف
جدار حمربتك
ت�شاك�س
مثل فرا�شة ٍ…
ُ
حدود النهر… بلحن ماء
حتت�ضر ُ..تبحث عن
زوادة بال طعام
لعلها تنبتُ يف
مواعيدك النازفة
تلون م�ساكب ال�شيب ِ
تخا�صر خمائل ال�ضفائر
وك�أن العمر يت�سربل
بنكهة اللقاء……
�أبوابي م�شرعة ٌ
لكل الف�صول
دعني �أغلقها يف
مع�صم الإع�صار
عزلة الأر�صفة ت�صرخ
من مئذنة الرتاب
و�أنا �أتخطى تفا�صيل الريح
�أمتدد فوق �صدر القبور
وليل ٌ�سرمديٌ جمنون

في وطني
• حبيب الإبراهيم
يف وطني ...
تنام احلورية ُ
على الر�صيف
ّ
مت�ش ُط �شعرها
غري عابئة ٍ
بنهار ال�صبية
وهم يبيعون
�أوراق اليان�صيب ؟!
يف وطني...
ترك�ض الأحالم
خلف ق�ضبان امل�ستحيل

�أي ُّ ريح ٍ عاتية ؟
�أي ُّريح ٍ�صفراء
نرثت فوق قرانا
ومدننا
وحوارينا
توابيت ًا وفجائع
وانتظارات ..
�سرقت تلك الريح
�ضحكة الأطفال ...
فرح الفالحني ...
�سغب ال�ضفاف...

ق�صائد

•وفاء �شقري

نكهة اللقاء

شعر

مركونٌ خلف رع�شات املكان
�ضاع الزمان يف
زمهرير االنتظار
على مدارج زرقة ال�سنني
ُ
نرثت زجاج العزلة
�أ�سائل اجلدران العتيقة
عن طفلة تاهت
بذاكرة ال�ساحات
يا لذاكرة ال�صدى…….
�إالم َ متطري
ً
حمروقة
�أغ�صان ًا
لك �أن تعيدي
هل ِ
طفولتي من �سقف الأوهام…… ؟
كي متطر النجوم
كومة من �ضياء
فاحلزن �أناخ جرار ال�صدر
و�أثقل مرايا العطر
يف خوابي اجل�سد.

دون عنوان
�أنا ابنة احلرب العاري
من جلباب الكالم
ر�سمتُ عناويني
على مدارج خريطة بال مفاتيح

�أنتز ُع �أ�شواك ق�صيدة
ُ
تقذف الزوايا باحلجارة
ُ
تخاتل الورق الياب�س
قاحلة
ٍ
على �أدمي حمطات ٍ
تطفئ الغيث �أمام
عتبة القوامي�س
طاولتي…… تبكيني
مذ بد�أت مباء احلرف
�أقر�أ بطن احلكايا
يف �أروقة املنابر
ع�شرون… .م�ضت
و�أنا �أقطف العنب
يف جرار عارية من النبيذ
دموع ال�سواقي تتكئ
على رغيف من ه�سي�س نار
حيث ال�شم�س تخلع قمي�صها
من قهقهة ج�سدها املحنط
و�أنا �أم�ضي…….
�أفتح النور من نافذة القهوة
تبغ ..ت�سخر م��ن فو�ضى
بلفافة ٍ
ال�شفاه
ال�شهقة الأوىل… مل تكن
�سوى عود ثقاب
ت�سلق قطعان ق�صائدي الهادلة
� َ
أ�شعل نهد ال�صباح
بدمعتني من جمر
�أما ال�شهقة الثانية

فكانت �.سالما وبرد ًا
على ق�صا�صات ورق جرداء
من جتاعيد �أ�صابع مك�سورة

حنين
َ
ُ
تر�سمك
كل الأماكن
أيقونة
فوق �
ِ
الأر�صفة العرجاء
ُ
تت�سلل يف �صرير امل�ستحيل
�شوق
�أعقاب َ ٍ
يف خواء ْ
ترمتي يف
متاهات العابرين
النب�ض
كطعم
ِ
ِ
وال�شهيق … .
َ
�أ ُت َ
عربت
راك
�سفن القبالت
�أم �إنك َ وط� َأت
تفاحة َظلي
بذور ُاحلروف ِ
مل تكن يوما ً
ً
أ�شرعة
�سوى �
ُ
تنثال من نواح الريح
�ضرير الغيث
من �شتاء ٍ،
ُ
يغزل ُمن الق�صائد ِ

َ
عذرية احلدود
خرائط ًا ،
مهال ً… ..
فقد تاهت تفا�صيل ُالر�ضاب
يف �أكواب القوايف
و�أنا �ألو ُذ بن�شوة
احلرب اال�سود
عا�شق
يف حمرقة ِ ٍ
ل ّون � َ
ألف �ألف َورقة
�أيا ليل َامل�سافات ِالفاغرة
ما عاد ال�صراخ
ي�شفي َ
غليل احلناجر
وال ال ُ
أر�ض تنذ ُر
موا�سم ًا �صفراء
الف�صول ُحبلى
بال�شفاه العجاف
ُتخبئ ُدمع َالوقت
يف خدر ال�ستائر
كي ترفو يف
َ
�سنابك عينيك
تدفنُ جنني َ النعا�س
و�أنتَ
كالطفل
ِ
تبع ُ
رث ظالل َالغربة
من حريق ِ الكالم
يف �سراديب ق�صائدي
ال�سمراء

قصة

• �إينا�س عزام
يحدثونك عن �أجواء متقلبة و�أخرى هادئة ...عن
�آلهةٍ متعجرفة و�أخرى ترعاك بحكمتها..
يحدثونك عن �أ�شياء قد تكون �..أو ال تكون..
يف البداية كنت �أعاين �أزمة القومية ثم ما لبثت �أن
عانقتني �أزمة اللغة ..ع�شت بظل هاتني الأزمتني دهر ًا
من القهر على �ضفاف دفرت ..
ر�سمت لأزماتي خرائط وجع ..وبنيت لكالنا بيت ًا من
ال�صمت وكتبت..
عانيت فو�ضى �صندوق الربيد ون�سيت عنوانه ل�شدة
الهجر ..حدثت كل الأ�شياء معي بتعرث خاطئ جميل
..ومل تزل هي ت�سرت�سل يف املذاع عن طالع وفلك  .يحملني
ذاك البعد لبعدٍ ثالث من عبثية املكان ب�سرور مباغت
للأ�شياء املند�سة بحقائبك رغم ًا عنك؛ وك�أن من و�ضعها
خاجله �شعورك باال�شتهاء لها ذات يوم ..
ها �أنا برحيل �آخر على بخار املاء باجتاه الوطن �أتناول
علبة ال�شاي ثم لأت�أمل معركته اللونية ..تقودين تلك
الأفكار احلمقاء �إىل �أزقةٍ �أ�ضيق مكد�سة بعمق الذكريات
...
مل �أدرك �سوى م�ؤخر ًا �أنني ما عانيت �إال �أزمة اجلغرافيا
�..أزمة احلب البعيد وع�شق الغياب ..
الآن �أعرف يا �سيد الوقت �أنك تت�أملني ..
و�أنك هناك على �ضفةٍ �أخرى من نهر لكرثة ما جل�ست
بقربه لأول مرةٍ تراه..
الآن �أعرف يا �سيد الع�شق �..أنك تهجر عينيك بتجرد
�أمام امر�أة ت�سبح �شبه عارية بنهر اجلنون ..امر�أة ت�سبح
بثلثي حقيقة وتخفي حقائقها الأهم خلف �أ�صغر املفردات
�أو الرتاكيب ..
هو ذا الالوعي يجتاحني من حمى الأوراق غري امل�سطرة
وال�سري ت�سكع ًا يف �أزق��ة ال��ذاك��رة قد يكون خطنا مائ ً
ال
وت�سكعنا مفتعال ولكننا ال ن�ستطيع التوقف ..ال ن�ستطيع
�أن نكون �إال عك�س التيار لأجل �أن نحاذي مرورهم الأنيق
بتفا�صيل الأ�شياء .
ها �أن��ا م��ر ًة �أخ��رى وعن �سبق تهي�ؤ يف �أر�شيف �آخ��ر من
ملفات الق�ضايا ..تلك الق�ضايا اخلا�سرة التي ربحناها
يف واقع �أعلن هزائمنا ال�صامتة على م�سرح ال�صراخ ؛ كنا
�سرنبح فقط كوننا �سنخلد هزميتنا �أو جر�أتنا بني دفتي
كتاب ...
هنا فقط يا �سيد النهر تكمن قمة الده�شة حني يعلن
ا�سم ق�ضيتك منت�صر ًا فقط للت�صفيق
ـ �أ�شيا�ؤنا حمقى يا يو�سف كق�ضايانا ..كالوقت الذي
�أعلن �شيبك ور�سم �شك ً
ال �آخر لرجولتك � .صغرت يا يو�سف
عامني على يد �أنثى الق�صيدة وكربت يا يو�سف عامني على
مفرق �صدرها اخلجل  .الآن و�أنت يا يو�سف رفيق الدرب
مت�شي مبحاذاتي �صامت ًا �..أكاد ال �أ�صدق �أننا ومنذ حلظةٍ
تعانقنا ..و�أنك منذ حلظةٍ �أعلنت حبي الأزيل بلهجتك .
�أكاد ال �أعرف للعناق طعم ًا  ..فقد كنت �أح�سبه طريان ًا
يف ال�سحاب ال ذوبان �أ�ضلع �أنظر �إليه كرجلٍ عرف الكثري
من الن�صر على �أفواه الن�ساء ثم لأكتفي ب�ضم �سكوين ينطق
هو بخربة رجلٍ �أدرك ما اعرتاين:
ٌ
عار�ضة لي�س �إال .
ـ ال�صمت حالة
�أرن���و �إل��ي��ه ب�شهيق �ضمني وع��ي��ونٌ �أخ���رى �أن��ا ذات��ي ال
�أعرف متى امتلكتها �أو ممن تقم�صتها  ،كنت �أريد �أن �أقول
�سكت خوف ًا من التوائية الكلمات
“ يا �صديقي “ لكني
ُ
فا�ستطردت ب�شيء �آخر
ٌ
حرفة ال يتقنها �إال الأذكياء.
ـ ال�صمت
ٌ
ٌ
�أنطق بهذه العبارة وك�أنها دع��وة �سرية لل�سباحة يف
ً
عارية من كل الأ�شياء حتى الأغطية
غفلة ال�شعور ف�أنزلق
ال�صغرية  ..تلك التي نتوهمها �سرت ًا يف حني �أنها ال تزيدنا
إغراء .
�إال �ألق ًا و� ً
ً
�أبحر يف العمق قليال بعبارةٍ دونتها ذات يوم “ ال�صمت
حتدٍّ ..ال�صمت �ضعف ..لكنه ي�شبهك ..فهل يلب�س املرء
قناع ذاته..؟ّ! “
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�سيد النهر
الآن ي��ا يو�سف و�أن���ا �أخ���رج م��ن بحر الأف��ك��ار �أم�شي
مبحاذاتك �أخ��اف الوجه الآخ��ر للعملة� ،أخ��اف اخلو�ض
مبعامل هي امتداد جلغرافية �أخرى ..
ها �أن��ت بكربياء رجل حتدثني عن تاريخ وطنك ،عن
رجولته وقدا�سة حزنه  .حتى لتبدو يل كر�سام و�أنا �أنثى
اجلغرافيا التي تتبعها بري�شتك ..
كنت فقط �أ�شارك الرق�ص على �أنغام حديثك ولرمبا
البكاء يف �شرودك ف�أ�ستطرد مبا�شر ًة :
ـ التاريخ يرافق اجلغرافيا تبع ًا لأهوائه ونزواته
ينظر �إيل وك�أنه �أدرك ما خالج نف�سي:
تاريخ يا جغرافيا القلب تبحثني
ـ عن �أي
ٍ
�أ�ضحك بغرور امر�أة وجدت �ضالتها بكتفي رجل :
تاريخ ال يعاين �أزمة.
ـ �أبحث عن
ٍ
��ك  ..ينطق بتلك العبارة ليخيم بعدها
ـ معنى ذلك �أن ِ
ٌ
مرير.
�صمت
ٌ
�شخ�ص مبقايي�س ا�سمه الدفني يف طيات
هو ذا يو�سف
ٌ
الروح �..أحتار �أمام توجهه الغائب يف الكرب �أو ال�صغر يف
الطفولة �أو ال�شيب  .من�شي وغالب ًا ما تتالم�س هاالتنا دون
ق�صد �أ�ضحك بربودة :
ـ ما ال معنى �أن تكون �أنتَ ..و�أكون �أنا
ي�سكت هو ؛ فقد جاءت عبارتي ب�شيء من قوة ال�ضعف
ُ
أنثوي ال يقاوم .
ل�سحر � ٍّ
ٍ
عك�سي ل�شروط لعبتي التي افرت�ضتها
بد�أت �أ�شعر بعد
ٍّ
 ..فها نحن جمدد ًا على امتداد لعبة التحليل والرتكيب
ف�أمتطي ك�أنثى رمب��ا حمقاء �أو �أنثوية �صهيل الطفولة
لرجلٍ كبري:
ـ ال عليك يا يو�سف هي م�شكلة الق�ضايا لي�س �إال.
احلد�سي:
يعود هو رجل الت�أمل
ِّ
الورقي
ـ �إذن يف � ّأي ق�ضيةٍ �ستعلنني هزميتي وانت�صاري
ّ
للت�صفيق؟
�أقف ببالهةٍ �أمام ذاك الرجل فهل تراه عرف �سري و
بنف�س عميق ل�شدة ما عانت
�أنني جمرد امر�أة تهوى العبث
ٍ
الأنفا�س املتقطعة �..أردت �أن �أقول :
��وم كرمني الرجال بلقب ام��ر�أة ثم تركوين
“ذات ي ٍ
وحيد ًة على قارعة الطريق”
�سكت ق�صد ًا لتعرث �صهيل الأنوثة فكيف لرجل ليلة
لكني ُ
ويوم �أن ي�سقط القناع الأخري عن تفا�صيل خبثي وتدبريي
للأمور  .ف�أنا من �أعلنت ذات يوم هزمية رجلٍ �أمام امر�أةٍ من
ً
ً
ثالثة ت�سرت ًا على مدينة ت�سكنني
مدينة
كربيت و�أعلنت
� ..أتراه قر�أ االثنتني؟ ماذا لو كان ذاك حق ًا  !..و�أنه فقط
�أراد �أن ي�صفق معي لهزمية توقعاتي  .ت�سكنني الظنون كما
هي دائم ًا � .أبحث عن بعدٍ �آخر يف تفا�صيل �أنوثتي ..
على �شاطئ الأح��زان يف عتمة تلك ال�ضفة املتوهجة ؛
�صعدت �شفتاي اجلليد بارجتاف طفلٍ وب�سمةٍ مرتبكة.
مل يكن ليحدث �شيء بيننا �سوى الأنفا�س ..ذاك التعانق
ال�صغري العميق لها ر�سم مدن ًا وهزائم وانت�صارات ..ر�سم
تفا�صيل وفوا�صل ونقاط  .يف الأنفا�س العميقة يحدث ما
ال حتدثه �سنني فنعلق حدائق ون�سنت �شرائع وير�سم حنينا
للهيب هو �أجمل عندما يظل ناق�ص ًا ..
�إنه رجل ٌ مبقايي�س الأحالم والده�شة وكربياء ال�شيب
 ..لطاملا ت�ساءلت دوم ًا ملا �صنع ذاك النحات فينو�س بيدٍ
مبتورة وغطاء ال يزيدها �إال �شهوة  .الآن �أدرك متاماً
جمالية الأ�شياء �أو احللقات املفقودة ..تلك ال�سيا�سة
التي اقتحمت ذاتي وبقيت �سنني يف وط�أة التورط بها و مل
�أكت�شف �سرها �إال الآن ويف منازلةٍ تنف�سيةٍ تلعثمت باحتاد
مرتبك لل�صعود والهبوط ..
الآن �أع��رف من كل �إدراك ملا مل �أ�صبح �شاعرة ..ذاك
�أنني كنت دائم ًا من ع�شاق الأ�شياء املبتورة التي ال حتدث
جماليتها �إال يف الق�ص�ص.
كنت دائ��م�� ًا ام���ر�أة حت�ترم الأقنعة وت�سقط القوانني
والعالقات العاطفية مع ال�شعراء لأنهم من �أن�صار اكتمال
احلدث ..
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يورثني �سكون يو�سف الت�أمل لأنظر بذات اجلهة لتلأل�ؤ
املياه
ـ وااه دجلة.
�أتطلع �إليه مبت�سمة لعراقية لهجته وكربياء �آهه..
بينما ي�ستمر هو مداعب ًا �شعري
ـ حالك �سواد الليل نحبه ونخافه عا�شق جمنون.
ال للفهم بب�ساطة ...فهو ٌ
ال قاب ً
مل يكن يو�سف رج ً
رجل
بت�صرف متقلب ومفهوم �صعب تثقله �أفكاره فيقف فج�أ ًة
ومي�شي حتى دون �أن يلتفت �إيل وك�أنه ميلك حد�س الثقة
ب�أنني �س�أتبعه ؛ �ضمني ًا ي�ضحكني ذاك الت�صرف لأولئك
الذكور ذوي الأف��ك��ار الوا�سعة واملنطق ال�ضيق ..لذلك
قررت �أن � ُ
أرث منطقي و�أبقى جال�سة..
ابتعد هو وبقيت وح��دي  ..رحيله ذاك مل ي�ترك يل
املجال للخوف  ..فال�سني ال يعرف نوم ًا و�أنا وحدي� ،أ�ضم
ركبتي �إىل �صدري �أ�ستمتع بتعرج الدمع على وجهي  ,ف�إذا
ّ
به يحت�ضنني خلف ًا.
ـ ملا فعلتَ ذلك؟
ـ وملاذا بقيتِ ؟
كالنا طرح �س�ؤاال مب�ضمون واحد لإجابةٍ نعرفها �أي�ض ًا
كالنا ..هو العوم مب�صطلحات الده�شة  ..ال �شيء منلكه
حتى الأنفا�س لأول مرةٍ ندرك كيف ت�ؤخذ وكيف لها ذاك
الت�ألق وذاك الطعم ،ها نحن مر ًة �أخرى على �ضفة ال�س�ؤال
جلواب هو الغرق �أكرث يف زرقة ال�ضحك لندخل بعدها يف
عمق ال�صمت والت�أمل الطويل ..
لليل هنا رائحة �أخرى هو التمتع املالم�س حلواف اجل�سد
 ..ال �شيء �سيحدث ولكن يكفيني ب�أن ال نفكر مبا �سيحدث.
يو�سف ...
على امتداد هذا اال�سم الرباعي وك�أنني لأول مرةٍ �أرى
�شعره الطويل ن�سبي ًا وذاك الت�شعب املندمج به ذاك الذي
ي�سمونه �شيبا  ..و�أ�سميه امتداد عمق
ـ �أت�شرب ال�شاي؟
ينظر �إيل م�شدوه ًا ..
ـ ال�شاي ؟!!
يف البداية �ضحك قلي ً
ال ثم ما لبث �أن �أخذ هذا ال�صهيل
ميتد حتى �أعماق نف�سه مردد ًا كلمتي الطفولية  ..فحملني
خلفه لأدخل و�إياه ذاك الدوار ثم لنبحث بني الأزقة عن
مكان يقدم يف الثالثةِ فجر ًا ال�شاي.
هنا تكمن الطرفة ف�أنت يف باري�س ول�ست يف دم�شق .
يقف النادل �أمامنا بده�شةٍ يعيد ترتيب اجلملة ومالحمنا
ثم لي�سعفنا بجملةٍ هي ا�ستثنائية:
ـ �أعطيكما ولكن تناوالها خارج ًا.
�أخذنا مالحمنا من على وجهه وخرجنا بعجلة ال�صغار
منار�س تفا�صيل احلب على ثغر كوب من ال�شاي .
ال�ساعة هي ال�سابعة ٌ ..
كل �إىل اجتاه ..دون وداع ..دون
موعد ..
تخاجلني �أفكار �سرية جل�سدٍ �شرقي وام��ر�أة اعرت�ضت
م�ؤ�شر املذياع ...
هناك دائم ًا من نتعرث بهم من دون ق�صدٍ  ..هناك دائم ًا
نعدهم الأخطاء الأجمل يف حياتنا ..هناك دائم ًا رجل
من ُّ
ما ..ا�سمه ...هو.
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شعر
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ق�صيدتان

• موفق نادر

ده�شة
يديك
�أقتفي
ِ
وهما جتو�سانِ نب�ضي
ً
َ
مغمو�سة بالزيت
�شهوتك
رائحة
أ�شم
ِ
� ّ
والنعناع
�ص
واخلبز املح ّم ِ
تفر من بني �أ�صابعك
وهي ُّ
يديك
يا ل�سح ِر
ِ
كم من احلكايا اختب� ْأت يف بيا�ضهما الناعم
الع�شق
ق�صائد
وكم من
ِ
ِ
د ّونتها �أ�صاب ُع ِك الطويلة !
ُ
�سدنة الوحي املقدّ �س
فارتاب
َ
و�سقطت الأقال ُم من �أيديهم
ِ
ْ
وعادت �أغ�صان ًا على ال�شجر
َ
وجد �س�أل ُت ِك :
ذات ٍ
تتهجى
�
ك
ع
أ�صاب
�
ت�ستطيع
كيف
ُ ِ أنْ
ّ
منعرجات ال�شوق
ِ
وحدها ؟
احت�ضنت وج َه ِك
كيف
أذكر
ِ
� ُ
َ
ده�شة ال�س�ؤال
أ�سبلت �أهدا َب ِك
و� ِ
نه�ضت فج�أ ًة
ثم
ِ
ً
قادمة لتلقي �شا َل ِك ال َ
أزرق
ظنن ُت ِك
كتفي
على َّ
خوف ًا من برد امل�ساء
خطاك
تابعت
لكن ِّك
ِ
ِ
�إىل ُ
حيث �شجر ُة الك�ستناء
ظهرك �إىل جذعها ال�صلب
أ�سندت
�
ِ
ِ
ورحت
ِ
تلعبني باحل�صا

لغة !!
�شفتيك ُ
يهدل الكال ُم
على
ِ
ويذوب
هند
كع�صري جوز ِة ٍ
�أتع َبنا ت�س ّل ُق جذع �شجرتها البا�سقة
ُ
غام�ض
كانتقام
تنفلق
ٍ
ٍ
ُ
فتخد�ش َ
العقول املهيبة
مذاق
ِ
بطعمها البك ِر
على فمك
ُ
ت�سفر اللغة عن وجهها اخلبيء
ُ
وهي تط ّوح بحجابها الثقيل يف وجوهنا
فيت ُ
ُ
البيا�ض بالبيا�ض
ّ�صل
ُ
القوائم
حمجلة
وت�صهل ف َر ٌ�س ّ
ِ
وهي ترمح بكربياء
َ
تبد�أُ
ُ
امل�سافات تنطوي حتتَ �سنابك الكلمات
وهي تقدح �شررها على �أدمي املعنى
نن�صتُ وجل َ
ني
ما هكذا عهدنا امليدان
فر�صة
نتحينّ ُ �أ ّول
ٍ
عيناك وجدْ ًا
تغيم فيها
ِ
َ
أنت تنازل َ
لزوجة الهاوية ال�سحيقة
ني
و� ِ
القاعة
ونبد�أ مبغادرة
ِ
واحد ًا
واحد ًا
متعثرّ ينَ ب�شتائمنا البا�سلة .

�إغماءة الكالم اليانعة
• �أو�س �أحمد �أ�سعد
أمتدح
أكتب ال ل َ
� ُ
ولكن ل َ
أزيل الز�ؤانَ
من حقلِ الق�صيدة
الغياب
لأمتحنَ
َ
يف انتباهتِك
أكتب ل َ
أ�شيل ُرهق ًا
� ُ
الريح
عن ِ
كتف ّ
••••
َ
ذاك املاء
� ُ
أطول من جمراه
تعلم !
لو ْ
••••
ُ
العتيقة
أبواب
ال ُ
ُ
اخل�شب والنّداء
جمروحة
ِ
ٌ
�ضنينة ب�أ�سرارها
يا الغريب
ُ
العتيقة
أبواب
ال ُ
هي قلوبنا
••••
ّهر �أعرفه
الن ُ
ملتقى برزخني
والرغبة
من
ِ
الع�شب ّ
هل قلتُ :
النّهد !
••••
يف ا�ستمالةِ عطرها
مقعد
يح على ٍ
الر َ
�أُجل ُِ�س ّ
يف الق�صيدة
••••
ُ
احلقيبة
ُ
املقب�ض
املقب�ض
اليدُ على
ِ
الر ُ
ائحة
ّ
ُ
العتبة

• نرج�س عمران
ناداها �صوته
من بني ال�ضلوع
أ�شتاقك �أمي
�
ِ
�إين على قيد الرجوع
هللتْ �شعاب ال�صدر يف �ألق
ذاك الوعد �آنَ له �أن يتحقق
حزمتْ حقائب احلزن يف �سكون
ت�سامح بكل العمر
فقط تريد ثانية معه �أن تكون
اجلميع ذهبوا بعدك
بال عود
�أرجوك اهدم كل ما بناه
الفقد من حدود

ينق�ص ْ
فقط
ما
ُ
الر ُ
غبة يف ال�سفر !
ّ
••••
كالم بذيء
ثم ٌ
ّ
حتّى �أنّنا ال نراه
ُ
فم احلديقة
يهطل من ِ
يح
حني ُ
الر ُ
تلجها ّ
عنو ًة
••••
حتر�س ج�سدي
�أع�شا ُب ِك التي
ُ
رياح ِك التي تكت ُبني
ُ
قمح ِك الذي يهذّ ُب ثعالبي
ُ
وا قمحك!!
••••
ٌ
عذوبة من �شرفتها
لرتمتي
البدّ من
�إغماءة احلبق
••••
بنميمة
ٍ
رب الوقتَ
�أع ُ
ال�سرد
الوقت الذي يف منتهى ّ
بنميمة
ٍ
الغيب على م�صراعيه
أفتح
َ
� ُ
و�أطيرّ ُ
�شعر اجلميلة
َ
••••
ُ
ال�ش ُ
ّ
العالية
رفات
كمواويلِ اجلدّ ات
ُ
اللّهو
الغام�ض لفتاةٍ
يف مقتبلِ ال ّتفّاح
••••
ُ
اليانعة بقمي�صها املاطر
أطراف �أناملنا
حتى �
ِ
َ
الفخاخ للظلّ
تن�صب
ُ

َ
الطريق
ومتنح
ُ
�ألغاز ًا جميدة
••••
�أكملتَ الق�صيد َة ؟
�أقمتَ حتتَ ظاللها مطمئ ّن ًا
مل تقلْ �شيئ ًا
�أ ّيها ّ
ال�شاعر
••••
َ
قبل الغابة
قبل �أيلولٍ من وعولها
قزح من اهلل
وعلى م�سافة ِ
قو�س ٍ
ر�أيتُ ّ
اعر يحبو
ال�ش َ
والق�صيدة
متار�س �أمو َم َتها باقتدار
ُ
••••
نرج�سه
هل ر�أيتَ �إىل النّب ِع �شاهر ًا
َ
يف وجهِ املكان
ينق ُّل خ ّفيهِ
�ساقية �إىل �أخرى
من
ٍ
العابر
متتدح
هل ر�أيتَ �إىل الدالية
ُ
َ
بح�صرم �أقلّ ؟
ٍ
••••
وحيد ًا مليئ ًا باالنتظار
حتى �آخر كرا�سيه
ذاك املقهى
••••
ُ
إغما�ضة يفر ُد جناحيه
ن�صف �
ٍ
طائر الوقت
ُ
ُ
إغما�ضة تكفي
ن�صف �
ٍ
لتخل َع الزهر ُة �سروا َلها
وتنام
الريح
يف
ِ
ح�ضن ّ

الرجوع 1
�أخر�ستْ �صوت امل�شيب
جت ّملتْ بالهنا من بعد املغيب
فردتْ ذراعيها
عن �صدر �أجوف
النب�ض من نب�ضه
يهم�س
ي�صرخ
يهتف
اليوم �ستح�ضنه
بال ريبة بال خوف
وعلى نا�صية اللقاء
عجلة االنتظار �ستقف
هكذا �سولت لها

�أمومة من الأمومة ترعف
بعد �سنوات من االحتمال
انتظرتْ ثوان
بعمر املوت يف االعتقال
ترقبت ْفرحا ع�سريا
ودمعة �أن لها
�أن توقف امل�سري
وذراعني تنتظران
ال�ضنى
اليوم
اليوم �ستبكي الفرح
�إذ ومى
 #تريد_�أ�سرانا

قصة

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1588":الأحد 2018/4/29م � 13شعبان 1439هـ

ق�صة لم تكتب

11

• حممد علي علي
ال�����س��اع��ة ق��ارب��ت ال���واح���دة ب��ع��د منت�صف
الليل  ...لقد اعتدت ال�سهر يف هذه الأيام
ال�صيفية احل���ارة ،و�أري���د �أن �أك��ت��ب ق�صة
ق�صرية ،ولكن حتى �أكتب ق�صة ق�صرية يجب
�أن تكون هناك فكرة �أحتدث عنها� ،أو حادثة
هامة �أبحث يف �أجزائها ،و�أكثِّفها  ...احلقيقة �أن ال فكرة
جتعلني �أكتب عنها وال حادثة هامة �أبحث يف �أجزائها
لأكثفها ،ويبدو �أن ذهني غري قادر على الإبداع يف هذه
الأي��ام من هذا ال�صيف  ...وهكذا بقيت الأوراق التي
على طاولتي بي�ضاء �صقيلة ،ولكن لي�س معنى هذا �أين
مل �أكتب � ّأي كلمة على � ِّأي ورقة  ...احلقيقة غري ذلك،
لأين اعتدت �أن �أ�سجل كل ما يتوارد �إىل ذهني ،وهكذا
كنت �أكتب �أحيانا بع�ض الأفكار واجلمل غري املرتابطة،
و�أحيانا �أح�س بالنعا�س ،وت��راودين فكرة �صغرية ،و�أنا
يف هذا احل��ال وعلى �سرير نومي ،ف�أنه�ض لأكتبها على
� ِّأي ق�صا�صة ورقية متي�سرة على طاولتي القريبة من
�سرير نومي ،وهكذا �أ�صبحت لدي جمموعة من الأفكار
والكلمات ،وقد �سودت بها �أوراقا على مكتبي.
•••••••
ا�ستيقظت يف �أح��د الأي��ام مبكرا مع الفجر ...جمعت
�أوراق��ي املبعرثة التي كتبت عليها؛ ففوجئت ب�أفكار هي
الأخرى مبعرثة �أي�ضا ،وال ميكن �أن تت�شكل منها � ُّأي ق�صة
�صاحلة للكتابة.
و�ضعت �أوراقي مرتبة فوق بع�ضها على طاولتي القريبة
من �سرير نومي ،يف غرفتي اخلا�صة ثم ذهبت �إىل املطبخ،
وح�ضرت ال�شاي يف �إبريقي الأثري (احلقيقة �إنني �أنا
ّ
الذي �أطلقت عليه هذا اال�سم � -أثري  -لأين �أحتفظ به
منذ �أيام عزوبتي وقبل تعريف �إىل زوجتي مريانا) حيث
كنت �أغلي ال�شاي به ،ثم حم�صت قطعة من خبز (�أحب
اخلبز املحم�ص مع ال�شاي ال�ساخن) ،ثم عدت �إىل غرفتي
التي رتبت بها �أوراقي.
قربت الطاولة من �سريري ،ثم جل�ست وق��د �أ�سندت
ظهري �إىل املخدتني امل�ستندتني �إىل قائمتي �سريري،
ثم �أخ��ذت بقراءة هذه الأفكار املبعرثة ،التي كنت قد
�سودت بها بع�ض ق�صا�صاتي الورقية؛ فالحظت ما كنت
قد ظننته �...إن كل ما كتبته على هذه الأوراق ال ي�ساعد
على كتابة ق�صة ،ولكني الحظت عبارة واحدة كنت قد
كتبتها مكررة على ثالث �أوراق ،هذه العبارة ت�شري �إىل ما
يعاين منه �أبناء جمتمعي من الفقر وارتفاع �أثمان املواد
الغذائية والتموينية وما ينتج عنها من فقدان لبع�ض
املواد الهامة كمحروقات ال�سيارات �أو غريها ،وال تظنوا
�أن ما �أحدثكم عنه ي�شري �إىل فقدان امل��واد الغذائية
...فاملواد الغذائية متوفرة واحلمد هلل؛ فبالدنا بالد
زراعية ،وجتود علينا بخرياتها التي ال ي�ستطيع �أحد �أن
يقطعها عنا متاما كهواء بالدنا النقي ،وك�شم�سها ال�ساطعة،
ولكن �أثمان هذه املواد مرتفعة بحيث ال ي�ستطيع معها

�صاحب املرتب �أو املعا�ش اال�ستفادة من راتبه لأكرث من
الأيام الع�شرة الأوىل من ال�شهر  ...ولعل ما ح�صل معي
قبل يومني و�أنا ذاهب �إىل قريتي ،حيث منزيل الريفي
ال�صغري خري �شاهد على ذلك ،ولعلي �أوفق يف حديثي لكم
عما ح�صل معي ،باملنا�سبة ف�إن النا�س الأغنياء هنا يف
مدينتي قليلو العدد ه�ؤالء النا�س ميتلكون منازل رحبة
ومزينة وجميلة ،تدل على ال�ثراء� ،سواء كان ذلك يف
الريف �أو املدينة� ،أما �أنا فقد �سعيت جهد طاقتي لأمت
غرفتني �صغريتني ورثتهما عن والدي (طيب اهلل ثراه)
ك��ان ي�ستخدمهما م�ستودعا لو�ضع �أدوات���ه الزراعية،
حيث ك��ان يعمل م��زارع��ا ط��وال حياته يف ه��ذا الريف
الفقري اجلميل املحبوب ،وهكذا �أمتمت ما ورثته �إىل
منزل �صغري ال تتجاوز م�ساحته مئة مرت مربع؛ حتى
ال تنقطع عالقتي بجذوري يف تلك القرية الب�سيطة
الغنية ب�شم�سها ال�ساطعة وهوائها النقي ،وطيبة �سكانها
وروعتهم ،حيث مولدي ،وبقائي فرتة لي�ست ق�صرية فيها
قبل انتقايل �إىل املدينة ال�ساحلية التي �أ�سكنها الآن.
احلقيقة لقد وهبني اهلل �إح�سا�سا مرهفا ،يجعلني �أح�س
ورمبا �أت�أمل ملا يعاين �أبناء جمتمعي من احلاجة والعوز،
واجلوع �أحيانا ب�سبب الغالء الفاح�ش الذي ال يتنا�سب
�أبدا مع مدا خيلهم ال�ضئيلة ،ولعلي يف مرة الحقة �أوفق

�إىل كتابة ق�صة ت�شري �إىل هذه املعاناة.
•••••••
والآن لأحدثكم عما ح�صل معي يوم حماولتي الفا�شلة
للذهاب �إىل قريتي الغافية ب�ين �أ���ش��ج��ار ال�سنديان
والزيتون والتني ،والتي قلت لكم �إنها متثل يل اجلذور يف
هذا العامل الوا�سع.
جتمع النا�س يف ك��ل �أرج���اء و�أم��اك��ن (ال��ك��راج��ات)
اجلديدة ،كلهم لهم هدف واح��د هو العودة �إىل �أماكن
�سكناهم البعيدة ،بعد �أن انتهوا من كل �أعمالهم يف املدينة
ّ
ال�ضاجة بكثافة �أعمالها ،و�سرعة �سياراتها وزعيقها ...
النا�س ينتظرون ال�سيارات التي من املعتاد �أن تنقلهم �إىل
�أماكن �أخرى ...مل ي�أت �أي منها ،حتى �أخذ التعب منهم
م�أخذا �شديداً.
قال رجل من املوجودين ،وقد بدا عليه التعب وامللل:
 لأجل�س على هذا املقعد.ثم مل يجل�س عليه بل ا�ستلقى ،وه��و ي�شتم امل��ازوت
والبنزين و�سائقي ال�سيارات.
�أخ�يرا ج��اءت �سيارة واح��دة ،وتراك�ض النا�س ،ثم
�أخذوا يتدافعون �أمام باب الدخول �إليها ،يريد كل منهم
�أن ي�سبق الآخ��ر لل�صعود واجللو�س يف �أحد املقاعد ...
ثوان وال�سيارة ممتلئة بركابها ،فخفت ر�شيقة م�صدرة
�صوت بوقها ،حتى ال ت�صدم �أحدا من اجلموع.
ال يبدو(ب�سبب كثافة النا�س) �أن �أعدادهم قد قلت ...
م�ضت فرتة ثم �أخرى ،و�أح�س النا�س بالت�أخر عن الو�صول
�إىل �أماكن ق�صدهم  ...بع�ضهم �أخذ يبحث عن �سيارة نقل
عامة �صغرية (�صفراء اللون) لتنقلهم �إىل �أماكن �سكناهم
البعيدة ،ولكن حتى ال�سيارات ال�صغرية (التك�سي) غري
متوفرة ،ف�أ�صحابها يعانون من نق�ص مادة املحروقات.
قالت امر�أة لأخرى:
 �إن ال�سيارات (التك�سي) تقف عند مدخل الكراجات.ثم �سارت ال�سيدتان باجتاه مدخل الكراجات ،فتفاج�أتا
ب�أن الأجور املرتفعة ال متكن �أي منهما من ا�ستئجار �سيارة
تك�سي � ...س ّوغ ال�سائق غالء الأ�سعار قائال:
 �إننا ن�ؤ ِّمن حمروقات ال�سيارات ب�صعوبة بالغة ،ومنال�سوق ال�سوداء ،وب�أ�سعار خيالية ،ولذلك ف�إن الأجور
مرتفعة.
حمد ً
ثة زميلتها:
قالت �إحدى ال�سيدتني ِّ
 �إن ما لدي من مال ال يكفي ثمنا خل�ضروات منزيل ...الأ�سعار ملتهبة ،وزوجي رحمه اهلل كان املنتج الوحيد
يف منزلنا ،قد ق�ضى يف �أحد التفجريات ب�سبب احلرب يف
البالد.
وعندما حل الغروب ،ومل يعد النا�س ي�أملون يف �سيارات
�سوف ت�أتي� ،أخ��ذ كل منهم يتجه �إىل بغيته �سريا على
قدميه (بعدما نال منهما تعب االنتظار) �إىل مكان هو
يعرفه ،ولعلهم يبيتون عند �أقربائهم �أو غريهم ،وهكذا
عدت �أنا �إىل منزيل يف املدينة.
الآن و�أنا �أ�سرد لكم ما ح�صل معي يف ذهابي �إىل قريتي
قبل يومني ،ف�إن � َّأي فكرة جادة لكتابة ق�صة ال تزال
بعيدة عن ذهني.
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•نبيل فوزات نوفل
كل �أعيادنا الوطنية والقومية غالية
ٌ علينا� ،إال �أن عيد اجل�لاء هو الأغلى،
لأن���ه رم��ز كرامتنا و�سيادتنا ،وفخر
وج��ودن��ا� ،إن���ه ال��ي��وم ال���ذي ي��رم��ز فيه
حلقيقة ال�����س��وري�ين امل��ق��اوم�ين ال��ذي��ن
يرف�ضون الذل والتبعية واالحتالل.
فمنذ �أي��ام اال�ستعمار العثماين كان
ال�سوريون �أكرث ال�شعوب مقاومة ورف�ض ًا لهذا
االحتالل ،ومع مطلع القرن الع�شرين بد�أت
ح��رك��ات املقاومة والنهو�ض ب�شكل �سري
تنت�شر يف �أرجاء ال�سلطنة ملقاومة االحتالل
العثماين ال��ذي ب��د�أ منذ عام 1516م بعد
انت�صارهم على املماليك يف معركة مرج
دابق وا�ستمر حكمهم حتى عام 1918م بعد
قيام الثورة العربية الكربى عام 1916م
ب��ق��ي��ادة ال�شريف ح�سني ،ففي ال�ساحل
ال�سوري ت�صدى ال�شيخ �صالح العلي وخا�ض
معارك عدة �ضد الأت��راك ( معركة وادي
العيون) ،و�شارك يف الثورة العربية الكربى،
ورف�ض �أوام��ر اجل�نرال اللنبي الربيطاين
قائد جيو�ش احللفاء يف ال�شرق بدفع الدية
والت�سليم للأتراك ،ويف جبل العرب تقدمت
طالئع الثوار من جبل العرب ودخلت دم�شق،
و�أ�سقطت العلم الرتكي ورفعت ب��د ًال عنه
العلم العربي ال��ذي ن�سج يف منزل �سلطان
الأط��ر���ش ق��ائ��د الفر�سان ال��ذي��ن دخلوا
دم�شق �آنذاك( .و�أن�شد الثوار زينوا املرجة
واملرجة لنا �شامنا فرجة وه��ي مزينة)،
والتي �سبقتها معارك عدة مع الأتراك مني
م��ن خالها العثمانيون بخ�سائر فادحة،
ودمرت الكثري من حمالتهم ،وعمل الأتراك
على ممار�سة الإره��اب �ضد اجلبل ،فقاموا
ب�إعدام كوكبة من �أبناء اجلبل وهم ذوقان
الأطر�ش ويحيى عامر وزيد عامر ومعذى
املغو�ش عام 1911م ،ثم �أعدم جمال با�شا
ال�سفاح كوكبة من خرية الأدباء واملفكرين
وال���ق���ادة ال�سيا�سيني يف ك��ل م��ن �سورية
ولبنان يف � 6أي��ار 1916م ،الذين �أ�س�سوا
اجلمعيات الأدب��ي��ة والعلمية والفكرية
املناه�ضة لالحتالل الراف�ضني لالحتالل
العثماين ،ونتيجة لن�ضاالت �شعبنا �ضد
الأت��راك ح�صل ال�سوريون على ا�ستقاللهم
الأول يف � 8آذار 1920م بعد انعقاد امل�ؤمتر
ال�سوري الذي �أعلن ا�ستقالل �سورية العربية
ون���ادى بفي�صل ملك ًا عليها� ،إال �أن ال��دول
اال�ستعمارية الكربى التي خرجت منت�صرة
من احلرب العاملية الأوىل كان لها خمططات
ا�ستعمارية فكانت اتفاقات �سايك�س -بيكو
ع��ام  1916التي ق�سمت ب�لاد ال�شام �إىل
دويالت تابعة لفرن�سا وبريطانيا.
وعندما دخل الفرن�سيون �سورية عن طرق
البحر 1919م ت�صدى ال�شيخ �صالح العلي
وقاتل قتال الأب��ط��ال ،وم��ن �أه��م املعارك،
معركة ال�شيخ بدر ،وكان قائد ًا اجتماعي ًا
وع�سكري ًا قاتل بكل �شجاعة
وعندما �أع��ل��ن /غ��ورو� /إن���ذاره امل�ش�ؤوم
يف  14متوز 1920م بحل اجلي�ش ال�سوري
وت�سليم دم�����ش��ق ،ج��ه��ز ي��و���س��ف العظمة
جمموعة من اجلنود وبع�ض املقاتلني ملالقاة
العدو الفرن�سي والت�صدي له مع علمه ب�أن
املعركة غري متكافئة  ،ويف  24متوز 1920م
وقعت معركة مي�سلون بني قوات اال�ستعمار
الفرن�سي واجلي�ش العربي ال�سوري حديث
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قضايا وآراء

العيد الأغلى
عيد الجالء ..والمعاني

التكوين ب��ق��ي��ادة وزي���ر احل��رب��ي��ة يو�سف
العظمة الذي ا�ست�شهد على �أثرها ودخل
الفرن�سيون �إىل دم�شق ،وال��ذي �سجل فيها
البطل يو�سف العظمة م�آثرة عظيمة� :أنه
ال ميكن للمحتل �أن يدخل دم�شق من دون
مقاومة.
وقامت ثورة �إبراهيم هنانو ،الذي قاتل
القوات الغازية ولكنه ،ا�ضطر لالن�سحاب
ب�سبب ع��دم متابعة املقاتلني معه و�ضعف
الإم���ك���ان���ات،وه���ذا م��ا ف��ع��ل��ه �أه����ل دم�شق
وغوطتها بقيادة ح�سن اخل��راط وحممد
الأ�شمر ،ويف القنيطرة هب �أحمد مريود،
مع جمموعة من املقاتلني و�أوقعت خ�سائر يف
القوات اال�ستعمارية  ،ويف دير الزور رم�ضان
�شال�ش ،الذي �أحلق هزائم متعددة بالقوات
الفرن�سية وغريهم من الأبطال ،وتوج ن�ضال
�شعبنا بالثورة ال�سورية ال��ك�برى بقيادة
�سلطان با�شا الأطر�ش عام 1925م،وا�شتعلت
الأر�ض حتت �أقدام املحتلني فكانت معركة
الكفر ،واملزرعة وغريها من املعارك الكبرية
التي �شهد بها الأعداء قبل الأ�صدقاء.
ولقد ا�ستندت الثورة ال�سورية الكربى
�إىل جملة من العوامل ،والتي كانت الرافعة
القوية ل�صنع اال�ستقالل و�أهمها :
1-الوحدة الوطنية ،فكان �شعار الثورة

ال�سورية الكربى ،الدين هلل والوطن للجميع.
�2إن ما �أخذ بال�سيف بال�سيف ي�ؤخذ،�أي ما �أخذ بالقوة ال ي�سرتد �إال بالقوة� .أي
�أن املقاومة هي الطريق الأجن��ع للحفاظ
على احل��ق��وق و���ص��ون الأوط����ان م��ن �أطماع
امل�ستعمرين.
 3ق����راءة ال��ت��اري��خ ال��ع��رب��ي ال��زاخ��ربالأجماد،لأن قراءة التاريخ توقظ الهمم.
 4الإميان ب�أننا �أ�صحاب حق ،و�أن احلقمنت�صر.
 5الإمي��ان ب���أن �سيادة وطننا وحرمةترابه الوطني تعني كرامتنا وكرامتنا ال
تقدر بثمن.
وجت��ل��ت ر�ؤي����ة ق��ائ��د ال��ث��ورة الوطنية
وال��ق��وم��ي��ة يف خطاباته لل�شعب العربي
ال�سوري،فهو يخاطبهم بالقول :يا �أحفاد
العرب الأجماد،مل ي�ستخدم الإقليمية وال
الطائفية ،وهذا �سر قوة الثورة و�سالحها
الأك�بر ،وه��ذه �سمة متتع بها كل من حمل
ال�سالح يف وجه امل�ستعمر ،وهذا ما �سار عليه
القائد امل�ؤ�س�س حافظ الأ�سد عندما خاطب
ال�سوريون يف ح��رب ت�شرين التحريرية
فقال :يا �أحفاد العرب الأجماد ،و�أكد على
الوحدة الوطنية واالنتماء القومي والتمتع

بالقيم العربية الأ�صيلة،وهذا ما يحر�ص
عليه القائد العربي املقاوم ب�شار الأ�سد.
واملتابع لتاريخ املقاومة العربية وتاريخ
�شعبنا العربي ال�سوري يت�أكد له �إن املقاومة
تتقدم وترت�سخ وحتقق انت�صارات كبرية
نذكر منها:
انت�صار حرب ت�شرين التحريرية عام،1973وحترير القنيطرة .
انت�صار � 25أيار يف جنوب لبنان ،وهزميةالكيان ال�صهيوين ،وان�سحابه م��ن جنوب
ل��ب��ن��ان حت��ت ���ض��رب��ات امل��ق��اوم��ة البطلة،
وحتطيم �أ�سطورة جي�ش العدو ،حيث �أعلن
املقاومون �أن زمن االنت�صارات قد بد�أ ،و�إن
زمن الهزائم قد وىل �إىل غري رجعة.
 ان��ت�����ص��ار مت���وز 2006م وغ����زة ع��ام2009م.
وي���أت��ي عيد اجل�لاء ه��ذا ال��ع��ام و�شعبنا
يخو�ض معركة احل��ف��اظ على ا�ستقالله
الذي انتزعه بدماء �أبنائه ،حيث تتكالب
ق��وى ال�شر وال��غ��در وال��ع��دوان على �سورية
ال��ع��روب��ة امل��ق��اوم��ة ،م�ستخدمة �أدوات��ه��ا
املرتزقة من القوى التكفريية الظالمية
وبع�ض امل�ستوطنات الفكرية وال�سيا�سية
واالق��ت�����ص��ادي��ة وال��دي��ن��ي��ة ال��ت��ي ربتها يف
�أوك��ار ا�ستخباراتها ،فعملوا على �شن �أقذر
ح��رب �إره��اب��ي��ة بالتعاون م��ع عمالئهم يف
املنطقة من دويالت اخلليج العربي وحكومة
�أردوغ��ان الإخوانية على حماولة �إ�سقاط
�سورية ،لكنهم تلقوا �صفعة قوية وخاب
ف�ألهم ،فانت�صر �شعبنا وجي�شنا و�سحقت
الع�صابات املجرمة  ،وحتررت غوطة دم�شق
و�سيتحرر كل �شرب من �أر�ض �سورية ،ف�أحفاد
الذين �صنعوا اال�ستقالل ما زالوا يف امليدان،
وك��م��ا ه���زم �أج���داده���م ال��غ��زاة يف املا�ضي
�سيهزمون امل�ستعمرين اجل��دد وعمالءهم،
ولديهم اخلربة والأدوي��ة الالزمة ملكافخة
الوباء اجلديد التي توارثوها من �صيدلية
الأجداد ،وخا�صة القاتلة لأمرا�ض الفتنة
والتق�سيم.
ومبنا�سبة ذك��رى اجل�لاء العظيم نوجه
التحية ملن �صنعوا اال�ستقالل من �أجدادنا
حداء نردده على
العظماء ،والذين علمونا
ً
الدوام «تربة وطنا ما نبيعها بالذهب»،و�إىل
رج����ال جي�شنا ال��ع��رب��ي ال�����س��وري ال��ذي��ن
ت�شاخمت ر�ؤاه���م ،ودم��ا�ؤه��م �سنابل عطاء
تكرب وتكرب يوم ًا بعد يوم لتحرب الكلمات
الأخ�يرة من ملحمة الظفر العربي ،الذين
يكثفون يف وقفتهم ه��ذه روع���ة النهو�ض
ال�شعبي ال��ع��رب��ي ،ي��ر���ص��دون بعني الثائر
حركة ال��واق��ع بكل م��ا يحمله م��ن مهمات
ن�ضالية �صعبة ومتعبة ويعرفون �أن الذين
�سبقوهم على الطريق من �شهدائنا الأبرار
�سيبقون املنارة التي يهتدون ب�ضيائها الوهاج
،ه���ؤالء هم الذين ي�ؤمنوا �أن ال�شهادة هي
اللغة الوحيدة التي من خاللها جتيد فهم
نب�ض الأر���ض ونرتجم دق��ات القلوب �آيات
وف��اء للوطن ال��ذي كحلنا عيوننا برتابه،
و�شربنا حبه ف�أورق فينا �شجر ًا من �ضوء ال
ن�شكو معه ب�ؤ�س ًا وال ذ ًال ،وحدها طريقهم
التي توجز حني تتحدث وتبلغ �أميا بالغة،
تخت�صر �آالف الكتب وال�����ش��ع��ارات لتكتب
على دفرت الوطن( :من��وت ف��داء ترابك يا
بالدي).

فنون
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• كرم النظامي
ا�ست�ضافت �صالة الفنان الراحل فاحت املدر�س يف نهاية �شهر
�آذار ومطلع �شهر ني�سان  2018معر�ضني فرديني للفنانني
الت�شكيليني ال�سوريني �إ�سماعيل ن�صره وعبد احلميد
الفيا�ض ،فتقاربت الفكرة وتباعدت الر�ؤية الت�شكيلية
لكل منهما ..
فالفنان ن�صره متيزت لوحاته بالتعبريية الرومان�سية
التي تعتمد على العاطفة واخليال �أكرث من لغة العقل املثرية
للت�سا�ؤل ،وانطالق وج��دان الفنان وتدفق خياله للتعبري
عن االنفعاالت النف�سية والعاطفية من خالل تعبري فني
�إن�ساين وهي �سمة املدر�سة الرومان�سية يف الفن الت�شكيلي
وقد برع الفنان يف �إع��ادة تدوير الأمل الإن�ساين والقلق
الذي خلفته احلرب �إىل حاالت �إن�سانية مرادفة لل�شعور
�ضمن لغة لونية �شفيفة تخدم الفكرة املطروحة لنزوع
الإن�سان �إىل احلب واجلمال وذلك مبفردات خا�صة متيز
بها من دون االلتفات �إىل لعبة اللون والظل التقليدية
�أو اخلطوط احل��ادة والقوية بغية احلفاظ على �شفافية
الطرح التي �سادت جممل الأعمال املعرو�ضة ،فكان هذا
الأ�سلوب منجاته من التقليد والتكرار وه��ي لغة انفرد
بها ووفق يف توظيفها للنهو�ض املجازي من تبعات و�أهوال
احلرب وت�صعيد القلق �إىل حلظة هدوء نف�سي واطمئنان
ب�أن اجلمال منت�صر ال حمال  ..وبهذا انطلق الفنان بر�ؤيته
الب�صرية �إىل الآفاق املبهجة بالرغم من تو�شيحات حزينة
عابرة جاءت يف �سياق املعاجلة �أ�شبه برتنيمات ال�شجن ..
وقد تبو�أت لوحته دم�شق الغافية يف �سرير الغيوم �سدة
�إبداعه ب�ألوانها املتناغمة مع الفكرة املطروحة برومان�سية
�ساحرة ،واقرتب يف بع�ض �أعماله من اللغة ال�سيا�سية كما يف
لوحة املهرج الذي غادره امل�سرح ف�أ�ضحى وحيد ًا مع �آالمه
وهي فكرة تخدم حالة االغ�تراب الداخلي عند االن�سان
املقهور ،ولوحة متثال احلرية القائم على اجلثث والأنقا�ض
يف �إ�شارة �إىل همجية الإمربيالية التي تفتك بال�شعوب حتت
�شعارات احلرية املزيفة ..
الفنان �إ�سماعيل ن�صره نه�ض يف �أعماله من رمادية اللحظة
 ..وعن جتربته قال:
علينا �أال نقف حيث نحن ونغدو ج��زء ًا من الأنقا�ض ..
حيث ال بد من �أمل يحدونا �إىل طلب احلياة والبقاء ..
لقد عربت يف لوحاتي عن العواطف والأحا�سي�س وردات
الفعل التلقائية احلرة حيال ما يع�صف بنا من �أمل جراء
هذه احلرب القذرة ،والبد من �إخ��راج الواقع عن امل�ألوف
و�إثارة العواطف الذاتية والوطنية ..
• � -أما الفنان عبد احلميد فيا�ض فقد تناول فكرة الأمل

الإن�ساين نف�سها زمن احلرب ولكن بلغة مغايرة متام ًا ومعاجلة
لونية حادة وقوية و�صارخة بتلوناتها احلارة وقوة ت�أثريها
وذلك بق�صد تفجري �إح�سا�س املتلقي وهز م�شاعره و�إيقاظ
وجدانه ال�ستيعاب م�أ�ساته التي خلفتها احل��رب و�آثارها
النف�سية املدمرة وذل��ك عرب ت�ضخيم �شخو�صه املر�سومة
لإظهار الفكرة املطروحة بقوة تقدمها ذاتية الفنان عرب
تكثيف الأل���وان وت�شويه الأ���ش��ك��ال وا�صطناع اخلطوط
القوية ،وهي من �سمات املدر�سة التعبريية الواقعية التي
ترتكز على حتوير معامل اجل�سم واملبالغة يف تكوينه لإظهار
عمق الفكرة املراد طرحها و�إث��ارة املتلقي وحتري�ضه على
التفاعل ،ولعل
�أب��������رز ل��وح��ة
م������ن ل����وح����ات
املعر�ض طرحت
�إ���ش��ك��ال��ي��ة ه��ذا
ال��ت��ف��اع��ل هي
ل��وح��ة امل�سلخ
ب������أل�����وان�����ه�����ا
احل���������م���������راء
ال�������ق�������وي�������ة
ال���������ص����ادم����ة
والأ������ش�����ك�����ال
الإن�������س���ان���ي���ة
امل���������ص����ل����وب����ة
ك�������خ�������راف يف
تعبريية قوية
للعنف والأمل

والق�سوة ك�آثار نف�سية خلفتها احلرب ..
و�إىل جانبها ازدح��م��ت ال�صالة بلوحات وجميعها من
القيا�س الكبري ،متثل بقوة لونية ي�سودها الأخ�ضر امل�ضيء
والبني الر�صني وال�ت�راب���ي ،ب��ان��ورام��ا ال��وج��ع الإن�ساين
والرتقب احلذر ملا �سيكون �إليه امل�آل يف زحمة هذه النكبات
وك�أننا �أمام �سل�سلة من حلقات قامتة تعك�س بتعبريية عميقة
ما يختلج يف �أعماق الإن�سان من انك�سارات �أمام �أهوال احلرب
هذه ،حتوكها جميعها �ألوان طوعها الفنان مبهارة يف �سياق
ق�صة هذه التغريبة الب�شرية امل�ؤملة ..
وكم�ساحات للراحة النف�سية بعد امل�شاهد القوية،
�أفرد الفنان الفيا�ض ب�ضع لوحات �صغرية تراوحت ما بني
التجريد اللوين للطبيعة ،واالنطباعية ب���أل��وان هادئة
مريحة جنحت يف نقل املتلقي �إىل ف�ضاءات عامل �آخر بعيد
عن ذاك العامل العنيف الذي تفوح منه رائحة الدماء وغبار
الدمار واخل��راب والنزوح من الديار ،والفنان من مدينة
الرقة ال�سورية وقد كابدت من الإره��اب والقتل والتدمري
وامل�آ�سي الب�شرية ما كابدت ..
وعن جتربته قال الفنان الفيا�ض:
�إن ما جرى البد و�أن ي�ؤدي �إىل حالة من الت�أمل املوجع
با�سرتجاع �أ�سباب ه��ذه احل��رب املدمرة ب�شيء من الوعي
والهدوء احل��ذر كي تنه�ض الأرواح من موتها لأن اللوحة
حمفزة على الأمل واحلب والتم�سك بالقيم  ،وطاردة للحزن
�أنى كان ..
�ألواين هي دمي الذي �أر�سم به!
 ...معر�ضان مميزان ويوثقان ملرحلة احل��زن التي متر
بها البالد  ..وجتربتان مهمتان يف مدونة الفن الت�شكيلي
ال�سوري املعا�صر.
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حوار

ال�شاعر �أ�سعد الديري:
لوال الخيال لما تطور هذا الكائن الحي الذي يدعى «الإن�سان»

•حاوره � :سالم مراد
امل��ب��دع��ون ح��ال��ة كونية مت �إب��داع��ه��ا يف
ال�سماء ،كي ي�ستقبلها �أه��ل الأر����ض على
اختالف ر�ؤاهم وم�شاربهم.
امل�����ر�أة مليئة ب��ال��ده�����ش��ة وال��غ��م��و���ض
والأ���س��ئ��ل��ة ومتتلك ع��ود ث��ق��اب �سحري،
ت�ستطيع �أن ت�ؤجج به كل غابات الرجل.
الكتابة ل�ل�أط��ف��ال مهمة �شاقة� ،إنها
ال�سهل املمتنع الذي يواجه الأديب يف م�سريته
الأدبية ،وال يت�صدى لها �إال من امتلك موهبة
وخربة ودراية بعوامل الطفل و�سايكولوجيته،
وال�شاعر “�أ�سعد الديري” �أحد ال�شعراء الذين
ت�صدوا لها ،و�أحد الأدباء الذين �أثروا املكتبة
العربية بعطاءاتهم ،و�أح��د الذين ح�صدوا
جوائز �أدبية يف جمال الكتابة للطفل ،لهذا ال
غرابة �أن تدرج ق�صائده يف املناهج التعليمية
يف العديد م��ن ال���دول العربية ،وال غرابة
�أي�ضا� ،أن يقوم بع�ض امللحنني بتلحني العديد
من ق�صائده لتقدم يف الربامج التلفزيونية
اخلا�صة بالأطفال ...
التقيناه وكان لنا معه هذا احلوار:
�س 1ـ القراءات الأوىل  ...ال�صور وامل�شاهدات التي
�أثرت فيك وجعلتك قارئاً و�شاعراً ..؟
ج 1ـ ما من مبدع �أو مبتكر �إال و�سئل هذا
ال�س�ؤال  !!..وال �أظن �أن هناك مبدع ًا �أو مبتكر ًا
�أج��اب عن هذا ال�س�ؤال �إجابة �شافية كافية
وافية ..ملاذا ..؟ لأن الإجابة لي�ست يف الأر�ض
بل يف ال�سماء ..
هل يحق لك �أن ت�س�أل الأنبياء ما الذي �أثر
فيكم وجعلكم �أنبياء ..؟
�أظ��ن �أن الإج��اب��ة ال  ..واملبدعون كذلك،
لأنهم على حد تعبري �أدوني�س �أن�صاف �أنبياء،
�إذن هم حالة كونية يكتنفها الغمو�ض  ..فال
�إجابة دقيقة على هذا ال�س�ؤال.
على كل ح��ال ،ه��ذه احلالة الكونية التي
مت ت�شكيلها يف ال�سماء ال بد لها من �إرها�صات
كي ي�ستقبلها �أهل الأر�ض ب�شكل منطقي علال
اختالف ر�ؤاهم وم�شاربهم.
فالفنان ي��ب��دي ول��ع�� ًا بالر�سم والأل����وان،
واملو�سيقي يبدي �شغف ًا بالأ�صوات ،والكاتب
يبدي نهم ًا بالقراءة  ..وهكذا.
�أذكر �أنني يف طفولتي املبكرة� ،أبديت ولعا
بقراءة جم�لات الأط��ف��ال واقتنائها “ميكي،
�سمري ،تان تان� ،سوبرمان ،الوطواط� ،أ�سامة
� ..إلخ “ ثم بد�أت بقراءة “�سل�سلة املغامرين
اخل��م�����س��ة امل�صرية” وق�����ص�����ص امل��غ��ام��رات
البولي�سية “�أر�سني لوبني ،القدي�س� ،أغاثا
كري�ستي � ..إلخ “
ويف املرحلة الإع��دادي��ة ب���د�أت بقراءة
الروايات العاملية �إىل جانب الروايات العربية
“ جنيب حمفوظ ،املنفلوطي ،عبد احلليم عبد
اهلل � ..إل��خ “ ثم انتقلت �إىل ق��راءة الكتب
الفكرية والفل�سفية والدرا�سات النقدية.
الطريف يف الأمر� ،إنني كنت مولعا بالقراءة
ب�شكل الفت ،وكنت حني �أقر�أ رواية �أتفاعل مع
�أحداثها امل�ؤثرة �إىل حد البكاء.
�س 2ـ �أن���ت وال�شعر واخل��ي��ال � ..أي���ن التقيتما ..
وكيف كان اللقاء ...؟؟
ج 2ـ م��ن امل��ع��روف �أن اخل��ي��ال يعمل على
زح��زح��ة ق�ضبان املنطق ،كما احللم متام ًا،
فهناك خيط ره��ي ٌ
��ف ج��د ًا ب�ين اخل��ي��ال وبني
�أح�ل�ام اليقظة ،ول���وال اخل��ي��ال /احل��ل��م ،ملا
تطور وتقدم ه��ذا الكائن احل��ي ال��ذي يدعى
“الإن�سان” ويرى اين�شتاين “�أن اخليال �أهم من

املعرفة”.
التقيت بال�شعر واخليال ،عند ربة الينبوع
واخل�صب والعطاء واجلمال واملحبة والألفة
واحلنان والت�ضحية ،امل��ر�أة  ..نعم امل��ر�أة ،لأن
امل��ر�أة متتلك عود ثقاب �سحري ،ت�ستطيع �أن
ت�ؤجج به كل غابات الرجل املليئة بالده�شة
والغمو�ض والأ�سئلة ،فهي التي �أ�ضرمت يف
�أعماقي براكني الده�شة ومنحتني ال�شرارة
الأوىل ثم رحلت.
�س 3ـ عالقة الثقافة والقراءة والكتابة بالبيئة ..
كيف كانت ..؟ �أ�س�ألك هذا ال�س�ؤال لأنك ابن الفرات
وابن ال�سهل الف�سيح واالمتداد الوا�سع ...
ج 3ـ ال�شك �أن البيئة تلعب دور ًا هام ًا وبارز ًا
يف التكوين الثقايف للمبدع ،واملبدع ب�شكل عام
ابن بيئته ،لأن��ه ي�ستمد الوحي والإلهام مما
يحيط به ،فالتكوين ال�سايكولوجي للمبدع ابن
البيئة البحرية ،غري التكوين ال�سايكولوجي
للمبدع ابن البيئة ال�صحراوية� ،أو ابن العلب
الإ�سمنتية ال�ضيقة.
والبيئة الفراتية بيئة غنية باجلمال ..
�سهول ف�سيحة وا�سعة تعانق الأف��ق ،تو ِّلد
لديك �شعور ًا بالطم�أنينة والراحة ،ونهر عذب
“ با�سم للحياة كلما ذقته طلبت املزيدا “ على
حد قول الفراتي عنه.
ه��ذه الطبيعة اخلالبة ال�شك �أنها ترتك
�أثرها يف الوعي املبدع ،ويتجلى ذلك ـ بق�صد �أو
من دون ق�صد ـ يف �إبداعه
� ُ
ْ
الفرات ...
أقول :
ُ
فت�شمخ يف ج�سدي
� ُ
ع�شق
ألف ِ
نخلة ِ
ُ
حلم ...
وي�شمخ ٌ
ُ
�شم�س ...
وت�شمخ ٌ
ْ
الذكريات
الدروب �إىل
ري
َ
تن ُ
� ُ
ْ
الفرات
أقول :
ُ
املوت
فينه�ض قلبي من ِ
ْ
أغنيات
تغمر ُه ال
ُ
َ
الفرات احليا ْة
لأنَّ
ويف �شعر الأطفال جتلى الفرات �أي�ض ًا ..
ُ
العظيم
فرات يا فرات يا نهرنا
ْ
َ
بالنعيم � ...إلخ
بقربك احلياة متـــو ُر
ْ
�س 4ـ الأ�ستاذ والطالب  ..ال�شيخ واملريد  ..من هم
الأ�ساتذة الذين تركوا �أثراً فيك  ..وكانوا م�شجعني
لك على القراءة ثم الكتابة؟
ج 4ـ ن�ش�أت يف بيئة ال عالقة لها بالكتاب،
ال من قريب وال من بعيد ،فلم يكن يف بيتنا
�سوى مكتبة متوا�ضعة ،حتوي القليل من الكتب
الهامة ،والكثري من املجالت الدينية « التمدن
الإ���س�لام��ي ،ح�ضارة الإ���س�لام ،امل�سلمون ،نهج
الإ�سالم « ،لكنني ـ منذ �صغري ـ �أبديت ولع ًا
بالكتاب مازلت �أتذكره وال �أعرف تف�سري ًا له
قادين �إىل �شراء الكتب من م�صرويف ال�شخ�صي
حتى �أ�صبحت لدي مكتبة �أعتز بها ،حوت كل
العلوم الأدبية والفكرية.
ف�أ�ساتذتي هم « العقاد ،واملنفلوطي ،وابن
عبد ربه الأندل�سي ،واملتنبي ،وحممود دروي�ش
� ..إلخ « �أي باخت�صار �أ�ستاذي كان «الكتاب» وهو
خري جلي�س يف الأنام
�س 5ـ ال�����ص��ورة وال��ك��ل��م��ة � ..أي���ن يكمن ���س��ر ه��ذه
اجلدلية ..؟
ج 5ـ من املعروف �أن احلوا�س اخلم�س تنقل
لك الواقع � ..أن��ت ت�سمع مو�سيقا � ..أو ترى
م�شهد ًا م�ؤثر ًا � ..أو تلم�س �شيئ ًا ناعم ًا  ..كل هذا
يهيج

لديك �شعور ًا ما  ..كيف ترتجم هذا ال�شعور
 ..املو�سيقي يرتجمه مبقطوعة مو�سيقية
وال��ف��ن��ان ي�ترج��م��ه ب��ل��وح��ة فنية وال��ك��ات��ب
يرتجمه بالكلمة ..
هنا يختلف املبدعون  /الكتاب بقدراتهم
على ترجمة هذا ال�شعور ،فمنهم من يرتجمه
بكلمة ومنهم من يرتجمه ب�ألف كلمة  ..هذا
يرتبط باملخزون اللغوي والثقايف لدى املبدع،
والكلمة معروف عنها �أنها « مقربة املعاين «
�أو كما قال عنها �أو�سكار وايلد «خلق الإن�سان
ا ّللغة ليخفي بها م�شاعره”.
�س 6ـ �أين نحن من الكتابة للأطفال؟
ج 6ـ ك��ل دول ال��ع��امل املتقدمة �أول���ت �أدب
الأط��ف��ال �أهمية بالغة� ،إال ال��دول العربية،
كانت وما تزال تعد �أدب الأطفال �أدب ًا هام�شي ًا .
وكنت دائ��م�� ًا �أق���ول “ �إن �أي دول��ة تبحث
عن احل�ضارة ،وتريد �أن ترتقي �سلم التقدم
وال تويل الأطفال �أهمية بالغة ف�إنها تبحث
عن ح�ضارة عرجاء “ ملاذا ؟ لأن الأطفال هم
م�ستقبل الأمة الواعد ،هم الرباعم التي تتفتح
لتعطي الثمار النا�ضجة.
ف�أي بناءٍ ال يقوم� ،إال �إذا كانت ركائزه متينة
وق��وي��ة� ،أم��ا �إذا كانت �ضعيفة وه�شة ،ف�إنه
يتداعى ،والأط��ف��ال هم الركيزة التي �سوف
يتكئ عليها بناء احل�ضارة ال�شاهق .
والعتب  ..كل العتب على م�ؤ�س�سات الدولة
وو���س��ائ��ل �إع�لام��ه��ا ،لأن��ه��ا ال ت�شجع الأدب���اء
الذين يكتبون للأطفال ،بال�شكل ال��ذي يليق
بعطاءاتهم ،ومازالت و�سائل �إعالمنا ت�ستورد ما
يهم �أطفالنا من اخلارج� ،أي �أن القيم الرتبوية
والأخالقية مازلنا ن�ستوردها من اخلارج
�س 7ـ ال��رواد الأوائ��ل من هم يف الكتابة للأطفال
�شعراً و�سرداً ..؟
ج 7ـ مل يعرف العرب �أدب الأطفال �إال يف
القرن الع�شرين ،وذلك بعد �أن انت�شر يف الغرب
وذاع �صيته و�أ�صبح له �أعالمه ،كـ “ ت�شارلز
بريو ” �صاحب كتاب “حكايات �أ ّم��ي الإوزّة “
ثم جاء “ الأخوان غرمي “ فقدما “ حكايات
الأطفال والبيوت” ثم جاء الكاتب الدامنركي
“ هان�س �أندر�سن “ ب�أقا�صي�صه التي ال يزال
الأط��ف��ال ي��ت��داول��ون��ه��ا حتى ال��ي��وم ،بعد �أن
ترجمت �إىل العديد من لغات العامل .
وما يدعيه بع�ض النقاد �أن العرب �س ّباقني
يف الكتابة ل�ل�أط��ف��ال ،وي�ستدلون على ذلك
بحكايات �ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة هذا
غري �صحيح  ...ملاذا ؟؟
لأن حكايات “ �ألف ليلة وليلة “ و “ كليلة

ودمنة “ مل تكتب �أ�صال للأطفال ،لكن النقاد
يف ع�صرنا احلا�ضر ،ر�أوا �أن بع�ض احلكايات
فيها ت�صلح �أن تكون �أدب ًا طفلي ًا ملا فيها من قيم
تربوية و�أخالقية وجتارب حياتية ت�سهم يف
تنمية �شخ�صية الطفل وت�صقلها
وعندنا ـ يف �سوريا ـ برز �أدب��اء ذاع �صيتهم
يف ال��وط��ن ال��ع��رب��ي ،يف ال�سرد وال�شعر على
حدّ �سواء ،ونالوا جوائز مرموقة �أذكر منهم
�سليمان العي�سى عادل �أبو �شنب وجمال علو�ش
ودالل حامت ولينا كيالين وحممد قرانيا ونور
الدين الها�شمي وحممد ب��ري العواين ون��زار
جنار ومهند العاقو�ص و�أري��ج بوادقجي وعال
ح�سامو و�سريعة حديد وفا�ضل �سفان وممدوح
�سكاف وابراهيم عبا�س يا�سني وجمانة طه
و�أميمة ابراهيم وخليل بيطار  ..وغريهم.
�س 8ـ ال��ت��ط��ور وال��ع��ل��م ك��ي��ف ك����ان ت���أث�يره��م��ا يف
�إبداعك ..؟
ج 8ـ العلم والإبداع لي�سا مبعزل عن بع�ضهما
ب��ع�����ض�� ًا ،ب��ل ه��م��ا يف ح��ال��ة ان�����ص��ه��ار وتفاعل
وام��ت��زاج ،لأن ال��ع��امل وامل��ب��دع يعتمدان على
اخل��ي��ال /احللم ،الفرق الوحيد بينهما ،هو
�أن العامل يحاول �أن يحقق �أحالمه عملي ًا �أما
املبدع فيرتكها حرب ًا على ورق
�س 9ـ هل �صحيح �أن �أدب الأطفال هو فرع من �أدب
الكبار ..؟
ج 9ـ ال  ..ال  ..ه��ذا غري �صحيح  ..هناك
الأدب املوجه لـ « لإن�سان « ،و�أدب الأطفال �أحد
فروعه  ..ملاذا ..؟ لأن له عوامله وف�ضاءاته
وده�شته و�أ�سئلته وقيمه الأخالقية تختلف
كليا ع��ن �أدب الكبار� ،صحيح �أن الكبار هم
الذين يكتبونه ،لكنهم يكتبونه بخربة ودراية
وتقنيات فنية خمتلفة عن �أدب الكبار .
�س 10ـ م��ن ه��و ال����ذي �أع���ط���اك امل��ف��ات��ي��ح  ..ومل��ن
�سترتكها ..؟
ج 10ـ ذك��رت ل��ك �أن « الكتاب « ك��ان خري
جلي�س  ..وهو الذي كان ي�أخذين �إىل عوامل
 ..وف�ضاءات ال متناهية يف الروعة واجلمال
 ..واملفاتيح �أتركها جليل ق��ادم مل تت�ضح يل
مالحمه بعد
�س 11ـ م�ستقبل الكتابة للطفل يف وطننا العربي
كيف تراه ..؟
ج 11ـ �أدب الأطفال لي�س لت�سلية الطفل،
وتزجية الوقت  ..لي�س للرتفيه واللهو� ،إنه
�ضرورة وطنية وقومية و�إن�سانية ،فكلنا نذكر
�أن احلكايات التي �سمعناها يف طفولتنا كـ « ليلى
والذئب وب�ساط الريح وعالء الدين والفانو�س
ال�����س��ح��ري وع��ل��ي ب��اب��ا والأرب����ع��ي�ن ح��رام��ي
وال�سندباد البحري  ..وغريها « هي التي �صقلت
موهبتنا الأدبية وهذبت نفو�سنا وتركت يف
ذاكرتنا قيما تربوية و�أخالقية ما زلنا نحملها
حتى هذه اللحظة ،فالطفل يف اليابان يدر�س
كتاب « الطريق �إىل الأخالق « من ال�صف الأول
حتى ال�صف ال�ساد�س  ..ونحن بدورنا ن�ستطيع
�أن منرر الكثري من القيم الأخالقية والرتبوية
واجلمالية من خالل الأدب الطفلي لهذا نطلب
من اجلهات الر�سمية املزيد من االهتمام ب�أدب
الطفل
والأم���ل معقود على الكثري م��ن الكتاب ..
املبدعني الذين ب��رزوا يف �ساحتنا الثقافية
و�أث���روا الكتابة للأطفال بنتاجهم الأدب��ي
الراقي  ..وهناك وعي حقيقي مب�س�ألة بناء
الطفل لدى اجلهات الر�سمية �أرجو �أن يتطور
وينمو باطراد.
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كاميل كلوديل
بين م�صحة الع�شق و �إبداعات الن�ضوج

• ر�شا ال�صالح

�شيء غائب)
(يعذبني دائم ًا ٌ
ه��ي العبارة النحتية اخل��ال��دة للنحاتة الفرن�سية
ال�شهرية (كاميل كلوديل) التي نحتت على واجهات �أحد
فنادق �سرتا�سبورغ والتي و�صفت احلالة الدراماتيكية
التي عا�شتها الفنانة ال�شابة التي حتمل �صورة للفقدان
وال�ضياع والأمل واالنك�سارات اجلمة التي غلفت امل�شهد
اخل��ارج��ي لتفا�صيل حياتها نتيجة للعالقة اجلنونية
الغرامية لع�شيقها ومعلمها النحات ال�شهري (�أوغ�ست رودان)
الذي كان يكربها ب�أربع وع�شرين عاما والذي كان �أي�ضا عا�شقا
لها �إال �أنه رف�ض التخلي عن رفيقته وزوجته غري ال�شرعية
(روز بورييه) التي تقاربه بالعمر لإخال�صها له ووقوفها
�إىل جانبه دوم��ا .الأم��ر الذي �أودى بعقل كاميل و �أودعها
امل�صحة العقلية مدة ثالثني عاما ،حيث ا�ستعر قلبها بنريان
احلب والغرية القاتلة التي �أ�صابتها بنوبات ع�صابية �أدت
لتحطيم كل ما كانت حتاول نحته ظنا منها �أن رودان �سي�سرق
منحوتاتها كما �سرق قلبها ،لذاك كانت ت�صرخ من بني جدران
غرفتها يف امل�صحة مناجية �أخاها ال�شاعر والكاتب امل�سرحي
ال�شهري( بول كلوديل) لإخراجها كي ال متوت هي و�أعمالها
هناك ،حيث اكتفى هو باملقابل بكتابة الر�سائل وزيارات قليلة
لها طوال فرتة بقائها فيه  .كتبت له تقول:
(�أرتعب من فكرة �أين لن �أح�صد يوما ثمرة جهودي و�أين
�س�أموت هكذا يف العتمة الكاملة).
ه��ذه الأج���واء من القهر والهلو�سة واخل��ذالن تركا للفن
النحتي املعا�صر �إرثا عظيما جت�سد مبنحوتتها ال�شهرية
(ع�صر الن�ضوج) التي ت�صرخ فيها بكل مكنونات قلبها
الك�سري .والتي كرثت تف�سرياتها وت�أويالتها عند الكثريين،
�إال �أن هذه املنحوتة التي �صورت الفتاة اليافعة الراكعة على
ركبتيها والتي ت�ستجدي الرجل النا�ضج املمزق بني البقاء معها
والذهاب مع امر�أة عجوز �أخرى ،كانت برمزيتها الفنية مثاال
املتو�سلة يف
�إ�سقاطيا يحمل عدة معان غنية  ،فعبرّ ت ال�شابة
ّ
هذه املنحوتة عن ال�شباب ال�ضائع و الروح ،و كما مثل ال�شاب
اجل�سد فقد مثلت املر�أة العجوز املوت.
ومل تتوقف ق�صتها عند الفن النحتي فقط ،بل ا�ستفزت
ع��وامل الفن ال�سابع حيث حر�ضت م�شاعر وخميلة املخرج
الفرن�سي (برونو دوم��ون��ت) على �صناعة حتفة �سينمائية
ت�سمى(( كاميل كلوديل  ))1915فيلم روائي طويل �شارك
يف مهرجان برلني ال�سينمائي عام  2013ور�شح جلائزة الدب
الذهبي بذات املهرجان  ،وكان هذا الفيلم الثاين الذي يروي
ق�صة النحاتة العا�شقة كاميل
ففي البداية قدم املخرج (برونو نيوتن) فيلم (( كاميل
كلود عام  ))1988والذي �صور العالقة الغرامية بني كاميل
ورودان وعالقتها ب�أخيها ال�شاعر ب��ول ،حيث قامت املمثلة
ال�شهرية �إيزابيل �أدجاين بتمثيل دورها والتي ا�ستطاعت نقل
احل��االت احل�سية التي مرت بها النحاتة بكافة تناق�ضاتها
وباحرتافية عالية  ،ح�صد الفيلم على �أثرها جائزة �أف�ضل
ممثله رئي�سية ح�صلت عليها يف برلني ،وح�صل �أي�ضا على
تر�شيحني جلائزة الأو�سكار لأف�ضل ممثلة رئي�سة ،و�أف�ضل فيلم
غري ناطق باالنكليزية ،
ا�ستطاع نيوتن م��ن خ�لال فيلمه �أن ينقل امل�شاهد �إىل
التعريف باجلو الإبداعي النحتي التي كانت يف �صلبه الفنانة
و�شغفها الروحي بالنحت من خالل ت�صوير �أعمالها النحتية
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يف �سياق العمل  ،مركزا بذلك على موجة االنفعاالت احل�سية
التي راف��ق��ت كاميل م��ن غ�ضب وول��ه وج��ن��ون وح��ب ،را�سما
العالقة الرثية بني املنحوتة وبني النحات ،
فافتتح عمله مب�شهد لِـكاميل وهي تقوم بانتزاع ال�صل�صال
ال�صحي يف
من بني تلك احلفريات التي �أعدت لنظام ال�صرف
ّ
باري�س يف ليلة ماطرة حتملها �إىل معر�ضها ،لتقوم بتحو ّيل
الطني من الطابع الننت �إىل ع��امل اجل��م��ال.حم��اوال يف هذه
االفتتاحية �أن يخلق حالة ال��والدة الفن ّية لكاميل كلوديل
،ويظهر حالة الن�شوة و اجلمال اللتان تبدعها �أ�صابعها ،من
خالل ا�ضفاء اجلمال يف كل ما يخ�ص عواملها  ،ليختتم العمل
مب�شهد الإع�صار املُد ّمر يف روح كاميل و هي تقوم بتحطيم
جممل �أعمالها يف نوبة غ�ضب عارم .
النحت يف هذا الفيلم عبرّ عن كاميل ،واملنحوتة عبرّ ت
عن مقدرة م�شاعر كلوديل يف خلق احلياة ،من خالل قدرتها
على ت�شكيل ال�صخور و �إ�ضفاء الطابع اجلمايل لذاتها  ،وكذلك
�صورت املوت عبرّ حتطيمها للأعمال.
كذلك متكن نيوتن �أن ي�صف حالة ع�شيقها رودان ونظرته
املادية للعمل الفني ،حيث عر�ض نظرته ال�شبقة لأج�ساد
الفتيات ال��ل��وات��ي يعر�ضن �أج�����س��اده��ن ليقوم ه��و ب���إجن��از
منحوتاته ،بعك�س كاميل التي كان كل تركيزها على التعبري
العلوي من الر�أ�س للمنحوتة و نبذ العالمات اجل�سدية ،يف
تو�ضيح منه عن النظرة الداخلية لذات كال النحاتني ،ف�إن
رودان مل ينظر لكاميل � اّإل بطابع منحوتة وثورة �شبق م�شعلة
الإلهام عنده� ،أما كاميل فجعلت من رودان عاملا يحت�ضن روحها
و ج�سدها ،و تمُ ثلت تلك احلالة بالعديد من املنحوتات امل�شرتكة
بينهما ،الأمر الذي �ساق الفنانة العا�شقة �إىل االجنراف نحو
كثري من التناق�ضات والإ�شكاليات النف�سية والروحية التي
كانت نتيجتها اجلنون والهالك.
ومل يقم نيوتن بت�صوير عالقتها ب�أخيها كانت تكتفي
مب�شاهد قليلة جدا �.أما املخرج دومونت الذي خ�صها جنمة
لفيلمه م�ضمونا وا�سما ،مل ي�صور عالقتها العاطفية ،وال يظهر
رودان ا�صال و�إمنا ي�ستخدمها للتعبري عن ر�ؤيته للق�ضايا التي
كانت ت�شغله ،واكتفى ب�سرد تفا�صيل �أخرى من وجهة ثانية.

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
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يدور الفيلم عام  1915عن كاميل وهى يف امل�صحة بعد �أن
ق�ضت فيها ع�شرين �سنة ،وي�صور الفنانة وهي تنتظر �أخاها
بول مقدما لنا ق�صة النحاتة وما يعرتيها من �إبداع وم�شاعر
�إن�سانية من خوف وانتظار ورغبة باخلروج من �سجن امل�صحة.
يعر�ض الفيلم لقطات عدة عامة ومتو�سطة مميزة للمكان
وللأ�شخا�ص ،ناقال بكل مهنية حالة اجلو العام الذي تعي�ش
فيه البطلة ،فيبد�أ بلقطة متو�سطة لكاميل «جولييت بينو�ش»
من ظهرها ،من خالل قيامها بطهو طعامها يف امل�صحة بنف�سها،
وذلك لأنها كانت ت�شعر �أن هناك م�ؤامرة لقتلها بو�ضع ال�سم
فى الطعام.
ثم ينتقل لت�صوير كاميل امل���ر�أة النا�ضجة العاقلة فى
عالقتها مع املر�ضى واملمر�ضات ثم مع الطبيب مدير امل�صحة،
وهي تطلب منه �أن يقنع �أ�سرتها ب�ضرورة خروجها من امل�صحة،
ويوافقها على ذلك ،ويخرب بول عندما ي�أتي لزيارتها ،ولكنه
يرف�ض.
كذلك مت الرتكيز بلقطات ع��دة على كاميل وه��ي تقوم
بنزهة فى حديقة امل�صحة مت�سك قطعة من الطني ،وتو�شك
�أن ت�صنع منها متثا ًال ،ولكنها ترتاجع وتلقي بها .وقد مثلت
بينو�ش هذه اللقطة ب�أ�صابعها التي عربت عن �شوق النحاتة
للعودة �إىل ما حتب ،وتوترها وخوفها من النحت فى الوقت
نف�سه .وفى لقطة ثانية نرى بول (جان-لوك فين�سنت) قبل
�أن يزور كاميل يكتب فى حجرته عاري ًا ،وتتحرك الكامريا �إىل
وجهه ،ونرى عليه ت�شنجات ع�صبية �شديدة توحى بدرجة ما
من درجات االختالل قد تف�سر موقفه املتناق�ض من �شقيقته،
فهو يوافق على بقائها فى امل�صحة ،وينفق الكثري من املال على
عالجها .وهي باملقابل على الرغم من رف�ضه �إخراجها من
�سجنها املميت ،بقيت تناديه بكل عطف وحنان بعبارة� :أخي
ال�صغري.
ينتهى الفيلم بلقطة على وجهها بعدما بد�أ بلقطة لظهرها
مل تعرفنا من تكون املق�صودة  .وتظهر نظرة بينو�ش فى هذه
اللقطة بني اال�ست�سالم مل�صريها ومواجهة هذا امل�صري فى �آن
مع ًا ،وتعرب عن �أنها مل تفقد �إن�سانيتها ،بل ورمبا تف�ضل احلياة
مع املر�ضى الذين ال يدركون بعقولهم ،و�إمنا يعي�شون ح�سب
م�شاعرهم و�أحا�سي�سهم.
فكل ما �سردته كاميل يف فيلمها عام 1915وكل كلمة نطقت
بها ،عربت عن ر�ؤي��ة املخرج دومونت النا�ضجة ل�شخ�صية
النحاتة ،و�أ�سئلته عن املنطقة الإن�سانية امللتب�سة بني العقل
واجلنون وبني احلب والكراهية .مركزا بذلك على اجلانب
الإن�ساين البحت يف معاجلة ال�صور فنيا وتقنيا مالم�سا قلب
امل�شاهد وحد�سه.
وكذلك متكن نيوتن من تو�صيف امل��ر�أة الإن�سانة املرهفة
بجوانبها ك��اف��ة ،فا�ستطاع تو�صيفها ك��م��ر�أة بثالث حم��اور
تعرب عن املر�أة املحبوبة ،املر�أة املبدعة ،وامل��ر�أة يف املجتمع
وعالقتها االرتباطية العك�سية مع الرجل وعالقته بها �سوءا
كان حبيبها �أم �أخاها ،مر�سخا �صريورة الإبداع كخط وا�ضح
املعامل جعله ال�سمة املميزة وطابعا فرديا جلو الفيلم وطبيعة
�أبطاله ..و يف كال الفيلمني و�أي ًا كان توجه املخرجني نيوتن
ودوم��ون��ت يبقى القا�سم امل�شرتك لكال العملني هو كينونة
الن�ضوج الإن�ساين حتت مرا�سيم احلب ورياحه العا�صفة  ،و هو
عبقرية كلودويل املر�أة العا�شقة واملبدعة ،التي ظلت را�سخة
كحالة فكرية بكل تطوراتها.

للنشر في األسبوع األدبي
يراعى أن تكون المادة:
• غير منشورة ورقيًا أو عبر الشابكة.
• منضدة ومراجعة ومدققة مع مراعاة التشكيل حين اللزوم ،وعالمات الترقيم.
• أال تتجاوز المادة المرسلة  /800/ثمانمائة كلمة.
• يرفق مع المادة  CDأو ترسل عبر البريد االلكتروني
hotmail.com@alesboa2016
• يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا لزم األمر.
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�أعالم

•�أ.حممد حديفي

للجالء طعمٌ �آخر

حممود الأرنا�ؤوط

ّ
وحمقق.
باحث،
ولد بدم�شق عام .1954
ع�ضو جمعية البحوث والدرا�سات
م��ت��ف��رغ للعمل يف ال��ب��ح��ث العلمي
وحتقيق و�إخراج كتب الرتاث العربي
الإ�سالمي منذ عام .1980
ع�ضو اجلمعية ال�����س��وري��ة لتاريخ
ال��ع��ل��وم ب��ج��ام��ع��ة ح��ل��ب م��ن��ذ ع��ام
.1993
�سمي �أمين ًا لتحرير جملة ال�تراث
العربي التي ي�صدرها احتاد الكتاب
ال��ع��رب م��ن ال��ن�����ص��ف ال��ث��اين لعام
.1997
���ش��ارك يف ع��دد كبري م��ن ال��ن��دوات
واملهرجانات والربامج الثقافية يف
�سورية وخارجها.
م�ؤلفاته:
• ال��ك�����ش��ك��ول ال�����ص��غ�ير -ب�ي�روت
والكويت.
• عناقيد ثقافية -دم�شق وبريوت.
• زهرات اليا�سمني -الكويت.
• املخطوطات العربية يف �ألبانيا-
دم�شق وبريوت.
• �أعالم الرتاث يف الع�صر احلديث-
بريوت.
التحقيق:
• �شذرات الذهب يف �أخبار من ذهب-
دم�شق وبريوت.
•�أ�سنى املطالب يف �أحاديث خمتلفة
املراتب-بريوت.
• ع��م��دة الأح���ك���ام م��ن ك�ل�ام خري
الأنام -دم�شق وبريوت.
• حياة البخاري -بريوت.
 5الأم�صار ذوات الآث���ار -دم�شقوبريوت.
ج -امل�شاركات ت�أليف ًا وحتقيق ًا:
•مو�سوعة ن�ضرة النعيم يف �أخالق
النبي الكرمي -جدة
•معجم ال�شعراء من تاريخ دم�شق-
دم�شق
•تكملة خمت�صر تاريخ دم�شق البن
منظور -دم�شق
• تعريف ذوي ال ُعال -بريوت.
•املنهج الأحمد يف تراجم �أ�صحاب
الإمام �أحمد -بريوت.
•جامع الأ�صول يف �أحاديث الر�سول
–ق�سم الرتاجم منه -بريوت.

أخبار

يلزم الآن كثري من الهدوء والروية واالت���زان ،كي نعيد
قراءة التاريخ ،ون�ستخل�ص منه العرب والعظات ،فهو حافل
بكل ما هو جدير باالهتمام ،و�إمعان النظر يف �أحداثه التي
�أ�شعلت ذات يوم �شروق املجد والن�صر والفخار على تخوم
الوطن ،وعبدت الطريق �أمام الأجيال لتعرب وتتعظ ،يكاد
يكون �سبيلنا الأمثل لفهم ما يدور يف املنطقة من �أحداث،
وم��ا يبيت لها من د�سائ�س ومكائد؛ �إذ �أن مطامح الغرب
امل�ستعمر ،و�أه���داف الكيان ال�صهيوين يف �شرذمة الوطن
العربي وا�ضحان منذ ع�شرات العقود ،فمنطقتنا العربية
التي حتتل موقع ًا ا�سرتاتيجي ًا يف جغرافية العامل ،وحتتوي
على ثروات هائلة من نفط وغاز ومعادن ثمينة �شكلت دافع ًا
جل�شع امل�ستعمر فا�ستمات ليحتل هذه الأر�ض �سالك ًا الكثري
من الأ�ساليب القذرة التي من �ش�أنها �أن ت�سهل له احتالل
الأر���ض دون �أن يكرتث بامل�صائب والويالت التي ي�سببها
ري من
ل�شعوب املنطقة من قتل وت�شريد وجتويع وقهر ،بكث ٍ
احلر�ص على �سالمة الوطن ،و�صون حدوده وترابه انربى
الآباء والأجداد للوقوف يف وجه امل�ستعمر الغا�صب لإف�شال
خمططاته ،ومنعه من حتقيق �أه��داف��ه اال�ستعمارية يف
التو�سع واال�ستيطان..
ونحن اليوم نعي�ش ذك��رى جالء �آخ��ر جندي فرن�سي عن
ت��راب ال��وط��ن ال ب��د لنا م��ن �أن نذكر ب��ط��والت �أج��دادن��ا
وت�ضحياتهم اجل�سام ي��وم �أرخ�صوا �أرواح��ه��م دف��اع�� ًا عن
حرية الوطن وكرامته وا�ستقالله ،و�سطروا �أعظم مالحم
الن�ضال واملقاومة �ضد االحتالل الفرن�سي لهذه الأر�ض ،وال
نن�سى حركات املقاومة الوطنية �ضد الفرن�سيني ووجودهم
فوق ترابنا الوطني املقد�س حيث انربى �أبطال منا�ضلون
من �أبناء ه��ذا ال�شعب الأب��ي ،و�شكلوا جمموعات وطنية
م�ؤمنة ب�أن الأر�ض العربية ال�سورية �أر�ض طاهرة مقد�سة،
ووجود الفرن�سيني فوقها ما هو �إال احتالل وا�ستعمار يجب
�أن ينتهي ،ولأن هذا امل�ستعمر ال يفهم �إال لغة احلديد والنار
فقد قامت االحتجاجات �ضده يف ال�شمال ال�سوري وا�شتعلت
ثورة وطنية بقيادة املنا�ضل �إبراهيم هنانو يف الوقت الذي
ك��ان ال�شيخ �صالح العلي يف ال�ساحل ال�سوري يقود ثورة
وطنية �أ�سهمت �إىل حد كبري يف �إق�لاق راح��ة الفرن�سيني
وجلم طغيانهم ،ويف العام  1925انطلقت الثورة ال�سورية
الكربى بقيادة البطل �سلطان با�شا الأطر�ش يف اجلنوب،
وخا�ضت معارك �شر�سة و�ضارية �ضد امل�ستعمر الذي كان
مدجج ًا بال�سالح وميلك الدبابة والطائرة وامل��دف��ع ،يف
حني �أن الثوار الأب��ط��ال ال ميلكون �إال الع�صي والبلطات
وبع�ض البنادق التي غنموها من الفرن�سيني الذين هزموا
�شر هزمية يف معارك ما زال��ت �أ���ص��داء �ألقها ت�تردد حتى
الآن مثل معركة الكفر واملزرعة وامل�سيفرة وغريها� ،إذ �أن
هذه املعارك �أثبتت �شجاعة املقاتل العربي ال�سوري ،وحني
امتدت املعارك لت�شمل الغوطة التي كان من �أهم �أبطالها
ح�سن اخلراط وحممد الأ�شمر تنادت جميع هذه الثورات
فرفدت معارك ال�شمال وال�ساحل وا�شتعلت مناطق اجلوالن

mouhammad.houdaifi@gmail.com

الم�ؤتمر ال�سنوي التحاد الكتاب العرب

ي�سر املكتب التنفيذي الحتاد الكتاب
ال��ع��رب �أن يوجه لكم ال��دع��وة حل�ضور
امل���ؤمت��ر ال�سنوي الحت��اد الكتاب العرب
الذي �سيعقد يوم اخلمي�س 2018/5/3
ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا ،ويف حال عدم
اكتمال الن�صاب يعقد يف مت��ام ال�ساعة
احلادية ع�شرة �صباح ًا مبن ح�ضر وذلك
يف قاعة املحا�ضرات يف دار البعث /مبنى
وزارة الإعالم ـ �أتو�سرتاد املزة. /
علم ًا �أن كافة الوثائق التي �ستناق�ش
�أث���ن���اء امل����ؤمت���ر ���س��ت��و���ض��ع ع��ل��ى م��وق��ع
االحتاد على ال�شابكة اعتبار ًا من تاريخ
2018/4/30م وهي متوفرة ورقي ًا يف
ديوان االحتاد.

بثورة �ضارية قادها �أحمد مريود وا�ستمر العرب ال�سوريون
يف احتجاجاتهم ومعاركهم فقدموا الكثري من ال�شهداء،
وبذلوا العديد من الت�ضحيات �إال �أنهم ويف نهاية الأمر نالوا
مبتغاهم وذلك بف�ضل ثباتهم و�إميانهم بقدا�سة الرتاب،
وفهمهم لنوايا امل�ستعمر الذي مل ي�أت لهذه الأر�ض �إال طامع ًا
حمتالً..
ولأن �أ�صحاب احلق �سينالونه ولو بعد حني ،ولأنهم �أدركوا
�أن كرامة الإن�سان هي الأثمن والأغلى فقد حتققت �أماين
ه��ذا ال�شعب وج�لا �آخ��ر جندي فرن�سي عن ت��راب �سورية
وك��ان ذل��ك يف ال�سابع ع�شر من ني�سان ع��ام  1946حيث
اعترب ه��ذا ال��ي��وم م��ن �أج��م��ل و�أب��ه��ى الأي���ام التي يعي�شها
ال�سوريون؛ تر�سخ يوم ال�سابع ع�شر من ني�سان من كل عام
عيد ًا وطني ًا يحتفل به ال�سوريون حيث يقومون بزيارة
�أ�ضرحة ال�شهداء الذين ق�ضوا دفاع ًا عن ت��راب الوطن،
ويحيون احلفالت فتلقى اخلطابات الوطنية والق�صائد
ال�شعرية التي تعرب عن فرحة ال�سوريني بهذه املنا�سبة
الوطنية الهامة ،م�ؤكدين عزمهم على موا�صلة الإ�صرار
ال�ستعادة الأرا�ضي ال�سليبة املقتطعة زور ًا وبهتان ًا وظلم ًا من
اجل�سد ال�سوري مثل لواء اال�سكندرون وه�ضبة اجلوالن تلك
التي احتلها الكيان ال�صهيوين الغا�صب لكن �أهلها يرف�ضون
وجود هذا العدو ،ول�سوف يوا�صلون كفاحهم ون�ضالهم حتى
ا�ستعادة الأر���ض ودح��ر العدو و�إجالئه عنها مدركني �أن
الأثمان التي يقدمونها باهظة ،ولكن ذلك كله يهون �أمام
قدا�سة الوطن وحترر ترابه ..ولإثبات انتمائهم الوطني،
ومت�سكهم بالهوية ال�سورية يقوم �سكان اجل��والن املحتل
مب�شاركة �أهلهم ال�سوريني باالحتفال يف عيد اجلالء رافعني
العلم العربي ال�سوري علم الوطن فوق �أ�سطحة املنازل،
ومرددين الهتافات وال�شعارات التي ت�ؤكد رف�ضهم لهذا العدو
ووجوده ،و�إ�صرارهم على عودة هذه الأر�ض حل�ضن الوطن؛
م�ستذكرين ال�شهداء املنا�ضلني الذين ق�ضوا يف �سجون
االحتالل ظلم ًا وقهراً ،وحتت التعذيب اجل�سدي والروحي
واملعنوي الذي ميار�سه االحتالل ال�صهيوين الغا�شم على
�أبناء هذا الوطن..
�إن الذين �صنعوا اجلالء مبداد من دمهم الطاهر ،ولقنوا
ال��غ��زاة �أق�سى ال��درو���س يهن�ؤون الآن يف قبورهم حينما
يرون الأبطال من �أحفادهم يحملون الراية ،ويوا�صلون
الكفاح والن�ضال دفاع ًا عن تراب هذا الوطن املقد�س برغم
تكالب العديد من الدول التي ت�ضافرت لغزو �سورية وقتل
ال�سوريني متخذة ركيزتني �أ�سا�سيتني؛ الأوىل :العدو
ال�صهيوين امل�ستفيد الأول والأخري من �إزاحة �سورية كعقبة
ك�أداء �أمام تو�سعه ،والركيزة الثانية :وهي التي مولت قتل
ال�سوريني وت�شريدهم وتدمري منازلهم كال�سعودية وقطر،
�إال �أن ه�ؤالء زائلون جميع ًا و�سورية باقية..
ويف عيد اجلالء يلزم �أن ننحني للقامات العالية من الآباء
والأجداد الذين �صنعوا اجلالء ،وللجي�ش العربي ال�سوري
البطل الذي يوا�صل امل�سرية ويطهر الأر�ض �شرب ًا ف�شرب.

جدول الأعمال:

 1ـ مناق�شة تقرير املكتب التنفيذي عن
عمله خالل عام . 2017
 2ـ مناق�شة امليزانية اخلتامية لالحتاد
لعام  2017وامل�صادقة عليها وتقرير مفت�ش
احل�سابات.
 3ـ مناق�شة امل��رك��ز امل��ايل ل�لاحت��اد لعام
. 2017
 4ـ مناق�شة م�شروع خطة االحت��اد لعام
. 2018
 5ـ �إقرار املوازنة التقديرية لعام . 2018
 6ـ مناق�شة تو�صيات املجل�س للم�ؤمتر
ال�سنوي.
 7ـ ما ي�ستجد من �أمور.

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

دعوة لح�ضور اجتماع مجل�س االتحاد

ي�سر املكتب التنفيذي �أن يوجه لكم
ال���دع���وة حل�����ض��ور جل�سة جمل�س احت��اد
الكتاب العرب التي �ستعقد يوم الأربعاء
 2018/5/2ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا يف
قاعة االجتماعات مببنى احت��اد الكتاب
ال��ع��رب ب���امل���زة ،ويف ح���ال ع���دم اك��ت��م��ال
الن�صاب يعقد يف مت��ام ال�ساعة احلادية
ع�شرة �صباح ًا مبن ح�ضر.

جدول الأعمال:

 1ـ مناق�شة تقرير املكتب التنفيذي
عن عمله خالل عام . 2017
 2ـ مناق�شة امل��ي��زان��ي��ة اخلتامية
ل�لاحت��اد لعام  2017وتقرير مفت�ش
احل�سابات.

 3ـ مناق�شة املركز املايل لالحتاد لعام
. 2017
 4ـ مناق�شة م�شروع خطة االحت��اد لعام
. 2018
 5ـ �إقرار املوازنة التقديرية لعام .2018
 6ـ تقرير جمل�س �إدارة �صندوق االحتاد
عن عمله خالل عام .2017
 7ـ تقرير خطة جمل�س �إدارة �صندوق
التقاعد لعام .2018
 8ـ �إق��رار امليزانية اخلتامية ل�صندوق
التقاعد لعام .2017
 9ـ �إق��رار املوازنة التقديرية ل�صندوق
التقاعد لعام .2018
 10ـ ما ي�ستجد من �أمور.

