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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

�أمام الم�ؤتمر ()2

يف ال�سنة التي م�ضت ،وح�سب النظام الداخلي لالحتاد ،عقد املكتب التنفيذي
اثنتني و�أرب��ع�ين جل�سة ،كما عقد جمل�س االحت��اد ث�لاث جل�سات ،وفيهما مع ًا،
اجتماعات املكتب واملجل�سّ ،
متت مناق�شة جممل املو�ضوعات الإداري��ة واملالية
و�ش�ؤون الأع�ضاء بروح عالية من امل�س�ؤولية ،و ّ
مت اتخاذ القرارات جميع ًا ب�إجماع
ثم ب�إجماع �أع�ضاء املجل�س ،وعلى نحو م�ؤ ّكد ومو ّثق مل يتم
�أع�ضاء املكتب ،ومن ّ
اتخاذ �أيّ قرار ،مهما كان �ش�أنه ،من دون ت�صديق جممل الأع�ضاء عليه ،الأمر الذي
مما يعنيه ،عملنا ،يف املكتب التنفيذي خا�صة ،بروح الفريق الواحد لنكون
يعنيّ ،
جديرين بالأمانة التي ان ُتدبنا حلملها والنهو�ض بها.
يتم التوقيع على �أيّ قرار،
وعلى نحو م�ؤ ّكد ومو ّثق �أي�ض ًا مل ي�صدر �أيّ قرار ،بل مل ّ
منذ بدء الدورة �إىل الآن ال يف ال�سنة التي م�ضت ،من دون جل�سة ر�سمية للمكتب
يتم
�سابقة على �صدور القرار والتوقيع عليه ،وعلى نحو م�ؤ ّكد ومو ّثق ثالث ًا مل ّ
يتم احلوار حوله وفيه مط ّو ًالً ،
ثقة منّا يف املكتب� ،أنّ �أيّ
اتخاذ �أيّ قرار من دون �أن ّ
املعني به وحده� ،أو املعنيني به وحدهم ،بل االحتاد عا ّمة ،وال�سيما
قرار ال يعني
ّ
االنت�ساب �إىل االحتاد� ،أو طباعة املخطوطات املقدّ مة �إليه� ،أو امل�شاركة يف هذه
يعب عن رفعة هذه املنظمة
الفعالية �أو تلك من �أن�شطة االحتاد� ،أو �سوى ذلك ّ
مما رّ
الثقافية ،وعن العالمات امل�ضيئة يف م�سريتها ،وع ّما يجب �أن تكون عليه تعبري ًا عن
الإبداع واملبدعني يف �سورية.
و�إذا مل نكن �أجنزنا �شيئ ًا ،على الرغم من �أننا �أجنزنا الكثري� ،سوى عقد اجتماع
املكتب الدائم لالحتاد العام ل�ل�أدب��اء والك ّتاب العرب يف دم�شق ،فيكفينا هذا
�شرف ًا وجمد ًا و�س�ؤدد ًا ،لأننا �أعدنا الحتادنا ،ول�سوريتنا ،ما يليق بهما من �شرف
العربي ،ويكفينا �شرف ًا ا�ستقبال ال�س ّيد الرئي�س لر�ؤ�ساء
احل�ضور واملكانة يف امل�شهد
ّ
االحتادات والأ�سر والروابط واجلمعيات الأدبية العربية التي �شاركت يف امل�ؤمتر،
والإ�صغاء �إليه وهو ّ
ي�شخ�ص حال �أمتنا املطعونة بغري �سيف غدر واملثخنة بغري �سهم
خيانة واملرهقة بغري �أبي ملجم ،ثم وهو ي�صف الدواء للخال�ص من هذه احلال عرب
الثقافة ،بل عرب م�شروع ثقايف عربي ،وا�سرتاتيجية ثقافية عربية يكون للأدباء
والك ّتاب جمدُ الإعداد لها ،و�صو ُغ تو�صياتها مبا يكفل لتكون الثقافة فاع ًال يف الواقع
العربي ال هام�ش ًا فيه.
ويف هذا املجال �أرى من الواجب علينا توجيه ال�شكر والتقدير �إىل قيادتنا
ال�سيا�سية ،لتغطيتها جممل نفقات اجتماع املكتب الدائم يف دم�شق ،ولتمكيننا من
ا�ستقبال الوفود ووداعها وتنظيم االفتتاح واخلتام وال�ضيافة كما يليق ب�سوريتنا.
من�ضي �إىل ال�سنة الثالثة ونحن �أك�ثر طموح ًا يف �إجن��از املزيد ،ويف �إ�ضافة
ر�صيد جديد ملا كنّا �أجنزنا يف ال�سنتني املا�ضيتني ،و�أكرث �صالبة وقوة يف مواجهة
حي �أو ميت،
التحديات ،و�أكرث �إميان ًا ب�أنّ الكلمة �أحد اثنني ال ثالث لهما� :ضمري ّ
وفعل بناء �أو فعل تدمري ،ونحن �أو �أنا ،وقبل ذلك كله وبعده :طهارة �أو دن�س.
لقد و�ضعنا بني �أيديكم تقارير املكتب التنفيذي للعام الفائت ،وخطته للعام
احلايل ،وحر�صنا على و�صول هذه التقارير �إليكم عرب و�ضعها على موقع االحتاد قبل
وقت كاف من امل�ؤمتر ،ون�أمل مناق�شتها معكم بروح امل�س�ؤولية ،وال�ضمري ،والإخال�ص
ّ
للحق واحلقيقة .كما ن�أمل �أن يكون �شاغلنا الأول ،بل املركزيّ  ،تقدمي ال��ر�ؤى
والأفكار التي مت ّكننا من ترجمة خطتنا الثقافية �إىل واقع� ،أو الر�ؤى والأفكار التي
تط ّورها ،وال�سيما �أنّ �أمام احتادنا م�س�ؤولية وطنية جليلة هي امل�شاركة يف �إعادة
�إعمار �سورية ،وال�سيما �أي�ض ًا �أنّ �أيّ �إع��ادة �إعمار �إن مل ت�ستهدف الوعي ،قراءة
ومتحي�ص ًا وتفكيك ًا وبناء ،تكتفي بو�صفها فع ًال مادي ًا ،وهذا الفعل نف�سه يكتفي
الفوقي� ،أي ما يعني
بو�صفه بناء حتتي ًا بحت ًا �إنْ مل تكن ثمة رافعة له هي البناء
ّ
الوعي ،وما يجعل منه متن ًا ال هام�ش ًا ،وجوهر ًا ال مظهر ًا ،وحاجة ال ترف ًا.
العربي ال�سوريّ الذين يدافعون عن
وبعدُ  ،فالتحية والتقدير لرجال اجلي�ش
ّ
�سورية ،والذين لوالهم ملا كنّا هنا الآن وقد توح�ش عبدة الدم وامل��وت والدمار
خالل الأيام التي م�ضت يف دفع قذائف حقدهم وجنونهم على غري مكان من دم�شق،
وال�شكر والتقدير للقوى احلليفة من الأ�شقاء والأ�صدقاء يف غري موقع من مواقع
املواجهة مع الظالميني والإرهابيني ،واملجد واخللود لل�شهداء الذين ب ّروا بق�سم
الدفاع عن الوطن ،والإجالل والإكبار للقائد اال�ستثناء يف الزمن اال�ستثناء ،ال�س ّيد
الرئي�س ب�شار الأ�سد.
------------------------------------------------------ن�ص الكلمة التي �ألقيت يف افتتاح امل�ؤمتر ال�سنوي الثالث لالحتاد ،الدورة التا�سعة.
من ّ
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في م�س�ألة التطبيع مع الكيان ال�صهيوني

•غياث رمزي اجلرف
��ن يوقف ه��ذي الريح ال�����س��وداء)؟ ه��ذه الكلمات من
( َم ْ
ق�صيدة لل�شاعر العربي الفل�سطيني الكبري (عز الدين
املنا�صرة) ت�صف ــ من باب املجاز الإبداعي ــ و�صف ًا دقيق ًا
حالتنا العربية الراهنة ( )...فا�ستعرتها لتكون مدخ ًال
ملقاربتي ،فهذه (الريح ال�سوداء) جتتاحنا م�سعورة يف
خمتلف امليادين وعلى كل �صعيد ،وتعمل ،بال كلل وبال
ملل ،على تهدمي وحتطيم �آخر قالعنا� ،أال وهي القلعة
الثقافية؛ لأنها تعلم علم اليقني �أن البنية الثقافية يف �أي
بلد من البلدان عندما تت�صدع وتنهار ..تت�صدع وتنهار معها
البنى الأخرى كلها ...و�أن هزمية �أي �أمة من الأمم هزمية
كاملة ت�ستدعي �أو ًال هزميتها ثقافي ًا /معنوي ًا (تاريخ ًا
وتراث ًا وقيم ًا ..فكر ًا وعق ًال وروح ًا و�أخالق ًا وذوق ًا ..عاطفة
ووجدان ًا ونف�س ًا و�سلوك ًا.)...
••••
مير يوم دون �أن
يكاد
ال
��ايل،
حل
ا
وقتنا
حتى
عقود
منذ
ّ
تنقل لنا الف�ضائيات العربية وغ�ير العربية ،ووك��االت
الأن��ب��اء والإذاع���ات وخمتلف املجالت وال�صحف ومواقع
التوا�صل االجتماعي ...دعوة هذا النظام �أو تلك اجلهة..
هذا احلاكم �أو ذاك ال�سيا�سي ..هذا الكاتب والإعالمي
وذلك املثقف� ..إىل التطبيع مع الكيان ال�صهيوين .وها نحن
يف هذه الأيام نقر�أ ،ون�سمع ،ون�شاهد هذا ال َه ْرج واملَ ْ��رج من
على خمتلف املنابر الإعالمية والثقافية ..ب�سبب ظهور
الكاتب اللبناين (�أم�ين معلوف) ال��ذي له �صلة تاريخية
بالكيان ال�صهيوين على امل�ستويني ال�شخ�صي والفني (..؟)
على �إحدى القنوات الف�ضائية (الإ�سرائيلية) ،وقد �أدى
هذا الظهور �إىل انق�سام (النا�س) انق�سام ًا حاداً؛ بني راف�ض
��رح��ب� ..إىل جانب م��ن ك��ان بني
وم��ن��دّ د ..وب�ين م���ؤي��د وم ّ
املنزلتني ..ومن كان رمادي ًا ،ومن التزم ال�صمت...
مرة �أخرى ،هذا ال َه ْرج واملَ ْرج على �إيقاع
وها نحن ن�شاهدّ ،
انعقاد م�ؤمتر (هرتزيليا) ال�صهيوين ..وغريه من امل�ؤمترات
وال��ل��ق��اءات والت�صريحات ...وه��ذا ال�ترا���ش��ق الإع�لام��ي
وال�سيا�سي والثقايف ...ف�صدق يف احلالتني قول املعري:
النا�س يف هَ ْر ٍج و َم ْر ٍج
وجد ُت
ْ
َ
ُغوا ًة بني ُم ْع َت ِز ٍل و ُم ْرجي
••••
أمر )..ال يكمن
جوهر امل�س�ألة (مع ظني �أن القادم �أدهى و� ّ
يف ظهور هذا الكاتب �أو ذاك على قناة (�إ�سرائيلية)  ،وال
يكمن ،كذلك ،يف هذه امل�ؤمترات ال�صهيونية التطبيعية..
وه��ذه اللقاءات ال�سرية والعلنية مع الكيان ال�صهيوين
( )...مع معرفتنا العميقة بدالالتها و�أبعادها وخماطرها
املد ّمرة...
ولكن اجلوهري يف هذا املقام:
1ـ �أن هناك م�شروع ًا �صهيوني ًا� ،إقليمي ًا ودولي ًا يهدف �إىل
تفكيك الق�ضية الفل�سطينية ،ومن ثم ت�صفيتها ب�شكل نهائي
يهن
مب�شاركة عربية وفل�سطينية ملعونة وخمزيةَ ( ...م ْن ْ
مبيت �إي�لا ُم) تدعو الإن�سان
ي�سهلِ الهوان عليه /ما
جلرح ٍ
ٍ
احلر �إىل �أن يقذف ما يف َمعِدَ ته ..وتحَ ْ مله على املقاومة
ّ
واملواجهة والت�صدي...
 2و�أن هناك من الأنظمة والنخب ومن املثقفنيجماين
الذين يقومون بالرتويج لـ (ثقافة ال�سالم) ب�شكل ّ

� ْأط ُروحات التطبيع ال بد من النظر والبحث
فيها ،وال يجوز ال�سكوت عنها؛ لأنها فا�سدة
وخماتلة و ُم�ضللة وتعبث بالأوطان وامل�صائر
والعقول.

ومريب� ،إن مل نقل �أكرث..؟ ويدعون �إىل االنفتاح مع الكيان
ال�صهيوين ،و�إىل تطبيع ثقايف مو�صوف معه ..حتت ذرائع
واهية ال ت�صمد وال ت�ستقيم �أخالقي ًا ومنطقي ًا و�سيا�سي ًا:
•اتفاقيات ال�سالم ّ
املوقعة مع الكيان ال�صهيوين من
كامب ديفيد (� )1978إىل ما يجري اليوم من فوق الطاولة
ومن حتتها (.)...
•الف�صل بني الثقايف وال�سيا�سي (؟).
بداية �أقول :هذه الأُطْ ُروحات ال بد من النظر والبحث
فيها ،وال يجوز ال�سكوت عنها؛ لأنها فا�سدة وخماتلة و ُم�ضللة
وتعبث بالأوطان وامل�صائر والعقول:..
وح َّجة..؟ �أي هل (اتفاقيات
ــ فهل ظلم الظامل دليل ُ
ال�سالم) حجة للمثقف للتطبيع مع (�إ�سرائيل)؟ وهل غدت
مهمة املثقف تغطية الأنظمة العميلة ،بل اخلائنة ،وتربير
�أفعالها الإجرامية وا�ستبدادها وقمعها� ...إن املثقف ـ ها
هنا ـ ي�ستثمر ب�صورة فاجرة احلالة العربية املرتدية ،بل
املزرية ..وي�سري يف ركاب الطغاة ز ّمار ًا وط ّبا ًال ..ويقف بني
يدي ه�ؤالء الطغاة خادم ًا مطيع ًا ..ويلعب يف (�سريكهم) دور ًا
م�شبوه ًا ي�صل يف بع�ض احلاالت �إىل مرتبة اخليانة العظمى
(..؟).
ـ��ـ وم��ن جهة �أخ����رى ،ه��ل ميكن الف�صل ب�ين الثقايف
وال�سيا�سي؟ ر�صد املعطيات على �أر�ض الواقع وحركة التاريخ
تقول بال �شبهة :الف�صل بني الثقايف وال�سيا�سي ال ميكن �أن
يكون �إال ف�ص ًال تع�سفي ًا ،..وتقول :هناك رباط حمكم ،وال
�سيما يف الع�صر احلديث ،بني الثقافة وال�سيا�سة ال تنف�صم
عراه حتى على م�ستوى العالقات االجتماعية ...وتقول:
كل �أم��ة ،كل دول��ة ،وكل �سلطة ت�سعى ،ما ا�ستطاعت �إليه
�سبي ًال� ،إىل �إيجاد ثقافة تنا�سبها ،وتلبي حاجاتها ،وتكون يف
خدمة توجهاتها ومتطلباتها ..وتعمل على تثبيت دعائمها،
وتر�سيخ منطلقاتها ومفاهيمها ،وت�سويغ �أفعالها ،و�صياغة
م�شروعاتها...
و�إىل جانب ذلك ــ وعلى الرغم من قناعتي (الطبيعية)
ب�أن ذيل الكلب ال ميكن له ،ب�أي حال من الأحوال ومهما طال
الزمن� ،أن ينعدل وي�ستقيم ــ �أ�س�أل الداعني ،ب�ألوان الطيف،
�إىل التطبيع مع الكيان ال�صهيوين:
_ كيف لنا �أن نقيم عالقات طبيعية مع كيان هو يف
�أ�صله وجوهره م�صطنع،غري طبيعي..؟
_ �أال تقدم الدعوة �إىل التطبيع (حتم ًا وبال�ضرورة)
خدمة حيوية ل (�إ�سرائيل) ،ول�ل�إدارات الغربية عموم ًا
والإدارة الأمريكية خ�صو�ص ًا ،وللأنظمة العربية الرجعية/
الظالمية التابعة ..ولكل من يدور يف فلكها..؟
_ �أال تقف (�إ�سرائيل) فوق القانون واملجتمع الدوليني،
وفوق امليثاق العاملي حلقوق الإن�سان ،وفوق احلق والعدالة..
وتقع خارج دائرة املعايري الإن�سانية والأخالقية والقانونية
واحلقوقية..؟!
_ هل انتهى ال�صراع العربي ـ ال�صهيوين (؟) ومن ثم
�سقطت اعتبارات رف�ض التطبيع..؟
_ هل الكيان ال�صهيوين مل يعد ي�شكل تهديد ًا م�صريي ًا
جدي ًا م�ستمر ًا للأر�ض العربية ووحدتها ،بل للوجود العربي
كله من �ألف �إىل يائه..؟
_ �أمل يحتل اليهود ال�صهاينة �أر�ض فل�سطني احتال ًال
كولينيالي ًا ،وت�شريد الق�سم الأك�بر من �أهلها ممن راحوا
ي�ضربون يف الآفاق..؟
_ �أمل ت�س َع احلركة ال�صهيونية ،وما زالت ،بكل الو�سائل
وال�سبل �إىل �صياغة تاريخ وجغرافية جديدين خا�صني
بفل�سطني ..وعملية التطهري العرقي املتجذرة يف الفكر
ال�صهيوين جرت وجتري �ضمن هذا الإطار..؟
_ ومن ثم �أمل تزل حماوالت اغتيال فل�سطني وت�صفيتها
م�ستمرة حتى هذه اللحظة الراهنة..؟
••ع ْود ًا على َب ْدءٍ :
َ
ال�صراع العربي ـ ال�صهيوين متعدد اجلوانب والأبعاد،
ومو�ضوع التطبيع وال �سيما يف بعده الثقايف ،يحتل مكانة
مركزية يف ه��ذا ال�صراع املفتوح على االحتماالت كلها.

هناك م�شروع �صهيوين� ،إقليمي ودويل يهدف
�إىل تفكيك الق�ضية الفل�سطينية ،ومن ثم
ت�صفيتها ب�شكل نهائي مب�شاركة عربية
وفل�سطينية ملعونة وخمزية.
فالتطبيع وف��ق ال���ر�ؤى ال�صهيونية يعني �إق��ام��ة عالقات
((طبيعية)) (�سيا�سي ًا واقت�صادي ًا وفكري ًا وثقافي ًا)...
بني العرب وبني (�إ�سرائيل) تكون فيها هذه الأخ�يرة هي
املحور واملركز ،والعرب هم الأطراف الذين يدورون يف ف�ضاء
هذا املحور واملركز .وهذا يعني يف نهاية التحليل تكري�س
التجزئة والقطرية ومتجيدهما ..واندحار العرب �سيا�سي ًا
وع�سكري ًا و�أمني ًا واقت�صادي ًا وثقافي ًا ...و�إقامة امل�شروعات
الإمربيالية ـ ال�صهيونية ..وبروز كيانات طائفية ومذهبية
وعرقية هزيلة ،متناحرة ومت�صادمة ...وم��ن ث��م ف���إن
التطبيع الثقايف ــ وهو الذي يعنينا هنا ــ ح�سب هذه الر�ؤى
ال�صهيونية �ستكون له نتائج كارثية على م�ستوى الإن�سان
العربي ،وعلى م�ستوى الأم��ة العربية ككل ،لأن اجلبهة
الثقافية حني تخرتق وتنهار ،ف���إن جميع اجلبهات تنهار
الواحدة تلو الأخرى.
املثقف الذي (يفكّر) حل�ساب الإمربيالية الأمريكية،
وال��غ��رب الأوروب�����ي اال���س��ت��ع��م��اري ،والأن��ظ��م��ة العربية
اال�ستبدادية ..والقوى الظالمية التفتيتية ..والذي يدعو
�إىل التطبيع يزعم ،فيما يزعم� ،أن القومية العربية قد
(�أفل�ست) و�أنها مل (جتلب) لنا �إال اجلهل والتخلف والت�أخر،
و�سوى احلروب واخلراب والنك�سات والنكبات ،وغري الأحزاب
ال�شمولية وال�صوت الواحد والر�ؤية الواحدة ...كما يزعم
�أن الذين يرف�ضون التطبيع ويقاومونه هم (خ�شبيون)
واهمون ،يقعون خارج دائرة الع�صر و(متغرياته) ومعطياته
(اجلديدة) ...وثقافتهم هي ثقافة (العنف واملوت)..؟
بقي �أن �أقول:
_ املوقف الأخالقي /الإن�ساين فوق املوقف ال�سيا�سي.
_ ثقافة العدالة وامل�ساواة �أو ًال ،و (ثقافة ال�سالم)
ثاني ًا.
_ الثقافة ،عموم ًا ،يف منطقتنا العربية يف هذه الأوقات
يف حالة تقهقر وارتباك...
_ ال��ف��ج��ور ال��ث��ق��ايف والإع�لام��ي وال��ع��ه��ر ال�سيا�سي
واالنحطاط الأخ�لاق��ي وال��ذمم��ي ...من ال�سمات العامة
للربع الأول من القرن احلادي والع�شرين عربي ًا و�إقليمي ًا
ودولي ًا.
_ يف حالتنا العربية الراهنة هل ميكن �أن يلعب
املثقفون و (ال��ن��خ��ب) دور ًا �إي��ج��اب��ي�� ًا ف�� ّع��ا ًال يف العملية
ال�سيا�سية ..ويف بناء جمتمعات عربية جديدة مرجوة على
جميع امل�ستويات ،ويف خمتلف املجاالت..؟.
_ �إن الف�ساد /اخل��راب املعنوي املع ّمم ..والتدمري
النف�سي وال��روح��ي وال��وج��داين ..و�إن تكري�س االنق�سام
املجتمعي (اقت�صادي ًا واجتماعي ًا وجغرافي ًا ..طائفي ًا
ومذهبي ًا ومناطقي ًا )...و�إن الدعوة �إىل التطبيع وت�صفية
الق�ضية الفل�سطينية ..و�إن العمل ،ب�شكل مربمج وممنهج،
على تفكيك الدول العربية وتق�سيمها ،وتخريب ن�سيجها
االج��ت��م��اع��ي ...ل��ه��ي ج��رائ��م م��و���ص��وف��ة ب��ح��ق �أوط��ان��ن��ا
وجمتمعاتنا ..وبحق الإن�سان العربي والفل�سطيني ...ال
تعادلها جرائم �أخ��رى �سوى اجلرائم التي اقرتفت بحق
(الهنود احلمر)؛ فهي مثال يف القتل الرببري ي�شار �إليه،
و�أمنوذج تاريخي يف الإبادة الوح�شية اجلماعية ،والبناء
والعي�ش على �أنقا�ض الب�شر وجميع املفردات الإن�سانية
ل�سكان الأر�ض الأ�صليني و�أ�صحابها احلقيقيني...

قضايا وآراء
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ف�شل �أمريكا ال�سيا�سي
والدبلوما�سي جعلها تتجه
للحرب..
• معني حمد العماطوري
حتمل التهديدات الأمريكية على الدولة ال�سورية �أبعاد ًا متعددة� ،أولها �أنها
ال تقبل بالف�شل يف خمططاتها اال�سرتاتيجية ،بحيث حقق التحالف الرو�سي
ال�سوري الإيراين انت�صار ًا يف الغوطة ال�شرقية وهذا االنت�صار �أربكها ومل ت�صدق
ما جرى ،وهي التي كانت تعدُّ الغوطة الفزاعة للدولة ال�سورية ت�ستخدمها يف
كل خطوة ا�ستفزازية ال�ستنزاف القوى الع�سكرية والتفاو�ض ال�سيا�سي جلميع
الأط��راف ،وحتمل ما ت�شاء من التهم كالكيمائي وغريه ،وا�ضعة الغوطة ال�شرقية
احلامل االرتكازي لها يف حتقيق �أبعادها اجليو�سيا�سية ،خا�صة و�أن ال�سعودية املمولة
لكل ذلك ،وحينما ف�شلت وحتقق الن�صر للحلف املقاوم الإيراين الرو�سي ال�سوري حزب
اهلل يف الغوطة ،جعلها تعمل على تلفيق التهم با�ستخدام ال�سالح الكيماوي وغريها
وذلك بالتعاون مع حلفائها الذين باتوا دائرة �صغرية يف �إدارتها...
ثم جاء البعد الثاين بعد القمة الثالثية الذي ا�ستطاع بها الرو�س وااليرانيون
ا�ستقطاب اجلانب الرتكي للتحالف ولو ببع�ض الأجزاء من الفعل وامل�صداقية ،زرع
لدى �أمريكا �أي�ض ًا تخوف ًا على حليفها اال�سرتاتيجي الكيان ال�صهيوين الإ�سرائيلي..
ف�أر�سلت به لتقدمي ر�سائل عرب �ضرب مطار التيفور بغية حتقيق م�آرب جديدة ولكن
رو�سيا بال�سيا�سة الهادئة والع�صب التكنولوجي الذي تتمتع بها التقانة الرو�سية
�أ�سقطت من ثماين �صواريخ خم�سا منها ،واثنان انفجرا والثالث حقق هدفه ،فكان
�ضربة خفيفة باملقيا�س الع�سكري ور�سالة لإيران..
وه��ذا �أي�ض ًا مل ي�شف غليل الأمريكان ف����أرادوا تغطية دولية لتوجيه �ضربة
ع�سكرية من خالل جمل�س الأمن فكان الفيتو الرو�سي لها باملر�صاد...وهي التي �أ�صرت
على ل�سان رئي�سها ترامب �أنها �سوف ت�سحب قواتها من �سورية� ،إذ ًا هي وقفت �أمام عجز
دويل و�أمام عجز جماهريي داخلي ،و�أمام ف�شل يف خمططاتها وتنفيذ ما �أرادته �ضمن
خطتها اال�سرتاتيجية ،والأهم ت�سلل القلق امل�شروع �إىل طفلها املدلل يف املنطقة وهي
«�إ�سرائيل» ،خا�صة بعد �إ�سقاط طائرة لها وكبح جماح بع�ض حتركاتها اال�ستفزازية
و�ضغطها على الإدارة الأمريكية لإ�ضعاف �إيران...
هذا التخبط ال�سيا�سي الع�سكري والف�شل اال�سرتاتيجي جعلها تنحو نحو ال�ضربة
الع�سكرية حلفظ ماء وجهها �أمام م�ؤ�س�ساتها من جهة وتنفيذ ًا لل�ضغوطات الداخلية
من م�ؤ�س�ساتها احلكومية املنقادة من اللوبي ال�صهيوين ثانية...و�إال ف�إن �إدارة ترامب
باتت ه�شة بعد �أن ا�ستبدل طاقمه ال�سيا�سي والإداري بغ�ضون ا�شهر من حكمه...
باملقابل هل �ستحقق �ضربتها الع�سكرية �أهدافها بالكامل كما تريد؟...هنا اجلزم
�أن من ا�ستطاع اخرتاقها داخلي ًا يف تفتيت ال��ر�أي بني معار�ض لل�ضربة وموال لها،
وتراجع بع�ض حلفائها خوف ًا من تو�سيع رقعة احلرب عاملي ًا ،وخ��ذالن «املعار�ضة
ال�سورية» لها يف مواقفها التي مل حتقق �سوى البعد عن الر�أي املجتمعي املحلي ،مع
يقينها �أن املعار�ضة ال�سورية املمولة من ال�سعودية واخلليج غري قادرة على تفعيل
احلراك ال�شعبي الداخلي والت�أثري به ،بعد �أكرث من �سبع �سنوات فلم حتقق �أي مك�سب
�سيا�سي وال ع�سكري �سوى تدمري البنى التحتية بفعل الإره��اب والفكر الظالمي
املنبوذ دولي ًا وانك�سار �أذرعها يف جماالت عدة ،من دون �أن حتقق املكا�سب املتوقعة،
رغم ا�ستنزافها القت�صاد اخلليج وال�سعودية ومتويل كل ما تريده ،جعلها ترنو نحو
احلرب ...ولهذا جند ال�سعودية تطالب بال�ضربة الع�سكرية خوف ًا على نف�سها من
حتمل م�س�ؤولية الف�شل يف الغوطة ،وانك�سار ما ي�سمى بجي�ش الإ�سالم الداعمة له،
وتفتيت الروابط بينه وبني جبهة الن�صرة وداع�ش ،الأمر الذي يدفع القوى املقاومة
الخرتاق هذه الع�صابات الإرهابية ب�سهولة وتفتيتها بنيوي ًا ،من جهة ثانية تريد
�أمريكا وخدمة لإ�سرائيل ا�ستك�شاف ميزان القوى الع�سكري للتحالف الرو�سي ال�سوري
الإيراين وحزب اهلل ،بعد �إعالن تركيا بقمتها الثالثية �أنها تريد ل�سورية وحدة
كامل �أرا�ضيها...
�إذ ًا ن�ستنتج �أن االنزعاج ال��ذي �شكله التحالف املقاوم جعل التخبط يف اتخاذ
املوقف ال�سيا�سي ال�صحيح لدى الإدارة االمريكية متجهة نحو ال�ضربة الع�سكرية
التي �ستكون نتائجها حرب ًا بني قوى عظمى وه��ذا بات ي�شكل قلق ًا يف البنتاغون
الأمريكي نف�سه ...عدا القوى اال�ستعمارية فرن�سا وبريطانيا.

نقطة على حرف

املا�سة
و �إزميل الرتجمة
ـ3ـ

• مالك �صقور

ً
يُعدُّ الدكتور نذير العظمة �إن �أقل هذه الرتجمات � ً
خيانة هي امل�ستع�صية ،لأن
أمانة �أو �أكرثها
الرتجمة اجلمالية للق�صيدة ،هي كالق�صيدة الأ�صل� ،أي بحد ذاتها ـ �أي الرتجمة ـ هي �إبداع ،ولكن
وال�سر لي�س
هذا الإبداع ح�سب الدكتور نذير العظمة منوط بو�ضعني ح�ضاريني ولغتني خمتلفتني،
ّ
يف التوازن بني الرتجمة والن�ص الأ�صلي ،بل مبحاكاته يف الإبداع �إىل حد التجاوز كما يف ترجمات
فيتزجرالد لعمر اخليام و�أحمد رامي اللذين عا�شا جتربة اخليام ومعاناته و�سكباها بلغتيهما الأم.
ويت�ساءل املرتجم ـ الباحث :ملاذا يرتجم ال�شعراء غريهم من ال�شعراء �إىل لغاتهم؟ وما هو
طموحهم ،وما هي حوافزهم يف ذلك؟
وهل الإبداع م�شروع يف الرتجمة؟
�أو �أن الأمانة هذه الف�ضيلة ال�صعبة هي املطلوبة؟
وهل الأمانة ممكنة يف الرتجمة و�أين؟
عب الفرن�سيون �أ�ص ًال خيانة ال ميكن �أن متار�س نقي�ضها؟!
�أم �أن الرتجمة كما رّ
عن هذه الأ�سئلة ـ يجيب الباحث ـ املرتجم قائ ًال:
«ال ريب �أن الإعجاب بال�شاعر الأ�صل ،واالفتتان بالن�ص هو ما يحدو ال�شاعر املرتجم �إىل امل�ضي
�إىل ترجمة الن�ص الأ�صل .لذا ،ف�إن �أغلب املبدعني من ال�شعراء والذين ترجموا لغريهم مل ميار�سوا
ف�ضيلة الأمانة ولو مار�سوها ملا حققوا ما حققوه من �إبداع وت�أثري يف ترجماتهم.
وال يظنن القارئ �أن الدكتور نذير العظمة ك�شاعر ومرتجم وباحث يف �آن �أنه يدافع عن اخليانة
يف الرتجمة� ،أو ينا�صر الت�شويه فيها ،بل يق�صد القول� :إن ما ي�صلح لل�شعر ال ي�صلح للنرث والعك�س
�صحيح ،واملخاطب هو الذي يحدّ د نوع الرتجمة ،وطريقتها بالقدر الذي يحدّ ده ويحدّ دها املو�ضوع
و�سياقه وبعده»
وهو ـ �أي ًا كان نوع الرتجمة ـ ال ميكن �أن تتم الرتجمة حرف ًا بحرف وكلمة بكلمة ،بل ال بد من
مراعاة �سياق العبارة والقاعدة اللغوية واجلمالية يف اللغة املُرتجم �إليها ،لكن امل�شاكل التي يت�صدى
لها املرتجم لل�شعر تتطلب مهارات متنوعة تت�صل بالنقل كما تت�صل بالقدرة على الإبداع يف �آن مع ًا.
وي�ضرب لنا مث ًال ،عن ترجمة الآية القر�آنية الكرمية:
«هن لبا�س لكم و�أنتم لبا�س لهن» وكيف متت ترجمة هذه الآية من عدة مرتجمني ،ففي ر�أيه� :إن
املعاين املق�صودة من الآية ال يثري الإح�سا�س اجلمايل الذي يقرتن بها .كما �أن التكرار الذي يوحي
الت�أكيد والتقابل الذي ينب�ض باملو�سيقى يف ال�صورة العربية تخ�سره كلي ًا ال�صورة الأجنبية التي ال
تولّد الإيقاع الذي تولّده ال�صورة الأ�صل.
ويو�ضح ال�شاعر املرتجم الباحث ذلك ،قائ ًال� :إن هذا لي�س زهد ًا يف الرتجمة ،بل كي يلقي �ضوء ًا
على �أهمية الرتجمة و�شفافيتها ودقتها و�صعوبة نوالها ،لأننا ال ن�صل �إليها جمان ًا وعفواً ،ولهذا ،ال
ما�سة ،ما مل يتوفر الأ�صل؛
بد من التعب والعرق �أي�ض ًا يف ر�أيه ،وواقع الرتجمة �ضرورة ،وحاجة ّ
كاملاء والتيمم �إذا وجد الأول بطل الآخ��ر ،فمن يجد �إىل الأ�صل �سبي ًال ،ال حاجة �إىل الفروع
والرتجمة فرع يظل الأ�صل قيا�سه.
ومن ثم يت�ساءل ال�شاعر املرتجم الباحث �إزاء هذه كيف ميكن �أن ترتجم بيت امرئ القي�س:
مكر مفر مقبل مدبر مع ًا
كجلمود �صخر حطّه ال�سيل من علِ
دون �أن نخ�سر النب�ض والنكهة ،ونحول ال�صورة من جمالية تثري مزيج ًا من االنفعاالت �إىل �صورة
لغوية تتوفر فيها مقولة التعبري.

4
• نذير جعفر

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1590":الأحد 2018/5/13م � 27شعبان 1439هـ

قضايا وآراء

جمال ناجي ...الرحيل المفجع في زمن الذئاب

با�سم ال�صدقات ،ومل يكن ال����ت����ي ت���ت���خ���فّ���ى ب�ين
هكذا ،فج�أة ،رحل الروائي الفل�سطيني جمال ناجي يف عمان!
�أم��ام��ه ���س��وى ال��ه��روب من ال�سطور ،منت�صرة لقيم
دهمني اخلرب بل �أدمى قلبي وزاده وجعا على وجع و�أنا الذي
نف�سه والآخ���ري���ن باحلج احلق والعدل واجلمال،
عرفته مبدعا و�صديقا ،وبقيت على توا�صل معه بعد نهاية
ال�شر
قدم مقاربة جمال ّية ومعرفية �إىل بيت اهلل احلرام طلبا وم��دي��ن��ة ل��ق��وى
احتفالية الرواية الفل�سطينية يف دم�شق عام 2010م حتى • ّ
ّ
غيابه قبل �أيام .وقد �أر�سل �إ َّ
للتوبة والثواب! ومنها ما واالن��ت��ه��ازي��ة حت��ت �أي
يل جممل �أعماله الروائية التي
جديدة و�شائقة للبنية
يدعو �إىل التعاطف مثل �ستار تخفّت �سواء �أكان
لفتت انتباهي بحق ،وك��ان من بينها عمله ال��ذي و�صل �إىل
ت�صفيات القائمة الأخ�يرة جلائزة «البوكر» وهو (الذئاب االجتماعية وال�سيا�سية ملدينة م�صري «عزمي» الذي انتهى دينيا �أم علمانيا.
و�إذا ك���ان ت��ع��دّ د
عندما ت�شيخ) وها �أنذا �أقدم درا�ستي عن هذه الرواية التي ع ّمان املعا�صرة ،وقاعها امله ّم�ش� ،إىل ال�شك يف ن�سبه على
و�صراعاتها اخلف ّية واملعلنة ،الرغم من كل ما حقّقه من الأ����ص���وات ق��د �أ�ضفى
طبعت طبعات عدة مبثابة حتية لروحه و�إبداعه.
فبعد« :الطريق �إىل بلحارث» ،و«وق��ت» ،و«خم ّ
ال�سردي
مكا�سب!
الزوابع
فات
ل
على الربنامج ّ
وحتوّالتها املت�سارعة.
وي���ل���ع���ب ال��و���ص��ف دي���ن���ام���ي���ة خ���ا����ص���ة،
الأخرية» و«احلياة على ذ ّمة املوت» ،و«ليلة الري�ش» ،ت�أتي رواية
ال��ف��ي��زي��ق��ي لل�شخ�ص ّية وت�����ش��وي��ق�� ًا م�����س��ت��م ّ��را،
جمال ناجي ال�ساد�سة« :عندما ت�شيخ الذئاب»• ،تعميقا وت�أ�صيال
ـ ع��ل��ى تقليديته ـ دورا ع��ب��ر حت�����ري�����ره م��ن
لتجربته الفن ّية من ناحية ،و�إ�ضافة مه ّمة للمنجز الروائي العربي
مهم ًا يف تقريب �صورتها هيمنة ورتابة الراوي
من ناحية ثانية .وذل��ك ملا ا�شتملت عليه من مقاربة جمال ّية
ومعرفية جديدة و�شائقة للبنية االجتماعية وال�سيا�سية ملدينة للقارئ ،كما يف و�صف «�سند�س» ل�شخ�ص ّية «عزمي»�« :شعره الفاحم الأح��ادي ،ون�أى به عن
ع ّمان املعا�صرة ،وقاعها امله ّم�ش ،و�صراعاتها اخلف ّية واملعلنة ،الذي يرفعه �إىل الأعلى فيوحي بال�شموخ والثقة ،وجهه امل�ستدير ال�ترهّ ��ل واال�ستطراد،
امل�شرق ،عيناه الرمليتان العميقتان ،نظراته املطمئنة ،ورتابة وجنح يف ت�صوير ال�شخ�ص ّيات مبا يتنا�سب مع منطوقها ،ف�إن بع�ض
وحت ّوالتها املت�سارعة يف الزمن ال�صعب.
يحيل عنوان« :عندما ت�شيخ الذئاب» يف �صيغته اال�ستعارية مالب�سه ،كل هذا �أوحى يل باختالفه عن ال�شباب الآخرين �ص  .»8الهنات بدت �أحيانا كما يف احلوار الف�صيح بني «�سند�س» و«عزمي»:
على ���ص��ورة ال��ذئ��اب الب�شر ّية ،التي ترتبط داللتها الرمز ّية وكثريا ما يتل ّون و�صفها له مب�شاعرها نحوه« :كلماته�...أعادت �إىل «�أعد تلك الكلمة التي قلتها ،ماذا قلت؟ �ص  »77فا�ستخدام كلمات
والإيحائية يف الذاكرة اجلمعية باالفرتا�س والنه�ش والعداوة� ،صوتي رنّة الفرح الذي هجرين ،حتى �إنني تن ّبهت حني ر�أيت عرب مثل« :تلك» و«ماذا» جماف ملنطوق ال�شخ�صية وواقعيتها وحقيقتها،
و�شريعة الغاب .ومن هنا يكون «ال�صراع» هو الثيمة  themeزجاج النافذة م�ساحة الأر�ض اخلالية قرب بيتي� ،إىل �أن الأر�ض يف وال يتناغم مع م�ستواها التعليمي والثقايف ،وهي �أقرب �إىل خطاب
الأوىل التي يتلقاها القارئ احلقيقي« »readerلفك «ال�شيفرة ذلك الربيع كانت �أكرث خ�صوبة...و�أن الأزهار الرب ّية �أكرث تفتّحا امل�ؤلف ال الراوي.
ـ الف�ضاء املكاين /الزماين:
الت�أويل ّية  »hermeneutic codeللنّ�ص وفكرته� .أ ّما الثيمة وابت�سام ًا ،والأع�شاب �أكثف مما ر�أت عيناي من قبل �ص.»168،169
ين�سحب التفاوت الطبقي بني ال�شخ�ص ّيات وحت ّوالتها على
ويف دائ��رة ك ّ��ل �شخ�ص ّية من ال�شخ�ص ّيات الرئي�سة املر ّكبة
الثانية فهي «الت�سا�ؤل» املنفتح على احتماالت عدّ ة ب�صدد ال�سلوك
الذي �ست�سلكه تلك الذئاب جتاه نف�سها و�ضحاياها ،وامل�صري الذي ال�سابقة ،تربز بع�ض ال�شخ�ص ّيات اخليط ّية والثانوية التي تظهر التفاوت والتح ّوالت بني �أحياء ع ّمان القدمية واحلديثة ،والفقرية
�ستواجهه يف �شيخوختها .فهل تظل يف حالة �صراع �أم تت�صالح مبظهر �أح���ادي ،وت����ؤدي �أدوارا حم���دودة ،مثل« :راب��ع��ة» زوجة والغن ّية �أي�ض ًا! فمن حي «جبل اجلوفة» البائ�س« ،الذي تعتلي فيه
وتتقا�سم املكا�سب؟ وتطبع هاتان الثيمتان يف دالالتهما و�سياقاتهما «ج�ب�ران» التي تقف حاجزا �أم��ام عالقته بابن �أخته «عزمي» البيوت بع�ضها �ص ،»8وال تتناوب عليه الع�صافري فجر ًا ـ على حدّ
ونتائجهما جممل الربنامج ال�سردي ال��ذي تت�س ّيده �شخ�ص ّيات وت�سعى �إىل ترقية زوجها عرب عالقتها ب��ـ«�أم رامي» حفاظا على تعبري �سند�س ـ «ب�سبب ب�ساتينه �أو �أزهاره التي ال وجود لها� ،إمنا
�إ�شكالية متعدّ دة وم�ستذئبة ،تتباين يف توجهاتها وخطاباتها م�ستقبل ولديها« :وعد» و«ناتا�شا» ،ثم «جليلة» �أ ّم «عزمي» التي لأنها جتد ما تقتات عليه من الديدان املذنّبة القريبة من قنوات
جني فا�سق كي تكون طريدته ومط ّيته �ص ،»20ومن هنا املياه العادمة يف الأزقة �ص � !»9إىل حي «جبل ع ّمان» الذي «هرم
ودوافعها ،و�إن كانت دوائ��ر امل��ال ،وامل��ر�أة ،ومواقع النفوذ ،ت�شكّل «اختارها ّ
يكون ن�سب ابنها «عزمي» م�شكوكا به بعد ثبات عقم �أبيه ،وجمهوال ،واكتهل ومل يعد من املناطق املرتفة بعد �أن ظهرت يف العا�صمة
قا�سم ال�صراع امل�شرتك فيما بينها.
وغام�ض ًا ،وال �أحد يعرفه �إال زوجة خاله «رابعة» التي �صمتت عن �أحياء جديدة راقية ،مثل عبدون وال�صويفية والرابية �ص ،79
ـ تعدّ د الرواة/الأبطال:
وحي الكر�سي
اخلا�صة اخل�ضراء ،كدابوق
ينه�ض ال�سرد على �أل�سنة عدد من ال��رواة امل�شاركني يف �صنع احلقيقة لقاء القالدة الذهبية «العثمانلية» التي ورثتها عن �أ ّمه! � ،»80إىل «املناطق
ّ
ّ
املتوعدة التي ظهرت يف ال�سنوات
ك�ساب» ،وغريهما من الأحياء الواعدة
ّ
يتمرغ بوحل املالهي ،و«عا�صم ّ
الأحداث ب�صيغة �ضمري املتك ّلم التي توهم بواقعية وحقيقية ما وكذلك «نائل عثمان» الذي ّ
ُي��روى .وتتعدّ د الأ�صوات والنربات بتعدّ د االجتاهات الفكر ّية و«عبد املهدي ربيع» ،تلميذا ال�شيخ «اجلنزير» الفا�شالن اللذان الأخرية...ومت ّلكها كثريون من الوزراء وامل�س�ؤولني رفيعي امل�ستوى
اخلا�صة من الأث��ري��اء �ص »80وباتت حلما
واملواقع وامل�صالح االجتماعية له�ؤالء الرواة/الأبطال ،بعيدا عن يوغران �صدره على مناف�سهما «عزمي الوجيه» ،و«عديل اخلطيب» �إ�ضافة �إىل الفئة
ّ
تدخّ ل امل�ؤلف �أو اقتحامه املبا�شر للربنامج ال�سردي ،فتبدو حياتهم والد �سند�س و�صديق زوجها «رباح الوجيه» الذي �أكلته اجلرذان ملحدثي النعم مثل «جربان» وزوجته «ربيعة».
وتربز �إىل جانب هذه الأحياء �أ�سماء مناطق ،و�أماكن عا ّمة،
عرب مروياتهم عن �أنف�سهم وعن الآخرين حلبة �صراع تتقاذفها خممور ًا ،و�أمها البائ�سة «فاطمة» ،و�أخواها «زكي» و«عارف» اللذان
ّ
وحم�ل�ات ،ومطاعم ،وف��ن��ادق ،وم�لاه ليلية ،وم��دار���س،
الأهواء والنوازع املتباينة .فال�شيخ «عبد احلميد اجلنزير» الذي ن�سيا �أ�سرتهما بعد عملهما يف اخلليج! ثم زوجات اجلنزير الثالث :و���ش��وارع،
ي�ست�أثر برواية ع�شرة ف�صول يبدو يف الظاهر حمال وديع ًا ،ورجل «�صفية»« ،عفاف»« ،حليمة» ،وزوجة «عزمي»« :فاتن عبد احلكيم وم�ساجد :منطقة طرببور ،حم ّالت الط ّيان� ،شارع الربيد� ،صالون
ك��ارو ،مطعم ج�بري ،امل�سجد احل�سيني ..وهي ت�شكّل يف جمملها
دين ورع ،وداعية يتح ّلق حوله عدد من تالمذته ومريديه ،وال ي�ألو الري�شة» التي تظهر فج�أة مع ولديها نا�سفة �أفق توقعات القارئ.
�إن ال�شخ�ص ّيات ال�سابقة وال �س ّيما« :اجلنزير» ،و«عزمي» م�سرح ًا للأحداث ،وتعك�س التح ّوالت العمرانية واالجتماعية
ربعات و�إنفاقها على
بالرقى ،وجمع الت ّ
جهدا يف معاجلة املر�ضى ّ
املعوزين .لكنّه كما يُقدّ م من وجهة نظر الرواة يبدو ذئب ًا مولع ًا و«جربان �أبو ب�صري» و«�سند�س» مل ت�أت �أ�سما�ؤها اعتباط ًا فهي ال تخلو املت�سارعة يف ع ّمان ،وال تخلو من داللة اجتماعية ونف�س ّية تع ّمق
والتقرب من �أ�صحاب القرار والنفوذ! من دالالت و�إيحاءات مق�صودة لذاتها ،فـ«اجلنزير» يلقّبه «جربان» املعرفة بال�شخ�ص ّيات ومنابتها وم�شاربها ،وت�ضيء عاملها الداخلي.
مبتع احلياة ،وجمع امل��ال،
ّ
وت��ت��ج��اور تلك ال��ف�����ض��اءات املفتوحة ال��ت��ي تع ّلق ال��ق��راءة
�أ ّما نقي�ضه املارك�سي «جربان �أبو ب�صري» الذي ي�ست�أثر برواية �أحد ب��ـ«اخل��ن��زي��ر» ان��ت��ق��ا���ص�� ًا من
وت�ستدعي ب�أ�سمائها ال�صريحة الذكريات احلميمة ،مع الف�ضاءات
ع�شر ف�ص ًال وينطق يف الظاهر با�سم الفقراء والكادحني ،ويقف يف هيبته امل�صطنعة ،ودالل��ة
ّ
املغلقة واملثرية مثل« :الغرفة الدخانية» يف بيت «اجلنزير» وما
�صف املعار�ضة� ،سرعان ما يرتاجع عن قيمه وي�ستذئب عندما ي�صبح على و�ضاعته ،فيما يطلق هو
غن ّي ًا و ُيعينّ وزير ًا يف احلكومة! و�إذا كان «بكر الطايل» �أحد �أتباع عليه لقب «�أبي بري�ص» بدال • تعدّ د الأ�صوات �أ�ضفى على حتمله من داللة على �أعمال ال�سحر وال�شعوذة وا�ستمالة الن�ساء،
اخلا�صة» به وما ت�شهده من �سهرات و�صفقات تعزّ ز
و«املزرعة
ال�شيخ «اجلنزير» و�أداته وظ ّله يف تنفيذ خططه يبدو عرب الف�صول من «�أب��ي ب�صري» دالل��ة على
ّ
ال�سردي دينامية
ال�سبعة التي يرويها مغلوبا على �أمره ،وم�ست�سلما لقدره الذي �ساقه انتهازيته وت��ل�� ّون��ه .وي�شري الربنامج ّ
غمو�ضه وتك�شف يف الوقت نف�سه عن تناق�ضاته احلا ّدة!
م�ستمرا ،عرب
�إىل العمل يف املالهي ،و�إىل ال�شروع يف القتل ،ف�إن «رباح الوجيه» ا���س��م «ع��زم��ي» �إىل ال��ب���أ���س خا�صة ،وت�شويق ًا
وكما يتوزّع املنت احلكائي على �أمكنة ع��دّ ة ،ف�إنه ي�ستغرق
ّ
�أزمنة مديدة تر�صد حت ّوالت الأمكنة ،وال�شخ�ص ّيات ،واملواقف
الذي يروي �سبعة ف�صول �أي�ض ًا يندب حظه يف خ�سارة الكنز الذي ال���ذي يتح ّلى ب��ه للو�صول حتريره من هيمنة ورتابة
ا�ستوىل عليه «جربان» �شقيق زوجته املم�سو�سة «جليلة» ،وينتظر �إىل �أهدافه ،كما يوحي ا�سم الراوي الأحادي ،ون�أى به عن الإيديولوجية ،بدء ًا من ال�ستينيات ،حتّى مطلع الألفية الثالثة
« »2004/12/25وهو التاريخ الذي بد�أ ي��د ّون فيه «جربان»
اليوم الذي تعود فيه زوجته الثانية «�سند�س» بعدما ط ّلقته كره ًا «�سند�س» الذي يعني الديباج
الرتهل واال�ستطراد.
ّ
مذكراته .ون�ستدل على زمن املنت املرهّ ن يف اخلطاب عرب �إ�شارات
به وغرام ًا بابنه «عزمي»! وت�شكّل «�سند�س» عرب االثني ع�شر ف�ص ًال الرقيق بطالوتها وغنجها
�ضمنية �أو �صريحة مثل« :قبل نك�سة حزيران»« ،زوال االحتاد
التي ترويها نقطة تبئري focalizationمركزية مثقلة بحمولة وجمالها .وب��ق��در م��ا تكتنز
ال�سوفياتي»« ،متعهدو اجلهاد يف العراق �أو �أفغان�ستان».
�سيكولوجية وجن�سية على م�ستوى الكم والنوع ،حيث تتقاطع تلك ال�شخ�ص ّيات الإ�شكال ّية
�إنه زمن حت ّوالت كربى ،على م�ستوى م�صائر �أبطال الرواية،
مرة ب��خ�����ص��ائ�����ص��ه��ا ال��ن��ف�����س�� ّي��ة
عندها م�صائر «ال�شيخ اجلنزير» الذي راودها عن نف�سها غري ّ
َ
املتفردة ،فهي �شخ�ص ّيات منوذج ّية يف الوقت ذاته ،وم�ستوى الأمكنة والأحياء ،وم�ستوى الدول .وهذا ما �أك�سبه البعد
ح�صة» زوجها الأ ّول والثالث الذي وال�سلوكية
ومل
يحظ بها ،و«�صربي �أبو ّ
ّ
�أحرقت ج ّثته يف املقربة انتقاما من خيانته لها! و«رباح الوجيه» مت ّثل �شرطها االجتماعي ،واالقت�صادي ،وال�سيا�سي ،ومرحلتها ،الدرامي ال�شائق واملتوتر .وقد جل�أ الرواة �إىل تخطيب زمن املنت
زوجها ال ّثاين الذي ط ّلقته غري �آ�سفة ،وابنه «عزمي الوجيه» الذي و�شريحتها ،وجيلها .وم��ن هنا ت�ستمدّ �أهميتها يف مقاربة منط عرب تقنيات اال�سرتجاع « :analepsisيف �ستين ّيات و�سبعين ّيات
والتعرف على ما يدور يف القاع القرن الع�شرين كانت احلياة �أي�سر من �أيامنا هذه �ص .»241
من �أمناط احلياة والنا�س بعمق،
�أغرمت به دون الآخرين ف�أذ ّلها حتّى النهاية!
ّ
وينفرد العقيد «ر�شيد حميدات» ب��رواي��ة ف�صل يتيم عن وال�سطح من �صراعات وحت ّوالت .وجاءت تقنية تقدميها فن ّيا عرب واحل���ذف« :م�ضت �أع���وام طويلة على رحيلي عن جبل اجلوفة
تعدّ د الرواة والأ�صوات متناغمة مع الت�صدير الذي ث ّبته امل�ؤ ّلف �ص .»119والتلخي�ص «summary:كنت يف اخلام�سة والع�شرين
مطاردته للمطلوب «عزمي الوجيه» و�إخفاقه يف القب�ض عليه!
من عمري وهو يف حوايل الع�شرين عندما تزوجني �أبوهّ ،
وتوقعت
كل ه�ؤالء الرواة /الأبطال ،يتحدّ ثون عن �أنف�سهم ،وعن غريهم ،احلقيقي  Auteurيف مطلع الرواية:
جراء ذلك الزواج الذي ال يروق للأبناء عادة
م�ص ّورين �شخ�ص ّياتهم وال�شخ�ص ّيات املحيطة بهم ،عدا ال�شخ�ص ّية
«على الرغم من كل ما ي��و ّد امل�شاركون يف هذه الرواية قوله� ،أن ينا�صبني العداءّ ،
ً
�صدقا �أم كذب ًا� ،أم دفاع ًا عن النّف�س ،ف���إنّ احلقيقة �ص .»15
املركز ّية «عزمي الوجيه» الذي ال ي�ست�أثر ب�أي ف�صل خا�ص به �سواء �أك��ان
�إن التناغم الأورك�سرتايل �شرط �أو ّ
يل يف اجلن�س الروائي،
نتعرف �إليه عرب عيون الآخرين الذين تربطهم به لن تكون َح ِرية باالهتمام� ،إذا مل تكن قادرة على حماية نف�سها
للحكي� ،إمنا ّ
�شبكة من العالقات والقرابة وامل�صالح ومنهم ع�شيقته «�سند�س» �ص .»6وبذلك تبدو احلقيقة ن�سب ّية تبع ًا لأبطال الرواية ورواتها ،وهذا التناغم ال يتوقف على تعدّ د الأ�صوات واللغات والنربات
ّ
يتخطى ذل��ك �إىل تناغم العالقات
وال�شيخ «اجلنزير» ال��ذي يلقّبه بـ«رمح اهلل» وخاله «ج�بران» .وملواقف القراء منهم ،وت�أويلهم ل�سلوكهم و�أفعالهم ،وبذلك تكت�سب االجتماعية واملهنية� ،إمن��ا
ومن خاللهم يبدو �شخ�ص ّية ّ
جذابة ،ذك ّية ،ثاقبة النظر ،ولغز ًا تلك ال�شخ�ص ّيات غناها الإن�ساين والنموذجي الذي تعزّ زه نزعتها الزمانية املكانية يف جت�سيدها لف�ضاء الأحداث وال�شخ�ص ّيات ،وهذا
اخلا�صة ،وعالقاته العا ّمة ،الت�أملية عرب احلكم والأمثال التي توقف ال�سرد وت�ستدعي التفكري ما نلمحه يف «عندما ت�شيخ الذئاب» حيث يح�ضر املا�ضي �إىل جوار
يف تد ّينه ،وتهتّكه ،وثرائه ،وحياته
ّ
واملحاكمة والقيا�س على التجربة الذاتية للمتلقي ،مثل« :الن�ساء احلا�ضر ،والقدمي �إىل جوار اجلديد ،والقبيح �إىل جانب اجلميل،
وطموحاته!
لقد انتهت تلك ال�شخ�ص ّيات �إىل م�صائر تراجيدية متباينة ،ميتلكن قدرات ا�ست�شعار قد ال ينتبه الرجال لها �ص« ،»16الفتى بني عرب عالقة جدلية متناغمة �شك ًال وحمتوىً  ،ونهاية مفتوحة على
فمنها ما يبعث على الأ�سى مثل امل�صري ال��ذي انتهى �إليه كل من الرجال �سرعان ما ي�صبح رجال �ص« ،»19حني تكون الع�صا معوجة كل االحتماالت .وبذلك يكون جمال ناجي قد �أ�ضاف لبنة جديدة
ح�صة» الذي �أُحرق بعد موته ،و«�سند�س» التي كانت فمن امل�ستحيل �أن ي�ستقيم ظلها �ص « ،»153حني يقف القزم على يف �صرح الرواية الأردنية/الفل�سطينية والعربية الذي يت�سامق
«�صربي �أبو ّ
مركز ا�ستقطاب و�إع��ج��اب اجلميع ومل حت��ظ �سوى بالهجران كتف املارد ،ف�إنه يرى �أبعد مما يرى املارد �ص « ،»320احلياة �سهلة �شيئا ف�شيئ ًا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واخل�سران .ومنها ما يعزّ ز النفور مثل م�صري «جربان» الذي انتهى مي�سورة يف ظاهرها ،لكنها معقّدة يف باطنها �ص .»321
•جمال ناجي ،عندما ت�شيخ ال��ذئ��اب ،رواي��ة� ،سل�سلة �إ��ص��دارات التف ّرغ
وتك�شف هذه النظرات و�سواها عن خربة �أ�صحابها احلياتية،
من منا�ضل �إىل مرتزق �سيا�سي يف الوزارة ،وم�صري ال�شيخ اجلنزير
الذي �أفل�س من «�سند�س»ُ ،
وك�شفت �أوراق تالعبه باملال الذي يجمعه وت�شري ب�شكل غري مبا�شر �إىل وجهة نظر امل�ؤلف  point of viewالإبداعي ،وزارة الثقافة ،عمان ،الأردن.2008 ،
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نار وغ�ضب
داخل البيت الأبي�ض
• هنادة احل�صري
اىل �أي��ن تتجه الأخ�لاق يف ع�صر املتغريات ؟ هل �ستتجه اىل
التال�شي �أم �أن ال�ضمري كقوة البد �أن يتحرك ! �س�ؤال طرحته على
نف�سي و �أنا اقر�أ كتاب “ نار و غ�ضب داخل البيت الأبي�ض “ .
�سرعان ما تذكرت ق�صة “ االمرباطور العاري “ احلكاية الرتاثية
التي ت�شري اىل �أن احلقيقة وا�ضحة للجميع حتى و ان �أخفوا علمهم
بها  ،اذ �أن االمرباطور ال يرتدي �شيئا لكن الكل يخفي الأمر خوفا
منه  .و لكن �سي�أتي اليوم الذي يقول اجلميع هو ال يرتدي �شيئا
هذه الفكرة يف كتاب نار و غ�ضب حيث يتنب�أ الكاتب مايكل وولف
ب�سقوط ترامب اذ �أنه غري م�ؤهل ملن�صبه .
�أعلن وولف عن ن�شر كتابه و الذي �أثارت مقتطفات منه عا�صفة
�سيا�سية دفعت ببع�ض حمامي ترامب للتهديد باتخاذ اجراءات
قانونية حيث �ضم الكتاب عددا من الت�سريبات و املعلومات التي
جمعها وول��ف من �أك�ثر من  200مقابلة �أجراها خالل � 18شهرا
م�ضت مع الرئي�س الأمريكي و حميطه و طاقم البيت الأبي�ض ف�صور
الكتاب الو�ضع يف البيت الأبي�ض ب�أنه فو�ضوي و �أن الرئي�س ال يتمتع
بقدرات الفوز بالرئا�سة و �أن م�ساعديه ي�سخرون من �ضعف قدراته
.
�أبرز ما جاء يف كتاب “ نار وغ�ضب داخل بيت ترامب “ تفاخر
ترامب �أمام �أ�صدقائه بدعم االنقالب الذي �أو�صل الأمري حممد
بن �سلمان اىل والية العهد يف ال�سعودية قائال قد عزل ابن �أخيه
الأمري “ حممد بن نايف “ عن والية العهد ل�صالح ابنه حممد فيما
اعترب حينها انقالبا على تقاليد العائلة احلاكمة  .و �أتت هذه
اخلطوة بعد نحو �شهر من زيارة ترامب اىل ال�سعودية و التي وقع
خاللها عقود �أ�سلحة مبئات مليارات ال��دوالرات ثم هن�أ حممد بن
�سلمان �شخ�صيا و ايد �سيا�سته اخلارجية جتاه قطر و اليمن .
هذا و قد علق م�ؤلف الكتاب على ذلك بقوله �أن هذا التاّزر بني
ويل العهد ال�سعودي و ترامب تاّزر عزز فيه ال�صفة اجلامعة بينهما
و هي �أنهما ال يعرفان الكثري مما يقومان به .
�أما فيما يخ�ص �صهره كو�شرن فقد �أ�سند اليه ترامب م�س�ؤولية
كبرية عندما �أعطاه حقيبة حمادثات ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط
و هو يف داخله يعلم ب�صعوبة هذه املهمة ولكنه �أرج��ع ذلك اىل
كون كو�شرن يهودي  .و اليهود ا�شتهروا مبهاراتهم التفاو�ضية �أمثال
هرني كي�سنجر .
�أم��ام ق��راره اخلطري بنقل �سفارة ب�لاده اىل القد�س حيث فكر
باعطاء ال�ضفة الغربية ل�ل�أردن و غ��زة ل�سيناء و ه��ذا �سيجعل
ال�سعوديني وامل�صريون على احلافة فكلهم يخافون من االيرانيني
فكان قرارا خاطئا يو�ضح خطابه العدائي �ضد ايران اذ يقول �أن
اي��ران دول��ة �شرير و كل من يعار�ضها فهو �شخ�ص طيب متجاهال
الر�أي العام العاملي .
و تطرقت �سيا�سة ترامب اىل الرتكيز على �أربعة العبني هم
م�صر و ا�سرائيل و ال�سعودية و ايران و هذا يعتربه م�ؤلف الكتاب
خليط مثري للغثيان من الأفكار حيث يرجع ذلك اىل وجهة نظر
هذي كي�سنجر و هو يف ال  94من عمره
اما الهجوم على �سوريا فقد عرب به الكاتب عن وجهة نظره حيث
قال “ :بدت يل الرتامبية تنهار �أمام ناظريه “ .
�أما م�ست�شارو االمن القومي لرتامب فكانوا �أكرث راحة منه اذ �أن
الرئي�س الذي ال ميكن توقعه  ،متوقعا اىل حد ما “
�أما الأكرث خط�أ فهو قراره ب�ش�أن حظر �سفر امل�سلمني و الذي اربك
م�ساعده حيث �أن تغيري القواعد و القوانني مهمة �صعبة لإمكانيات
حمدودة .
يف النهاية يقول الكاتب بعد الثامنة م�ساء بقليل ليلة االنتخابات
عندما بدا �أن املنحى الذي مل يكن متوقعا و ي�شري اىل �أن ترامب
قد يفوز قال دون جونيور لأحد الأ�صدقاء �أن والده �أو كما يناديه
اخت�صارا “دي جي تي” بدا ك�أنه �شاهد �شبحا و كانت ميالنيا تذرف
الدموع و لي�س دموع الفرح ....
و ترامب يردد � :أن عبقري و م�ستقر عقليا ..
اخ�يرا كل املعلومات التي ك�شفها وول��ف يف كتابه �ست�ضع حدا
لزعامة ترامب يف البيت االبي�ض عندها �سي�صرخ ال�شعب االمريكي
�أن ترامب غري �صالح للرئا�سة متاما كما كانت نهاية االمرباطور
العاري .

د.ح�ســن حميد
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اجلمال الناجي!..
ـ1ـ
�آه،
ما �أكربها ،وما �أوجعها ،وما �أثقلها على قلبي..
و �أن��ا �أرى ا لأ ح��ب��ة ي��ف ّ��ر ون م��ن ح��رور الدنيا مثل
ال��ط��ي��ور ،وال ظ�ل�ال ���س��وى دروب ا ل��ر ح��ي��ل �إىل
ا لأبدية! ه�ؤالء النبالء الذين حملوا يف �صدورهم
وقلوبهم وعيونهم امل���ؤر ق��ات ا ل��ط��وال ،و ه��م يرون
ا لأح�لام ال تدنو وال تبني بعدما غطّ تها اخليبات
العامتات؛ ه���ؤالء النبالء الذين علّقوا حياتهم
على �ساعة ف��رح من�شودة ،لكنها هي ا لأخ��رى مل
تدن ومل تبني لأن غيوم ًا �سود ًا لها طعوم املرارة
حجبتها و �أغلقت عليها كل �سبيل!
�أق�������ول� :آه������ ًا م��ف��ج��وع��ة ب��رح��ي��ل ال���روائ���ي
ف��ر ف��ج���أة مثل
الفل�سطيني ج��م��ال ن��ا ج��ي ا ل���ذي َّ
ط�ير ،وا ل��د ن��ي��ا ���ص��ب��اح و ن���دى و ت�����ش��و ف��ات وق��والت
م�شبوحة على �أمنياتنا (نلتقي) ،و(نت�شاوف)،
و(قريب ًا عندكم) ،و( م��ا حجم ال�شوق) ،و( �أ ح ّ��ن
�إليك) ،و( ي��ا خديني) ،و( ي��ا رفيقي) ..و(ظاملة
فر جمال
اجلغرافية) ،و(جاحدة احلدود)� ..إلخَّ ،
ناجي ا ل��روا ئ��ي ا ل��ذي ن��ذر نف�سه للفن ،وال�سرد،
واال�شتقاق ،ور�سم الرباعات التي ال تقدر عليها
�سوى املواهب الوقّ ادة ،مال قلي ً
وتنحى وهو
ال عنا
َّ
يف �أز ه��ى �أو ق��ات العطاء و �أجملها ،رحل وال ع�صا
�ساندة له �سوى هذه املحبة ،والعفة ،والطاهرة،
ال�صافية
والنبل ،وا مل��دو ن��ة ا لأد ب��ي��ة ،والوطنية ّ
التي �أعطته معانيها ا خل��ا ل��دات وا�سمها وبيانها
ور�ضاها وحنوها ا لأبدي.
ـ 2ـ
م��ر ج��ل��ة ك��ب�يرة ،وروح ب��ا ه��ي��ة ،و ح�����ض��ور �آ���س��ر،
و���س��رد �أج��م��ل م��ن ا ل�����س��ح��ر و �أ غ���ن���ى ،و �أوف����ى من
الندى و �أ�صفى� ..أبداها جمال ناجي يف رواياته
وق�ص�صه ،مثلما �أبداه من �سريته العطرة �أنفا�س ًا
و �أ ف��ع��ا ً
ال ومواقف ومواقفات لكل نبيل زاه علوق
بالقيم التي ت�شبه ا لأ�شجار يف علوها ،واملطر يف
ح�ضوره ،واحلب يف جتلياته ،والعناقات يف حنوها،
وا مل�����س��اررات يف �صدقها ،وامل��واع��دات يف عط�شها
وخوفها من املحو ،واللهفات ورجفاتها املجنونة!
مدونة �سردية باذخة ،جميلة ،وحزينة ،هي
زينة و �أكرث و �إن و�شحتها تر�سيمات ندوب احلياة
التي �أور ث��ت��ه��ا ا ل��ع��ودات ا خل��ا ���س��رة لأن ا ل��ظ��روف،
وا لأزمنة ،وا لأمكنة ،والنفو�س احلا�سدة ..كانت
خ��اذ ل��ة و�أك�ث�ر ،مميتة و �أك�ث�ر ،ودا م��ي��ة و �أ ك�ث�ر..
حب ها جمال ناجي
مدونة تليق با لإبداع هي التي رّ
ب�أنفا�س روحه ،و �أ�صابع �أ�شواقه للإبداع ا لأ�صيل
ا ل��ذي يحاكي ا لأ ل���وان يف �إ�شراقها ،والفجريات
الوردية يف طلّتها ،واملعاين يف جزالتها ،واحلب يف
ط��راده ولوبانه على املحبوب ،والع�شق يف ذبوله
املده�ش كي ال يف�ضح من يع�شق!
ـ 3ـ
مدونة �سردية تركها جمال ناجي لكل ع�شّ اق
ا ل��ف��ن ،وا لإب�����داع ،و ل��ك��ل ا ل��ب��ا ح��ث�ين ع��ن النبهات
ا لأدبية التي ال تتكرر �إال على نحو نادر ،مدونة
�سردية �أ�شبه بالغابات املحت�شدة بكل ما يفكر
احل�س ال�سليم ،وبكل ما ت�أمله العني الرائية،
به
ُّ
وبكل ما يعول عليه �أهل االنتباهات النقدية وهم
يقلبون الن�صو�ص بني �أيديهم ،وباحلنو الكامل،
مثل ا لأمهات اللواتي يقلنب �أرغفة اخلبز فجر ًا
وبالرهفة التامة! مدونة �أدب فيها من العلو ما
ت�شتهيه ا لأ ن��ف�����س العاليات ،وفيها م��ن الده�شة
ما ير�ضي العقول التي دارت يف ف�ضاء املدونات
ا لأد ب��ي��ة دورة ا ل��ب��ح��ارة يف ا لأ ع��م��اق ال�سحيقة،
وفيها من ا حل��ب ل�ل�أر���ض ،والنباتات ،والعمران،
وا ل��ن��ا ���س ،وا لأح�ل�ام م��ا يجعل القلب يبكي على
حجر ..يف انفراد حزين!

ـ4ـ
يا لهذا الرحيل يا �صديقي جمال ناجي الذي
ي�أتي التحاق ًا ب�أخيك احلبيب جمعة ناجي ،ومل
مي�ض على �إيابه �سوى �ستة �أ�سابيع ،جمعة ناجي
ِ
ال���ذي �آخ���ى نف�سه مبع�شوقته فل�سطني ب��ك��ل ما
حملته من ج��روح ،و �أح���زان ،وبكل ما �صدر عنها
م��ن �آه���ات وت��ن��ه��دت ،وب��ك��ل م��ا ع��ر ف��ت��ه م��ن �أز م��ن��ة
ح��رون مم��ي��ت��ات ،وب��ك��ل م��ا �أو ج��ع��ه��ا و�شقق روحها
من عط�ش للبدو والتطاول �أ م��ام قامات ال�شهداء
الذي كتبوا �سريهم بدمهم مرة ،وب�أ�شواقهم مرة
احل��د يا
�أخ���رى ،وب���أح�لام��ه��م م��رة ث��ال��ث��ة! �أ ل��ه��ذا
ّ
جمال �أوج��ع��ك رحيل �أخ��ي��ك جمعة و ���ش ّ��دك �إىل
عامل الغياب! كيف؟! و�أنت مل تنته بعد من حتبري
باقي �صفحات روايتك اجلديدة ،ومل تذهب �إىل
مواعيدك التي قطعتها ،و�إىل �أحالمك املرتادفات
مثل ن��دى �صباحي وارف ،و �إىل معاتبتك للذين
�أداروا ظهورهم لكل نبيل وعزيز والت�صقوا بالدبق
الال �إن�ساين والال �أخالقي ..كيما يزينوا القباحات
ويزفوها على ه��وادج ا لإذالل واال ن��ح��ن��اء! كيف
مت�ضي ..وقد عزمنا �أن نقطع ج�سر ا لآالم مع ًا نحو
البالد املذهلة ،نحو القد�س ،وبيت حلم ،وطربيا،
والنا�صرة ويف ظ�لال العلم ذي ا لأل��وان ا لأربعة،
�أم��ا قلت يل �ستكون وقفتنا ه��ن��اك� ..أ م��ام اخللق
���س��ط��ر ًا م��ن ال�����ض��وء وال��ب��ه��ج��ة ،و ���س��ت��ك��ون ا مل��ن��اداة
على �أ�سمائنا �شارقة مثل الربق يف الليل الطويل
امل��دل��ه��م ،و�ستكون م��دن فل�سطني و ق��را ه��ا جنوم ًا
بازغات راق�صات رانيات مثل �صبايا يحطن نبعة
بعيدة ت�سيجها �أجمات الق�صب! كيف تغادر ومثل
هذا احللم الذي ح ّيدته الظروف وا لأيدي العابثة
والن ّيات امل�ضمرة واملخاوف الواهمة؟! كيف وقد
ت��واع��دن��ا �أن من�شي هنا يف ا ل�����ش��ام يف �صباحاتها
البكور ذارعني �أزقتها املر�صوفة باحلجارة ال�سود
بدء ًا من �سوق احلميدية �إىل امل�سجد ا لأموي� ،إىل
الأ�سواق القدمية� ،إىل القيمرية وق�صر العظم،
ف�لا ن��ط��وي اخل��ط��ا �إال عند مقهى ا ل��ن��و ف��رة تلبث ًا
وتلبيةً لنداء روائح القهوة ال�صاعدة رهافةً مثل
الغيوم! �أما قلت يل� :س�أرى وجهي يف �أبواب دم�شق
ال��زي��ن��ة؛ �أب���واب النحا�س ال��را ه��ج��ة ،و���س���أوا ق��ف
�شرفاتها ال�صاعدات نحو رفوف احلمام الباديات
مثل �أطواق اخلرز ،و�أغطي هامتي باليا�سمني مرة،
وبالدوايل مرة ،و�س�أ�صغي لوقع اخلطا التي متا�شنا
بد من امليدان!
مثل مو�سيقا هاتفة! وقلت يل :ال ّ
امليدان بوابة دم�شق ،زينتها ،روحها ال�شامية،
�شهامة التالقي والر�ضا ،هناك� ..أ�شعر �أن الرتحيب
هتافات وزغاريد وعناقات ت�شبه عناقات الغيوم..
ـ 5ـ
�أت��ذك��ر يا ج��م��ال ..كم بكينا ونحن يف بلدة �أم
قي�س ..حني ك ّنا نطلُّ على طربيا الزرقاء ،طربيا
ال��ت��ي ت��ع��ادل ل��ون ال�����س��م��اء ب�برو ق��ه��ا ا ل��دا ه�����ش��ات،
كيف رحنا نفت�ش ب�أب�صارنا حتت ا لأ�شجار التي
ت�ضافف ���ش��ط���آن ال��ب��ح�يرة ،ويف ظ�لال��ه��ا ،ع��ن �آ ث��ار
�سيدنا وحواريه ..كيف �شددنا ا ل��دروب الرتابية
الناحلة �إىل �صدورنا ونحن نفت�ش عن �آثار اخلطا
الر�سولية!
ي�����اااااه ..ي��ا ج���م���ال ...ك��ي��ف ت��ر ح��ل ه��ك��ذا؟!
ومل نلتقِ  ،ومل نتعانق ،و ق��د قلت يل( ..اجلية)
قريبة ..وا لأ�شواق� ..أقرب!

Hasanhamid55@yahoo.com
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َع ْي ٌن ُه َنا َ ..و َع ْي ٌن ُه َناك !

•د .موفق �أبو طوق
يعاتبني بع�ض الأ�صدقاء الأع��زاء ،الذين
�أعتز مبحبتهم و�صداقتهم ،والذين اقدر
حق التقدير متابعتهم الدائمة ملا �أن�شره
هنا وه��ن��اك  ..يعاتبني ه����ؤالء ،لأنني
يف كثري من الأحيـان �أبتعد عن الكتابة
يف ق�ضايا فكرية �أو �أدب��ي��ة �أو �صحية،
لأخ��و���ض (ب����د ً
ال م��ن ذل���ك) يف مو�ضوعات
خفيفة ،وم�سائل ب�سيطة ،تتعلق باحلياة
اليومية لأي مواطن عادي.
و�أن��ا �إذ �أ�شكر ل��ه���ؤالء اهتمامهم ولهفتهم
وغريتهم ،و�أث ّمن غالي ًا ما يطرحونه من �أفكار
وط��روح��ات ومقرتحات� ،إال �أنني يف الوقت
ذات��ه ،البد يل من �أن �أق��ول �آ�سف ًا ب�أنني على
الر�صيف الآخر من قناعاتهم ووجهات نظرهم
! ..وعلى اعتبار �أن اخلالف يف الر�أي ال يف�سد
للو ّد ق�ضية ،ف�إنني ب�صراحة �أخالفهم يف هذا
ال��ر�أي ،و�أرى �أن الكاتب �أو الأديب احلقيقي،
هو ذاك الذي يغادر برجه العاجي ،ويحاول
�أن يكون مع جمهوره دائم ًا و�أبـد ًا  ..فالكتابة
الفكرية �أو الأدبيـة لها قرا�ؤها املتميزون،
ولها نخبتها اخلا�صـة ،ولكـن هذا ال مينع من
�أن ينزل الأدي��ب �إىل ال�شارع ،ليعانـق هموم
النا�س العاديني ،فيكتب عن غالء الأ�سعار� ،أو
�أزمة املوا�صالت� ،أو تعرفة النقل� ،أو معانـاة
املوظف� ،أو م�شكالت الطالب � ..أو �أية م�س�ألة
تهم النا�س  ..عموم النا�س .
خدمية ّ
ولي�س هذا بجديد  ..فقد د�أب الأدباء منذ
عقود� ،أو حتى منذ قرون ،على احلديث ع ّما
يعانيه الإن�سان يف جمتمعه وبيئته ،ولو قمنا
بعملية مراجعة ملخزوننا الأدب���ي ،لوجدنا
�أدب��اء كبار ًا لهم وزنهم وقيمتهم ،ي�سخّ رون
�أقالمهم ملا فيه فائدة للفقري� ،أو لل�ضعيف� ،أو
ملن ال ظهر له� ،أو ملن ال حول له وال قوة !.
فت�صوروا �أن �شاعر ًا قدمي ًا مثل ال�شاعر
العبا�سي �أبي العتاهية (  ،)825-748الذي
ك��ان غ��زي��ر ًا يف �إنتاجه الأدب���ي ،وال��ذي كان
�أغلب �شعره �شعر ًا فكري ًا واجتماعي ًا يتحدث
فيه عن الزهد والتنكر للدنيا .
ه��ذا ال�شاعر ال��زاه��د نف�سه  ..هو نف�سه،
الذي يتحدث يف ق�صيدة معروفة ،عن ارتفاع
الأ�سعار ،وم�شكلة البطالة ،و�صعوبة �إيجاد
العمل ،فرتاه يخاطب امل�س�ؤولني يف ذلك الزمان
البعيد ،طالب ًا منهم النظر يف هذه الأزمات :
َم ْن ُم ْبل ٌِغ عنّـي الإمـا َم ن�صـائح ًا متوالِيـه
�إين �أرى الأ�سـعار �أ�سعار الرع ّيـةِ غا ِل َيـه
امل�صالح نزْ َر ًة و�أرى ال�ضرورة فا�شيه
و�أرى
َ
و�أرى غمـوم الدهر رائحـة متر وغادية
و�أرى املرا�ضع فيـه عن �أوالدها متجافية
و�أرى اليتامى والأرامل يف البيوت اخلالية
من ُيرجتى للنا�س غـريك ،للعيون الباكية

وكيا�سة ودبلوما�سية .
ُ
العمر َك ّـد ًا واكتِ�سابا
العمال �أفْنـوا
�أ ّيهـا
َ
واعمروا ال َ
أم�ستْ َيبابا
أر�ض فلوال �سع ُيكم � َ
الواج َب دابا
واطلبوا احلقّ برف ٍْق واجعلوا
ِ
ولعلنا ال نن�سى ال�شاعر اللبناين �أ�سعد ر�ستم،
ال��ذي كتب يف ع��ام  1908ق�صيدة �ساخرة،
ينتقد بها بلدية ب�يروت ،ويتحدث فيها عن
تلك احلفر التي متلأ الطرقات ،وال جتد من
ي�سارع �إىل ردمها وت�سويتها بالأر�ض ،وها �أنذا
اجتزئ منها هذه الأبيات :
ُحـ َف ٌـرُ ،حـ َف ٌـرُ ،حـ َف ٌـرُ ،حـ َف ٌـر
ِمنْهـا الأهـلـونَ َلـقـ َ ْد َك َفـروا
رجـلٍ فيـها قــد َك َ�ســــروا
َك ْـم ْ
جح�ش ) ماال
عـن (
�أَو ح ْمــلٍ ْ
ٍ
ُـم  :ال ال ،ال ال
وجنـابـك ُ
ال�ســوق
َك ْـم بـركـةِ مــاءٍ فـي
ِ
الزوق
و�صلـتْ يف الطّ ـولِ �إىل
ِ
َ
امللحــوق )
ــن لـي باملـالِ (
ِ
َم ْ
يـ�أتـي فيـنـظّ ـفُ هـا َحــاال
هل ميكـنُ َ
ذلـك ،ال ،ال
و�أخري ًا  ..البد يل من الإ�شارة �إىل �شاعرين
�سوريني �أدليا بدلوهما �أي�ض ًا يف هذا املجال،
�أولهما ال�شاعر عدنان قيطاز ال��ذي قـال يف
�إحدى ق�صائـده متحدث ًا عن الغالء :
غالء يف املعي�شـة واملهو ِر
ٌ
لعمرك تلك قا�صمة الظهو ِر
ُ
عتبتُ على الغـالء ُ
ينال مني
ولي�س ُ
ري
ينال معدو َم ال�ضمـ ِ
ُ
أنوء من �أعباءِ عي�ش
ف�صرت � ُ
مر ال�شهو ِر
ومن ٍ
عجز على ّ
ٌ
ديونٌ
م�سـتحقـات و�أخـرى
م� ٌ
ؤجلة �إىل يـو ِم الن�شـو ِر

�أم��ا ال��ث��اين  ..فهو ال�شاعر عبد الوهاب
ال�شيخ خليل ،الذي حتدث عن ارتفاع الأ�سعار
و�ض�آلة الرواتب بطرقته اخلا�صة ،فقد ترك
مهنة التعليم ليعود �إىل �صنع النعال التي كانت
وعب عن
مهنته يف �أيام الطفولة واملراهقة ،رّ
ذلك بقوله :
رجعت �إىل �صن ِع النعـالِ لعلني
أ�صيب معا�ش ًا ترجتيه عيايل
� ُ
لربهة
مار�ست العلو َم
ُ
وقد كنتُ
ٍ
ثوب ال�شباب ومايل
ُ
بذلت بها َ
حتملت وز َر العلم بل فقره الذي
ُ
َ
ت َن ْهنَهَ من ي�شدوه �شـد َو مثايل
و�أعطيتُه نف�سي وكلّ مواهبـي
وال�����ش��اع��ر امل�����ص��ري �أح��م��د ���ش��وق��ي ،ال��ذي
فعو�ضني ب�ؤ�سـ ًا ورقـة حالِ
بايعه �شعراء العربية �أمري ًا عليهم ،مل متنعه
درره ال�شعرية النفي�سة ،وق�صائده املتميزة
هذا غي�ض من في�ض ،وقليل من كثري ،ففي
التي هي �أ�شبه باملعلّقات ،من �أن ينزل �إىل
فيح�ضهم على دواوين العرب القدمية واحلديثة ما هو �أو�سـع
ّ
م�ستوى العمال و�أ�صحاب املهن،
وي�شجعهم على �أن و�أعمق و�أ�شمل ،وال��دار���س ال��ذي يبحث هنـا
اجلد واجل��ودة والإتقان،
ّ
ّ
برفق
يطلبوها
بل
حقوقهم،
عن
يتخلوا
ال
وهناك �سوف يجـد �ضالته املن�شودة .

قضايا وآراء

قلوب ُ
تعانق ال�شم�س!

•وجيه ح�سن

يف �أ ِل ِف الكالم و َمطا ِلعه:
ال�صعب على �أيٍّ من الكائنات الب�شرية � -أنّى ُو ِجد � -أنْ يقوم بتدريب
من ّ
ً
قلبه على “مو�ضوعة احلنني”� ،إذا مل يحمل يف ِ�شغا ِفه النّاب�ض وطنا دومنا
تق�سيم �أو جتاهل �أو تدمري! �إذا مل يحمل بيت ًا �أو �سفح ًا �أو بحراً� ،أو �صراخ
طفلٍ بائ�س َو ِجيع� ،أو �ألمَ �أ ٍّم ثكلى� ،أو ق ْهر � ٍأب مفجوع� ،أو �أ ّي ًا من ينابيع الأر�ض
ٌ
َ
تالميذه در�س ًا
نابغة
ال�صعب “تلقني احلنني” ،كما يلقّنُ معل ٌّم
املِعطاء! نعم من ّ
َ
�
ذلك
��ر!
آخ
ل
وا
الوطن
وحب
ة
م
العا
آداب
ل
وا
واللياقة
حمور ّي ًا يف النظافة
أنّ
ّ
ّ
احلنني �أقرب ما يكون �إىل طبيعة حليب الأ ّم ،يعرفه الطفل بالغريزة ،يكت�سبه
عن
ي�شم الغريب وط َنه ْ
بالرائحة فوق الأنف ّية! هكذا ُّ
بال ِفطرة ،ي�ستدلُّ عليه ّ
ً
ّ
كلّ
ُب ْع ٍد بعيد ،فهو ي�سكنه متام ًا ،يتل ّب�سه متاما ،لذا فهو يتذك ُر الطرقات والأ�سواق
والأ�شواق ،يعرف بيته ،ومدر�سته ،ومطارح طفولته ،و�ألوان ذكرياته ،ووجوه
ي�صح �أنْ نطلق
بحا�س ٍة لي�ست من بني عنوانات
محُ ّبيه،
احلوا�س املعروفة ،ربمّ ا ّ
ّ
ّ
“حا�سة
“حا�سة النّقاء”� ،أو
“حا�سة الطفل”� ،أو
“حا�سة الطفولة”� ،أو
عليها:
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ال�ش َغف”! وهذه ال تخطىء �أبداً ،مثلما ال يخطىء الأطفال َط ْع َم حليب �أ ّمهاتهم،
��راءة َم ْع ِرف ّية ،هي بالغالب الأع ّ��م �أك�ث ُ
ر ُعمق ًا من ِح َك ِم الفال�سفة،
وهُ م يف ب ٍ
ال�سفوح ،الينابيع ،الظالل ،الأنهار،
ال�صحارىَ ،
ونظريات املنظّ رين! ّ
القرى ،املدنّ ،
ُ
اجل��درانُ املُت�أ ّبية على الق�صف والهدم ،البيوت امل�ض ّمخة برائحة اليا�سمني
والورد ،الواقفة حتت عني ال�شم�س “رائعة النّهار”ِ ،بله ِبها وعنفوانها ،ال ُ
إرادات
الفوالذ ّية حلماية الأر�ض وال ِعر�ض ،كلّ هذا و�سواه ،ما هو باملبتد�أ واخلرب� ،سوى
الوطن اجلميل ،للطفل الذي كان عاملُهُ هذا الوطن لي�س غري ،بجغراف ّيته ونخوته،
القوي� ،ضدّ َم ْن ن�ص ُبوا له املكائد والهزّ ات وال ُع ُبوات،
وعنفوانه و�أفيائه ،ب�شموخه
ّ
وال�سفاالت! هذا الوطن اجلليل اجلميل ،قد َ
عاث
مبختلف ُم�س ّمياتها و�ضراوتها ّ
إرهاب و�شذّ ا ُذ الآفاق املت�شنّعون تقتي ًال ومتثي ًال ،وتهدمي ًا وتهجرياً ،هي كلّها
فيه ال ُ
مواجع القلوب ،فوق �آالم العقول! حدود الأر�ض تنتهي
فوق
الو�صف،
َم� ٍآ�س فوق
ِ
ُ
القلوب
“املنازل التي لها يف
عند م�شارف هذه املنازل ،وهي �أي�ض ًا بالبدء واملُنتهى:
ِ
ُ
منازل”! �أ ّما � ِآخ ُر الأر�ض� ،أ ّما نهاي ُتها ،فال �ش�أن لنا بهما ،طاملا �أنّ بيت العائلة،
تجذّ
ووطنها ال�صغري ،ال يزاالن بخري ،ما ينفكّان ُم رين يف العقل والذاكرة ،يف
رتاحب الأطراف،
العني والقلب على حدّ �سواء! وكما كلّ الكائنات ،بهذا العالمَ املُ ِ
ت�ستحم مباء
ف�إنّ البيوت والقالع والأ�شجار والأنهار وال�صحاري بوطننا اجلميل،
ّ
ال�صباحات الورد ّية ،الهادئة الهانئة ،تتع ّمدُ �أي�ض ًا بذاك ّ
ال�ضحى البطيء ،الذي
ّ
نة ُم ْع َ�ش ْو ِ�شبة! ال
ي
ل
أر�ض
�
ب
وري
ر
ع�صفو
يدرج
كما
أر�ض،
ل
ا
مي
أد
�
على
يدرج
ُ الدّ
ٍ ّ ٍ
ُ
ُ
ِ
ب�سر النّجاحات ،كما ت�ضحك
والنفو�س
واحلقول
وال�ساحات،
ال�شوارع
ت�ضحك
بل
ّ
النوافذ ّ
وال�شرفات ،واجلدران والعيون بذلك!! هذا ال�ضحك الدّ افق املُ َز ْرك�ش،
ال يدرك ُك ْن َهه و�س َّره العميق� ،سوى الأ�شخا�ص الأماجد� ،أولئك الأبطال ،الذين
وغر�سوا �شجرهم ال�صغري بال َع َرق الأ�صفى
�ش ّيدوا �أماكنهم وكراماتهم ومواقفهمَ ،
ربيعي بربوع الوطن ،بل �ش ّيدوا كلّ
�صباح
من النّدى ،واجلهد املقدّ ر الأجمل من
ٍ
ّ
الرجولة احلقّة ،و�صدق الأعمال واملواقف،
الروح ال ِع�صام ّية ،وماء ّ
�شيء ،بتلك ّ
أ�صم ،ومع كلّ
�
فوالذي
�صخر
من
ق�سوة
�
هي
ق،
فر
ال
حا�ضرة
أو
�
غابرة
أزمنة
أ�شدُّ
ٍ
ب� ٍ
ٍ
ّ ّ
ْ
هذا وذاك فقد َ
بتجر ٍد َو َح َيدَ ة ُمفا ُده“ :هل نحن
ال�س�ؤال الآن
جن ُحوا ،و�أبدَ ُعوا!! ّ
ّ
اليوم وطن ّيون ُمبدعون �أخالق ّيون” ،كما ينبغي!
• • •
ال�سوريني بعا ّم ًة – بكلّ فئاتهم وم�شاربهم وموزاييكهم
الوطن لنا – نحن ّ
غفلة منّا جميع ًا ،هذه القطعان
االجتماعي اجلميل ،فكيف دَهَ َمتْهُ  ،على حني
ٍ
َ
َ
ال�ضالّة ،هذه “التّ�سونام ّيات” املُد ّمرة ،من �أقطار الأر���ض؟ من �أين غ��زا ُه هذا
بلد
اجلراد الأ�صفر اللئيم؟ ملاذا انثا َلتْ كم ّية هذا التكا ُل ُب
حموم� ،ضدّ ٍ
الوح�شي املَ ُ
ّ
�شرف ب�آنٍ ؟
بال�سلم العامليّ ،
ُم�سالمِ ٍ ي�ؤمنُ – ح�سب قوانينه و�أبجديته ّ -
وال�سالم املُ ّ
“�سوريانا” اهلل حاميها!
“وطن ب�أعيننا واحلنايا”
“وطن بدمنا والأ ْرواح”
القلوب ا َ
ت�ضمه �أ�ش ِغ ُ
حلا ِنيات”
فة
ِ
“ وطن ُّ
ِّ
“وطن ُخ ِل َق لكل االنت�صارات ،ووجوه التحدّ يات” ..
رب
هلل عليه،
ا�سم ا ِ
ُ
ا�سمه “�سورية” ُ ..
الرحيم �أي�ض ًا ،اهلل ّ
وطن ُ
الرحمن ّ
وا�سم ّ
�شيء ال يف الأر�ض ،وال يف ال�سماء  ..وطن عليه من خالق
الكون كلّه ،الذي ال ُي ِ
عجزه ٌ
حتر�سه
والرعايةُ ،
الأ َر ِ�ضني وال�سماوات مظلة العون والت�أييد ،و�ش�آبيب احلماية ّ
ال�ساهرة” ،والقلوب النّاب�ضة ب�ضفائر املح ّبة ،وعنفوان االعتزاز!! من
“العيون ّ
�أجل عينيه الع�سل ّيتني ،تغنّي كلّ العيون املُتعطّ �شة لل�سالم واخلال�ص ،بعدما َ
طال
علينا جميع ًا ُ
دوائر الآالم ،واجتماعات القهوة
ليل الإجرام ال َبهيم ،واتّ�سعت فيه
ُ
ولكن
خات،
ر
وال�ص
آهات
ل
ا
وتنا�س
ها،
مذاق
على
ات”،
زاء
ع
ُ لِ
حنظلِ
ِ
ِ
ْ
َّ َ
املُ ّرة“ :قهوة ال َ َ
ال بدّ لليل �أنْ ينجلي ،االنت�صار الكبري � ٍآت ال حمالة ،طال الزّ من �أم ق�صر�“ ،إنّهم
ير ْو َنه بعيد ًا ونرا ُه قريب ًا” ،وكفى!!
َ

قضايا وآراء
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•�أحمد �سعيد هوا�ش
ال�شهادة ن�برا���س ت�ضيء طريق احل��ري��ة للأجيال
من النا�شئة العربية .لتحفظ للأمة كرامتها وعزها
خالدة على مدى الع�صور.
والأم��ة العربية مل تبخل يوم ًا بتقدمي الأ�ضاحي
من ال�شهداء الذين قدموا �أرواحهم رخي�صة يف �سبيل
��س��اء ،لقد
وطنهم و�أمتهم �شباب ًا و�شيبة ،رج���ا ًال ون��� ً
ت�سابقوا يف ال�صعود �إىل �أعواد امل�شانق يف ال�ساد�س من �أيار
عام 1916م وهم ين�شدون �أنا�شيد اجلهاد والفرح ببلوغ
ال�شهادة.
لقد ك��رم اهلل ال�شهداء ..فوعدهم ب�إنزالهم يف جنات
اخللد ،ك�أكرم بني الب�شر ،وكذلك كرمهم �أبناء �شعبهم ،فنظر
�إليهم ك�أمثولة حتتذى يف العطاء والفداء..
وكان ال�شعر العربي �سباق ًا لتخليد ال�شهداء منذ معركة
ذي قار حتى يومنا هذا وبهذه املنا�سبة الكرمية تقدم باقة
من �شعر بع�ض �شعرائنا املعا�صرين يف تكرمي ال�شهداء العرب.
ونظر ًا الت�ساع �ساحة ال�شهادة وال�شهداء ،فقد رغبنا �أن
نبد�أ بال�شهيد البطل يو�سف العظمة� ،شهيد معركة مي�سلون
 24متوز 1920م� ،إذ نظم ال�شعراء العرب بتكرميه �أبدع
الق�صائد و�أجملها ،نذكر منهم ال�شاعر املهجري الكبري،
ال�شاعر القروي (�سليم اخلوري) ،فقال:
�إن بالعظمة �أعلى مثل /للفدا تن�شده النف�س الأبية
ودع الغوطة يبغي جنة/غريها حتت ظالل ال�شرقية
�إىل �أن قال خماطب ًا ال�شهيد العظمة:
يا معيد ًا جمدنا ال�ضائع من /م�سرتيح ًا يف ظالل الأبدية
رحمة اهلل على كل فتى/عربي راح للعرب �ضحية
لقد ت�شرفت :مي�سلون ،باحت�ضان الفار�س ال�شجاع ال�شهيد
البطل ،يو�سف العظمة ،ف�أ�صبحت حمج ًا لع�شاق البطولة
وال�شهادة ..فليهن�أ �ساكنها..
وم��ا �أجمل ما عرب عنه ال�شاعر «�إيليا �أب��ي ما�ضي» عن
بطولة «ال�شهيد يو�سف العظمة»� .إذ قال:
هذا الذي ا�شتاق الكرى حتت الرثى/كي ال يرى يف ُجلق
الأغربا
وال�شاعر حممد احلريري ،يقف خا�شع ًا �أم��ام ال�شهيد،
فت�أتي عباراته عذبة معربة عن مكانة ال�شهيد� ،إذ قال يف
ق�صيدة بعنوان« :دماء ال�شهيد» :يتعانق فيها جمد ال�شهيد
ب�أعذب بيان و�أجمل الأحلان:
يا دماء ال�شهيد �ضمي ال�شهيدا /والثميه ورد ًا و�شميه عيدا
وابعثي من لهاثه خري حلن /واعقدي من دمائه عنقودا
قد لوى جيده ال�شهيد ليعطي/لبالدي من املكارم جيدا
يا دماء ال�شهيد بوركت نهراً�/سرمدي ًا مل ينقطع تغريدا
فعلى �ضفتيك جنات عدن /لثم ال�صبح ظلها املمدودا
�إن الدماء النازفة من �شهدائنا هي باقات ورود نقدمها لهم
يف عيدهم ،لأنهم قدموا �أرواحهم رخي�صة لوطنهم و�أمتهم،
وهي دماء مباركة غزيرة م�ستدمية كالنهر الذي ي�سمعنا
هديره بعطائه املتدفق الدائم ،منبت ًا على �ضفتيه جنان ًا
ذات ظل ظليل وماء منري ،كجنان عدن التي وعد اهلل بها
ال�شهداء الكرام ،ثواب ًا على ت�ضحياتهم وبذل دمائهم الزكية
التي تعطرها ن�سيمات ال�صباح حميية ومباركة.
ومن «غزة ها�شم» املدينة ال�صامدة التي �ضربت املثل يف
ت�ضحية �أبنائها مقدمة ال�شهيد تلو ال�شهيد حتى غدت منارة
م�ضيئة يهتدي بنورها املنا�ضلون يف �سبيل احلرية ،ومن
�أبناء غزة نقر�أ ق�صيدة «ال�شهيد» لل�شاعر علي ها�شم ر�شيد
�إذ قال عنها ممجد ًا ال�شهيد ،وو�صفه بال�صفة التي ي�ستحقها،
فله تقدم باقات الغار لتو�ضع على جبينه مع حلن �سماوي،
لأنه �شهيد احلق الذي القى ربه ملبي ًا نداء الواجب ونداء
�ضمريه فك�سب ال�شهادة.
�صففوا الغار على فخر اجلباه/وا�سمعوا الأحلان تهمي من
�سماه
ف�شهيد احلق القى ر ّبهُ /وق�ضى يف �ساحة املجد ُمناه
و�أن دماء ال�شهيد هي قب�س من �شعل النار يهتدي بنورها
�أبناء �شعوبهم و�أمتهم يف ال�سري نحو طلب احلرية ،وهذه

كان ال�شعر العربي �سباق ًا لتخليد ال�شهداء منذ معركة ذي قار
حتى يومنا هذا وبهذه املنا�سبة الكرمية تقدم باقة من �شعر
بع�ض �شعرائنا املعا�صرين يف تكرمي ال�شهداء العرب.
الدماء الزكية لها رائحة امل�سك العطر ،يحللها الإمي��ان
بالن�صر مع عطر الرتاب:
قب�س/من �ضرام النار يهدينا �ضيا ُه
ما �شهيدُ احلق �إال ٌ
دمه الطاهر ٌ
عاطر/نفحة الإميان يف عطر ثراه
م�سك
ٌ
ولذلك فهو ي�ستحق التمجيد والتكرمي من �أبناء �شعبه،
لأن��ه النور املنبعث من ال�سماء ،ولأن��ه عطر اجلنان فله
اخللود الدائم يف جنات عدن التي وعدهم بها اهلل تعاىل
لأنهم منارة للتائهني ليهتدوا بها يف ال�سري نحو طلب احلرية
واملجد ،فقال خماطب ًا ال�شهيد:
َّ
�أنت ملع الربق يف �أوج ال�سما� /أنت عطر الرو�ض �إن رف �شذاه
من هنيئ ًا ،ل�ستَ ميت ًا؛ �إمنا� /أنت للتائه يف ال�شك هداه
وال�شاعر حممد العدناين ابن مدينة «جنني» الفل�سطينية
البا�سلة ،كان قد �ألقى ق�صيدة عام 1927م بعنوان «�شهداء
العروبة» يف بريوت على قبور ال�شهداء الذين �أعدمهم جمال
ال�سفاح .والق�صيدة طويلة نذكر �أبيات ًا منها بقوله خماطب ًا
ال�شهداء الأبرار:
يا �أيها ال�شهداء ال�صيدُ يا �أ َرج ًا/من الفداء ،ويا بحر ًا من
الكرم
لبيكم� ،إننا �سرنا على �سنننٍ� /سرمت عليها فل�سنا اليوم
ُ
كالغنم
�أنهم ال�شهداء ـ منارة �شعوبهم ،ومن �سار بهذا الطريق ال بد
و�أن ي�صل ملبتغاه �أال وهو نيل احلرية واال�ستقالل.
لذا يدعو ال�شاعر �أن يخلد هذا اليوم ،يوم ال�ساد�س من
�أيار  ،1916لأنه يوم ال�شهداء الذين كانوا كرماء بدمائهم
وبطوالتهم فقال:

فخلدوا اليوم من عافوا لن�صرت ِكم/دنيا ال�شباب وما فيها
من ال ِّن َعم
ٌ
�سعة/فالراقدون ج��ادوا
�إن ج��اد ح��اتمِ ب��الأم��وال عن ٍ
هم
ِ
بروح ِ
و�شتان ما بني اجلود باملال واجلود بالروح ،واجلود بالنف�س
�أق�صى غاية اجلود.
حتية ل�شهداء الأم��ة العربية يف عيدهم فكانوا قدوة
ل�شبابنا وفتياتنا �أم��ث��ال :ال�شهيدة �سناء حميديل ،التي
دم���رت قافلة للعدو الإ���س��رائ��ي��ل��ي يف اجل��ن��وب اللبناين،
وال�شهيدة� :آيات الأخر�س ابنة فل�سطني التي خلدها ال�شاعر
غازي الق�صيبي مع �أخواتها ال�شهيدات العربيات اللواتي
قدمن �أرواحهن على مذبح احلرية �أمام طواغيت العنجهية
الإ�سرائيلية ،فقال من ق�صيدة ال�شهداء:
ي�شهد ُ
�شهداء
اهلل �أنتم
ُ
أولياء
ي�شهد الأنبياء ..وال ُ
متم كي تع َّز كلمة ربي
ُ
يف ربوع �أعزها الإ�سراء
قل «لآيات» يا عرو�س العوايل!
الفداء
ح�سن ملقلتيك
كل
ٍ
ُ
ي
وح
..
بابها
فتحت
اجلنانُ
َّ تْ
الزهراء
فاطم
وتلقتك
ُ
ُ
�إنهم �شهيدات الوطن والأمة حفيدات خولة واخلن�ساء،
نقف بخ�شوع �أم��ام بطوالتهن وت�ضحيات �أ�شقائهم �أبطال
الأمة العربية.
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وتر!..

•عبد املعني زيتون

يا قد�س

•حممود حمود
البحر � ٍآت
ُ

الوقت تغمره الأحال ُم
يف ظالل ال�سكينةْ
ُ
مزنة..
تهبط من ٍ
وتغفو الأمنيةْ
ُ
تغ�سل يف ظلمة الي� ِأ�س
عا�شقة...
روح
ٍ
�أطف�أت �أ�ضواء املدينةْ
• • •
الوقت تغمره الأحال ُم
حني غادرتني..
و�أمعنت هجري
باتت �شواطئي خاليةْ
• • •
فارقتني ثكلى..
كانت ال�سماء ..باكيةْ
َ
غربة الي� ِأ�س!
يا
يا �صحارى الب� ِأ�س!
بحر امر�أة..
كيف ُت ُ
بال �شراع وال �سفينة؟!
• • •
الوقتُ تغمر ُه الأحال ُم
ت�صب يف �صدري
ُّ
�أمانٍ حزينةْ
زرعتْ قمحها يف الأم�س
واغتالت اليو َم ظنونهْ
ِ
عهد..
ومزقتْ بقايا ٍ
كم �سقاها حنينهْ !..
• • •
الوقتُ تغمر ُه الأحال ُم
وحده وتري الغريدُ ..
�شجن
بال
ٍ
بعدما َّ
�ضل قلبي..
�شجونهْ
وهوى يف تيه خويف..
قمر!!
�أدمى الظالم جبينهْ
وعبثتْ يف روحي..
الظنونُ
وا�ستباحت احلريةُ..
َ
�
أ�شرعة �سنينهْ
• • •
الوقت تغمره الأحال ُم
وتر
ّ
لكن فجري بال ٍ
أ�سه
ي�سكب يف ك� ِ
ُ
َّ
الطل..
لم غدي
ُح َ
�سكر يف رنينهْ !..
و َي ُ

كي تكوين مرف�أً
قرمزي اللون
والفجر � ٍآت
ّ
ُ
�سحري الوئام
ّ
وال�سحاب
والنهر يجري
ْ
واملطر
يرق�ص
واحللم
ُ
ْ
والقمر
والنجم يزهو
ُ
ْ
والأر�ض ت�شدو والغما ْم
والغم يعدو
ّ
وال�سنا يبدو
�أيا غ�صن ال�سال ْم
قافية
قد�س ..يا ميال َد
ٍ
يا ُ
امل�سيح
ويا مهد
ِ
ويا ر�ؤىً فوق الأنا ْم
قد�س
روح ٍ
يا َ
يا �صال ًة وال�شهيدُ م�ؤ ّذنُ فيها
باق �إما ْم
ويف حمرابها ٍ
حممد
النبي
حج
ٍ
يا قد�س يا ّ
ّ
قد�س يا غ�صن ال�سال ْم
يا ُ

• جابر خري بك

ذكريات عا�شق

بعدت عن ال�ش�آم وعن رباها
فقطّ ِني احلنني �إىل لقاها
وعادت ذكريات العمر فيها
جترح خافقي �آه ًا و�آها
ّ
فكم خب�أت خلف اجلفن دمعي
وكم خانت عيوين مقلتاها
وراحت تغ�سل اخلدين حزن ًا
على بلد اجلمال وما عراها
فمن فجر ال�شباب ق�ضيت فيها
زمان ًا زادين عز ًا وجاها
ويف �أح�ضانها نامت همومي
ونالت كل �أحالمي مناها
حب
و�أعطتني الأمان وكل ٍ
فطم�أنني و�أغراين عطاها
فكانت خطوتي الكربى �إليها
ومن ُكتبت عليه خطا م�شاها
•••
ُ
بعدت و�أدمت الأحداث روحي
على �آالمها وعلى �أ�ساها
وكيف ريا�ضها الغناء ماتت
و�ضاقت بالكوارث غوطتاها
وغالتها النوائب والرزايا
وغابت �شم�سها وبكى هواها
وهاجرت النجوم الزهر عنها
وكانت ال تحُ ب �سوى �سماها
فوا �أ�سف ًا على الفيحاء باتت
تغ�سل عن �شوارعها دماها
ّ
وراحت ت�س�أل التاريخ حال
يجنب �أر�ضها خطر ًا دهاها
فطم�أنها الإباء ومدّ باع ًا
ي�صافحها ويرجم َمن �أذاها
وحني جتر�أ الإرهاب هاجت
ليوث الغاب تز�أر يف حماها

فهب �إىل املعارك � ُ
ألف
ألف � ٍ
ّ
من الأ�شبال ت�سحق من غزاها
ومل يبق من الكفار �إال
حفنة وط�أت قراها
بقية
ٍ
فكان اجلي�ش باملر�صاد دوماً
�سقاها يف املعارك ما �سقاها
•••
فيا �أ ّم املدائن كيف �صارت
مغانيك احل�سان وهل ع�ساها؟
ِ
كما كانت بعني الدهر ح�صن ًا
منيع ًا للمقيم ومن �أتاها
ف�إن �شاء الإله ومدّ عمري
�أتيتك �صادق ًا قلب ًا وفاها
�أعيد على املنابر �أم�سياتي
ف�شعري ما �سالك وال �سالها
وال خيبتُ ظن ال�شام يوم ًا
وكنتُ على منابرها فتاها
فقد �ضمتني �أعوام ًا طوا ًال
تبادلني بال َمنٍّ ر�ضاها
ومتلأ جرتي ودنان خمري
مرا�شفها وي�سكرين ملاها
•••
فيا �أوفى العوا�صم �أنت عندي
أحب من اجلنان ومن حالها
� ُّ
فنهرك واحلدائق وال�ضواحي
ف�ؤادي خلف جانحه طواها
فل�ست �أعد من �أيام عمري
زمان ًا ال تراين وال �أراها
و َمن ع�شق ال�ش�آم وهام فيها
فقد �أر�ضى الب�سيطة والإلها

كلُهم بخير
•حممد الفهد
ُ
الفيلم
طارات
وق
كانتْ ُقربي ِ
ِ
�سافر نح َو الذكرى
ُت ُ
لأرى �صوتي� ،أحالمي� ،أنيِّ
أ�شرب من دنِّ
� ُ
�صوت يف عقلي
آخر ٍ
ٍ
نبيذ ي�سلبني � َ
نافذة
هر ُب من
ٍ
و�أرى ج�سدي َي ُ
ري ُ�شعاع ًا َ
فوق البلدانْ
وي�ص ُ
هلْ كنتُ �أرى َغيم ًا ُقربي ي� ُ
أخذين نح َو
َ�صهيلِ
َ
املاءِ بقلبي� ،أم �أنَّ اجل�سدَ
اخلافق قد �أَمعنَ
بطة
يف ال ِغ ِ
رق�ص َ
مثل ال�سكرانْ
حتَّى �صا َر َجناح ًا َي ُ
ال �أدري لكنِّي كنتُ �أرى يف � ْإ�ص َب ِعها
الوقت بروحي
ملفاتيح
�صوت ًا
ِ
ِ
وقظ � َ
ُي ُ
�سماء
ري
أحوال الدنيا ،في�ص ُ
ً
َ
راتيل تغنِّي ف�ص ًال من
رح ،و َت
كون ًا من َف ٍ
َروعتها
و�شمو�س ًا ت�شرقُ َّ
مت�سك َ�ص َ
ُ
وت
يف ،بحار ًا
القارب
ِ
�
ال�شط
من
يدنو
ال
حتّى
آنْ
وحلِ

ني اقرتبتْ �أك َ
ح َ
ريح �أُنوثتها
رث ،ه ّبتْ ُ
فر�أيتُ
نوار�س تزقو وال�صد ُر يجاهدُ
َ
َ
أحوال
�
تركب
املوج بقلبي ف�صرختُ بروحي �أن
َ
ِ
�شاط َئهُ
ِ
وتروح عميق ًا حتَّى ال تبدو �أ�شجا ُر احلو ِر
َ
الع�شق
تفتح �س َّر
ري الكونُ مرافئ ماءٍ
ِ
وي�ص َ
ُ
على الأبدانْ
ً
ثانية
أ�صب اخلمر َة
ف� ُ
أروح � ُّ
و�أمر ُر كفِّي َ
اجل�سد الزاهي
فوق
ِ
ري غيوم ًا
فينا ُم الوقتُ بظ ِّلي و�أ�ص ُ
ري الأزها ِر تنادي ع�شقي
ب�صر غ َ
ال ُت ُ
َ
مثل ال َك ْم�أ ِة �شقَّتْ وجهَ الرت َب ِة فجر ًا
روح َ
ال�ضوء عيون ًاَ ،فرح ًا
فتنادى ُ
ومرافئ نامتْ يف احلرمانْ
عد ُت �أَرى يف الوحد ِة بابا للر�ؤيا
ما ْ
�صرت الر�ؤيا ،غيم ًا مي�شي ُقربي
ِ
باب املعنى
يفتح َ
وينادي وقت ًا يت�ش َّهى �أن َ
ويعيدَ
جرح امليزانْ
ِ
بدورته َ

ال �أَ ُ
بكفي
عرف ماذا َ�صا َر
ِّ
روح
فك�أنَّ ُعيون ًا من ُح ٍلم راحتْ
تفتح َ
ُ
الوقت
ِ
جمال
ع�شق
ٍ
ومت�شي نح َو ظاليل يف ِ
يدك بكفِّي
يا اهلل ماذا فعلتْ
ِ
حب
حتَّى �صارتْ ُمدن ًا من ٍّ
َ
الظلُّ بقلبي وتفت َّح ِ�س ُّر الأكوانْ
وارتع�ش ِ
ه َّيا اقرتبي �أك َ
�شئت
رث قويل ما ِ
لتزهر ُ
عر كالم ًا يع�شقُ َّ
ظل املعنى
لغة ِ
ال�ش ِ
َ
ي�سري َ
ّلحظةُ ،يبعدُ �سب َع �سنني
فوق ال
ِ
موات
ٍ
مت�شي َ
ْجر يف خا�صرتي
مثل ا ِ
خلن ِ
أرجع بئر ًا يتز َّينً باملاءِ
ع ِّلي � ُ
و�أن�سى ما َ
فعل ُ
املوت بظ ِّلي
حتَّى عجزتْ � ٌ
َ
حتمل قهري
آهات �أنْ
َ
هم الوديانْ
وتثاقل ُّ
أخرج من حائط مبكاي �أخري ًا
قويل كي � َ
�صوت كمانْ
و�أغنِّي قي�س ًا يحنو يف ِ

قصة

•علي حمفوظ
�أحيان ًا كان الأب مي�سك بيد ابنه
حتى ال ي�ض ّيعه ،و�أح��ي��ان�� ًا يرتكها
في�سرح يف عامل الب�ضاعة املعرو�ضة
ع��ل��ى واج���ه���ات امل���ح�ل�ات م���ن كل
الأ�صناف ،كما يفعل هو...
وبعد �أن م�شى الأب ب�ضع خطوات
وحيد ًا من دون �أن ينتبه ،حيث توقف
عي�سى �أمام واجهة �أحد املتاجر ،تفقده
فلم يكن بجانبه� ،أعاد نظره �إىل اخللف،
دقق جيداً ،فر�أى طف ًال �صغري ُا يقف �أمام
واجهة �إحدى املحالت� ،إنه عي�سى ابنه
ع��اد �إل��ي��ه ،ووق��ف بجانبه من دون �أن
يكلمه و�أخ��ذ يراقب ما يفعله ..راقب
حركاته ونظراته ،تركه وعاين الوقت
لريى كم �سيبقى على هذه احلال؟ ..وهل
تذكر �أين معه �أو �أنني بجانبه �أم �أنني
بعدت عنه؟..
لقد ك��ان ينظر �إىل واج��ه��ة املحل
مثل الثعلب ال��ذي يراقب خ ّ��م الدجاج
�أو القط ال��ذي يرت�صد فري�سته ،مرت
خم�س دقائق بعد وقويف بجانبه حتى
�أ�شاح بناظريه عن الواجهة ليتفقدين..
نظر �إىل الأم��ام فلم يرين؛ كنت وراءه،
�أح�س�ست به ي�ستعد لالنطالق م�سرع ًا
فو�ضعت ي��دي على كتفه ،وخاطبته
�سائ ًال � ّأي جها ٍز �أعجبك ؟
ق���ال :ان��ظ��ر ي��ا وال���دي ان��ظ��ر ك��م هو
جميل ،انظر �إىل �شا�شته العري�ضة� ،إنه
يعمل على (التات�ش) باللم�س �إنه مثل
جهاز ابنة خالتي ،عد�سته ( )5ميغا
بك�سل وذاكرته ( )10غيغا �أي يت�سع
مللفات ك��ث�يرة� ..صور و�أل��ع��اب ،وميكن
ا�ستخدام الوات�س اب والفايرب..
ماذا يعني وت�س و فيرب؟
يعني ميكنك التحدث والتوا�صل مع
�أ�صدقائك ،ت�ستطيع متابعة �أحوالهم
ب�سهولة تبقى على ات�صال دائم معهم،
تبادلهم ال�صور �أي�ض ًا �أينما كنت.
ـ كم هو جميل �إذ ًا هذا اجلهاز؟!
�أج���اب عي�سى :ج���داً ..ج���داً ..ج��د ًا
وتابع ي�س�أل :هل ت�ستطيع ���ش��راءه يا
والدي؟..
ـ لديك جهاز..
ـ لكنه ال ي�شبهه؛ انظر الفرق بينهما..
ث��م ���س���أل وال����ده ك��م ه��و ث��م��ن��ه؟!..
�أجابه :ا�س�أل �صاحب املحل..
دخ��ل عي�سى و���س���أل البائع ع��ن ثمن
اجلهاز وعاد مبت�سم ًا وهو يقول/200/ :
دوالر وبعد التحويل �إىل �سعر العملة
املحلية تبني �أن املبلغ فوق اال�ستطاعة
حالي ًا..
ماذا �سيفعل الأب؟ وجدها الفر�صة
املنا�سبة لتكون حافز ًا للدرا�سة فقال
له :ادر�س واجتهد وكن متفوقا و�سيكون
اجل��ه��از ه��دي��ة التفوق يف نهاية العام
الدرا�سي..
�س�أل عي�سى :وكم بقي النتهاء العام
الدرا�سي؟!
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و�أخير ًا جاء الجالء
ـ ت�سعة �أ�شهر �إال ب�ضعة �أيام..
لقد كان العام الدرا�سي يف بدايته
�س�أل عي�سى� :أال ميكن �أن تكون الهدية
على نتيجة الف�صل الأول؟!..
ال ..ال ميكن ،لأن املكاف�أة تكون على
النتيجة النهائية عر�ض عي�سى على
والده فكرة �أخرى للح�صول على اجلهاز
وهي �أن يبيع جهازه ويدفع والده الفرق،
رف�ض والده الفكرة فاجلهاز الذي يحمله
عي�سى رخي�ص الثمن ،وبتايل الفارق
كبري ال ميكنه حتمله حالي ًا� ،أ�صر على
فكرة املكاف�أة ..و
ب��ع��د ه����ذا احل�����وار ت��اب��ع��ا �سريهما
وحديثهما �س�أل عي�سى والده م�ستف�سراً:
�إذا ح�صلت على املرتبة الأوىل فقط
�ست�شرتي يل اجلهاز؟..
�أجابه :ال� ..إذا ح�صلت على �أي من
املراتب الأوىل ..فهكذا يكرم املتفوقون،
لكن املرتبة الأوىل جائزتها �أف�ضل..
ّ
.ـ يعني �إذا طلعت الأول ..ه��ل من
املمكن �أن اح�صل على الأف�ضل؟.
ـ نعم�..أجابه الأب.
انتهى امل�شوار وعادا �إىل البيت ،ذهب
عي�سى �إىل غرفته وبد�أ القراءة بعدما
�أخ�بر �أخوته على ما ج��رى بينه وبني
والده..
م�ضت الأي��ام وب��د�أت امل��ذاك��رات ،كان
عي�سى يواظب على درو�سه ب�شكل دائم
فح�صل على العالمات التامة يف جميع
املذاكرات �س�أل وال��ده :كم بقي لنهاية
العام الدرا�سي؟!..
ـ لدينا وق��ت طويل ال ي��زال �أمامنا
االمتحان الن�صفي� ..أي بقي لدينا �أكرث
من �سبعة �أ�شهر
���س���أل��ه عي�سى :وه��ل يبقى املوبايل
ط��وال ه��ذه امل��دة ميكن �أن يبقى ..ور ّد
الأب :وميكن �أن ي�أتي �أف�ضل منه..
وهل ت�شرتي يل الأف�ضل؟..
ـ نعم �إذا ك��ان بال�سعر عينه �أو �أكرث
بقليل..
ـ وهل معك املبلغ
ـ نعم �أ�ستطيع ت�أمينه
�شرد عي�سى بذهنه وق��ال :ال يزال

الوقت طوي ًال..
بد�أت الأيام مت�ضي وعي�سى يثابر على
درو�سه ويحلم باحل�صول على املكاف�أة..
�أج����رى امل���ذاك���رات ال��ث��ان��ي��ة فكانت
النتيجة ممتازة ..عالمات تامة ما عدا
مادة اللغة الإنكليزية فوعد والده ب�أن
يتالفى ذلك باالمتحان القادم ،عر�ض
عليه وال��ده �أن ي�ستعني ب��دورة يف �أحد
املعاهد �أو لدى �أحد املدر�سني� ،س�أل والده
عن تكلفة الدورة وعندما �سمع الإجابة
ق��ال ل��وال��ده :ال ..ال ..ال �أري���د دورة
�أ�ستعني بابنة خالتي ،فهي قوية مبادة
اللغة االنكليزية ،لأنه خ�شي �أن يدفع
وال��ده تكلفة ال��دورة من ثمن املوبايل
انتهت العطلة االنت�صافية وعاد الطالب
�إىل مدار�سهم ،م�ضت �أيام العام الدرا�سي
م�سرعة��� ،س���أل عي�سى وال���ده ك��م بقي
النتهاء العام الدرا�سي؟!..
ـ �شهران
ـ ماذا يعني �شهرين
ـ يعني �ستني يوما
���ض��ح��ك عي�سى ول����وى ع��ن��ق��ه وق��ال
متعجب ًا :يا اهلل� ..ستني يوم ًا...
رد والده� :أيام ومت�ضي كما م�ضت تلك
الأيام� ..أما تتذكر يوم وقفت �أمام املتجر
ك�أنه بالأم�س ،ها قد م�ضت �سبعة �أ�شهر..
هيا ا�ستعد لالمتحان فموعد اجلائزة
�أ�صبح قريب ًا وحافظ على نتيجتك يف
الف�صل الأول..
ق���ال ع��ي�����س��ى� :أخ�����ش��ى م����ادة اللغة
االنكليزية..
ا�ستعن بنور �أمل تعلمك يف الف�صل
الأول وح�صلت على نتيجة جيدة..
وق��ب��ل امتحان الف�صل ال��ث��اين كان
عي�سى ي�تردد �إىل بيت خالته ليح�صل
على امل�ساعدة يف مادة اللغة االنكليزية.
و�أخ�ي�ر ًا ب��د�أ امتحان الف�صل الثاين،
�أج���رى عي�سى امتحاناته فكانت على
ما يرام ،كان طوال مدة �أيام االمتحان
ي�ستيقظ باكرا وينام مت�أخر ًا يحفظ
امل����ادة وي��ت���أك��د منها ق��ب��ل ذه��اب��ه �إىل
املدر�سة.
قال له وال��ده :ها هو العام الدرا�سي
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قد م�ضى..
قال عي�سى� :أريد اجلهاز عينه..
ـ ك��م��ا ت���ري���د ه���ل �أن�����ت واث�����ق من
النتيجة؟!..
ـ طبع ًا..
ـ والرتتيب؟..
ـ الأول ..وثمن املوبايل؟..
ـ موجود
انتهى االمتحان وح��دد موعد توزيع
اجلالءات بعد ثالثة �أيام..
قال عي�سى :و�أخريا جاء اجلالء.
علم عي�سى بنتيجة امتحاناته حيث
�إنه ح�صل على العالمات التامة يف املواد
ك��اف��ة و�أ���ص��ب��ح م��ت���أك��د ًا بح�صوله على
املكاف�أة..
تعطلت �سيارة وال��ده اخلا�صة فج�أة
وبعد فح�صها تبني �أن �إ�صالحها يكلف
كامل مبلغ ثمن اجل��ه��از� ،شعر عي�سى
بذلك وظن �أنه لن يح�صل على مكاف�أته؛
لقد دفع والده املبلغ لت�صليح ال�سيارة..
يف ال��ي��وم امل��ح��دد لتوزيع اجل�لاءات
ا�ستيقظ عي�سى باكر ًا وا�ستعد للذهاب
�إىل املدر�سة برفقة وال��ده ،كان �سعيد ًا
لكنه غ�ير مطمئن على امل��ك��اف���أة  ،ويف
باحة املدر�سة اجتمع عي�سى مع رفاقه
�����ص��ف ،دخلت
ث��م دخ��ل��وا �إىل غ��رف��ة ال ّ
املعلمة ،قدمت لها التحية وبعد كلمة
موجزة �أثنت فيها على الطلبة املتفوقني
و�أنهم م�ستقبل الوطن وقادته القادمون،
ومتنت لهم عطلة �صيفية جميلة ،بد�أت
بتوزيع اجلالءات ،ا�ستلم عي�سى اجلالء
م��ع ه��دي��ت��ه� ،صفق ل��ه رف��اق��ه ،وحيته
معلمته..
حمل اجل�لاء و�ضمه �إىل �صدره
فرح ًا وو ّدع رفاقه ومعلمته وعاد م�سرع ًا
�إىل والده الذي وقف ينتظره �أمام باب
املدر�سة ،تقدم منه وقبل يديه و�أعطاه
اجل�ل�اء وق���ال ل��ه :ه��ذه النتيجة �أي��ن
املكاف�أة؟!..
نظر والده يف �صحيفة اجلالء متمعن ًا
كانت العالمات التامة يف جميع املواد ،ما
عدا مادة اللغة االنكليزية فهي تنق�ص
ع�لام��ة واح����دة ع��ن ال��ع�لام��ة ال��ت��ام��ة،
طوى والده اجلالء وقال له� :أح�سنت يا
عي�سى �أنت طالب جمد وجمتهد وت�ستحق
املكاف�أة والتكرمي ،وعندما �صعد عي�سى
يف ال�سيارة وا�ستوى على املقعد بجانب
والده قدم له والده علبة جميلة مغلفة
كتب عليها بالعلم والعمل ال�صالح نحيا
�سعداء ..مبارك تفوقك.
فتح عي�سى العلبة ونظر فيها� ،إن��ه
املوبايل الذي ر�آه يف املحل يف بداية العام
الدرا�سي نظر �إليه والده وقال :املتفوق
يحبه النا�س كافة.

10
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«جلنار الوقت»

•عبد الكرمي �شعبان
ـ1ـ
جلَّنار الوقت
�أ�سميه..
و�أعطيه كتابي..
وردة احلال ..و�أ�سماء الرغاب
�سلَّم الأ�شواق..
معراج الأنا الأعلى..
مفاتيح اخلوابي..
ومرايا حملت يف وجهها الآخر يل
ما ل�ست �أبديه ..وما بي
ولقد �أوقد ناري خلف ذاك ال�سفح
�أو �أوقظ �أ�سراب الروابي
حراً..
ولقد �أرت�سم الآن غد ًا ّ
و�أ�ستنفر �آفاقي..
و�أ�ستهجي اغرتابي
�آخذ ًا �شيئ ًا من احللو..
املر
و� َ
أ�شياء من ِّ
ومزمار ًا من الده�شة
خ َّبت �أغانيه الغريرات..
هنا خلف �إهابي
ما�ض
عازف ًا عن ٍ
فلق ٍ
�إىل �آخر..
منقو ٍع ب�أحوايل
ومو�صول ب�أذيال عذابي
ٍ
�أيها الواله..
ال ترتك لعينيك �سوى عينيك..
واقر�أ يف ال�سوادين
بيا�ض ًا باهت اللمعة..
ّ
ه�ش ًا كال�سراب..
�أغلق القو�سني..
وابد�أ �صعد ًة �أخرى
ولوج ًا
حتت �أ�سرار براريك
�إىل تلك الرحاب
ـ2ـ
طرقات
�أُبعرث حريف على
ٍ
تركن يل الع�شب واملاء..
حياة..
�شبه
ٍ
� ُ
أخذت ح�صا ًة و�سائلتها..
أ�صبحت..
كيف �
ِ
قالت :ن�سيت مداعبة ح�صلت
يد
من ٍ
ً
قبل ع�شرين عاما..
ٍّ
وكف تب ِّعدين من حنني م�ساماتها
للف�ضاء..
�س�ألت الطريق التي حملت
قدمي ..و�أع�شابها:
َّ
�أين ع�شاقك الآخرون..؟!
عاتبة
فقالت� :أنا ن�صف
ٍ
ويداعبني الع�شب
�أين اخلراف..
ُ
فقدت �صباحاتها..
وال�صباح بكى ..يف امل�ساء..
�س�ألتُ الدوايل التي مل ِّ
تخ�ض ْر
وريقاتها ُّ
كف �أُنثى..
متى تورقني..؟
َّ
فجف الكالم عن الن�سغ..
وا�ست�سلمت للبكاء
�س�ألت الغيوم التي عربت غري
عابئة
ٍ
يف ال�سماء..
�إىل �أين..؟
قالت:
ب�شر �آخرين..
�إىل ٍ

ك�أ�سُ ِك لن يُراق
•حممد حممود ق�شمر

و�أر�ضني �أخرى..
�إىل ُمعط�شني..
ينادون:..
يا رب ..ماء..

ـ3ـ
و�أنا �أ�شكركم جداً..
لأين والهٌ جداً..
عيني � ٌ
تلوح
ويف
آفاق ُ
َّ
نوح..
و�أنا �أبحث عن ٍ
نوح
وما يف الأفق ُ
مزدلف �آخر..
ويدي تبحث عن
ٍ
يل ٌ
خيط من ال�ضوء على
�أ�ضوائه� ..أم�شي
ويل وجدٌ �أرى يف �ضوئه خيط
هواي
هكذا �أم�شي..
فهل �أم�شي على رجلي
�أم مت�شي يداي..
�أيها الباذخ يف �أ َّوله
الذائب يف �آخره
�سلم على الباذخ ..والذائب..
و�أ�سلم للبدايات �إىل جوع
النهايات
وقلْ �شيئ ًا عرب البوح الذي ي�أكل
عينيك
وعن جوع ال�س�ؤال
و�أفق قبل الليايل
ٌ
ناع�سات
فالليايل
ويد الليل متا�شيني..
ولكن مرح احلال..
ويف زاوية الرواية
�ضوء خافت اللمعة..
والع�ش�ش دواي..
دائم ًا تبحث عن ال �شيئك
الغارق يف قطرة ماءٍ ..
دائم ًا تلهث ..كي تبلغ �أنحاءك
يف لوح امل�ساء..
ويدٌ متتدُّ من ال �شيئك
الغارق يف الوهم..
ويف جرح الهواء..
يا يدي ال تكتبي ما كان
باحل�سبان..
فاحل�سبان �أنتم
�أيها الآهلون..
والباقون يف روحي
ويف بوح مداي..
و�أنا مرتهن للماء والدمع
و�أنتم منتهاي..
�أبد ًا ما كان �إال ما حت ّبون..
وما تبغون من تبع امل�ساء
�أبد ًا ال ي�ستوي �شيئان
يف �ضوء ,,وال نهران
يف تدفاق ماء..
�أبداً� ..أنتم رجائي
ُّ
ينفك يحييني الرجاء
حني ال
اهربي من يديَ الأخرى
�أنا يل يف امللمات يدٌ �أخرى
تغاويني.
ويل غيم ال�شتاء..

مت
ال�ص ِ
ِمن مِيناءِ َّ
حملتُ ِمزود َة ُح ُلمي
الع�شق
قارب
ِ
ويف ِ
بحرتْ
�أَ ْ
ُ
جمداف الأملِ
َ
جبهة الي� ِأ�س
الطم
َ
َّ
وال�شفقُ
الوردي
ُّ
ع�ص ُر َ
�شوقهُ الأماينُّ
َت ِ
عندم يف ك� ِأ�س
ٌ
هر
َّ
ال�س ْ
حتا ُر ح َّب ُ
املطر
ات ْ
وت�ستنفر الق�صيد َة
ُ
احلجر
ذاكر ُة
ْ
�آ ٍه ثم �آه
وجهٌ ُي ُ
قطف من
�شاللِ َّ
م�س
ال�ش ِ
وبوح ال َق َم ْر...
ِ
ُ
ُ
فرحهُ
الوعد
ليل
ِ
يفر�ش َ
أبدي
ال ّ
املجد
خافقة
على
ِ
ِ
� ً
مطر
أغنية ِمن ْ

َ
حب
تنهمر �
أجنحة ٍّ
ُ
فر...
� َ
أ�شجاهَ ا َحد ُو َّ
ال�س ْ
َك َذ َب َمن َ
قال
ُ
احلزينة
جد
قرب ُة ال َو ِ
�أ�ضاعتْ
�أن�شود َة ال ُع ُم ْر..
فها قد �أبحرتْ مقل َتاهَ ا
ً
ني
�
أ�شرعة ِمن حن ْ
رمدي
ال�س
ِّ
يف الف�ضاءِ َّ
الوفاء
ل َع َب ِق
ْ
وح
�إىل ِ�س ِ
حر ال َب ِ
�شف ال ِعناقْ
و َر ِ
وتي َّ
هبي
َ
و�ص َ
الذ ُّ
عا�شق ًا
يو�سو�س ِ
ُ
لن َتذوبي ِفكر ًة
�أو َت�صريي زفر ًة
َفك� ُأ�س ِك املرت ُع
ُح ّب ًاِ ..ع�شق ًا..
َ�أبداً�َ ..أبد ًا لن ُيراقْ ..

موجة هادرة
•فائق مو�سى
الكالم
يندى
ُ

فانهار من حويل الق�صيد

ُ
احلرف فوق �أ�صابعي
وي�ستفيق

و�صار نهر ًا من ع�سل

ِغ َّب البللْ

فاح العبري بوجنتيك
َ

وت�سافر ال�صور القدمية يف

و�ضج يف ال�صمت اخلجل
ّ

م�سامات اجلروح
على جناح الفجر يقتلها امللل
ف�أ�ضم طيفك...
أم�سح الدمع املعتق يف خوابي
� ُ
العني
كالذكرى ..ويغريني الأمل.
••
وو�صلت قبل قوافل الأحالم..
ِ
قبل الريح يف �شعب اجلبل

فخرجت من تيه ال�شرود
�أعانقُ الأنغام..
�أجمعها على وتر ال َغزل
حارت بقافيتي احلروف
وال�صبار
كما يحار الورد ّ
حني يطول بينهما اجلدل
ما زلت �أعت�صر الرحيق
جراحات الأ�سل
على
ِ

والفجر ينده يا بنات النع�ش..

فلت�شربي ك�أ�س العناق..

يا �أرجوحة الأ�سرار!

ولتزرعي قمح الأمل

يا وجع اجلمل

أنت! يا نا َر احليا ِة
يا � ِ

ور�أيت يف عينيك �سر �سعادتي،

وخمرة التاريخ..

و�صدى القبل

من عهد الأول

شعر

الحزن مهنتي
•حيان حممد احل�سن
احلزنُ مهنتي….
أ�شر ُع نوافذي
وعبث ًا � ّ
للنجوم
والأحالم والريح
أهب ذاكرتي
وعبث ًا � ُ
للنعا�س
و� ُ
�سرير الغيم
أفر�ش
َ
بالأ�سرار الزائفة
والغمو�ض الفا�ضح
ها وجعي….
ُ
يلتحف حدائق روحي
ثلج
ب�أ�صابع من ٍ
ورائحة الأمل
تنخر يف عظامي
ُ
ّ
اله�شة
يف عتمة اللحظات ال�شاردة
احلزنُ مهنتي…..
وطقو�سي بدائية
كلما حاولتُ �أن �أخلع
ثياب الرف�ض
من وهني العتيق
�أتعثرّ ُ بال�شرود القاتل
وي�سري يف �شراييني
خد ٌر �أعمى
ٌ
مبهم بال�سواد
ني
أن
�
يجتاحني
ٌ
والرماد
ُ
ويزحف الي�أ�س على قدميه
ّ
كال�شحاذ
عرب دهاليز الرع�شة
ميزّ قُ ف�ضاء الظّ ل
واحلرية
ُ
يرتك اجلرح نازف ًا
راجف ًا
يت�أ ّوه حتت ظلّ املرايا
يهدّ ُه الهذيان
على تخوم العا�صفة
احلزنُ مهنتي…..
وعبث ًا �أفت ُ
ّ�ش يف العراء
عن مالمح موتي
امل�شتهى
الئق
كفن ٍ
عن ٍ
خلامتة انك�ساراتي
يتيم
عن
ٍ
ر�صيف ٍ
يحت�ضنُ خويف الدفني
آثمة
يد � ٍ
عن ٍ
مت�سح غبار عجزي
ُ
و�سهدي
وت�شردي على �أيكة
ّ
الوقت
احلزنُ مهنتي…..
ووحيد ًا يف الهجري
أمللم بقايا خيبتي
� ُ
و�شقائي
متخم بال�صهيل والك�آبة
ٌ
ودروبي حبلى باليبا�س
و�أحالمي….
تتناثر حائرة
ُ
يف ف�ضاءِ العتمة

قصة
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الأبي�ض الجميل
• د .جرج�س حوراين
ملاذا �أ�شفقت على تلك املر�أة؟ ال �أعرف.
.هل كان منظرها املوحي بالب�ؤ�س� ،سببا
ل��ذل��ك؟ �أم دم��وع��ه��ا ال��ت��ي ذرف��ت��ه��ا وه��ي
ترتجى مالكي ،كي يهاودها بال�سعر ،فكل
ما تقدمه له من مال �إمن��ا ا�ستدانته من
جريانها ،لكنه رد عليها بجفاء :ما دمتِ ال متلكني ثمنا
للخروف ،فل َِم ت�شرتينه!� .أجابته ب�صوت متهدج� :أوالدي
الأربعة �أجهل �أين طيرّ تهم الأيام. .الكبري اختفى منذ بداية
الأحداث ومل �أ�سمع خربا عنه ،والثاين رحل مع زوجته �إىل
لبنان ،وال �أدري م�صريه والثالث ترك البيت وركب قاربا متجها
�إىل اليونان ،و�أنا �أ�صلي كل يوم كي يهديه اهلل � ،أما الرابع فهو
يقاتل يف اجلبهة اجلنوبية مع اجلي�ش ،ومل �أ�سمع �صوته منذ
�أكرث من ثالث �سنوات. .وبعد �أال تريدين �أن �أقدم �شيئا �صغريا
هلل �أدعم به �صالتي .قال املالك :اهلل ال يريد من الفقراء
� َّأي هبات� ،إنه يعرف ما يحتاجون ويقدمه لهم جمانا�. .صدره
وا�سع.
ازداد بكا�ؤها وقالت له وهي تن�شج :لكن يف الأحوال كافة
يقول املثل« :طعمي التم بت�ستحي العني» و �ضجر البائع من
ُ
�ضجرت �أنا من ق�سوته� »:أال ي�ستطيع �أن يكون رحيما
نقّها ،و
ُ
�سرت معها مطمئنا ،فرحا بعد �أن تنازل
مع �أح��د؟» .و�أخ�يرا
املالك عن ربع الثمن .كانتْ املر�أة ت�شعر �أنها امتلكت العامل،
وكانت تنظر بني الفينة والأخرى تطمئن �أنني ال زلت �أ�سري
وراءها وتقول يل� :أنت منقذي �أيها الأبي�ض اجلميل ،دمك هو
الطريق لعودة �أبنائي �ساملني.
احلقيقة �إننا نظلم الب�شر� ،إنهم قوم طيبون ،و�إن كانوا
�أحيانا يقومون ببع�ض الأفعال امل�شينة� ،أعتقد �أن ذلك ناجم
عن معتقدات لهم خاطئة ،لكنهم حمكومون بها. .يف الأحوال
كافة هم لي�سوا من ال�صفيح ،هم كتلة من امل�شاعر والأفكار .
.وال ن�ستطيع �أن نغري ما خلقه اهلل ،لقد جبلهم �أ�صال من طني،
ومل يجبلهم من جنوم ال�سماء.
كانت كلما اقرتبنا من ال�ساحة ت�ستعجلني �أكرث وت�شدين
بقوة ،و�أ�شعر بتوتر يدها ينتقل �إىل رقبتي �أُ�س ِّوغ لها ذلك،
�أربعة �أبناء �ضائعون ،لي�س بالأمر ال�سهل .مرة �ضاعت �أختي،
�آه كم كانت جميلة ،اللون الأبي�ض املتداخل مع الأ�سود كان
يزيدها دالال ،مل �أمن ليلة كاملة حتى وجدها الراعي عبود،
يا له من راع طيب ،ي�ست�سلم للنعا�س ،ويرتكنا منرح كما ن�شتهي.
�أمتنى من كل قلبي �أن �أ�صل �إىل ال�ساحة العامة ،حيث يقام
العيد ،لأخدم هذه املر�أة امل�سكينة ،من يدري رمبا يكون اهلل
ويحن قلبه على املر�أة ويعيد
يحب منظر اخلروف وهو يتلوى،
ّ
ابناءها . .الب�شر طيبون ،وي�ستحقون منا الت�ضحية .عندما
و�صلت ُ ال�ساحة ،ووج��دت الأع���داد الكبرية من �أ�صدقائي،
�شعرت بالأن�س ،ولكن ماذا حدث يل مع منظر �أول خروف يذبح،
تعرقت .ما بي؟ ماذا يحدث؟
ارتعدت مفا�صلي ،رجف قلبيّ ،
كيف انهارت �شجاعتي فج�أة؟ اخلوف �شعور طبيعي يبدو �أننا
نحن �أي�ضا مع�شر اخلرفان ل�سنا م�صنوعني من ال�صفيح .مل �أجد
نف�سي �إال وقد �شددت احلبل ،ف�أفلت من يد املر�أة ورحت ُ�أرك�ض
بكل ما �أملك من طاقة. .اخل��وف �شعور طبيعي فلم �أعاقب
نف�سي .دارت املر�أة نحوي  ،تالحقني � ،سمعت �صراخها :اللعني
هرب .دفعت دم قلبي ثمنا له  .ا�شتد عويلها وا�شتد رك�ضي،
ولكن �أحدهم �صوب بندقية نحوي و�أطلق .بالرغم من كل
�شيء الب�شر طيبون .لقد فعل ذلك ا�ستجابة لنداء امل��ر�أة
َ
تهتك ج�سدي
امل�ستغيثة خطرت يل فكرة �سريعة قبل �أن
ُ
الطلقات املتالحقة وترديني قتيال »:هل يقبل اهلل اخلروف
�أ�ضحية عندما يكون ج�سده قد» تخردق» بالر�صا�ص؟

•حممد احلفري

هوازن
يا قبيلة من الن�ساء

يا لهذه امل��ر�أة التي ت�سكن وتقيم يف
�أعماق روحك ،فج�أة طار قلبك �إليها من
دون �أن تكون قد ح�ضرت لذلك �سابق ًا ،
فج�أة �صار احلنني ا�شتعا ً
ال ،نار ًا حترق ما
بني ال�ضلوع.
هوازن !
ك���أن ا�سمها قد خطر على بالك بغتة� ،أو رمبا
�أن��ك مل تعد تذكر �سواها من ن�ساء تلك املدينة
التي تغفو منذ وقت غري قليل على �صوت القذائف
القادمة �إليها من جهات كثرية.
عبت لها مرة عن قلقي من ذلك الأم��ر ،فقالت
رّ
وك�أنها تدخل الطم�أنينة �إىل قلبي :تعودنا على
قدتها من رحم الوجع
ذل��ك .ثم ر�سمت ابت�سامة ّ
وراحت تتلهى كي ال تكمل �إجابتها ب�أ�شياء �أخرى.
ويومها قلت يف نف�سي� :إذا كانت تلك امل��ر�أة قد
�سميت على ا���س��م قبيلة عربية ،فتلك وحدها
قبيلة من الن�ساء اللواتي مل يخلق مثلهن �سوى يف
بالدنا فهن ال�صابرات على اجلراحات والرا�سخات
الناه�ضات مثل كل اجلبال واله�ضاب ،وهن ات�ساع ًا
وام��ت��داد ًا مثل تلك ال�سهول بخ�ضرتها وجمالها
والن�سائم التي تهب على �أرواحنا منها.
ه��وازن! ما الذي ذكرك بها الآن يا رجل؟ هكذا
�س�ألت نف�سك و�أنت قد �أم�ضيت بع�ض ًا من هذا ال�صباح
مع عمار ،ويعرج بكما احلديث �إىل مطارح كثرية
ومل ت�أتيا على �سريتها ،ثم �أكدت له جازم ًا ومنهي ًا
كل نقا�ش ب�أنك لن ت�ستطيع الذهاب معه �إىل املنزل
لأن��ك تركت م��ن خلفك �أ���ش��غ��ا ً
ال كثرية والب��د �أن
ت�سافر الآن من �أجل �أن تعود �إليها ،فهل مكر بك
حني تركك على راحتك وم�ضى؟
الوقت ع�صيب ويرك�ض متجاوز ًا الظهرية فخذ
قرارك و�شرق يف �سفرك قبل �أن تنقطع احلافالت
عن جريانها.
لكن �صوتها ال���ذي ح��ادث��ك قبل قليل و�سكن
�أعماقك ه ّي�ض �أوج��اع��ك الدام�سة حيث نز من
عينيك �شيء ندي بلل روحك قبل جفنيك ،فغدوت
طف ً
ال ممزق ًا تتناهبه احلرية ال يدري ماذا يفعل
معها .و�س�ألت نف�سك جمدد ًا مالك يا رجل منذ تدفق
�صوتها �إليك مثل ماء رقراق طفحت روحك وغ�صت
لأر���ض هجرت منها رغم ًا عنك؟ وم��ن دون �شعور
منك وجدت خطواتك تغرب �صوب ال�ضاحية حيث
ح�سم قلبي معركته وانت�صر على الآخر مني حني
ق��ال :ه��وازن هي �أهلك �أو من تبقى منهم يف هذه
احلرب املجنونة.
كنت �أمتنى يف تلك اللحظات لو �أن �ساقي يعودان
مثلما �أيام زمان ،لو �أن يل جناحني �أطري بهما و�أحلق
عالي ًا  ،لكن لو ال تنفع مع �شظية احلديد املنزرعة
يف �ساقي التي جعلتني هرم ًا يتكئ على �أع�صابه
متو�س ً
ال دربه �أن يكون ق�صرياً.
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طلبت من �سائق ال�سيارة �أن يفتح النوافذ
كي ال يجهز احلزن على قلبي ورحت �أرقب
جانبي الطريق واخل�ضرة املحيطة بهما
والتي متنيت �أن �أق�ضي القليل من الوقت
و�أنا �أجل�س فوقها ،وعندها ندت مني كلمة
تعجب رافقت ت�أوهي وح�سرتي ،وك�أنني �أح�ضر �إىل
املكان لأول مرة.
قال ال�سائق :منذ متى مل ت�أت �إىل هنا؟
قلت :منذ كثري من البعد وال��ع��ذاب والأ���ش��واق
الكامنة بني �ضلوعي.
ثم �صمت و�صمت.
وحني نزلت ورفعت ب�صري نحو الأعلى ر�أيتها
كما عادتها تقف على ال�شرفة ،وجه م�شرق ومدور
وقامة مم�شوقة وابت�سامة ال تفارقها ،من قال �إن
املالئكة ال تهبط على الأر���ض وتقف على �شرفة
منزل؟ من قال �إن ع�شتار قد غادرت موا�سم اخل�صب
دومنا رجعة؟ من قال ذلك فقد �أخط�أ كثرياً� .إىل
جانبها كان يقف �صديقي عمار ويف عينه ابت�سامة
علي.
�شماتة ن�صره التي ال تخفى ّ
رحبت بي ولوحت من بعيد فنك�ست نظري �إىل
الأ�سفل وقد فر الدمع من عيني ،ثم �صعدت الدرج
و�أنا �أم�سح ما نز منهما حيث �سحت باقي الدموع نحو
داخلي لتحوله �إىل مرجل ال يتوقف عن الغليان.
فتح ال��ب��اب ف�سبقها �إ ّ
يل ول��داه��ا زي��ن ولبانة
وحينما عانقتهما �شعرت �أنني قد ا�ستعدت كل
بالدنا ،وحني تقدمت منها وقبلت ر�أ�سها �أح�س�ست �أن
روحي قد ردت �إ ّ
يل ثانية ،وقف عمار ماردا بطوله
الفارع و�سمرته املحببة ي�شري يل بثقة كي �أجل�س يف
�صدر املكان ،كان يف تلك اللحظة مثل قائد انتهى من
تنفيذ ما يريد بعد �أن خا�ض معركته وبال�شروط
التي يريدها ،وكانت رائحة الطبخ ت�شري �إىل �أن
كل �شيء قد انتهى وح�سم منذ ال�صباح ،فقد كانت
هوازن مت�أكدة ب�أنني �س�أح�ضر ومل ي�ساورها �أي �شك
يف ذلك.
وي��ا حل�لاوة الأه��ل وم��ا �أجمل اللقاء معهم بعد
غ��ي��اب ،حيث ي�صبح للقهوة طعم �آخ��ر وللطعام
مذاق خا�ص وللحديث نغم و�سحر ت�ستح�ضر معه
الذكريات ومير الوقت متعج ً
ال نحاول �أن نقب�ض
عليه من دون جدوى فال ن�سلم �أنف�سنا للنعا�س �إال
قهر ًا ورغم ًا عنا ،ولكم كنت �أرجوه يف ليلتنا تلك �أن
يتمهل قلي ً
ال كي ن�ستكمل بوحنا ونبث الأ�شواق التي
ال تتوقف وال تنتهي عند حد فما �أبهاها وما �أروع
�أ�صدقائي زين ولبانة وعمار وهوازن الذين �سهرت
معهم تلك الليلة ،وحني �أيقظتني هوازن �صباح ًا كما
�أو�صيتها ورائحة القهوة تفوح عطر ًا بني يديها كان
وجهها املدور كالقمر ير�سم ابت�سامة ما لها �شبيه،
عندها �سحت الدمعات على وجنتي من جديد ففي
علي �أن �أفارق عائلتي مرة �أخرى.
ذلك ال�صباح كان ّ
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نافذة على العالم

طاغور ر�سول في بهاء ال�شعر والكلمات
منار ٌة للإن�سانية ونهر خالد لل�سالم

• ر�شا ال�صالح
فج�أة ،وف َتح �أوراق��ا جديدة وانفجر كثورة من النور عرب
�سهر الليل عرب ظالم البحرية)
ف�ضاءات كونية وت�أمالت �شعرية
�شرع طاغور �أبواب حمبته على العامل ،والتي كانت الذات
الإن�سانية ه��ي م�صدر لتناغم ه��ذا احل��ب وان�سجامه مع
ال��ذات الإلهية ،لذلك �سار وار�شد من حوله �إىل امل�ضي يف
رحلة اكت�شاف الذات والبحث عن النور الأزيل وال�شفافية
املطلقة ،يف م�سرية �صوفية للو�صول �إىل ال�سماء وذل��ك
للخال�ص من قيود الزمان واملكان وتبديد الظلمات ،خالقا
حالة من اال�ستنارة عند �أبناء جيله وبعده ،مناديا �إياهم
اىل ب��ث امل��ع��رف��ة واحل��ك��م��ة ،م��رك��ز ا على اهمية املحبة
و�أخوية الإن�سان لأخيه الإن�سان ،وان�سجام هذه الذوات
عرب مبد�أ �إحيائي عظيم ي�سمى (اجل�سد الكوين)،
لذلك دعى �إىل ال�صحوة واليقظة ك�شاعر ي�ؤمن ب�سطوع
�شم�س ال�شرق وتقدمه:
(ا�ستيقظ �أيها ال�شرق العريق� ،إن ليل الع�صور املظلم ،قد
دثرك بظلماته الكثيفة ،وبني يقظتك ومنامك ،بددك يف
بحر الن�سيان ،ا�ستيقظ �أيها ال�شرق العريق� ،إن انغام احلياة
املتنوعة قد خفتت فمتى يرق�ص يف نب�ضك من جديد نداء
النور)
عا�صر طاغور احلربيني العامليتني و�شاهد م�صري العامل
و�أمله ولكن ثقته بالإن�سان والإن�سانية ظلت كبرية
(مهما يكن من �شيء فاين لن ارتكب اخلطيئة اخلطرية
 :خطيئة فقدان الإمي���ان بالإن�سان ،والر�ضوخ للهزمية
التي حاقت بنا يف الوقت احلا�ضر على اعتبارها نهائية
وحا�سمة ،ب�لا �س�أظل �أتطلع ب���أم��ل �إىل حت��ول يف جمرى
التاريخ ،وبعد ان نتجنب ه��ذه الغيمة اجلاثمة وت�صفو
ال�سماء ثانية وتهدا  .رمبا بزغ الفجر من جديد من �أفقنا
هذا� ،أفق ال�شرق ،حيث ت�شرق ال�شم�س  .وتهب روح الإن�سان
التي مل تهزم لتقوده من جديد �إىل طريق ،طريق التقدم
رغم كل العوائق ،لي�سرتد تراثه ال�ضائع).
ب�ستانه احلب
(للحب مقدرة على �أن ي�ستخل�ص املتعة والبهجة من
الأخطاء ومن عدم التنا�سق وال�ضجر والعجز كحب الأم
عندما ين�ساب فيا�ض ًا كلما �أخط�أ طفلها اخلطو )...
هو احلب ب�ستانه ومرتعه الذي ي�ستمده من احلب الإلهي،
والذي يعتربه و�سيلة للو�صول �إىل الكمال اجلميل يف الروح
االن�سانية ،التي ت�سمو فقط باحلب،
ا�ستطاع �أي�ضا �أن يج�سد احلب ويتغنى به للمر�أة التي
اعتربها �أ�سا�س املجتمع وانبعاثه ووالدته ،لذلك ال يجوز
ظلمها وقهرها فهي كالطبيعة حبها من ذات احلب� ،أحب
ط��اغ��ور زوج��ت��ه و�أجن���ب منها  3اط��ف��ال وكتب لها وتغنى
بفرحتها قائال :
لقد هلت الفرحة من جميع �أطراف الكون لت�سوي ج�سمي،
لقد قبلتها �أ�شعة ال�سموات ،ثم قبلتها حتى ا�ستفاقة احلياة
وداعبت مو�سيقى الأ�شياء كلها اع�ضاءها لتمنحها �أهاب

مفكر ًا ك��ان ولكنه الإن�����س��ان بامتياز� ،شاعرا يغني
كان مبو�سيقى وب�إيقاع رق�صة �سرية تعزف على وتر
الإن�سانية ،هو ذاك الر�سول الذي بث يف نفو�س دعاته
ع�شق احل��ي��اة و�أل��ق��ه��ا ،ت��واق��ا اىل ر���س��م الأحا�سي�س
الرائعة الهادفة �إىل املحبة واحلق واجلمال الأبدي
.ه��و نف�سه ال��ذي ا�ستحق م��ا لقبه ب��ه غ��ان��دي قائال
عن طاغور �أن��ه ((منارة الهند))،املنارة التي وجهت
كل املحيطات واملبحرين بها للو�صول اىل مرافئ ال�سالم
وال�سكينة بو�صف املبحر هو الإن�سان ذاته ،الإن�سان الذي
ا�ستحق القيمة ال�سامية العليا يف هذا الكون .
يقول ط��اغ��ور ال�شاعر يف و�صيته وه��و يلفظ �أنفا�سه
الأخرية (�أمامك �أيها البحار� ،أمامك حميط ال�سالم ،ادخل
بقاربك وارفع �شعار الذهاب نحو ال�سالم)
ول��د طاغور الر�سول يف مدينة (كلكتا) يف � 7أي��ار عام
 1861م ،يف عائلة تنتمي اىل ال��دي��ان��ة الرباهمنية
وامل��ن��غ��م�����س��ة يف ال��روح��ان��ي��ة ،اخ����ذ ع��ل��وم��ه م���ن وال���ده
و�أ���ش��ق��ائ��ه ،در����س لغتهم ال�سن�سكرتية و�آداب��ه��ا �,أر���س��ل��ه
�أب���وه �إىل ل��ن��دن وع��م��ره الي��زي��د ع��ن � 16سنة ليدر�س
م���ادة ال��ق��ان��ون ،لكنه ت��وج��ه يف اه��ت��م��ام��ات��ه �إىل الأدب
ودرا�سة ال�شعر ،فنهل من الثقافة الغربية وبخا�صة �شعر
�0شك�سبري ،وملتون و�شيلي)وغريهم فعاد �إىل بالده الهند
حممال برثوة �أدبية و�شعرية ا�ستطاع �أن ي�ستثمرها يف �أدبه
و�شعره ب�أبهى ال�صور والأو�صاف واملعاين .
اجلمال .
تعر�ض طاغور �إىل امتحان م���ؤمل ج��دا جتلى بفقدانه
ومل يتوقف احلب عنده عند حدود املر�أة بل ج�سد حبه
املبكر لأمه وزوجته ال�شابة،لكنه ا�ستطاع �أن يحول �آالمه
للوطن ،من خالل ر�سالته الوطنية التي تقوم على م�ساواة
وحزنه هذا �إىل ق�صائد ومو�سيقى وفن ،مل ي�شهدها الأدب
الإن�سان بكل �أطيافه مع الإن�سان �أينما ك��ان ،من خالل
ال�شرقي من قبل وال �شبيه لها ،حيث ا�ستحق جائزة نوبل
ل�ل�آداب عام  1913عن ديوانه (قربان الأغ��اين) والذي
االعرتاف بحقوقه و�إزالة كل �أ�شكال الظلم والقهر والآثار
ت�برع بقيمة اجل��ائ��زة امل��ادي��ة اىل املدر�سة التي �أن�ش�أها
النف�سية التي تركتها احل��روب والنظريات العن�صرية،
والتي �سميت (مرف�أ ال�سالم)
مو�سعا الطريق �إىل �إ�شراقة احلرية ومقاومة كل �شكل من
ال
:)andr
(Breton
الفرن�سي
ق��ال عنه ال�شاعر
�إ�شكال اال�ستعمار واال�ستبداد
يوجد �شاعر يف العامل ا�ستطاع �أن يج�سد احلزن يف �شعره
يناجي وطنه قائال :
كما فعل طاغور
�إي��ه ي��ا وط��ن��ي اط��ل��ب �إل��ي��ك اخل�لا���ص م��ن اخل��وف .....
الطبيعة
مع
وتكامل
توحد
اخلال�ص من وقر الع�صور التي حتني را�سك
والتي
النقاء
اخلال�صة
إن�سانية
ل
ا
الذات
عن
التعبري
لعل
هكذا عا�ش طاغور منت�صرا �سواء كان �شاعرا �أم م�سرحيا
ت�ستمد جمالها و�صفائها من الأم الطبيعة لالنتقال �إىل
�أم قا�صا �أم وم�ستريا ،ليدخل ت��اري��خ الإن�سانية ويحرز
حالة االرتقاء والتجلي ،هي �إح��دى املبادئ الكربى التي
اخللود فيها للأبدية ،تاركا نتاجا فريدا نوعا وكما من كل
نتلم�سها يف �شعر طاغور ،حيث اعترب �أن الطبيعة هي �إحدى
�إ�شكال الفنون والإبداع
جتليات اهلل حيث ينت�صر بقوتها اخلري على ال�شر مهما بلغ
وال��ت��ي تتجلى ب��دواوي��ن��ه ال�شعرية ك��ق��رب��ان الأغ���اين
ال�شر من قوة خارقة ،لذلك امتزج بالطبيعة وامتزجت به،
وب�ستناين احلب وكتابه الكمال وغريها
كان عا�شقا لها ،يفي�ض باحلب يف قلبه كلما ر�أى زهرة �أو
لذا كان ح�صاده ( 11م�سرحية �شعرية 3 ،م�سرحيات
وردة كلما �سمع و�شو�شة الن�سيم ،ليرتجم هذا احلب ب�أبهى
راق�صة 4 ،م�سرحيات هجائية �ساخرة 12 ،رواية) وعدة
ال�صور ال�شعرية يقول:
جملدات من الق�ص�ص الق�صرية وكتب من اال�سفار والذكريات
(�أيتها الأر���ض العظيمة ،ما �أكرث ما �أح�س�ست بالرغبة
�إ�ضافة اىل تقدميه ع��دة معار�ض فنية ب�صفته ر�سام
لالن�صهار فيك)
لذلك كانت الطبيعة ب��ر�أي��ه م�صدرا للخري واخل�يرات
�شغف بفن الر�سم وجاب بلوحاته عدة بلدان ،م�ؤكدا �أهمية
ال���ت���ي ت���ق���دم ل�ل�إن�����س��ان
الفن النت�صار احلب والكون
وت�ساهم يف تقدمه ،لذلك
يقول طاغور (الفن مياثل احلب كونه
احتج على زم��ن الق�سوة
غري قابل على التف�سري).
واحل��روب وعلى تعديات
غادر طاغور احلياة �أي�ضا منت�صرا ففي
الب�شر عليها داع��ي��ا �إىل
عام 1918ارحتل بج�سده �صامتا و�أ�سدل
اال�ستمتاع بجمالها ،كون
فجع رئي�س التحرير وع�ضو املكتب التنفيذي لالحتاد ال�شاعر حممد حديفي بوفاة املوت على جفنيه ال�ستار ،لكنه مل ميت
ح�ضورها يهب �إرثا روحيا
�إال ب��وق��ار ،وع��ا���ش ن��ه��را خ��ال��دا ي�سقي
وقيم ح�ضارية متتد عرب
�أخيه.
احلياة مبنابع عطائه الالحمدود ،ويبزغ
الأزمان وتتجاوز احلدود
رئي�س احتاد الكتّـاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي يتوجهون �إليه بخال�ص العزاء .يف العقول فجر ال�سمو ،من خالل نتاجه
اجلغرافية يقول
راجني من اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته وي�سكنه اجلنة ،ويلهم �أهله وذويه املعجون باملعاين ال��وج��ودي��ة واملمتلئة
(تعال �أيها الربيع ،يا
باملثالية والروحانية .
ع�شيق الأر�����ض امل��ت��ه��ور،
ال�صرب وال�سلوان.
هو �إذا داع للحب ر�سول للإن�سانية التي
اجعل قلب الغاب يت�شوق
خلدته كما خلد هو �إن�سانها ،هو املر�شد
للتعبري عن نف�سه ،تعال
و�إ ّنا هلل و�إ ّنا �إليه راجعون يف الأر�ض و�سفريا لل�سماء ب�شعره امل�صلى
مع هبات الرياح القلقة،
وغنائه االن�سيابي.
ح��ي��ث ت���زه���ر ال�ب�راع���م

تعزية

قضايا وآراء
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غنو�سيولوجيا �أبي�ستيمولوجيا
(�شرق – غرب)

13

• د .معن النقري
�أري��د يف �سياق املو�ضوع املبحوث �آنف ًا لفْت االنتباه �إىل
ت�أثري اللغة على الثقافة القومية وعلى الفكر الوطني
�أي�ض ًا ،فمفردات :الذاتي ــ  SuBjectبالإنكليزية لها
معنى �آخر هو املادة �أو املو�ضوع �أو املق َّرر الدَّ ْر�سي �أي�ض ًا،
ً
واملو�ضوع هو  oBjectكمقابل للإثنني مع ًا ،فهو ُمعا ِر�ض
للذاتي ــ من جهة ،وم�شابه للمادة /املو�ضوع /املق َّرر
جهة �أخرى ،و�ستحتاج للتمييز بينهما الإي�ضاح
در�سي ًا ــ من ٍ
�أن هذا الأخري مو�ضوع واقعي وجودي �أنطولوجي� ،أ َّما الأ َّول
فهو �أي�ض ًا مو�ضوع ولكنَّه َد ْر�سي/معريف/علْمي ،ويتداخل
املو�ضوعان في�صري كل منهما مو�ضوع ًا (�إ َّما وجودي ًا �أ ْو معرف ّي ًا)
يف خ�صائ�ص الإنكلزية ذاتِها ،و�ستحتاج لتفريق معن َي َي الذات
 SuBjectواملو�ضوع � SuBjectإىل احلديث عن الأول كذات
واعية عارفة عاملة متعلمة ــ كذات داخلية فاعلة�...إلخ لأنها
مبعنى �آخر ــ مو�ضوعي
الكلمة ذاتها بهذا املعنى للكلمة ذاتِها
ً
(و�إن يكن املو�ضوع معرفي ًا) .وهكذا �أ�ستطيع الزعم �أن هذه
اخلا�صية اللغوية يف الإنكليزية �أثَّ��رتْ على مدى قرون على
َّ
حمل الواقع/الوجود
�إحالل الذاتي /الد ْر�سي املادي املعريف
الأنطولوجي يف كثري من الفل�سفات والإن�شاءات الفل�سفية
واملدار�س واملذاهب الإنكليزية/الربيطانية فالأنكلوفونية/
الأنكليكانية ،ونادر ًا ما يفطن املحلِلون والنقاد �إىل هذا امل�ؤثِر
الب�سيط والوا�ضح واملفهوم منطقي ًا من الآث��ار اخلف ّية للُّغة.
ويف لغات �أخرى كالرو�سية �أي�ض ًا جند املو�ضوع� :أو ْبييكْتْ ــ
 OδbekTمقابل  ،OBjectوالذات� :سو ْبييكْتْ Cyδbekt
أمر هنا وتكون الأمور وا�ضحة
مقابل  ،SUBjectوينتهي ال ُ
يف تقابل املو�ضوع والذات وتعار�ضهما وتفاعلهما�...إلخ يكون
وا�ضح ًا �أين وما هو املو�ضوع و�أي��ن وما هي ال��ذات ،وال يوجد
معنى �آخر للكلمة الرو�سية املقابلة لكلمة الذات الإنكليزية،
�أي �أنها ذات مون ْودالل َّية ــ وحيدة املعنى ــ وال تفيد �أب��د ًا يف
معنى ث��انٍ (كنظريتها الإنكليزية) معنى املقرر �أو املو�ضوع
ً
الدر�سي ،لأن هذا الأخ�ير له يف الرو�سية كلمة �أخ��رى هي:
تيما ــ ( Theme = TeMaما ي�س ّميه ُ
بع�ضنا الت ّيمة،)...
ً
ً
فهذه هي املادة/املو�ضوع /املق َّرر (د ْر�س ّي ًا /معرفيا/علميا...
�إلخ) مما ال يرتك جما ًال للتداخالت الإ�ضافية واالرتباكات
واال�شتباكات بني املو�ضوعي والذاتي ،عندما ت�ستخدم اللغة
الأخ���رى ــ الإنكليزية ــ َ
َ
لنقي�ضني :الذاتي،
ذات امل�صطلح
واملو�ضوعي (معرفي ًا) ــ  : SuBjectالذات العا ِرفة واملادة/
املو�ضوع/املق َّرر «د ْر�سي ًا» ،مما تلج�أ للتعبري عنه لغة �أخرى
كالرو�سية با�ستخدام م�صطلح �آخر �أي�ض ًا ــ لكنه بدوره خمتلف
متام ًا عن م�صطلح «الذات» ــ وهو « ْبريدْ ِم ْيتْ » ــ .пpeDMet
�أزع��م �أن كثري ًا من التداخالت وتبادل الأدوار الفكرية
الإيديولوجية قد ح�صل بني الغرب وال�شرق حتى يف ذروة
احل��رب ال��ب��اردة ،لكنه تبا ُدل �أدوار مكتوم �صامت غري مع َلن
وال مع َ
للر�صد والد ْر�س ،يف مثايل ال�سابق
رتف به وال خا�ضع ْ
قدَّ متْ ر�أي ًا لفيل�سوف/بروفي�سور «�سوفييتي» ينزع ركن ًا �أ�سا�س ًا
يف مادة/مو�ضوع الفل�سفة ،كما فه َمه زم�لا�ؤه يف غالبيتهم
ال�ساحقة وكما ُفهِم مدر�سي ًا/كال�سيكي ًا يف الفل�سفة املارك�سية
حاالت
دهراً ،...وال �أحد �أ�شار �إليه �أو �إىل كثري من �أمثالِه ويف
ٍ
�أخ��رى موازية مناظرة �شديدة التعدد والتنوع على �أن��ه �أو
رجعيون �أ ْو مارقون �أو بورجوازيون
�أنهم مفكرون وفال�سفة ْ
�أ ْو موالون للغرب�...إلخ ،يكفي �أن يكون �أحدُ هم ْ
«ع�ضواً» يف
املجتمع اال�شرتاكي ال�سوفييتي ،وقد «ميرق» بعدَ ها �أكرث من
نظرائِه الغربيني بال �ضجيج وتكون �أقواله و�آرا�ؤه م�سكوت ًا
عنها� ،أو تنت َقد �أو تق َّوم ب�أ�سلوب ْ
آراء
منذجةِ نق ٍْد �
إ�سقاطي ل َ
ّ
و�أفكار غربية م�شابهة من ذات الطراز واملوا�صفات فت�صبح
�أ�شبه باحلرب العقائدية/الإيديولوجية الداخلية و�أقرب
منها �إىل االت�صاف باخلارجية ،وحرب ًا باردة فكرية حملية
جناحني ــ �شرقي وغربي ،يف حني قد
�أك�ثر منها دولية بني
َ
ي�أتي فيل�سوف �أو مفكر غربي ب���آراء وط��روح��ات وت�صورات

كثري من التداخالت وتبادل الأدوار الفكرية
الإيديولوجية قد ح�صل بني الغرب وال�شرق
حتى يف ذروة احلرب الباردة ،لكنه تبا ُدل
�أدوار مكتوم �صامت غري مع َلن.
ال�شرق مما �شهدناه منذ قليل
�أقرب �إىل مدر�سيات وكال�سيكيات ْ
لدى بروفي�سور من جامعة مو�سكو الر�سمية و�أبعد منه عن
الت�صورات الغربية ،لكنَّ الت�صنيف يكاد ال يهتزّ وال يتخلخل:
ذاك غربي بورجوازي وو�...إلخ ،وهذا �سوفييتي ا�شرتاكي...
�إلخ ــ الغرب غرب وال�شرق �شرق؛ وهذا الكالم والتقومي لي�س
حم��ور مادة
نظري ًا جتريدي ًا ،بل �س�آتي مبثالٍ غربي يف ذات ْ
ومو�ضوع الفل�سفة ملقارنتِها مع ما �سبق وق��دّ م هنا ،لنعرف
�أن��ه �أق��رب من بروفي�سور مو�سكو �إىل الت�صورات ال�شرقية
ال�سوفييتية املارك�سية ويف ذات الزمن والفرتة.
و�سنجد �أنه يبقي ركنَ املنطق وال ي�ست ْبعده كزميلِهِ ال�شرقي
مع �إبقائه ــ �أو �إق���را ِره ــ �أي�ض ًا للركنَني الآخرين املع َتربين
أ�سا�سني �أ�صل ّيني.
ال�شرق ــ � َ
بدورهِ ما ــ كما يف ْ
امل�ؤلِف الغربي هو «�آ .ر .لي�سي» ــ  LACEY A.Rوكتا ُبه
بو�ستون....
هو «الفل�سفة املعا�صرة :مقدمة/مدخل» �صادر يف ْ
عا َم )1(1982
«لي�سي» ه��و م��در���س يف جامعة لندن وم���ؤ ِّل��ف «القامو�س
الفل�سفي» �أي�ض ًا(.)2
ميه �أنَّ هدف عمِلهِ هذا هو الإ�ضاءة على
وهو ين ِّوه يف تقد ِ
كيفية �إجابة الفال�سفة الأنكلوفو ِن ّيني («�إنكليز ّيي اللغة»)
املعا�صرين على امل�سائل/الأ�سئلة التي ي�ضعونها وكيف كانوا
ِ
يفهمون م��اد َة /مو�ضو َع الفل�سفة ومه ّماتِها على مدى �أربعني
عام ًا م�ضت (قبل �إ�صدار الكتاب طبع ًا ــ �أي ما يعادل :منذ
الأربعينيات) ..و ُيتابع :قائمة امل�سائل الفل�سفية ال تنتهي،
أ�صعب حت��دي��داً ...وي��رى امل�ؤلِف �أن
وكلَّما تقدَّ م الأم ُ��ر �صار � َ
الفل�سفة كاخت�صا�ص َ
«ق ْبلي» تختلف وتتمايز عن العلوم
بوجه عام وت�ستقِل
االختبارية وعن العلوم املحدَّ دة امللمو�سة
ٍ
عنها ن�سب َّي ًا ،وي���رى اخ��ت�لاف��ات الفل�سفة ع��ن ه��ذه العلوم
التخ�ص�صية املحدَّ دة يف ما يلي )1 :لي�س يف الفل�سفة َتزا ُيد
معرفة «تراكمي» (ا ِّدخاري/كومولْياتيفي)؛  )2مِن َ�صفات
وخ�صائ�ص الفل�سفة املم ّيزة «اال�ستجابة الذاتية» ،العلوم كافة
تتطلب وجود ميت ْاعِ لْم لها (ما َبعد علم)� ،أ َّما الفل�سفة فهي ذا ُتها
ميتاْعلْم ( َب ْعد علم) لِذاتِها (بالن�سبة لذاتِها) ..انتهى .و�أريد
التذكري من جهتي �إىل تو�صيفي للفل�سفة بهذه اخل�صائ�ص كما
هي هنا :الفل�سفة كما َبعد علْم (ميتاْعلم) �أو كفل�سفةِ فل�سفة
�صفحات م�ضتْ مِن هذه التدْ وينات اليوم ّية.
راج��ع
ٍ
�ضمن ًا ــ ْ
كلمة حقّ و�صدْ ق ما كتبتُه �س َبق االطال َع على هذا الر�أي ،الذي
كتب ومن�سجم ًا معه ،فالر�أْيان م�ست ِقالّن وغري
َجاء مطا ِبق ًا لمِ ا َ
مرتابطني �سبب َّي ًا بينهما.
�ير
��ش
�
�
أ
الفل�سفة
��ادة
م
��و���ض��وع/
م
يف
أي���ه
مت��ه��ي��د ًا لعر�ض ر�
ُ
�إىل �أن ال�شرق مل يكن ي�ستخدم �أو يتمثل ذات��ي�� ًا م�صطلح
«�أب�ستمولوجيا» يف منظومةِ م�صطلحاتِه املعترَ َ ف بها واملتع َارف
عليها ،بل م�صطلح «غنو�سيولوجيا» مقا ِب ًال له وبدي ًال عنه ،كما
�أن نظرية املعرفة غربي ًا  Theory of knowledgeكانت
بكلمات من اللغة احلية احلالية تفيد
ذاتها فعلي ًا يف ال�شرق
ٍ
بتدقيق �إ�ضايف يف ال��دالالت معنى :نظرية حت�صيل املعرفة
التعرف (�أو اال�ستعراف) ــ تيوريا بوزْنانييي ــ
�أ ْو نظرية
ُّ
م�صطلحي
بني
الغرب
بادل
وكما
Teopuя؛
пoЗHαHuя
َ
وجل
«اب�ستمولوجيا» و«نظرية املعرفة» بال َح َرج وال َ
خجل وال َ

ال�شرق مع
�شيء واحد ،كذلك فعل
على �أنهما
ال�شيء ذا َته �أ ْو ٌ
ُ
ْ
التعرف/اال�ستعراف»
م�صطلحي «غنو�سيولوجيا» و«نظرية
َ
ُّ
ومبعنى واحد
واحد
�شيء
ِه
ت
أدبيا
�
و
ِه
ت
مرجعيا
ِر
ئ
�سا
فهما يف
ً
�أي�ض ًا� ،أي �أن امل�صطلحات املتكافئة غربي ًا ــ �شرقي ًا (يف �أوروبا
ولغاتِها املتقابلة جغرافي ًا) هي بالنتيجة اب�ستمولوجيا =
غْ نو�سيولوجيا؛ كما �أن نظرية املعرفة = هي ذا ُتها نظرية
التعرف/اال�ستعراف مع تدقيقات تعميق َّية.
الآن �أ�ستطيع تقدمي �شذرات مِن ت�ص ُّور «لي�سي» عن مو�ضوع/
مادة الفل�سفة للمقا َرنة ،وهو يويل اهتمام ًا وانتباه ًا عظي َمني
لمِ �سائل املنطق :املنطق �أحد �أركان الفل�سفة [ �إنني مذهول
ً
�صراحة من تطا ُبق حتى الكلمات وامل�صطلحات والتعبري
والتو�صيف مع ما د َّو ْن��تُ اليوم ،يا لل َعجب ــ د .م.ن] .وعلى
الأقلّ الفل�سفة الأنكلوفو ِن َّية (�إنكيزية اللغة) املعا�صرة� ،أما
الركيزتان الأُخْ َريان فهما االب�ستمولوجيا واالنطولوجيا (�أو
امليتافيزيقا)( .)3وهذه الأق�سام الأ�سا�سة الثالثة للفل�سفة
ت�شكِّل �أ�سا�س فروعِ ها الباقية ً
كافة :الإيتيكا (علم الأخالق)،
إي�ستيتيكا (علم ا َ
جلمال)،
وفل�سفة العلْمَ ،
وفل�سفة التاريخ ،وال ْ
والفل�سفة ال�سيا�سية واالجتماعية ،وفل�سفة الوعي ،وفل�سفة
اللغة .وهذه كلها تفرعات وت�ش ُعبات من القاعدة الثالثية
الأ�سا�س ،ومن �أقربها �إىل القاعدة و�أ�شبهِها بها يف اخل�صائ�ص:
الإيتيكا (علم الأخ�ل�اق) وفل�سفة ال��وع��ي .وي���ؤكّ��د لي�سي
ناطق ًا با�سم الفال�سفة الأنكلو لغو ّيني بعا َّمة :هذه خارطتُنا
للفل�سفة ب�أركانِها الثالثة ــ املنطق ،وااليبي�ستمولوجيا،
وامليتافيزياء(.)4
و�إذا علْمنا املق�صود من ميتافيزيقا/ميتافيزياء( )5على
�أنه الأنطولوجيا عند «لي�سي» كما ذكر ،و�أن الإيب ْي�ستمولوجيا
ْنو�سيولوجيا �شرقي ًا ،واملنطق هو ذا ُته
غربي ًا هي ذا ُتها الغ ْ
املنطق ،نح�صل على ثالثي وعلى �أركان هي ذا ُتها يف الأدبيات
ال�شرقية املارك�سية الفل�سفية/الفكرية ...وه��ي :املنطق،
والغنو�سيولوجيا ،واالنطولوجيا؛ وهي جميع ًا ال تزيد على
ركني الأنطولوجيا
�صاحب
«فريييه» ــ «االيبي�ستْمولوجي»،
ِ
ّ
والإيبي�ستمولوجيا للميتافيزياء (والتي هي عنده ذاتها
الفل�سفة ككل بكل مك ّوناتِها ومنها الأنطولوجيا جزئي ًا� ،أي
�أن امليتافيزياء عند فري ْييه هي الفل�سفة بينما عند «لي�سي»
هي االنطولوجيا هنا ،وعند غريهِ م ــ كما نعلم ــ هي عك�س
الديالكتيك وهي مذهب �سكوين )...ــ ال تزيد عليه �إ ّال املنطق/
لوجيكا كرك ٍْن ثالث م�ضاف �إىل ر ْكن َّي فريييه التقليد َّيني.
1-LACEY.A.R. Modern
Philosophy, an
introduction. - Boston etc.: ….1982. - VII,
.…246p
LAcey A.R. A dictionary of philosophy. - L 2
.N.Y., 1976. - VII, 239p
�راج�ع��ات ـ�ـ  pЖـ�ـ بالرو�سية :العلوم املجتمعية
ـ�ـ ميكن النظر يف جملة م� َ
يف اخل� ��ارج ـ �ـ �سل�سلة  3ـ �ـ ال�ف�ل���س�ف��ة وع �ل��م االج �ت �م��اع ،ال �ع��دد  1ع ��ام 1984
(ع� ،)1984/1ص 16ــ .21
 - 3ت��و َرد امليتافيزيقا/امليتافيزياء ،هنا ،مبعنى ويف مكان الأنطولوجيا
وه��ذا �أح��د ت��أوي�لات امل�صطلح ال��ذي ي�صري يف ت��أوي�لات �أخ��رى بداللة الفل�سفة
كلها وم�ع�براً ع��ن الفل�سفة وب��دي�ل ً
ا عنها ،ويف ت��أوي��ل ث��ال��ث (مارك�سي ج��ديل)
امليتافيزيقا/امليتافيزيك طريقة معرفية قا�صرة �سكونية معاك�سة وم�ضادة
أتق�صد �إيراد امل�صطلح كما تتعامل
للطريقة اجلدلية/للديالكتيك� ،إنني غالباً � َّ
معه الثقافة العربية ب�أكرث �أ ْو كاف ِة تنويعاتِه وا�ستخداماتِه الفعلية لإي�ضاح
الفروق «الزائفة» ولت�صبح «زائلة» بدل التوهم �أنها �أ�شياء خمتلفة ومن عوامل
متباعدة ،واملثال هنا هو :ميتافيزيقا/ميتافيزياء/ميتافيزيك...
 - 4امل�صدر ال�سابق.
 - 5مالحظتنا ال�سابقة.
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الأب �إليا�س زحالوي م�ؤ�س�س جوقة الفرح

• عي�سى فتّوح

ولد الأب �إليا�س زحالوي يف  1932/12/21يف
دم�شق التي ق�ضى فيها طفولته ،ودر���س فيها حتى
ع��ام  ،1945ثم انتقل �إىل مدر�سة «القدي�سة
حنة» يف القد�س.
يف عام  1946انتقلت املدر�سة كلي ًا �إىل بلدة
«ري��اق» يف البقاع بلبنان ،حيث وا�صل الدرا�سة
حتى نال ال�شهادة الثانوية اللبنانية والفرن�سية
مع ًا.
يف عام  1952عاد �إىل القد�س لدرا�سة الفل�سفة
وال�لاه��وت يف معهد «القدي�سة حنة» ال��ذي �أ�صبح
ب���إدارة «الآب��اء البي�ض» ،ويف عام � 1955سافر �إىل
فرن�سا ملتابعة درا�سته ،فدر�س علم نف�س الأطفال.
ويف عام  1956عاد �إىل معهد «القدي�سة حنّة» حيث
تبنى نهج ًا جديد ًا يف احلياة الكهنوتية اكت�شفه لدى
كهنته «جمعية الربادو» التي كان قد �أ�س�سها القدي�س
«�أنطوان �شفرييه» الفرن�سي يف مدينة «ليون» يف القرن
التا�سع ع�شر ،وكانت غاية هذه اجلمعية التن ّزه عن
املال ،وخدمة الفقراء ،والعي�ش امل�شرتك بني كهنتها،
وقد القت دعوته تلك جتاوب ًا كبري ًا ،وباتت جمعية
«برادو ال�شرق» اليوم ت�ضم �أربعني كاهن ًا من خمتلف
الطوائف الكاثوليكية يف �سورية ولبنان والأردن
والعراق و�إيران وم�صر.
�سيم كاهن ًا يف  1959/7/5وع�ين م�شرف ًا على
التعليم والإدارة يف «املدر�سة البطريركية» ببريوت،
وعني يف دم�شق،
حيث خدم ثالث �سنوات ،ثم ا�ستقال ُ
حيث ُك ّلف ب�إدارة «جوقة بطريركية الروم الكاثوليك»
وبالتعليم الديني يف بع�ض مدار�سها ،واختار االن�صراف
بالدرجة الأوىل �إىل خدمة ال�شبيبة.
يف عام  1962كتب �أول مقال له بعنوان «�أجمودٌ �أم
متجيد؟» مل ين�شر حتى عام  1966يف جملة «امل�سرة».
يف عام  1968كتب م�سرحيته الأوىل «ليتك كنت
هنا» التي عالج فيها هجرة الأدم��غ��ة التي �أخرجها
املرحوم �سمري �سلمون ،ويف العام نف�سه كلفته ال�سلطات

• حممد خالد اخل�ضر
�أدب���اء �سوريون وفل�سطينيون تالقوا
بنتاجاتهم يف امل��ه��رج��ان الأدب���ي “معا
حتى االنت�صار” الذي انطلقت فعالياته
يف خميم جرمانا بدم�شق وذلك يف ت�ألق
�أدبي اعتمد االلتزام الوطني يف منهج
الن�صو�ص التي �ألقيت.
ويف كلمة احتاد الكتاب العرب �أ�شار
ال��دك��ت��ور ن�ضال ال�صالح رئي�س االحت��اد
�إىل �أن ثقافة املقاومة يف �سورية �شهدت
م�ساهمة م�ؤثرة لكتاب و�شعراء فل�سطينيني
ال��ذي��ن اع��ت�بروا �أن ك��ف��اح ال�����س��وري�ين �ضد
الإره��اب وت�صديهم للم�ؤامرة جزء �أ�سا�سي
من ق�ضيتهم وجتلت هذه امل�ساهمة يف غري
جن�س �أدبي.
ور�أى نائب رئي�س حركة فل�سطني حرة
عبد ال��ق��ادر حيفاوي يف كلمة مماثلة �أن
م��ه��رج��ان معا حتى االن��ت�����ص��ار ���ص��ورة عن
تالحم ن�ضال ال�شعبني ال�سوري والفل�سطيني
و�إميانهم و�أدبائهم يف الطليعة بدور الثقافة
يف تر�سيخ املقاومة يف الوعي اليومي.
و�ألقى ال�شاعر الفل�سطيني �أحمد عموري
ق�صيدة با�سلوب ال�شطرين معربا عن حبه
لدم�شق وع���ن دوره����ا يف حت���دي الإره����اب
�إ�ضافة �إىل ن�صو�ص �أخرى فقال”..و�ضحكة
وردة بال�شام ترمي � ..سناها يف قوامي�س
الف�ؤاد كفردو�س تزف خلودها يف  ..تواريخ
ال�شذا فوق العباد”.
�أم��ا القا�صة دمي��ة داوودي ف�ألقت ق�صة
بعنوان “�شكوال طحني” فبينت فيها امل�آ�سي
االجتماعية التي خلفها االرهاب من �أزمات
و�آالم الفتة �إىل �أن الإ�صرار وال�صرب هما
�أف�ضل و�سيلة للحياة الكرمية ب�أ�سلوب
ق�ص�صي مكتمل الأ�س�س.
على حني ج��اءت ق�صة ���س��وزان ال�صعبي

الكن�سية ر�سمي ًا التفرغ خلدمة ال�شبيبة اجلامعية.
يف عام  1969ن�شر يف دم�شق كتابه الأول «عرب
م�سيحيون �أو مولد �إميان» الذي عالج فيه �أبعاد االلتزام
العربي امل�سيحي.
قام من متوز � 1969إىل �آخر �آب  1970مبهمة �أمانة
�سر البطريرك «مك�سيمو�س اخلام�س حكيم» ،وقد
�أم�ضى معه ثالثة �أ�شهر ،ورافقه يف زيارته الأرجنتني
والربازيل وفنزويال ،والواليات املتحدة الأمريكية.
يف عام  1971ن�شر يف بريوت كتابه «حول الإجنيل
و�إجنيل برنابا» ،بعد �أن نال املوافقة عليه من وزارة
الأوق��اف ال�سورية ،ويف العام نف�سه ن�شر م�سرحيته
الثالثة «املدينة امل�صلوبة» التي عالج فيها احتالل
�إ�سرائيل للقد�س ،وق��د طبعتها وزارة الثقافة عام
ُ ،1973
وقبل بعد ن�شرها ع�ضو ًا يف احتاد الك ّتـاب
العرب بدم�شق.
يف ع��ام � 1973أ�س�س مع �صديقة املخرج الراحل
�سمري �سلمون ،وم�ساعده حممد �سعيد احلم�صي فرقة
«هواة امل�سرح الع�شرون» ،وقدّ م العديد من امل�سرحيات
منها «امل�سيح ي�صلب م��ن ج��دي��د» للكاتب اليوناين
«نيكو�س كازانتزاكي».
يف ع��ام  1976كتب م�سرحيته الثالثة «الطريق
�إىل كوجو» التي طبعها ون�شرها احتاد الك ّتـاب العرب
بدم�شق ،ويف العام نف�سه ترجم كتاب «امل�سرح والعنف»
عن الفرن�سية ،وطبعته وزارة الثقافة بدم�شق.
يف ع��ام ُ 1977ك�� ّل��ف بتدري�س اللغة الالتينية
والرتجمة يف ق�سم اللغة الفرن�سية بكلية الآداب
بجامعة دم�شق ،ويف العام نف�سه �أ�صدر بالتعاون مع
�أفراد �أ�سرة الرعية اجلامعية كتاب ًا بعنوان «جمد اهلل
هو الإن�سان احلي» ،وهو عبارة عن ت�أمالت يف الإجنيل
يف �ضوء الواقع العربي ،وال�صراع العربي الإ�سرائيلي.
يف عام ُ 1978ك ّلف بتدري�س مادة تاريخ امل�سرح يف
املعهد العايل للفنون امل�سرحية ،وقد ا�ضطره �ضغط
العمل لالعتذار عن متابعة تدري�س هذه املادة يف نهاية

الف�صل الأول.
يف عام � 1979ألقى حما�ضرة يف خم ّيم الريموك
بعنوان «يقينان و���س���ؤاالن» ن�شرها جي�ش التحرير
الفل�سطيني يف كت ّيب م�ستقل.
ب�ين ع��ام��ي  1979ـ  1989كلف برتجمة كتاب
«تاريخ امل�سرح» ب�أجزائه اخلم�سة ،وقد ن�شرته وزارة
الثقافة بعد االنتهاء من ترجمته.
يف عام ُ 1981كلف برتجمة «فكر هيجل ال�سيا�سي»،
وقامت وزارة الثقافة بن�شره.
يف ع��ام  1985كتب م�سرحيته الرابعة «وجبة
الأباطرة» التي ن�شرها احتاد الك ّتـاب العرب بدم�شق يف
العام نف�سه� ،إال �أن هذه امل�سرحية مل تمُ ّثل حتى اليوم.
يف عام � 1991ألف كتاب ًا بعنوان «�شهود يهوه من �أين
و�إىل �أين؟» ن�شره على نفقته اخلا�صة.
جوقة الفرح
ق��ام الأب زح�لاوي ع��ام  1977بت�أ�سي�س «جوقة
الفرح» التي بد�أت بخم�سة وخم�سني طف ًال ،و�أ�صبحت
اليوم �أربع مئة وخم�سني من�شد ًا ،يتوزعون على �أربع
جوقات ،بح�سب الأعمار واملرحلة الدرا�سية.
ب��د�أت اجلوقة كن�سية �أو ًال ّ
لتغطي خدمة جميع
الطقو�س البيزنطية ،ثم انتقلت �إىل خارج الكني�سة
كي تندمج يف احلياة الثقافية والقومية والإن�سانية،
�ضمن القطر العربي ال�سوري وخارجه ..وقد قدّ مت
حفالت كثرية ومتنوعة يف �سورية ولبنان ،ثم يف فرن�سا
وهولندا وبلجيكا و�أملانيا خالل جولتني �أوروبيتني،
الأوىل قامت بها �صيف عام  ،1995و�شارك فيها مئة
وخم�سة مرنمّ  ،والثانية �صيف عام  1996و�شارك فيها
مئة و�ستة وثالثون مرنمّ ًا ،وقد �شارك يف العديد من
حفالتها يف �سورية ولبنان الفنان الراحل وديع ال�صايف
( 1921ـ  )2013بدء ًا من الرابع من كانون الأول عام
 ،1988كما �شارك الفنان الراحل زكي نا�صيف (1916
ـ  )2004يف احلفلة التي �أقيمت بتاريخ 1999/2/20
مع جميع �أفراد اجلوقة بدم�شق.

لقد تقل�صت حفالت «جوقة الفرح» اخلارجية بعد
عام  ،1999ب�سبب تكاليف ال�سفر الباهظة ،و�إن مل
تتوقف كلي ًا� ،أما على ال�صعيد الداخلي ف�إن حفالتها ال
تزال م�ستمرة ،ولكن بوترية �أقل من ال�سابق ،وال�سيما
بعد احل��رب الظاملة التي ُ�شنت على �سورية منذ عام
.2012
ال �أبالغ �إذا قلت �إن هذه اجلوقة الرائدة ،اكت�سبت
�شهرة عاملية وا�سعة ،و�س ّلطت الأ�ضواء على �سورية،
و�أهمية تاريخها وتراثها ال�شعبي ،ومكانتها ،وح�ضارتها
العظيمة ،وعلى الأب �إليا�س زح�لاوي الذي مل تف ْ
رت
همته العالية ،على الرغم من بلوغه ال�ساد�س والثمانني
من العمر.
•••
بقي �أن نقول� :إن الأب �إليا�س زح�لاوي قد �ألقى
العديد من املحا�ضرات بني عامي  1962و 1997مل
تن�شر ،كما كتب العديد من املقاالت الدينية والروحية
والقومية والوطنية يف ال�صحف ال�سورية ،وقد قام
�صديقه ال�سيد �أديب م�صلح بن�شر �أكرب ق�سم منها على
نفقته ،يف كتاب بعنوان «ومن الكلمات بع�ضها» �صدر عام
 1997يف لبنان.
ثمة م�شروعات كثرية ي�أمل �إجنازها منها« :العالقة
بني اليهودية وامل�سيحية» و«ر�سائل مفتوحة �إىل»..
و«ال�صهيونية عقدة الذنب يف الغرب» ،و«م�سرية جوقة
الفرح» و«�آباء الكني�سة» وغريها..

عناق الثقافة الوطنية ..للقيم ال�سامية

ب��ع��ن��وان ب���واح���دة اب��ع��ث لك�شف ج��رائ��م
االحتالل ال�صهيوين يف الأرا�ضي املحتلة وان
فظائعهم �ستبقى يف ذاك��رة الأطفال دافعا
لهم على املقاومة م�ستخدمة حتريك امل�شاعر
وت�صاعدها يف بنية الق�ص.
و�ألقت ال�شاعرة نبوغ حممد ا�سعد ق�صيدة
بعنوان ن�ساء ر�أت فيها �أن ما تتعر�ض له
الأمة العربية من م�ؤامرات وال �سيما �سورية
انعك�س �سلبا على كتابة ال�شعر والأدب
فقالت“ ..ماذا تبقى �إىل التاريخ والأدب ..
ما دمت �ألقى غثاء ال�شعر يف الكتب ..الغث
�أ�صبح معيارا ب�ساحتنا  ..و�أ�صبح ال�شعر يف
حل من الن�سب”.
وبينت ال�شاعرة �أمل املناور يف ق�صيدتها
التي �ألقتها بعنوان “يا �شام” انعكا�سات
الن�صر الذي حققه ال�شعب ال�سوري وجي�شه
البا�سل معتربة ان��ه �إي���ذان ب��ع��ودة احلياة
الطبيعية �إىل ربوع �سورية فقالت“ ..يا �شام
ن�صرك بدد احلزنا  ..وم�ضى يعيد لأر�ضنا
الأمنا وم�ضى يبث الفرح يف وطني  ..فيزيل
كل همومنا عنا”.
ويف ال��ي��وم ال��ث��اين ا���س��ت��م��رت الن�صو�ص
التي رف�ضت الإره��اب وحت��دت احل��رب على
�سورية وجتلت يف كثري من امل�شاعر ال�صادقة
املتنوعة بني ال�شعر والق�صة.
ف�ألقت ال�شاعرة لينا املفلح ق�صيدة بعنوان
قدر البالد �أكدت فيها �أن احلرب على �سورية
�أف���رزت حتديا واندفاعا �شعبيا للمقاومة
عك�س م��ا ا�شتهاه امل��ت���آم��رون فقالت على
تفعيالت البحر الكامل“ :فريوز غني الآن
فينا وابدئي..بالقد�س �أج��را���س القيامة
تقرع يا ق�صة الزيتون يف ع��رق ال��زن��ود..
ال�سمر تروي ما ت�صوغ الأ�ضلع”.
نربة التحدي تكررت يف ق�صيدة ال�شاعرة
خ��ل��ود ق����دورة ال��ت��ي ر�أت �أن احل���زن على
ال�شهداء �سيكون الدافع ال�سرتداد احلقوق

والأر���ض من االحتالل فكتبت على البحر
الب�سيط بعاطفة حما�سية“ :قم زل��زل
الهول يف �أركانهم هلعا..واكفر بهيكلهم وامح
الأباطيال كن وابال من ردى يف عني �أرملة..
واهطل على عر�شهم طريا �أبابيال”.
�أما ال�شاعر حممود جمعة ف�ألقى ق�صيدة
�شعرية جمعت عدة مقاطع عرب خاللها عن
حبه لدم�شق و�إميانه املطلق بت�ضامن ال�شعبني
ال�����س��وري والفل�سطيني يف وج��ه الإره���اب
واالحتالل ال�صهيوين فقال“ :ودم�شق زهر
ربيعكم..ودم�شق �آخ��ر �شم�سكم..ودم�شق
�أول ليلكم..ودم�شق �آخر قلعة يف ح�صنكم..
لكنها�..ستظل فينا مبتد�أ ..ال لن تكون لكم
خربا”.
واتفقت الق�صائد ال�شعرية التي قر�أها
ال�شاعر علي الدندح حول امليل �إىل احلداثة
وكثافة ال�صورة والرمز الذي جتلى وا�ضحا
يف ن�صو�ص “جنازة بنف�سجة” خارج ال�سرب
“�سرية العابرات اخلم�س” ف�ضال عن عاطفة
ال�شاعر التي تقا�سمها احل��ب و الت�صدي
للإرهاب.
�أم��ا الق�صة الق�صرية فح�ضرت عرب ن�ص
بعنوان “يوم بكت ال�سماء” �ألقاه الإعالمي
حم��م��د ���س��م�ير ط��ح��ان ال����ذي ���ص��ور خالله
وبطريقة �سينمائية م�شاعر رج��ل عجوز
وحالته النف�سية وهو يتلقى خرب ا�ست�شهاد

جن��ل��ه ال��ب��ك��ر يف ���ص��ف��وف اجل��ي�����ش العربي
ال�����س��وري م��زاوج��ا ب�ين ح��زن العجوز وبني
انهمار املطر.
ويف كلمته ر�أى �أم�ين �سر حركة فل�سطني
ح��رة يف خميم ج��رم��ان��ا �أمي���ن قري�شي �أن
املرحلة الراهنة تتطلب ا�ستنها�ضا للأدب
ليتعزز دوره �إىل جانب ال�سالح يف الت�صدي
لالحتالل وللإرهاب و�صوال �إىل �أدب مقاوم
بروح الع�صر.
ويف ال��ي��وم الأخ�ي�ر �سجل النقد الأدب���ي
ح�����ض��وره يف خ��ت��ام امل��ه��رج��ان ” م��ع��ا حتى
االنت�صار” على �صورة انطباعات منهجية
ر���ص��دت امل��واه��ب ال��ت��ي ق��دم��ت الن�صو�ص
وطرحت ر�ؤى نقدية جديدة.
فالناقد �أح��م��د ه�لال �أل��ق��ى انطباعاته
ح��ي��ال ن��ت��اج��ات امل�����ش��ارك�ين م�شريا �إىل �أن
م�ضامني الق�ص�ص امللقاة م�ستمدة من يوميات
احل��رب الإره��اب��ي��ة على �سورية ومقاومة
االحتالل ال�صهيوين مع تقدمي معادل فني
وجمايل لهذه اليوميات.
وع��ر���ض ه�لال م�ضامني القيمة الفنية
واالجتماعية والفكرية التي ت�ضمنتها ق�صة
” يوم بكت ال�سماء” ملحمد �سمري طحان يف
تكري�س م���أث��رة ال�شهادة و�سط جملة من
التقنيات كان الو�صف �إحداها و�إىل القيمة
امل�ضافة يف ق�صة “ابعث” ل�سوزان ال�صعبي

وهي تتناول واحدة من حكايات االنتفا�ضة
بحامل �إن�ساين عزز خ�صو�صيتها الأ�سلوبية
يف ح�ين ات���ك����أت دمي���ة داوودي بق�صتها
“�شوكوال طحني” على تقنية الأ�صوات يف
ق�صة تعاند املوت لتجرتح احلياة.
وح��ول الن�صو�ص ال�شعرية التي �ألقيت
خالل املهرجان قدم الإعالمي �سامر ال�شغري
انطباعاته مبينا �أن ال�شاعرات �أمل املناور
ون��ب��وغ �أ���س��ع��د ولينا مفلح وخ��ل��ود ق��دورة
جاءتا بن�صو�ص تنتمي لأ�سلوب ال�شطرين
مع االل��ت��زام الوطني باالنت�صار للمقاومة
وحتدي الإرهاب.
ور�أى �أن الق�صائد التي �ألقاها ال�شاعر
احمد عموري جمعت بني االلتزام والتوازن
امل��و���ض��وع��ي مب�ضمون ف��ك��ري ي���ؤك��د وح��دة
الن�ضال ال�سوري الفل�سطيني �أم��ا ن�صو�ص
ال�شاعر علي الدندح فجاءت ب�شكل حداثوي
غني بال�صورة والرمز �إ�ضافة �إىل هيمنة
العاطفة على ن�صو�صه التي تركت �أث��را
على بنيانها بينما طغى ال�شكل امللحمي على
ق�صيدة ال�شاعر حم��م��ود جمعة فجاءت
متنوعة ال��ق��وايف والتفعيالت م��ع تكرار
لعبارات حيا بها دم�شق و�صمودها.
وبني �أن ح�ضور ال�شعر الأ�صيل يف ال�ساحة
الثقافية ح��ق لأ�صحابه و���ض��رورة ميليها
الت�صدي للحرب على �سورية و�آثارها التي
�سعت لإحداث ظواهر �سلبية ا�ساءت لل�شعر
والأدب احلقيقني منوها بالدور الذي �أداه
املهرجان يف االحتفاء ب�شعراء لهم ح�ضورهم
و�ساهموا يف الدفاع عن الوطن بوجه احلرب.
هذا وقد كرمت حركة فل�سطني حرة كافة
الأدباء امل�شاركني والنقاد �إ�ضافة �إىل مدير
املهرجان و�إعالميي وكالة �سانا للأنباء الذين
ي�ساهمون يف احلركة الإعالمية الوطنية.
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ما بعد الأيديولوجيا
• ر�ضا �أحمد �شريقي
�إن ���ض��رورة ن�شر ال��ف��ك��ر ورف���ع درج��ة
الوعي الهادف وحت�سني م�ستوى االدراك
لدى العامة تعترب من �أ�سا�سيات الن�شاط
والفعل الإن�ساين كان �أو الوطني ،هذا
دون اغ��ف��ال عملية تن�شيط احل���وار
والنقا�ش ب�ين جميع مكونات املجتمع
و�أط��ي��اف��ه ويف كافة الأم���ور ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية كافة بغية البحث
عن حلول ت�ساعد يف معاجلة م�شاكل الواقع
املرتدي الذي يعاين منه املجتمع ب�أ�سره .
فالن�شاط الفكري عندما ي��ك��ون �أيقونة
ونهج ًا وطني ًا عام ًا ي�صبح الطريقة الأمثل
لإع��ادة بناء ال�شخ�صية الوطنية التي �أكدت
الأحداث �أنها حتتاج �إىل بع�ض املعاجلات ل�سد
الثغرات واحليلولة دون ت�سلل �أع��داء الوطن
من خاللها �إىل �صميم النهج الوطني ونخره من
الداخل بغية تدمريه كما ح�صل يف مقدمات
الأحداث امل�ؤملة التي �شهدناها.
لذلك ميكن القول �أنه ال بد من �إعادة الأمور
�إىل ن�صابها ال�صحيح مبعنى العمل على �شحذ
الهمم عند �أ�صحاب الفكر لإع���ادة �صياغة
الأيديولوجيا وفق امل�صلحة الوطنية والقومية
بتوجيه الن�شاطات الفكرية والعملية املنتجة
كافة اعتبار ًا من �أب�سطها وحتى �أهمها جلعلها
ت�صب يف خانة واح��دة وه��ي عملية تخلي�ص
البالد من حالة الوهن والت�شرذم التي تعي�شها
ومن تداعياتها امل�ستقبلية املتوقعة وخملفاتها
على ال�صعد كافة كي يعود الوطن �إىل �سابق
عهده من اال�ستقرار والأمان.
�إن من يدعون بحتمية حمدودية دور العقل
وف��ق ر�ؤى ثابتة �أقرتها ق��وى خفية� ،أو من
يحددون للعقل جمرى �أو �سكة ي�سري عليها دون
تغيري حتى الو�صول �إىل ما يهدفون يف النهاية
من �إلغاء لدور الإن�سان واحباط فاعلية عقله
وبخا�صة العقل العربي ب��ه��دف اب��ع��اده عن
حقيقته الإبداعية ومنعه من الت�ألق ثانية،
ه�ؤالء يبدو �أنهم يتنا�سون �أن من طبيعة املارد
العربي �أن ينه�ض كطائر العنقاء.
�إن اال�ستبداد امللكي وال��ف��ردي التي ورث
الكثري م��ن �صفات اال�ستعمار وع���زز �سلوكه
بظهور النفط يف املمالك العربية حيث اكتفت
الأنظمة الرجعية ب�أن قامت بت�سويق البرتول
وال���ب���داوة م��ع ال��ت��ط��رف ال��دي��ن��ي ،مم��ا �ساهم
بتعظيم ن�سق العلوم ال�شرعية على ح�ساب
العلوم العقلية واعترب الأخرية غري �ضرورية
وغري نافعة ،و�أ�سند فكرته على �أن العقل ن�سبي
وحم���دود القيمة واجل��ه��د ،لأن��ه ال ي�ستطيع
�أن يتجاوز �أم��ر الدين ليغامر يف البحث عن
املعرفة ،وهكذا تخلف العرب وامل�سلمون على
امل�ستوى املعريف منذ � 800سنة ،وك��ان �آخر
عامل من علماء العرب وامل�سلمني نادى ب�ضرورة
االنتباه �إىل �أن القر�آن يدعو �إىل اعمال العقل
باملعنى الربهاين وا�ستعمال العلوم العقلية هو
ابن ر�شد الذي يقول( :التجارة بالأديان هي
التجارة الرائجة يف املجتمعات التي ينت�شر
فيها اجل��ه��ل ،ف����إن �أردت التحكم يف جاهل
عليك �أن تغلف كل باطل بغالف ديني)� ,إال
�أنه قمع و�أحرقت كتبه كما هو معروف فقط
لأن��ه ق��ال بتحكيم العقل والعلم ،ومل تعرف
قيمة ابن ر�شد حتى القرن الع�شرين .وهذا ما
ح�صل للكثري من �أعالم العرب وامل�سلمني �أمثال
(الكندي ــ الرازي ــ الفارابي ــ ابن املقفع ــ ابن

املرا�سالت
الجمهورية العربية ال��س��وري��ة  -دم��ش��ق -ص
.ب( - )3230هاتف - 6117240-6117241فاكس
 -6117244جميع المراسالت باسم رئيس التحرير.
هاتف االشتراكات 6117242
ثمن العدد داخ��ل القطر  25ل.س  -في الوطن
العربي $ 0.5 :خارج الوطن العربي $1أو ما يعادله.
تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية

�سينا ــ اب��ن الهيثم ــ �أب��و العالء املعري ــ ابن
بطوطة) منهم من قتل وقطع ج�سده و�أحرق
ومنهم من د�س له ال�سم ومنهم من اتهم بالكفر
والزندقة ومنهم من حورب وهجر.
امل�شكلة �أن ال��ع��رب وامل�سلمني حتى اليوم
ال ي��ج��ر�ؤون على ط��رح ال�س�ؤال ح��ول �أ�سباب
ت��خ��ل��ف��ه��م ،وي��ع��ت�برون �أن احل���داث���ة ف��ك��رة
ا�ستعمارية� ،إال �أنهم ي�ستخدمون كل الأدوات
والو�سائط التي �أنتجتها احل�ضارة الغربية
امل�ستفيدة من ت�شغيل العقل ،وهذا ما خلق �شكل
من �أ�شكال التناق�ض يف بنية الوعي العربي
والإ�سالمي الناجمة عن ف�صل التكنولوجيا عن
الفكر العلمي.
•••
الأيديولوجيا :يف اليونانية القدمية� ،أيديا
= فكرة ،لوغو�س = علم �أو خطاب.
لغوي ًا :ه��ي ف��ن �أو علم البحث يف الأف��ك��ار
والآراء واملعتقدات.
يف ع�صر التنوير (الفرن�سي انطوان دي�ستوت
دي ترا�سي) :هي العلم الذي يدر�س مدى �صحة
�أو خط�أ الأف��ك��ار التي يحملها النا�س  ،تلك
الأفكار التي تبنى منها النظريات والفر�ضيات.
ح�سب املعجم الفني :هي جمموعة الأفكار
واملعتقدات اخلا�صة بع�صر �أو جمتمع �أو طبقة
اجتماعية.
وبالتايل ن�ستطيع القول :الأيديولوجيا هي
الن�سق الكلي للأفكار واملعتقدات واالجتاهات
العامة والتي تكمن فيها �أمناط �سلوكية معينة،
وهي ت�ساعد على تف�سري الأ�س�س الأخالقية
للفعل الواقعي وتعمل على توجيهه.
مفهوم الأيديولوجيا:
تطورت مفاهيم الأيديولوجيا حتى �أ�صبحت
متثل النظام الفكري والعاطفي ال�شامل التي
تعرب ع��ن م��واق��ف الأف���راد واجل��م��اع��ات وقد
طبق هذا امل�صطلح ب�صورة خا�صة على املواقف
ال�سيا�سية.
وبالتايل �أ�صبحت الأيديولوجيا ال�سيا�سية
هي التي يلتزم بها ويتقيد رجال الفكر لدرجة
كبرية فت�ؤثر يف حديثهم و�سلوكهم ال�سيا�سي
وحت��دد �إط��ار عالقاتهم .وت���ؤم��ن بها الفئات
االجتماعية املختلفة وقد تت�ضارب مع بع�ضها
بالأ�سلوب اال�صالحي �أو الثوري الذي يهدف
�إىل تغيري واقع املجتمع وظروفه.
�أم�����ا �أمن������اط االي���دي���ول���وج���ي���ا :ف��ه��ن��اك
االيديولوجيا اخلا�صة التي تتعلق مبفهوم
الأف����راد وت�بري��رات��ه��م للمواقف ال��ت��ي تهدد
م�صاحلهم اخلا�صة.
وهناك الأيديولوجيا الكلية التي تتعلق
بالتفكري ال�سائد داخل الطبقة االجتماعية
�أو خالل حقبة تاريخية معينة كما هي لدى
البورجوازية والربوليتاريا.
وم��ن ناحية ثانية ق��ال �أح���د الفال�سفة
(م����ان����ه����امي) :الأي���دي���ول���وج���ي���ا ت��ت��ب��دى
�أيديولوجيتني:
 1ــ ايديولوجيا اجلماعات احلاكمة التي
تريد فر�ض ت�صوراتها و�أفكارها على بقية
�أف����راد املجتمع وت�بري��ر الأو����ض���اع الراهنة
والدفاع عنها.
 2ــ ايديولوجيا اجلماعات اخلا�ضعة التي
تريد تغيري هذه الأو�ضاع ل�صاحلها و�إح��داث
تغيريات يف بناء القوة القائمة مبا يف ذلك
حتقيق العدالة.

وهكذا ميكن القول �أن الأيديولوجيا هي
معرفة مو�سوعية �شاملة ق��ادرة على حتطيم
التحيز وذات قدرة على اال�ستخدام يف عملية
اال���ص�لاح االج��ت��م��اع��ي .والأي��دي��ول��وج��ي هو
ال�شخ�ص ال���ذي يتمتع مبعرفة فل�سفية �أو
عقائدية عميقة.
وتتميز الأيديولوجية �أنها غري ثابتة ثبات ًا
مطلق ًا و�إمن���ا تتمتع بخا�صية الديناميكية
لأن��ه��ا ت�شهد عمليات من��و وحت���ول واختفاء
وظهور جديدة .مثال :كان العامل ينق�سم �إىل
ق�سمني ونتيجة اال�ستقطاب واحلرب الباردة
وت�أثرياتها ظهرت �أيديولوجيا جديدة هي
احل��ي��اد االيجابي وع��دم االن��ح��ي��از ،ونتيجة
ال�صراعات انح�سرت االيديولوجيا اال�شرتاكية
وتفردت الر�أ�سمالية �إىل حد ما ،واليوم هناك
حتول جديد نحو عامل متعدد الأقطاب.
وللإيديولوجيا خ�صائ�ص �أ�سا�سية:
ــ يجب �أن يكون لها �سلطة على االدراك.
ــ يجب �أن تكون قادرة على توجيه عمليات
التقييم لدى املرء.
ــ يجب �أن توفر املقدمات ال�ضرورية للتوجيه
�إىل العمل.
ــ يجب �أن تكون متما�سكة منطقي ًا.
لقد �أ�صبحت االيديولوجيا جزءا من حياة
الإن�سان ي�ستطيع بها توجيه �سلوكه وتر�سيخ
قيمه لأنها ت�ؤثر ب�شكل كبري يف بناء �شخ�صيته.
ت�شري عبارة املذهب ال�سيا�سي �إىل العقيدة
ال�سيا�سية حينما ي�ستهدف به �أ�صحابه هدم
الأ�س�س والأو���ض��اع القائمة لتنظيم دول��ة ما
وجمتمعها و�إعادة بناءها على �أ�س�س وقواعد
جديدة .وهو الربنامج ال�سيا�سي الذي تقدمه
العقيدة وت�ضعه مو�ضع التطبيق وهو يتناول
الأه���داف والو�سائل ال�لازم��ة لتحقيقها وهو
مرتبط بوجود ال�سلطة (الدولة).
ف���ي���ق���ال الأي���دي���ول���وج���ي���ة امل��ارك�����س��ي��ة
والأيديولوجيا الليبريالية.
.......
وهنا يجب االع�ت�راف ب���أن العقيدة تعترب
مبثابة منت االيديولوجيا.
العقيدة (فكرة �أو قيمة او مبد�أ خرج من حيز
االنفعال العاطفي اىل حيز الت�أمل الذهني،
وبعد املواجهة االنفعالية مع القد�سي يف �أعماق
النف�س يتدخل العقل من �أجل �صياغة املفاهيم
التي من �ش�أنها �إ�سقاط التجربة الداخلية على
العامل اخلارجي ومو�ضعة القد�سي)
لقد �أ�صبح من ال�ضروري االهتمام بالعقيدة
ال��روح��ي��ة االمي��ان��ي��ة ال��ت��ي تعتمد الكتب
ال�سماوية والعالقة العمودية باخلالق دون
تدخل رج��ال ال��دي��ن ال��ذي��ن ي�شيعون الدين
ال�سيا�سي ،والعمل على تر�سيخ العقيدة الفكرية
التي ترتكز على م��ب��ادئ �إن�سانية ووطنية
وقومية ،مع االنتباه �إىل �أن العقائد الروحية
املزيفة قابلة لالنت�شار لدى العامة �أكرث لأنها
حتاكي الغرائز (حب احلياة ،اخلوف من املوت،
احلوريات وغريها)  ،يف حني العقائد الفكرية
حتتاج �إىل مفكرين جادين وم�ؤمنني ب�أفكارهم
�إىل درجة الت�ضحية بغية تر�سيخها يف عقول
و�ضمائر املريدين.
والعقائد منها ما هو قائم على �أ�سا�س انتماء
عرقي :فا�شية.
وعقائد قائمة على �أ�سا�س �صراع طبقي:
مارك�سية لينينية ،ماو ت�سي تونغ ،تروت�سكية،
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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

�شيوعية برملانية� ،شيوعية �أوروبية ،مارك�سية
جديدة.
وع��ق��ائ��د ف��ردي��ة :ال�لا���س��ل��ط��وي��ة ،نقابية
ال�سلطوية ،ا�شرتاكية ال�سلطوية� ،شيوعية
ال�سلطوية ،ال�سلطوية م�سيحية ،ا�شرتاكية
حتررية ،حتررية اجتماعية ،حتررية �سوق،
حت��رري��ة �أمريكية ،ر�أ�سمالية ال �سلطوية،
ليبريتارية.
وعقائد روحية .وعقائد قومية.
ع��ق��ائ��د م�ستندة ع��ل��ى ال��دي��ن :م�سيحية
ال�سلطوية� ،شيوعية م�سيحية ،دميقراطية
م�سيحية ،ا���ش�تراك��ي��ة م�سيحية ،ا�سالمية
ا�صولية ،ا�شرتاكية ا�سالمية ،خالفة ،يهودية،
�صهيونية دينية.
والأنواع الأخرى �أخالقية :تتعلق بال�سلوك
وال�صواب واخلط�أ.
و�سيا�سية :دمي��ق��راط��ي��ة� ،أر�ستقراطية،
ثيوقراطية ،ملكية ،كلها لعبت �أدوارا مهمة يف
ت�شكيل التاريخ.
ومعرفية :تتحدث ع��ن طبيعة احلقيقة
وو�سيلة العثور عليها ،االميان مقابل الأ�سباب
واحلقائق.
وق��ان��ون��ي��ة :تتكلم ع��ن مفاهيم العدالة
وتتمحور ح��ول القوانني االقت�صادية وعن
توزيع الرثوة.
عرقية ونوع و�ساللة :العبودية مبنية على
التمييز العن�صري.
ودينية :العهد القدمي ،امل�سيحية الغربية،
الإ�سالموية.
ومن �صفات الأيديولوجيا :التعقيد :مبعنى
الرتابط املحكم بني الأفكار واملعتقدات.
االت�����س��اق واالن�����س��ج��ام :مبعنى ان تكون
موحدة يف امل�ضمون وت�سل�سل الأفكار.
املرونة :مبعنى �أن تكون حتررية لت�شجيع
الأف��راد على اتخاذ قراراتهم ب�أنف�سهم ،لأن
هناك بع�ض الأيديولوجيات املف�صلة ال ترتك
م�ساحة ل��ل��م��ن��اورة ،م��ث��ل :التعليم امل�سيحي
الكاثوليكي ب�آالف ال�صفحات الطويلة ال يرتك
جماال للتف�سري ال�شخ�صي.
�أم���ا �إذا نظرنا �إىل الأي��دي��ول��وج��ي��ا نظرة
فل�سفية باملقارنة مع الدين جند على �سبيل
املثال :الدين حق والدين ايديولوجية ،وكما
�أن الدين ايديولوجيا واملارك�سية �أيديولوجيا
�أي�ضا ،فيكون مفهوم الأيديولوجيا ي�شمل الدين
وغريه ومعنى الأيديولوجيا ال يعني احلق بل
يقابله ،فاحلق هو ما يطابق ذات الكون� ،أما
الأيديولوجية فهي ما يطابق ذات الإن�سان يف
هذا الكون ،فالإن�سان ينظر �إىل الأم��ور نظرة
�أيديولوجية مبعنى �أنه يقيم الأ�شياء ويزنها
مبعياره وي�ؤول الوقائع مكيفة ب�صورة معينة
جتعلها تتطابق مع ما يعتقده حقا.
من هنا كان ال�صراع ما بني الأيديولوجيا
وعامل البوتقة( ،عامل ما بعد احلداثة الذي
يزعم �أن��ه ميثل التفكري املو�ضوعي اخلا�ضع
للطبيعة املت�شبع بقوانينها .ع��امل البوتقة
ينظر ب���ازدراء كبري وي�شعر بامتعا�ض بالغ
ممن ي�أتي مبعتقدات �سابقة غري مبنية على
التجربة ال�شخ�صية ).
والبد للأيديولوجيا من هوية جتمع النا�س
ف�إن مل تكن الأر�ض فالثقافة والدين والأخالق
والقيم ب�صفة عامة ،وبالتايل ميكن القول �أن
العامل كله عامل �أيديولوجي.

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

�أحمد علي ح�سن

���������ش��������اع��������ر ،ون�������اق�������د
ول���د يف م��دي��ن��ة طرطو�س
ـ امل����ل���اج��������ة 1914
ح���ا����ص���ل ع���ل���ى ����ش���ه���ادة
امل������ع������ه������د ال���������ش����رع����ي
ع�ضو احتاد الك ّتـاب العرب
ع�ضو جمعية ال�شعر
كرم من قبل جملة الثقافة
عام 1994
م�ؤلفاته:
• لزفرات� -شعر -الالذقية
".1939
• نهر ال�شعاع� -شعر -دم�شق
".1968
• �أنداء وظالل� -شعر-
دم�شق .1974
• ق�صائد م�ضيئة� -شعر-
دم�شق .1979
• �أ�ضواء كا�شفة� -شعر-
بريوت .1976
• �أغان على طريق
احلرية� -شعر -دم�شق
.1981
• الت�صوف جدلية وانتماء-
درا����س���ة -دم�����ش��ق 1990-
احتاد الكتاب العرب.

أخبار

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1590":الأحد 2018/5/13م � 27شعبان 1439هـ

•�أ.حممد حديفي

عدرا
اجلرحٌ الذي لن يندمل ()2
ح�ين ا�ستباحت ال��وح��و���ش الكا�سرة مدينة ع��درا
العمالية يف احل��ادي ع�شر من �شهر كانون الأول عام
�لا من ه��ول ما ر�أى من
 ..2013وق��ف التاريخ ذاه ً
ف�ضائع وجرائم ارتكبها امل�سلحون بحق الآمنني من
�سكان هذه املدينة ،الذين ميثلون �شريحة وا�سعة من
ال يقيمون مع
�أطياف ال�شعب ال�سوري ،حيث كانوا عما ً
عائالتهم ،بعد �أن قدمت لهم الدولة م�ساكناً ،ب�سعر
التكلفة ،ووزع��ت �أث��م��ان امل��ن��ازل على �شكل �أق�ساط
مريحة تُقتطع من رواتبهم تباعاً ،الأم��ر ال��ذي �أدى
�إىل اطمئنان الأ�سر يف هذه البيوت ،وموا�صلة حياتهم
اليومية متعاونني متحابني ،جتمعهم الإلفة واملحبة،
وح�سن اجلوار ،و�صاروا ميثلون بتعاونهم �أ�سرة �سورية
واح��دة ي�سود حياتها الأم��ن والأم���ان واال�ستقرار،
وا�ستمرت حياتهم هادئةً �آمنة �إىل �أن و�صل الوحو�ش
املتعط�شون للدم الآدمي ،دون تفرقةً بني �شيخ يحبو� ،أو
طفلٍ يدب..
وكنت �أ�سلفت يف مقالٍ �سابق ،ب���أن الأدي��ب الراحل
املرحوم حممد خالد رم�ضان كان من بني ال�سكان الذين
يعي�شون يف مدينة عدرا العمالية مع زوجته و�أوالده،
ولأن الكارثة كانت كبرية على هذا الأديب ،كما هي على
غريه من ال�سكان ،عمد �أن يوثق الأحداث التي �شاهدها
ب�أم عينه� ،أو و�صلت �إليه خل�سةً عن طريق الأ�صدقاء
واجلريان الذين عا�شوا املحنة بكامل �أبعادها ،ولنتابع
م��ا كتبه الباحث رم�ضان يف يومياته التي و�صلتنا
مكذب� ،أو منده�ش،
ٍ
كوثائق نقر�ؤها ونحن بني م�صدق �أو
لأن الأحداث التي وثقها وكتب عنها ي�صعب �أن يكون
مقرتفوها من بني الب�شر ،لهول العنف ،وق�سوة البط�ش،
وغياب ال�ضمري الآدمي لدى ه�ؤالء امل�سلحني القتلة..
يكتب الأديب حممد خالد رم�ضان يف يومياته ،وحتت
عنوان :جثة �أوىل ..جثة ثانية ويقول ..اليوم الثالث
لالجتياح يوم  2013/2/13تُرمى يف �ساحة مركزنا
ال�سكني جثة ..ما هذا؟ �إنها بال ر�أ���س! يعرفها بع�ض
النا�س ..تُرتك ،تبد�أ الكالب وبع�ض القطط بنه�شها..
تبقى ثالثة �أيام ،مل يبقَ منها �سوى العظام ،ويكمل..
�صباح اليوم الرابع تُرمى على جانب بقاياها جثة �أخرى
يعرفها بع�ض اجلريان� ...إنها مقطوعة الر�أ�س �أي�ضاً..
تهجم الكالب ب�شرا�سة ،ي��ب��د�ؤون نه�شها ،ويهرون..
ي�صرخ بع�ض الأطفال ،ت�صرخ الن�سوة ،تفور امل�شاعر
وتغلي ..يقع اجلار «�أبو وليد» على الأر�ض يف مدخل
القبو ،يغيب عن الوعي ،ير�ش «�أبو معروف» املاء على

وجهه ،ي�صحو ،يبكي ويبكي ..يف اليوم ذاته يُرمى ر�أ�س
يف ال�ساحة ،يلعب به مثل الكرة خم�سة من امل�سلحني،
ت�ستمر بقايا اجلثث يف ال�ساحة ،ث�لاث ن�سوة يقلن
لواحد من حملة ال�سيوف :رجاء ،ادفن هذه البقايا!
يجيبهنّ � :إنها لأن��ا� ٍ��س �أجن��ا� ٍ��س ..خنازير ..فلتكن،
الأوىل دفنها!� ..إطالقة مفاجئة! تهرب الن�سوة �إىل
القبو ..ويكمل حممد خالد رم�ضان احلكاية التي كان
�شاهد ًا عليها فيقول :اللعب بالر�أ�س م�ستمر ،وال�ضحك
الفاجر ،والتهكم امل�ستمر ..ال�سيوف تلمع وتلمع على
اجلانب ،اللحى تتطاير يف الهواء ،الوجوه املرعبة متل�ؤ
الفراغ .عيونهم تنرث ال�شرر ال�سام ،وجوه ال�ساكنني
�صفر تكتنز الغ�ضب واخلوف ..الر�أ�س تتناوله الأرجل,
العينان منتزعتان من حمجريهما..
يكمل الأدي���ب رم�ضان ق��ائ�لاً� ..أح���اول الت�سلل �إىل
ال�ساحة يف اليوم ال�ساد�س ،مل �أ َر البقايا هناك ،كانت
هناك كف! على جانب الر�صيف� ،أت�صور �أن هذه الكف
ترتفع عالياً ،عالي ًا يف وج��ه ك��ل ���ش��يء ،يف الوجوه
الوح�شية ،يف الكلمات املخدرة يف مرت�سمات الأ�سئلة،
وخريطة الكالم..
ويكمل احلكاية امل�أ�ساة في�صف اجلريان وهم يخرجون
مرتعبني من الأقبية ،حيث الدموع الغزيرة املدرارة
تهرّ من الأعني على اخلدود ،وينتبه �إىل جاره الذي
ي�شعل بع�ض �أغ�صان الزيتون التي جمعها خل�سة من
حول بيته ،وعندها تنهمر القذائف ،فيهرب اجلريان
�إىل الأقبية ،يبقى واقف ًا �أم��ام القبو وح�ين حتذره
زوجته من قذيفة قد ت�صيبه ي�ضحك متخي ًال يف قرارة
نف�سه �أن ال�ضحك نوع من ال�صمود والبقاء..
ويختم حكايته بالقول :مل �أ�ستطع ن�سيان الر�أ�س
ال��ذي ك��ان يلعب به امل�سلحون� ،صراخه مي�ل�أ الكون،
احتجاجه ي�سخر من الأحجار املرفوعة املتطاولة..
وبعد ..تلك هي احلرية التي رفعها عمالء ال�صهيونية
�شعار ًا لهم ليحيلوا �سورية الآمنة املزدهرة الوادعة
�إىل جمموعة من اخلرائب التي ت�سري بينها الأ�شباح..
يُ��ذك��ر �أن ال��وح��و���ش ال��ت��ي اج��ت��اح��ت مدينة ع��درا
العمالية هم ذاتهم من فروا �إىل دوما والقرى املحيطة
حينما �سحقهم اجلي�ش العربي ال�سوري و�أخرجهم من
مدينة عدرا ،وحني حولوا دوما �إىل �أنفاق ي�سكنوها
ك��ال��ف��ئ��ران ،دخلها �أب��ط��ال ه��ذا اجلي�ش ،و�أخ��رج��وا
الفئران من �أوكارها ،ثم �إىل احلافالت التي �أقلتهم
لل�شمال ال�سوري ليلقوا ما يليق بهم وب�إجرامهم..
mouhammad.houdaifi@gmail.com

عدد جديد ..من املوقف الأدبي

�صدر العدد اجلديد من جملة املوقف الأدبي ال�شهرية الثقافية
التي ي�صدرها احتاد الكتّـاب العرب ،وا�شتملت �صفحاتها على
درا�سات ،وعرو�ض نقدية ،ومتابعات ثقافية ،ون�صو�ص �إبداعية
يف ال�شعر والق�صة ،وزوايا ،وحوارات.
افتتاحية العدد لرئي�س التحرير الأدي��ب مالك �صقور �شغلها
باحلديث عن ال�شاعر الكبري حامد ح�سن ،فوقف عند بع�ض
اجل��وان��ب من حمطاته ال�شعرية ،و�سريته الثقافية بو�صفه
واحد ًا من �أهم الأ�سماء التي جعلت من ال�شعر منرب ًا للحديث عن
احلياة واحلق والعدالة ..واجلمال.
درا���س��ات العدد كانت للباحثني الأدب���اء :د .عاطف بطر�س
(ال�صدق الفني والأيديولوجيا) ،ود .ثائر زين الدين (توظيف
ال�شخ�صية الرتاثية) ،ود .فايز عز الدين (جتليات الرتاث
ال�شعبي يف ال�شعر) ،وم���ؤي��د ج��واد ال��ط�لال (رام��ب��و وحتليل
احل��وا���س) ،وحم�سن امل��ق��داد (اجت��اه��ات اخلطاب ال�سردي يف
درعا) ،ود .ناديا خو�ست (نظرة �إىل �ألف ليلة وليلة).
وزاوية (�أ�سماء يف الذاكرة) كانت لـ حممد �سامر كوك�ش ،ودارت حول الأديب جرجي زيدان.
ن�صو�ص ال�شعر كانت لل�شعراء :غازي خطاب ،جهاد الأحمدية ،منري خلف ،حممد رجب رجب،

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

�سليمان ال�سلمان ،د ,حممد �سعيد العتيق ،حممود حبيب� ،صالح
�سلمان.
ون�صو�ص الق�صة الق�صرية للأدباء� :صبحي حم�شو ،حممد عامر
مارديني ،علي �أحمد نا�صر ،فلك ح�صرية.
وزاوية /نافذة /كتبها الأديب عماد نداف ،ودارت حول (ظروف
ن�شوء الن�ص الدرامي التلفزيوين يف �سورية) .وحوار العدد �أجراه
�سالم مراد مع الكاتب العراقي طالل �سامل احلديثي.
�أما القراءات النقدية يف العدد فكانت للدار�سني :د� .أحمد علي
حممد (لعبة النقد) ،وخليل البيطار (دائرية ال�سرد ور�صد
متاهات اال�ستالب) ،ود .رحيم ه��ادي ال�شمخي (ال��دور الذي
لعبه حممود تيمور يف ميدان الق�صة) ،ود� .أحمد بالل (املوروث
الثقايف العربي :من النظرية �إىل احلركية) ،و�سامر �أنور �شمايل
(انغالق الفرد على ذاته و�إخفاق العمل امل�شرتك).
والزاوية الأخرية يف املجلة (و�إىل لقاء) كانت لـ ي�سرى ح�سن

(حتية �إىل ال�شهيد)!
�أما كتاب اجليب امل�صاحب للمجلة فكان لهذا ال�شهر (ني�سان  )2018للباحث �أحمد حيدر وعنوانه
(احلياة يف الظل) ،وهو من اختيار وتقدمي الأديب �صالح �سميا.

