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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

ريحان ُة القلب

كنتُ  ،بعينني الهثتنيُ � ،
ُ
علي .ر�آين
وب�صوت
أبحث عنّي،
ٍ
ي�ضيق به املدى �أن��ادي َّ
نف�سه ع َ
"وذلك �أ ّو ُل املعرفة ،ف َمن ع َ
َ
ُ
��رف غريه".
اجلليل منهَك ًا ب��ي ،فقال:
��رف َ
َ
ُ
َ
الطريق �إ ّ
فانهمرت" :يا مع ّل ُم ،ك�أنيّ �ضللتُ
نخيل
يل .ك�أنيّ  .يا مع ّل ُم ،زمنٌ و�أنا �أه ّز
ً
ُ
ً
بريبة عن هذا اخلراب الذي يتمدّ ُد حويل،
علي ريبة معقودة
ٍ
الأ�سئلة ،في�ساقط ّ
وربا داخلي ،يف الإن�سان املجاز� .أجل ،الإن�سان املجاز ،ال الإن�سان الإن�سان .زمنٌ  ،يا
مّ
خال من الدن�س .مَ
مو�صول بتوق �إىل مَ
عال � ُ
أحاول �صياغته
مع ّل ُم ،و�أنا م�ؤ ّر ٌق بت ْو ٍق
عال ٍ
ٍ
أرتطم به كما لو �أ ّنه من ال�صخر".
على هواي ،ف� ُ
َ
ق َ
أن�سب �إليه من �سواه" ،وتابع" :ر� ُأ�س العلم
��ال" :و َمن عرف غريه كانَ احلقُّ � َ
ُ
ُ
معرفة النف�س .وكان ُ
ومعرفة النف�س �أخفى
�سهل بنُ عبد اهلل قال:
ومفتاح احلكمة
ُ
ُ
ُ
عربي يف
ابن
ولل�شيخ
النف�س.
معرفة
أمر
ل
ا
مالك
غريه:
وقال
.
و
العد
معرفة
من
ّ
ّ
َ
الكمال
فتوحاته امل ّكية ما ال يحيط به مقامٌ يف هذا املدار .ويف تف�سري حقّي �أنّ �أ ّو َل
َ
ُ
املعرفة ال تكون �إال
معرفة النف�س.
آدمى يف العلوم احلقيقية
وجاء يف املثنويّ �أنّ
َ
ال َّ
َ
بالعمل بها ،ولذلك ف�إنّ �أهل التقليد دون �أهل اال�ستدالل ،وهم دون �أهل الإميان،
وهم دون �أهل العيان ،وال بد لل�سالك �أن يجتهد يف الو�صول �إىل مرتبة العيان ،و�أ ّنه
عند الو�صول �إىل مرتبة العيان يلز ُم ُ
غ�سل الكتب ف�إنه ال يحتاج �إىل دليل بعد
الو�صول �إىل املدلول".
ُ
َ
ُ
َ
ثم َ
ّف�س �إن �ألقتْ هواها ت�ضاعفت قواها و�أعطتْ
�صمت
اجلليلّ ،
ّ
ثم �أن�شدَ " :هي الن ُ
ُ
َّ
قول بعد الذي قال ،وبدا ذاه ًال عنّي،
ة"،
ر
ذ
ل
ك
ِف َعلها
�صمت ك�أنْ ما مِنْ ٍ
ثم �أمعنَ يف ٍ
ّ
ّ
بل عن ّ
كل �شيء حوله ،حتى ذلك الندى الذي بد�أ يختال بنف�سه فوق �أوراق ال�شجر
قبل .و�ش�أنه �أ ّو َل ما ر�آين �ألوب بعينني الهثتني � ُ
نبت حولنا ومل يكن من ُ
الذي َ
أبحث
َ
َ
لحون
ثم قال فيما ي�شبه الغناء" :و ُي ُ
عنّي ،ر ّدد" :و َمن عرف َ
نف�سه عرف غريه"ّ ،
َ
ُ
ُ
ْ
القلب
ريحانة
النف�س
ك
ل
ت
ة
ثم ك�أ ّنه مل يكنْ .
"،
َنف ِْ�سي يف هَ واها و�إِ َّنها� ،شقي َق ِ
ِ
ِ ّ
ُ
ملء روحها�" :أ ّيها الريحانُ � ،أ ّيها الريحانُ  ،يا..
وحيد ًا �سمعتُ روحي
ت�صرخ َ
َ
ُ
القلب" ،وكانَ �صوتي ُ
ريحانة
ريحانة .يا
يا
يقلق الف�ضاء الراع�ش بالغيم جوىً ،
ِ
ً
ً
ُ
َ
هواء روحي ،وماءها ،وخفقها،
ريحان كانَ � ..إىل
و�شوقا ،وحنينا �إىل
ٍ
ٍ
ريحان ما يزالَ ،
َ
ُ
ال�صوت بي ،ويثخنني
يرتطم
أن
�
وقبل
الزيف.
غبار
من
ها
وخال�ص
ومعنى وجودها،
َ
َ
ُ
ت�ضاحك باحة البيت الذي ر�أيتُ �ضوء احلياة فيه �أ ّو َل
ريحانة كانت
بالذكريات عن
ٍ
تبا�سق حويل ،و ّ
َ
يف ،ما عرفتُ وما مل �أعرف من الورد ،من اليا�سمني ،و�شقائق
مرة،
ٍ
النعمان ،وال�سو�سن ،والرنج�س ،واجلوريّ  ،واخلزامى ،والليلك ،والزنبق ،والقرنفل،
والأقحوان ،والبيل�سان ،واجل ّلنار.
وفيما �أنا �أعدّ دُ ،و�أ�س ّمي ،و� ُ
هواء ّ
بحق ،و�أ�ستعيدُ
أطلق
لرئتي حني َنهما �إىل هواءٍ هو ٌ
ّ
ما كان جدي الأ�صفهاين روى يف �أغانيه عن ال�شاعرة املغنية متيم ّ
اله�شامية التي
وغناء و�أدب ًا ،والتي كان �أحدهم و�صفها
ح�سب جدّ ي ،من �أح�سن النا�س وجه ًا
كانت،
َ
ً
ّ
أثر من
�
عندها
وكان
غريه،
على
ؤثره
�
وت
البنف�سج
حتب
"وكانت
بقوله:
ز
املعت
البن
ٌ
ّ
ّ
وطيب ،حتى �إنها من �شدة �إعجابها به ال يكاد يخلو من ك ّمها الريحان ،وال
كل ريحان
ٍ
نراه �إال كما قطف من الب�ستان".
رئتي ،و�أ�ستعيدُ  ،ر�أيتُ � ..أجل ،ر�أيتُ  ..الغزالةَ
فيما كنتُ �أعدّ دُ ،و�أ�س ّمي ،و�أملأ ّ
ً
مَ
ثم
نا،
يخ�ص
عال
إىل
�
ا
مع
ومن�ضي
القدمية،
التي كنتُ �أخا�صرها يف حارات مدينتي
ّ
ّ
� ُ
ب�سو�سن فتنتها،
أ�سرق من �شقائق خدّ يها زاد ًا لروحي .الغزالة التي كانت ُت�ضرمني
ِ
َ
َ
عرائ�ش من الريحان
خالخل يف قدميها ،وحجار َة البيوت
حلقات الأبواب
أح�سب
ِ
ف� ُ
يف كفّيها .الغزالة ،املدينة ،التي عرفتُ نف�سي فيها .الغزالة ،املدينة التي كانت
ّ
تعطرين ب�ضوع �ضفائرها ّ
لحون َنف ِْ�سي يف
كل �صباح ،ف�أجت ّلى ريحان ًا يغنّي لها" :و ُي ُ
ُ
ُ
ريحانة
النف�س
هَ واها و�إِ َّنها� ،شقي َق ُة ِت ْل َك
نف�سها ريحان ًا
القلب" ،وتتج ّلى
ِ
املدينة ُ
ِ
ي�شبهها ..ي�شبهني ..ير ّت ُل لنا مع ًا:
"فب�أيّ �آالء ر ّبكما ّ
تكذبان؟".
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" نكبة فل�سطين  ..وال�شرعية الدوليّة "

عائد �إلى المخيّمات
• نذير جعفر

• د .عي�سى ال�ش ّما�س
قبل ما يقرب من �سبعة عقود ،زرع الكيان
الإ�سرائيلي امل�صطنع كم�شروع ا�ستعماري/
ا�ستيطاين ،فر�ضه املجتمع ال��دويل مم ّث ً
ال
أق���رت ،ويف
مبنظّ مة «الأمم املتحدة» التي � ّ
���س��اب��ق��ة خ��ط�يرة ،ق��ي��ام م���ا ���س��م��ي ب��دوي��ل��ة
(�إ�سرائيل ) ،كان من نتيجتها �إح��داث نكبة
م��ري��رة ل�شعب فل�سطني بكامله ،ب�ين التهجري
الق�سري ،والقتل الفردي واجلماعي.
لقد عملت احلركة ال�صهيونية منذ م�ؤمتر
« ب��ال « يف �سوي�سرا  ،1879بزعامة  /تيودور
هرتزل  /م� ّؤ�س�س احلركة ال�صهيونية العاملية على
ترجمة الفكرة ال�صهيونية « �أر���ض امليعاد «�إىل
واقع ملمو�س ،حتى جاءت احلرب العاملية وح�صل
ال�صهاينة على ذلك الوعد امل�ش�ؤوم « وعد بلفور «
عام  ،1917الذي يتعهد �صراحة ب�إقامة دولة
يهودية ( �إ�سرائيلية ) ا�ستيطانية على الأرا�ضي
الفل�سطينية ،ومل يكن ع��دد اليهود يف فل�سطني
�آنذاك يتجاوز ( مائتي �ألف ) مقابل ماليني العرب
الفل�سطينيني.
لكن « ع�صبة الأمم ، « 1920 ،دعمت الفكرة
ال�صهيونية يف �إقامة كيان �إ�سرائيلي يف فل�سطني،
ّ
(�صك)
ن�ص
حني �أق ّ��رت بوعد بلفور و�ض ّمنته يف ّ
االنتداب الربيطاين على فل�سطني ،ال��ذي تع ّهد
بتنفيذ ه��ذا ال��وع��د ،م��ن خ�لال ال�سماح بتدفّق
الع�صابات ال�صهيونية الإره��اب��ي��ة واملهاجرين
اليهود/ال�صهاينة ،ب�أعداد كبرية �إىل فل�سطني،
�أدى �إىل اختالل التوازن ال�سكاين بني العرب غري
املهجرين واليهود امل�ستوطنني ،فكان ذلك ذريعة
لإع�لان قيام الكيان ال�صهيوين  /الإ�سرائيلي
يف (� 15أي��ار) 1948 ،على الأر���ض الفل�سطينية
امل�ستباحة بدعم بريطاين ،وباعرتاف دويل غري
�شرعي من الأمم املتحدة ،مقابل �إل��غ��اء الكيان
العربي /الأ�صلي يف فل�سطني  !!..فكان ذلك خط�أ
ج�سيما ارتكبته الأ���س��رة الدولية ،مل ت�ستطع
ت�صحيحه حتى الآن.
ومنذ ذلك اليوم امل�ش�ؤوم ،وما زالت الق�ض ّية
ت��زداد تعقيد ًا ب�أبعادها الإن�سانية والوطنية،
ب�سبب مت���ادي ه��ذا الكيان امل�صطنع بجرائمه
وعدوانه �ضد ال�شعب العربي عامة والفل�سطيني
خا�صة ،ورف�ضه كل القرارات الدولية التي تدين
ممار�ساته ،وتطالبه االل��ت��زام بت�سوية عادلة
تعيد احلقوق �إىل ال�شعب الفل�سطيني ،وال �س ّيما
تطبيق القرار(  )194اخلا�ص بعودة الالجئني
الفل�سطينيني ،و�إقامة دولتهم امل�ستقلّة وعا�صمتها
القد�س ال�شريف .
وخالل الفرتة الطويلة من ال�صراع العربي /
الإ�سرائيلي ،واملمار�سات العدوانية الإ�سرائيلية
على ال��ع��رب ،واحتاللها �أرا����ض عربية بالقوة
الع�سكرية ،كما حدث يف حرب حزيران ،1967
�صدرت ع�شرات القرارات الدولية امل�ستنكرة من
جمل�س الأم��ن واجلمعية العامة ل�ل�أمم املتحدة،
مطالبة ال��ك��ي��ان الإ���س��رائ��ي��ل��ي باالن�سحاب من
الأرا���ض��ي ال��ت��ي احتلّها و�إن��ه��اء ح��ال��ة احل��رب،
و�إح�لال ال�سالم يف املنطقة ،و�أبرزها القراران (
 242و  )338ومبد�أ الأر�ض مقابل ال�سالم ،الذي
�أقره م�ؤمتر مدريد عام  . 1991ولكن (�إ�سرائيل)
مت��ردت على ه��ذا املجتمع ومل ت�ستجب �إىل �أي
ّ

قضايا وآراء

من قراراته �سواء ب�إنهاء حالة ال�صراع �أم بحلّ
امل�شكلة الفل�سطينية ،وذل��ك لأنّها تلقى الدعم
املطلق من الإدارات الأمريكية املتعاقبة ،داخل
امل�ؤ�س�سة الدولية وخارجها ِ .
ويف عام  1975اعرتف املجتمع الدويل بـ»
منظمة التحرير الفل�سطينية « ،مم ّث ً
ال �شرعي ًا
ووحيد ًا لل�شعب الفل�سطيني ،واكت�سبت ال�سلطة
الفل�سطينية �شرعيتها ،و�أ�صبح لها ممثلون يف
املنظمات العربية والإقليمية والدولية ،متهيد ًا
لإقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلّة .وعلى الرغم
من ذلك ف� ّإن ( �إ�سرائيل ) ما تزال تراوغ يف مواقفها
للتن�صل من التزاماتها جتاه ال�سلطة الفل�سطينية،
واالع�تراف بالدولة الفل�سطينية ،متنكّرة لكل
االتفاقات التي عقدتها مع هذه ال�سلطة ،وال �س ّيما
اتفاقيتي ( �أو�سلو و�شرم ال�شيخ ) ،ال بل تتمادى
التو�سع اال�ستيطاين ،مقابل ت�ضييق اخلناق
يف
ّ
على ال�شعب الفل�سطيني� ،إ�ضافة �إىل حماوالت
تهويد القد�س ،من خالل زرع امل�ستوطنات حولها
ويف �أرج��اء ال�ضفة الغربية كافة� ،ضمن م�شروع
�إن�شاء دولة ( يهودية الهوية ) على �أر�ض فل�سطني
العربي  .ويتم ذلك كلّه بدعم �أمريكي ال حمدود
و�صمت دويل �شبه مطبق  .وهذا ما زاد من تعنّت
الكيان الإ�سرائيلي و�ضربه عر�ض احلائط كل
امل�ساعي الرامية حللّ امل�شكلة الفل�سطين ّية ،مبا
فيها املبادرة العربية التي طرحت يف م�ؤمتر القمة
العربية ( بريوت .)2002
ف���إذا كانت املعطيات ال�سابقة ت�شري �إىل � ّأن
للتو�سع
م�ستعدة لل�سالم ،و�إنمّ��ا
�إ�سرائيل لي�ست
ّ
ّ
اال�ستيطاين والعمل الع�سكري التدمريي ،على
الرغم من تكرار �إر�سال مبعوثني �أمريكيني �إىل
الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلّة و�إىل بلدان عربية
�أخرى مثل �سورية ولبنان والأردن  .و�إذا كانت
فل�سطني ما زالت حمتلة ب�شكل فعلي منذ ما قبل
نكبة  ،1948وال�شعب الفل�سطيني يعي�ش يف
م�ستمرة تت�صاعد وتريتها بد ً
تخف
ال من �أن
نكبة
ّ
ّ
حدتها ،وهو يعاين من �أب�شع �أنواع القهر والتجويع
ّ
ّ
ي��دع��ي احل��ري��ة
وال��ت��دم�ير ،يف ع���امل
متح�ضر ّ
والعدالة والدميقراطية ؟ �أم��ا �آن الأوان لكي
تقف الأ�سرة الدولية وتن�صف هذا ال�شعب وتعيد
له حقوقه امل�سلوبة ،ب�أن ت�أخذ دور ًا �أكرث جدية
وح��زم�� ًا ،لإل��زام ( �إ�سرائيل ) بوقف ممار�ساتها
اال�ستيطانية والعدوانية ،واالن�سحاب من الأرا�ضي
العربية املحتلّة عام  ،1967واالع�تراف بدولة
فل�سطينية م�ستقلّة وعا�صمتها القد�س ال�شريف.؟
وبذلك تثبت املنظّ مة الدولية �أنّها فع ً
ال حتمي حقّ
تقرير امل�صري ،وحتمي الأمن وال�سلم يف العامل !..
ف�إىل �أين �ستم�ضي الق�ضية الفل�سطين ّية يف هكذا
�أو�ضاع دولية وعربية ؟
ً
بد منه قبل
قد يكون اجلواب �صعبا ،ولكن ال ّ
ً
ف��وات الأوان ؛ وعلى املعنيني عربيا ً ودول��ي��ا �أن
يتح ّملوا نتائجه مب�س�ؤولية و�شجاعة ،ويتخذوا
مواقف حازمة تتّفق مع الو�ضع القائم الق�ضية،
وينهوا جرمية �إن�سانية مل ي�شهد تاريخ الب�شري
لها مثيال ،جرمية ا�سمها «نكبة فل�سطني»  ،ويعيدوا
لل�شعب الفل�سطيني حقوقه امل�شروعة دول��ي�� ًا
و�إن�ساني ًا.

�أجل ،من هناك� ،إذ تغو�ص �أقدامنا يف الوحل ،وحتلّق �أحالمنا يف
وي�شر�ش القهر يف خاليا �أج�سادنا املنهكة من اخليبات
ال�سموات،
ّ
وح ّمى ال�سهر والنقا�شات التي تبد�أ وال تنتهي! من هناك ..من
خميمي النريب وحندرات يف حلب �إىل خميمات احلجرية ،وجرمانا،
ّ
والريموك واحلجر الأ�سود ،وال�سيدة زينب يف دم�شق...من خالد
دروي�ش ،وحممد �أبو �صالح ،و�أحمد �سعيد جنم� ،إىل يو�سف اليو�سف،
وح�سن حميد ،وزهري غزاوي...يا اهلل كم تبدّ لت البالد؟ وكم تغرينا؟ ال
كم تبدّ لت املواقف والآراء والهموم وبقيت املخ ّيمات �شاهدا على زمن ال
ين�سى ،زمن كانت فيه م�صهرا وطنيا و�سيا�سيا بل رافعة ثقافية ون�ضالية
وم�صنعا لفوالذ الإرادة و�شاطئ ًا حنونا ل�صخب بحار القلب.
غ ّيبت احل��رب العدوانية على وطننا �صورة املخيمات الفل�سطينية
ت�ضج باحلياة ،والآم��ال ال�شا�سعات ،ووجوه الأمهات
الآ�سرة التي كانت
ّ
املتعبات ولهفتهن وخوفهن علينا ،وعربد امل��وت والدمار يف �أرجائها!
وا�ستباحت طفولتها و�أ�سرارها وكرامات �شهدائها ودراوي�شها قوى حاقدة
عميلة ل�سدنة التكفري واخلراب من �صهاينة ووكالء �أوفياء لهم يف ممالك
و�إم��ارات العتمة وامل��ال واحل�شي�ش والفتاوى العمياء ال�ضالة امل�ضلّلة.
غابت �أي�ضا تلك الذكريات يف غرفها ال�ضيقة و�سهراتها امل�شتهاة املفعمة
بخمر ال�شباب واندفاعاته ،و�ألفة الأ�صدقاء ،وخبزنا اليومي الذي
�سرنا ّ(فل�سطني)!
يجمعنا وكلمة ّ
هل �أبوح بالوجع الآن وبالفقدانات وخ�سارات الروح التي ال تحُ �صى؟
لعل �أولها هذه ال�صور التي تنداح �أمامي لعدد من املخيمات التي ح ّولها
مرتزقة �آل �سعود و�إرهابيو راياتهم ال�سوداء �إىل ما ي�شبه الركام...ركام
�أرواحنا وذكرياتنا و�أحالمنا �أي�ضا.
ال�����ص��ور ت��دم��ي ال��ق��ل��ب��� ،ص��ور الأب��ط��ال ال��ذي��ن ا�ست�شهدوا �سوريني
وفل�سطينيني دفاعا عن تلك املخيمات� ،صور من ُذبحوا انتقاما كاخلراف
على يد املو�ساد املت�أ�سلم لوقفتهم امل�شرفة مع �سورية� ،سورية الأم والوطن
التي منحتهم كل ما يعلي من �ش�أنهم عي�ش ًا وتعليم ًا وكفاح ًا م�سلّح ًا ،ومالذا
�آمنا لقياداتهم املطاردة.
ال ،لي�ست ال�صورة �سوداء �إىل هذا احلد ،فلواء القد�س الفل�سطيني الذي
دافع عن خميم النريب يف حلب و�صد قطعان الظالم عنه ،وط ّهر خميم
حندرات ،وقدّ م مئات ال�شهداء ،مل يكتف بذلك فانتقل �إىل دم�شق لي�سهم
يف تطهري الريموك واحلجر الأ�سود� .أمل يقل غ�سان كنفاين على ل�سان �أم
�سعد :خميم عن خميم يفرق .فهناك خميم ّحوله بع�ض مرتزقته �إىل
خم ّيم خانع ،ذليل ،مت�آمر ،وخميم وقف وقفة العزة والكرامة والوفاء
ل�سورية التي ُيع َّول عليها وحدها وعلى �شعبها الت�صدي لت�صفية الق�ضية
الفل�سطينية والعمل على ا�ستعادة احلقوق املغت�صبة مهما طال الزمن
وا�شتد الت�آمر.
ال ،لي�ست ال�صورة �سوداء �أبداً ،بل باتت تدعو �إىل التفا�ؤل والإميان
ب�أن �أبناء املخيمات ي�ستعيدون زمام املبادرة يف حت�صني خميماتهم من
كل خطر يهددها ،ومل يعد خافيا �أن خميم جرمانا /خميم البطولة
وال�صمود قدم نحو �ألف �شهيد وهو ميتد على م�ساحة ال تتجاوز الكيلو
مرت الواحد .ه�ؤالء هم م�ستقبل الق�ضية الفل�سطينية ،وال�ساعد القاب�ض
على الزناد جنبا �إىل جنب مع �أبطال اجلي�ش العربي ال�سوري واملقاومة
اللبنانية البا�سلة.
كانت روحي تعود �إ ّ
يل من جديد و�أنا �أح�ضر املهرجان الأدب��ي الذي
��ف مبتابعة
نظمته منظمة فل�سطني ح��رة يف خميم جرمانا ،مل �أك��ت ِ
املهرجان بل جتولت يف الأزقة ال�ضيقة املحت�شدة ب�آالف الأطفال� /آالف
ال�شهداء الأحياء الذين يب�شرون ب�أن �إرادة ال�صمود لن متوت ،و�أن حرارة
الق�ضية ما زالت يف القلوب ،و�أن �سحق قوى الإرهاب ومن ي�ساندها حا�ضرا
�أو م�ستقبال �سيكون على يد ه�ؤالء الأطفال و�آبائهم و�أمهاتهم ،ولن يكون
الفل�سطينيون يف �سورية بعد اليوم �إال طليعة مقاتلة تذود عنها وت�ست�شهد
يف �سبيلها �أمام �أي خطر يهدد �أمنها خارجيا كان �أم داخلي ًا.
طوبى لأبناء خميمات فل�سطني الذين جادوا ب�أرواحهم حبا ب�سورية
ووفاء لها ،و�سحقا لكل من �س ّولت له نف�سه من عبدة الدوالر للت�آمر عليها
والغدر بها.

قضايا وآراء
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الكيان في عامه ال�سبعين
ه�شيم يحترق
•د .يو�سف جاد احلق
يبلغ الكيان ال�صهيوين اليوم عامه ال�سبعني على �أر�ضنا التي �سرقها بتواط�ؤ ودعم من
اال�ستعمار العاملي املتمثل ب�أمريكا وعدد من دول الغرب املعادية للأمة العربية منذ القدمي.
لقد اعتقد قادة ذلك الكيان ،غداة �إن�شائه� ،أن حلمهم اخلرايف العتيق قد حتقق ف�أم�سى
واقع ًا على الأر�ض ،و�أن الأمر قد ا�ستتب لهم متام ًا .ثم بدا لهم �أخرياً ،يف مطلع هذا القرن،
وبعد ب�ضع �سنني ،ب�أنهم على �أعتاب قطف ثمار الزرع الذي �أينع مع (�أزهار الربيع) ،وحان
وقت القطاف ،ولي�س عليهم الآن غري املبادرة �إىل:
 1ـ �إعالن يهودية كيانهم (الذي ي�شبه الدولة) ،لكي يغدو خال�ص ًا لهم وحدهم( ،نقي ًا) خالي ًا
من (ال�شوائب) ،وما ي�ستتبع ذلك ،كنتيجة طبيعية تلقائية (ال عودة) لأحد من �أ�صحاب البالد
ومالكيها الأ�صليني .وهكذا ت�صبح فل�سطني (دولة يهودية) ،القد�س عا�صمتها الأبدية.
 2ـ املبادرة ،يف �أقرب وقت ممكن �إىل �إقامة (هيكل �سليمان) على �أنقا�ض الأق�صى ،م�سجد
العرب وامل�سلمني ،بعد هدمه .وهم على يقني ب�أنه ال العرب وال امل�سلمني ه�ؤالء �سوف يجمعون
على فعل �شيء يحول دون ذلك� .أمل ي�سبق لهم �أن �أحرقوه عام  1969من دون �أن يرتتب على
حرقه �أي �أمر ذي بال؟ مما حدا برئي�سة وزرائهم (جولدا مائري) يومئذ �إبداء فرحتها العظيمة
غداة اليوم التايل ،بعد �أن كانت ق�ضت ليلتها م�ؤرقة مرعوبة حت�سب ًا وانتظار ًا (للهول القادم)
على كيانها نتيجة للفعلة ال�شنعاء التي �أقدم عليها �أحد �إرهابيها.
 3ـ التو�سع والتمدد فيما حولهم من الأرا�ضي العربية ،التي ي�سيل لها لعابهم� ،إن مل يكن
باجلند نظر ًا ل�ضعفهم الدميغرايف ،فبالنفوذ وبالتحالف مع متواطئني ومارقني وعمالء كرث من
غرباء ومن عرب .ومل تكن حرب (الأيام ال�ستة) عام � 1967سوى التعبري احلقيقي عن نزعة
التو�سع هذه .ولهم فيما حتقق بعد ذلك من عقد اتفاقيات الذل واال�ستهتار ،ال�سري منها والعلني،
خري ملهم وم�شجع على امل�ضي يف هذا ال�سبيل...
هكذا تبدو لهم الأمور ،يف عمومها الآن ،بحيث مل يبق �أمامهم عقب الدمار الذي �أحلقوه يف
�أكرث من مكان يف الوطن العربي ،حتت عنوان (الربيع العربي) �سوى حلف املقاومة الذي يقف
لهم باملر�صاد �سدّ ًا منيع ًا يق�ض م�ضاجعهم.
غري �أنهم يوقنون ب�أن حتري�ضهم ل�سيدتهم �أمريكا على �أطراف هذا احللف ،ودفعها �إىل �إ�شعال
حرب للإجهاز عليه� ،سوف ي�ؤمن لهم احلماية املن�شودة .بيد �أن احلقائق التي ا�ستجدت على
�أر�ض الواقع باالنت�صارات الباهرة التي حتققت ل�سورية ،ومن معها� ،أم�ست تنبئ بعك�س ذلك
متام ًا .ذلك �أن حلف املقاومة �أم�سى اليوم وحدة متما�سكة مرتا�صة مت�ضامنة تزمع �أن تخو�ض
احلرب القادمة جبهة واحدة ،متتد من املتو�سط �إىل املحيط الهندي ،فهو يبني ا�سرتاتيجيته
على قاعدة �أن االعتداء على �أي من فرقائه �سوف يواجه برد جماعي تنخرط فيه جميعها يف
وقت واحد.
وما �أح�سبنا بحاجة �إىل التعريف مبا متلكه املقاومة من عنا�صر القوة الفاعلة� ،سواء من
حيث العن�صر الب�شري� ،أو الت�سليحي� ،أو احلافز الذاتي والنف�سي واملعنوي ،بعد �أن �أم�سى هذا كله
معروف ًا لكل متتبع ومراقب ومهتم .بل �إن رجل ال�شارع العادي يف كل مكان ،على دراية ومعرفة
به.
•••
هذه التحوالت امل�صريية وهذه الوقائع امل�ستجدة احلا�سمة ..هي ما حت�سب لـه (�إ�سرائيل)
اليوم كل ح�ساب ،الأم��ر ال��ذي مل يعد يف و�سعها �إخ��ف��اءه .ناهيك عن �إمكان جتاهله ،بل �إن
ت�صريحات قادتها �أنف�سهم املعلنة على امللأ �أم�ست �شبيهة باال�ستنجاد واال�ستغاثة من هول
اخلطر (الوجودي) القادم �إليها.
وما ت�صريحات قادتها حول �سورية و�إيران واملقاومة يف لبنان وفل�سطني ،ف�ض ًال عن ممار�ساتها
املتخبطة املرعوبة ،ما هذه كلها �سوى بوادر النزع الأخري لكائن حمت�ضر يرقب نهايته الآتية ال
حمالة بني حلظة و�أخرى.
ً
وغطر�سة (بنيامني نتنياهو) ال يني عن ال�صراخ بني اليوم
وها هو �أ�شدهم غرور ًا واعتداد ًا
والآخر ب�أن (�إيران تنوي �إزالة �إ�سرائيل من الوجود) .هو �إذ ًا ـ وهو رئي�س وزرائهم ـ يقر ب�أن
هذا احتمال وارد يف �أي وقت تتفجر فيه حرب معهم .ومثل هذه احلرب البد �آتية ،وجمريات
الأحداث الراهنة والتطورات القائمة على قدم و�ساق يف املنطقة ويف �أرجاء العامل كله تنبئ
بذلك.
ً
النتيجة احلتمية �إذا يف هذا العام ال�سبعني من عمر الكيان ،هي الزوال .هي انت�صار احلق على
الباطل ،ف�إذا كان (للباطل جولة ف�إن للحق دولة) .هي انت�صار اجلوهر على الزيف ،والأ�صيل
على الدخيل.
ل�سوف تغدو هذه (الإ�سرائيل) يف يوم لي�س ببعيد ،ولنقل يف مثل هذه املنا�سبة من عامنا املقبل،
جمرد ذكرى لغزوة عابرة م�ضت ،و�إن تكن قد عمرت �أكرث مما يجب ،و�إن تكن �أكرث الغزوات
�ضراوة و�إجرام ًا ومرارة ،لكنه قدر هذه الأمة يف �أر�ض الر�ساالت ال�سماوية والديار املقد�سة،
�أ�شرف بقاع الأر�ض يف دنيا اهلل وكما �أراد لها اهلل �أن تكون.

نقطة على حرف

املا�سة
و �إزميل الرتجمة
ـ4ـ

• مالك �صقور

ت�ساءل الدكتور نذير العظمة يف نهاية احلديث املا�ضي؛ كيف نرتجم بيت
امرئ القي�س
مكر مفر مقبل مدبر مع ًا
كجلمود
�صخر حطّ ه ال�سيل من علِ
ٍ
دون �أن نخ�سر النب�ض والنكهة ،ونح ّول ال�صورة من جمالية تثري مزيج ًا من
االنفعاالت �إىل �صورة لغوية تتوفر فيها مقولة التعبري ،لكنها ال ت�شتمل على
روعة الت�صوير.
ففي ر�أي ال�شاعر ـ املرتجم ـ الباحث يف �آن� ،إن الإيحاءات العربية للكلمات
الأرب��ع يف �صدر البيت :مكر ،مفر ،مقبل ،مدبر ،لي�ست كلمات بل هي �صور ال
حتتوي عليها بدائلها بالإجنليزية ،كما �أن املقابالت بينها �أو ما ي�سمى بالطباق
لي�س ت�ضاد ًا لغوي ًا فح�سب بل عالقة �صورية متحركة� ،أي ،ذات حركة ال ت�صور
و�ضع ًا ثابت ًا بقدر ما ت�صور ر�ؤية متحركة.
وهنا تتجلى �صعوبة الرتجمة� ،صعوبة نقل ال�صورة ،ويقول املرتجم ـ ال�شاعر
�أين من هذه ال�صورة (الرتجمة الإنكليزية) طبع ًا:
AS IF CHARGING FLEEING ADVANCING
RETREATING AT THE SAME TIME.

ف�إيجاز ال�صورة العربية ح�سب د .نذير العظمة ـ هي كاملا�سة التي ت�شع ب�شتى
الدالالت والإيحاءات ،لكن هذه املا�سة امل�شعة يف ر�أي د .نذير العظمة ال ميكن �أن
حتل حملها املا�سة الإجنليزية على الرغم من �أدائها املعنى ،وهنا يتحدث د .نذير
العظمة بو�صفه �شاعر ًا ومرتجم ًا وباحث ًا و�أ�ستاذاً ..فلماذا ال ميكن للرتجمة
�أن حتل حمل الأ�صل الأ�صيل .لأنها تغيرّ �صيغة اجلمال «يف املبالغة العربية»
احلافلة بالنب�ض ل�صورتني مزدوجتني متقابلتني..
ويو�ضح د .نذير العظمة ذلك قائ ًال :وهكذا ميكن القول� :إن �صعوبة الرتجمة
ال حتلّها املهارات اللغوية وحدها بل ال بد لها من مهارات ذوقية ومهارات يف
التقم�ص احل�ضاري �إذا �صح التعبري.
والبالغة وفق ما يقول د .نذير العظمة ـ كفن �إن هي �إال قواعد تبينّ جمال
التعبري �أو قبحه لي�ست واحدة عند كل الأمم .فما هو ا�ستعارة �أو كناية عند قوم
قد ال يكون كذلك عند �آخرين .لذلك ،تعجز الرتجمة عن �أداء ال�صورة الأ�صلية
يف العربية القائمة على الت�شبيه اال�ستعاري.
وهنا ،ي�ؤكد الباحث �أمر ًا هام ًا جد ًا يف جمال الرتجمة �إذ يقول :فالكناية
واال�ستعارة قد تبدوان لأول وهلة �أكرث �صعوبة من ترجمة (الت�شبيه) ..ذلك
لأن الكناية كاال�ستعارة تعبري دال ال مبعناه الأ�صلي ،بل مبعناه املجازي ،وحني
نف�صل بني احلقيقة واملجاز يف ال�صورة اللغوية الواحدة كمن يلغي الظالل من
�صورة من بيكا�سو �أو غريه� ،أو كمن يك�سر ما�سة الإيجاز ليك�شف عن الوهج �أو
يد ّمر القلب ليفي�ض على النب�ض ـ ح�سب الباحث املرتجم.
وهكذا ،ي�صل د .نذير �إىل نتيجة :من هنا كانت الرتجمة ال�شعرية تدمري ًا
جلمالية ال�صورة الأ�صلية ،واق�تراح �صورة بديلة يف اللغة املرتجمة خا�ضعة
لذوق �آخر ولغة �أخرى و�أو�ضاع �إن�سانية خمالفة و�شروط وجودية مغايرة.
وي�ضرب مثا ًال عن اجلاحظ الذي يقول« :ال�شعر ال ي�ستطاع �أن يرتجم �أو ال يجوز
عليه النقل ،ومتى ح ّول تقطع نظمه وبطل وزنه وذهب ح�سنه و�سقط مو�ضع
التعجب ال كالكالم املنثور»
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العالقة الجدلية بي التاريخ والتراث

• د .عدنان عو ّيد
العالقة ب�ين التاريخ وال�ت�راث عالقة
جدلية ذات ت�أثري متبادل ال ميكن الف�صل
بينهما .ف�إذا كان الرتاث هو ما قام الإن�سان
ب�إجنازه عربعالقاته التاريخية الطويلة
م��ع الطبيعة واملجتمع على امل�ستويات
االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية
والثقافية والأخالقية والفنية وغريها
م��ن ع�لاق��ات مت�����س ح��ي��اة ال��ف��رد واملجتمع،
ف��ال��ت��اري��خ ه��و ال�سجل ال��زم��ن��ي يف �سريورته
الدائمة ،الذي ي�سجل عليه �أو فيه هذا الرتاث.
لذلك عندما نقوم بف�صل الرتاث عن التاريخ
�أي عن �سجله� ،سيتحول الرتاث بال�ضرورة �إىل
جزر متقطعة عن بع�ضها يف �سياقها التاريخي،
�أي �إىل �آنات زمنية ،ال يربطها رابط على حد
تعبري املتكلمني الأ�شاعرة� .أي تتحول مكونات
ال�ت�راث �إىل ذرات منف�صلة ع��ن بع�ضها كما
يقول �أ�صحاب املذهب الذري ،ويكون التعامل
مع هذه اجلزر الذرية التي تنو�س بني العقلي
والم��ت��ث��ايل ..ب�ين ال��ق��دري واجل��ب�ري ..بني
الديني والدنيوي �إلخ ،مبواقف �أيديولوجية �أو
براغماتية تخدم يف املح�صلة قوى اجتماعية
وم�صالح حمددة تتكئ على هذه املوقف �أو ذاك
من ال�تراث .وهنا يحدث الت�شتت وال�ضياع يف
عملية ا�ستلهام الرتاث ،وبالتايل توظيفه وفق
�سياقه التاريخي وم��دى �صالحيته عرب ذاك
ال�سياق ،وما �سقط منه �أو ا�ستمر عرب �سريورة
التاريخ.
من هذا املنطلق ن�ؤكد على �إعادة تعريف
الرتاث والتاريخ مع ًا ،ثم العمل على ربط طريف
ال�سل�سلة ربط ًا منطقي ًا يبني فيه دور ومكانة
ووظيفة كل ط��رف من ط��ريف ال�سل�سلة هذه،
مع �ضرورة �إعادة البحث وفق املناهج العلمية
للبحث يف املواقف �أو املوا�ضيع الرتاثية مبا
يتفق وال�سياق التاريخي لها ،ث��م تبيان ما
جتاوزه الزمن منها و�أ�صبح عالة على النه�ضة
والتقدم� ،أو �إعادة ت�سليط ال�ضوء على مازال
�صاحلا ملعطيات احلا�ضر من الواقف �أو املوا�ضيع
العقالنية ،حتى لو كانت ُح��ورب��ت و�أق�صيت
تاريخي ًا من قبل قوى �سيا�سية �أو اجتماعية
طبقية ك��ان لها م�صالح يف ه��ذا الإق�صاء يف
فرتات تاريخية حمددة من املا�ضي.
على العموم ،التاريخ لي�س تاريخ ملوك
و�أم���راء وخلفاء كما ق��ال ب��ه ال��ط�بري واب��ن
الأث�ير وامل�سعودي وغريهم ،و�إمن��ا هو تاريخ
�شعوب ك��ون��ت ت��راث��ه��ا ال��ف��ك��ري وامل����ادي عرب
���ص��راع��ات وتناق�ضات اجتماعية ذات بنى
طبقية لها م�صاحلها ،والتي غالب ًا ما تقوم على
تق�سيم الرثوة وال�سلطة واملكانة االجتماعية،
وه��ذه املعطيات تقوم �أو حتدد وفق ًا لطبيعة
ودرجة تطور �أو تخلف قوى وعالقات الإنتاج
يف جمتمع حمدد ،ومرحلة تاريخية حمددة.

�إن القيام بدرا�سة التاريخ من جديد،
يعني الت�أكيد على ال��رب��ط ب�ين ه��ذه القوى
االج��ت��م��اع��ي��ة �أو ت��ل��ك ،مم��ث��ل��ة مبكوناتها
االق��ت�����ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة وال�سيا�سية
والثقافية ،وبحركة �سريورتها التاريخية
عندما يعترب هذا التاريخ ،تاريخ هذه القوى
االجتماعية ونتاجها ،ويف حالة توا�صله ولي�س
ح��االت جتزئه وت��ذري��ره ع�بر ج��زر تراثية
م�شتتة ،ي�أخذ منها كل باحث �أو مهتم ب�ش�أنها
ما ي��راه منا�سب ًا لطموحاته و�أيديولوجياته
و�أهوائه �أو طموحات و�أهواء و�أيديولوجيات
القوى التي يريد التعبري �أو البحث عنها.
�أمام هذه املعطيات العقالنية يف الر�ؤية
�إىل التاريخ وال�تراث ،تظل هذه الر�ؤية بكل
حموالتها العقالنية تفر�ض علينا الت�سا�ؤالت
التايل :كيف �ستتم عملية االختيار تلك؟ ،ومن
هي احلوامل االجتماعية �أو امل�ؤ�س�سات املنوط
بها عملية االختيار؟ ،هذا يف الوقت الذي مل
نزل جند فيه احلكومات واملثقفني واملفكرين
الأيديولوجيني يتمرت�سون خلف مواقفهم التي
ت�صل غالب ًا �إىل حد الرف�ض والإق�صاء وال�سجن
والقتل �إن اقت�ضت احلاجة كما يقول �سعد اهلل
ونو�س.
�إن �إعادة كتابة التاريخ والنظر �إليه على
�أنه حركة م�ستمرة ،ولكل مرحلة خ�صو�صياتها،
فهذا يعني :
�أو ً
ال :ال��وق��وف �ضد امل�����ؤرخ التقليدي
(ال�سلفي) ،ال��ذي يرى �أن التاريخ قد توقف
عند القرن الثالث للهجرة ،و�أن القرون الثالثة
الأوىل للهجرة هي قرون ال�سلف ال�صالح الذين
�أعطوا كل �شيء ومل يرتكوا للأخالف �شيئ ًا،
وكل ما جاء بعدها من �أفعال و�أق��وال بدعة،
وكل بدعة �ضاللة.
ثاني ًا :الوقوف �ضد ه�ؤالء الذين يعملون
على جتويد �صفحة املا�ضي بكل ُعجرها و ُبجرها
من م�ؤرخي ومفكري ومثقفي احلا�ضر ،ه�ؤالء
الذين يعملون على تزوير التاريخ وتراثه من
جهة ،مثلما يعملون على دمج ال�تراث و�صهره
باحلا�ضر دجم�� ًا و�صهر ًا ميكانيكي ًا ال جدلي ًا،
واعتبار هذا ال�تراث عرب تاريخه هو املنطلق
الوجودي واملعريف لكل ما هو تالٍ .
�إن ال��ر�ؤي��ة العقالنية ل��ل�تراث جتعل
عملية الدمج هذه �أم��ر ًا متعذراً ،و�أن الت�شدق
املتوا�صل ب�أجماد املا�ضي بغ ِّثه و�سمينه لأنه
تراث الأجداد وال�سلف ال�صالح� ،سيعطي �أبناء
��ت�لاء عاطفي ًا زائ��ف�� ًا ،كما يخفي
احلا�ضر ام ً
�إح�سا�ساتهم امل��رة بالعجز �أم���ام م��ا يعي�شه
املجتمع �أو الأمة من تخلف و�ضياع وانك�سارات
وا�ستغالل وا�ستعباد وا�ستعمار� ..إل��خ ،حتت
بيارق جمد واهم وزهو �أحمق.

تعزية
رئي�س احت��اد الكتاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي و�أ�سرة حترير
“الأ�سبوع الأدبي” يتقدمون ب�أحر التعازي واملوا�ساة من الزميل الدكتور
عي�سى ال�شما�س بوفاة �شقيقه �سليم ال�شما�س.
راجني اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته ويلهم �أهله وذويه
ال�صرب وال�سلوان.
و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

قضايا وآراء

رجل ال�صواب ..على الطريقة الأمريكية!

•م.عبد الوهاب حممود امل�صري

مقدمـــة:
يرى كولن ول�سن ،يف كتابه «خفايـا احلياة»� ،أن الكتّـاب ال�ساخرين والفال�سفة يدركون
دائم ًا مدى �سعي الإن�سان �إىل �أن يكون على حق .بل �إن �ألفرد �إدل��ر �صاغ نظرية (عن
�سيكولوجية التقدير الذاتي) على �أ�سا�س �أن الدافع الأكرب للإن�سان هو �إرادة القوة .غري
�أن �أول من �أدرك الت�ضمينات املقلقة لهذا النق�ص الغريب يف الطبيعة الإن�سانية مل يكن
فيل�سوف ًا ،وال عامل نف�س ،بل م�ؤلف رواية من روايات اخليال العلمي هو �أ .فان فوغت...
�أو ً
ال :يف �صوابية الرجال!
الحظ فان فوغت يف اخلم�سينات من القرن الع�شرين �أن ثمة منط ًا من الذكور يت�صف ب�صفة
رئي�سة هي ال�شعور باحل�صر ب�أنه على �صواب ،وال يوجد �أي ظرف ميكن �أن يعرتف حتته ب�أنه
قد يكون على خط�أ .ف�إذا كان هناك ما يجعله قلق ًا ومتقلب ًا را�س ًا على عقب ،ف�إنه يبحث عن
ً
وخا�صة �إذا حدث وكان ع�ضو ًا
�شخ�ص يلومه ،وي�صب غ�ضبه وانفعاله على �أقرب �شخ�ص �إليه،
يف �أ�سرته .وهو ال يعرتف �إطالق ًا ب�أنه ميكن �أن يوجه �إليه اللوم.
�شك �أن لدى كل الب�شر مي ً
وال ّ
ال �إىل حلم اليقظة واالنغمار يف اخلياالت التي تتملّق الأنا.
ومن امل�ؤكد �أن احلاجة �إىل التقدير الذاتي رغبة (�أو حاجة) �أ�سا�سية يف الطبيعة الإن�سانية.
ويعترب نق�ص ذلك التقدير مماث ً
ال لنق�ص كريات الدم البي�ضاء يف الدم .ويكره كل النا�س
الأ�صحاء العاديني �أن يكونوا خمطئني .ونحن جميع ًا ن�شعر باحلرج عندما نخطئ� ،أو ُن�شاهَ ـد
ونحن نخطئ (هل هناك م�شاهد للتلفزيون مل يالحظ حرج �ضحايا الكامريا اخلفية؟؟).
وم�شكلة رجل ال�صواب ،كما يقرر فان فوغت ،هي �أنه مل يقهر –�إطالق ًا -رغبة
طفولية ب�أن ي�صبح كل �شيء ملكه ،و�أن ينحني الكون كله لرغباته ،ولكن ،هل يوجد �إن�سان
خال متام ًا من هذه الرغبة؟!؟ مث ً
ال :هل يوجد �إن�سان ال ي�شتم عندما يدق �إ�صبعه مبطرقة؟
�أوال ي�شعر بالغ�ضب عندما ينادي على تاك�سي ،فيتوقف على بعد �أمتار ،ويقفز فيه �إن�سان �آخر؟
وبالرغم من �أن املطرقة �شيء غري حي ،و�أن لل�شخ�ص الآخر حق مماثل حلقك يف التاك�سي،
ف�إن الإحباط يدفع الدم بالغ�ضب مما كان يدفع �أجدادنا يف الع�صر احلجري احلديث �إىل �أن
يلج�ؤوا �إىل ف�ؤو�سهم احلجرية.
�إن هناك الكثريين من رجال ال�صواب حولنا �أكرث مما نعرف ..فهم يعرفون –ح�سب فان
فوغت -كيف يخفون الأمر عن الآخرين ،وعن �أنف�سهم .والأمر نف�سه ينطبق علينا� .أما النا�س
الذين يلفتون �أنظارنا ب�أنهم �أنانيون �أو متمركزون حول الذات ،فهم اال�ستثناءات .ولكن ،مبجرد
�أن نعرفهم متام ًا ،ن�صبح على وعي ب�أنه حتى النا�س اللطفاء ميتلئون ب�أوهامهم وخزعبالتهم
وتفاهاتهم.
ويقرر كولن ول�سن �أن فان فوغت قد حقق �إجن��از ًا مثرياً ..فقد تبني �أن الأنانية ميكن �أن
تنتج �شك ً
ال من �أ�شكال اجلنون املعتدل ،و�أننا جميع ًا نعاين من هذا �إىل ٍّحد ما .وهذا يقو�ض،
يف التو ،فر�ض ًا من فرو�ضنا الأ�سا�سية عن الطبيعة الب�شرية ،وهو �أن الإن�سان ميكن االعتماد
عليه �إذا ما ت�صرف من (امل�صلحة الذاتية العقلية)� .إن ال�صوابية تعلو على امل�صلحة الذاتية..
�إنها ت�ستطيع �أن جتعل الإن�سان �أعمى عن تدمري نف�سه ما مل ي�سبب الدمار لعد ّوه� ،أو يجعله
خا�ضع ًا حتت رحمته .ونحن �إمنا نعي�ش يف جمتمع كل واحد فيه يعاين –من الناحية العملية-
من درجة من درجات «ال�صوابية» .ولقد تطورت العادات الطيبة والقناعات االجتماعية
�إىل تقليل الهام�ش .ولكن ،حيث تف�شل ،يظهر ال�صراع ،وت�صدر احلكومات الإن��ذارات وتهدد
باحلرب .والأمم كلها راغبة يف االتفاق على �أن وفاة ب�ضعة ماليني هي ثمن بخ�س لدفع �إهانة
!!!.
ثاني ًا :يف �صوابية ال�شعوب!
�أي�ض ًا -على م�ستوى�إن ال�صوابية لي�ست حكر ًا على م�ستوى الأفراد ،ولكنها موجودة
ال ،كان غريب ًا حق ًا ،وا�ستثنائي ًا فع ً
ال�شعوب ..فمث ً
ال ،من وجهة النظر الأمريكية� ،أن يعرتف
روبرت ماكنمارا ( وزير الدفاع الأمريكية الأ�سبق) يف عام  ،1995و�أن يعرتف بعده �أمريكيون
�آخ��رون ،ب�أن �أمريكا �أخط�أت يف حرب فيتنام .ومل يكن ذلك مقبو ً
ال من ال�سواد الأعظم من
الأمريكيني .وقد تفاقمت ورطة الأمريكيني خا�صة بعد الوقوف على حقيقة �أن الذي فجر
املبنى االحت��ادي يف �أوكالهما (بعد �أ�سابيع من اع�تراف ماكنمارا)� ،شخ�ص «�أمريكي حتى
العظم» �أعدم بعد ذلك ،ومل يكن �إرهابي ًا عربي ًا �أو �أ�صولي ًا �إ�سالمي ًا كما �أ�شاعت �أمريكا (ظلم ًا
وعدوان ًا) منذ اللحظة الأوىل لوقوع جرمية التفجري!!!
والأمريكيون –كما يالحظ �سمري كرم -ال يحبون (ومعظمهم ال يقبلون) �أن يقول لهم �أحد،
وخ�صو�ص ًا بلغة عربية� :أر�أيتم ..لقد كنتم على خط�أ ،وكان اخلط�أ �سيقودكم �إىل م�أ�ساة ب�شعة
با�سم االنتقام� ،أو با�سم الأمن القومي الأمريكي .وهنا تكمن م�شكلة �أمريكا� ..إنها ال تريد
�أن تفهم نف�سها على حقيقتها ،بل تريد �أن تفهم نف�سها باعتبارها «اال�ستثناء» .وحتى �أكرث
الأمريكيني تعق ً
ال ،يعتقدون ب�صوابية �أبدية لأمريكا ،وب�أن �أمريكا لي�ست م�صنوعة من ن�سيج
هذا العامل وزمانه ،وب�أن العنف الأمريكي حق وخري وجمال (حتى لو قتل العنف الأمريكي،
بالقنابل الذرية عام � ،1945أكرث من مئتي �ألف �إن�سان مدين يف هريو�شيما وناغازاكي ،وقتل
بالقنابل الذكية عام  ،1991مئات الأطفال وال�شيوخ والن�ساء ،وحولهم �إىل كتل متفحمة يف
ملج�أ العامرية يف بغداد) ،والعنف الآخر ،وخ�صو�ص ًا� ،إذا مور�س �ضد الأمريكيني ،خطيئة و�شر
وقبح .وكل من جتر�أ وقال لأمريكا –وخا�صة �إذا كان �أمريكي ًا� -إن العنف فيها �أ�سلوب م�ألوف،
تعر�ض للح�صار والإبعاد والقهر الأدبي واالجتماعي.
ّ
ً
وامل�شكلة هي �أن �أمريكا تعتقد ب�صواب عنفها ..هكذا تلقائيا ،وبال تر ّو ..ويكمن هذا االعتقاد
يف جذور اال�ستبعاد الأويل ،والذي يكاد املرء يقول �إنه فطري �أو غريزي لدى الأمريكيني.
ثالث ًا� :أمريكا � ..سيدة للعامل!
من الوا�ضح �أن «النظام العاملي اجلديد» يقوم على �صوابية ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات
الأمريكية ،و�أنّ «العوملة» تقوم على �صوابية القيم وامل�صالح الأمريكية .واملطلوب من اجلميع،
يف هذه الأيام� ،أن « يبتلعوا » املفارقة املفارقة الكبرية التالية� :أمريكا ..ونعني �أمريكا التي
قامت على �إبادة ع�شرات املاليني من ال�شعوب الأ�صلية يف العامل اجلديد ،وا�ستعباد ع�شرات
املاليني الأخرى من �سكان القارة الإفريقية ،ونهب مليارات ال��دوالرات من ال�شعوب الأخرى
ب�ألف طريقة وطريقة� ..أمريكا التي قيل فيها ،وبحق� ،إنها « قبلة وم�سد�س ودوالر» � ...أمريكا
هذه ،هي التي ينبغي على العامل كله �أن يقبلها « �سيدة للعامل »  ..فت�أ ّمـل!!!
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الت�أنيث
في العربية

• �أ  .د .منى �إليا�س

الأ�سماء يف اللغات الهندو �أوروبية تنق�سم من حيث اجلن�س
ثالثة �أق�سام :املذكر وامل�ؤنث واملحايد� .أما يف لغتنا العربية
فالأ�سماء فيها من حيث اجلن�س ومثلها ال�صفات لي�س لها غري
ق�سمني :مذكر وم�ؤنث ت�ستوي يف ذلك الأحياء واجلمادات.
ومييز علما�ؤنا بني عامل الأحياء وعامل اجلمادات ،فيق�سمون
ك ً
�لا من املذكر وامل���ؤن��ث ق�سمني :حقيقي ًا وجم��ازي�� ًا .فاملذكر
احلقيقي ما له �أع�ضاء ذكورة ومنه اللقاح ،واملذكر املجازي ما
�أنزله العرب من جماد منزلة املذكر ،مثل :حجر ونهر ،وامل�ؤنث
احلقيقي ما له �أع�ضاء �أنوثة تتقبل اللقاح فتلد �أو تبي�ض من
احليوانات مثل :امر�أة و�شاة.
وامل�ؤنث املجازي :ما �أنزله العرب من جماد منزلة امل�ؤنث ،مثل:
نار وقو�س و�صخرة و�صحراء .وهذه الق�سمة بني مذكر وم�ؤنث
يف لغتنا حا�سمة وهي عميقة ووا�سعة فهي جتاوز الأ�سماء �إىل
ال�صفات ،ثم �إىل ما يقوم مقام الأ�سماء �أي ال�ضمائر مثل :هو
وهي� ،أو �إ�شارية مثل :هنا وهذه� ،أو مو�صولة مثل :الذي والتي،
�أما (�أي) فتكون للم�ؤنث واملذكر ب�صورة واح��دة كما جاء يف
الآية (يف �أي �صورة ما �شاء ربك) ،وقد تلحقها التاء حني ت�ضاف
�إىل م�ؤنث فيقال (�أي��ة جريدة تقر�أ) .وهناك غري الأ�سماء
وال�صفات وال�ضمائر وبع�ض الظروف تلحقها التاء مثل( :ثم)
مبعنى هناك فيقال (متت) ولي�س فيها معنى الت�أنيث ،بل هناك
بع�ض الأدوات (حروف املعاين) تلحقها التاء ولي�س فيها داللة
رام) �أو
(رب رمية من غري ٍ
و«ثم» فيقالّ :
على الت�أنيث مثل ّ
«رب» ّ
(ربة رمية ،..وريثما جئتك).
ه��ذه التاء تكتب �أحيان ًا مفتوحة (طويلة) �أو م�ضمومة
(مغلقة ،مدورة) ب�سبب حالتها عند الوقف عليها ،ف�إذا وقف
عليها «ت��اء» كتبت مفتوحة �سواء كانت �ساكنة مع الفعل �أو
متحركة مع غريه مثل( :البنت) ،و�إذا وقف عليها هاء وهي
متحركة دائم ًا كتبت م�ضمومة مثل« :ال�شجرة �ضخمة» وهذه
التاء الأخرية ت�سمى تاء الت�أنيث لأنها تنطق تاء حني تو�صل
مبا بعدها ،وت�سمى �أي�ض ًا هاء الت�أنيث لأنها تنطق هاء عند
الوقف.
ونختم كالمنا باملالحظات التالية:
ـ التفرقة بني امل�ؤنث واملذكر يف لغتنا عميقة متغلغلة يف
كلمات لغتنا �إىل حد يندر نظريه يف �سائر اللغات.
ـ عالمة الت�أنيث قد تكون �أداة مثل التاء كما يف حليمة،
و�أل��ف الت�أنيث املق�صورة مثل ليلى :و�أل��ف الت�أنيث املمدودة
جنحت فهي تنطق
أنت
ِ
مثل :عفراء� ،أو حركة مثل :يا بنية � ِ
بالك�سر يف خطاب الت�أنيث ،وبالفتح يف خطاب املذكر .وهناك
تاء الت�أنيث ال�ساكنة يف �آخر الفعل املا�ضي مثل« :بانت �سعاد»،
والتاء املتحركة يف �أول امل�ضارع مثل «تكتب �سعاد» ،وهناك التاء
التي يقال �إنها للت�أنيث وهي ال تفيد ت�أنيث ًا وال غريه كما يف
«ثمة» ظرف ًا مبعنى هناك و«ريت» �أي رب.
ـ هناك �أ�سماء كثرية يف لغتنا تدل على م�ؤنث حقيقي مثل:
هند �أو جمازي مثل :نار وريح وهي خالية من عالمة الت�أنيث،
ومنها �صفات خا�صة بالن�ساء مثل :مر�ضع وحامل ،ومنها �صفة
م�شرتكة بني امل���ؤن��ث وامل��ذك��ر مثل :عجوز وجريح ومعطار.
وهناك �أ�سماء تدل على مذكر تلحقها تاء ك�أنها م�ؤنثة مثل:
خليفة وعنرتة وهذا النوع هو م�ؤنث لفظي.
ـ هناك بع�ض الكلمات امل�ؤنثة ينتهي بعالمة ت�أنيث واحدة
كالتاء مثل :ع�صفورة وكالألف املق�صورة مثل� :سعدى وبع�ضها
ينتهي بعالمتني مثل (علقاة) نوع من النبات.
لكننا جنهل الأ���س��ب��اب التي جعلت �أ�سالفنا ي��رون بع�ض
اجل��م��ادات ك�أنها مذكرة وبع�ضها م�ؤنثة مثل ت�أنيث ال�شم�س
وتذكري القمر.
وما الت�أنيث ال�سم ال�شم�س عيب
وال التذكري فخر للهالل
		

د.ح�ســن حميد
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�أرملة �سوداء!..
ـ 1ـ

�أعرتف،
�أن هذه املجموعة الق�ص�صية (�أرملة �سوداء) للكاتبة
ملي�س الزين ،ابنة مدينة حلب ،املجازة يف اللغة الإنكليزية،
�أعادتني لأحتدث عن فن الق�صة الق�صرية جد ًا مرة �أخرى،
وما و�صلت �إليه من تدافع غري م�ستحب �أ ّدى �إىل خروجها
من عامل الق�صة الق�صرية ،حني راح عدد من الكتّاب ،ذكور ًا
يعن على بالهم ،وب�أ�سطر قليلة ،وجمل
و�إناث ًا ،يكتبون ما ُّ
ال م�ؤاخاة �أو توا�شج بينها ،وال متعة فيها �أو ده�شة ،وال
خلب وال وظيفية ،ومع ذلك ي�س ّمون كتاباتهم ق�ص�ص ًا �أو
ين�سبونها �إىل عامل الأدب!
م��ن قبل كتبت م��ق��االت ع��دة ح��ول امل��ح�ير ،وال�����ص��ادم،
والظني ..يف الن�صو�ص التي يكتبها كثريون ،ويقولون عنها
�إنها ق�صة ق�صرية جداً ،وقد القت تلك املقاالت ردود ًا فيها
من العنف ما يف القلب من دقات ،وقيل �إنها مقاالت تنطق
با�سم كاتبها املعادي الكاره لهذا الفن الق�ص�صي اجلميل
ال��ذي يريد التعبري عن �سرعة احلياة ودورانها اخليايل
يف ال�سرعة والتحوالت والنتائج من جهة ،وعن االقت�صاد
اللغوي ،وزلّ ال�تره��ل ،والإط��ال��ة ،والتفا�صيل ،وجمانبة
احل�شو ،والإف��ا���ض��ات التي ال م�برر لها ..كي ي�صري �إيقاع
الن�ص الالهث منا�سب ًا لإيقاع احلياة الالهث �أي�ض ًا من جهة
�أخرى.
واحلق مل �أكن كاره ًا �أو معادي ًا للق�صة الق�صرية جداً!
والظن ب�أن كل م�سطور
�أنا كاره وعدو لالبتذال وال�سطحية
ّ
ق�صري �أو قليل عدد املفردات هو ق�صة ق�صرية جداً! ولي�س
مبقدور �أي عاقل يف الدنيا �أن يعادي �أو يكره �أي �صورة
من �صور اجلمال �أ ّي�� ًا كانت هيئتها� ،أو �أن يكره �أو يعادي
�أي ا�شتقاق غايته امل�ضايفة الإب��داع��ي��ة! وق��د �شرحت
ذل��ك م���راراً ،وم��ع ذل��ك ظ��لَّ بع�ض الأع��دق��اء ي�ضيفونني
�إىل خانة املعادين الكارهني لفن الق�صة الق�صرية جداً.
ال� ..أن��ا مع الق�صة الق�صرية ج��د ًا حني تكون احت�شاد ًا
رج
للأ�سئلة واجل��م��ال وامل��ت��ع��ة ،وح�ين تكون ق���ادرة على ّ
ال���ذات الإن�سانية بقليل ال��ك�لام ال��ذي يختزن احل��دث،
وعالقات الن�ص الداخلية ،وما فيه من جماليات راهجة
�آتية ب�سالل �صاغتها يد احلذق ،وما تبديه حوافز الن�ص
املك ّو نة له من براعات �آ�سرة!
ـ 2ـ
(�أرم��ل��ة ���س��وداء) جمموعة ق�ص�صية ثانية للكاتبة
ملي�س الزين� ،صادرة حديث ًا عن دار العرب بدم�شق ،وهي
ت�أتي بعد جمموعتها الق�ص�صية املعنونة بـ (حدث غداً)،
وكنت قد قر�أتها واحتفظت بطعومها لعلي �أرى ما يردفها
من جمموعات �أخرى للكاتبة نف�سها ،وهذا ما كان ،لأنني
�آن��ذاك هممت �أن �أكتب عنها ،ولكني على عادتي �أتريث
و�أتلبث كي �أرى امل�ضايفات الرادفة! واحلق �أنني فرحت
بهذا الإ�صدار اجلديد للكاتبة املو�سوم بـ(�أرملة �سوداء)
لأمور عدة� ،أبداها هذه اال�ستمرارية يف تدعيم قناعات
الكاتبة �أن الق�صة الق�صرية فن ق��ادر على التوا�صل مع
الآخرين تعبرياً ،مثلما هو قادر على �إبداء وجوه جمالية
تنادد جماليات املو�سيقا ،والق�صيدة ،والرواية ،واللوحة
الفنية ،والعر�ض امل�سرحي وال�سينمائي! �إن ردف جمموعة
(ح���دث غ���داً) للكاتبة ملي�س ال��زي��ن مبجموعة (�أرم��ل��ة
�سوداء) ي�شري �إىل �أمر مهم وهو قدرة الفن الق�ص�صي على
�إغواء الكتّـاب واملبدعني وجذبهم من �أجل اال�ستغراق يف
خ�صو�صيته ،ه��ذه اخل�صو�صية التي ال تعريف لها �سوى
اجلمال املت�سرب مثل عطر من بني �شواغل الن�ص الق�ص�صي!
ـ 3ـ
يف جمموعة (�أرملة �سوداء) ن�صو�ص ق�ص�صية متفاوتة
يف ح��ج��وم��ه��ا ،ل��ك��ن �أك�ثره��ا ن�صو�ص ينتمي �إىل الق�صة
الق�صرية ج��داً ،ومثلما خفت ،يف امل��رة الأوىل ،و�أن��ا �أق��ر�أ
جمموعة (ح��دث غ��داً) من �أن تقع ملي�س الزين يف مطب
(ال��ت��وت��ر)� ،أو (ال��ر���ض��ا غ�ير احلقيقي)� ،أو (ال��ف��رح غري
املنتج)� ..أي �أن تقع يف مربع االنفعال الذي يدمر الن�صو�ص
ويخل�صها من جمالياتها ..لأن معظم ما قر�أته من ن�صو�ص
ق�ص�صية ق�صرية ج��د ًا من�شورة يف �صحف وجم�لات وكتب
وم��واق��ع �إل��ك�ترون��ي��ة ..ك��ان م�سلوب ًا م��ن جمالياته بفعل
االنفعال ،لأن االنفعال يغري الكاتب بالبعد ال�سيا�سي،
وه��ذا وح��ده ال ي�ضع ن�ص ًا� ،أو باالقت�صاد اللغوي وه��ذا
وحده ال ي�صنع ن�ص ًا� ،أو التخفف من وط�أة فعل احلكاية،

وه��ذا وح��ده ال ي�صنع ن�ص ًا ،الن�ص عنا�صر معروفة وغري
معروفة ،مدركة وغري مدركة ..تفاعلها فيما بينها �أ�شبه
�سحر! بع�ضها يبدي
بال�سحر الذي ال تعريف له �سوى �أنه
ٌ
جمال اللغة ،وبع�ضها يجلو املتعة ويورثها ،وبع�ضها يبدي
ال�سال�سل املقودة حلقات حلقات ،وبع�ضها ين�شد الوظيفية
يح�س القارئ بها كعنا�صر،
�أو املعنى �أو امل�آل ..من دون �أن
ّ
متام ًا مثلما ي�شاهد املرء حق ًال من الغيوم ال�سابحات� ،أو
ح��ق ً
�لا م��ن �أق��را���ص ع��ب��اد ال�شم�س ال��راه��ج��ات� ،أو غابة
تتجاور فيها الغرائب والعجائب واملده�شات واملوح�شات،
ما ق��ر�أت��ه من ق�ص�ص ق�صرية ج��داً ،يف معظمه ،وب�أقالم
الأج��ي��ال الطالعة وعلى ف�ترات زمنية ،قبل زم��ن احلرب
املوجع ،ويف �أثنائه ،هي ن�صو�ص اكتفت بعن�صر واحد� ،أو
ببعد واحد ظن ًا من �أ�صحابها ب�أن هذا البعد طار بها وحلق
كيما ت�صري ن�صو�ص ًا �أدبية! واحلق لي�س من عن�صر واحد
ي�شكّل الن�صو�ص �أو يبنيها ،وهذا ما تقوله لنا الطبيعة
املحت�شدة بغنى الثنائيات املت�ضادة حين ًا ،واملت�آخية حين ًا
�آخ��ر .الن�ص الأدب��ي� ،أي�� ًا كان جن�سه ،ال��ذي يكتفي ببعد
واح��د� ،أو عن�صر واح��د هو ن�ص ال خ�ضاب له �أو فيه ،ال
نار فيه �أو ريح ،ولذلك يهوي مع �آخر �سطر من �سطوره وقد
انك�شفت غايته و ُف�ضحت!
�أقول مثما خفت يف املرة الأوىل من �أن تقع ملي�س الزين
يف مطب ن�صو�ص العن�صر الواحد �أو البعد الواحد� ،أو ما هو
قويل فح�سب ،خفت �أي�ض ًا يف املرة الثانية ،و�أنا �أقر�أ كتابها
الق�ص�صي (�أرملة �سوداء) لأنني قلّبت �صفحات الن�صو�ص
ب�أ�صابع راج��ف��ة ،وق��د ر�أي��ت ن�ص ًا �أو ن�صني يف ال�صفحة
الواحدة ..لكن خويف الذي رافقني و أ�ن��ا أ�ق��ر أ� الن�صو�ص
تال�شى حني �أطبقت ال�صفحة الأخ�يرة ..لأن ملي�س الزين
جنت من �إغواء البعد الواحد �أو القناعة بكفايته!
�صحيح �أن معظم الن�صو�ص يف (�أرملة �سوداء) ق�صرية
ج��د ًا لكنها ن�صو�ص ر ّوت��ه��ا ال��روح الق�ص�صية ،من عتبات
مغوية �إىل �أح��داث وحادثات الذع��ة� ،إىل نهايات يقطر
بع�ضها بع�ض ًا هبوط ًا �أو �صعود ًا نحو اخلامتة التي ال تخلو
من تخدير للقارئ� ،إىل القناعة ب�أن الن�ص لعبة يتقا�سمها
اث��ن��ان الكاتب وال��ق��ارئ ،وعليهما �أن يكونا م��ع�� ًا يف برج
ا�سمه برج املتعة الأدبية التي ال تظهر �أو تبني �إال بقوة
�سحرية م�شدودة �إىل ثالثية الإغواء :احلدث ،واجلمال،
والوظيفية!
ـ 4ـ
قيمة ق�ص�ص (�أرم��ل��ة ���س��وداء) �آت��ي��ة م��ن جهات ع��دة،
�أكرثها جهر ًا هي �سمة التنوع وامل�ضايفة ،وك���أن من كتب
بن�ص ثانٍ يختلف كثري ًا
الن�ص الأول ن�سي ما فعل ،فجاء ٍ
ع��ن �سابقه يف امل��ع��اين وامل��ب��اين والغنى� ،أي�ض ًا حت�ضر يف
الن�صو�ص روح البكورية امل�����ش��دودة �إىل الب�ساطة التي
ت�شبه �أجمات الق�صب التي متا�شي الأنهار وك�أن �أحدهما
م�شتق من الآخر� ،أي�ض ًا ال يجد القارئ �آفة الذبول حا�ضرة
يف ت��خ�ّي�رّ امل��و���ض��وع��ات وزواي��اه��ا ،لأن روح��� ًا وام�ضة مثل
ال�ضوء ت�سري يف ع��روق الن�ص لتبدي حفاوته باحلياة
والبناء ،وكذلك رهافة الأنثى التي تر�سم طيوفها عني
احل�س ال�سليم،
رائية ذات ح�سا�سية خا�صة جتاه ما يثلم
ّ
وال�سيما م��ا ح��دث يف �أوق���ات احل��رب املاحية لكل جميل
��دي ،والباعثة ،مثل ال�ساحرات ال�شريرات ،لكل
ه ّي ٍف ن ّ
�سموم الدنيا وهمومها القاتالت.
ـ 5ـ
ق�ص�ص (�أرم��ل��ة ���س��وداء) للقا�صة ملي�س الزين ،ق�ص�ص
ت�أ�سر قارئها وت�سرقه ك��ي ي��رى نف�سه يف م��راي��اه��ا ،وما
فعلته يدُ التحوالت الرجيمة يف املكان ،والنا�س ،والأزمنة،
ورجها وبيان ما
والأحالم .بع�ضها يواقف الأحزان له ّزها ّ
حملته من �أوج��اع ،وبع�ضها يواقف �أزمنة الغياب ويقرع
�أبوابها علّها ت�ؤوب مبن ا�شتاقت �إليهم الأنف�س املنتظرات،
يغ�ص بطيوف ال�شوق ويهمهم ويتمتم لعل الكالم
وبع�ضها ّ
ي�صري جن��اة� ،أو لعل املع�شوق ي��دين �سالمل ال�صعود �إليه
باللهفة الكاملة.
ق�ص�ص (�أرم��ل��ة ���س��وداء) ت�شبه يف ح�ضورها اجتماع
الطيور وهي يف علوها وغنائها ولوبانها على الأر���ض ويف
الأج��واء ،كما ت�شبه املطر النثيث وهو يهمي حنو ًا على
امل��روج ،وال��وج��وه ،وال�شرفات ..ال للبلل ..و إ�من��ا للتحية
وال�سالم.

Hasanhamid55@yahoo.com
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مفتاح العودة

•ف�ضيل حلمي عبداهلل
امتد �إ ّ
يل �أيها املفتاح..
َّ
�أن�شلني من �سواد احلداد
مل نعد نلتقي �أيها اللجوء على
خطيئة ال�صحراء..
�أيها املفتاح ؟..
ال تقبل بهدنة النكبة ،وال بندب
ال�شقاء
فلقد �أ�صبح عندي خيمة يف قاع
الذكريات
وكوفية حتميني من ه��ذا القحط
املخيم على وجه ال�سماء ..
ك��م��ا اخل��ط��اي��ا ت��ع��ب��ث مبقايي�س
تاريخي
حائر بهذا االنتماء..
و�أنا
ٌ
باخت�صار الكالم !..
�س�أحت�ضر غ��ي��اب ال�سفر ،و�أج��م��ع
بقايا �أوراقي القدمية
و�أك��ت��ب و�صيتي الأخ��ي�رة ،و�أع�بر
�أدراج بيتي ..
املق�سم بو�صايا احللفاء..
�آه يا بيتي احلبيب �أنا مثلك غريب
�أعي�ش يف منفى الفناء؟!..
م�شتت الأو�صال والأفكار
حتملت من �أجلك نخب املعاناة حتى
بكت زهرة احلناء ..
يا �صرختي  ..يا فرحتي..
�أمل يحن وقت عودتي ؟..
�أيها املفتاح ؟!..
لقد �شبت و�أ�صبحت يف عر�ض الهرم
فانه�ض معي ...
انه�ض ب�آهات دعوتي ..
فلي�س لدي �سبيل �آخر �سوى كتابة
وقراءة الكتب ..
�أيها املفتاح؟.
�سوف �أبقى على جهة ال�شم�س حتى
الرجوع....
حتى ال تبكي العيون ظم�أ الدموع
ويبقى الوطن دون حدود..
�أيها الوطن �أنا هنا فوق ركام الأحالم
�أح�صي �أ�شالء الأيام ,وبقايا �أ�سماء
املدن..
حيث توجد وردة حمراء مك�سوة
بذاكرة الن�سيان
كما العتمة مفعمة على �أع��م��دة
الطرقات
واملنايف زاحفة مبوعدها �إىل �ساحة

املهرجان....
�إىل ح��ي��ث ���س��ف��ره��ا �إىل م��ا���ض��ي
الزمان..
�أيها املفتاح تلك هي حمطات الأفراح
ال�ساكنة يف م�ستنقع الأرواح،
واملعلنة انتعا�ش العودة �إىل �أر�ض
كنعان ..
�إىل فل�سطني عائدون ..
عائدون �إىل وطن الإن�سان..
مل نعد نعي�ش يف رحم احلرمان
مل ت��ع��د �أن��ف�����س��ن��ا حت����اور �أ���ص��اب��ع
االتهام.,.
ومل تعد �أرواح��ن��ا رهينة حلظات
الغليان
فكم من حروب اكت�سبت منا رغبتها،
وانت�صارات انتزعت منا فرحتنا..
حتى الأ���س��ى ...ن�����س��ج م��ن دموعنا
دقات الوقت،
و�أ�سماء مل تكن يف تاريخنا نعرفها
؟!..
�آه يا مفتاح بيتي.
ك���م ي��ع�����ص��ف ب���ي ���ص��م��ت ال���ك�ل�ام ،
والإعالن...,
وتلك ه��ي م�صيبتي ب���د�أت منذ �أن
ولدت النكبة،
ومعاناتي ازدادت ومل يهد�أ لها بال،
والتي تزينت مبلحق النك�سة ،
وكي ال نن�سى ما�ضون
رغم الأ�سى ورغم اجلراح
�إىل م�سرة العودة ..
�إىل �شم�س ال�صباح..
ع��ائ��دون يا مفتاح البيت كال�سهام
نحو الأهداف
ع��ائ��دون  :يا فرا�شة الربيع �إىل
بيارات التفاح
عائدون  :يا تراب الوطن املجبول
بدماء ال�شهداء..
قل يل :باهلل عليك يا مفتاح العودة
هل عودتنا �أ�صبحت جمرد لقاح ؟
وحلم ًا هواء بال رياح ؟....
ي�ستحيل �أن تبقى �سما�ؤنا بال �صباح،
و�أر�ضنا بال فالح ،
وطرينا بال جناح،
وبيتنا بال مفتاح ..

زوايا

�ساندور بيتوفي...
عراب ال�شعر الهنغاري

• �إيلني كركو

يعد �ساندور بيتويف من �أ�شهر �شعراء هنغاريا،
فقد كان �شاعر ًا ليربالي ًا ثوري ًا ،و�أحد �أبرز
�أعالم الثورة الهنغارية عام 1848م.
ولد عام  1823ورحل عن هذا العامل عام
 1849يف معركة �سيغي�سفار.
ح��اول��ت عائلته منحه �أك�بر ق��در ممكن
من التعليم والثقافة رغم ن�ش�أته الريفية
وظ����روف �أ���س��رت��ه امل��ت��وا���ض��ع��ة ل��ك��ن الأزم����ة
مرت بها الأ�سرة وهو
االقت�صادية الثقيلة التي ّ
يف �سن اخلام�سة ع�شرة ا�ضطرته لرتك التعليم،
ف��ت��ن��اوب على �أع��م��ال ك��ث�يرة �إىل �أن التحق
باجلي�ش.
���ش�� َغ��ل��ه امل�����س��رح ف��ع��م��ل يف ع���دد م��ن ال��ف��رق
امل�سرحية اجلوالة ،و�أغواه ال�شعر فبد�أ بنظم
الق�صائد عام 1842م فلمع جنمها ب�سرعة يف
كنت نار جهنم يا حبيبتي
ولو ِ
الأو���س��اط الثقافية وحظيت ب�شعبية مذهلة
لنتّحد مع ًا� ،س�أموت خاطئ ًا.
العتمادها على املوروث ال�شعبي والنف�س الثوري
والعفوية والب�ساطة.
ولعلّ ق�صيدة “نهاية �أيلول” تعطي �صورة
خاطب �شعره الفقراء والب�سطاء الذين كانوا
�أكرث و�ضوح ًا عن �شعر هذا املبدع �إذ يقول فيها:
يف نظره نواة الثورة ،وترك عدد ًا من الدواوين
ما زالت ورود اخلريف مزهرة يف احلديقة
�أه��م��ه��ا “�أوراق ال�سرو” و”لآلئ احلب” و
وبقي َخ�ضار احلور يف عمق الوادي
“الغيوم” وكانت تعج مبفردات ال�شعب والأمة
لكن علينا �أن نرى كيف بد�أ الظالم يحا�صر
واحلرية وتع�صف مب�شاعر احلب.
الأيام
نا�ضل يف �سبيل حرية ال�صحافة والعبادة
لقد غطى الثلج قمم اجلبال
واملعتقد وامل�ساواة �أمام القانون و�إلغاء العبودية
ت�ش ّع �أل�سنة لهب ال�صيف يف ح�ضني
وحماربة الرجعية وطبقة النبالء ،و�ساهم يف
وي�ضيء �شباب الربيع قلبي
�إ�شعال الثورة التي �أحرقه لهيبها يف ربيع عمره.
لكن ال�شيب ت�سلل �إىل �شعري
مت��رد على �أ�ساليب �أ���س�لاف��ه م��ن ال�شعراء،
ّ
وك�أنه �شتاء بد�أ يحلّ
فت�أرجحت �أبياته بني احلزن والفرح ،وحملت
عمق ًا كبري ًا �سخّ ر له لغة ب�سيطة عفوية ك�سرت
�ستذوي الزهرة و�ستتال�شى احلياة غد ًا
�أغالل الكال�سيكيات املقولبة اجلامدة ،ليثبت �أن
فعانقيني يا �أغلى زوجة
ال�شعر لي�س حكر ًا على املجتمع املخملي ،بل هو
ت�شبثي بي الآن
�شذرات تالم�س الكادحني وتوا�سي �أملهم وتبل�سم
قبل �أن يغمرك احلزن
معاناتهم.
بحث ًا عن قربي على بعد �أميال
عينيك
حني يح�صدين منجل املوت �أمام
ِ
تزوج عام  1847و�أجنب ابنه الوحيد ،وبقي
بدموعك؟
هل �ستكفنني ج�سدي
ِ
همه الأكرب النهو�ض بال�شعر الهنغاري ورفعه
هل �سيمحي ال�شباب ذكراي
�إىل مرتبة ي�ستحقها.
فترتكني يف �سبيله
�شاع نب�أ وفاته يف معارك الثورة ،لكن جثته
ا�سمنا الذي كان فخر ًا لنا
بقيت خمتفية ويقال �إنه ظلّ على قيد احلياة،
وقيل �إن��ه وق��ع يف الأ���س��ر و ُن��ف��ي �إىل �سيبرييا
عندما تنزعني مالب�س الأرملة
ليموت فيها �إثر �إ�صابته مبر�ض ال�سل.
�ضعيها على قربي
نظم الن�شيد الوطني ل��ب�لاده ،وحمل عدد
�س�أرتقي من الظلمة �إىل حجاب نافذتها
م��ن ال�����ش��وارع وامل��دار���س وال�ساحات واجل�سور
فهذا علم هزميتي
وحم��ط��ات ال��ب��ث الإذاع����ي يف هنغاريا ا�سمه
�سيكون مندي ًال يجفف دمعي
تخليد ًا لذكراه ول��دوره الكبري يف ثورة بالده،
ونزف قلبي
ويحفظ �أطفال هنغاريا يف املرحلة االبتدائية
على من ن�سيت �ساكن هذا القرب
ق�صائده عن ظهر قلب.
على من �س�أبقى �أ�سري حبها للأبد
ترجمت ق�صائده �إىل عدد كبري من اللغات
ومنها ق�صيدته “�س�أ�صبح �شجرة” التي قال يف
�أثبت �ساندور بيتويف �أن العمر ال يقا�س بعدد
�أبياتها:
ال�سنوات بل بالآثار التي يرتكها الإن�سان من
أنت زهورها
�
لو
�شجرة،
أكون
�س�
ِ
�أفعال ومواقف تبقى خالدة ك�أيقونة من ذهب
أنت نداها
�أو زهر ًة � ِ
على ج��دران التاريخ وتبقى مقولته الأ�شهر
أنت خيوط ال�شم�س
�
و
الندى،
�س�أ�صبح
ِ
�شاهدة على ما حمله من فكر نبيل:
بك
كي �أحتد ِ
احلب واحلرية
�أنا ب�أم�س احلاجة لكليكما
كنت اجلنّة
يا حل َوتي ،لو ِ
من �أجل احلب �أقدم حياتي
عالك
�س�أكون جنمة يف
ِ
ومن �أجل احلرية �أقدم حبي...

قضايا وآراء
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• منر �صبحي احلموي
من ال يقر�أ التاريخ يبقى طف ًال اىل
االبد:
ب��د�أ اب��ن املقفع حياته الفكرية يف
وق��ت كانت فيه احلياة العربية على
�أ�شد ما تكون بني عهدين
�أوال :عهد الدولة الأم��وي��ة وهي
تنهار وعهد الدولة العبا�سية وهي تنه�ض
وما كان البن املقفع �أن يفلت من قب�ضة
هذا ال�صراع العنيف ذلك �أن الرجل كان
من العاملني يف دواوين بني �أمية قبل انهيار
دولتهم .
اذ ك���ان يكتب لآل ه��ب�يرة وه���م عمال
الأمويني يف الب�صرة  .فالبد ان يت�أثر بتللك
الأح����داث ت���أث��را عميقا فهو رج��ل مثقف
ميتلك خ�برة م��ن ثقافات قدمية وثقافة
حديثة تتفاعل مع احلياة با�ستمرار.
وحني انتهى وا�ستقام االم��ر لدولة بني
العبا�س مل ت�ستطع احلركة االنقالبية �أن
تق�ضي على ابن املقفع بل �سرعان ما ر�أيناه
ي�ستعيد مكانته يف الدولة اجلديدة ف�إذا هو
بعد قليل يكتب لأعمال اخلليفة العبا�سي
الثاين املن�صور.
•• نبذه عن حياته ••
�أجمع من �أرخ��وا له على �أن��ه �أب��و حممد
روزيه بن واذويه امل�شهور بابن املقفع الفار�سي
الأ�صل العربي الدين واللغة واجلن�سية ولد
724م  106 /هجرية يف قرية بفار�س
ا�سمها �صور وهي مدينة فريوز �أباد احلالية
حيث ح�صل على ثقافته الفار�سية ودان
بالزراد�شتية وه��و دي��ن الفر�س ،ثم قدم
�إىل الب�صرة مركز الثقافة العربية فات�صل
بعلمائها وا�ستمع اىل مدر�سيها يف امل�ساجد
وجال�س �شعراءها و�أدباءها
ويف الب�صرة عا�ش ابن املقفع موىل لآل
الأه��ت��م وك��ان ه����ؤالء مم��ن ا���ش�تروا ح�لاوة
اللفظ وف�صاحة املنطق وملا ا�شتهر هذا عنه
طلبه كبار الأمراء والوالة ليكتب لهم  .وكان
ابن املقفع الكاتب البارع يف هذا العهد لي�صل
بذللك اىل املنا�صب حتى ي�ستقر يف الوزارة

ويكون ثاين رجل بعد اخلليفة .
حيث �سئل مرة من �أ ّدبك فقال نف�سي كنت
�إذا ر�أيت ح�سنا �أتيته و�إذا ر�أيت فبيحا �أبيته
وملا �سئل �أي االمم �أعقل فامتدح العرب
وف�ضلهم على �سائر الأمم .
ات�صل اب��ن املقفع عي�سى ب��ن علي وك��ان
عم اخلليفتني ال�سفاح واملن�صور وكان حاكم
الأهواز ف�أ�سلم على يديه وكتب له .
كما قام بتعليم بني �أخته فنون العربية
من لغة و�أدب و�سمي عند �إ�سالمه عبد اهلل
وتكنى ب�أبيه حممد وهكذا �صار ابن املقفع
من املخ�ضرمني و�شهد �سقوط دول��ة وقيام
دول��ة �أخ��رى واذا كان احتفظ بحياته يف
الدولة الأموية فانه مل يتمكن االحتفاظ
بها يف ال��دول��ة العبا�سية حيث �أه��دره��ا
اخلليفة املن�صور ومات ابن املقفع حرقا .
•• �سبب مقتله ••
اختلف امل�ؤرخون يف �أ�سباب مقتله فبع�ضهم
رده �إىل �أنه كان متهما بالزندقة والإحلاد
مع �إ�سالمه و�آخرون ردوه �إىل ن�شاطه الثقايف
و�إىل الأمان الذي كتبه لعبد اهلل بن علي ملا
ثار على املن�صور وف�شل هو وابن عمه فطلبه
املن�صور فخ�شي �أن يقتله رغم وع��ده �أن ال
يفعل .
فطلب ان يكتب له املن�صور �أمانا يوقعه
ملن�صور ففعل و�أفرط يف االحتياط حتى ال
يجد املن�صور يف الأمان ثغرة ف�أغ�ضب هذا
املن�صور غ�ضبا �شديدا وعند �إخالل املن�صور
ب�شرطه ي�صبح امل�سلمون يف حل من بيته
وكل ن�سائه طوالق وكان �سفيان بن معاوية
حا�ضرا وكان حاقدا على ابن املقفع فا�ستهل
الفر�صة وانتظر حتى وق��ع يف ي��ده فقتله
و�أحرقه مغتمنا غ�ضب املن�صور عليه حتى ال
ي�س�أل عن دمه .
وب�سبب القهر والظلم ف���إن اب��ن املقفع
الأدي���ب وال�سيا�سي واملفكر ال��واع��ي الذي
احتدمت الثورة يف داخله ف�إذا بهذه الثورة
النف�سية والفعلية ت�ستنبط ذل��ك الأدب
ال�سيا�سي واالجتماعي املكتمل الن�ضج نرى

هذا االدب عند ابن املقفع يف •كليلة ودمنة•
ثم �إذا هو يخرج من ذلك كله بطريقته
البكر يف �أدب العرب .
يعر�ض بامللوك والوالة وال�سا�سة وبطانة
ال�سوء م��رة على �أل�سنة احليوانات ومرة
ب�أ�سلوب احلكمة التجريدية كما تبدو يف
ظاهر ال���ر�أي وم��ا ك��ان يق�صد بامللوك �إال
املن�صور نف�سه ....
ما كان ابن املقفع يق�صد اال الوالة وظلمهم
بح�صاد املال والذين ين�شرون الظلم والبغي
واال���س��ت��ب��داد م��ا ك��ان ي�ستطيع �أن يق�صد
�أولئك جميعا �إال تلميحا دون الت�صريح الن
ال�صراحة يف زمنه كانت تق�ضي على �صاحبها
وك��ان��ت عملية ال�ترم��ي��ز والتلميح فدخل
ب�أدبه هذا �إىل كل بيت وخمدع وكان املن�صور
يعي متاما �أن هذا الكالم موجها �إليه ف�أ�ضمر
له هذا امل�صري الذي انتهى اليه ومل يكن يوم
قتله املن�صور يجاوز الرابعة والثالثني من
عمرة ..
••• كيلة ودمنة •••
كتاب و�ضع على �أل�سنة البهائم والطري
يحوي تعاليم �أخالقية موجهة �إىل املقام
�أي�ضا ويت�ضمن تف�صيال لواجبات الراعي
والرعية .
وميكن ان تنح�صر مو�ضوعاته الرئي�سية
يف:
� – 1أدب امل��ل��وك وال�سالطني فالكتاب
موجه �إىل ال�سلطان �أ�صال .
�2أدب ال�صداقة حتتل مكانا كبريا يفالكتاب وخا�صة ( احلمامة املطوقة )ويتكلم
فيها عن �ضرورة ال�صداقة .فلي�س يف الدنيا
�سرور يعد ل �صحبة االخوان .
� 3أدب النف�س ويتكلم ع��ن ���ض��رورةالعقل و�أهميته يف احلياة فالعقل �أه��م من
القوة الكتاب يح�ض على املروءة والإخال�ص
وح�سن املعا�شرة وال�صدق والأمانة ولرواج
هذا الكتاب وولع النا�س به نظمه الأدب��اء
�شعرا ونرثا .
ويلحق بهذا الأ�سلوب ما �سلكه الفال�سفة

يف التعبري ل�شرح �آرائهم وفل�سفتهم بالق�ص�ص
واحلكايا وال���ر�ؤى امل��رم��وزة �أم��ث��ال اخ��وان
ال�صفا وابن �سينا وال�سهروردي وابن طفيل
ويبدو هذا الت�أثر قد وجد �سبيله يف ر�سائل
�إخوان ال�صفا وخال�صة القول �إن ابن املقفع
قد �أف��اد بال �شك مما وعى عقله من ثقافة
الهند وفار�س ومما احتفظت به ذاكرته من
حكايات قدمية للهند وفار�س .
وقد ا�ستوفى هذه الطريقة للتعبري عن
�أو�ضاع جمتمع عربي كان هو �أحد �ضحاياه.
�إن الذين ين�سبون عبد اهلل بن املقفع �إىل
فار�س وين�سبون كتابة كليلة ودمنة �إىل
الهند �إمنا يق�صدون جتريد الأدب العربي
من عنا�صر القوة والإبداع لكنهم يخط�ؤون
احلقيقة العلمية والتاريخية حيث يبقى
الأدب ال��ع��رب��ي حمتفال بعنا�صر بقائه
وت��راث��ه ويبقى عبد اهلل ب��ن املقفع رم��زا
عربي الفكر والبيان والقلم .
مالحظة � :سمي باملقفع لأنه عندما واله
احل��ج��اج ب��ن يو�سف الثقفي بع�ض �أعمال
اخلراج نال �شيئا من املال ف�ضربه احلجاج
حتى ت�شنجت يده .
املراجع  :ح�سني مروة  :تراثنا كيف تعرفه
دار الكتاب العربي – بريوت
عادل العوا  ...املذاهب الفل�سفية .

�أنثى ..من رحيق
دي���وان ج��دي��د لل�شاعر زه�ير هدلة
�صدرت حديث ًا �ضمن من�شورات احتاد
ال��ك��تّ��ـ��اب ال��ع��رب وج���اء حت��ت ع��ن��وان
�ضم ق�صائد ال�شوق
(�أنثى ..من رحيق)ّ ،
للوطن ،وال��ق��ي��م ،وامل����ر�أة ،والطبيعة،
والأحالم املرجوة.
ثوب الليل على الطرقات
حني يرفرف ُ
رياح الع�شق
تهب ُ
ُّ
وت�سري يف العتمة هم�سات
قلب قد �أرقه ال�صمت
يقفز ٌ
يبوح ،يبوح،

التفعيلة ،ويف كليهما حتت�شد املعاين
يبوح فال تبقى كلمات
و�أنا مثل م�سافر هذا الليل
العلوق بكل نبيل و�سام.
ٌ
�شغوف
و� ٌ
أر�ض هفونا �إىل تينها ذات �صبح
�أطبق جفني خوف ال�صحو و�أطوي
نائم
وناطورها ٌ
ب�ين �ضلوعي ظ ً
�لا م��ن ي��اق��وت ال��روح
غزتها الثعالب ذاك امل�ساء
يلملم
و�سربلها ُ
خد ال�شفق
تقرح ُّ
الليل حتى ّ
مقل ال�ضوء
وك�سرية اجلد فوق اجلدار
متر الن�سمة بال�سمراء
ويرمي حني ّ
تي َّب�س يف جوفها� ..صوتها واختنق!
و�شاح ًا من جنمات.
ق�صائد الديوان تنو�س ما بني خيارين الديوان يف حوايل � 110صفحات من
ف��ن��ي�ين ،ق�����ص��ي��دة ال��ع��م��ود ،وق�����ص��ي��دة احلجم الو�سط.
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وتروح �صوب الجبال

على باب الحَ يْرة
•بديع �صقور

•�صالح حممود �سلمان
��ك ؟! ليتني �أدري
كم ذا �أح ُّ��ب َ
�ين
��ع
ل
وا
��وح ب��ي،
ُ �شاهدةٌ
� أ
��س���ب ُ
��ت ب��ي ُح�� ُل��م�� ًا �أَل����و ُذ به
ق��د كُ ��ن َ
قيم يل فرح ًا
ي
��ت
ن
��ز
و إ�ذا ح ُ ُ ُ
و ُي��ع��ي ُ��د يل ط��ي��ف�� ًا �أُ
ه���ده���د ُه
ُ
هتف بي :
�ضم ُه
وال�شوق َي ُ
ُ
و أ� ُّ
ظل �صاحيةً ؟
هل �إن
ر�شفت �أ ُّ
ُ

�سري ؟!
هل يا ُترى ك َت َـم ال َّنوى ّ
م��ا مل ت�� ُق�� ْل ُ��ه  ،ي��ق��و ُل ُ��ه �شِ عري
�����ش��د م��ن َ�أزري
ف�����إذا
ُ
وه��ن��ت َي ُّ
ف����أط�ي�ر م��ث��لَ غ�ل�ال���ةِ ال��ع��ط ِ��ر
ك��ي��م��ا ي��ن��ا َم ُم��� َو َّ����س���د ًا ���ص��دري
غر
هيا ار�شفي م��ن خمرة ال َّث ِ
ّ
فيق من ُ�سكري ؟!
�أم �أ َّنني �س�أُ ُ

عر عن ُلغةٍ
لت ِّ
و َل َكـم �س�أ ُ
ال�ش َ
ل
���
ب
ذا
م
��������ا
ي
ل
ا
ل��ه��ا
أُ�ل����ق����ي
���ةً
أ َّ َ
���ر ُه
فَ�� َي ُ
��ح��ار ك��ي ت��غ��دو ن���واظ ُ
ِ���ـ���ح ،ال َ أ�ل����وي ع��ل��ى �شَ فةٍ
و أُ�ل ُّ
ك��ان بدا
عيدين م��ن حيثُ
َ
في ُ
ُ

الهجر
���م���ر ِة
ِ
ال تَنطفي يف غَ ْ
ال��زه��ر
���ن
م
ل��ت��ع��ي َ��ده��ا غ���م���ر ًا
ِ
م��ث��لَ احل��ك��اي��ةِ �صم ُتها ُيغري
��ذ ِر
��ي
ب��ال��ع ْ
ُ
تَ��ه��م��ي ع��ل��ى ع��ي��ن َّ
وي��ق��ول يل� :أدري وال �أدري
ُ

���ون مثلي ت���ا َه ع��ن ح�� ُل ٍ��م
�أي���ك ُ
َ
�
ن���ادت���ه
ذا
�
ُ أج��ن��ح��ةٌ
ح��ت��ى إ
�شج ٍن
وت���رنمَّ َ ���ت ِب���نِ���داء ذي َ
نى
عيني
أ�ل��ق��ى على
َ
طيف ُم ً
َّ
م�����رت ع��ل��ى ق��ل��ب��ي ك��ت��ائ ُ��ب ُ��ه
َّ
ا�شتعلت ،فمن �سيطف ُئني
ف إ�ذا
ُ
و�إذا انطف�أتُ  ،فمن �سيبعثُني
عر ال��ذي َح ِل َي ْت
إ� ّال َك،
ِّ
وال�ش ُ

�����ش ِ��ر ؟!
��ه ب���أن��ام��ل��ي ال�� َع ْ
ل��ون�� ُت ُ
َّ
����س���ر وم����ن ج��ه ِ��ر
م���ن
زرق�������اء
ٍّ
ُ
يف ���ص��وت��ه ق���ي���ث���ار ُة ال��ن��ه ِ��ر
��س��اب ال ي��ل��وي على قَ هري
وان��� َ
�صب ال��ن��ا َر يف جمري
ج��م��ر ًا َي ُّ
غت يل ُعمري ؟
�ص
�إ ّال َك يا من ُ َ
����ور ُد وج��ن��ةَ الفجر ؟
جن��م�� ًا ُي ِّ
ُ
ب��ح��روف��هِ
ال��ده��ر
ة
ن�������ش���ود
�
أ
ِ
ُ

���ه َيجري
��اء ال�����س���ؤ ِ
ال� ،أم َا َّن ُ
كم ذا � أس� ُ
�سي�سع ُِفني م��ـ ُ
لت! فهل ُ
طر ؟!
ِ
ال�س ِ
كاحلرف َم�سفوح ًا على طَ ل ٍَل �أو نقطةٍ يف �أ َّول َّ

• زياد �سودة

ندا ُء ال�شهيد

هو ال�شهيد:
�أن�شودة ال�صباح
ويا�سمني الأقاح
•••
ُح ِف َرتْ على قمم
املدى
ذكرا ُه
اجلناح على
َمدَّ
َ
امتدا ِد الأُف ِْق ،
يا ُ
اهلل !
قد ُذهلتُ
كرع�شة
ٍ
َحدَّ الهوى جنواه
•••
هو راية �شقّت خطاها للخلو ْد
..
ذاك َّ
هيد !
ال�ش ْ
قد َمدَّ يف الأر�ضي ُ
اجلذو َر ،
حم احليا ْة
وغا�ص يف ِر ِ
وم�ضى ثبات ًا يف ثباتْ
•••
قَدْ ك َّفنوهُ بثوبهِ الدامي
وبالعطر َّ
فيف
ال�ش ِ
كما النَّدى ،
باح
ال�ص ْ
و�سنا َّ
َ���ش��دَّ اجل��ن��اح على ال���ذرا فوق
اجلناح
ْ
•••

َ�س َت ِظلُّ ذكرى :
ال�سنني
ال َت ُ
غيب  ...مدى ّ
ذكرا ُه يف َ�ص ْد ِر ال َّروابي
ما َت ُ
ني
زال �شذى احلن ْ
لح َم َة ال َّزمانِ
و َي َظلُّ َم َ
َي َظلُّ َ�صب َو َة ع�شقنا
يف كل حني !
•••
ذاك َّ
هيد
ال�ش ْ
باح
ال�ص ْ
يتلو �أنا�شيدَ َّ
الرياح
وي�صد عاتية
ْ
هو �ساكنٌ فينا
مقيم �سيدٌ
ٌ
إليه :
خذين � ِ
الكفاح
درب
�إذ دربنا ُ ...
ْ
راب
كيما َن�صو َغ على ُت ِ
الأر�ض  ...فجر الأُمنياتْ
•••
يغيب
ما َ
غاب َعنَّا  ،لن ْ
بح
هو ُ
بوحنا يف ُّ
ال�ص ِ
احلبيب
للوطن
ْ

ف���ردت يديها كجناحي
طري . .
رن�����ت �إىل ال�������س���م���اء ،
وهم�ست للريح :
تكفي القلب ر�صا�صة . .
ر�صا�صة واحدة . .
يكفيه طعنة  . .طعنة واحدة . .
يكفيه �أنه مات . .
مل يكن بحاجة ل�ساطور ي�ش ِّوه
وجهه وعنقه
ور�أ�سه وذراعيه وقدميه  ،وقلبه .
 .يكفيه �أنهم قتلوه .
•••
يف خاليا ج�سده خطوا �شروخ ًا
عميقة ب�أع�صاب باردة . .
ب�أع�صاب ب��اردة ابت�سموا  ،بينما
ك����ان ق��ل��ب��ه ي��ت��وق��ف ع���ن النب�ض
واالرتعا�ش .
•••
ق��ري��ب�� ًا م��ن ق�ب�ره  . .ق��ري��ب�� ًا من
�ضفاف روحه . .
قريب ًا من غفوة الأب��د  . .يخبو
�صوت بكائها تارة
وتارة يعلو ن�شيج الفراق والدموع .
•••
مل ت�صدق ب���أن املمدّ د على نقالة
املوت . .
هو بعينه ابنها الوحيد .
•••
موعد من حياة ففاج�أه
كان على
ٍ
الر�صا�ص . .
مل ي��ك��ن يفكر مب��وت��ه ع��ل��ى ه��ذه
العجالة . .

ك��ان يحلم ب��ال��رج��وع �إىل ِّ
ظل
�سنديانة . .
�إىل نبع �ضيعتهم �أ�سفل الوادي
العميق
•••
تروح جهة اجلبال . .
ُّ
حتط قندي ًال على �صخرة �شاهقة
..
وتنتظر عودة الطيور .
•••
عنوة خطفوه �إىل املوت . .
مل يعد من �سبيل لأن ت�سند ر�أ�سها
على تخوم �صدره املبلل بالنجيع .
•••
بعد الآن لن ت��راه نائم ًا بوداعة
حتت عرائ�ش النجوم
بعد الآن ل��ن تبحث ل��ه ع��ن يفء
�آخر ُيظله من لظى الأيام .
•••
تغم�ض عينيها وتر�سم وجوههم .
 .وجه ًا  . .وجه ًا . .
يغم�ضون عينيه بالر�صا�ص
مل ي��ع��د م��ن ف��ر���ص��ة لأن ير�سم
م�ستقب ًال جمي ًال
كان يحلم �أن يعي�ش فيه �أطفاله
بنعيم .
•••
كيف نحلم بالطم�أنينة يف غابة
من ر�صا�ص ؟ !
معك ر�صا�صة
معي زهرة
�إذ ًا كيف �سنلتقي ؟ !
•••

ينهمر املطر . .
يرك�ضون حتت خيوطه . .
ت��ت��ب��ل��ل �أج�������س���اده���م ب��ر���ش��ق��ات
متوا�صلة . .
ينفر الدم من �أوردتهم ،وي�سقطون
م�ضرجني باملوت . .
واحد ًا  . .واحد ًا . .
هكذا يوقفون جري الغزالن عن
ال�صعود �إىل قمم اجلبال . .
هكذا ينهمر املوت على املدن
وال�سهول والتالل .
ّ
•••
وجع يق�صم ظهر اجلبل . .
وجع يبدد حلم �أطفالنا . .
وجع على مداخل الروح . .
كثريون �شتتهم الوجع . .
كثريون م�ضوا . .
على وق��ع خطاهم فتحت نوافذ
القلب
ً
�صرخة مكلومة يف وجه
و�أطلقت
الظالم .
•••
اقرتب من �أرواحهم ،و�شدّ هم �إىل
ْ
�ساحة ال�ضوء
فلربا ي�شاهدون جتاعيد حقدهم
مّ
يف مر�آة ال�سماء
اق�ت�رب  . .لعلهم يتوقفون عن
ْ
�سفك الدماء . .
اق��ت��رب  . .ك���ي ي��ت��ع��رف��وا على
ْ
حقيقة القتل
الذي يقتن�ص �أرواح اجلميع .

و�صف
فاق نِ�صاب الغزل

• هاجر العمار

ما �سر عينيك والظم�أ
تطلني من رائحة الزيزفون والرباري
من عمق املراعي
من �أ�سرار النخيل
من حنني اخلريف الدافئ تطلني
بالعينني الهاربتني من ال�صحراء
ك�أنني يف مذبح للقرابني
دامية
رواية
و�أمام م�شهد قدمي من
ٍ
وكنت كالبطل املهزوم
م�صلوب ًا �أمام عينيك النار
وحوار عن معجزة �أخرى
يا دمي �أنت ما بداخلي احلر الطليق
�أنه�ض وار�سمني فر�س ًا يجري يف براري
عينيها
و�إليها مي�ضي ال�صهيل
ما زلت هناك وراء احلرب وراء املعنى
والكون يف منت�صف النوم
كم بدا �صغري ًا
�أنا والليل والع�شب حويل
يجمعنا نداء البحر والع�شق �أي�ض ًا
ليلتها كانت عيناك
�ضياء �ألهبتّ
ً
كل �أجرام ال�سماء...
وكنت ما يفرقنا وي�ؤرقنا ليلتها
�إياك �أن تخربي اخللق ب�أين جننت
فلي�شهدوا و�صف ًا
فاق ن�صاب الغزل
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تكوّر حول ع�صاه  ..وغااااااب

هرانت دنك

• عبا�س حريوقة
 1-ـ

ري�����ح ت���دقُّ
� ُّأي
ٍ
بخوف
ٍ
َ
الغياب
طبول
ْ
�ساقها الرعدُ يل
تق�ص لأبنا ِئنا
كي َّ
�����ص�����ص
أغ��������رب ال��ق
�
ِ
َ
احلاملة
ْ
ه��������ي يف ق���ل���ب���ن���ا
كال�ضواري
ُ
جتول ..
جاثمة
نب�ضنا
على
ْ
هي ُ
مثل دخانِ قناديل
�أجدا ِدنا حني غابوا
مب�صباحهم� ..أو
ِ
بخامتِهم..
ب���ال���ب�������س���اط ال����ذي
ح َّملوه
ني ِّ
احلن َ
لكل..
حاب.
ال�س ْ
َّ
تتاخم وجهي
ريح
ُ
� ُّأي ٍ
تنادي .. :
�س�أحكي �أنا
ما ر�أيتُ ..
َف ُنن ِْ�صتُ خوف ًا..
تنادي  :ر�أيتُ خراف ًا
ُّ
ت�ضل قطيع ًا
جنمة
فنادت على
ٍ
يف َّ
الظال ِم ..
َب َكتْ يف احلقولِ ..
فجاءت �إليها
الذئاب.
تخب
ْ
ُّ
جتيء �إلينا
ريح
ُ
� ُّأي ٍ
ب�أحزانناِّ ..
وبكل
اخلراب .
حكايا
ْ
-2م���ن مي������دِّ دين و���س��ط
مقربة
ٍ
ج َّمعوا ال َ
أهل ..
� َ
قرية جدّ ي
أطفال
ِ
َّ
وكل الن�ساءِ اللواتي
�أكلتُ
ب�صبح نديٍّ
ٍ
اخل���ب���ز  ..ه��ذا
م���ن
ِ
الذي
قد �صنعنَ كما يف
العجاب
احلكايا
ْ
بد�ؤوا الآنَ يتلونَ
فوقي �صال َة اجلناز ِة
أطفالهم
أ�سمع �
� ُ
ْ
 ..ما �أرى .؟!
باغتوا قامتي
اب ..
بالترُّ ْ
هل لأبقى وحيد ًا
يح من
� ُ
أ�صيح على ِّ
الر ِ
تزيح
�شاهدة �أن
حتت
ٍ
َ
املوات الذي
قطي َع
ِ
�أطلقوه ِّ
يقط ُع
�أوداجنا ..
و البال ُد بال
طلقة �أو
ٍ
حجاب
..
ْ
-3ال�شاعر الآن
يخلع
ُ
ُ
ج َّب َتهُ
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•علي جمعة الكعـود
بابة مي�ضي
بالر ِ
ّ
الق�صائد
وبع�ض
ِ
ِ
حت��ت
ي���ب���د�أ م���ن
ِ
�سعف
ٍ
ُي َ
������خ������اط������ب وج����ه
اخلليقة..
ِ
ٌ ..
�صوت دعا ُه �إىل
االقرتاب
ْ
هل تال�شى �شعاعاً
ي�س ّور َ
وجوب
عر�ش
ِ
الوجو ِد ..؟!
َ
طيف
تناثر
ده�شة ٍ
َ
ف�ساكنَ َّ
جل ال�شهو ِد
يخلع
هو
ال�شاعر الآنَ
ُ
ُ
ج َّبتهُ يف حبو ْر
ليج ِّم َع بني يديه
بياد َر �أق�صى
الع�صو ْر .
نهارات َ
تلك
من
�شاعر
ِ
ٌ
ال�سنني التي �ض َّرجتها
القباب
�أغاين
ْ
رع�شة ..
وبال
ٍ
م���ن وج���ي���ب ح�����ش��ا ُه
ينادي :
َ
يجيء
را�ش�س
ف
من
�أال
ُ
يرفع
ثم ُ
بربهانه َّ
َ
حجاب
طرف
ْ
�ضباب
�شاعر من
ٌ
ْ
هو �شاهدَ وجه ال ...
و..غاب
ْ
�شاعر ..
ٌ
فرا�ش
�سرب نحلٍ ..
ٍ
ُ
ِّقُ
زرقة و..
يف
يحل
ٍ
ي�صيح ... :
ُ
َ
عرائ�ش
�أح ِّم ُل روحي
كرم
ٍ
�أعلِّقُ َ
العناقيد
بع�ض
ِ
�شار َة َخ ْ�ص ٍب على
ِّ
باب
كل ْ
وك�ساد ِة حانٍ �أ�صفِّقُ
أ�شرب
أرفع ك�أ�سي و� ُ
� ُ
أ�شرب
ُ �..
أنظر حويل � ..أنادي
� ُ
تعرت
ك�أنَّ
َ
ال�سماء ّ
َّ
وكل الن�ساءِ اللواتي
ر�أيتُ �سبايا
ببع�ض الغما ِم
أجيء
ِ
� ُ
حمامات
و�أطلقُ �سب َع
ِ
ريف
ٍ
ُ
وتهدل ..
حتوم
ُ
ت�سكنُ بيتَ اليتيم
امللَّف ِع بالدّ م ِع
يحنو لأ ٍّم جتيء �إليه
طوي ًال  ..طوي ًال
تهدهده يف امل�ساءِ
ُ
ال�صباح �إذا
يخاف
َ
ما يحلُّ
ً
حفنة
 ..فينرثها
�ضباب
من
ْ
و� ُ
أحوك ظال ًال
 ..وريحاً
َ
و�
ري يجيدُ
أ�صوات ط ٍ
قراء َة كلّ املزامري

وح�شة �إنْ ُت ِّ
ع�ش ْ�ش
يف
ٍ
ب�صوت
كم ّوالِ ر ٍع
ِ
الرباب
ْ
�شاعر ..هو �شاهدَ
ٌ
وجه ال..
غاب
و ْ ..
-4من �أرا َد لها �أن
َ
وجه
تنا َم
غريبة ٍ
اليباب
بهذا
ْ
�أتقدَّ ُم ..
�أُطلقُ
�أقما َرها َ
فوق
ع ْت َم ِتنا ..
اليتيمة
وكمثلِ
ِ
تن�أى بك�سر ِة
خبز ..
ٍ
وتبكي ..
ت�ضم �إلينا جمي َع
ُّ
ِّ
الطيو ِر وتبقى
وحيد َة هذا
الغياب
ْ
رب � َ
أطفال
�أزر ُع الدّ َ
«جيكو َر «
« بغدا َد «؟!
ي�أتي �إلينا الفرات
( ب�س ّيابنا)
ي�سمع الآن
ُ
(عفراء )حتكي
َ
مالحم طفلٍ
َ
ّاء
�سين�سى الأ�شق ُ
جب
يف �أي ٍّ
رموه
و يف غفلة من
عواء الذئاب يحوك
قمي�ص ًا ل�شيخ
تك َّور حول
ع�صاه ..
وغااااااب
ْ

( �إىل روح ال�صحفي الأرمني هرانت دنك �صاحب
جريدة �آغو�س الذي قتله متطرفون �أتراك )
�صباح حزينٌ
ٌ
�أتانا
ني
خت
ملطـ
ه
يدا
وكانتْ
ُ ّ ِ
َ
مبوتك.....
َ
ج�سمك ينزف حرب ًا
أ�سنانهم تنزف احلقدَ .....
و�
ْ
كان الرياع ينوح وحيد ًا
آغو�س ))
(( و� ُ
النعي.....
تن�شر
ترف�ض �أنْ
َ
َ
يخربوك مبيعا ِد قتـ ْ َ
َ
لك
مل
بل تركوا لل�سكاكني
�شرعتها....
َ
عذابك
�أ ُّيها امل�ستمدُّ
من منرب ال�صلـ ْ ِب
َ
دمعك.....
كان ي�سو ُع يكفكف
ُ
ي�صرخ
متـّـ�شح ًا بال�سوا ِد :
دماء....
كفاهم ً
ْ
كفاكم عذاب ًا
ْ
وكنتُ � َ
أراك بنومي
تطلُّ
دماء
من
كة
بر
ٍ
على ْ
ْ
�صر َت
وقد ْ
أنبياء
يف رتـْبةِ ال ْ
لقد هتكوا كلّ �شيءٍ

وقد �أجه�ضوا كلّ �شيءٍ
وقد و�أدوا كلّ �شيءٍ
ُ
القتيل
ري
وكانَ ال�ضم ُ
ُ
يوا�صل
غفوتهُ الأبد ّي َة
ملكوت
يف
ٍ
من ال�صمتِ ....
يبكي
زمان ًا ت�صدّ َ�أ
النقاء
فيهِ
ْ
لقد ل ّو َ
ثوك
وما ل ّوثوا
َ
روحك.....
طهر
َ
ظلـّتْ م�سافر ًة
ٌ
َ
عالقة
وحروفك كالنجم
بال�سماء
ْ
�صباح حزينٌ
ٌ
�أتانا
ني
خت
ملطـ
ه
يدا
وكانت
ُ ّ ِ
َ
مبوتك....
اعـتذ َر ُ
املوت....
ما ْ
هل يا تـُرى �سيغيرّ ُ
نظرتهُ الأزل ّي َة
لو كان يعرف �شيئاً
العظماء
عن
ْ

ول�ستَ
فقيد ال�صحافة
ٌ
بل �أنتَ
خامتة
لعذاب
ٍ
عقود
جتذّ َر عرب
ٍ
من املوت.....
�أنتَ
امل�سافر.....
ُ
َ
حزنك ز ّو ٌ
ادة
َ
رب
ودموعك ح ٌ
وفقدُ َك
ً
بكاء
من
ة
نافور
فج َر
َّ
ْ
رحلتَ
ب�ضربةِ غد ٍر
و�أنتَ املحارب
غد َر ال�سنني التي
�أنكرتـ ْ َك.....
و�أرمينيا اليوم
تفتح كلّ دفاترها
بعدما
مللمتْ جرحها
وا�سرتاحتْ قلي ًال
من املوت.....
�سوف تظلّ
�شريف ًا
ال�شرفاء .
بذاكرة
ْ

نفير الورد
•خلدون ابراهيم ابراهيم
 �إىل روح ال�شاعر ممدوح عدوان
� ُ
املوقد
آهات
ِ
ت�صعدُ ليلة ر� ِأ�س احلزن
ُ
ت�سقط
دموع ٌ
عند نفري الورد
ُ
ت�سقط
دمو ٌع
عند �سقوط الغ�صن ِ
مبق�صلة يف الرب ِد
دمو ٌع �أخرى
عند ذبول الزهرة
يف �صندوق الرن ْد .
فلتتّ�سعي لنوار�سه يا (قريون)
يه
قد غنى حتى �سال املوت على خدّ ِ
م�ستحي ًا
فلتت�سعي للنبع الدافئ
ّ
ها هو يرتك م�سكـَنه
ّ
يح
لل�ش ِ
اخللجات
يغادر من باب
ِ
تفتّ�ش بني دفاتره اخليباتُ
فال يجد الأحال َم
أر�ض
ككلّ �شموع ال ِ
لري�سمها مبالحمه
بب�شا�شته
ِ
�شيء �آخر
فالعابر ٌ
ُ

مثل زفري الورد ِة
َ
م�صياف
يف
وماء النبعة يف الو ّراقة
كان ي�سوق � َ
أيائل متعبة
رب
لل ِّ
يه ّيئ بالرتحال
مناخات لوالدته
وحكايات لروايته
ثم تال�شى
من ّ
مثل رحيق
ري
مثل عب ٍ
مثل غمام �ساقتهُ الأيدي الظم�أى
ل�صحاريها.
أم�س �أو ّد ُع طيفـَك
هل كنتُ ال ِ
ممدوح ؟
يا
ْ
�أم كنت �أو ّدع فيك طيور ًا
تلوح
ما عادت يف الأفق ْ
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قصة

حال وحال

•د.حممد عامر املارديني
ك��ان �صباحه خريفي ًا جمي ً
ال ذلك
ال��ي��وم ال���ذي خ��رج��ت فيه م��ن امل��ن��زل،
متجه ًا �إىل مكتبي يف ع��م��ادة كلية
ال�صيدلة� .آثرت حينها ترك �سيارتي،
وال�سري على الأقدام ،لأ�ستمتع بالهطل
الدافئ حلبات املطر املكتنزة ،ولأ�ستن�شق �شذى تراب
الأر����ض الظم�أى التي ك��اد حر ال�صيف الطويل يقتلها
عط�ش ًا.
و�صلت رواق العمادة نحو ال�ساعة ال�سابعة والربع ،من
دون �أن �أرى �أي �أحد من العاملني �أو الطالب� ،أو حتى مديرة
املكتب ،التي و�صلت يومها مت�أخرة عن ال�ساعة الثامنة،
نظر ًا لقدومها م�ضطرة مع باقي املوظفني يف احلافلة
املخ�ص�صة لنقلهم.
كان مكتب العميد يت�ألف من قاعتني كبريتني منف�صلتني،
لكنهما كانتا متتاليتني من خالل بابني مفتوحني �أغلب
الأوقات ،لت�صبح امل�سافة طويلة ن�سبي ًا للو�صول �إىل املكان
الذي �أجل�س �إليه ،ما ميكنني من املراقبة املت�أنية لأي قادم
من بعيد.
جل�ست �أقلّب �أوراق �صحيفة الأم�س ،منتظر ًا مديرة
املكتب لأع��رف منها ج��دول مواعيدي اليومي .يف هذه
الأثناء ملحت من على بعد �أح��د ال�صبيان ،يحوم جيئة
وذهاب ًا يف ال��رواق اخلارجي ،وك�أنه ينتظر مني �إ�شارة،
�أدعوه فيها �إيل.
ظننت للوهلة الأوىل �أنه رمبا من ه�ؤالء املراهقني الذين
كان ي�ستخدمهم ذلك املتعهد ثقيل الظل املكلف بتنظيف
الكلية .ولكم كان ي�سو�ؤين فعله القميء يف ت�شغيل الأطفال
واملراهقني وامل�سنات ،ملا يف ذلك من امتهان حلقوق ه�ؤالء
النا�س ،من دون �أي رادع �أخالقي �أو مهني .ولقد كنت كثري ًا
ما �أت�شاجر معه لهذا ال�سبب ،لكنه غالب ًا ما كان يغلبني،
متعل ً
ال ب�أن عقده مع اجلامعة ال ين�ص على �أعمار حمددة
للعاملني لديه.
املهم  ..امتع�ضت يف البداية من وجود ذلك ال�صبي يف
هذا الوقت الباكر من ال�صباح ،فعو�ض ًا من �أن يذهب �إىل
املدر�سة ،ها �أنا �أراه هنا يف الكلية ليم�سح� ،أو ليكن�س� ،أو
لي�شطف  ..فما كان مني �إال �أن ناديته مت�أفف ًا ،لأعرف ماذا
يريد.
جاء ذلك اليافع �إ ّ
يل مي�شي الهوينا ،وك�أمنا عرج خفيف
تبدى على �إحدى �ساقيه ،مع �صوت نقر خفيف على بالط
ّ
الأر�ض يخرج من حذائه �أثناء م�شيه.
كان نحيل اجل�سد ،متو�سط القامة ،جميل الطلعة ،ذا
�شعر �أ���س��ود فاحم ،وعينني ع�سليتني كبريتني .له �أنف
حم��دب قلي ً
ال ،وف��م �صغري ب�شفتني وردي��ت�ين ،تظهر على
وجهه عالئم الب�ؤ�س ،مع �أنه يف ريعان العمر.
كان يرتدي ثياب ًا رث��ة .بنطاله الأ�سود �شبه املهرتئ
معفّر بالغبار ،وقمي�صه �أخ�ضر اللون ينق�صه �أحد الأزرار.
�أما حذا�ؤه فكان مت�شقق اجللد يلب�سه منذ عدة �سنوات.
ق����ل����ت ل�����ه ب����وج����ه م���ت���ج��� ّه���م ب���ع�������ض ال���������ش����يء:
م����ا ال������ذي �أت������ى ب����ك �إىل م��ك��ت��ب��ي ه���ك���ذا ب����اك����راً؟
ق��ال يل ب�صوت ي��رجت��ف :ح�ضرة العميد � ..أرج���و �أن
ت�ساعدين يف �أمر مهم بالن�سبة يل ،وكذلك لعائلتي� .إن
وافقتني عليه ف�أنا ممنت لك طول العمر ،و�إن مل توافق
عليه فلعلّك ت�ساحمني على تطفلي هذا.
كانت طريقة حديثه غاية يف اللطف ،تظهر فائق �أدبه،
ومنتهى احرتامه.
قلت له وقد توقعت منه �أن يطلب مني �أن �أكلّم له متعهد
يخ�صه :وما هو طلبك؟
التنظيف يف �أمر ّ
م�سجل يف الفئة الأوىل باجلل�سات العملية
قال يل� :أنا ّ

التي يقع دوامها يف يومي ال�سبت واخلمي�س (كان يوم
ال�سبت يوم دوام يف الدولة) ،و�إن �أذنت يل -ح�ضرة
العميد� -أن �أنتقل �إىل الفئة ال�ساد�سة ف���إن ذلك
�سي�ساعدين كثري ًا يف ال�سفر �أ�سبوعي ًا لعند الأه��ل،
القاطنني يف حمافظة حماة ،ف�أق�ضي عندهم ثالثة
�أيام� ،أعود بعدها �إىل دم�شق لأداوم يف الكلية �صباح يوم
الأحد.
قلت له م�ستغرب ًا م�ستعجب ًا :وهل �أنت طالب يف الكلية؟؟
قال يل بكل هدوء :نعم � ..أنا طالب يف ال�سنة الأوىل،
و�أ�سمي �أ�سامة.
قلت له :ومل��اذا تريد ال�سفر كل �أ�سبوع �إىل بلدتك يا
�أ�سامة � ..ألي�س من الأف�ضل لك �أن تبقى مقيم ًا يف املدينة
اجلامعية لتدر�س فيها؟؟
قال يل� :أرغ��ب يف ال�سفر لأ�ساعد وال��دي يف العمل ..
فنحن �أنا�س فقراء ،وال ميكن لوالدي ،الذي يعاين كثري ًا
من مر�ض املفا�صل املزمن� ،إعالتنا من دون �أن �أ�ساعده.
قلت له :وماذا يعمل والدك؟؟
قال يل :يعمل يف فرن ال�ضيعة.
�أح�س�ست بعد هذه املقدمة �أن �أمر ًا ما خفي ًا وراء حديث
هذا الطالب ،ما جعلني �أتابع الكالم معه ،فعدت لأقول له
م�ستف�سراً :و�أين در�ست الثانوية؟؟
ق��ال يل :يف ثانوية البلدة  ..لقد كنت الأول على
املحافظة ،ومل ينق�صني حينها �إال درج��ة واح���دة عن
املجموع التام.
قلت له :ما �شاء اهلل  ..و�أين كنت تدر�س؟؟
قال يل مبت�سم ًا ،ومن دون �أي تردد  :يف الفرن  ..عند
�أبي.
قلت له  :غريب  ..وكيف ا�ستطعت ذلك؟
قال يل :الأمر جد ب�سيط ،ح�ضرة العميد .كنت �أ�ستيقظ
كل يوم عند ال�ساعة الرابعة �صباح ًا � ..أذهب �إىل الفرن
مع �أبي لأ�ساعده يف خبز اخلبز ،ثم �أفطر معه ،ثم �أذهب
بعدها �إىل املدر�سة ،لأعود بعد الظهر �إىل بيتنا ،ف�أ�شرف
على درا�سة �أخوتي ال�صغار ،ثم �أع��ود بعدها للدرا�سة
يف الفرن ،الذي يكون قد انتهى فيه بيع اخلبز ،حيث ال
مكان يت�سع يل يف بيتنا ال�صغري لأدر�س فيه .وعندما يعود
�أبي عند امل�ساء �إىل الفرن �أعود معه لأ�ساعده يف العجن
والتخمري ،ثم نرجع �سوية �إىل البيت من �أجل النوم ..
وهكذا كل يوم.
�أده�شتني �شخ�صيته  ..فقد كان يقول كالمه بثقة ال
متناهية ،حماو ً
ال �أن يظهر يل �أن الأمر ب�سيط للغاية ..
�سواء درا�سته� ،أم الإ�شراف على درا�سة �أخوته� ،أم معاونته
لأبيه ،ثم �أخري ًا التزامه بكل ذلك ،رغم بعده عن �ضيعته.
قلت له م�ستف�سراً :طيب  ..وما دمت قد جمعت �أعلى
الدرجات يف الثانوية العامة  ..فلماذا مل تدر�س يف كلية
الطب مث ً
ال ،لت�صبح طبيب ًا؟؟
ق��ال يل  :طريق الطب طويلة� ،أم��ا درا�سة ال�صيدلة
فق�صرية نوع ًا ما .و�أنا �أرغب �أن �أتخرج لأبد�أ العمل فور ًا
بعد تخرجي ،ب�أ�سرع ما ميكن ،و�إراح��ة �أب��ي املري�ض من
عناء ذلك الفرن اللعني ،وم�ساعدته يف م�صروف �أخوتي.
قلت له متعاطف ًا :وهل متلك �أجرة ال�سفر �أ�سبوعي ًا �إىل
حمافظة حماة؟؟
قال يل :لعلها �أب�سط امل�شكالت  ..يل ابن عم يعمل �سائقاً
على با�ص �صغري بني دم�شق وحماة ،وهو ي�سكن بالقرب من
بيت �أهلي ،وقد تعهد بنقلي �أ�سبوعي ًا من و�إىل دم�شق مقابل
م�ساعدته يف تدري�س ابنته ،طالبة ال�صف ال�سابع يف مادة
الريا�ضيات.
قلت له بعد �أن فكرت ملي ًا� :أنت تعرف متام ًا �أنني قد

منعت النقل بني الفئات العملية ،ب�سبب الأعذار الواهية
التي ي�سوقها معظم الطالب .و�إن وافقت على انتقالك ف�إن
ذلك �سيفتح باب ًا وا�سع ًا لقبول هكذا طلبات ال ميكن �إغالقه
� ..أعتذر منك.
خ��رج ال�شاب ال�صغري من املكتب م�ستعطف ًا �إي��اي بعني
تلمع بالدمع .لكن امللفت �أثناء خروجه هو انتباهي لعدم
وجود �أي عرج يف �ساقه ،كما كنت قد تخيلت من قبل ،و�إمنا
الق�صة وما فيها هو �إن �إحدى فردتي نعله كانت من دون
كعب ،بينما الأخرى بكعب  ..و�أن �صوت القرع على الأر�ض
�أثناء م�شيه كان من تلك امل�سامري العالقة �أ�سفل نعله ،ل�شدة
فقره.
جل�ست للحظات �أفكر م��اذا �أفعل  ..فلقد �أربكني هذا
ال�شاب ال�صغري بعظيم �أخالقه ،و�أبهجني حق ًا بتوا�ضعه
ال�شامخ ،حتى متنيته �أن يكون ابن ًا يل .لقد نرث حويل
عطر ًا فواح ًا من كرمي ال�سجايا ،التي تعك�س نقاء قلبه
الطاهر.
قلت يف نف�سي ال ميكنك �أن ترتك هكذا ظاهرة حميدة
تتقاذفها �أمواج احلياة فتغرقها  ..البد من امل�ساعدة مهما
كلف الأمر.
جل�ست �أفكر  ..ماذا ميكنني �أن �أفعل؟؟ ف�إن قبلت طلب
النقل �سي�سمع به الكثري ،و�س�أ�ضطر حينها لقبول طلبات
�أخ��رى عديدة من دون �أن �أع��رف مدى م�صداقيتها مثلما
عرفته عن �أ�سامة.
وهكذا � ..إىل �أن �أتت �إ ّ
يل فكرة معقولة ،ا�ستطعت من
خاللها �أن �أ�ستثنيه ،دون ًا عن غريه.
طلبت من ق�سم �ش�ؤون الطالب �إع��ادة ترتيب الفئات
العملية كلّها م��ن ج��دي��د ،بحيث يقع ا�سمه يف الفئة
ال�ساد�سة ،التي يتوافق دوامها ن�سبي ًا مع مطلبه ،متجاه ً
ال
�إمكانية اعرتا�ض بقية الطالب ،لكن من دون �أن يعرف �أحد
�سبب ًا لذلك.
وهكذا دارت الأي��ام  ..ومرت الأي��ام  ..ومل �أعد �أعلم
بعدها ما قد ح��لّ ب�أ�سامة  ،حيث مل يطل بي املقام يف
عمادة الكلية لأكرث من �سنتني ،انتقلت بعدها �إىل من�صب
جامعي �آخر ،ما منعني من معرفة �أي �شيء جديد عنه .لكن
ق�صته كانت حمور ًا دائم ًا لأحاديثي مع الأهل والأقارب،
بر
بهدف حثّ الأبناء على االجتهاد والتفوق ،وكذلك على ّ
الوالدين.
وبعد نحو ع�شرة �أع��وام على لقائي ب�أ�سامة ّ
حط بي
املقام يف مدينة برلني ل�ش�أن جامعي .وق��د تزامن ذلك
وج��ودي مع �إقامة م�ؤمتر علمي �صيدالين �ضخم ،حيث
احت�شد الع�شرات من مريدي البحث العلمي من �أنحاء
العامل ،ي�ستمعون �إىل م�ستجدات علوم ال�صناعة الدوائية
من �أهم الباحثني العاملني يف هذا املجال.
ولقد �سنحت يل الفر�صة ح�ضور بع�ض اجلل�سات العلمية
�أتعلم منها و�أ�ستزيد .وبينما �أنا يف �إحدى قاعات امل�ؤمتر،
جال�س �أثناء اال�سرتاحة مع �أحد �أ�صدقائي الأمل��ان ممن
كنت و�إي���اه مع ًا يف خمرب واح��د �أث��ن��اء حت�ضرينا ر�سالة
الدكتوراه ،ملحت �شاب ًا و�سيم ًا �أنيق ًا له مالمح عربية �سورية
قادم ًا �إ ّ
يل بخطى �سريعة .وقف �أمامي فج�أة وك�أنه كان
يتوقع مني �أن �أعرفه .وملا �أيقن �أنني مل �أتذكره �أخذ يدي،
ف�شد عليها م�صافح ًا �إياي بحرارة ،ثم طلب مني مبت�سم ًا �أن
ّ
�أ�سمح له مبعانقتي.
مل يت�سن يل �أي وقت للتفكري بطلبه املعانقة ،ف�ضممته
أتعرف عليه .يف هذه الأثناء �أعتذر
�إىل �صدري من دون �أن � ّ
مني �صديقي الأملاين من�سحب ًا ،رمبا ليرتكنا �سوية �أنا وذلك
ال�شخ�ص.
املهم  ..قلت لذي الوجه العربي ال�سوري مبت�سم ًا :من

قصة
�أنت �أيها ال�شاب اللطيف؟
قال يل :لعلك مل تتذكرين �أ�ستاذي الغايل
� ..أن��ا �أ�سامة � ..أح��د خريجي كلية ال�صيدلة
بجامعة دم�شق  ..و�أن��ا مقيم هنا يف �أورب��ا منذ
العام ّ � . 2010
أح�ضر الآن ر�سالة الدكتوراه بعد
�أن حزت �شهادة املاج�ستري  ..وهذا كله بف�ضلك
 ..وبف�ضل معلمينا الكرام يف الكلية.
جدك واجتهادك .ثم
قلت له :بل هذا بف�ضل ّ
تابعت مت�سائ ً
ال :ومتى تخرجت من الكلية؟؟
قال يل :كان ذلك يف العام 2009م  .ولقد
كنت من الأوائ���ل على دفعتي ،وا�ستطعت بعد
التخرج احل�صول على قبول من جامعة فيينا
ملتابعة درا�ستي ،وها �أنا اليوم �أح�ضر هذا امل�ؤمتر
العلمي الهام  ..و�س�أحا�ضر فيه غداً.
قلت له م�ستغرب ًا :ماذا؟؟ � ..ستحا�ضر فيه؟؟
قال يل :نعم  ..فلقد حزت على جائزة �أف�ضل
بحث ماج�ستري �أجري يف جامعتي للعام2012
 ،وق��د واف��ق��ت اللجنة العلمية للم�ؤمتر على
م�شاركتي فيه لإلقاء بحثي.
قلت له بكل افتخار :هذا بالت�أكيد �أجمل ما
ميكن �سماعه يف هذا امل�ؤمتر  ..وفقك اهلل يا بني،
و�س�أكون بالطبع �أول احلا�ضرين يف قاعتك .ثم
تابعت حديثي �إليه م�ستف�سراً� :أمل �ألتق بك من
قبل ؟؟ يخ ّيل �إيل �أنني �أعرفك �أكرث من معرفتي
بك كطالب كنت قد د ّر�سته!! بل البد و�أنني قد
حادثتك مرة وجه ًا لوجه  ،يف �ساعة ما ،ويف مكان
ما  ..فوجهك لي�س غريب ًا عني �أبداً.
ق��ال يل وه��و يعقد حاجبيه ،وك���أن��ه ي�شحذ
دماغه لي�ستعيد ذكريات املا�ضي :نعم  ..معك
ك��ل احل��ق  ..م��ا �شاء اهلل على ه��ذه ال��ذاك��رة.
لعلك ما زلت تذكر حينما كنت عميد ًا للكلية
طالب ًا يف ال�سنة الأوىل كان ا�سمه �أ�سامة� .أوم�أت
له بر�أ�سي �أن يتابع حديثه ،فقال :وقد � َ
أمرت
حينها ق�سم �ش�ؤون الطالب بتبديل �أ�سماء جميع
الطالب يف فئات اجلل�سات العملية ،وقلبها ر�أ�س ًا
على عقب ،كرمى لعني ذلك الطالب.
ق��ل��ت ل��ه و�أن����ا �أت����رمن ب�سماع ت��ل��ك الق�صة
الرائعة :نعم �أذكر.
قال يل� :أنا ذلك الطالب �أ�سامة.
وما �إن انتهى من كالمه حتى عادت بي الذاكرة
فور ًا ع�شر �سنوات �إىل الوراء ،لتح�ضر معها �أمام
عيني �صورة وجه �أ�سامة وهو يدخل مكتبي يف
ّ
ذلك اليوم اخلريفي املاطر.
قلت ل��ه وعا�صفة م��ن ال��ع��واط��ف اجليا�شة
ق��د اجتاحتني ل��دى �سماع ا�سمه� :أ�سامة ..
غري معقول  ..نعم  ..نعم  ..ما زلت �أذك��رك يا
�أ�سامة  ..بل لن �أن�سى ما حييت كل ما قلته يل
 ..كيف ح�صلت على �أعلى الدرجات يف امتحانات
الثانوية  ..وكيف دخلت كلية ال�صيدلة عو�ض ًا
عن كلية الطب بعدما حاولت �أن تقنعني �أن
طريق الطب طويل مقارنة بطريق ال�صيدلة.
�أذكر كذلك ،وباحلرف الواحد ،كل ما حدثتني
به عن ج�سيم معاناتك� ،أنت و�أهلك ،وطلبك مني
�أن �أغ�ّي رّ لك فئتك العملية ،حتى �أنني ما زلت
�أتذكّر رقم الفئة التي طلبت االنتقال �إليها،
وك��ان��ت ال�ساد�سة ،وذل��ك ك��ي ت�ستطيع ال�سفر
كل �أ�سبوع �إىل بلدتك لتعني �أباك امل�صاب بداء
املفا�صل يف خبز اخلبز.
عدت فقلت له و�صوتي يتح�شرج فرح ًا بر�ؤيته
 :اع��ذرين يا �أ�سامة �أنني مل �أع��رف��ك ف��ور ًا ..
ف�صحيح �أنني قد ن�سيت مالمح وجهك ،لكنني
أن�س تفا�صيل ق�صتك �أبداً .وبالت�أكيد ف�إنك
مل � َ
قد اجتهدت وتعبت �إىل �أن �أ�صبحت هنا ،يف هذا
املكان ،الرفيع ق��در ًا والعظيم علم ًا ،وذلك بعد
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�أن مرت عليك �سنوات عديدة عجاف ع�شتها يف
طفولتك ،و�أثناء درا�ستك اجلامعية.
قمت بعد ذلك ف�ضممته مرة �أخرى �إىل �صدري،
�ض ّمة �أب ا�شتاق البنه املغرتب ،ثم جففت دمعة
كانت قد انهمرت من عيني بطرف ياقته ،ثم
عدت لأ�ستف�سر منه قائ ً
ال :اعذرين على تطفلي
هذا!! لكن كيف حال �أهلك الآن؟؟
قال يل :احلمد هلل �أمورهم يف حت�سن دائم.
ف�أنا �أح�صل �شهري ًا على منحة مقدارها 750
ي��ورو� ،أر�سل لهم كل �شهر ن�صفها ما جتعلهم يف
عي�ش كرمي هذه الأيام ال�صعبة .ولقد وعدين
�أ�ستاذي امل�شرف �أن يوظّ فني الحق ًا يف فريقه
البحثي بعد �أن �أجنز ر�سالة الدكتوراه ،وحينها
�س�أح�صل على ثالثة �آالف ي��ورو �شهري ًا ،ميكن
لأهلي �أن ي�أخذوا معظمها ،في�ستطيعوا بذلك �أن
يعي�شوا عي�شة كرمية ،ويكملوا درا�سة �أخوتي
جميع ًا.
قلت له :رائع  ..رائع.
قال يل :لكن امل�شكلة هي �أنني �أرغب يف العودة
�إىل بلدي بعد �أن �أنتهي من الدرا�سة ،واحل�صول
على �شهادة الدكتوراه ،ف�أنا ال �أرغب العي�ش يف
ب�لاد الغربة ،حيث ال طعم هنا ،وال ل��ون ،وال
رائحة .يف حني �أن حب الوطن وال�ضيعة والأهل
قد قتلني .كما �أنني �أريد �أن �أ�ساهم بطريقة �أو
ب�أخرى يف تعليم الأجيال القادمة ما �أتعلمه
هنا يف �أورب��ا ،وقد قيل يل �إن �أمورنا املعا�شية
والوظيفية بعد العودة �إىل البالد م�ؤ ّمنة ..
فما ر�أيك يا �أ�ستاذي؟؟ هلاّ تن�صحني؟؟  ..باهلل
عليك؟؟ فاحلرية تكاد تقتلني!!
�شنّفت �أذينّ  ،ث��م طلبت منه �أن يعيد على
�سمعي ما قاله مرة ثانية ،كي �أ�ستوعب متام ًا ما
كان يق�صد بكالمه عن �ضنك العي�ش يف قف�ص
الغربة ،وعن الأمور املعا�شية امل�ؤمنة يف الوطن
 ..فلرمبا مل �أفهم ق�صده �أو ماذا ينوي فعله بعد
ح�صوله على �شهادة الدكتوراه.
ق��ال يل��� :س���ؤايل ال�صريح ه��و  ..ه��ل �أع��ود
ف���ور ًا �إىل ال��وط��ن بعد ح�صويل على �شهادة
الدكتوراه؟؟ �أم �أوافق على رغبة �أ�ستاذي العمل
�ضمن جمموعته ،و�أقب�ض لقاء عملي هذا ثالثة
�آالف يورو �شهريا ؟؟
اع��ت��ذرت منه لب�ضع ث���وان� ،أب��ح��ث فيها عن
�شربة ماء �أرطب بها بلعومي ،الذي جف فج�أة
بعد �سماع �س�ؤاله املركّب ،ولأعطي نف�سي كذلك
م�ساحة م��ن ال��وق��ت �أف��ك��ر فيها مب��اذا �أجيبه.
قلت له و�أنا �آخذ جرعة من املاء :هذا قرارك
يا �أ�سامة  ..ف�أنت الأع��رف بو�ضعك ال�شخ�صي
والعائلي� .أم��ا �أن��ا فال �أملك لك يف ه��ذا املجال
�أي ن�صيحة .ف�صحيح �أن هناك �شعور ًا بالغربة
واحل��ن�ين ق��د ينتابك و�أن���ت بعيد ع��ن وطنك
و�أهلك ,لكن هذا ال�شعور قد يتغري عندما تط�أ
قدمك �أر�ض املطار.
قال يل :لكنني �أراك الآن يا �أ�ستاذي يف �أح�سن
حال � ..أنت الآن رئي�س للجامعة ،وقبلها كنت
عميد ًا للكلية  ..فلماذا ال �أكون مثلك �إن عدت
فور ًا بعد انتهاء درا�ستي.
قلت له :حبذا لو عدت ،وعاد كل �أبناء الوطن
املغرتبني .لكن  -للأ�سف  -ال ميكنك التعميم.
فلكل حالة خ�صو�صيتها ،ولكل منّا جتربته
ال�شخ�صية  ..وكما يقال:
CASE- BY- CASE
ودع��ت �أ�سامة وداع�� ًا ح��اراً ،بعد �أن �أعطاين
علي �أن
راجي ًا �أمانة مقدارها �ألفا يورو ،متمني ًا ّ
�أ�سلمها لأبيه.

11

القد�س طروادة
• نبيه ا�سكندر احل�سن

تقلبت يف م��ك��اين ،يجي�ش ب�صدري الهم �.شعرت
بالزمن يتمطط ..ينبج�س من عيني �سيل من املطر،
عيناي حت�صران املكان ،يت�أتى ل�سمعي حروف ًا تنق�ش
على �صندوق الذاكرة ،غيبني النوم  ،ر�أيت نف�سي �أقف
�إىل كوة النافذة ،نظرت �إىل الأزقة ،تراءت لناظري
ر�سومات يف العتمة ،ووجوه متغ�ضنة ،وبطون خاوية،
�أ�صحابها ال يعرفون رغ��د العي�ش ،عيناي ال�سادرتان
�شدقي:
�شاخ�صتان �إىل كروم الزيتون الثكل� .صرخت مبلء
ّ
هل من �سمة لهذا الع�صر ،حمال ،حمال ؟!.مل �أقم وزن�� ًا لهذا الزمن الأغ�بر ،كنت �أدرك مقدار التناق�ض بني �آبدة،
و�أخرى ،و بني قطب و�آخر� ،أدرك ثمة هاوية كبرية بني اجلائع ،ومتخم.
وقفت جدتي �أمامي تعجبت ملر�آها ،تعجبت كيف جاءت ومن �أخرجها من
القرب .وقفت �أمامي تتكئ على عكاز �سندياينً ،
هزت ر�أ�سها:
�أواه القد�س يا عيون.قالت ذلك بحزن و بحة الناي .
توارت من �أمامي قبل �أن �أ�س�ألها .
تذكرت حديثها ،و�أنا �ألوذ ب�صدرها ،عندما كنت طفال �صغريا ،م�سحت بيدها
املعروقة على �شعري الأ�شقر الناعم وقالت:
 حفظ ربي جدائل ال�شم�س .مل �أدرك يوم ذلك ما تعني.
�صمتت للحظات ،و�أردفت:
�سقطت طروادة بحيلة احل�صان.فكرتها قطعة حلوى� ،س�ألتها:
طعمها لذيذة؟
فركت �أذين:
مدينة يونانية �سقطت بحيلة احل�صان اخل�شبي  .بتدبري من �أدي�سيو�س .طار خيايل بعيدا ،فقفزت �إىل ف�سحة ال��دار ،واحلكاية ت�شغل تالفيف
دماغي ،خرجت �إىل الأزق��ة ،امتطيت �صهوة ق�صبة «ال��زل» ورحت �أجاري
�أقراين بال�سابق ،تيمن ًا بح�صان «طروادة».
�أودي�سو�س �أبحر يطلب خدر «بنلوبي» ف�ضل الطريق وقذفته الأمواج� ،ضاع
يف عر�ض البحار ،حتى �أ�شفقت عليه « �أثينا « و ا�صطحبته �إىل داره  ،لينتقم
من خطاب «بنلوبي» .
و�أنا �أ�س�أل جدتي:
هل من بو�صلة تر�شدين �إىل القد�س ؟جلدتي يف �أزقتها حكايات طفولية� ،سمعت �صدى اجلدران� ،أيقظني ك�أنفا�س
الربيع القادم من بيارات مدينة ال�سالم .
وقفت واجم ًا �،شعرت بيد تربت على كتفي و �صوت ي�س�ألني :
�أ�أنت �سكران؟.بدون تفكري ،و قبل �أن �أرى وجه ال�سائل:
نعم كيف ال �أ�سكر بخمرة احلياة ،والطغمة جترح بوابة التاريخ ،جترت�أنثى الليل ترمي حمولتها ،وهناك اجلنوب ينزف دم ًا  ...و بغداد تعي�ش
حتت وط�أة التنني� ،سورية حتارب بالوكالة الإرهاب يدميها ،ال �أدري عالم
هذا ال�صمت القاتل املقنع بالب�سمات ؟ ....ثمة �أمل يلمع من بعيد  ...ليعلن
عن حب جديد  ،فلم �أ�س�أله متى ق�ضت جدتي  ..لأين تعودت على العذاب ...
فبدا �أمام ناظري املوت برهان احلياة.
�صمت ملي ًا:
ً
_ �أنحيا �أو منوت ذلك لي�س خرقا لقوانني احلياة � ،أم��ا �أن يكون بهذا
النزيف بدء ًا من جبل عامل �إىل بغداد و حتى غزة و القائمة طويلة� ،أن
يخرج الطفل من املدر�سة  ...يقاتل  ..يقاوم  ..و املحفظة اجللدية جتلد
ظهره  ..يثبت و قدماه مغرو�ستان يف الأر�ض ،هذا يعني حقيقة جريان النهر.
�ضربت اجلدار بيدي:
_ �إذا �أ�شرقت ال�شم�س مغربا ،وح�ضر الغول ،والعنقاء ،و اخلل الويف ،ن�صر
على العودة للقد�س.
�أيقظني دوي انفجار ،هرعت �إىل الكوة الأزقة مكتظة بال�صبية ،احل�شود
دموية جتوب الأزقة ،حجارة القد�س ترغي و تزبد غ�ضب ًا.
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الحياة م�ستمرة رغم ال�صعاب

الفنان الراحل وليد قار�صلي :الأمل ...هو �ضوء الفجر الأجمل
علينا �أن نكت�شف مكان القوة في داخلنا ون�ستخدمها بعقل وت�صميم
•حممد مروان مراد
�أنعم اهلل تعاىل على الإن�سان ب���أل��وان ال ع��دّ لها من
ال ِنعم ،وه�� َي���أ له عامل ًا خ�ّيررّ ًا ،ي�ستطيع فيه بناء حياة
هانئة يحقق فيها ال�سعادة ل��ه ول�ل�آخ��ري��ن .وت�شاء
الإرادة الإلهية �أن حت��رم الإن�سان �أحيان ًا من �إح��دى
ال ِنعم ،وتبلوه ب�أي �إعاقة ،تكون هي يف حد ذاتها ،منحة
ربانية متدّ ه بالعزم الرا�سخ والإرادة القوية.
وك��م��ا نعلم ،ف����إن الكثريين م��ن امل��ع��اق�ين ،مل يجعلوا
�إع��اق��ت��ه��م تقف ح��اج��ز ًا ي��ح��ول بينهم وب�ين م��ا يطمحون
لتحقيقه من �أهداف �سامية ،فعملوا بجر�أة وحما�سة ،وبكل
الو�سائل ،لتجاوز حمنتهم ،والتغلب عليها ..متخذين من
الإعاقة دافع ًا يحفزهم على م�ضاعفة العمل ،وموا�صلة
احلياة بر�ضى لتحقيق ال��ذات ،وت�شهد �صحائف التاريخ
املليئة ب�أ�سماء املعاقني الذين مت ّيزوا يف جماالت الإب��داع،
وتركوا ب�صماتهم مث ًال حي ًا على ما حتققه الإرادة القوية،
والإميان ال�صادق الذي يتحدى امل�ستحيل ،ويهزم ال�صعاب.
� ..أقدم لكم بكل اعتزاز منوذج ًا رائع ًا من مناذج العزمية
الإن�سانية التي قهرت �إعاقتها ،وبلغت مكانة مرموقة،
و�شهرة ذائ��ع��ة يف املجتمع ،فقد ك��ان الف��ت�� ًا لالنتباه� ,أن��ه
م��ا �أع�� ِل��ن م��رة ع��ن افتتاح معر�ض جديد لأع��م��ال الفنان
ال�سوري «وليد قار�صلي»� ،إال ازدحمت �صالة العر�ض بح�شد
املتخ�ص�صني واملتذوقني ورجال الأعالم ،الذين يتابعون منذ
�سنوات لوحات هذا الفنان املتجدد واملتطور عام ًا بعد عام.
دم�شق ..الريف ..الربيع ،حماور الإبداع:
كنت يف عداد ر ّواد �آخر معار�ض الفنان «قار�صلي»  -قبيل
رحيله – وامتلأت نف�سي بالده�شة و�أنا �أنتقل بني اللوحات
اجلميلة التي �أبدعتها ري�شته.
�أك�ثر م��ن �أرب��ع�ين لوحة �أن��ي��ق��ة ،راح��ت تبث مو�سيقاها
الناعمة يف �أب��ه��اء ال�صالة ،وتخلب الأ���س��م��اع والأب�����ص��ار،
اخت�ص الفنان «قار�صلي» مدينة «دم�شق» عا�صمة اخللود
ّ
بعدد من لوحاته ،واخت�صر فيها �سماتها املتميزة .دروبها
ال�شعبية ال�ضيقة ،وبيوتها احلميمة املتعانقة ،م���آذن
م�ساجدها العتيقة امل�شرئبة �إىل عنان الف�ضاء ،ووج��وه
مواطنيها الفيا�ضة بالطهر والإمي�����ان .مل ي�ترك حتى
التفا�صيل ال�صغرية التي تورق وتربعم برغم مرور ال�سنني
وتقادم الأي��ام ..ثم ينقلك «وليد قار�صلي» �إىل عامل �آخر
مت�ألق يف وجدانه� :إىل الريف الأخ�ضر البهي ،حيث �ضياء
ال�شم�س يغ�سل وجه الدنيا ويت�سرب رقراق ًا �إىل جوانحها،
واحل��ق��ول امل��زغ��ردة م�ترام��ي��ة على م��د الب�صر ،وخمتالة
بن�ضرتها الآ�سرة ،وجداول املياه النقية ترتاك�ض م�سرعة
لرتوي بكفّها اخليرّ ة تراب الأر�ض ال�سند�سية...
وي�أتيك من ركن �آخ��ر يف املعر�ض� ،شذى الزهور امللونة،
ينثال رقيق ًا من لوحات متجاورة �أعطاه الفنان �ضوء عينيه،
ومل�سات قلبه الف ّيا�ض ،لينقل �إليك مهرجان الطبيعة اجلديد
بكل ما منحته له الطبيعة من �أل��وان ال�سحر والفرح ،وما
�ض ّمخت به �أعطافه من رهيف العطر والندى..
ثالثة حماور تدور حولها �أعمال الفنان :وجه مدينته
الأبهى «دم�شق» ،وب�ساط اخل�صب والأل��ق يف ريف الوطن،
و�أنفا�س العطر يف غالالت الزهر ،و�أنت تتنقّل بينها مبهور ًا،
ومقدّ ر ًا للفنان �إخال�صه وجهده.
وتنتهي جولتي عند بوابة اخل���روج ،ف�أ�س�أل عن مبدع
ه��ذه الأع��م��ال ،لأ���ش��د على يديه ع��رف��ان�� ًا ب�سعادة �ساعة
أت�سمر مبهوت ًا ،فالفنان
وب�ضعها ،وحينما يقدمونه يلّ � ،
«وليد قار�صلي» مقعد يف كر�سي متحرك ،معجزة حقيقية
تتنف�س وتبت�سم وت�صافح ،وترتكك تتوقف �أمامها لتهتف يف
الأعماق ،وبعفوية �صادقة:

 مرحى ..مرحى ل�ل��إرادة القوية ،وللعزمية اخلالقةالتي قالت للم�ستحيل :ال..
فجرت
ها �أنذا �إذن �أمام �إن�سان مل حتطمه الإعاقة ،بل ّ
�أ���ص��دق م��ا يف قلبه م��ن �إمي���ان ،و�أج��م��ل م��ا يف �أغ����واره من
م�شاعر ..مل يتوقف ومل ي�ست�سلم ،بل تابع بحما�سة �أقوى،
وج��ر�أة �أ�شد ،و�أعطى عطاء ث��ر ًا يعجز عنه الأ�صحاء...
وا�ستمع �إىل تفا�صيل حكايته:
 ولد يف مدينة «تدمر» عرو�س بادية ال�شام عام 1944ملأ���س��رة دم�شقية ب�سيطة ،وتفتحت عيناه على اللوحات
اجلميلة التي تر�سمها والدته «�إقبال ناجي» وهي واحدة
من رائ��دات الفن الت�شكيلي يف �سورية ،وتز ّين بها جدران
البيت الأن��ي��ق ..كانت تلك �أول ب��ذور الإب��داع يف �أعماقه،
وال��ت��ي م��ا لبثت �أن ت��رع��رع��ت وت��ن��ام��ت لتظهر �سريع ًا يف
�صورتني :املو�سيقى والر�سم ...وحني و�صل عام 1963م
�إىل «لينينغراد» ملتابعه حت�صيله العلمي ،ك ّون فرقة «Blue
 »Starsاملو�سيقية ،وقدم �أعما ًال فلكلورية عربية و�أوربية،
ومت تخرجه عام 1966م من �أكادميية لينينغراد متخ�ص�ص ًا
بالعلوم الإلكرتونية ،وبد�أت يف العام التايل رحلته الرائعة
يف عامل الفنون ،حيث عر�ض لوحاته الأوىل يف �أكادميية
لينينغراد ،وحر�ص ًا منه على تر�سيخ قدمه يف هذا املجال
تابع درا�سة الر�سم واحلفر على يد �أ�ستاذ �أكادميية الفنون
بجورجيا ال�سوفياتية الفنان العاملي« :ريغازيا �شفيلي».
 يف ع��ام 1972م وق��ع احل��دث الأ���ش��د ق�سوة و�إي�لام�� ًا،وم ّثل نقطة التحول احلا�سمة يف حياة الفنان ..فقد خرج
لل�سباحة مع فريق من �أ�صحابه ،وحني وقف بجر�أة ال�شباب
���ال ،ث��م ق��ذف بج�سمه يف ال��ه��واء،
وحما�سه على ج��رف ع ٍ
متحدي ًا م�سابقيه ،لي�سقط م��ن ذل��ك االرت��ف��اع يف زاوي��ة
�ضحلة من امل�سبح ،فتك�سرت فقرات عنقه ،وغاب عن العامل
كله �أيام ًا �أفاق بعدها وقد حت ّول �إىل �إن�سان �آخر� ..إىل كتلة
ح ّية ولكنها م�شلولة..
كيف كان وقع امل�صيبة على الفنان «وليد قار�صلي»؟..
من واجبي �أن �أتوقف هنا لأت��رك املجال لهذا الإن�سان
الرائع يتحدث عن نف�سه:
 ك��ان ممكن ًا لهذه الكارثة �أن تق�ضي على �أ�شد النا�سب�أ�س ًا وعزم ًا ،و�أن تطحنه املعاناة وتد ّمره بغري رحمة...
كيف وقد حتول من �إن�سان ي�ضج بال�شباب والن�شاط والآمال
العظيمة� ،إىل هيكل م ّثبت بكر�سي بال حول وال ق��وة؟...
وقد قالها كثريون من ح��ويل ..ور�أيتها يف عيونهم نظرات

عطف و�شفقة ،ولكني يف داخلي ،كنت قد اتخذت القرار:
 �أن �أجتاوز املحنة ،و�أن �أوا�صل العطاء ما دمت حي ًا ،و�أن�أبرهن على �أن احلياة ،وهي �أ�سمى هبات اهلل عز وتعاىل،
قادرة على اال�ستمرار مهما كانت �شروطها �صعبة.
ا�ستمر ع�لاج الفنان «قار�صلي» يف مو�سكو ت�سع �سنوات
بني معاجلة فيزيائية وتدريبات ريا�ضية ،ودر���س خاللها
تاريخ الفنون ملدة خم�س �سنوات بجامعة مو�سكو ،نال بعدها
درج��ة امتياز عن �أطروحته حول تاريخ الفن املعا�صر يف
�سورية .وع��اد �إىل دم�شق �أخ�ير ًا ليبد�أ م�سرية االح�تراف،
ويقدم �أعماله يف �أكرث من ع�شرين معر�ض ًا �شخ�صي ًا ،ومثلها
بامل�شاركة م��ع املرموقني م��ن رواد احل��رك��ة الت�شكيلية يف
�سورية ،ويح�صد من هذه املعار�ض تقدير ًا بالغ ًا ،و�شهرة
ذائ��ع��ة ..وعمل كذلك يف جم��ال ر���س��وم الأط��ف��ال ،ور�سوم
الكتب و�أغلفتها ،واملل�صقات والكاريكاتري ..ومل ين�س و�سط
هذا اخل�صم من الن�شاط اليومي هوايته الثانية :املو�سيقى،
ف���أ ّل��ف �أحل��ان الأغ���اين واملو�سيقى الت�صويرية لعديد من
امل�سرحيات...
ت�س�أله :ما هي العالقة بني الر�سم واملو�سيقى ،فيجيبك:
 الفنون كلها مرتبطة ارتباط ًا وثيق ًا ،وبينها تناغموتكامل ..كل الفنون تعتمد على اجلماليات التي ترتقي
بالإن�سان ،وكلها حاجات �ضرورية للحياة ..ولي�س من فن
قادر على �إلغاء �أو احتالل مكان فن �آخر..
ويحدد الفنان عوامل جناح العمل الفني كما يراها:
 جناح �أي عمل يبقى �سر ًا ،والزمن وحده هو الذي يحدّ دهذا النجاح ،كل مرحلة تنظر �إىل العمل الفني من منظور
خمتلف ،وح�ضارة الإن�سان دائمة التطور والتجدد وتبحث
عما يعك�س التطور االجتماعي ...لوحات اخليال العلمي قد
تكون جميلة جد ًا مع �أنها غري واقعية ،املهم يف الأم��ر� ،أن
يكون الفنان خمل�ص ًا و�أن يوفر لعمله ما ي�ستحقه من جهد
و�صدق وحمبة.
و�أق����ول ل���ه :الآن وب��ع��د ه���ذه ال�����س��ن��وات ال��ط��وي��ل��ة من
الإع��اق��ة ..ما ال��ذي ي��دور يف خ��اط��رك؟ وكيف تنظر �إىل
احلياة؟
ويرد بابت�سامة لطيفة :هناك جمموعة درو�س تلخ�صها
م�سريتي ،و�أنا م�ؤمن بها �إميان ًا قوي ًا:
• ال �شيء م�ستحيل ..الإرادة تذلل �أ�صعب العقبات ،لقد
قيل يل �أيام احلادثة� :إن حالتي �سيئة جد ًا ،واحتماالت
احلياة �ضئيلة ..وه��ا�أن��ذا بف�ضل اهلل تعاىل ،حي وقوي
و�أمار�س حياتي بر�ضى و�سعادة.
• لقد منح اهلل الإن�سان ج�سم ًا �صلب ًا يتحمل طاقات
�أكرب مائة مرة مما يحتمل ،وعلينا فقط �أن نكت�شف مكامن
القوة يف داخلنا ،ون�ستخدمها بعقل و�صرب وت�صميم لنحقق
�أحالمنا الكثرية..
ً
• التطرف طبعا هو �ضد طبيعة الإن�سان ،وخري الأمور
الو�سط.
• ال �شيء يف الواقع ا�سمه :غد ًا ..الغد يبد�أ اليوم ،الآن
فع ًال .
و�أخ�ي�ر ًا :الأم��ل هو �ضوء الفجر الأجمل ،والتفا�ؤل هو
حديقة الفرح التي ال تنفد ثمارها ،ولو فكرنا مبن هم �أ�شد
معاناة منّا ،و�أكرث �أمل ًا ،حلمدنا اهلل بال حد على ما نحن فيه،
وانطلقنا �أكرث اغتباط ًا و�سعادة..
ورحل «وليد قار�صلي» مع الربيع ،خم ّلف ًا �أعماله اجلميلة
التي تعك�س روح ًا �إن�سانية �شفافة ،ونف�س ًا وادع��ة ..وقبل
ذلك مثا ًال نا�صع ًا على ما تفعله الإرادة ال�صلبة والعزمية
الرا�سخة وهكذا يبقى «قار�صلي» حي ًا على مر الأيام.

نافذة على العالم
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• م�ؤيد جواد الطالل
الفن م�صدر للمتعة اجلمالية:

يف ق��راءة ثانية وج��دي��دة لكتاب ((���ض��رورة الفن))
تو�صل �إليها ُكتّاب
وجدنا �أن (في�شر) يعيد النتائج التي كان قد ّ
مارك�سيون من �أمثال طوم�سن وفريفل ،مرتكز ًا على الن�ص
الذي ورد يف نهاية كتاب مارك�س (م�ساهمة يف نقد االقت�صاد
ال�سيا�سي) ،ون�ستعري هذا الن�ص كام ًال من كتاب ((�ضرورة الفن
)) قبل مناق�شة �أفكار (في�شر) حول الفن الإغريقي:
“ لي�ست هناك �صعوبة يف �إدراك �أن الفن الإغريقي واملالحم
�إمنا ترتبط ب�أ�شكال حمددة من �أ�شكال التطور االجتماعي .ولكن
ال�صعب حق ًا هو حتديد ال�سبب الذي يجعل من ذلك الفن م�صدر ًا
للمتعة اجلمالية حتى اليوم ،بل ويجعله من بع�ض الوجوه معيار ًا
ومن��وذج�� ًا ي�صعب الو�صول �إل��ي��ه  ......مل��اذا ال يكون للطفولة
االجتماعية للإن�سانية ،الطفولة ال��ت��ي حققت فيها �أجمل
تطوراتها� ،سحرها اخلالد باعتبارها ع�صر ًا م�ضى ولن يعود ؟ هناك
�أطفال ي�سبقون عمرهم و�أطفال يت�أخرون عنه .وكثري من ال�شعوب
القدمية تنتمي �إىل الطائفة الأوىل� .أما الإغريق فكانوا �أطفا ًال
�أ�سوياء  ..و�سحر فنهم ال يتعار�ض مع الطابع البدائي للنظام
االجتماعي الذي ن�ش�أ منه هذا الفن ،بل هو بالأحرى نتيجة له
وراج��ع �إىل �أن الظروف االجتماعية غري النا�ضجة التي ن�ش�أ يف
ظلها – ومل يكن ميكن �أن ين�ش�أ �إال يف ظلها – هذه الظروف ال ميكن
�أن تعود «  /مارك�س = نق ًال عن كتاب في�شر)) 1 (( .
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن (في�شر) ي�شك يف حقيقة �أن
الإغريق القدامى ميكن �أن ُيعتربوا ((�أطفا ًال �أ�سوياء)) �إذا ما
قو ّرنوا بال�شعوب الأخرى ،م�ستند ًا �إىل الك�شوفات الأركيولوجية
والأتنولوجية والثقافية ،لكنه يف التحليل الأخري يقول �إن ال�شيء
اجلوهري الذي �أ�ضافه مارك�س �أنه ر�أى يف الفن الذي �أنتجه جمتمع
من املجتمعات ،يف مرحلة خمتلفة من مراحل تطوره « حلظة
�سر قدرته على
من حلظات الإن�سانية « ،و�أدرك �أنه يف هذا يكمن ّ
الت�أثري يف فرتات �أبعد من اللحظة التاريخية التي ن�ش�أ فيها ،وبذلك
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بالطبع مل يكن (مارك�س) غري عامل من علماء االقت�صاد و�صاحب
نظرية �إن�سانية ا�شرتاكية حت��اول تف�سري التاريخ ،وت�ستنبط
القوانني االقت�صادية واالجتماعية ل�صنع م�ستقبل الب�شرية.
ّاب �سريته ف�إنه كان يقر�أ الأدب ويهتم
وح�سب ما ذكره معظم ُكت ْ
فر ْغ له معظم وقته،
بالفن عندما ينتهي من عمله الأ�سا�س الذي ُي ّ
وكامل طاقته ،ومل ي�سع من كتاباته وتعليقاته ذات الطابع الفني
والأدبي �إىل �صياغة نظرية حمددة يف هذا ال�ش�أن ،كما هو احلال يف
علم االقت�صاد والتاريخ وال�سيا�سة واملجتمع و�آفاق امل�ستقبل .غري
ال�سر وراء انبهارنا و�إعادة
�أن الن�ص الذي ت�ساءل فيه (مارك�س) عن ّ
قراءتنا واهتمامنا بال ِنتاج الإغريقي ما يزال مطروح ًا حتى هذه
اللحظة؛ لأنه يحمل داللة نف�سية تتوقف عند ما ميكن �أن ن�سميه
اليوم برغبة الإن�سان يف االحتفاظ باجلانب الطفويل من روحه� ،أو
بالعودة �إىل اجلانب الإيجابي من ((الفردو�س املفقود)) ،ال�س ّيما
مر
و�أن مرور الزمن ُين�سيه امل�صاعب والآالم التي ميكن �أن يكون قد ّ
بها يف ما�ضيه ،فال يتبقى غري الطعم احللو من ذلك املا�ضي  ..بل �إن
بع�ض علماء النف�س يغالون يف التعبري عن رغبة الكثري من النا�س
يف العودة �إىل احل�ضن الأمومي الدافئ الرحيم ،حتى و�إن كربوا
خرباء يف احلياة!
و�صاروا
ً
من هذا املنطق علينا �أن نفهم الت�ص ّور املارك�سي ال�صحيح وال�سليم
للعالقة بني منط الإنتاج وقوى وعالقات الإنتاج ،و�إن هذه العالقة
لي�ست ميكانيكية ومادية حم�ضة؛ ولذلك فقد �أ�شار مارك�س �إىل
وج��ود ح��االت اخ��ت�لال ميكن �أن ين�ش�أ م��ا ب�ين البنية التحتية
والفوقية يف بع�ض مراحل التاريخ .وهذا ما يف�سر ت�سا�ؤل مارك�س
عن ال�سر وراء متعة نلم�سها اليوم من « فن و�أدب « كانا مقيا�س ًا
ومنوذج ًا طيب ًا رغم كل التحوالت املادية التاريخية ،واختالف
الع�صور  ..ولعل ه��ذا الفهم ال�صحيح للر�ؤية املارك�سية ميكنه
�أن يلغي كل النقودات والآراء ال�سلبية التي قيلت يف املارك�سية،
لأ�سباب �سيا�سية وطبقية.
اليوم ،ومن هذا املنطلق ،ت�ستطيع �صناعة ال�سينما الهوليودية
�أن ت�سحر املاليني من الب�شر – وال �أ�شط و�أقول املليارات – ب�إعادة
�إنتاجها و�إعادة �صياغتها لأفالم تنهل من الأدب والفن الإغريقيني،
وخا�صة حكايات (هومريو�س)  ..وكلنا يعلم كم هو عامل �سحري
ّ
أنا�س �ضدّ �أنا�س،
�أن تنزل فيه الآلهة من جبل الأوملبياد
لت�صف مع � ٍ
وتعمل املقالب� ،أو �أن تغار وحتقد وحت�سد ،وت�أخذ كامل ال�صفات
الإن�سانية – ناهيك عن ق�ص�ص �آلهات احلب والغرام وال�صبايا
احل�سان من �أمثال { هيلني } وع�شقها لباري�س �أحد �أبطال مدينة

يف دواخل معظم النا�س رغبة عميقة
للمحافظة وعدم التغيري ،كما توجد الرغبة
الثورية التجاوزية غري التقليدية عند
بع�ضهم الآخر.
طروادة ،املدينة التي اقتحمت بطريقة �أ�سطورية �ساحرة ماكرة
؟!
وقبل �أن ُتخلق ما ي�سمى الواقعية ال�سحرية �أو الغرائبية ،يف
�أدب �أمريكا الالتينية – قبل ماركيز و�إيزابيل �ألليندي – وقبل �أن
يت�سابق النا�شرون لن�شر كتب (باولو كويهلو) بو�صفه مبدع رواية
<< اخليميائي >> ،التي هي �شكل من �أ�شكال الر�ؤية الفل�سفية
للعامل واحلياة من خالل عني طفولية  ..قبل كل هذا كانت ((�ألف
عجب بق�صة ت�شيكوف (ك�آبة)؛
ليلة وليلة)) ال�شهرية .وقبل �أن ُن ْ
لأنّ بطلها احلوذي مل يجد غري ح�صانه ليبوح له ب�آالمه ،ثم يقلده
(جنكيز �إيتماتوف) يف رواي��ة << وداع�� ًا يا غول�ساري >> ،ف�إنّ
الكثري من �أدب ال�شعوب قد �أن�سن احليوانات وجعلها تتكلم بل�سان
الب�شر كما فعل (ابن املقفع) يف ((كليلة ودمنه)) ،وكما �أبدع لنا
الحق ًا {{ هانز �أندر�سن }} ق�ص�صه البديعة الرائعة ،ثم (�سانت
�أوكزوبري) يف (( الأمري ال�صغري )) ،املده�ش!
علي يوم ًا كالم (ماركيز) يف �أحد لقاءاته مع ال�صحفيني
وقد ّ
مر ّ
�سر الواقعية ال�سحرية موجود يف طبيعة
حني قال ما معناه �إنّ ّ
ر�ؤية ال�شرقيني لأمور احلياة ،مبا فيهم النا�س يف �أمريكا الالتينية؛
�أي �أن حياتهم مزدوجة ويتعاي�ش فيها الواقع مع اخليال ب�شكل
�سل�س وطبيعي .هذا هو اجلانب النف�سي يف الإن�سان ،الذي ال ميكن
�أن يخ�ضع لقوانني اقت�صادية �أو اجتماعية حم�ضة  ..ولأن جوهر
املارك�سية يكمن يف ر�ؤيتها الديالكتيكية لتغيري الواقع وحتوله من
حال �إىل حال ،و�إمكانية حتوله؛ بل وجوب تغيريه ،ف�إنها ال ت�ؤمن
ٍ
مبا هو مطلق وثابت ومقد�س ،وتتيح ملفكريها االجتهاد والت�أمل
والرف�ض والذهاب �إىل �أبعد من واقعية “بال �ضفاف».
�إن روائع الفن والأدب الإغريقي كانت تعبرّ  ،على نحو من الأنحاء،
عن الأمن اجلماعي يف الوحدات االجتماعية �شبه املتجان�سة من
الناحية االقت�صادية قبل ظهور التناق�ضات الطبقية احلادة يف
املجتمع العبودي الحق ًا � ..أي هي جزء من ا�ستقرار املجتمع قبل
حتوله �إىل جمتمع طبقي؛ ولذلك �سيظل حنني الفنان �إىل املا�ضي (
الع�صر الذهبي – الفردو�س املفقود – وحدة اجلماعة ) ُم�ستعر ًا
وقوي ًا حتى ال�ساعة على الرغم من تبدل ذلك احلنني �إىل ما ي�شبه
الق�ضية الفردية يف احلنني �إىل الرحم الأمومي الدافئ� ،إىل حالة
ال�سكون املطلق – بل رمبا �سيدفع هذا الأمر لأن ي�ستخدم الفنان
امل�أزوم املخدرات لعدم قدرته على مواجهة �ضغوطات الواقع املرة
واملريرة!
هل معنى هذا �أن الأدب والفن = باملعنى الذهبي = يتج�سدان
ح�صر ًا يف عهد الإغريق� ،أو يف الفن والأدب الإغريقيني فقط ،كما
مت�سك بع�ض املثقفني واملف�سرين ُّ
وال�ش ّراح العرب بنظرية ال�شعر
التقليدي املوزون ( ذو التفعيلة ) ب�أعالم واجنازات ال�شعراء الأ ّول
من العرب ،ومل يقبلوا بالتجديد والتحديث ؟!
البد �أنّ يف دواخل معظم النا�س رغبة عميقة للمحافظة وعدم
التغيري ،كما توجد الرغبة الثورية التجاوزية غري التقليدية عند
بع�ضهم الآخر من النا�س حتى و�إن كانوا ق ّلة .و�إذا كانت امل�صادر
التي ا�ستند عليها الكاتب اال�شرتاكي ( حممد مفيد ال�شوبا�شي )
�صحيحة و�سليمة يكون الفيل�سوف الأملاين ((هيجل)) قد زعم �إن
الع�صر الذهبي للأدب انق�ضى بانق�ضاء عهد الإغريق ،و�إن الفن مل
يعد ي�شبع حاجات الروح التي حاولت ال�شعوب القدمية حتقيقها،
ووج��دت بغيتها يف رحابه ،حيث �أدى الفن الإغريقي ر�سالته يف
ع�صره ال�سعيد؛ وبالتايل يرى (( هيجل )) ب���أنّ الفن كان �شيئ ًا
متعلق ًا يف نظره باملا�ضي  ..وي�ضيف الكاتب ( حممد مفيد ال�شوبا�شي
) �إىل �سطوره ما يلي « :يبدو �أن مذهب ( عمان�ؤيل كانت ) اجلمايل
هو الذي �أ�شعل �إعجاب هيجل بالأدب والفن الإغريقيني ،وجعله
يبينّ ر�أيه فيهما على �أ�سا�س ات�صافهما بال�صفات الأربع التي ا�شرتط
( كانت ) توفرها يف اجلمال اخلالد ،وهي بعده عن �أي غر�ض �أو
هدف ،وعامليته وخلوده وا�ستئثاره بالر�ضا التام العام )) 2 (( .« ..

بالطبع �إن الأدب والفن ك�إبداع ب�شري ال ميكن �أن يكونا قوالب
خالدة �أو مقد�سات ال ميكن جتاوزهما ،مهما ارتقيا �أو �صعدا �إىل
�سماء املجد واخللود والعظمة؛ لأنهما – مثلهما مثل �أي ن�شاط
ب�شري – ال يعربان �إ ّال عن مرحلة تاريخية حمددة ،وال يج�سدان
غري طابع النظام االجتماعي الذي �أت��اح لهما الظهور والتداول
والنجاح .وبهذا املعنى ف�إنّ جمرى نهر احلياة دافق ب�ألوان التجديد
والتغيري يف كل مناحي الإبداع الإن�ساين ،والبد من جتاوز نظريات
بالية كهذه حتى و�إن وجد بني ظهرانينا من ير ّوج لها ويت�ساوق معها
بلغة ع�صرية خماتلة خدّ اعة!

الفرق بني (( ال�سحر )) وما هو �ساحر �أو �سحري

ولأن الأمر مهم يف طريقة تناولنا لق�ضية ال�سحر كتكنولوجيا
بدائية �أو �إجراء عملي لتحقيق �أهداف روحية وذهنية ي�ؤمن بها
الإن�سان ،حتى و�إن كانت �أ�سطورية الطابع ،ف�إنني �أعيد الت�أكيد
على الفارق الكبري بني ال�سحر كفعل وما درج عليه الكثري من ال ُكتّاب
ونقاد الفن والأدب يف و�صف كل ما هو جميل بال�ساحر وال�سحري؛
ولنا اليوم يف م�صطلح (( الواقعية ال�سحرية )) خري دليل على
هذا اخللط �أو اخلط�أ ال�شائع كما يقال� .إذ �أن امل�صطلح الدقيق
ملثل هذه الأعمال ال�سردية البديعة هو << الواقعية الغرائبية
>> ولي�س الواقعية ال�سحرية كما هو �شائع ،لأن امل�صطلح غري
دقيق لي�س ب�سبب التناق�ض بني مفهوم “ الواقعية “ ومفهوم “
ال�سحر ّية “ فقط ،بل لأنّ العنا�صر الأخ��رى املكونة للجانب غري
الواقعي يف جممل هذه ال�سرديات ي�شكل كتلة عظيمة يف جوهر
البنية ال�سردية .فعلى الرغم من وجود اجلانب الواقعي بقوة يف
هذه ال�سرديات ،غري �أن جانب اخليال والغرائبية الذي مي ّيز هذا
اجلن�س الروائي ويعطيه �سمات جتعله خمتلف ًا عن بقية الإبداعات
ال�سردية هو الأعظم والأهم �أو ما ميكن ت�سميته بالعن�صر الف ّعال
والغالب.
�إذن ،متثل هذه الطريقة /الأ�سلوب يف الكتابة – �أو ما ميكن
ت�سميته جم���از ًا ب���الأداة الأدب��ي��ة – خليط ًا غ�ير متجان�س من
الواقع ( خا�صة اجلانب ال�سو�سيولوجي والتاريخي من املفهوم )
ومن اخليال والأحالم واخلرافات والأ�ساطري ال�شعبية والفولكلور
وبع�ض �أ�ساليب الفن البدائي ،وكذلك عنا�صر الده�شة والإبهار
وغرائب الأمور التي ذكرها ( غابرييل غار�سيا ماركيز ) يف رواية
مئة عام من العزلة �أو غريها من �أعماله ال�سردية ،وهذا ما ينطبق
�أي�ض ًا على حكايات ( �إيزابيل �أللندي ) يف بيت الأ�شباح و�سواها من
�أعمال �سردية  ..وكل ما هو م�ؤثر يف النف�س الب�شرية� ،إىل الدرجة
التي متتد بها هذه الطريقة �إىل جذور من الرومان�سية والرغبة
ما�ض زائل ال ميكن �أن ُي�ستعاد� ،أو الفردو�س املفقود
يف ا�ستعادة ٍ
عرف بالوحدة االجتماعية املتطابقة
ي
كان
ما
إىل
الذي يحيلنا �
ُ ّ
مع الطبيعة  ..مع ا�ستعارات من ال�سريالية ( يف الفنون الت�شكيلية
خا�صة ) ،بل �إنّ جتمع عنا�صر ووحدات هذه التعددية يف املنابع
وامل�صادر التي ت�ستقي منها هذه الأداة الأ�سلوبية تعطيها طابع
ال�شعرية باملعنى احلديث للم�صطلح؛ ولذلك فرمبا اختار نحاتو
امل�صطلح الأوائل واملرتجمون �صفة (( ال�سحرية )) باملعنى املجازي
الذي يدل على ما هو بديع وخالب و�ساحر وممتع ولي�س باملعنى
الدقيق لكلمة (( �سحر )) ال��ذي هو عامل �إجرائي قائم بذاته
كما �أو�ضحنا يف ثنايا بحثنا هذا ،خا�صة عندما تناولنا بالدرا�سة
مو�ضوع اهتمام مارك�س باجلانب الطفويل وال�سحري يف �آداب وفنون
الإغريق القدماء ومنهم ( هومريو�س ) على وجه التحديد.
وعلى الرغم من �أن هذه الأ�سلوبية ظهرت يف �أعمال �سردية
كثرية وتنقلت ما بني ُكتّاب �أ�سبان وكتاب يكتبون بالأ�سبانية (
�أدباء �أمريكا الالتينية خا�صة ) ،حتى و�صلت �أ�صداءها �إىل جميع
ال�سرديات العاملية ،وق ّلدها ُكتّاب عرب  ..الخ ،ف�إنها �أ�صبحت ((
حق ًا طابع ًا �شخ�ص ّي ًا ،ل�شخ�ص واحد هو غابرييل غار�سيا ماركيز ))
كما َعبرّ َ عن هذا الأمر ( وندي بي فار�س ))) 3 (( .
امل�صادر والهوام�ش
ُ
ّ
� - 1أرن�ست في�شر� :ضرورة الفن� /ص  24من طبعة �إحتاد الكتاب العرب
يف دم�شق – كتاب اجليب ال�شهري رقم (  ) 109يف عام 2016م.
 - 2حممد مفيد ال�شوبا�شي :الأدب الثوري عرب التاريخ ( �صفحة / 60
 – ) 62طبعة احتاد الكتاب العرب يف دم�شق – كانون الأول � / 2014سل�سلة
كتاب اجليب.
 - 3جملة �آف��اق �أدبية :مقالة ( ون��دي بي فار�س ) مقالة النقد الثقايف
للواقعية ال�سحرية – ترجمة ف�ضيلة يزل – العدد الثالث – بغداد 2014م
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•حوار :عي�سى �إ�سماعيل
بد�أ الأديب (�سامر �أنور ال�شمايل)
رح��ل��ة الكتابة عندما ب���د�أ بن�شر
ق�ص�صه الق�صرية يف ال��دوري��ات
ال�سورية مطلع الت�سعينيات ،ثم
ن�شر �أول جمموعاته الق�ص�صية
عام 2001م بعنوان (يف البحث
ع���ن ال�����ض��ي��اء) وم������ازال يبحث
عن ال�ضياء بالكلمة التي يحملها
�أفكاره امل�ستنرية املنحازة �إىل ق�ضايا
الإن�سان واملدافعة عن حقوقه .ومل
تخرج جمموعته الق�ص�صية ال�ساد�سة
والأخ�ي�رة (ح�صار مفتوح) 2016م
عن هذا الطريق ال�صعب الذي اختاره
لنف�سه.
ع��م��ل (ال�����ش��م��ايل) ع��ل��ى تطوير
جتربته الأدب��ي��ة ،وقد متكن بالفعل
م��ن ذل���ك ،فكتب يف جم���ال ال��رواي��ة
وامل�سرحية و�أدب الأط��ف��ال ،وبذلك
�أت��ق��ن ف��ن �أ�ساليب الكتابة النرثية
جميعها ،وكانت ثقافته الوا�سعة يف
جم��االت الأدب وراء كتابته للنقد
الأدبي .وقد �صدر له �أكرث من ع�شرين
كتابا يف �أجنا�س �أدبية خمتلفة.
يتميز (ال�����ش��م��ايل) بالبحث عن
الفكرة اجل��دي��دة ،واال���ش��ت��غ��ال على
الأ�سلوب املختلف� ،ساعيا �إىل و�ضع
ب�صمة �شخ�صية يف ���س��ج��ل الأدب
ال��رائ��ع .التقيت الأدي����ب ال�شمايل
و�س�ألته:
•كتابك الأخ� �ي��ر( :ي��وم �ي��ات م��واط��ن
ع��ادي) يت�ضمن جمموعة م��ن امل�سرحيات
الق�صرية ،وامل �ع��روف �أن��ك ب ��د�أت قا�صا ثم
اح�ت�رف��ت ال �ن �ق��د .م��ا ه��ي ال� �ظ ��روف ال�ت��ي
ج�ع�ل�ت��ك ت �ت �ج��ه �إىل ال �ك �ت��اب��ة يف امل �� �س��رح؟
وه ��ل ت�ع�م��ل ح��ال�ي��ا ع�ل��ى ك�ت��اب��ة امل��زي��د من
امل�سرحيات؟
••الكثري م���ن ك���ت���اب ال��ق�����ص��ة
والرواية كتبوا يف جمال امل�سرح ،فهذه
الأجنا�س جتمعها العنا�صر الأ�سا�سية
التي هي عماد كل جن�س منها ،وهي
احل��ب��ك��ة امل��ب��ن��ي��ة ب��ط��ري��ق��ة ج��ي��دة،
ال�شخ�صية التي يجب �أن تتحرك وفق
�سماتها ،احلدث الذي يجب �أن ي�سري
ويتطور مبقت�ضى م�س ّوغات معينة،
ل��ه��ذا �أي ك��ات��ب ن��اج��ح يف �أي جن�س
م��ن ه��ذه الأج��ن��ا���س ال�سردية لديه
القدرة نظريا -على الأق��ل -للكتابة
يف الأج��ن��ا���س الأخ�����رى .و�أذك����ر �أن
هناك �أدباء عرفوا يف جمال الرواية
والق�صة ،ولكنهم كتبوا امل�سرحية،
و�إن مل يحققوا فيها ال�شهرة ذاتها
مثل :جنيب حمفوظ -ليو تول�ستوي.
وه��ن��اك �أدب����اء مت��ي��زوا بالكتابة يف
امل�����س��رح��ي��ة وال��ق�����ص��ة م��ث��ل :يو�سف
�إدري�س� -أنطون ت�شيخوف.
�أكتب امل�سرحية عندما ترد الفكرة،
ويتحقق ال��داف��ع .ول��دي م�سرحيات
مكتوبة مل تن�شر يف كتب حتى الآن.
•لك رواي � � ��ة واح � � ��دة (� � �س �ي�رة ذات �ي��ة
للجميع) ��ص��درت ع��ام  2006ومل ت�صدر
روايات �أخرى� ،أمل جتد نف�سك يف الرواية؟
••للرواية عواملها التي �أغرتني
�أك��ث�ر م���ن م����رة ،ول��ك��ن ب��ق��ي��ت تلك
الروايات خمطوطة �إىل جانب كتب
�أخرى غري من�شورة ،يبدو �أنني ُم ِ�ص ٌّر
على انتظار فر�صة معينة ،و�إن كان
قدومها غري م�ضمون.
يف حقيقة الأم����ر� ..أك�ب�ر معاناة
يعي�شها الأديب حني تتجاوز �أحالمه
واقعه.

•جمموعتك ال �ق �� �ص �� �ص �ي��ة الأخ �ي ��رة
ب �ع �ن��وان (ح �� �ص��ار م �ف �ت��وح) واحل �� �ص��ار رم��ز
لل�ضيق وانعدام حرية احلركة� .إىل �أي حد
ترثي هذه املجموعة جتربتك؟
••�صحيح م��ا قلته ع��ن العنوان،
ولكن املفردة الأخرى فيه هي مفتوح،
�أي عك�س الداللة بطريقة ما ،ولكن
يبقى احل�����ص��ار ه��و الأك��ث�ر ح�ضورا
وق�سوة .لقد ب��ات الإن�سان حما�صرا
يف ه��ذا الع�صر رغ��م ات�����س��اع �شبكات
االت�صال املفتوحة� .أعني �أن احل�صار
املفتوح يعي�شه الإن�سان على �أكرث من
�صعيد.
�أما بخ�صو�ص ال�شق الثاين لل�س�ؤال
فاتركه للنقاد يف حال كان ثمة نقاد
يتابعون ما �أن�شر يف الق�صة الق�صرية..
�أو غريها من الأجنا�س.
•ال ب��د م��ن ال �ت �ن��وي��ه �إىل �أن� ��ك تكتب
للأطفال ،و�صدر لك جمموعة من الكتب
يف ه��ذا امل �ج��ال .حدثنا ع��ن ه��ذه التجربة،
ف��ال�ك�ث�ير م��ن ال �ن �ق��اد ي �ق��ول��ون �إن ال�ك�ت��اب��ة
لل�صغار من �أ�صعب �أنواع الكتابة.
••للق�صة مقوماتها وعنا�صرها
�سواء كانت خم�ص�صة للكبار �أم لل�صغار.
ولكن تبقى للق�صة املوجهة ل�صغار
ال�سن والفتيان خ�صو�صية معينة من
حيث الأفكار املقدمة ،و�أ�سلوب ال�سرد،
وطريقة خماطبة القارئ .والأهم من
هذا فهم عامل الطفل وخماطبته على
بو�صفه �إن�سانا �صغري ًا يف ال�سن ،ولي�س
�إن�سانا غري مكتمل.
و�أغ���ل���ب ك��ت��اب الأط���ف���ال يقولون
�إن الكتابة ل�صغار ال�سن هي الأك�ثر
�صعوبة ،و�أخالفهم الر�أي ،فلكل جن�س
�صعوبته ،و�شروطه الفنية .املهم هو
ال�س�ؤال هل ما كتب ق�صة جيدة؟ �سواء
توجهنا بها �إىل الكبار �أو ال�صغار!.
•هل �أن� � � ��ت مم � ��ن ي � �ل� ��وم� ��ون ال� �ن� �ق ��اد
ويتهمونهم بالتق�صري؟ وه��ل واك��ب النقد
�أعمالك الأدب�ي��ة؟ وه��ل ا�ستفدت من النقد
املوجه �إليك؟.
••تق�صري النقاد لي�س اتهاما ،بل
هو حقيقة .وعندما كتبت يف جمال
النقد الأدبي حاولت �أحيانا االنفتاح
على التجارب اجل��دي��دة �أو ال�شابة.
ولكن الدوريات مل حتفزين على كتابة
املزيد لأنها تف�ضل ن�شر الدرا�سات عن
امل�شاهري م��ن الأدب����اء� ،أو ال��ذي��ن لهم
ح�ضورهم يف امل�شهد الأدبي ال�سوري.
للأ�سف النقد مل ي��واك��ب �أعمايل
الأدبية ،و�أهم الأ�سباب �أنه لي�س لدي
�صداقات مع من يكتبون النقد ،وهذا
يعود ب�شكل �أ�سا�سي �إىل بعدي عن
العا�صمة ،ولعدم ح�ضوري للأن�شطة
الثقافة .و�إذا قمت مبراجعة �سريعة

ملا يكتب يف ال�صحافة من نقد �أدب��ي
�ستجد �أن �أغلبه ال مي��ت �إىل النقد
احلقيقي ب�صله ،وهو جمرد جمامالت
ب�ي�ن الأ����ص���دق���اء� ،أو ال��ت��ق��رب �إىل
�شخ�صية ما لتحقيق مكا�سب �شخ�صية.
كان بودي اال�ستفادة من النقد ولكن
هذه الأمنية مل تتحقق .ولهذا فائدة
غري خافية� ،أهمها �أن نتاجي الأدبي
هو حم�صلة جمهود ذاتي بالكامل� ،أي
مل يكن يل �أ�ستاذ �أو موجه ،وهذا ما مل
اختاره لأنني ال �أعده نقي�صة يف حق
الكاتب ،بل من الرائع �أن جند يقف
بجانبنا وي�ساعدنا ويعلمنا.
•كيف ترى احلركة الأدبية ،و�أنت املتابع
ال��ذي تكتب يف اغ�ل��ب ال��دوري��ات ال�سورية،
ال�سيما يف مدينتك حم�ص؟.
••يف ال�سنوات الأخ�ي�رة تراجع
ال��ن�����ش��اط الأدب�����ي ،ولكننا ن�شهد يف
املدة الأخرية بوادر عودة �إىل الكتابة
وال��ن�����ش��ر .و�أرج����و ع��دم ال��ع��ودة �إىل
مزاولة الكتابة بالطريقة ذاتها ،بل
اال�ستفادة من التجربة املريرة التي
ع�شناها جميعا.
ب�����ص��راح��ة الأج���ي���ال الأدب���ي���ة مل
ت�ستفد من التجارب ال�سابقة ،ولهذا
الأجنا�س الأدبية مل تتطور مبا يكفي،
�أو مل حتقق التميز كما ينبغي ،وك�أن
كل كاتب يبد�أ من نف�سه ،وال ي�ضيف
�شيئا هاما �إىل املوروث الذي يجب �أن
يكون قد ا�ستفاد منه .وما �أ�سهم يف هذا
الرتاجع �أن العالقات ال�شخ�صية هي
املعيار ال�سائد ولي�س الإنتاج الأدبي،
لهذا قد يظهر على املنابر من يجيد
ال�ثرث��رة ،ويغيب م��ن ال ي�برع يف غري
الكتابة .ولكن ه��ذا ال يعني �أن��ه ال
يوجد �أ�صوات هامة جنحت يف فر�ض
نف�سها على امل�شهد الأدبي بقوة الإبداع
ال غري ،و�إن كانت قليلة ،بل نادرة.
وحم�ص من املدن ال�سورية النا�شطة
�أدب��ي��ا ،وفيها جمموعة م��ن الأدب���اء
الذين �أث��روا امل�شهد الأدب��ي ال�سوري.
وفيها عدد كبري من ال�شعراء ،وكتاب
الق�صة ،وع��دد ال ب�أ�س به من كتاب
ال��رواي��ة .ولكنها تفتقر �إىل النقاد،
والنقاد الذين رحلوا عن عاملنا مل ي�أت
بديل عنهم ،وبع�ض النقاد توقفوا عن
الكتابة يف النقد� ،أو قلت كتاباتهم يف
هذا املجال.
•�صدر ل��ك �أك�ث�ر م��ن ع���ش��ري��ن كتابا،
�إ� �ض��اف��ة �إىل ك �ت��ب حت ��ت ال �ط �ب��ع ح��دث�ت�ن��ي
عنها .و�سمعت من يتهمك ب�أنك كاتب غزير
الإنتاج ،فما قولك؟
••ال �أج��د نف�سي غزير الإن��ت��اج،
ب��ل �أل���وم نف�سي دائ��م��ا لأن��ن��ي �أكتب
ببطء ،و�أعيد النظر فيما �أكتب حتى
الدقيقة الأخرية قبل �إر�سال الكتاب
�إىل ال��ط��ب��اع��ة .وي�����س��اع��دين يف هذا
الأمر �أنني متفرغ للكتابة ،ولي�س لدي
عمل �آخر ،وهذه ميزة جيدة من جهة،
ومن جهة �أخرى لها �سلبياتها لأنني ال
ا�ستطيع �أخذ �إجازة من الكتابة -على
�سبيل املثال -عندما يداهمني ال�ضجر
بق�سوة.
واالت��ه��ام ال يجب �أن ي��ط��ال عدد
الكتب ،بل نوعية الكتب .ومن اجلدير
بالذكر �إن كتابا كبارا متيزوا بغزارة
الإنتاج ،وهناك �أدباء ال يقلون عنهم
�ش�أنا عرفوا بنتاجهم القليل ككمية
ولي�س كقيمة .لنتحدث مبو�ضوعية
قبل توجيه االتهامات.

ق�صة ق�صيرة

مقابلة عبر �أثير

•بيانكا ما�ض ّية

كان ر�أ�سه مليئ ًا ب�أفكار مل ي�ستطع �أن يلتقط ر�أ�س خيط منها ليد ّونها يف
قالب �أدبي ..وكان الف�ضاء من حوله قد �صمتَ قلي ً
ال عن �صوت االنفجارات
القوية التي تهزّ الأر�ض والب�شر� ..سكونٌ حام حوله ي�شي ب�أ�شياء و�أ�شياء..
ولكن �صوته الداخلي مل يكن لي�صمت ..كان يغلي ويفور ..ي�صعد حتى �آخر
قرا ٍر ويهبط حتى �آخر جواب..
دقائق وتكون على ال��ه��واء ..لن ي�ستغرق الوقت �أك�ثر من دقائق..
�سن�س�ألك عن �آخر كتاباتك يف هذه احلرب..نعلم �أن الو�ضع �سيء ..لكن
البد من �إ�سماع كلمة املثقف الرازح حتت نري حرب العامل �أجمع..
هذا ماكان يقوله له املذيع يف اال�ستديو يف �أثناء هذا ال�صمت..قبل �أن
يتم الت�سجيل عرب الأثري..
ال و�سه ً
�أه ًال بك �أ�ستاذ يف حلقتنا هذه عن الكتابة يف ظلّ احلرب ..فما
هو �إبداعك اجلديد؟!
�صمت برهة قبل �أن يجيب ..تذكّر �آخر ق�صة كتبها عن احلرب ،وهو
ي�سمع �صوت االنفجارات من حوله والقذائف�..آخر ق�صة كتب فيها حكاية
تلك الفتاة اجلامعية التي برتت �ساقها بعد �أن نالت منها قذيفة حاقدة
قبل �أن ت�صل �إىل جامعتها...تذكر التفا�صيل ب�سرعة الربق ثم قال:
الي�ستطيع الكاتب �إال �أن يحمل معاناة وطنه ..م�آ�سيه ..انفجاراته..َ
ي�صرخ يف وجه العامل �ضد الظلم..
جراحه� ..آالمه و�صراخه..البد من �أن
�صرخاته تد ّوي يف كل ال�ساحات والقالع ..الي�ستطيع �إال �أن يدخل يف عمق
الق�ضايا وعمق اجلراح ..الي�ستطيع �إال �أن ي�سمع ويرى ويلم�س ويت�أمل..
حتى تلك الكلمات التي يدمدمونها يف �أثناء الدفن ي�صيخ ال�سم َع لها..
يت�أملها ..ي�صبح مفرد ًة فيها ..حتى ذلك اخل�شب ال��ذي ُيلف به ج�سد
ال�شهيد يت�أمل لونه وم�سامريه ..يت�أمل اجلثة يف الداخل املعتم�..شكل
الوجه والأطراف..
 يبدو �أنها �إرها�صات ق�صة ما ت�شغل تفكريك اليوم! يقاطعه املذيع بعد�أن يرت�شف من فنجان قهوته املو�ضوع �أمامه.
�أر�سل يل ابن �صديقي املتطوع يف اجلي�ش ر�سالة عرب هاتفه النقّال كتبفيها :قبل قليل ا�ست�شهد �صديقي ..مل �أ َر جثته ..مل �أ َر �شيئ ًا من ج�سده..
َ
لطخة دم �أو ي��د ًا مبتورة ..تبخّ ر كما يتبخّ ر امل��اء فيتح ّول �إىل غيمةٍ
فمطر ..مل �أ َر �شيئ ًا ..لكني �سمعت �صوت االنفجار �آتي ًا من بعيد ..تبخّ ر
اجل�سدُ ف�أمطرت الروح...
هذا اجل�سد املتبخّ ر �سيكون ج�سدَ الق�صة التي �س�أكتبها..
الق�ص�ص املكتوبة يف احلرب جميعها �أج�ساد �شهداء ..وجميعها تنقلمعاناة و�أ�سى..
قاطعه الكاتب قائ ً
ال:
ولكن من ي�ستطيع �أن يكتب تلك الق�ص�ص التي مل تُ�شاهد! ..تلكالتفا�صيل التي تختفي مبوت �شهيد! ..ذاك ال�صراخ ال��ذي يطلقه قبل
املوت ..الأمل الذي ي�شعر به قبل �صعود الروح ..من يكتب عن تلك الأفكار
التي تعرب ذاكرته �آن��ذاك ..عن الكلمة الأخ�يرة ..عن الر�صا�ص الذي
ُيطلق يف كل �أوان! ..عن م�شاعر رفاقه وهم يرون حلظة ا�ست�شهاده ..عن
م�سجى يف تابوت وهم يلقون عليه حتية ال��وداع..ع��ن
�أحا�سي�سهم وهو
ّ
حكاياتهم املا�ضية التي كانوا يروونها ذات ليل �ساكن ..وتلك التي كانوا
يحلمون بها ذات �صباح! .من؟!
كان يتف ّوه بهذا و�صوته يعلو فيعلو..قاطعه املذيع:
ولكن هناك كتّاب ًا �أ ّرخوا يف �أدبهم تلك اللحظات!!�ضحك �ضحكة �ساخرة ..وتابع كالمه:
و�ستبقى هناك حلظات م�ؤملة بقيت خارج الكتب واحلكايات� ..ستبقىخيم كان املوت يلفّها زنار ًا من لهب..
خيم جلنود مل يدخلها كاتبٌ ..
هناك ٌ
أ�سرة تئن وتت�أمل..
�
و
ونوافذ
قلم..بيوت
يطلها
مل
ميادين
هناك
�ستبقى
ّ
ٌ
ٌ
ف�ضاء �سماوي يطلّ على
�شيء..
كل
ت�شهد
كانت
ومنعطفات
وطرقات
ج�سو ٌر
ٌ
متفجر ..كلّ �شيء ناق�ص ..حتى �أكرث
�صامت..ف�ضاء
ف�ضاء
امل�شاهد..
كل
ٌ
ٌ
ّ
الروايات والق�ص�ص اكتما ً
ال بقي هناك �شيء مل ي�أخذ مكانه بني �سطورها..
بقي على الهام�ش كما تبقى الذكريات يف الأذهان ..ورمبا كان ذاك ال�شيء
هو الأهم من كل ما حفلت به تلك الروايات..هو ذاك ال�شعور احلقيقي لكل
�أمل..
ت�سجل بع�ض ًا من ذاك ال�شعور احلقيقي بالأمل يف
أن
�
با�ستطاعتك
هلّ
ن�ص ما؟!
ٍّ
كيف ب�إمكاين �أن �أغو�ص يف م�سامات ج�سد وخالياه..يف روح تت�آكل�أج��زا�ؤه��ا ..يف ذاك التناغم مابني ال��روح واجل�سد...كيف ب�إمكاين �أن
َ
َ
حلظة اخرتقت الر�صا�صة
حلظة ُقطع ر�أ�سه..
أتلم�س �إح�سا�س ج�سدٍ
� ّ
الرقبة ..حلظة التهمت النا ُر كلَّ �شيء يف هذا اجل�سد ..كيف ب�إمكاين �أن
ففجر نف�سه قبل �أن يطاله
�أتلم�س �شعور من و�صل �إىل مرحلة االنتحار ّ
ال�شر القادم من كل اجلهات..كلّ �شيء ناق�ص ..كلّ �شيء ناق�ص..
ّ
 وهل تبحث عن اكتمال �أم عن جت�سيد؟!�أبحث عن كلّ �شيء ُبرت من �أ�صله..انتهت املقابلة وخرج من مبنى الإذاع��ة وهو يفكّر مبا يحوم حوله من
م�آ�س وعذابات وح��روب وغبار ..وما �إن ّ
هم الجتياز ال�شارع حتى تغيرّ
و�ضجة و�أ�صوات التنتهي..
العامل من حوله� ..صوت قوي وانفجار �أقوى
ّ
ثم �ساد �صمت ..ووجد نف�سه يعرب ممرات وغرف ًا حتى ا�ستقر يف غرفة يف
يحرك يده تلك لكنها كانت
امل�شفى ّ
م�ضمد اجلراح مبتور اليد ..حاول �أن ّ
بقايا ..وبني ذراعه املبتورة و�إح�سا�سه اجلديد الغام�ض ظل ٌ
�صوت يف داخله
فقدت يدَ ك لكن العامل �صار قاب ً
َ
ال للكتابة �أكرث..
يردد:
2014 /4 /13
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�أ�سطورة الأ�سلوب

• حنا عبود
الأ�سلوب والأ�سطورة
نظرية الأ�سلوب �أقرب �إىل الأ�سطورة،
فهي مثلها قابلة للت�أويالت والتعديالت
والإ�ضافات والرتميز والدالالت البعيدة
والقريبة ،وهي متط ومتد لتنطبق على
الأ�ساليب جميعها ،ويف الوقت نف�سه ال
تنطبق انطباق ًا تام ًا على واحد منها.
لي�س �إثبات ما قلناه �صعب ًا ،فحتى الآن مل
نعرث على حتديد للأ�سلوب يكون متفق ًا عليه
بني النقاد والدار�سني .وحتى الآن ال جند �أننا
ق��ادرون على الإم�ساك بهذا الأ�سلوب ،حتى
عند الكاتب ال��واح��د ،فمن ي�ؤكد �إن �أ�سلوب
ال�شيخ حممد عبده قبل ذهابه �إىل �أوروبا هو
نف�سه بعد عودته منها؟ ولكن من جهة �أخرى ال
جند �أن هذا ال�شيخ اجلليل الذي هجر الأ�سلوب
امل�صنع وم��ال �إىل الأ�سلوب املر�سل ،حافظ يف
الوقت نف�سه على موقفه الفكري وال�سيا�سي،
فقد تغيرّ ت مواقفه يف هذين امليدانني ،و�إن مل
تتغيرّ يف املواقف الدينية .ومع ذلك ال يجر�ؤ
�أحد �أن يربط بني التغيرّ يف الفكر وال�سيا�سة
والتغيرّ يف الأ�سلوب .وال�شاعر ال�سريايل بول
�إيلوار عندما ان�ضم �إىل الثوار احتفظ ب�أ�سلوبه
مت��ام�� ًا ،بل جعل ق�صيدته الغزلية ال�سابقة
ن�شيد ًا للحرية ،بعد ا�ستبدال ا�سم با�سم.
ُيتهم نقاد العرب القدامى ب�أنهم وقفوا عند
النظرية اللغوية يف الأ�سلوب �أو ما ي�سمى النقد
البالغي ففاتهم حتديد الأ�سلوب .ال ب�أ�س،
لنوافق على ذل��ك ،مع �أن هناك ا�ستثناءات،
كحازم القرطاجني ،ولننتقل �إىل النقاد العرب
املحدثني :من منهم ا�ستقر على حتديد ثابت
للأ�سلوب؟ هل ا�ستطاع املنفلوطي �أو الزيات �أو
طه ح�سني �أو العقاد �أو املازين �أو �أحمد ال�شايب
�أو �أني�س اخل��وري� ،أو عمر فاخوري �أو جميل
�صليبا� ،أو الغذامي �أو مندور �أو العامل �أو �أني�س
�أو �صالح ف�ضل ...والكثري ممن مل نذكر� ...أن
يحددوا الإطار احلقيقي للأ�سلوب؟ واتفاقهم
يف بع�ض النقاط لي�س دلي ً
ال �أن النقد العربي
وق��ف على “جوهر” الأ�سلوب ،فحالهم حال
النقاد الغربيني...
من�صف �أ���س�لاف��ن��ا ي��رى �أن نقدهم
وح��ت��ى ِ
البالغي ،وهو الأ�شد متا�سك ًا وقوة ،العتماده
على ال��ظ��اه��ر ،ت��ارك�� ًا الأع���م���اق ،بت�أويالتها
اخلالفية ...مل يح�سم م�س�ألة الأ�سلوب فظلت
عالقة على مدى القرون .فقد ركز على الكلمات
والألفاظ والرتاكيب واجلمل وال�سياق ،وبلوغ
ال��ه��دف...ال��خ ...وح�� ّم��ل امل�س�ؤولية بكاملها
لل�شاعر �أو الكاتب ،لأن��ه م��ن يختار الكلمة
الدقيقة امل��ع�برة ،بلفظها الف�صيح ،ويعتمد
الرتاكيب املن�سجمة مع ال�سياق� ،أي التي ت�ؤدي
�إىل الهدف الذي رمى �إليه .ويف الع�صر احلديث
�أ�ضاف النقاد العرب ما تعرفوا عليه من النقد
الغربي ،فدر�سوا املعاين والعواطف واالنفعاالت
والكوامن ،وكل ما جلبته النظريات النف�سية
وغ�ي�ره���ا ...وال�����ش��ك��ل وامل��ح��ت��وى وال��ع��ر���ض��ي
واجلوهري بالإ�ضافة �إىل ما �سماه الي�ساريون
االلتزام االجتماعي� ،أي االنحياز �إىل الطبقات
املظلومة ...وهكذا جعلوا من الأ�سلوب �أ�سطورة
مي��ده��ا ومي��ط��ه��ا ك��ل ���ص��اح��ب غ��ر���ض لتغطي
امل�ساحة الفكرية التي يلعب فيها.
والغرب �أي�ض ًا
ولي�س الغرب بعيد ًا عما وق��ع فيه النقاد
ال��ع��رب ،ول��ن��دع امل�سميات ال��ف��ردي��ة ولنكتف
باملدار�س النقدية ،لنجد �أننا ال ميكن �أن نركن
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مل ي��ت��غ�ير �أ���س��ل��وب
�إىل “�أ�سلوب”
امل��دي��ح �أو الهجاء
ف��ق��د ق��دم��ت لنا
�أو ال�����س��خ��ري��ة �أو
ه�����ذه امل����دار�����س
تعريفات خمتلفة بع�ض املدار�س احلديثة نفت �أن يكون ال��رث��اء �أو ال��غ��زل
منذ �آالف ال�سنني
وم���ت���ن���اق�������ض���ة
وم���ت�������ض���ارب���ة .هناك �أي �أ�سلوب ،ما دام الكاتب يتمتع تقريب ًا.
بطل ب�ألف وجه
ع�����ل�����ى ����س���ب���ي���ل بحريته ،بل ذهب بع�ضهم �إىل �أن من
ب��اخ��ت�����ص��ار كل
امل����ث����ال ع��ن��دم
املدر�سة��ا الواجب الق�ضاء على كل �أ�سلوب.
م��ا ي��ك��ون مت�شابه ًا
انت�صرت
يف ن�سيج الأ�سلوب
ال��روم��ان�����س��ي��ة يف
ب�ين ال��ك��ت��اب ،يعود
ف���رن�������س���ا��� ،ص��رخ
�إىل املوقف الأدبي
ف����ك����ت����ور ه��ي��غ��و
ب����أن الأ���س��ل��وب العظيم ه��و ك��ل م��ا مل يتفق ال��ذي يفر�ضه النظام الأدب���ي وم��ا يحمل من
م��ع الكال�سيكية ،ولي�س ذاك ال��ذي يعطيك �أمن���اط بدئية  Archetypesوه��ي الأط��ر
العواطف العامة املقفرة واملقرفة ،بل الذي العامة وال�شاملة التي يتحرك فيها الأدب.
يعطيك املوقف الفردي والعاطفة الذاتية ،ولكن ه��ذه الأمن���اط تخ�ضع لكثري مما ي�سمى
لأن الإبداع موجود يف الذات ولي�س يف التقاليد االن��زي��اح ،فال يبقى منط كما هو من غري �أن
الأدبية البالية ...وهكذا .ولو تابعنا ت�ضارب ي�ؤثر فيه الع�صر والفرد واملكت�سب ،ويف هذا
املدار�س لوجدنا العجب ،ولكننا يف العادة نلوم الهام�ش يظهر التفرد وتظهر حرية الكاتب.
نقادنا العرب ونتهمهم بالتخلف ،مع �أن ن�شاطهم وبع�ض الكتاب يتغيرّ �أ�سلوبهم من مرحلة �إىل
ال يقل ع��ن الغربيني ولي�سوا �أك�ث�ر ت�ضارب ًا مرحلة �ضمن هذا الهام�ش� ،أما ما هو �أ�سا�سي
وتناق�ض ًا منهم .حتى يف احل��رك��ات الأدب��ي��ة مرتبط بالأمناط ال�شاملة فيبقى وراء الت�شابه
والفكرية احلديثة يظهر اخلالف والت�ضارب ،يف الأ�ساليب.
يف �سبعينيات القرن الع�شرين �أح��دث بيننا
فاحلركة الن�سوية ال ت�ستقر على مر�سى واحد
يف الأ���س��ل��وب ،فالن�سوية الفو�ضوية تختلف كتاب جوزيف كامبل “بطل ب�ألف وجه” �ضجة
عن الن�سوية املارك�سية يف حتديد الأ�سلوب ،كربى ،وخالف بع�ضهم موقف امل�ؤلف ،الذي يرى
وال��ن�����س��وي��ة احل��ق��وق��ي��ة تختلف يف �أم��ري��ك��ا �أن هناك خلفية واح��دة ()monomyth
الالتينية عن الن�سوية الرتوت�سكية ،والن�سوية وراء �أي �إنتاج �أدب��ي (ال ي�شمل �أدب اخلواطر
والأفكار) فدائم ًا هناك مغادرة �أو ارحتال ،ثم
الإ�صالحية خمتلفة عن الثورية� ...إلخ.
و�إذا ك��ان الأم���ر يف مثل ه��ذه الزئبقية يف مغامرة يف رحلة تطول �أو تق�صر ،ثم احل�صول
املدر�سة الن�سوية الواحدة ،فكيف �إذا عرجنا على الغنائم �أو الهبات وتوزيعها ،ثم العودة.
على املدار�س الأدبية كالرمزية والتعبريية ولي�س من ال�ضروري �أن تتوافر هذه العنا�صر
واالنطباعية والبنيوية وم��ا بعد البنيوية ،يف كل ن�ص ،فقد تكون النهاية م�أ�ساوية ،فال
واحل���داث���ة وم���ا ب��ع��د احل���داث���ة ،واحل��داث��ة ح�صول لأي مغامن �أو هبات ،وقد تكون النهاية
البديلة  alter modernismالتي تنفي فا�شلة ،وقد تكون العودة �ضياع ًا جديداً ،ولكن
كل �أ�سلوب وت�ستوحي يف الفن ترتيب الأ�شياء هذا ال يغيرّ من الأمر �شيئ ًا .وينطبق هذا على
مهتمة باملتلقي ولي�س باملبدع ،فك�أن املبدع يدع بروميثيو�س كما ينطبق على تغريبة بني
كل ما ميلك من ثقافة ذاتيه ويهتم بالأ�شياء هالل ...رحلة هرقل ورحلة ال�سندباد ورحلة
اخلارجية ...خرجنا الآن عن املو�ضوع فلنعد روبن�سون كروزو ...واحدة ،مهما تبدت الفروق
بني هذه الرحالت .وما الوقوف على الأطالل
�إليه.
وحتى النظريات التي ب��دت لنا علمية ،وال��رح��ل��ة وال�����ص��ي��د وال��و���ص��ول �إىل امل��م��دوح
ال ت��ق��دم امل��ط��ل��وب ،وال توقفنا على حقيقة للح�صول على الهبات يف �شعرنا� ...سوى دليل
الأ���س��ل��وب .فهيبوليت ت�ي�ن ،وه���و م��ن �أع�ل�ام على �أن نظرية ال��ع��رق �ساقطة ،و�أن الأدب
الفل�سفة الو�ضعية يف فرن�سا ،يخت�صر نظريته م�ؤ�س�سة عاملية ،ظهرت باملمار�سة ولي�س عن
بالقول �إن الأ�سلوب هو الرجل .وحتى يقطع كل طريق ق���رارات ر�سمية .فعلى الرغم من كل
�س�ؤال ،جعل الأ�سلوب� -أو الرجل �سيان -نتيجة هذا التن ّوع هناك خلفية واحدة ال تتغيرّ � .إنها
حتمية للزمان واملكان وال��ع��رق .فالزمان هو تنزاح فت�شكل وجه ًا جديداً ،ثم تنزاح عند �آخر
الع�صر الذي يعي�ش فيه الكاتب بكل ما ي�شتمل فت�شكل وجه ًا �آخر ...وهكذا .وهذا االنزياح هو
م��ن م���ؤث��رات ،وامل��ك��ان ه��و املحيط �أو البيئة ما ي�سمونه «اجلديد» متجاهلني روابط الأمناط
احلا�ضنة ،وال��ع��رق ه��و م��ا ورث��ه م��ن �أج���داده البدئية.
قام كامبل بخرق كبري لكل نظريات النقد
و�أ�سالفه ،وما �أكرث الأعراق الب�شرية ...وهذا
ما ورط فيل�سوف ًا و�ضعي ًا �آخر هو �أرن�ست رينان القائمة على اللغة ،فهو يرى �أن الأدب واحد،
يف القول �إن العرق ال�سامي عدمي املخيلة ،على بغ�ض النظر عن اللغة التي يظهر فيها ،وهذا
عك�س العرق الآري ...ولكن يونغ يف نظريته عن يعني �أن ما يقوم به النقد اللغوي لي�س �أكرث
الأمزجة نق�ض ذلك ،فر�أى تقارب ًا بني البلغميني من مظاهر خا�صة باللغة واختيار الأن�سب منها
م��ن ك��ل الأع����راق وك��ذل��ك ب�ين ال�صفراويني لت�أدية هذه اخللفية ،وال ي�ؤثر هذا على وحدة
وال�����س��وداوي�ين يف �أمن���اط ال�سلوك ولي�س يف الأدب العاملي ،بني كل ال�شعوب ،ويف خمتلف
الأزمان ،من الع�صر البدائي حتى ع�صر املوجة
الأ�سلوب وحده ...فال عالقة للعرق...
ول��و نظرنا يف �أ�ساليب �أن�صار الكال�سيكية ال��ث��ال��ث��ة .وح��ت��ى �أف�ل�ام ح��رب ال��ن��ج��وم ،على
ل��وج��دن��ا �أن ه��ن��اك ت�شابها ،م��ن الهند حتى كرثتها ،ت�سلك هذا امل�سلك ،فالعمود املحوري
غال�سكو ،وامل��ت���أث��رون باملدر�سة الرومان�سية واحد ،وبقية الأدوات خمتلفة ...ولن ندخل
جتد �أ�ساليبهم متقاربة ،مثلما جتد تقارب ًا يف يف �شرح ذلك .املهم �أن حتديد الأ�سلوب ي�شبه
الأ�سلوب بني التعبرييني واالنطباعيني .بل ما قام به منيالو�س يف الأودي�سة عندما حاول
االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد
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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

الإم�ساك بربوتيو�س امل�صري ،بعد �أن حفظ
تعليمات اب��ن��ت��ه ،فقد راح بروتيو�س يتغري
ويتبدل في�صبح ثعبان ًا �أو منر ًا �أو ناراً ...ولكن
منيالو�س مقتنع مبا قالته ابنته ب�أنه مهما تغيرّ
ف�إنه يبقى هو نف�سه بروتيو�س� .إن «الأ�سلوب» ال
يختلف عن �أ�سطورة بروتيو�س :تعرفه ،ولكنك
ال ت�ستطيع �أن تر�صد ك��ل ت��غ�يرات��ه .مت�سك
هويته مثلما فعل منيالو�س مع بروتيو�س ،ولكن
ي�ستحيل ح�صر جتليات هذه الهوية...
حماوالت ونظرة
ح��اول الكثري من النقاد ح�صر الأ�سلوب يف
قالب حمدد ،فلم يفلحوا� .سعى زوال �إىل ربطه
بالأع�صاب واالنفعاالت ،وحاول فرويد ربطه
ب��الأع��م��اق النف�سية وغ��رائ��ز الأن���ا ،وح��اول
مارك�س ربطه باحلالة االجتماعية ،فاملوقف
من ال�صراع االجتماعي يحدد �أ�سلوب الكاتب،
وح���اول �سارتر �أن يربطه ب�����إرادة ال��وج��ود،
ف�����الإرادة ه��ي ال��ت��ي حت���دد الأ���س��ل��وب ولي�س
اال�ست�سالم للم�ؤثرات ومما�شاتها ،فالكتابة
ع��ن��ده عملية ب��ن��اء وج����ود (ي�����ش��ب��ه موقف
لوجنينو�س) ...وتروت�سكي ي��رى �أن لكل فن
من الفنون قوانني نابعة من طبيعته ،ولي�س
من النظرة �إليه ...وبع�ض املدار�س احلديثة
نفت �أن يكون هناك �أي �أ�سلوب ،ما دام الكاتب
يتمتع بحريته ،بل ذه��ب بع�ضهم �إىل �أن من
الواجب الق�ضاء على كل �أ�سلوب حتى ال تظهر
«كلي�شيهات» جديدة...
كثرية هي حماوالت «القب�ض» على الأ�سلوب،
مع �أن الكاتب� ،أي كاتب ،ال يفكر م�سبق ًا يف
اختيار الأ�سلوب ،بل يكتب وفق ًا لهدف ،ومن
خالل م�سريته �إىل هذا الهدف يظهر �أ�سلوبه.
مل��اذا ال نخت�صر الأم��ور ونقول �إن يف العامل
�أ���س��ل��وب�ين :ال��ي��ون��اين ال��ق��ائ��م ع��ل��ى النظرة
الواقعية ال��ه��ادئ��ة ،وال��روم��اين القائم على
املبالغة والأق��رب �إىل الأدب الدعائي .وهما
�أ���س��ل��وب��ان متناق�ضان يف الأداء و�إن كانت
اخللفية واح��دة  monomythفاليوناين
ه��ادئ جليل بعيد عن التكرار ،والثاين يكرر
كثرياً ...باخت�صار الأول �أقرب �إىل ما ن�سميه
الأ�سلوب الكال�سيكي ،وال��ث��اين �أق��رب �إىل ما
ن�سميه الأ���س��ل��وب الرومان�سي� .أم��ا اجلنا�س
وال��ط��ب��اق وال�ضجيج اللفظي والإي���ق���اع فال
عالقة لها بالأمناط الأ�سا�سية للأدب ،بل هي
خا�صة بكل لغة ،وال تقلل من وح��دة الأدب
ألح عليه غوته كثرياً ،بعد �أن
العاملي ،وهو ما � ّ
خا�ض التجربتني :الكال�سيكية والرومان�سية،
ور�أى �أن الكال�سيكية ه��ي �أ���س��ل��وب العاقل،
بينما الرومان�سية هي �أ�سلوب املجنون .فلندع
بروتيو�س يتغيرّ كما يريد ،ولكنه يف النهاية لن
يكون �سوى بروتيو�س ذاته.
واخلال�صة �أن الأ�سلوب �إرادة ،ف�أنت ال ميكن
�أن متار�س الو�ضيع ب�أ�سلوب جليل ،وال اجلليل
ب�أ�سلوب و�ضيع ...ومع اعتذارنا من الأبيقورية
نقول �إن��ك ال ت�ستطيع �أن مت��ار���س املتعة من
غري خطيئة وال اللذة من دون �أمل ...بح�سب
م��ا يكون موقفك يكون �أ�سلوبك ،كما يقول
لوجنينو�س ،وكما �أكد ذلك بريك وكانط و�شيللر
و�شيلينغ و���س��ارت��ر ...وتظل اللغة الو�سيلة
الكربى لأ�سلوب الأداء ،رفيع ًا كان �أم و�ضيع ًا...
�إنها ال�ساحر الذي ي�صنع املعجزات.

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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حممد باقي حممد
قا�ص ،وروائي ،وناقد
ولد يف احل�سكة عام .1955
ك��ت��ب يف ال�صحف وامل��ج�لات
ال�سورية.
ع�ضو احتاد الكتاب العرب.
ع�������ض���و ج��م��ع��ي��ة ال��ق�����ص��ة
والرواية.
رئ��ي�����س ف���رع احت����اد ال��ك��ت��اب
العرب يف احل�سكة.
�شارك يف م�ؤمترات �أدبية عدة
داخل �سورية وخارجها.
���ش��ارك يف حتكيم م�سابقات
الق�صة الق�صرية والرواية يف
�سورية.
ترجمت بع�ض ق�ص�صه �إىل
اللغات الأجنبية.
م�ؤلفاته:
عن اختفاء العامل يون�س-
ق�ص�ص1986 .
�أغنية منتهية بالر�صا�ص-
ق�ص�ص .1988
ال��ط��وف��ان -ق�ص�ص -دم�شق
.1991
ف��و���ض��ى ال��ف�����ص��ول(رواي��ة)-
دم�شق 1997
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أخبار

•�أ.حممد حديفي

عدرا
اجلرحٌ الذي لن يندمل ()3
ومي�ضي الأدي��ب املرحوم /حممد خالد رم�ضان /يف
�سرد احلكايات عما �شاهد ب���أم العني يف مدينة عدرا
العمالية فظائع و�إج��رام تق�شعر هال الأب���دان ،حتى
لك�أن املرء يتخيل �أنه ي�ستمع حلكايات عن عامل �أقرب
ما يكون �إىل ع��امل الوحو�ش الكا�سرة التي حتركها
غرائزها ،ويدفعها التعط�ش للدم �إىل اق�تراف �أب�شع
فتك وتقتيل ومتثيل باجلثث ،ما
�أن��واع اجلرائم من ٍ
يفوق قدرة الإن�سان على التحمل لهول ما اقرتف بحق
الأطفال والن�ساء وال�شيوخ ،وجميع من كان ي�سكن هذه
املدينة ،بطرق يعجز عنها الو�صف ،وتبدو �أكرب مما
يتحمله عقل الإن�سان وقلبه و�ضمريه..
وهنا ال بد لنا �أن نقدر عالي ًا بطوالت اجلي�ش العربي
ال�سوري الذي حرر املدينة من هذه الوحو�ش الكا�سرة،
وقام بتحرير �سكانها من قب�ضتهم بعد �أن �شتت �شملهم
و�أخرجهم منها ،وكلنا يعلم �أن ه���ؤالء الوحو�ش ولوا
الأدب��ار باجتاه الغوطة ال�شرقية التي حولوها �إىل
�شبكات من الأنفاق يعي�شون بها كاجلرذان حتت الأر�ض؛
�إال �أن اجلي�ش العربي ال�سوري مل يدعهم يعيثون ف�ساد ًا
يف هذه املنطقة ،و�إمنا الحقهم ،و�أخرجهم من جحورهم
بحيث �أبقى على الذين �أعلنوا توبتهم ،ور�ضخوا لقوانني
الدولة ،وتعهدوا بعدم تكرار فعلتهم ،وقد تبني �أن من
بني ه�ؤالء من كان مغلوب ًا على �أمره؛ حيث كان امل�سلحون
يتحكمون مبقا�صل احلياة ،ويفر�ضون الأت���اوى على
ال�سكان ،والويل كل الويل ملن يحاول �أن يع�صي �أمرهم،
�أو يجادل ،يف حماولة منه لإثبات براءته ،ورغبته يف
العي�ش ب�أمان مع �أ�سرته لرعاية �أطفاله وحمايتهم من
البط�ش والتع�سف والقتل يف كثري من الأحيان..
وم��ن خ�لال م�شاهدات الأدي��ب الراحل حممد خالد
رم�ضان الذي �ساقه قدره لأن يكون واح��د ًا من �سكان
ه��ذه املدينة �أث��ن��اء دخ���ول القتلة �إليها ي�سرد لنا
احلكاية التالية ،وهي واحدة من حكايات كثرية ي�صعب
ت�صديقها ل�شدة ما فيها من ق�سوة وبط�ش..
يقول :ن�سمع �صراخ ًا عالياً� ..صراخ ًا ميلأ الف�ضاء
كله ..نقدر �أنه يف بناء جماور ل�سوق التا�سعة ..بعد
قليل ت�شم رائحة �شواء حلم �آدم��ي!� ..أجت��ر�أ و�أخرج
من القبو ..رائحة اللحم الإن�ساين يف �أنفي ..البناء

كله ي��ح�ترق ..النار ت�شتعل يف البناء كله ..يتجر�أ
�أحد الفتيان ويرمي نف�سه من الطابق الثالث ،هو �صيد
لبندقية �أح��ده��م ..ي�صل �إىل الأر����ض حياً ،يحاول
النهو�ض ،ر�صا�صة �أخرى ترميه �أر�ضاً� ،أكرث من واحد
من كل طابق يرمون �أنف�سهم ،ومثلما فعلوا ب�أول من قفز
يفعلون بهم� ..أحدهم يقفز وينجو ثم يرك�ض ،يرك�ض
باجتاه الثانوية ،كان ريا�ضياً ..يرك�ض مهرو ًال ك�أمنا
جنا ..يهرب هكذا نقدر ..رائحة ال�شواء و�شعلة النار
ت�صل �إىل �أعلى ف�أعلى ،ت�صل �إىل عليني ..وهل هناك
(عليّون؟ هل هناك عليّون)؟ ..ت�ستمر �أ�صوات ال�صراخ
العالية ..ينادون ب�صوتٍ عالٍ � ..أين �أنت يا كاذب ..يا
كاذب؟ �أجتاوب معهم :يا للكاذب!
النار عالية ،هم يطفئون ما ي�شذ عن البناء ،ميرحون
ويرق�صون ،يرق�صون ال�سيوف عالي ًا ويكربون ،ال�سيوف
عالية ،ت�صل �إىل وحو�ش ما قبل التاريخ� ،أال ي�شبهون
تلك ال��وح��و���ش؟؟ �أ���ص��وات التكبريات امل��خ��درة متلأ
اجلميع ..ينفد اخلبز «هديل» تريد خبزاً( ..نايا)
تريد خ��ب��زاً ..ت�أكل برغ ًال وعد�ساً ..ال كهرباء وال
�ضوء!
وبعد ..هل ت�ستطيع القول بعد هذا الذي قر�أناه مما
كتبه هذا الرجل الذي �ساموه وغريه �صنوف العذاب
والتنكيل �أن ه���ؤالء ب�شر �أو حتى ينتمون للف�صيلة
الآدمية؟ �إننا بال �شك �أم��ام طفحة متوح�شة ارتدت
الدين لبا�ساً ،وراحت تت�سرت به زور ًا وبهتاناً ،ف�شوهت
الدين وهو منها براء..
وه��ا نحن الآن يف �صراعنا امل�ستمر مع فلول ه���ؤالء
الذين امتهنوا القتل وا�ستعذبوا �شرب الدماء ،وقتل
الأب��ري��اء ،لكم كابد هذا ال�شعب و�صرب! ولكم ت�شرد
وهام على وجهه وجاع! وهو ال�صابر املحت�سب املنتظر
لبزوغ الفجر الذي �أ�صبح م�ؤكداً� ،إذ �أن ب�شائره الآن
تلوح يف الأفق ،وهذا ال يعني ب�أننا مقبلون على راحة
وا�سرتخاء؛ و�إمن��ا �أمامنا مهام ج�سام تكاد تكون هي
الأقبل والأقوم والأجدى� ،أال وهي �إعادة بناء احلجر
والب�شر ،وال بد لنا من �أن ت�ؤكد ب�أن هذا ال�شعب الذي
دحر العدو وطهر الأر�ض من رج�سهم قادر على بناء ما
تهدم مهما غال الثمن وبلغت الت�ضحيات.
mouhammad.houdaifi@gmail.com

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

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

رئي ــ�س التحريــر:

�أ.حممد حديفـي
مدي ــر التحريــر:

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

الإ�شـراف الفني:

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

مهـــا ح�ســـن

خريف املعنى
ال�شعر ..حياة
دي��وان جديد لل�شاعر امل��ع��روف حممد الفهد �صدر حديث ًا �ضمن بهذه الرهافة تطلُّ ق�صائد دي��وان (خريف املعنى) لتك�شف عن
من�شورات احتاد الكتّـاب العرب حتت عنوان (خريف املعنى) ،و�ضمّ م�ضمرات احلياة ،ولتبدي ما تفعله الأيدي ال�سود من ت�شوهات ،وما
الق�صائد الأخرية التي �أجازتها ذائقة ال�شاعر كيما تظهر �إىل العلن .تطلقه النفو�س املعطوبة من �أنفا�س حام�ضية.
ق�صائد تواجه احلياة لتقول وبال�صوت ال�شعري الندي :احلياة هبة
كم يحزنني �أن الأ�شياء تغيرّ ملم�سُ ها
ال �أحد يعرف جمالها مثل النفو�س التي ارت�ضت النبل طريق ًا �إليها.
وتناءت عن دربي
جاء الديوان يف حوايل (� )210صفحات من احلجم الو�سط ،ومن
أح�س الزهرة تبكي روحي
حتى �صرت � ُّ
�أجوائه نختار:
فك�أن ورود الكون تيبَّ�س فيها املاء
�س�أقول �إين راحلٌ عليَّ �أخلّ�ص �أ�ضلعي
هل �صار الكون خراب ًا
من ترهات الوقت� ،أ�صوات الدماء على النوافذ ها هنا
�أم �أن عيون الدمعة قد �شربت ماء الدنيا
و�أخل�ص الروح التي �صربت على كل �إدّعاءٍ بال�سالم
ودروب
ٌ
حتى ن�شفت �أ�سماءٌ
لأخلع الثوب امللوّث عن ظالل م�سافتي
وتعالت �أ�صوات نواح من جرح الأر�ض
و�أ�صري برق ًا عابر ًا فوق التالل
ف�صارت غيم ًا
يجود بالغيم امل�سافر نحو �أ�صواتِ احلبور
يجرح م�شوار الوقت ..م�ساءً ؟!

