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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

كتاب يبحث عن عنوان
ما �سبق �أع�لاه� ،أعني العالمة اللغوية لهذه االفتتاحية ،هو نف�سه العالمة
اللغوية التي اختارها الأديب د� .إ�سكندر لوقا ملجموعته الق�ص�صية ال�صادرة م�ؤخر ًا،
واملتبوعة بعالمة لغوية فرعية هي" :ق�ص�ص ق�صرية من زمن احلرب يف �سورية"،
ّ
مما تعنيه،
وقد �آثرت هذه العالمة ،املركزية ،ملا تت�ضمنه من �إيحاءات
ودوال تعنيّ ،
القا�ص نف�سه يف اختيار عنوان غري مبا�شر ملجموعته،
وربا �أ ّول ما تعنيه ،حرية
مّ
ّ
عنوان يفتح �شهية القارئ ملعرفة ما حتيل عليه من م�ؤ ّرقات الكتابة و�شواغلها التي
�سرعان ما تف�صح عن نف�سها عرب العالمة الفرعية ،والتي جتهر بهذه امل�ؤرقات
وال�شواغل بو�صفها متن ًا يف دوافع الكتابة وحواملها من جهة ،وجذر ًا يف حمكيات
الق�ص�ص ومقا�صدها من جهة ثانية.
بني غاليف املجموعة �إه��داء ،وكلمة ،وواح��د و�أربعون ن�ص ًا ق�ص�صي ًا ،فال�سرية
ثم �آخر مبا �أعدّ ه للن�شر وما �شارك يف �إعداده.
الذاتية
للقا�ص ،وثبت مب�ؤلفاتهّ ،
ّ
وبدء ًا من الإهداء يتع ّرف القارئ �إىل العالمات الكربى لتلك امل�ؤرقات وال�شواغل،
القا�ص باجلرح ال�سوري النازف
ثم يف "البدء بكلمة" �إىل وعي
واملحكيات واملقا�صدّ ،
ّ
قبل ال�سنوات اخلم�س التي �سبقت �إ�صداره املجموعة ،و�إىل ر�ؤيته ال�شخ�صية،
بتعبريه ،ملا كابد ال�سوريون ،ويكابدون ،من �أحزان ب�سبب ما تنا�سل يف وطنهم من
الدم والدمار واخلراب.
القا�ص فيها لهذا اجلرح �أنّ ّ
ّ
ن�ص
ولعل �أب��رز ما مييز الن�صو�ص التي يو ّثق
كل ّ
ّ
ّ
ي�ستقل ب�صورة واحدة من متوالية الإرادة والثبات وال�صمود ال�شعبي الباهر
منها
يف مواجهة ثقافة املوت التي �شاءها �أعداء �سورية ل�سورية ،ومتوالية الت�ضحية
والفداء والكرامة يف مواجهة ثقافة اخلنوع لقوى ال�ش ّرّ .
ولعل �أبرز ما مييزها �أي�ض ًا
�أنها ن�صو�ص عابرة للهويات حتت الوطنية ،ن�صو�ص م�شغولة باجلغرافية ال�سورية
من �أق�صاها �إىل �أق�صاها ،اثني ًا وديني ًا ومذهبي ًا ،وعلى نحو ي�ؤ ّكد �إ�شارة القا�ص يف
"البدء بكلمة" �إىل ما ات�سمت �سورية به طوال تاريخها� ،أي ما يعني الإن�سان وما
يدافع عن �إن�سانيته ،وما يعلي من �ش�أن الإن�سا ّ
ين فيه بو�صفه �إن�سان ًا قبل �أيّ اعتبار
�آخر.
يف "عنوان القرية" امر�أة من قرى ال�شمال ال�سوريّ  ،ويف "عينك على اجلريح"
الق�صاع يف دم�شق ،ويف "غري مرغوب فيه" فتاة من حي باب توما،
�أحد رجال حي ّ
ويف "�ضحية وباء" امر�أة من قرية من قرى اجلزيرة ال�سورية التي �أطبقت عليها
�أنياب �أ�صحاب الرايات ال�سود ،ويف "م�شاعر ال تو�صف" غري �شخ�صية من غري جزء
من اجلغرافية ال�سورية ،وهكذا حتى يجد القارئ نف�سه �أمام م�شاهد �إن�سانية تتتابع
م�ص ّورة لوحة الف�سيف�ساء اخلالبة يف �سورية على غري م�ستوى ،اللوحة التي تكاد
تكون ا�ستثناء يف اجلغرافية املجتمعية العربية عامة.
ويف الن�صو�ص جميع ًا ثمة عني رهيفة تلتقط النموذجي يف ال�شخ�صية الق�ص�صية،
وتعبرّ عنه باقت�صاد لغوي ال �أثر للواقع فيه بتعبري الناقد الفرن�سي "روالن بارت"،
الن�ص ،وعلى نحو ّ
دال
الن�ص من اجلزئيات والتفا�صيل التي ال وظيفة لها يف ّ
�أي خلو ّ
القا�ص ال يعنيه من �أمر الكتابة �سوى ما يعني الكتابة نف�سها� ،أي التي تذهب
على �أنّ
ّ
�إىل مقا�صدها من دون �أن ت�ستغرق طاقة التخييل فيها فيما ال يعني هذه املقا�صد،
وعلى نحو ّ
دال ب�آن �أ ّنه� ،أي القا�ص ،يدرك متام ًا �أنّ �أيّ كتابة م�ؤرقة بهذا اجلرح
ال�سوريّ ت�ستلزم �إرادة وا�ضحة من الكاتب ب�أن يقول ما يجب قوله من دون فائ�ض
املحكي بد ًال من متنه ،ومن ف�ضائه
�سرديّ �أو فنّي مي�ضيان بالكتابة �إىل هوام�ش
ّ
الداليل �إىل �آخر ال يعنيه.
وبعد ،ف�إنّ "كتاب يبحث عن عنوان" �ضرورة �إبداعية تعيد الكتابة ال�سردية
ال�ضا ّلة التي عنيت بالأحداث يف �سورية �إىل �أر���ض احلقيقة بعد �أن �أمعن غري
قليل من النتاج ال�سردي ّ
املوقع ب�أقالم "�سوريني" بالهو ّية يف الزيف ،والتزييف،
والتدلي�س ،وقراءة الواقع واقف ًا على ر�أ�سه بد ًال من وقوفه على قدميه.
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قضايا وآراء

الوعي الجمالي في الأدب

• حنا عبود
مئات الأب��ي��ات الأخ���رى ،و�سارت «الأغنية» �أو
الب�شرية والطفولة
�سننطلق من مقولة �أن املخلوق الب�شري «الأن�شودة» �أو «الق�صيدة» من دون �أن يرافقها
يج�سد يف تطوره م�سرية الب�شرية ،لي�س ا�سم �شاعرها ،فهي موقف �شعري جماعي.
بالطبع يختلف امل��وق��ف ال�شعري بح�سب
بيولوجي ًا فقط ،بل �أي�ض ًا يج�سد امل��وروث
ال��ع��اط��ف��ي وال��ف��ك��ري واجل���م���ايل ...وك��ل التجربة اجلماعية ،فال يعقل �أن ين�شد البحارة
املخاوف والتطلعات التي مرت بها الب�شرية ،يف العا�صفة الهوجاء ق�صيدة غزلية ،وال ميكن
كما يقول كارل يونغ .ومنذ ظهور علم النف�س يف قطاف الكروم �أن ين�شدوا �شعر ًا على غرار
قبل ما يقرب من قرن ون�صف القرن ،مل يظهر من �شعر الزير �سامل يف االنتقام .ومن هنا �شددت
يدح�ض هذه املقولة .ورمبا كان املظهر الأدبي بع�ض النظريات الأدب��ي��ة على دور العمل يف
عاملي ًا �أكرب الرباهني على هذه املقولة .فلماذا تنويع التجربة ال�شعرية .ومن هذه التجارب
كان ال�شعر الوجه الأول للن�شاط الأدبي ،لو مل الكثرية جد ًا واملتنوعة جد ًا يت�شكل ما ي�سمى
تكن الب�شرية قد مار�ست هذا الوجه يف مرحلة الت�ص ّور ال�شعري العام.
لكن لندع هذا ولنعد �إىل الطفولة ال�شعرية،
طفولتها؟ وملا كان الن�شاط الفكري ينمو على
هيغل
ح�ساب اخليال ،ف�إن من الطبيعي �أن يت�أخر النرث لنقول �إنها مت ّ��ر مبرحلتني :مرحلة الالوعي
يف الظهور بعد ظهور ال�شعر مبرحلة طويلة جد ًا ،اجلمايل ،ومرحلة الوعي اجلمايل .وتختلف ك��ول��ردج �أن �شعر وردزورث نف�سه لي�س ذلك
حتى �أن بع�ضهم ذهب �إىل �أن املوقف ال�شعري هو ت�سمية هاتني املرحلتني� ،أو هذين النوعني من ال�شعر الريفي الطبيعي ال�ساذج ،بل بالعك�س� ،إنه
املوقف الأدبي احلقيقي ،وما النرث �سوى �إخ�ضاع ال�شعر ،من مفكر �إىل �آخر ،من �شيللر �إىل �شيلنغ ال�شعر احل�صيف اجلميل املرتب واملعرب عن وعي
املوقف ال�شعري لقوانني فكرية ،بع�ضها حدّ من �إىل غوته �إىل كولردج �إىل وردزورث ...كت�سمية جمايل �أنيق ،وعندما ينظم وردزورث ق�صيدة
االندفاع اخليايل .النرث م�سامرة جتري حول «ال�شعر ال�����س��اذج» و»ال�شعر املثقف» و»ال�شعر «احلا�صدة الوحيدة» ف���إن و�صفه لهذا املوقف
امل��وق��ف ال�شعري .فحتى «ال��ت��اري��خ» -وه��و فن الريفي» و»ال�شعري املديني» و»�شعر الطبيعة» الريفي الب�سيط ال يعني �أن الق�صيدة من ال�شعر
نرثي ،بعد �أن كان يكتب �شعر ًا -لي�س �أكرث من و»�شعر احل�ضارة» ...الخ.
ال�ساذج بل من ال�شعر الرفيع الناجم عن ترتيب
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الب�شرية يف تطورها ال�شعري.
لوجدنا املوقف الأدب��ي ال�شعراء ،على نحو جماعي ،على
أو
�
الكبرية
التناق�ضات
�إال �أن هيغل يذهب �أبعد من ذلك بكثري ،فريى
املوقف ال�شعري.
ي��ت�����س��رب يف الأح����داث
ال�صغرية التي يقع فيها �أن ال�شعر لي�س عقلي ًا� ،إنه موقف عاطفي ،ومبا
موزاييكه
يرتب
عندما
وال�������ش���خ�������ص���ي���ات ،ف�لا
�أن نظريته ت�شدد �أن كل ما هو عقلي واقعي وكل
يتعلق
���د
ق
ال�����ش��ع��ري.
ي�����س��ت��ط��ي��ع ه���ي��رودوت
ما هو واقعي عقلي ،فقد ر�أى �أن ال�شعر ال مكان
بغيمة ويحط على ر�أ�س له يف م�ستقبل الب�شرية ،الذي �سيكون م�ستقبالً
�إخ��ف��اء �إعجابه بالفن
امل�صري ،على �سبيل املثال.
جبل ،ثم ينتقل مبا�شرة �إىل ال�سباحة يف النهر« ،ع��ق��ل��ي�� ًا» وب��ذل��ك ينطبق العقل على ال��واق��ع
ما نريد ت�أكيده �أن املوقف الأدبي قائم على وفج�أة يبكي يريد �أم��ه� ،أو يبحث عن عقد من وتعي�ش الب�شرية مرحلتها «الإيليزية» بح�سب
امل��وق��ف ال�شعري ،كما ت��دل على ذل��ك الآث���ار اخلرز �سقط من مع�صم �صديقته� ،أو يبحث عن املفهوم اليوناين .فاحلياة ال�سعيدة هي حياة
الأوىل ل�ل��أدب .وق��د ظهر املوقف ال�شعري يف �صاحبة العقد بعد �أن �أعجب برتتيب �أل��وان عقلية ،من دون �أن يوافق على ق�سمة العقل
طفولة الب�شرية ،متام ًا كما يظهر يف الطفل خرزه ال�براق ...الخ .و�سن�شري -فيما بعد� -إىل الكانطية �إىل عقل حم�ض وعقل عملي ،فعند
عندما ي�صل �إىل اليفوعة� ،إذا كان منوه بعيد ًا �أن هذه الطفولة تتكاثر لدى كثري من �شعراء هيغل هناك عقل واح��د يقوم برتتيب الواقع
ع��ن ال�سلطات القمعية يف البيئة احلا�ضنة اليوم.
على قوانينه ومبادئه ،ف���إن ك��ان ال��واق��ع على
املوروثة من بيئات منغلقة .باخت�صار ن�شري �إىل
اخليال هنا يعمل بحرية �شبه مطلقة� ،صحيح غري هذه القوانني ،ف�إن العقل كفيل برده �إليها،
�أن النمو العاطفي احلر للطفل �سيجعل املظهر �أن ه��ن��اك خم��زون�� ًا ،ول��ك��ن الن�شاط اجلمايل و�إذا كان العقل م�شتط ًا يف قوانينه ف�إن الواقع
ال�شعري �أول املظاهر ،وما �سمعنا من �أحد �أنه بد�أ يعمل بع�شوائية� .شبكات هائلة تعمل خلف يرف�ضها ويجعله يعدلها حتى تن�سجم مع قدرة
ن�شاطه �إال بال�شعر :كطه ح�سني وم�صطفى لطفي هذا املوقف ال�شعري املندفع :من اخلوف الذي الواقع على ا�ستيعاب قوانني العقل املطلق.
املنفلوطي ،واملازين والعقاد ...والأمثلة كثرية كابدته الب�شرية حتى الده�شة التي واجهت
ولكن هل �صحيح �أن الطفولة الأوىل ذهبت
وبخا�صة يف علم النف�س الأدب���ي .وبا�ستثناء بها املظاهر غري املعروفة يف الطبيعة ،وحتى �إىل غري رجعة؟
املو�سيقى -وهي يف التجربة الب�شرية �أ�سبق من التجربة ال�شخ�صية الفجة ...ال جم��ال هنا
العود الأبدي
التجربة ال�شعرية -ف�إن ما ي�سمى «املواهب» ال لذكر تلك ال�شبكات املتداخلة واملتفاعلة...
يف منت�صف ال��ق��رن ال��ت��ا���س��ع ع�شر ظهرت
تظهر قبل ال�شعر.
ولكن ب�صورة عامة نقول �إن��ه لهو طفل ،ولكن كوكبة من ال�شعراء الرمزيني كبودلري ورامبو
الطفولة ال�شعرية يف مرحلتها
بنظرة �شعرية.
وماالرميه ،جعلت �شعر �إدغ��ار �أالن بو نربا�س ًا
الأوىل
املرحلة الثانية
لها ،وك�أنها اتخذت من مقطع «ما م�ضى لن يعود»
ما و�صلنا من �شعر عن التجارب ال�شعرية يف
كما نقيت �أن�شودة الذرى ال�صفراء من الأبيات يف ق�صيدة بو «الغراب» �شعار ًا تلتزم به .و�سعت
طفولة الب�شرية ،ال ميثل الطفولة ال�شعرية غري املنا�سبة �أو غري اجلمالية ،وبقيت الأبيات �إىل الغريب العجيب ،ال��ذي رمب��ا ال مي ّ��ر �سوى
باملعنى احلقيقي ،لأن هذا الرتاث قطع �أ�شواط ًا اجلميلة امل��ع�برة ،كذلك عندما ي�شب اليافع مرة واحدة ،ف�أحدثت حركة عميقة يف ال�شعر.
م��ن ال��ت��ج��ارب وامل��ع��ان��اة .الطفولة ال�شعرية يقوم بهذه العملية ،مقلد ًا الب�شرية ذاتها بعد ولكن ال ي�صل القرن التا�سع ع�شر �إىل خواتيمه
مرحلة ع�شوائية ميكن �أن ن�سميها مرحلة �أن ق��ط��ع��ت امل��رح��ل��ة
�إال ك��ان��ت ال��ن��ظ��ري��ة
ال��ه��ن��دي��ة يف ال��ع��ود
«الالوعي اجلمايل» يتدرب فيها ال�شعراء ،على الأوىل التي هي �أقرب
الأبدي قد �شاعت لدى
نحو جماعي ،على املوقف ال�شعري .وق��د ظل �إىل املواجهة الفطرية
املفكرين والفال�سفة
ذلك يظهر حتى الع�صر احلديث يف قرانا ،ففي م��ع مظاهر الطبيعة
الأوروب�����ي��ي��ن .وه���ذا
القرى النائية ،تتحلق جمموعة من الرجال واحلياة.
�صارت ال�صيحات� ،أو ال�شتائم
ح��ول ك��وم��ة م��ن ال���ذرى ال�����ص��ف��راء ،وب�أيديهم
موقف جديد يختلف
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�
أ
���ن
م
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مدقات طويلة ال�ساق ي�ضربون بها العراني�س� ،أو ت����أث���ر ب���الآخ���ر :املقذعة يف بع�ض الأحيان ،نوعا من ويخالف نظرية هيغل
وهم ين�شدون ،فيبد�أ �أحدهم مبا ي�سمى «الردة» ه��ي��غ��ل �أم ك���ول���ردج ،التجديد ،ف�صارت الق�صيدة �أ�شبه يف �أن ال�شعر مرحلة
م���ن م���راح���ل ط��ف��ول��ة
�أو «الالزمة» التي تتكرر بعد �أن ي�سهم كل واحد ول��ك��ن��ه��م��ا ي�����ص��ب
واح����د و��انه��ويف بجزر غري مرتابطة فيما بينها،
الب�شرية ،ول��ن تعود
منهم بق�سط من الأبيات ال�شعرية القليلة .و�إذا م�����س��ت��ق��ر
جاء دور �أحدهم ف�إنه يعيد الردة �إن مل ي�ستطع �أن امل��رح��ل��ة الأوىل يجري االنتقال من هدف �إىل �آخر� ،إل��ي��ه��ا ،م��ه��م��ا ت��وال��ت
القرون .فللتاريخ -يف
الإ�سهام يف ال�شعر ،ف�إذا كان مقتدر ًا �أن�شد بيتني قد انتهت �إىل الأب��د،
من دون انتقائية جمالية.
ه��ذه النظرية -دورة
�أو �أك�ثر ،ثم يقوم بت�سليم ال��ردة لـ «اجلوقة» ول��ن تعود ،وم��ا ت�سعى
ت�����ش��ب��ه دورة ف�صول
املحيطة بكومة ال��ذرى ال�صفراء .وبعد �إجناز �إل��ي��ه الب�شرية اليوم
ال��ط��ب��ي��ع��ة .وك���ان���ت
العمل تبقى يف الذاكرة الأبيات ال�شعرية التي ه���و ال���وع���ي اجل��م��ايل
ثقافة املايا والأزتيك
أ���ص��ر
ارتقت �إىل م�ستوى مقبول �أو مبدع ،وتهاوت ال��رف��ي��ع .وق���د � ّ

بودلري

والإن��ك��ا انت�شرت يف �أوروب���ا وبخا�صة تقوميها
العجيب الذي ير�صد دورة التاريخ.
م��ن يلقي ال��ي��وم ن��ظ��رة ع��ام��ة على الأدب،
وال�شعر ب�صورة خا�صة ،يجد �أنه «بنية عنيدة»
على حد تعبري نورثروب ف��راي ،مل ت�ؤثر فيه
م��راح��ل ال��ت��اري��خ ،فقد ظ��ل ع��ب��ارة ع��ن جت��ارب
تتجدد ،ف�لا تختلف ق�صيدة غ��زل يف القرن
الع�شرين عن ق�صيدة غ��زل قبل �سبعة �آالف
�سنة .ومرحلة الن�ضج يف املوقف اجلمايل ال
تعني التنكر للتجارب القدمية ،بل بالعك�س،
تعني تعميق هذه التجارب و�إغنائها ،من غري
اخلروج عن مراميها.
�إال �أن املالحظ �أن ال�شعر ،يف هذه الأيام ،من
بني الأنواع الأدبية �أقرب �إىل ت�صوير املرحلة
الأوىل من الطفولة� ،أي �أنا�شيد �ضاربي عراني�س
الذرة قبل �أن تتغربل الأبيات وينتقى اجلميل
الرائع منها.
كثري من ال�شعراء املحدثني اليوم يعربون عن
الذات الفردية بحرية �شبه مطلقة ،وبفو�ضى
م��ن ال��ت��ع��ب�ير ال ت��ن�����ص��اع ل�����ض��واب��ط الهند�سة
اجل��م��ال��ي��ة .و���ص��ارت ال�صيحات� ،أو ال�شتائم
املقذعة يف بع�ض الأحيان ،نوع ًا من التجديد،
ف�صارت الق�صيدة �أ�شبه بجزر غري مرتابطة فيما
بينها ،يجري االنتقال من هدف �إىل �آخ��ر ،من
دون انتقائية جمالية .وال نرى التحلل من قيود
الوزن والقافية �سبب ًا مقنع ًا ،فال�شعر املنثور ظهر
يف الغرب منذ القدمي ،من غري �أن يكون له م�سار
�آخ��ر خمتلف عن م�سار ال�شعر امل���وزون .هناك
�أ�سباب كثرية ،ال جمال لذكرها يف هذا املجال،
ولكن نكتفي بالإ�شارة �إىل موقف الناقد العظيم
لوجنينو�س يف القرن الثالث امليالدي ،الذي يرى
يف كتابه ال�شهري «اجلليل يف الأدب» On the
� Sublimeأن للأدب قوانينه اخلا�صة ،و�أن
اجلليل يف الأدب هو نف�سه اجلليل يف احلياة.
واجلليل� ،أو الرائع ،يحتاج �إىل موقف عميق من
احلياة ،لأنه نابع من �إح�سا�س “جتميل احلياة”،
فال ميكن للأ�شياء التافهة والعبثية �أن تقدم
�أدب ًا جمالي ًا ،مهما �أجهدنا �أنف�سنا يف ال�صياغة
اللغوية .وهكذا ت�ضيع جهود ال�صياغة اجلمالية
بني هذه الأ�شياء ،التي تدل على �أن ال�شاعر عاد
طف ًال بال تهذيب� ،أعني بال تلك الثقافة التي
غربلتها الب�شرية وقدمتها على �شكل تقاليد
يجري االنطالق منها ،ولي�س اجلمود عندها.
كثري من ال�شعراء اليوم “يعبثون” كما يعبث
الأط��ف��ال ،مم��ا يرجح نظرية ال��ع��ود الأب���دي.
ونعتذر عن تقدمي الأمثلة -وما �أكرثها! -حتى
ال نتهم بالتحيز.
ولكن بع�ض ال�شعراء ،من جهة �أخرى ،ي�سعون
وراء “اجلليل” مم��ا ي��رج��ح نظرية “البنية
العنيدة” ال��ت��ي رح���ل ن���ورث���روب ف���راي وه��و
ي�شرحها ويرددها ،والتي ت�ؤكد �أن ال�سعي وراء
اجلليل مرتبط بالتقليد ال�شعري ال��ذي م�ضت
على جت��ارب��ه ق���رون وق����رون .وب��ذل��ك ي�صبح
اجلليل م�ألوف ًا ،وي�صبح اجلميل العادي مده�ش ًا،
بعد �أن ج ّمله ال�شاعر باملرود.
اعذرونا �أيها ال�شعراء ،فنقدنا لي�س جمي ًال،
ولكنه م��ث�ير .ك��ون��وا �أط���ف���ا ًال ...ول��ك��ن بوعي
جمايل.

قضايا وآراء
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فل�سطين العزة والكرامة

نقطة على حرف

•د.علي دياب

يتناول الكثري من املحللني ال�سيا�سيني الأحداث الدامية يف الأر�ض املحتلة ،واملجازر التي يرتكبها الكيان
ال�صهيوين بحق �أبناء �شعبنا العربي الفل�سطيني يومي ًا ،ومنذ بدء انتفا�ضتهم الأخرية ،املتمثلة مب�سريات
العودة ،احتجاج ًا على قرار دونالد ترامب ،بنقل �سفارة الواليات املتحدة الأمريكية �إىل القد�س ،واعتبارها
عا�صمة للكيان البغي�ض ،يتناول بع�ض ه�ؤالء الأحداث ،من وجهة نظر القانون الدويل ،وخمالفة قرار
ترامب مليثاق الأمم املتحدة ،فك�أن الواليات املتحدة ،تعري �أي اهتمام مبا ي�صدر عن هذه املنظمة الدولية،
التي ت�ست�ضيفها على �أر�ضها� ،أي يف والية نيويورك ،وك�أنها املرة الأوىل التي ترتكب فيه الإدارة الأمريكية
مثل هذه املخالفة؟؟ وفات ه�ؤالء �أنه ومنذ اغت�صاب فل�سطني عام ثمانية و�أربعني وت�سعمئة و�ألف ،ومن ثم
االعتداءات بل واحلروب التي �شنّها هذا الكيان �ضد �شعبنا العربي الفل�سطيني يف �أر�ضه املحتلة ،و�ضد �شعبنا
العربي ال�سوري والأردين وامل�صري يف حرب �سبعة و�ستني وت�سعمئة و�ألف ،واحتالل �أجزاء من هذه الأقطار
العربية ،وما �صدر منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا من قرارات ،من جمل�س الأمن �أو اجلمعية العامة للأمم
املتحدة� ،أو بقية امل�ؤ�س�سات التابعة للمنظمة الدولية فكل هذه القرارات ،التي تدين الكيان ال�صهيوين وتطالبه
بتنفيذها� ،إال �أنه يف كل مرة كان ي�ضرب فيها هذا الكيان املحتل عر�ض احلائط ،وي�ستند �إىل النق�ض الأمريكي!!
الذي يحول دون عقاب هذا الكيان املجرم ،وبالتايل فقرار ترامب ،مل يكن من فراغ ،و�إمنا ي�أتي يف �إطار خمطط
ممنهج ومر�سوم من الدوائر الأمريكية ،املهيمن عليها �صهيوني ًا ،م�ستغلني حالة ال�ضعف العربي ،وارتهان معظم
الأنظمة العربية للقرار الأمريكي ،بعيد ًا عما يريده �شعبنا العربي يف هذا القطر �أو ذاك ،ومل يكن توقيت نقل
ال�سفارة ،تزامن ًا مع االحتفال بالذكرى ال�سبعني للنكبة �صدفة ،و�إمنا جاء مدرو�س ًا ،وذلك للم�ضي يف خمططهم
القا�ضي بت�صفية الق�ضية الفل�سطينية ،وق�ضمها بالتدريج ،ومترير ما �أطلقوا عليه «�صفقة القرن».
ومما يجعلنا نقف حائرين �أمام هذا امل�شهد اخلطري يف �أن ردود الفعل مل تكن بامل�ستوى املطلوب ،وحتى يف
الأر�ض الفل�سطينية املحتلة ،عدا قطاع غزة الذي ا�ستمر يف م�سرياته ،وال�سيما �أيام اجلمع وعلى مدى �أكرث من
�شهر ون�صف� ،إذ ارتقى وخالل هذه االنتفا�ضة �أكرث من مئة �شهيد ،و�آالف اجلرحى ،دون خوف من �آلة العدوان
الإ�سرائيلي و�إطالقه النار على ال�شبان الثائرين ،غري مبالني بتهديدات العدو ،ويواجهونه ب�صدورهم العارية،
العامرة بالإميان بحقهم يف العي�ش يف �أر�ضهم بكل عزة و�إباء ،وباملقابل جند معظم الأنظمة العربية مل تكن
حترك �ساكن ًا ،و�إن حركت فتدين وبخجل قتل املدنيني الفل�سطينيني ،وك�أن قتل املقاومني الفل�سطينيني� ،أمر
م�شروع لل�صهاينة؟؟ وهنا نت�ساءل� ،أين طائراتكم و�أ�سلحتكم املتنوعة؟؟ التي دفعتم ثمنها �آالف املليارات،
و�شغّلتم وال تزالون �شركات الأ�سلحة العمالقة يف الغرب الأمريكي والأوروب��ي ،وال جتدون امل�ستودعات التي
تكد�سونها فيها ،ومنذ ع�شرات ال�سنني؟ هل ّ
مت �شراء هذه الأ�سلحة ملواجهة العدو الأ�سا�س للأمة العربية؟ �أم
ملواجهة �شعبكم العربي يف هذه الدولة �أو تلك؟ �أو ال�ستخدامها يف قتل الفقراء وامل�ست�ضعفني ،كما تفعلون اليوم
يف اليمن ال�شقيق؟ وال ن�ستبعد يف امل�ستقبل �أن توجه وب�شكل مبا�شر �إىل �صدور �أبناء �شعبنا العربي الفل�سطيني
وغريه من �أبناء �شعبنا العربي املقاوم ،وحتت عناوين باطلة ومن خالل ما يتحدثون عنه يف مواجهة خطر
جديد!! �أال وهو اخلطر الفار�سي؟؟ ويربرون لأنف�سهم التحالف مع الكيان ال�صهيوين ملواجهة العدو اجلديد
املفرت�ض وفق زعمهم؟؟ كما اخرتعه ال�سيد الأمريكي و�أراده لهم؟؟ وهذا ما دفع الكثري من احلكام العرب
باجلر�أة واملجاهرة ب�صداقة الكيان ال�صهيوين ،ومباركة بع�ضهم العدوان على قطرنا العربي ال�سوري ،الذي
يعي�ش حرب ًا ومنذ �أكرث من �سبع �سنوات �ضد قوى الإرهاب وداعميه ،فهذه الأنظمة العربية وغريها من �أنظمة
عاملية �أمريكية و�أوروبية وعلى ر�أ�سها «�إ�سرائيل» م ّولت هذه الع�صابات مادي ًا ومعنوي ًا ،وهي التي �أمدت بعمرها
حتى تاريخه ،ولكنها حتطّ مت وف�شلت يف حتقيق ما ر�سمته لهذه الع�صابات ،نتيجة �صمود �شعبنا العربي ال�سوري،
وا�ستب�سال قواتنا امل�سلحة البطلة ووقوف ال�شرفاء من �أبناء �شعبنا العربي والأ�صدقاء �إىل جانبنا ،فعلى الرغم
من و�ضوح امل�سار الذي �أراده الرئي�س الأمريكي الأحمق من «�صفقة قرنه» ،وما �سربته وكالة �أنباء عاملية ،وهي
اال�سو�شتيدبر�س ،بن�شرها تقرير ًا عن عدد من امل�س�ؤولني الأمريكيني دون ت�سميتهم ،فهذا الت�سريب يتلخ�ص يف
�أن دونالد ترامب ،ويف نهاية �شهر رم�ضان احلايل �سيعلن تفا�صيل �صفقته ،التي و�ضع �أ�س�سها مع �صهره جاريد
كو�شرن ،بالإ�ضافة �إىل مبعوث الواليات املتحدة لل�سالم يف ال�شرق الأو�سط غرينبالت ،وبالت�أكيد بتن�سيق دقيق
مع القيادة ال�صهيونية وعلى ر�أ�سها املجرم بنيامني نتنياهو ،و�إذا توقفنا عند االرتكا�سات العربية وتعاملها مع
ما يجري وال�سيما م�صر والأردن ومعظم دول اخلليج ،فيتبني لنا �أنها على علم مبا يد ّبر للق�ضية الفل�سطينية،
ولذا فلم يقوموا بالدعوة على �سبيل املثال وكعادتهم لقمة عربية ه�شّ ة؟ حماولني امت�صا�ص نقمة �أبناء �شعبنا
العربي؟ بل وحتى ح�ضورهم القمة الإ�سالمية التي دعا �إليها ال�سلطان العثماين اجلديد �أردوغان يف ا�سطنبول
كان خجو ً
ال� ،أردوغان املعروف ببهلوانياته والتظاهر يف �أنه �ضد العدو ال�صهيوين من خالل هذه اال�ستعرا�ضات
من دافو�س �إىل هذه القمة ،وهو يف العمق ين�سق مع قادة االحتالل ال�صهيوين ،ونت�ساءل بدورنا �أي�ض ًا �أمل ي�ستحق
ال�شبان العرب الفل�سطينيون الذين ق�ضوا يف مواجهة قوى االحتالل؟ �أن ت�ستدعي م�صر والأردن �سفراءهم لدى
االحتالل ويقومون بطرد �سفراء الكيان ال�صهيوين كما فعلت دول �أخرى مثل جنوب �إفريقيا وبوليفيا و�إيرلندا
وبلجيكا وغريها .نالحظ وبكل �أ�سف �أن التن�سيق قائم بني الإدارة الأمريكية وحلفائها العرب يف ال�ضغط على
ال�سلطة الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية متمثلة مبحمود عبا�س ،مهند�س اتفاق �أو�سلو ،الذي ال ي�ؤمن يف �أي
مقاومة لالحتالل!! و�أنه ي�سعى لإحالل الدولتني؟؟ وهنا نوجه �س�ؤا ً
ال لرئي�س ال�سلطة؟ هل ا�ستطعت �أن متنع
�إقامة م�ستوطنة واحدة؟؟ �أو هل ت�ستطيع منع �أمن الكيان ال�صهيوين من اعتقال وزير يف حكومتك املزعومة؟
وقتل ال�شبان املنا�ضلني يف �شوارع �ضفة �سلطتك؟ وال�ضغوط �أي�ض ًا على قيادة قطاع غزة يف حما�س وغريها من
الف�صائل الفل�سطينية ،وها هي الواليات املتحدة تلج�أ �إىل التهديد والوعيد ،وينفذ الرئي�س ال�سي�سي ما تطلبه
الإدارة الأمريكية يف فتح معرب رفح ،وذلك بهدف احتواء هذه امل�سريات الغا�ضبة يف الأر�ض املحتلة لإيقاف
زخم امل�سريات ،والوعد بتح�سني الظروف املعي�شية لأهل القطاع ،وهنا نقول� :إنه لو وجد هذا ال�سلوك بع�ض
الآذان ال�صاغية ،ف�سيجد من يرف�ض هذه الوعود التي �أ�صبحت مك�شوفة وغري خفية على املنا�ضلني من �أبناء
�شعبنا الفل�سطيني وف�صائله امل�سلحة ،وبدورها تلج�أ الواليات املتحدة �إىل التهديد بقطع امل�ساعدات عن ال�سلطة
الفل�سطينية يف حال رف�ضها التعاون ،وجمدت مبلغ مئتي مليون دوالر من موازنة هذا العام ،وكذلك جتميد مبالغ
�أخرى من موازنة الأونروا ،وال�ضغط �أي�ض ًا على النظام الأردين ليقوم بال�ضغط على الأخوة الفل�سطينيني يف
الأردن ،فال يرتكون و�سيلة �إال ويلج�ؤون �إليها من ترغيب وترهيب؟ ويلفت نظرنا �أي�ض ًا العزف يف بع�ض دول
اخلليج على اتهام ال�شعب الفل�سطيني ببيع �أر�ضه ،والت�صعيد كذلك يف ا�ستهداف حمور املقاومة  ،وان�سحاب ترامب
من االتفاق النووي الإيراين ،واالعتداءات املتكررة على �أر�ضنا العربية ال�سورية ،وبحجة �أنهم ي�ستهدفون
مواقع �إيرانية ،فكل ذلك من �أجل تنفيذ �صفقة القرن للأكرث �صهيونية ،ترامب الرئي�س املتهور ،ون�سي هو ومن
معه من املحافظني اجلدد املتطرفني يف �إدارته �أمثال بولتون وغريه� ،أن �صفقاتهم هذه ،وم�ؤامراتهم مع حلفائهم
وعمالئهم يف هذا النظام العربي �أو ذاك ،مل ولن يكتب لها النجاح ،و�أن الزمن احلايل مل يعد كال�سابق ،ومل يعد
جي�ش االحتالل الإ�سرائيلي «القوة التي ال تقهر؟» ف�أ�صبح قهرها وا�ضح ًا و�ضوح ال�شم�س و�سط النهار ،ويت�أكد
ذلك يف كل اعتداء تقوم به على قطرنا ال�صامد ،وما �إ�سقاط الـ �إف  16يف الأر�ض املحتلة ،والرد يف كل مرة على
اعتداءات الكيان ،وب�ضربات موجعة �إال دليل على �أن اليوم لي�س كالأم�س ،و�أن �شعبنا العربي الفل�سطيني البطل،
وبقية �أبناء �شعبنا العربي ال�شرفاء على امتداد �ساحة وطننا العربي الكبري ،لن ي�سمح لهذه املخططات �أن متر،
و�ستبقى �سورية العروبة �صخرة املقاومة ال�صلدة التي حتول دون عربدة عدونا الأ�سا�س وعمالئه الأذالء هنا
وهناك.
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• مالك �صقور

دفاع عن الأدب
دفاع عن الأدب..
هذا العنوان لي�س يل ،هو عنوان كتاب (جورج ديهامل) ـ الكاتب الفرن�سي
املعروف.
ترجم هذا الكتاب �إىل اللغة العربية وقدّ م له الدكتور حممد مندور الناقد
املعروف �أي�ض ًا.
وجورج ديهامل ين�ضم �إىل كثري من ال�شباب الذين در�سوا الطب ،وكان الأدب
هوايتهم ،فهو طبيب و�أديب ،وظل يجمع بني املهنتني :الطب والأدب.
يف مقدمته لهذا الكتاب يقول د .حممد مندور« :ونحن ال يعنينا من درا�سته
للطب مزاولته له �إ ّال الأثر الذي تركه ذلك يف �أدبه ،وهو ما ميكن �أن نلمحه يف
�أمرين :دقة تفكريه ثم اجتاهه الإن�ساين».
ورمبا يت�ساءل القارئ ،هل الأدب بحاجة �إىل دفاع؟ �إذن ،ملاذا عنون جورج
ديهامل كتابه بهذا العنوان ،ذلك �أن نا�شر الكتاب (�ألفريد فاليت) مل يوافق
امل�ؤلف ج��ورج ديهامل على العنوان ال��ذي اقرتحه للمرة الأوىل (علم حياة
مهنتي)؛ خوف ًا من �أن يختلط الأمر لدى القارئ فيظن �أن الكتاب يتعلق بعلم
احلياة املعروف يف الدرا�سات الع�ضوية ،ورمبا �ساعد على ذلك الفهم اخلاطئ كون
جورج ديهامل طبيب ًا ،لكن الواقع �أن �ألفاظ «علم احلياة» و«الت�شريح» وما �إليها
مل تعد تقت�صر على البحث يف الع�ضويات ،و�إىل هذا ي�شري جورج ديهامل بقوله
(و�إن يكن لهذا العنوان �أ�شباه �شهرية لدى اجلمهور).
بل �إن هناك علوم ًا حتمل �أمثال تلك الألفاظ دون �أن يكون لها �أي عالقة
مبدلولها اال�صطالحي الأول ،و�أو�ضح مثل لذلك هو علم الت�شريح الفني الذي
يدر�سه امل�صورون والنحاتون ملعرفة الأو���ض��اع اخلارجية للج�سم الإن�ساين
والن�سب بينها وهو يدر�س مبدر�سة الفنون.
�أما العنوان هذا (دفاع عن الأدب) فيقول امل�ؤلف نف�سه:
«والعنوان الذي اخرتته بال ريب �أب�سط و�أو�ضح ،وهو يحاكي يف جزء منه على
الأقل عنوان كتاب �شهري ،وهذا ما �أرجو �أن يغتفر يل ما دام من واجبنا �أن نعمل
على �إنقاذ ما خلفه لنا �أجدادنا من الأجماد مما �أح�سنوا خلقه ،والكتاب الذي
�أ�ستعار عنوانه هو كتاب (جواكني دي بلليه) الذي يحمل العنوان التايل« :دفاع
عن اللغة الفرن�سية و�إي�ضاح لها».
وهذا الكتاب ،باملنا�سبة ،قدمي ج��داً ،ظهر عام  ،1549يحمل هذا الكتاب
�آراء وخطط اجلماعة التي عرفت �أو �أطلقت على نف�سها جماعة (البلياد) يف
القرن ال�ساد�س ع�شر ،والتي كان ير�أ�سها ال�شاعر (رون�سادر) .ظهر هذا الكتاب
كفكرة قوية داعمة للغة الفرن�سية يف �صراعها مع اللغة الالتينية ،يف هذا
الكتاب ينادي امل�ؤلف باتخاذ اللغة الفرن�سية �أداة لكل �أدب .لأن اللغة الفرن�سية
حينذاك كانت ُتعدُّ كلغة عامية �إىل جانب اللغة الالتينية ،وهو يدعو �إىل
تنمية معجم اللغة باال�ستعارة من اللغات الأخرى بالرتكيب واال�شتقاق ،هذا
على �صعيد اللغة ،و�أما يف الأدب فهو على العك�س يدعو �إىل الرجوع �إىل الآداب
اليونانية والالتينية القدمية بل والآداب الإيطالية �إذ كانت �إيطاليا قد �سبقت
فرن�سا �إىل حركة (البعث) ،كما �سبقتها �إىل خلق �أدب جديد وهو يهاجم �آداب
القرون الو�سطى الفرن�سية ،و�آداب ال�صنعة التي �شاعت يف القرن اخلام�س ع�شر،
ولعل هذا الكتاب ما يلقي �ضوء ًا على بع�ض م�شاكلنا اللغوية الأدبية ـ كما يقول
جورج ديهامل ـ ويف الوقت نف�سه ينري لنا بع�ض ال�سبل من �أجل جتديد �آدابنا،
وبالتايل كل حياتنا ،وهذا بع�ض مما �أثاره امل�ؤلف يف الهام�ش� ،أما عن مقدمة
املرتجم الأ�ستاذ الدكتور حممد مندور فللحديث القادم.
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قضايا وآراء

العروبة ..وتحدياتها الراهنة

• �سليم عبود
�إعالمها باملال ،وبالتايل �إىل خطابها� ،أو على
الأقل �إبعاده عن دوره العروبي يف م�سرية العمل
الثقايف واالجتماعي والإعالمي وال�سيا�سي.
يف امللتقى العربي ملواجهة احللف الأمريكي-
ال�صهيوين-الرجعي ودع���م م��ق��اوم��ة ال�شعب
الفل�سطيني الذي انعقد يف دم�شق م�ؤخر ًا ..فقد
تناول الرئي�س ب�شار �ألأ�سد �أوجاع العمل العروبي
يف ه��ذه املرحلة ال�صعبة التي متر بها الأم��ة،
و�أك���د �أن احل��دث ال�سوري ال��ي��وم ه��و �أح��د �أه��م
�ساحات ال�صراع بني قوى العروبة وقوى الهيمنة
اخلارجية و�أدواتها يف الوطن العربي ،ومن هنا
البد من مناق�شة الأ�س�س الفكرية والن�ضالية
والثقافية للعمل العروبي ،وو�ضع �إط��ار �سليم
لعالقة �سليمة بني العروبة ،والإ�سالم ،وفل�سطني،
واجلماهري ومواجهة حملة العوملة التي ت�ستهدف
�أهم مرتكزات وجودنا وا�ستمرارنا ومقاومتنا. .
وللقيام مبثل هذه املهمة ،يتوجب على الفكر
القومي �أن يجدد نف�سه وينقدها ،و�أن يتعلم من
�أخطائه دوم ًا ،و�أن يقر�أ الواقع وقوانينه ،فالفكر
القومي لي�س تعبري ًا �إن�شائي ًا �أو عاطفي ًا عن ال�شعور
القومي ،بل �أداة ا�شتباك عقلية مع حتديات
الواقع وحجج التيارات املعادية و�سردياتها،
للو�صول �إىل مفهوم فكري وا�ضح ،يزيل االلتبا�س
القائم اليوم للعالقة بني العروبة والإ�سالم..
البد من مناق�شة الأ�س�س الفكرية واحل�ضارية
للعروبة ،وملتقيات ه��ذه الأ�س�س احل�ضارية
والإن�سانية للإ�سالم والعروبة ،فالقوى الرجعية
الإ���س�لام��وي��ة تعمل على ف�صل ه��ذه العالقة
القائمة ت��اري��خ��ي�� ًا ،لأن ال��غ��رب اال�ستعماري
يطالبها بف�سخ هذه العالقة لتفريغ العروبة من
روحها و من حمتواها احل�ضاري .
ومن ال�ضروري اليوم التمييز ما بني العروبة
التي تطرحها الأنظمة العربية و�سيا�ساتها
املرتبطة بالغرب اال���س��ت��ع��م��اري» ي العروبة
الر�سمية» ..وم��ا بني العروبة كهوية وانتماء
ونب�ض جماهريي ،وتطلعات و�أح�لام �شعبية يف
مواجهة التحديات التي تواجهها الآمة العربية
جغرافيا وتاريخيا وثقافيا و�سيا�سي ًا .فالعروبة
الر�سمية كما تقدمها اجلامعة العربية اليوم،
تعمل على تفتيت الأمة ،و�ضرب قوى املقاومة،
وال��ن�����ض��ال ،وال��دمي��ق��راط��ي��ة ،و�إن��ه��اء الق�ضية
الفل�سطينية بتغيري العالقة معها من ق�ضية
مركزية تهم الأم��ة العربية كلها غلى ق�ضية
قطرية تهم الفل�سطينيني وح��ده��م ،وت�أجيج
ال�صراع بني القوى الفل�سطينية لإلهائها لتمرير
ما ي�سمى اليوم «ب�صفقة الع�صر» التي تق�ضي
بال�سيطرة الإ�سرائيلية على القد�س ،ومناطق
وا�سعة من ال�ضفة الغربية ،و�إبقاء غزة حتت
احل�صار ،وه��ذه الأنظمة تعمل منذ �أم��د بعيد
على حتويل م�سارات ال�صراع العربي الإ�سرائيلي
من �صراع عربي �إ�سرائيلي �إىل �صراع طائفي،
طائفي ،ومذهبي مذهبي ،وعرقي كما هو احلال
يف �إ�شعال العداء ما بني تلك الأنظمة و�إي��ران،
باللعب على ق�ضايا طائفية وعرقية ي�ستفيد
منها العدو ال�صهيوين.
مل تتوقف احلرب يوم ًا على العروبة ..ومل
تتوقف القوى املعادية عن ا�ستنباط �أ�سلحة

واملتم�سكة بحدود جتعل مل�ساحات اجلغرافية
لي�ست العروبة ـ اليوم ـ يف �أوج ت�ألقها..
و�أن �ساحاتها اجلماهريية ..على امتداد على خرائط «�سايك�س بيكو» قدا�سة تاريخية
اجلغرافيا العربية..
وثقافية خ���ارج الإط����ار ال��ث��ق��ايف والتاريخي
وع���ل���ى ام���ت���داد ال���ق���وى ،والأح�������زاب ،للأمة العربية ..ولهذا ..وجدنا تلك الأنظمة
واملنظمات اجلماهريية ..والنخب الفكرية الرجعية ،تتحالف ���س��ر ًا ،وج��ه��ار ًا على عبد
والثقافية ..على الأق��ل ..لي�ست كما كانت النا�صر ،وعلى البعث يف �سورية ،وعلى اجلزائر،
يف خم�سينيات ،و�ستينيات القرن املا�ضي ..وعلى ك��ل فكر تقدمي ،وق��وى تقدمية ،وتلك
لأ���س��ب��اب ك��ث�يرة ،ل�ل�أ���س��ف ..مل ت��ق��م اجل��ه��ات القوى مل تكن بعيدة عن ع��دوان  ،1956وعن
العروبية م��ن « �أح���زاب ،وم�ؤ�س�سات ثقافية ،عدوان حزيران عام  ،1967وعن �أحداث لبنان
واجتماعية « بقراءة ه��ذه الأ�سباب ،لإع��ادة منذ عام  1957وعن م�شاريع خلف بغداد ..وعن
�إ�شعال م�شاعل العروبة يف تلك امل�ساحات املعتمة انف�صال الوحدة بني �سورية وم�صر عام 1961
التي اجتاحتها الأفكار التكفريية ،والتفكيكية ،بعد حرب عام  1973وهزمية العدو ال�صهيوين
واال�ست�سالمية ،والتق�سيمية.
نف�سيا وع�سكريا ومعنويا ..ك��ان احلديث عن
أوج
�
يف
لي�ست
ال��ي��وم..
�إذا كانت ال��ع��روب��ة
حرب معلنة على العروبة ،قادها وزير خارجية
ً
ا
أي�ض
�
ي�شري
��ع
ق
��وا
ل
��ا
ف
أ�سلفنا....
ت�ألقها كما �
�أمريكا ال�صهيوين « هرني كي�سنجر « فهو يقول
ق�سوة
��ن
م
��م
غ
��ر
ل
ا
على
تخبو،
مل
�أن جذوتها
كي�سنجر للكاتب حممد ح�سنني هيكل « ال
ميكننا
كيف
ؤال
س�
وال�
و�شرا�ستها..
العا�صفة..
حتدثني ع��ن ال��ع��روب��ة وال��ع��رب ،حدثني عن
وبتعبري
كبوتها..
من
العروبة
حالة
ا�ستنها�ض
م�صر وحدها» وهي ال�سيا�سة الأمريكية التي
والن�ضايل،
الفكري،
اال�سرتخاء
حالة
�أدق من
اتبعت يف التعامل مع دول �أمريكا الالتينية ..كل
املواجهة
مرحلة
إىل
�
بها
والنهو�ض
والعقائدي..
دولة على حده ..وهكذا كان التعامل مع العرب
كما كانت يف املا�ضي..؟!! ما�ضي ًا ....قبل تلك بعد م�ؤمتر مدريد عام  1991فكانت اتفاقيات
العا�صفة املجنونة ..والتي �سميت «بالربيع «كامب ديفيد ..و�أو�سلو ،ووادي عربة « ونه�ضت
العربي» ..كان العمل العروبي يرقد يف �سرير اجل�سور بني تل �أبيب وبع�ض العوا�صم العربية
اال�سرتخاء ،والقوى العروبية ..غري واعية ..جهار ًا و يف اخلفاء ..وراحت م�ساحات اال�ست�سالم
�أو غافلة ملا يخطط لها  ..و�إ�ضعافها ،وبالتايل تتقدم على م�ساحات ال�صمود واملقاومة للأ�سف
لهزميتها فكري ًا ،وثقافي ًا ..واجتماعيا..
 ..وراح���ت �أم���واج الأف��ك��ار اال�ست�سالمية ..و
يف
كانت
والقومية..
ف�أغلب القوى الوطنية..
الإ���س�لام��وي��ة « ت��ت��م��دد �إىل ع��ق��ول اجلماهري
لظنها
وثقايف،
و�سيا�سي
حالة ا�سرتخاء فكري
العربية التي �أ���ص��اب بع�ضها ال��ي���أ���س� ،أو التي
انك�سرت،
لها
العداء
أظافر
�أن الدنيا بخري ،و�أن �
وجدت نف�سها على هام�ش الإهمال االجتماعي
ال�شاعر
ذاك
طريقة
على
�أو تاهت عنها� ..أو
والثقايف ،وذل��ك لزرعها بفكر معاد للعروبة..
الأموي حني يقول:
لأن اجلهات التي حتمل �شعلة الفكر ال�سيا�سي
إنك
�
ف
لبغيتها....واقعد
ترحل
« دع املكارم ال
العروبي القومي يف �شغل عنها بال�سلطة وهو �أمر
الكا�سي»
�أنت الطاعم
�أ�ساء للجماهري وللقوى العروبية . .و�أتاح جما ًال
�شغل
يف
والعروبيون
الوطنيون
املثقفون
وكان
لقوى كثرية « طائفية ،ومذهبية ،وعرقية،
ال�سيا�سية،
حتدياتهم
عن
�شغل
ويف
أفكارهم،
عن �
وع�شائرية ،وقبلية « �أن ت�ستيقظ .
فثمة من ان�صرف منهم بحث ً
خارج
��ه
ت
ذا
عن
ا
مل يتنبه املثقفون العروبيون  ،وال الأحزاب،
ال���ث���ق���اف���ة ط��ل��ب�� ًا
وال�����ق�����وى ،والأن���ظ���م���ة
ل���ل���ع���ي�������ش� ..أو يف
العروبية �إىل خطورة
الإع��ل��ام اخلليجي
التحركات االنف�صالية
م����ق����اب����ل ري�������االت رخاوة العمل العروبي� ،أنتج رخاوة يف يف الفكر ،ويف اجلغرافيا،
ودوالرات ..فانزلق،
ودور �إ�سرائيل و�أمريكا،
وب����������ات ����ش���ري���ك���ا العالقة مع املثقف العروبي ،ورخاوة والأن���ظ���م���ة اخلليجية
يف احل��������رب ع��ل��ى
يف �إ���ش��ع��ال ال��ع��داء على
ال����ع����روب����ة ،وع��ل��ى بني املثقف والأنظمة والأحزاب
ال�����ع�����روب�����ة ،وال���ف���ك���ر
�أي ف���ك���ر حت����رري
مقاوم فتحول هذا العروبية ..ورخاوة يف �أداء امل�ؤ�س�سات ال�����ع�����روب�����ي ،وال����ق����وى
املثقف العروبي من الثقافية والإعالمية وال�سيا�سية .ال��ع��روب��ي��ة ،والإع��ل��ام
امل��ع��ادي ال��ذي راح يكرب
م�����ش��ع��ل ل��ل��ت��ق��دم..
وتت�سع �سطوته ..
وال��ع��م��ل ال��ع��روب��ي
�إن رخ�������اوة ال��ع��م��ل
املتوهج� ..إىل �سكني،
وخنجر ،ور�صا�صة يف العقل العربي ..والعمل ال��ع��روب��ي� ،أن��ت��ج رخ���اوة يف العالقة م��ع املثقف
العروبي� .إن ما يجري اليوم من ح��روب على ال��ع��روب��ي ،ورخ�����اوة ب�ين امل��ث��ق��ف والأن��ظ��م��ة
امل��د ال��ع��روب��ي ..،هي ح��روب قدمية جديدة ..والأحزاب العروبية ..ورخاوة يف �أداء امل�ؤ�س�سات
مل ت��ت��وق��ف ..ول���ن ت��ت��وق��ف ..لأن���ه ال�����ص��راع الثقافية والإعالمية وال�سيا�سية ،وهو الأمر
الدائم ..بني قوى العروبة ..و�أعدائها ..بني ال��ذي �أ�ضعف دور املثقف ال��ع��روب��ي ،و�أق�صاه،
الفكر العروبي ،والفكر التق�سيمي التفكيكي ..و�أق�صى اجلماهري عنه ،وهي الثغرة التي قر�أتها
ب�ين الفكر ال���وح���دوي ..والفكر االن��ع��زايل ..اجلهات املعادية للعروبة ونفذت منها بو�سائل
ب�ين ال��ف��ك��ر اال���س��ت�����س�لام��ي ،وال��ف��ك��ر الن�ضايل ع��دي��دة ،بع�ضها ب��ج��ذب املثقف ال��ق��وم��ي �إىل
امل��ق��اوم .وك��ل �شيء يف ه��ذه احل��رب العدوانية
على املد العروبي والقوى العروبية والأنظمة
والأحزاب العروبية كان يتحرك وفق خمطط
مدرو�س ،وممنهج ..لكن للأ�سف ..ما حدث �أن
دي���وان �شعر ج��دي��د لل�شاعر غ���ازي في�صل اخل��ط��اب،
القوى العروبية �أغم�ضت �أجفانها ..فتقدمت
�صدر �ضمن من�شورات احتاد الكتّـاب العرب حتت عنوان
ثعالب �إىل الكرم لقطاف عناقيده� .إن الروح
وجدت �سواك) وي�أتي بعد دواوين �شعرية عدة،
ُ
(هبني..
القومية التي توهجت يف خم�سينيات و�ستينيات
ومنه نختار:
و�سبعينيات القرن املا�ضي ،..وظل جمرها حتت
�أنا واحلمائم وال�ساجعات
رم��اد العمل الن�ضايل..واجهتها وب�شرا�سة..
و�ضوء ال�صباح وبوح العبري
الأنظمة اخلليجية ،لأنها كانت يف خ��وف على
بعتمة هذي املغاور نفر�ش دمع الطيور مهاد ًا
عرو�شها..
�أنا والأ�صيل و�أوراد حزين و�شعري
فالعروبة كانت تعني وح��دة الأم��ة « ماديا،
نطرز ليل الكهوف بهم�س �شجي
وج��غ��راف��ي��ا ،وثقافيا « يف مواجهة حتدياتها
جاء الديوان يف حوايل � 180صفحة من احلجم الو�سط.
وعلى ر�أ�سها القوى الرجعية املرتبطة بالغرب،

هبني ..وجدت �سواك

كيف ميكننا ا�ستنها�ض العروبة
من كبوتها ومن حالة اال�سرتخاء
الفكري ،والن�ضايل ،والعقائدي..
والنهو�ض بها �إىل مرحلة املواجهة
كما كانت يف املا�ضي؟
لتدمري العروبة كفكر ،وحمتوى ،ور�ؤية ،وم�شروع
�أم���ة لت�أكيد وج��وده��ا على �صعيد اجلغرافيا
واالقت�صاد والثقافة وال�سيا�سة ..ولهذا جتد
م�شاريع م�ضادة بني احلني واحلني ،تقوم بها تلك
القوى املعادية باللعب على مفهوم العروبة� ،أو
لأخذها يف اجتاهات خارج م�ساراتها احل�ضارية..
يف هروب خطري يف�ضي يف النهاية �إىل االنتهاء
م��ن م�س�ألة ال��ع��روب��ة كمحتوى ف��ك��ري وثقايف
و�إن�ساين ،وذلك �إما بدفع الواقع العربي باجتاه
املا�ضي حتت عنوان العودة �إىل الدين اخللف،
ويف م�ضمونه �إغالق العقل وزرعه ب�أفكار التكفري
والقتل والدم ورفع الرايات ال�سوداء لذبح وقتل
ك��ل م��ن ال ين�ضوي حتتها� ..أو ب��االن��دف��اع �إىل
التغريب ،وهو ما يهدف �إىل ت�سفيه ارتباطنا
بالتاريخ والثقافة ومبحتوى �أمتنا احل�ضاري،
واعتبار كل ما يرتبط بالأمة تخلف ًا ،واالبتعاد
عن معاناة الأمة يف �صراعها مع التخلف والتبعية
وال�صهيونية والتجزئة واال�ستعمار.
�إن ك�لا االجت��اه�ين ي�شكالن حت��دي��ا لوجود
الأم���ة ،ولق�ضاياها ،وت��اري��خ��ه��ا ،ومرتكزاتها
الثقافية والدينية « :م�سيحية و�إ�سالم « وهذا
يتطلب وعيا جماهريي ًا وا�سعا ،وا�ستنفارا من
كل القوى اجلماهريية ،والعروبية والقومية،
يف مواجهة ح��ادة وم�ستمرة مع �أ�صحاب هذين
االجتاهني..
ومع كل فكر معاد للعروبة ..وهذا يتطلب نقد ًا
منهجي ًا لهذين االجتاهني ،وقراءة نقدية علمية
وثورية للواقع العربي الراهن وللعمل القومي
وللرتاث ،والتاريخ العربي ،والعالقة ال�صحيحة
للعروبة ب��الإ���س�لام ..وع��ل��ى ال��ق��وى القومية
والتقدمية عامة �أن جتدد فكرها ،وتتعلم من
جت��ارب��ه��ا ال�سابقة ،وجت��ن��ب الأخ���ط���اء ،وفهم
حتديات التيارات التي حتركت اليوم ومنها التيار
اللربايل املعومل الذي يعمل على تدمري الهوية
القومية حت��ت عناوين الإن�سانية الفردية،
و���ض��رورة تن�شيط العمل ال��ث��ق��ايف التقدمي،
باالعتماد على املثقف القومي العروبي ،وتوظيف
طاقاته يف �إطار امل�شروع املواجه للفكر التكفريي،
والفكر املعومل املعادي للهوية العروبية.

زوايا
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اهلل والفقر
• في�صل خرت�ش
يف ق�صته “اهلل والفقر» تطالعنا �شخ�صية
“�أ�سعد الو ّراق» وقد تفاعلنا معها من خالل
ال��رواي��ة التلفزيونية التي بثها التلفزيون
العربي ال�سوري ع��ام  ،197حيث �أدى دور
�أ�سعد ال��و ّراق الفنان هاين الروماين ،لت�أخذ
م�ساحة وا�سعة من اهتمام امل�شاهدين والنقاد
وع�شاق الدراما.
�أع��ي��د �إن��ت��اج م�سل�سل �أ���س��ع��د ال����و ّراق ،من
بطولة الفنان تيم ح�سن ،وذلك عام ،2010
وقد ت�ضمنت احللقات معنى �إن�ساني ًا وقيمي ًا،
جعلت اجليل يلتفت �إىل الرواية املكتوبة،
واالط�لاع عليها كفن له ت�أثريه و�أب��ع��اده يف
التوظيف الدرامي �أو التوثيق الواقعي الذي
يعي�شه الكاتب حقيقة وي�ؤطره بل يقدم خدمة للفن الروائي والبعد الأخالقي
والنف�سي والفكري والوظيفي الذي يتوجه عربه الكاتب �إىل القارئ يف كل زمان
ومكان وجمتمع.
وعن رواي��ة “اهلل والفقر” ،فقد �سحبت احلكومة �أ�سعد ال��و ّراق ال�شخ�صية
املرة
مرات �إىل ال�سجن يف �أقل من عام ،ومل يكن له ذنب ،ففي ّ
الرئي�سة فيها ثالث ّ
الأوىل �سجن ب�سبب مربط احلمار ،وكان �أ�سعد حزين ًا على م�صري احلمار ،وقد
قال لنف�سه� :ألي�س يف هذا البلد �سجن للحمري؟ ويف �أقل من �شهر �سجن �أ�سعد
للمرة الثانية ،بتهمة القتل ،لقد �شاهد قطيع ًا من الكالب حتت�شد عند الطاحون،
ّ
الذي يعمل فيه ،فقام بطردها ،ور�أى يف هذا املكان� ،أن الرطوبة قد تغريت ،حفر
ووجد جثة قتيل ،وت�أتي ال�شرطة وي�أخذون �أ�سعد �إىل ال�سجن ثم اكت�شفوا بعد
فرتة �أنه لي�س الفاعل.
يحب ليلى خطيبته ،وهما �سوف يتزوجان ،ويدير الكاتب ق�ص�ص ًا
�أ�سعد الو ّراق ّ
حول هذا احلب الربيء ،وحني يخرج من ال�سجن ،يعرف �أن ليلى تزوجت ،وت�أخذ
الأم يده وت�ضعها يف يد �أختها « ،ليلى �أو �أختها اجلميع ن�ساء يا بني”.
�أ�سعد يتزوج الأخت ،وك�أن هذا قدره ،ومن ال�شهر الأ ّول �أ�صبحت الزوجة حا ّدة
مرة ت�أتي �إىل الفرن ،وقد كان �أ�سعد
الطباع ،متيل �إىل ال�شرا�سة يف ت�صرفاتها ،ويف ّ
هناك فت�س�أله عن �سبب ت�أخريه ،وعن اخلبز ،وتتناول خ�شبة عري�ضة وتهجم
عليه ،ولكن �أ�سعد ي�أخذ املجرفة التي يحرك بها النار ويحاول �أن ي�ضربها ،ويغمى
على املر�أة ،وت�صبح خر�ساء � ...أ�صبحت طيعة وديعة ،فعدَّ �أ�سعد نف�سه م�س�ؤو ًال
عن هذا امل�صاب ،وروى لأحد معارفه كيف كانت حادثة الفرن ،فانت�شر اخلرب بني
وللمرة الثالثة ينقل �أ�سعد �إىل �سجن املدينة.
�سكان القرية،
ّ
رواية متيل �إىل احلديث عن الب�سطاء املحرومني من كلّ �شيء ،تدفعهم احلياة
�إىل ت�صور كلّ ما ي�صيبهم هو قدر من ال�سماء ،لكنهم ين�سون �أن الإن�سان بطبعه
املتجرب ،هو ال�سبب يف كلّ �شيء يح�صل لهم.
يف ذك��رى �صدقي �إ�سماعيل ال��ذي �أ�صبح رئي�س ًا الحت��اد الكتاب العرب عام
� ، 1972 1969أعيد طبع رواية “اهلل والفقر» لتحلق يف عوامل رحبة لأنهاكتبت عن الفقراء واملظلومني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امل�ؤلف يف �سطور :
ولد الأديب �صدقي �إ�سماعيل يف مدينة انطاكية ،وتلقى علومه االبتدائية يف
احلي ،ثم تابع درا�سته يف ثانوية انطاكية  ،1936لينتقل بعدها �إىل
مدر�سة
ّ
حلب ،وينال �شهادة البكالوريا الثانية ،ق�سم الفل�سفة  ،1954ويلتحق بدار
املعلمني ،وانت�سب بعد ذلك �إىل جامعة دم�شق ق�سم الفل�سفة وتخرج فيها عام
 ،1952وح�صل على دبلوم يف الرتبية ،وعينّ مدر�س ًا يف مدينة حلب ،بعد ذلك
غادرها �إىل دم�شق  ،1954وبد�أ بن�شر مقاالته يف ال�صحف واملجالت.
ا�صدر �صدقي �إ�سماعيل يف عام  1956جريدته اخلا�صة “الكلب” وهي جريدة
خمطوطة هزلية ناقدة ،كتبت بخط اليد وكانت تقر�أ يف املجال�س الأدبية ،وبني
الأ�صدقاء ،ويف العام  1957تز ّوج من ال�سيدة املثقفة عواطف احلفار رئي�سة
حترير جملة املر�أة �سابقا.
حرر زاوية “خواطر» يف جريدة اجلماهري ون�شر درا�سات حول الأدب العاملي
ّ
كما �ساهم مع بع�ض الطالب يف احلركة الوطنية التي كان يقودها املفكر «زكي
الأر�سوزي “ بعد اغت�صاب لواء ا�سكندرون .
امل�صدر:
اهلل والفقر
�صدقي �إ�سماعيل
من�شورات احتاد الكتاب العرب – دم�شق .2017
عدد ال�صفحات � 126 :صفحة ؛ من القطع ال�صغري.

د.ح�ســن حميد

�أهل الوهم!..
ـ 1ـ

�أعرتف،
حدقتُ �أكرث يف امل�شهد الثقايف ..لأن الأحوال ،وال�صور ،والأخبار،
ب�أنني �أ�صاب بالهلع وال�صدمة كلما ّ
واحلكايات ،واملواقف التي تلفّه �ضبابية و�أكرث ،وقليلة امل�صداقية ،وبعيدة عن �أخذ الأدب والإبداع �إىل
ال�صدر بالطاقة الكاملة واحلر�ص ال�شديد ،وقليلة االهتمام بتجليات الأدب �سواء �أكانت �ضعيفة �أم
قوية ،و�أن الأ�سئلة التي تدار حولها �شحيحة و�أزيد!
�أقول هذا ،ونحن نرى �إ�صدارات �أدبية كثرية ت�صدرها دور الن�شر ،وال �أحد يهتم بها �أو يعرف ما حوته
من املعاين واملباين والغنى� ،إال على نحو باهت وذابل يعتمد على �ضجة �صغرية لتوقيع الكتاب ال�صادر
هنا �أو هناك ،وهذا يعتمد على ال�صداقات ،وبذلك ي�صري �إ�شهار الكتاب داخل العائلة ولي�س داخل البيت
الثقايف.
كتب كثرية تردفها كتب �أكرث ت�صدر يومي ًا فال يقف عندها ناقد �صاحب عني رائية ،كما ال تقف عندها
جملة �أو �صحيفة للإعالن عن �صدورها وبيان ما فيها ،وبذلك �صارت �إ�صدارات الكتب املتالحقة التي
تردف بع�ضها بع�ض ًا تظهر من دون بيان �أهميتها ،ولهذا تُطوى �أ�سماء الأدباء الطالعني بالإهمال وعدم
االكرتاث ،وهذا ما ي�ؤدي �إىل توريث النفو�س الكثري من الإحباط والي�أ�س والالجدوى لأن الأدب غدا بال
�أهمية ،بال جاذبية ،بال دور! �أقول هذا ،و�أنا �أرى الإ�صدارات تزداد وتتكاثر لأن من هو قادر على التعبري
ذللت �أمامه املع ّوقات وال�صعوبات ،ف�صار �إ�صدار الكتاب علوق ًا باملقدرة املالية ولي�س بالأمور الإبداعية
و �أبداها القيمة الفنية للعمل الأدبي!
ـ 2ـ
واملفزع �أن و�سائل االت�صال االجتماعي يف ال�سنوات الأخ�يرة قامت ب���أدوار غري جيدة جتاه الأدب
والإبداع ،ومنها �أنها �أخذت على عاتقها �أن تكون هي املنرب الأهم والأكرث �سرعة الن�شر الن�صو�ص الأدبية
املكتوبة حديث ًا ،وهذا ما نراه على �صفحات امل�شاركني يف و�سائل االت�صال ال�شعبي الذين راحوا ين�شرون
كل ما يكتبونه� ،أو ما يفكرون به من دون متحي�ص �أو تدقيق باعتباره �أدب ًا ،مع �أن هذه الن�صو�ص ملأى
�إىل حد االحت�شاد ب�أغالط الكتابة الفاقعة ،كدت �أق��ول املخجلة ،ومع ذلك تالقي �شيوع ًا وت�صفيق ًا
عالي ًا بو�صفها ن�صو�ص ًا خمرتقة ومتجاوزة وحاملة للمعاين ،وهذا �أمر خطري جد ًا ويحتاج �إىل تلبث
طويل جللو الأمر كي ال ت�صري ال�ضالالت الأدبية علم ًا وفن ًا وبراعات ،لأن الن�صو�ص املن�شورة يف و�سائل
التوا�صل االجتماعي هي ن�صو�ص ال خ�ضاب فيها ،ال بل هي بال دورة دموية �أ�ص ًال ،هي رماد و�أكرث ،ومن
املحال �أن يتحول الرماد �إىل ن��ار ،وهي مطف�أة ال ب�صرية لها ،وهي بال غايات ،وعمياء ،ال تعرف ماذا
تقول ،وملن تتوجه ،وهي بذلك ظهرت على النا�س من دون وجه حق ،لأن من �أظهرها هي النزوة� ،أو
الرغبة ال�شخ�صية� ،أو القناعة املري�ضة ب�أنها �أدب ًا و�إبداع ًا ،لأن االنفراد مب�ساحة متاحة من التوا�صل
االجتماعي و �أمامه هو انفراد فيه الكثري من اال�ستعالء والأنانية ،وفيه الكثري من الظن ب�أن ما يكتبه
املرء يف �إنفراده هو الأدب العزيز �أو الإبداع املرجتى ،وهذا لي�س من ال�صوابية يف �شيء ،لأن الأدب العزيز
�أو الإبداع املرجتى ال ي�صري عزيز ًا ومرجتى �إال بعد م�ساهرات طوال ،ومنها ر�أي الآخر الناقد ،والقارئ
احلاذق ،والتقابلية مع الن�صو�ص الأخرى للمناددة ،واحل�ضور داخل اجلن�س الأدبي الذي تنتمي �إليه
الكتابة اجلديدة ..وكل هذا غري موجود ،غري حا�ضر ،فهذه الن�صو�ص التي نراها اليوم ،وهي باملئات،
لي�ست ابنة امل�ساهرة الأدبية ،وال هي ابنة الأرق الإبداعي ،وال هي ابنة املرجتى واملحلوم .والأخطر
�أن الآخرين الذين يعلقون على الن�صو�ص ال�ضريرة باتوا يف عرف الأدباء الطالعني نقاداً ،لأنهم ان�شغلوا
بعديد مرات الإعجاب التي حتوزهها ن�صو�صهم� .إن الظن ب�أن �أ�صحاب املرور الربقي ،ورميهم للإعجاب
الربقي �أي�ض ًا ..هم النقاد يف هذه الآون��ة هو جمرد خطل و�أك�ثر ،هو جمرد وهم و�أك�بر ،وخطورة هذه
الثنائية املتمثلة بن�شر الن�صو�ص (التي يظن �أنها �شعر مرة وق�صة ق�صرية مرة �أخرى) و�إحلاقها بحاالت
الإعجاب (ظن ًا ب�أنها قوالت نقدية) هما من راكم هذه الكرثة من الإ�صدارات التي ت�سمى �أدب ًا ،وهي يف
احلق لي�ست ب�أكرث من حزم ق�شية ال حياة فيها وال روح! ويف هذا كله خطورة �أخرى متمثلة يف �أن هذه
الكرثة الغامرة للإ�صدارات الق�شية راحت تواري الإ�صدارات الأدبية احلقيقية التي تعرب عن مواهب
جديدة ،وابتكارات جديدة �أي�ض ًا ،لأن كرثة الإ�صدارات اله�شة غدت �أ�شبه بحقول ال�شوك التي راحت
ت�سد الأفق الأدبي؛ �أ�شبه بحقول ال�شوك التي �أف�سدت الذائقة الأبية ،وغ ّيبت �أ�صوات العارفني بالأدب،
وهذا ما �أ ّدى �إىل �شعور الناقد الأدبي احلقيقي ب�أن دوره تال�شى ،وح�ضوره غري مهم ،و�أنه بات كائن ًا غري
منتظر من �أ�صحاب الكتب املطبوعة ،وخطورة �أخرى �أ�شري �إليها هي غياب الن�صو�ص الأدبية الرفيعة ذات
املكانة والهيبة عن �صفحات التوا�صل االجتماعي ،وهذا الغياب عنى �أمر ًا خميف ًا يتمثل يف غياب مر�آة
الن�صو�ص الأدبية الكبرية الظليلة امللأى وحرمانها من مواجهة مر�آة الن�صو�ص الق�شية ،وبذلك تفردت
الن�صو�ص ال�ضامرة باحل�ضور ،مثلما تفرد �أهل الإعجاب بدور الناقد ،ال بل �إن خطورة �أخرى م�شتقة من
ال�سبب الأول �أعني ح ّمى ظهور الن�صو�ص ال�ضعيفة ،تتمثل يف انتقال م�شهدية ال�ضعف والرخاوة البادية
على �صفحات التوا�صل االجتماعي �إىل املنابر احل ّية التي يتواجد النا�س فيها ،مثل املراكز والأندية
واملجال�س الثقافية ،لقد انتقلت الن�صو�ص التي ال وزن لها �إىل املنابر ،وانتقل �أ�صحاب الإعجاب �إىل
مقاعد النقاد ،وبذلك كربت دائرة ال�ضعف و�صار من ال�صعب �إقناع الطرفني ،كتّـاب الن�صو�ص ،و�أ�صحاب
الإعجاب مع ًا ،ب�أن من هم يف الطرف الأول لي�سوا كتّـاب ًا و�أن ال قيمة ملكتوبهم ،وب�أن من هم يف الطرف
الثاين لي�سوا نقاد ًا وما يقولونه لي�س �أكرث من زبد!
ـ 3ـ
حال مفزعة تبدو مثل �شرك داخل امل�شهد الثقايف ،وهي حالة مر�ضية ،حالة خواء ،وبذلك ال ميكن
�إنقاذ امل�شهد الثقايف مما فيه من �أ�ضرار وتقوالت زيف ،ومباركات واهمة� ،إال بالعودة �إىل علم الن�ص،
وعر�ض الكتابات اجلديدة على مرايا عدة ،يف طالعها مر�آة الن�صو�ص التي �أق ّرها النقاد والقراء والزمن،
�أي �أن تعر�ض ن�صو�ص ال�شعر املكتوبة حديث ًا على مر�آة ن�صو�ص ال�شعر التي كتبها ال�شعراء احلقيقيون..
وهكذا يف جمال الق�صة والرواية وامل�سرحية و�أدب الأطفال والرتجمة ،و�أن تعر�ض على النقاد �أ�صحاب
التجارب الظليلة ،و�أن ي�سمع ر�أي القارئ احلاذق ،مع احرتام امل�ضايفات اجلديدة وتقديرها! من دون هذا
�ستكرب دائرة التغريد ،ودائرة الوهم ،ودائرة النفاق.

Hasanhamid55@yahoo.com
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َ
تحمل الر ٌ
ّيح �أوزا َرها
لكي
ّ
(لل�شاعر عبد الكريم �شعبان)

• نذير جعفر

• �أمين �إبراهيم معروف
ه��ل ِّ
ال�����ش�� ْع ُ��ر� ،أي�����ض�� ًا،
ٌ
أرجوحة ،يف ال ّريح؟؟.
�
َ
فكيف
و�إذا ك���ان،
ّ
لل�شاع ِر �أنْ ُي��هَ��دْ ِه��دَ
أراج����ي����ح����هُ (و ْف������قَ
�
َ
����ه
م
أح��ل�ا
�
م���واع���ي���د
ِ ِ
ِ
���ة) ب�ي�ن ال��ف��واج�� ِع
امل��� ّي���ت ِ
يذهب
وال ّزمن ،على حدِّ ما
ُ
�إليه عبد الكرمي �شعبان
يف جم��م��وع�� ِت ِ��ه ّ
ال�شعر ّي ِة
َ
حتمل
اجل���دي���د ِة( :ل��ك��ي
وال�صادرة
ال ّر ُ
يح �أوزا َره��ا) ّ
ً
الهيئة العامة
حديثا عن
ِ
للكتاب يف وزارة الثقافة يف
يح يف ِّ
كل
دم�شق ،وكيف لل ّر ِ
َ
هذا الأتونِ املجونِ �أنْ حتمل �أوزا َره��ا ،وما هي
ُ
ال�شاعر يف عم ِر ِه ّ
امل�سافة ا ّلتي قطعها ّ
ال�شعريّ
َ
أرجوحة
افتتاح الكال ِم ويف �
ليقول يف
املديد،
ِ
ٍ
ِ
�أوىل:،
(زمنٌ ال ي�سكنُ بيتي..
زمنٌ ال �أ�سكنُ بي َتهْ ).
ؤرجحنا ال ّزمنُ  ،كيفما �شاء،
�إذ ًا ،هكذا ،ي� ُ
ُ
نعي�ش
على ق�ضبا ِن ِه الدّ ِب َق ِة ولي�س لنا ونحنُ
َ
الفجيعة
ونقطع ن��ه�� َر ُه املتد ّف َق بني
امل�سافة
ِ
ُ
َّ
نخط ،على مقت�ضى احل��ال،
واحللم �سوى �أنْ
ِ
ري تلك وا ّلتي ُ
تعلق
�
أراجيحنا منْ
ِ
َ
خيوط امل�ص ِ
ّ
ّ
ّهاية،
ن
ال
يف
ها،
ن
�
أ
على
،
ريق
الط
يف
نا
م
أقدا
�
فيها
ِ
ِ
ُ
ُ
خيوط الأبد ّي ِة.
ٌ
ً
الغياب ،مثال� ،أو الفقدُ تيمة �أوىل
فها هو
ُ
يمات �أو املو�ضوعات ّ
ال�شعر ّي ِة ا ّلتي
م��نْ ال ّت ِ
ٌ
تفتتح عوا َ
مل ّ
ال�شاعر .تلك هي �
أرجوحة منْ
ٌ
ّ
من،
أراجيح
�
الوقت وتربيحة منْ
ِ
تباريح الز ِ
ِ
ِ
ُي�صن ُّع خيطا َنها عبد الكرمي �شعبان منْ حري ِر
وح�سرة على
أ�سى
ٍ
ري ال ِ
ال ِ
أنفا�س وعب ِ
أقدا�س ب� ً
�شاعر منْ �شعراءِ العرب ّي ِة وقد َ
ترك
فقدانِ
ٍ
َ
لي�ستقل يف َطوا ِف ِه ّ
َّ
أرجوحة احليا ِة
�
ال�شعريّ
َ
املوت ف ُيخاطبهُ :،
الأخري �أرجوحة ِ
(ك�أ ّن َك ْ
مل تمَ ُ تْ فينا
مل نولدْ ْ
و ْ
معك.)..
َ
ّ
ّ
ال�صغرى لل�شاع ِر
وث ّمة يف �
أراجيح ال��ذ ِ
ات ّ
ِ
ُ
ّ
بحرقة ال��ف���ؤاد
يخطها
تباريح ك�برى،
ذات
ِ
ٍ
و�شهقة املداد:،
ِ
(مير ُ
بيا�ض العم ِر
ُّ
� َ
أبي�ض نا�صع ًا
ِّ
املبي�ض
خيط ِه
ويف ِ
ت�سعى الأ�ساودُ).
ك��ذل َ
للع�شق عند ّ
أراجيحهُ
ال�شاع ِر �
��ك،
ِ
ُ
ُ
ُ
ّ
ومداريجهُ القلقة ،يقول يف �إحدى
ال�ش ِب َق ُة
ُ
الأراجيح:،
(اخلافقانِ تر ّنحا �سكر ًا
فاح.
و�أحالمي ِ�س ُ
املغلقانِ  :ف�ؤادُها وال ّل ْم ُح
تاح.).
دمي املُ ُ
هل َ
ُ
مو�ضع � َآخر:،
يف
ويقول
ٍ
العمر� ..أو ِك َ�س ٌف
مير
ُ
( َل ِع ٌب ُّ
ُ
ُ
و�أقداري ت�ساق).

نقد أدبي

ثان:،
ويف
مو�ضع ٍ
ٍ
(وه���ا �أن���ا ���ش��م ُ
��ال ه��وىً
عليه �شمايل
�ألقي ِ
�أ���ض��ع��تُ ج��ه��ات��ي ..فما
للجهات وما يل.).
ِ
ويقول:،
(م�ضنى �أنا
ً
يا �أ ّيها الورقُ
م�ضنى
ً
وحتت خمدّ تي ال ُ
َ
أرق.).
ع��ب��د ال��ك��رمي �شعبان
ومنذ (اجل��م��رات) الأوىل
ُ
�سبعة الأ ّي��ام) و
(وتهرب
و
ُ
(�أنفا�س �أ ّي��وب) و (�أح��وال
يف مغرب عن�س) و (عازف
القيثار) وغريها من املجموعات ّ
ال�شعر ّية وهو
ه�شة
يحلم �أنْ ي�ساف َر مع
�بر َر للدّ ِ
ُ
كي ُي ّ
ِ
الغيم ْ
�أ�شجا َرها .هذا ّ
أحرا�ش
اعر القاد ُم منْ �
ِ
ال�ش ُ
ُ
اب ورهجة
ال
بهجة
ه
أنفا�س
(قيبور) ويف � ِ ِ
�ّتررّ ِ
ين�سج ّ
دق��ات قل ِب ِه منْ ح��رار ِة ال ّلغة
الف�صول
ُ
َ
نهاية
كي حتمل ،يف
ِ
يح ْ
ويقر�أ بيانَ الوج ِع لل ّر ِ
املطاف� ،أوزارها.
ِ
واخليال ،ي ّتقدُ يف
احلال
�شاعر ،يف منتهى
هو
ِ
ِ
ٌ
�شغف ّ
البالغة
خ�ص ُب ما يكونُ من
ِ
ِ
ال�شاعر ّي ِة و ُي ّ
�ص
إ���ش��ارات
هيئة �
على
ِ
ٍ
ٍ
قلقة وي��ت��ق��دّ ُم ل ُيخ ّل َ
ال ّل َ
وي�سر
باطمئنان
غة منْ عوائ ِقها وعوال ِقها
ٍ
ٍ
�شديدين.
َ
��ب ل�شع ِر ِه �أنْ
فكيف يل� ،إذ ًا ،و�أن���ا امل��ح ُّ
ّ
أف�س َر َّ
أهداب
كل هذا ال�شج ِر اليان ِع يف لغ ِت ِه و� ِ
� ّ
َ
امل�سافة ما بني لغ ِت ِه
أقي�س
�
�
يل
كيف
عينيه.
أنْ
َ
لج ّ
ال�شاعر ّي ِة
ومط ِر القلب� .أو �أتع ّر َف و�أنا يف ِّ
كيف يل َ
َ
إ�شارات و�سم ّو ال�� ّروحَ .
ذلك
حريق ال
ِ
�شاعر ّ
يكتب كما
بكل �أحوا ِل ِه و�أ ّي��ا ِم ِ��ه..
وهو
ُ
ٌ
ّ�س ..ويك ّل ُمنا كما يعي�ش..
يتنف ُ
أن�صتُ
إليه الآنَ و�أت���أ ّم ُ��ل ما يقو ُلهُ ل�سانُ
�
�
ِ
ق�صيدة حملتْ عنوانَ
مقطع م��ن
احل��ال يف
ٍ
ٍ
ّ
املجموعة ال�شعر ّية:،
يح �ساقانِ �شائلتان
( لل ّر ِ
كتف ُ
ويل ٌ
مائل).
ويقول:،
( �ضريرانِ ْ
مل ير�شداين �إىل مبتغايَ
باح
ال�ص ُ
ّ
امل�ساء ّ
ال�ضرير.).
وهذا
ُ
طي جمموع ِت ِه ّ
َ
لتتوالدَ
ال�شعر ّي ِة
وتتكاثف
َّ
ٌ
ٌ
���ح� :،أرج��وح��ة ل��غ�� ّزة� ..أرج��وح��ة..
الأراج���ي ُ
أرج���وح���ة ل��ل��� ّ��ض��ب��اب ..و�أرج���وح ٌ
ٌ
���ة
ل�� ّل��ي��ل� ..
ليختتم ّ
أرجوحة
أراجيحهُ ب�
اعر �
للغروب..
ٍ
َ
َ
ال�ش ُ
ُ
أخرية ،يقول فيها:،
� ٍ
ُ
(تابوت امل ّي ِت �أرجوحة.
�أحال ُم الأحياءِ �أراجيح.).
كلمة� ،س�أقو ُلها� ،أنيّ �أع ُ
��رف
و�إذا ك��انَ من ٍ
ُ
ه��ذا ال ّ
بح يف
�����ش��اع�� َر كما �
أع���رف جن��م َ��ة ّ
ال�ص ِ
ُ
(ب��� ُ
��س��ط�� َو ْي�� َر) .يف لغ ِت ِه رق��رق��ة امل��ي��ا ِه ..ويف
�����س��واق��ي ..ويف �شاعر ّي ِت ِه
�صو ِت ِه اح��ت��دا ُم ال ّ
ُ
بيت
هدير الأنهار..
ي�سوق خيا ُلهُ النّجو َم �إىل ِ
ُ
البال ..قري َر العني.
ناعم ِ
ٍ
الق�صيدة َ

نهر الرواية
العذب

منذ ق���ر�أت «مو�سم الهجرة �إىل
ال�شمال» ،للطيب �صالح قبل ثالثني
عاما ،و�أنا ب�صحبة بطلها م�صطفى
�سعيد ،نفرتق ثم نلتقي ،ويف كلّ
�سرا من �أ�سراره التي
مرة �أكت�شف ّ
ّ
تده�شني ،وت�ضيء زاوية من تلك
الزوايا املعتمة يف النف�س الب�شرية.
�ش�أنه يف ذلك �ش�أن �أبله دو�ستويف�سكي،
وماكبث �شك�سبري ،وف��او���س��ت غوته،
ودون كيخوته �سرفانت�س.
مل ت�شغلني �أط���روح���ة ال��رواي��ة
التي اختزلت اخ��ت��زاال تب�سيطيا يف
« املواجهة �أو ال�صراع ب�ين اجلنوب
وال�شمال �أو ال�شرق وال��غ��رب» .فهي
�أبعد ما تكون عن رواية الأطروحة،
�أو ال��ف��ك��رة� .إن��ه��ا رواي���ة ال�شخ�صية
ال�تراج��ي��دي��ة الإ���ش��ك��ال��ي��ة بامتياز.
رواي���ة جتمع �إىل عمق م�ضامينها،
وت���ن��� ّوع بيئاتها ،وت�����ص��ادم م�صائر
��ن ال��روائ��ي
�شخ�ص ّياتها� ،سحر ال��ف ّ
ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ح���داث���ة ال��ت��ق��ن��ي��ات،
وتعدد الأ�صوات والنربات واللهجات
ّ
واخلطابات االجتماعية والإثنية
والإيديولوجية يف زمن ما�ض م�ستمر
حتى يومنا هذا.
فيما ك��ان��ت ال��رواي��ة العربية
تعي�ش خم��ا���ض ال��ت���أ���ص��ي��ل��� ،ص��درت
«مو�سم الهجرة �إىل ال�شمال،»1966
لتنقلها �إىل �آفاق التجديد والتجريب
يف الأ�ساليب والتقنيات الفن ّية .فكانت
بحق ج�سرا بني ما�ضيها وحا�ضرها،
ون��ق��ل��ة مهمة يف م�����س��اره��ا وت��ط��وره��ا
الإبداعي .فقد ا�ستثمر الط ّيب �صالح
موهبته وثقافته الرتاثية الوا�سعة
وخربته بالرواية الغربية احلديثة
يف حياكة ه��ذه ال��رواي��ة ،فتخلّقت
عربي الوجه واليد
بف�ضله ن�سيجا
ّ
والل�سان.
وميكن للدار�س �أن يعاين حداثة
تعدد
ال�سرد فيها عرب االتكاء على ّ
ال����رواة ،حيث جن��د راوي�ي�ن رئي�سني
هما الراوي املحوري العائد من غربته
للتّو ،الذي ينه�ض ال�سرد على ل�سانه
ب�ضمري امل��ت��ك�� ّل��م متوجها �إىل متلق
مفرت�ض « :عدت �إىل �أهلي يا �سادتي
بعد غيبة طويلة� ،سبعة �أع��وام على
وج��ه التحديد  ،كنت خاللها �أتعلم
يف �أورب����ا ���ص  .»7وال�����راوي ال��ث��اين
م�صطفى �سعيد العائد من لندن قبل
يتحدث ب�صيغة املتكلّم
�سنوات ،الذي
ّ
�أي�ضا خماطبا ال��راوي الأول�« :إنها
ق�صة طويلة .لكنني لن �أقول لك كل
ّ
تهمك
��ن
ل
التفا�صيل
وبع�ض
��ش��يء.
�
ّ
كثريا ،وبع�ضها...املهم �أنني كما ترى
ول��دت يف اخلرطوم �ص .»21وما بني
الراويني وعرب تناوبهما يظهر رواة
�آخرون ير�سمون �صورة م�صطفى �سعيد
التي تبدو متناق�ضة ما بني الوطنية

والعمالة ،والغنى والفقر ،والعربدة
�سرع
وااللتزام .وهذا
ّ
التعدد للرواة ّ
من وترية ال�سرد ،ون�أى به عن الرتابة،
و�أتاح للقارئ معرفة ال�شخ�صيات عرب
وج��ه��ات نظر م��ت��ع ّ��ددة ،وب��ع��ي��دة عن
تدخل امل�ؤلف ال�صريح �أو ال�ضمني.
ّ
تعدد ال���رواة يوظف
و�إىل جانب ّ
امل���ؤل��ف ال�ضمني امل��ف��ارق��ات الزمنية
عرب تقنيات اال�سرتجاع واال�ستباق
والتذكّر والتداعيات ،مازجا بذلك
متعددة تبد�أ من
بني �أزمنة و�أمكنة
ّ
احلا�ضر �إىل املا�ضي ،ومن املا�ضي �إىل
احلا�ضر يف ح��رك��ة متناوبة .وه��ذا
اللعب الزماين املكاين ي�ستدعي انتباه
القارئ ،وي�ش ّوقه لتت ّبع م�صائر وحركة
�أبطاله من جهة ،ويخرج بالربنامج
ال�سردي من �سياق احلبكة التقليدية(
ب��داي��ة ـ ع��ق��دة ـ نهاية) �إىل ف�ضاء
احلبكة املت�شظ ّية التي يلملم خيوطها
القارئ وين�سجها يف خم ّيلته ووعيه
وذائقته.
وال ي��ت��وان��ى امل���ؤل��ف ال�ضمني عن
توظيف بع�ض امل��ف��ردات والأ���ش��ع��ار
���ج���ن ال�����س��رد
ال���ع���ام���ي���ة ال���ت���ي ت���ه ّ
باللهجة ال�سودانية املحل ّية وتظهر
خ�����ص��و���ص��ي��ة ال��ب��ي��ئ��ة االج��ت��م��اع��ي��ة
وال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ل��غ��وي��ة م��ن خاللها،
مثل :القرم�صي�ص� ،شفخانة ،لوري،
درك�سون� ،إي�ش.
�إن رواي����ة ال��ط�� ّي��ب ���ص��ال��ح جتمع
�إىل عمق م�ضامينها ،وتن ّوع بيئاتها،
وت�صادم م�صائر �شخ�ص ّياتها ،مغامرة
الفن
ال��روائ��ي املبدع املتفرد ،و�سحر
ّ
الروائي القائم على حداثة التقنيات،
وتعدد الأ�صوات والنربات واللهجات
ّ
واخل��ط��اب��ات االجتماعية والإثنية
والإيديولوجية يف زمن ما�ض م�ستمر
ت�ستمد
حتى يومنا ه���ذا .وم��ن هنا
ّ
بريقها وحداثتها و�أهم ّيتها ،وقدرتها
على �إثارة الأ�سئلة التي ما زالت تبحث
عن �إجابات داخلنا وداخ��ل جمتمعنا
وعاملنا حتّى اليوم.
ويكفي الط ّيب �صالح �أنه حا�ضر فينا
ومعنا طاملا م��ا زلنا نرت�شف م��ن نهر
روايته العذب ،وملّا نرت ِو بعد .ف�سالما
له ولروحه التي ت�سكننا.

قضايا وآراء
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• د .م�صطفى العبد اهلل الكفري
ي�����درك ال���ع���امل ج���ي���د ًا ان ال��ع��م��ل
حم��ور �إع��م��ار االر����ض ،والعمل ( العقل
وال�سواعد) هو القوة املحركة لعملية
الإنتاج ،والعمل والإنتاج املادي هو �سر
وج���ود االن�����س��ان وا���س��ت��م��راره ف��وق هذا
الكوكب .ال تنه�ض امة �إال بالعمل ،وال
يتحقق التطور والتنمية �إال بالعمل ،وال
ترتقي االن�سانية �إال بالعمل ،وملا كان العامل
هو حمور العمل الأ�سا�سي ،فالعامل هو �صانع
كل تقدم ،وهو الذي يحتفي العامل به يف يوم
اقرته �أمم االر���ض كلها ع��رف بيوم العمال
العاملي ( عيد العمال العاملي ) ،اعرتاف ًا باهمية
العامل والعمل ،ودوره يف اثراء الوجود بكل
منتج جديد ومفيد.
بد�أت فكرة « عيد العمال» يف �أ�سرتاليا:
ب��د�أت فكرة «ي��وم العمال �أو عيد العمال»
يف �أ�سرتاليا ،عام  .1856وانت�شرت الفكرة
يف جميع �أنحاء العامل ،ومت اختيار الأول من
م��اي��و�/أي��ار لي�صبح ذك��رى لالحتفال بحلول
ال��دول��ي��ة الثانية لال�شخا�ص امل�شرتكني يف
ق�ضية هامياركت عام 1 .1886
يف احل���ادى ع�شر م��ن نوفمرب  1887نفذ
حكم الإع����دام يف �أرب��ع��ة م��ن ق���ادة العمال
الأمريكيني هم � :أوج�ست �سبينز و�أدول��ف
في�شر وال�برت بار�سونز وج��ورج اجنيل .ويف
الوقت الذي كان اجلالد الأمريكي ينفذ حكم
الإعدام باوج�ست �سبايز احد العمال املحكوم
عليهم باالعدام ،كانت زوجته تقر�أ خطاب ًا
كتبه زوجها البنه ال�صغري جيم يقول فيه:
( ولدي ال�صغريعندما تكرب وت�صبح �شاب ًا
وحتقق �أمنية عمري �ستعرف مل��اذا �أم��وت...
لي�س ع��ن��دي م��ا �أق��ول��ه ل��ك �أك�ث�ر م��ن �إن��ن��ي
بريء ...و�أموت من �أجل ق�ضية �شريفة ولهذا
ال اخاف املوت وعندما تكرب �ستفخر بابيك
وحتكي ق�صته ال�صدقائك ).
يف ع��ام � ،1889أَع��ل��ن م���ؤمت��ر الأح���زاب
اال�شرتاكية العاملية ال��ذي ُعقد يف باري�س
ت�أييده ملطالب حركة العمال يف الواليات
املتحدة الأمريكية التي نادت بتحديد وقت
العمل بثمان �ساعات فقط .واختار امل�ؤمتر
�أول مايو ـ �أي��ار  1890لتنظيم مظاهرات
ت�أييد ًا لهذا القرار .ومنذ ذلك التاريخ �أ�صبح
الأول من مايو � /أيار �إجازة با�سم عيد العمال
يف كثري م��ن دول ال��ع��امل .وت��ق��وم احلكومات
واحت��ادات ونقابات العمال ومنظمات العمل
بتنظيم ا�ستعرا�ضات و�إلقاء خطب و�أمناط
احتفالية �أخرى فيه تكرمي ًا للفئات العاملة
واملنتجة .وكان لهذا اليوم �أهمية خا�صة يف
الدول اال�شرتاكية وال�شيوعية.
حادث �ساحة هامياركت:
حادث هامياركت كان م�صدر ًا لغ�ضب النا�س
يف خمتلف �أرجاء العامل .يف ال�سنوات التالية،
ظلت ذك��رى «�شهداء هامياركت» يف الذاكرة
�ضمن العديد م��ن الإج����راءات واملظاهرات
اخلا�صة ب��الأول من مايو .ق�ضية هامياركت
نتيجة لال�ضراب العام يف كل من �شيكاغو،

�إل��ي��ن��وى ،وال���والي���ات املتحدة التي ���ش��ارك
فيها ع��م��وم ال��ع��م��ال ،واحل��رف��ي�ين وال��ت��ج��ار
واملهاجرين2 .
كان عمال �شركة «ماكور مي�سك « ل�ل�آلآت
ال��زراع��ي��ة م�ضربني ع��ن العمل منذ �شهور
ب�سبب تخفي�ض الأج���ور ،ثم جتمعوا �أم��ام
امل�صنع و�ألقى �أحد القيادات العمالية البارزة
«�أوج�����س��ت �سبانيز» خطاب ًا و�أث��ن��اء �إلقائه
اخلطاب ،اند�س عدد من عمالء �صاحب امل�صنع
وا�شتبكوا بعنف م��ع العمال  .و�سرعان ما
تدخلت قوات ال�شرطة فقتل عامل من العمال
امل�ضربني  .ويف ال��ي��وم ال��ت��ايل عقد العمال
م�ؤمترا يف ميدان عام باملدينة لالحتجاج على
وح�شية ال�شرطة  .وقد بد�أ امل�ؤمتر بح�ضور
نحو  1300عامل وك��ان عمدة املدينة قد
ح�ضر ج��زء من امل���ؤمت��ر ثم ان�صرف بعد �أن
اطم�أن على �أن الو�ضع الأمني حتت ال�سيطرة
ولكن عندما �أعلن الزعيم العمايل �صمويل
فيلدن اخ��ت��ت��ام االج��ت��م��اع اقتحمت ق��وات
ال�شرطة امل�ؤمتر وبد�أت ت�أمر بف�ضه و�سرعان
م��ا حت��ول الو�ضع �إىل مواجهات دام��ي��ة بني
العمال وال�شرطة قتل فيها �أربعة من العمال
و�أ�صيب مائة يف حني قتل �أي�ضا �سبعة من
رجال ال�شرطة.
يف �أعقاب احلادث الذي فتحت فيه ال�شرطة
النار على �أربعة من امل�ضربني فتم قتلهم يف
�شركة ماكورمي�سك للح�صاد الزراعي ،وجتمع
ح�شد كبري من النا�س يف اليوم التايل يف �ساحة
هامياركت .وظل احلدث �سلمي ًا �إىل �أن تدخلت
ال�شرطة لف�ض االحت�شاد ،ف�ألقى جمهول
قنبلة و�سط ح�شد ال�شرطة .و�أدى انفجار
القنبلة وتدخل �شرطة مكافحة ال�شغب� إىل
وفاة ما ال يقل عن اثني ع�شر �شخ�ص ًا بينهم
�سبعة من رجال ال�شرطة3 .
تلى ذلك حماكمة مثرية للجدل ،حيث متت
حماكمة ثمانية من املدعى ب�سبب معتقداتهم
ال�سيا�سية ،ولي�س بال�ضرورة عن �أي تورط يف
التفجري� .أدت املحاكمة يف نهاية املطاف �إىل
�إعدام �سبعة من القيادات العمالية4 .
�أ���ص��ب��ح الأول م��ن م��اي��و اح��ت��ف��ا ًال دول��ي�� ًا
ل�ل�اجن���ازات االج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة
للحركة العمالية .وعلى الرغم من �أن الأول
من �أيار/مايو ،هو ذكرى حادث وقع يف الواليات
املتحدة ،ف�إن الكونغر�س الأمريكي  قد خ�ص�ص
الأول من مايو�/أيار كيوم للوفاء عام ،1958
نظر ًا للتقدير الذي حظى به هذا اليوم من
قبل االحتاد ال�سوفييتي5 .
و�شهد �أول مايو � /أيار يف عام � 1886أكرب
عدد من الإ�ضرابات العمالية يف يوم واحد
يف تاريخ الواليات املتحدة الأمريكية ،حيث
و�صل عدد الإ�ضرابات العمالية التى �أعلنت
يف ه��ذا اليوم ح��وايل خم�سة �آالف �إ�ضراب
وا�شرتك يف املظاهرات � 340ألف عامل وكان
ال�شعار املطلبي امل�شرتك لأح��داث هذا اليوم
هو« :من اليوم لي�س على �أى عامل �أن يعمل
�أكرث من � 8ساعات» .وتظاهر عمال مدينة
�شيكاغو احتفا ًال بعيد العمال يف �أول مايو /

�أيار لتخفي�ض �ساعات العمل وكان �شعارهم( :
ثماين �ساعات للعمل  -ثماين �ساعات راحة -
ثماين �ساعات للنوم).
دور احلكومات جتاة العمال وحقوقهم:
دور احل��ك��وم��ات جت��اة ال��ع��م��ال �أن ت�صون
حقوقهم وتوفر لهم و�سائل العمل والراحة
وال�صحة وان ت��رع��اه��م وت���ؤم��ن لهم حياة
كرمية ،ت�أمن لهم �ضمان �صحي مميز حتى يظل
العامل ن�شيط ًا وحيوي ًا ،وال بد للدول ان تبني
امل�صانع وال�شركات وامل���زارع .وك��ل عامل يف
�سواء كان مديراً� ،أو عاملاً ب�سيط ًا.
عمله منتج
ً
فرقي الدول من رقي العمال وا�ستمرار العمل.
والت�أهيل والتدريب وامل�ساعدة على الفهم
والإداراك ي�ؤدي اىل الأبتكار والتقدم دائم ًا.
والبد من ال�سعي لإعطاء العمال حقوقهم ومن
�أهمها:
حق العامل يف احل�صول على حقوقه التى
ا�شرتطها �صاحب العمل ،وخا�صة حق العامل
يف الأجر.
حق العامل يف عدم االره��اق ارهاق ًا ي�ضر
ب�صحته �أو يجعله عاجز ًا عن العمل.
حق العامل يف اال�ستمرار يف عمله ما دام
قادر ًا على االنتاج.
حق العمل يف املحافظة على كرامته.
حق العامل يف ال�شكوى وحقه يف التقا�ضي.
حق العامل يف ال�ضمان.
حق العامل يف املرتب التقاعدي.
�أهمية االعتماد على العمال ال�سوريني:
ي�����ش��ارك ع��م��ال ���س��وري��ة وال��وط��ن العربي
�أقرانهم من عمال العامل احتفالهم بيومهم
امل��ج��ي��د ،ت��ق��دي��ر ًا وع��رف��ان�� ًا للجهود اخل�يرة
املخل�صة التي يبذلها العمال يف �سبيل حتقيق
التنمية ال�شاملة وحتقيق الرفاه لأ�سرهم
واملجتمع واال�ستقرار للوطن .يف الأول من
مايو � /آيار من كل عام ومبنا�سبة عيد العمال
العاملي يحتفل العمال يف جميع �أنحاء العامل،
ترتافق االحتفاالت مع الأمنيات للمنتجني
الذين ي�ستحقون �أن نحتفي بهم ،ولتح�سني
�أو����ض���اع ال��ع��م��ال يف ���س��وري��ة ه��ن��اك بع�ض
االقرتاحات للمناق�شة:
تعديل ق��ان��ون العمل مب��ا يحقق م�صلحة
العمال ب�شكل �أف�ضل.
تثبيت العاملني بنظام املياومة والعقود
كافة الذين اثبتوا كفاءتهم يف العمل.
رف��ع احل��د االدن��ى لالجور مبا ال يقل عن
 150دينار ًا �شهري ًا.
تخ�صي�ص ن�سبة ال تقل عن  5%من ارباح
ال�شركات �سنوي ًا لتوزيعها على العمال.
امل��ط��ال��ب��ة ب��ف��ت��ح ب��ن��ك خ��ا���ص بال�ضمان
االج��ت��م��اع��ي ،وت�سليف امل�شرتكني قرو�ض ًا
مي�سرة لغايات اال�سكان.
تخفي�ض �سنوات اخلدمة لغايات تقاعد
ال�ضمان االجتماعي للعاملني يف املهن اخلطرة،
مثل العاملني ق��ط��اع ال��ك��ي��م��اوي��ات ،مناجم
ال��ف��و���س��ف��ات ،وم�����ص��ان��ع اال���س��م��ن��ت وغ�يره��ا.
واعتبار �سن تقاعد التقاعد  55عام ًا.
الزام ا�صحاب العمل بايجاد انظمة للت�أمني

ال�صحي للعامل وافراد ا�سرته اثناء اخلدمة،
وللعامل وزوجته بعد التقاعد.
تخفي�ض �ساعات العمل الر�سمية للعاملني
اىل � 40ساعة عمل ا�سبوعي ًا ب��د ًال من 48
�ساعة.
مطالبة ا�صحاب العمل ب�صرف مكاف�أة نهاية
اخلدمة للعمال.
مطالبة احلكومة بالزام القطاع اخلا�ص
بعطلة يومني يف اال�سبوع.
عقد دورات م�شرتكة الدارات ال�شركات
وال��ن��ق��اب��ات ال��ع��م��ال��ي��ة يف جم���ال الثقافة
العمالية ،باعتبار اجلميع �شركاء يف التنمية.
رفع االج��ازة ال�سنوية خا�صة للعاملني يف
املهن اخلطرة اىل  30يوم ًا �سنوي ًا.
تخ�صي�ص �صفحة ا�سبوعية خا�صة ب�ش�ؤون
العمال يف ال�صحف اليومية.
الإهتمام �أكرث ب�ش�ؤون املر�أة العاملة ورعاية
�ش�ؤون املر�أة يف العمل.
وت��ب��دو �أه��م��ي��ة االع��ت��م��اد ع��ل��ى ال��ع��م��ال
ال�سوريني يف تنفيذ خمتلف امل�شروعات يف
املرحلة القادمة مرحلة �إع��ادة الإعمار يف
خمتلف املجاالت ،البنية الأ�سا�سية والزراعة
والإ�سكان والطاقة وال�صناعة وكافة جماالت
ىالإن���ت���اج ،يف ظ��ل �ضغط ال��ف�ترة الزمنية
ال�لازم��ة لتنفيذ ه��ذه امل�����ش��روع��ات ،وال بد
من متابعة الأع��م��ال وامل�شروعات التي يتم
تنفيذها يف كافة املحافظات ب�شكل يومي
للوقوف على حجم العمل الذي يتم �إجنازه.
�أن م�شروعات �إع���ادة الإع��م��ار ال��ت��ي �سيتم
تنفيذها بعد عودة الأمن واال�ستقرار ل�سورية
يجب �أن تكون منوذج ًا مل�شروعات التنمية
ال�����ش��ام��ل��ة ،وت�سهم يف ال��ن��ه��و���ض ال��ع��م��راين
والتو�سع احل�ضري وت�شمل ك��اف��ة جم��االت
الإن��ت��اج .حتية حمبة وتقدير و�إك��ب��ار لليد
املنتجة لعمال �سورية وعمال العامل.
العمل والعمال حمور �إعمار الأر�ض ،وال
تنه�ض �أمة �إال بالعمل.

 - 1روزا لوك�سمبورغ ،ما هو �أ�صل االحتفال
ب� � � � � � ��الأول م� � ��ن �أي� � � � � ��ار  /مايو؟Sprawa .
Robotnicza، 1894
Green, James (2007). “A - 2
Storm of Strikes”. Death In the
Haymarket: A Story of Chicago,
the First Labor Movement
and the Bombing that Divided
Gilded Age America. Anchor.
.pp. pg. 163. ISBN 1400033225
 - 3امل�صدر ال�سابق.
 - 4امل�صدر ال�سابق.
� - 5أ�صل االحتفال ب��الأول من �أيار/مايو يف
�شيكاغو.
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فرا�شة َّ
النار
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-1� ...إليها  ...تلك الفرا�شة التي
تحُ ّوم يف التفكري  ...ب�ضراوة !!؟
 حممود -• ...عمري على التفكري عا�ش،
فكيف بي
ري !!؟
�أُلغي هَ وايَ  ،مبتعةِ التَّفك ِ
تاحني
هي نب�ضة القلب التي تجَ ُ
ري
بهديرهاَ ،و َ�ضرا َو ِة التَّعب ِ
ٌ
رع�شة ت�سري ب�صدري ،مثلما،
هي
أنغام دفق ُ�شعوري
ت�سري ِب َي ال ُ
فوق الو�سادة خافقي �أَ ِر ٌق ،كما،
ج��م��ر ال��ق�����ص��ي��دة ُ ...م��ل��ه��م��ي،
ون�صريي
ريين،
ت�أتي فرا�شات امل�ساءِ ُتث ُ
َ
وفوق َ�سريري
نام ل ِْ�ص َق دمي،
و َت ُ
َحتَّى �إذا اكت َم َل اله ُ
ِالل َق�صيدَ ًة،
ِناء  ...بن�شو ِة املخمو ِر !!!
ُجنَّ الغ ُ
•••
�أنغا ُم  ،ع�شتُ كطائ ٍِر ،يف غربتي
ُ
ثرثرات ُطيوري
وحدي؛ وحويل؛
يل يف بال ِد اهللَِ ،ن ْه ُر ق�صائ ٍِد،
َي�����س��ري ،ويل َ ...و ْر ُد ال ُّ��رب��ا
ُجمهوري
َ
َ
�����رف َج�� ْم َ��ر
�أن���ا َم ْ
���ن َج��ع��ل��تُ احل ْ
مواقِ دي
ل ِأح َّبتي ،وال َّن ْب َ
�ض َ ...مدَّ ُج�سوري
ف�سلي فل�سطني التي يف خافقي
ري !!؟
من كان مثلي را ِئ َع ال َّت�أث ِ
•••
ال�صبايا ...
هي ها هُ نا َ ...ق َم ُر َّ
يف َدمي
َو َم ُ
الك روحي ،وانبثاقُ زُهوري
من ُك َّل ُج ْر ٍج ثائ ٍِرَ ،و ُمقا ِو ٍم،
�أ َو َل�������س���تِ مِ���نّ���ي ���َ ...ص��ب�� َوت��ي،
و�ضمريي !!!
�أَوَل�ستِ يف َو َطنَ ال ُعروبَةِ َو ْر َدةً،
َظ����لَّ����تْ تجُ����������ا ِو ُر ،يف ال����ب��ل�ادِ،
ُجذوري!!؟
يا�سم ٌ
ني عات ٌِب،
بيني
ِ
وبينك َ
ونهر من َد ٍم َمهدو ِر
َعنَّاٌ ،
ب�سحر ُح�ضورهِ،
آتي
ل
ا
�أنتِ ال َغدُ
ِ
َ
َ
َ
والفجر ،يف �أل ِق الغدِ املنظو ِر
ُ
•••
يح ُح ْل َو �سالمنا
الر َ
وحدي �أبثُّ َّ
للأهلِ  ،حيث هُ موَ ،و ُحزْ نَ الدُّ و ِر
ولري�ش ُع�صفو ٍر َي ُخ ُّط ر�سائ َِل �أل
ِ
منفى ،تحَ ِ َّي َة َ
ذلك ال ُع ْ�صفو ِر
للغائب َ
ني من الأَ ِح َّبةِ � ،أينما
كانوا هُ َ
ناك ِ ...ب َغ ْي َه ِب الدَّ ْيجو ِر
اخليام على النَّوى َم ْه ٌ
ُ
مومة
حيث
ُ
مل املهجو ِر
واللَّ ْي ُل �َ ...ص ْمتُ العا ِ
وبق َّي ٌة م َنّي ُ ...تال ِز ُم َو ْعدَ ها
��ب ...
��اج  ...املُ��تْ�� َع ِ
ع��ن��د ال َّ
�����س��ي ِ
املكْ�سو ِر
•••
َ�سبعونَ عام ًا عند َك ْعبَةِ َو ْعدِ نا
رير
يف ظِ َّل َو ْع ٍد كاذ ٍِبَ ،و َم ِ
�أر�أيتِ ِحدَّ َة ما َت ُبثُّ م�شاعِ ري
ال�سو ِر
عند الغِناءِ  ...على ُبكاءِ ُّ
إليك ر�سائلي
هذا �أنا َو ْحديِ � ،
وطن َا ُيقا ِو ُم يف نزيف ُ�سطوري
ني التي
ُبثّي ن�شيدي يف املَالي ِ
عا�شت على ُح ُل ِم ال َغدِ املَنْظو ِر

ٌ
زهرة الأفق
جانب من ِ

ق�صيدتان

• زياد كرباج

• �صفاء فرحان ال�شمندي

�أغـنـيـتي

• حممود حامد

شعر

ك�أنـّني
ّ
ع�شب الرباري
ال�ضائعة من
ِ
ُ
ت��رك�����ض ع���ي���ونُ غ��زاالت��ي
الـتـّائهة
ب�صوتي العالقُ باخلزامى
َ
َ
وح داخلي
ُيع ّب ُئ زجاجة ّ
الـر ِ
َ
خطاك
ترق�ص على وق ِع
ُ
جم
ال�سـائـرة حتتَ �ضوءِ الـنـ ّ ِ
ّ
وعلى تخو ِم الغما ِم املُ�صفّى
ال � ُ
ري
ري ٍ
نف�س هج ٍ
أملك غ َ
فهلاّ تقبلتها كقربان
من الأزاهري
ُ
تنبعث �أ�شواقي الدافئة
ُ
تلفك كذرا ِع ُح ٍّب حنونٍ
�أغنيات بتواقيع من القلب
املُحرتق.

ذكـريـات

كـم كانـتْ جـمـيـلة
ورائـعة احلياة
ال��ـ��ري��ح �صمت
ي��ح��ـ��ر ُك
ّ
ّ
ّ
ال�شـعور
ُ
امل�سرت�سل يف املوت� ..أنا
زم���ردت���ـ���ان يف
وال���ق���ات���ل ّ
وجهها
ر�أيتهما مت�سحانِ الأفق
م�����وج ال��ب��ح ِ��ر
ت�������ص���ارع���انِ
َ
وتقلبانني
كزورق َّ
ظل
ال�سـبيلِ
ٍ
َ
�سواء ّ
ٌ
عا�شق على الرملِ
َ�صدَ فة بال ل�ؤل�ؤة
�سلباين حدّ النظر امل�ستقيم
يغمرين الأفق بهدوء
� ُ
أر�ض وجه ًا ..و�آخر
أدرت لل ِ
للبحر
ُ
يخلط لونَ املناديلِ الباكية
يف �صد ِر املوج.

�أم ال�شهيد
•د .عي�سى دروي�ش
خلف عباءتها
		
مل تدخل مدر�سة
		�أو تتعلم عند ال�شيخات..
بل كانت ت�سمع من والدها
		�آيات الذكر فتحفظها عن ظهر القلب..
بد�أت يف ترتيب الأحرف يف قلم الفحم
و�صارت تقر�أ بع�ض الآيات..
�ش ّبت يف و�سط الأحرار..
وزادت فيها عزميتها..
وعاما بعد العام
تكتب� ..صارت تقر�أ..
�صارت
ُ
النا�س
�صارت مث ًالُ ..يحكى يف �سريتها بني
ْ
�أ�ضحت �أ ّم ًا..
والأم ال�صاحلة كالغر�س ال�صالح..
ال ينبت �إال الثمر الطيب
ً
راوية �صارت لل�شعر
وتنظم يف الوطن الأ�شعار..
ومات الزوج ..وظلت تعمل يف الأر�ض..
وترعى الأوالد
		
�ش ّبوا ،كربوا� ..صاروا رجا ًال..
وذات م�ساء..
ا�ست�شهد �أحد الأوالد
تبك
ظلت متما�سكة ..مل ِ
قالت يف و�سط النا�س...
هلل احلمد..
�أعطاين �شرف �شهادتهِ ..
فلريحمه اهلل
وليقبل ولدي بني ال�شهداء
ال�صوانْ ..
تقبع امر�أة �أ�صلب من حجر ّ

ٌ
مهداة �إىل روح �أخي غ�سان...
باكِر ًا
باكِراًَ ..ذهَ ْبتَ
الأَ ُ
مل
ال�صدْ ُ
مة
ّ
جاء ُة
ال ُف َ
ِب َكَ ..تدْ َف ُع
�إىل� ..أين!؟
املوتَ ،ت ْق َه َر ُه
يَدُ َك� ..أَ�صا ِب ُعها
َت ْن َه ُ
�ض
ُر ُ
مو�ش عين ْي َك
َ
َ
ت ْبت�سِ ُم
يَدُ َك� ..أَ�صا ِب ُعها
فر ُ�ش
�سالم ًاَ ..ت ُ
يَدُ َك� ..إىل �أعلى
ً
رايةَ ..تخْ فُقُ
ُ
املوت ..يا ُح ِّب َي
ُ
املوتَ ..ت ْق َه ُر ُه.
�أ ُّيها ِّ ..
الطف ُْل
الر ُج ُل
ّ
ال َغ َّ�سانُ
�إىل� ..أين!؟
أ�صدقاء
ُت ْله ُِم ال
َ
َر َمق ًاَ ..ر َمق ًا.
طِ ف ٌْل..
ُيو َلدُ الآنَ
َي ْل َم ُح َك
َم ْن يمَ ْ َ أُ
ل �أَ ْ�ض ُل َعهُ وطن ًا
ْمح َك.
َيل ُ
َم ْن يمَ ْ َ أُ
ل �أَ ْ�ض ُل َعهُ َر ْح َم ًة
ْمح َك.
َيل ُ
ها �إنَّ � ..أبا ذ ٍّر
ْمح َك.
َيل ُ
�سيح
ها �إنَّ  ..املَ َ
ْمح َك.
َيل ُ

ها �إنَّ � ..ضوء ًا
لاّ
يف اللاّ  ..يف ال نهائي
ْمح َك.
َيل ُ
َر ْقدَ ٌة..
غ�سانُ
هي  ..يا ّ
لي�ستْ  ..لي�ستْ َ
لك
ولو!!
�إىل� ..إىل �أين!؟
َن ْع ُ�ش َك ..ما عاد ج�سد ًا
�صفحاتُ ..ي ْ�ص ِب ُح.
ٍ
ُحزْ ن ًا
 مثلما هو الفَخْ ُر-ُتق َْر�أُ..
أطيب!!
النا�س ..ما � َ
ُ
�أَ َت ْ�س َم ُع !؟
ها �إنَّهم..
ُي ْر�سِ لو َنهُ َف ْوح ًا
َف ْو َح ال َكل ِِم
َن ْع ُ�ش َك..
قِ َيم ًاُ ..ي ْ�ص ِب ُح
�أَ َت ْ�س َم ُع!؟
ما �أَ َ�شدَّ � ..أنْ تُخْ َ�س َر!
ما �أ�شدَّ !
َث َّم َة الأُفْقُ
َث َّم َة ال َو ْجهُ
�إىل� ..أين!؟
َو ْج ُه َك..
�إذَْ ..ز ْه َر ًة
يُطِ لُّ
�إذْ ..زهر ًة
َي ْبقى..

ّ
الظ ُل ً
�ضوءا!..
•وليد جا�سم الزبيدي
لن ير ّد �س�ؤاال..
يكفي وجي ُب َك ْ
ً
َ
ربك راهبا خمتاال..
وغبطتُ �ص َ
ُ
ووجدت َ
نب�ض َك ال يطاو ُلهُ مدىً
ً
يتيهَ
دالال..
قد كانَ طفال كي
ال�ست َ
رغم �صروفها
ني َ
جاوز َتها ّ
َ
ّ
ال�سنونَ �سجاال..
فيك
ل
وتق
بتْ
ّ
راعت َْك يف حلباتها �أ�شجانُها
وت�صرمتْ حتى رمت َْك نباال..
ّ
غنّى وجي ُب َك والن ُ
مزاهر
ّياط
ٌ
وال�شوقُ َيفنى عل ًّة َ
ّ
وخباال..
تتخيرّ ُ الأحلانَ من نا ٍر كما
يتخيرّ ونَ �أ�سن ًّة ون�صاال..
َ
غرم
و ُت�شك ُّل الكلماتِ
زينة ُم ٍ
وحباىل..
وتقودُهُ ّن �أجن ًّة ُ
ُ
وله على ذكواتهِ
فت�سيل من ٍ
در ُر العيونِ وقدْ وهبتَ عياال..
ال�ست َ
ني لي َت َك ُكن َتها
جاو ْز َتها ّ
وم�ضيتَ فيها ما لقيتَ كالال..
اخلراب م�سافر ًا
رغم
ولكُن َتها َ
ِ
َ
َ
مددت حباال..
تلك الديا َر وقد
للو�صلِ مدّ تْ �أمنيا ُت َك ُحل َمها
ْ
حتى بزغْ تَ مع الزّ مانِ هالال..
كُنْ �أنتَ وحدَكَ �ضوءَها ونها َرها
ً
َ
وكفاك خوفا �أن تكونَ ظالال..

شعر

• �أنطون عازر
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قيامة وطن

َ
مقلتيك الليل راح ُ
مييل
يف
و ّلتْ �ستائره ملا بعد احلدو ْد
روح لها زمنٌ
وتهجدتْ ٌ
ّ
ً
َ
ومثقلة
�سارحة
جتوب الكون
ب�أ�سرا ٍر ت�ؤ ّرقها
تعود للأعماقْ
كي تقط َع الآالم
من �ش�أفتها
وبذور حقل املوت
اجلحيم
تحُ َرقُ يف
ْ
..................
النور ُيولدُ
من تراب العزّ
وانبثقتْ �أ�ش ّعتهُ
أرواح
من طهر � ٍ
ت�ش ّع مدى احليا ِة
ً
حمبة
فيذيبها عطر الربي ْع
يف جلّة الزمن اجلميل
..................

تن�شقّ من �أعطافها
�أحلان تنب�ض با�سمك
املعجون يف لغة احل�ضارة
ني
منذ �آالف ال�سن ْ
وهناك يف �أفق احليا ْة
وعلى جناح املجد
يعلو
َ
وارتقائك
من عل ّو َك
كلّ من مل�ستْ
َ
ن�سائمك العليلة
قلبه
�أو كان من ينبوع عزّ تك ارتوى
َ
املر�ص َع
و�سريفع
ال�سيف ّ
بالكرامة وال�شهامة
واخللو ْد
ما دام يف �شريانهِ
ٌ
نب�ض
�أو بعد �أن مت�ضي احلياة
وبعد �أن يفنى

ترتاق�ص الكلمات ولهى
فوق �أفئدة ال�شفاه

• جودي العربيد

•فاديا عي�سى قراجه

الوجو ْد

في يدي نجمة

ُح ُل ٌم �صاعدٌ يف يدي
ال�صدى
من
ِ
�شقوق ّ
ً
غيمة
و�أنا �أقتفي
حروف
من
ٍ
ال�صمتِ
ٍ
بكي�س من ّ
أعرف َ
كي � َ
الليل
غمام !..
ري
�ضيء بغ ِ
ٍ
كيف ُي ُ
الطريقُ حرونٌ
لدي �سوى
ولي�س َّ
ح�صى
كم�شة من
ٍ
ً
قد �أ�سلّي ف�ؤادي بها
حيث �أم�ضي بكلِّ اجلهاتِ
بهذا َ
الزحا ْم
اعذريني على �شغبي
مللت ال َ
اللحن
أليف من
قد ُ
ِ
ما قد تتاىل
على جمر ِة احل�سراتِ
الفحم
وما يف ال�صدور �سوى
ِ
ُ
قد �أ�شعلتْه
لفافات هذا ال�شتاءِ
بجمر اللئا ْم
ِ
يف يدي ُ
توليفة
بع�ض
ٍ
الخ�ضرا ِر ال�سنني التي

د ّورها جمذوب  ..ثم م�ضى
هي ب�ستان
ال حتلو للعا�شق
ل���ل���زارع  ..ل��ل��ق��اط��ف ..
لل�سارق
�إال هالهيل الر ّمان ..
ال يطفئ ظم�أ الروح
�إال ح��ل��م��ات جت���ري م��ن حتتها
�أنهار
الزمرد واملرجان
ّ
هي رق�صة مولوي ..
جتلّى
حتلّى
تخلّى
فغ ّيبه الدوران
ال �أن�س ّية  ..وال جن ّية ..
�سورة رتلها دروي�ش ..
حمرقة كتبها ديك اجلن
فكرة داعبها بهلول  ..وق ّبلها ثم
تو�سد حلمه
ّ
ونام
هي ت�ستقبل زوارها ككني�سة ..
كمعبد  ..كمئذنة
وتقول للنا�سك
اخلع نعليك
خد �سجادة
فرتابي ّ
ثغر عا�شقة بعد الذوبان
يقول الناظر �إليها
�أبد ًا يطري احلمام

ذهبتْ
ً
مر ًة
خ ّلفتْ يف فمي
غيمة ّ
فار�سمي حلمنا ..
ُ
يعرف َّ
�شط همومي
ووحدك
ِ
ُ
ويعرف كم �أرهقتني
ُ
أر�ض
غمامات � ٍ
هواك جبا ً
ال
حملت
ُ
ِ
ُت�س ّمى ال�ش�آ ْم
الل�صو�ص تناهَ وا �إليها
غري �أنَّ
َ
ري غطاءٍ
وقلبي بغ ِ
لتبقى غ�صون ُِك حب ً
ال
يو ّز ُع فوق جروده موتي
و� ُ
رمم وركا ْم
أوراقه ٌ
ُ
الف�صول
متر
يا �ش� ُآم ُّ ..
الغرباء
كما م َّر يف ح ّينا
ُ
ري ِك الآن
ومن غ ُ
يقلع َ
�شوك يديه
ُ
ب�شم�س يديه  ..وي�شرقُ
ِ
رغم احتدا ِم الظال ْم ..؟!

عا�شقان

•�آمال حمزة
ي�س�ألون �إذا ُكنّا
نهاب املوت
ُ
ماذا نر ّد
يف القولِ
ني ُيقال
ح َ
نهاب
�إنا ال ُ
َ
املوت
بل نحنُ يف �سجال
وجدال
ن�ساء خن�ساء نحن
ِع�صمِنا
يف م َ
�سوار احلقيقة
نقولها لهم
ور�ؤو�سنا ال َتنْحني
بل يزيدنا
�شموخ ًا وقوة
ُ�ضحي
نفتدي ون ّ

9
ت�شتعل الو�سائد ف��وق حرير
خمملها
كمارج من نار
هما عا�شقان .
حي
�ضمهما ٌّ
وجاءت ر�صا�صة
�أ�سالت
دم الر ّمان
يقول بهلول
ثم ينطوي على �شغفه ويهمهم
�أنا وهي
تراب
ماء
هواء
نار
يطري احلمام
ثم يغفو فوق وجع اجللنار
كغيمة مزن جاءها خما�ض
الر ّمان
�أنا وهي عا�شقان
يف ال�شارع ..عند ال�ساقية
فوق زفاف الورد
وموا�سم الأكفان
تراب
ماء
هواء
نار
�أنا وحم�ص عا�شقان

ي�س�ألونْ
الرجال
ن�سوة قبل ّ
لي�س م�ستحي ً
ال� ..إن ُكنّا هكذا
�صبايا
�شحنُ بالدفاعات
ُت َ
و�ساح الوغى
ُ
نا�شدات
�أطفالنا نر�ضعهم
احلليب
َ
ممزوج ًا بر�صا�ص البنادق
�شيوخنا �أبطال
�أ�شاو�س
يحملون البيارق فال فارقَ
كال�سيف و�أقوى
جميعنا نهوى
وطننا
وهم مازالوا
يبحثون وي�س�ألون َعنّا
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هكذا ي�صبح الألم ف ّنان ًا

•كنانة ونو�س
البكاء �صامتة كلّما ب��د�أ
اع��ت��ادت
َ
ب��ال��ك�لام ،تُ�����ش��غ ُ
ِ��ل نف�سها بتنظيف
ال�صحون تلميع ال��رف��وف وال��زواي��ا،
تن�سيق �أزه���اره التي يقطفها لها كلّ
ظهرية من ذلك الركن الذي مل يعلم به
�أحد با�ستثنائها خمافة �ض ّمه �إىل �سيا�سةِ
حد تفكريه.
الأر�ض املحروقة على ّ
ما زال��تْ تذكر قبل ت�سعة �أ�شهر كيف
تراكمت خطواته ال�صغرية معلنة �سعادته
التي ا�ستجلبته �إليها وهو يقول:
ـ ماما..؟ تعايل وانظري ماذا فعل اهلل
هنا؟!
مي�سك بيدها ويحاول �سحبها �إىل ذلك
امل��ك��ان ..تُلبي رغبته �إىل حيث يريد،
وتقف معه لتت�أمل �أزه��ار الربيع الناعمة
وه��ي متجمعة يف رك��ن �صغري وراء حائط
املنزل اخللفي.
ـ انظري ماما ..لقد �س ّورتها ب�ألعابي..
�س�أحميها و�أعتني بها.
تراقبها بجزءٍ من �سعادته بينما ينفرد
ذو الأعوام الأربعة ب�شرح ما فعل.
�أ ّما الآن ..فقد �أبدع الأ ُ
مل يف ت�أمني نف�سه،
وتعظيم �ش�أنه ،ال بل واتخاذه املطبخ مكان ًا
ّ
املف�ضلة،
خم�ص�ص ًا لراحته ،فيلهو بدميته
حيث يجعل �صوت �صغريها جهاز حتكم
بدموعها� ..أج���ل ..لقد اع��ت��ادتِ البكاء
�صامتة كلّما بد�أ بالكالم..
تتذكّر كل الأح��داث التي �أو�صلتها �إىل
ا�ست�ضافة الأمل يف مطبخها حني يناديها
ال�صغري( ..ماما)..
ـ ماما ..لقد جنحت ..انظري.
ُ
تراكمات
تلتفت �إليه بلهفةٍ وقد �أعمتها
ُ
الدموع ..تت�أمل �ضحكتُه التي كانت ـ بر�أيه
ـ وليدة �إجناز عظيم قام به منفرد ًا من دون
م�ساعدة اعتادها منها..
ي��رف ُ��ع لها ب��ك���أ���س احلليب ال���ذي �أخ��ذ
ين�سكب ع��ل��ى ط���ول ي���ده ،لي�س لأن���ه مل
ي�ستطع �إبقاءه بتوازن مت�سا ٍو ،و�إمن��ا لأن
مهتم مبا يح�صل
قوة �سعادته جعلته غري
ٍّ
لك�أ�سه فوق.
مبا لو ح�صل هذا قبل �ستة �أ�شهر لكان
الأمر عادي ًا وب�سيط ًا ،وال ي�ستحق كلَّ هذه
ٌ
�سعيدة ل ّأن
الفرحةِ  ..ولكن الآن� ..أه��ي
�صغريها خطا �أ ّول خطوةٍ نحو االعتماد
على النف�س؟ �أم � ّأن حزنها تكاثر لأنها
ارتطمتْ بالواقع املك�سور الذي قطع �آخر
�أملٍ يف �شفائه وعودته كما كان؟
يوقِ ظها �صوته جمدداً:
أرجوك ..توقفي عن البكاء.
ـ ماما؟� ..
ِ

قا�سم وا�سمعي ما
والآن ..تعايل يا �أ َّم
ٍ
قاله ال�صغري..
قالت لها جارتها �أم قا�سم قبل �أ ّي��ام يف
حدة �أملها:
حماولةٍ للتخفيف من ّ
ـ ال جتزعي� ..إنه ما يزال �صغرياً ..وال
يعلم ما يدور حوله ..فلتحمدي اهلل على
بقائه حي ًا وعودته �سامل ًا �إىل يديك..
تجُ يبه بقوة م�صطنعة:
ـ �أنا ل�ست �أبكي بني ..من قال �أنني �أبكي؟
وك�أنه ينظر �إليها ..ثم قال وهو يمُ �سك
بيدها:
ـ �أن���تِ تظنني �أين ال �أع��ل��م؟ ب��ل �أع��ل ُ��م
و�أعلم؟
ويزداد بكا�ؤها يف حني ت�ستعيدُ الوبيل
ُ
بذاكرتها قبل �ستة �أ�شهر مرت.
كان زوجها نا�شط ًا مهم ًا يف تلك الناحية
الفقرية التي تنتمي �إىل الدولة الأك�ثر
ب�أ�س ًا وقوة ،عندما طرق باب منزلها طرق ًا
ينبئُ بال�شر .يلمح �أبو كرمي عرب النافذة
عدد ًا من اجلنود الإ�سرائيليني وب�أيديهم
ر�شا�شات متجهة نحو ب��اب��ه ،يتجهزون
لإفراغ حمتوياتها يف ج�سد املحظوظ الذي

�سيفتح الباب.
ـ ال تفتحي.
يوقفها زوجها قبل و�صول �أ�صابعها �إىل
املقب�ض؟
ـ اهرب �أنت� ،س�أتد ّبر الأمر ،ال عليك.
ت�ساعد ُه يف الهرب من النافذة اخللفية،
ثم تنطلق لتفتح ،ت�سمع �أزي��ز الر�صا�ص،
وتراه يوقظ �صغريها من غفوته ،يرك�ض
لي�صبح وراءه��ا متام ًا ،وما �أن تفتح الباب
حتى تتوالها �ضربة ثم توقِ عها �أر�ض ًا مغمي ًا
عليها.
ُ
�صوت نف�سها املتعب �أيقظها من الثبات،
تنظر حولها وال جتد �شيئ ًا �سوى �إح�سا�سها
ب�أنها عارية بالكامل �إ ّ
ال من الدماء ،مك ّبلة
ال�سال�سل..
بكل �أنواع ّ
تعتد الن�ساء الفل�سطينيات �أن ي�س�ألن
مل
ْ
وه��ن بهذه احل��ال��ة ،ت�سمع
�صغارهن
ع��ن
ّ
ّ
�صوت ًا ذكوري ًا قوي ًا ينطق لغة ال�شتائم ثم
ٌ
�صوت ـ �أي�ض ًا ـ ذك��وري يتحدث بلغة
يليه
عربية حمطمة قائ ً
ال:
زوجك نطلقُ
�سراح
ـ � ْإن �أخربتنا عن مكان
ِ
َ
�صغريك.

جتيبه لي�س لإنقاذ �صغريها و�إمنا لتت�أمل
ر ّدات فعلهم التي طاملا �أ�ضحكتها:
ـ لقد هرب ،وال �أعلم �إىل �أين.
يتطاير �صراخهم ب�شتّى اللغات� ،إىل �أن
ت�ستقبل لطمة مل تُ��زد من �أوجاعها �أي
�شيء:
ـ ت��ك��ذب�ين��� ..س�نرى �إىل م��ت��ى �ستبقني
حامية لذلك املجرم ،و�سرنى �أي�ض ًا كم تبلغ
قدرتك يف التحمل.
ث��م ت�سمع بكاء �صغريها يقرتب �أك َ
�ثر
ف�أكرث.
ـ وك�أن ِّك ل�ست خائفة على ال�صغري؟
ويداعب وجهه
ثم ي�ستح�ضره �أمامها،
ُ
الناعم:
ـ راقبي جيداً..
ي��ح ّ��رك ي��ده اليمنى كتمرين ريا�ضي
ُي�سمع خالله طقطقة املفا�صل ثم يغر�سها
بعني ال�صغري والذي �سرعان ما تال�شى بني
يديه ،ميتلئُ املكانُ ب�صراخها:
ـ جبناء� ..أربعة رجالٍ بحجم اجلدران
الرابعة؟!
و�صغ ٌ
ري مل يتجاوز ّ
فلتذهبوا �إىل اجلحيم.
ـ �سنقتلع عينه الثانية �أمامك وبالطريقة
ذاتها حاملا ي�ستفيق� ،أخربينا عن مكان
زوج��ك و�أع��دك ب���أن يحيا طفلك قر�صان ًا
بعني واحدةٍ .
تب�صق عليه ثم تردد:
ـ ال تتفاءلوا كثرياً ،فال علم يل �إ ّ
ال مبا
قلته لكم.
ي��زداد الغ�ضب يف وجوههم املُهجنة ثم
يرمي الرجل بعني ال�صغري عليها ويقول:
ـ العني الثانية �ستجعلك تنطقني.
ما زال��ت تتذكر كل ج��زءٍ  ،كل تف�صيل
�صغري من ذلك اليوم ،حتى �أنها كانت على
يقني تام �أنهم قتلوا زوجها حلظة هروبه،
ال بل وتتخيل جثته مم��ددة ف��وق الركن
املخ�ص�ص لأزهار الربيع.
�أم�سكت وجه ولدها بني يديها ،و�أخذت
تت�أمل التجويفني اللذين كانا يح�ضنان
�أج��م��ل عينني ر�أتهما على الإط�ل�اق ،ثم
تدفع بدمعتني اجتازتا وجنتيها ب�صعوبة
لكرثة احلت والرت�سيب وتنوع الت�ضاري�س
التي جغرفها الأمل بري�شته ال�ساحرة
غ�صات،
عليهما ..ابتلعت ما تبقى لها من
ٍ
ً
التقاط ك�أ�س
مهنئة جناحه يف
وق��ال��ت
ِ
احلليب:
ـ �أح�سنت �صغريي� ,.أح�سنت.

قصة

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1592":الأحد 2018/5/27م  11رم�ضان 1439هـ

فقط �إح�سا�س جديد

11

•ربى من�صور
طوال جلو�سها مكثت حليمة �صامتة ..و�أمها تروي
عقد طالق عمتها �سهام ،هزت ر�أ�سهاـ �أك�ثر من مرةـ
بعدم اكرتاث .لقد كانت �شاردة تقلّب الوات�س بحرية
مل تعرف لها قراراً .يف احلقيقة كانت تتمنى لو تبقى
مبفردها لتبكي تبكي �إىل يوم القيامة.
منذ �شهر تقريب ًا و�شعور الظلم ال يفارقها .يف �أي
حلظة قد تغرق عيناها بالدموع� ،أو تبكي بحرقة �أمام
�أتفه �سبب.
كل ذل��ك يهون �أم��ام �سم الكره ال��ذي ب��د�أ يت�سلل �إىل
ف���ؤاده��ا ..و يطرق �أعماقها متبعرث ًا ح��ول �أي �شخ�ص
يزعجها.
طموحها الآن �أ�صبح بع�ض احليل ..بع�ض احليل فقط
لتطرد الكره ،وتخنق تلك احلاجة املتزايدة لالنفراد
بنف�سها بعيد ًا عن الب�شر.
هي �إن�سانة �أي�ض ًا ..يكربها الظلم كما يزعجها منعها من
العمل مهما كان تافه ًا.
نظرت �إىل �أمها بنظرات غائبة ،ثم ع��ادت وق��ر�أت ما
كتب على �صفحة الوات�س؛” نقابة احلرفيني تدعو
ال�سادة الأع�ضاء �إىل االجتماع اليوم يف ال�ساعة الواحدة
ظهراً.”...
لوهلة خيل �إليها �أنها ذهبت �إىل هناك ووقفت و�سط
القاعة ..ثم راحت ت�صيح �صارخة ب�أق�صى غ�ضبها  ”:لي�س
عد ً
ال ..ما ح�صل يل ظلم ال يحتمله �أي �إن�سان� ،أو ي�ستحقه
من ينب�ض قلبه باخلري وحب احلياة.
ما الذي ي�ضري يف �صنع الدمى؟.
لأين كنت �أعلم الن�ساء ذلك ،و�أ�ستثمر الوقت ال�ضائع
بهواية مفيدة ،نقلت �إىل �ضيعة نائية .ح�صل ذلك ب�سبب
�شكاوى �أزواج الن�سوة ،كما �أن مدير املدر�سة مل ي�ستو�ضح
ع ّما �أفعله معهن يف قاعة الدر�س �أثناء الفر�ص  ،ف�أبعدوين
�إىل احلدود الرتكية ..عوقبت من دون �أن �أ�ستجوب حتى!.
بذمتكم هل �أ�ستحق النقل؟”.
حني قر�أتْ حليمة الأمر الإداري ،اعتقدتْ �أن ثمة خط�أ
حدث! .كلمة طبعت �سهواً ،وزُج ا�سمها على غفلة �إثر �شرود
داهم املوظف امل�س�ؤول عن هذه املهمة.
�صحيح �أن ال�شكوى �أتت من �أزواج الن�ساء ،ثم امتدت �إىل
لكن مدير املدر�سة �صمت ومل يدافع عنها،
�إدارة احلرفّ ،
حني قر�أ الطلب.
كيف ح�صل ذلك؟ .تفانيها يف التعليم �ضاع ..حر�صها
على الطالب طار مع الرياح.
يا للغباء! ..ذات نهار ا�ستدعت الطالب يوم اجلمعة
و�أعطتهم در�س ًا لتقويتهم يف الفيزياء.
ال�شك هي تعي�ش يف دنيا الوهم  ..حلم �أحمق يطرق
ر�أ�سها لبناء الغد يف جمتمع �سطحي ال يرى �إال الظاهر.
فج�أة ،وهي تغلق هاتفها بدا لها ح�ضور االجتماع واجب ًا
 .على الفور ارتدت مالب�سها وخرجت.
لوهلة ت�أملت ال�سماء وفكرت يف اهلل؛ �سبحانه وتعاىل هو
عادل ،يحيط ب�أ�سرار الب�شر جميعهم وال ين�سى املظلومني
�أبداً ..حتى بعد املوت البد �أن ين�صفهم بحكمته املتماهية
يف الغيب ..يف هذه اللحظة �شعرت بالثقة وا�ستمدت قوة
من تفكريها باخلالق.
ملا دخلت القاعة كانت ن�صف املقاعد فارغة .ق�صدت

ال�صف الثالث ،وجل�ست �إىل �أق�صى اليمني قرب املمر.
ال تعلم �إن امتلأت املقاعد بعدئذٍ  ..كان مدير االجتماع
قد دخل ووقف على املن�صة.
ب�صوت خ�شن ونربة رتيبة قال:
ـ النقابة بيتنا جميع ًا .نحن �إخوة  ،ولكن جنهل �أحوال
بع�ضنا بع�ض ًا .علينا واج��ب��ات! �أج��ل .لكن لدينا حقوق
ً
حقيقة كيف يطالب
�أي�ض ًا .رمبا ن�صفكم يجهلها ،وال يعلم
بها؟ �أو متى تعود عليه بالنفع؟..
�صمت برهة ،ثم �أردف قائ ً
ال:
ـ الآن دوركم� .أي ق�ضية للنقا�ش !� .أي ا�ستف�سار! .نحن
هنا للحوار ومد العون.
ب�سرعة فائقة نه�ضت حليمة ،و قالت ب�صوت مرتفع:
ـ �أريد �أن �أعرف! هل اال�ستفادة من مزق القما�ش جرمية
تعاقب عليها النقابة؟� ..أريد �أن �أعرف! هل لأين علمت
الن�ساء �صنع الدمى بدل النميمة نُقلت؟.
غابت نظرات الرجل وهو يت�أملها �ساهم ًا .بعد قليل قال
بابت�سامة ملتوية:
ـ الب��د �أن يكون يف الأم��ر خط�أ م��ا .ع��ودي �إىل الأم��ر
ولكن قبل ذلك نامي جيداً..
الإداري واقرئيه جيداً..
ْ
غبار النعا�س مازال عالق ًا بعينيك يا �آن�سة.
قال اجلملة الأخرية من دون �أن ينظر �إليها ،ثم هز ر�أ�سه
م�شري ًا بيده �إىل �أحد اجلال�سني ،فوقف الأخري قائ ً
ال:
ولكن،
ـ بخ�صو�ص �إعانة الوفاة! .هي �ضرورية يف املوتْ .
�أال ن�ستحق �ضعفها يف احلياة؟.
�صوت مدير االجتماع ال��ذي ارتفع ب�إجابة يف احلال
 ،حتول لدى حليمة �إىل غمامة من الأ�صوات ..ما عادت
تدرك �أية كلمة مما كانت تقال.
وبينما وا�صل الرجالن الكالم ،وجتاذبا النقا�ش� .أح�ست
بر�أ�سها ينتفخ فج�أ ًة ،وخيل �إليها �أنه قد ينفجر يف �أية
حلظة متمزق ًا.
�إنها مهملة .يف قعر �إح�سا�سها ،كانت مقهورة ،مرتوكة
كبيت مهجور ال يطرق بابه �أحد .عوقبت عن غري وجه
حق ،وهي الآن معزولة متام ًا بال �سند ،تنتظر رحمة الرب
لين�صفها القدر.
فج�أة نه�ضت ..مل ت�أبه! طقطق حذا�ؤها �أو �شمر قمي�صها
�إذ علق طرفه مب�سمار ومتزق �أثناء نهو�ضها ..مل ت�أبه.
كهر حمبو�س يف زنزانة وجد خمرج ًا �أ�سرعت �إىل الباب
ودموعها تنهمر بحرقة.
غ�ضبها ان�سحل وتدحرج على الر�صيف وه��ي تخبط
الأر�ض بخطوات عاجلة ،قوية �أ�شبه بالدبك.
�أي�� ًا كانت املذيعة الأمريكية التي ،تذكرتها يف تلك
اللحظة تن�صح ال�شبان على �شا�شة التلفاز ،بك�سر الأغرا�ض
�أثناء نوبات الغ�ضب ،فلقد و�صلت البيت خالل ربع �ساعة �أو
�أقل .
و�سط ه��ذا الهياج املعنوي خلعت ح��ذاءه��ا على وجه
ال�سرعة ،ثم رمت حقيبتها على �أقرب كر�سي.
�أن تنزع الو�شاح �أو ت�صفق الباب� ،أب��د ًا مل ي�شغل بالها
�صياح �أمها � ،إذ جفلت على وق��ع ال�صوت امل��دوي للإطار
اخل�شبي.
من غري �أن تخلع مالب�سها �سوى احلذاء �أم�سكت جوالها
و�شغّلت اليوتيوب� ..إث��ر جولة بحث مل�ست �أغنية زياد

الربجي” �شو حلو حبيبي �شو حلو ..هالقمر �شوفو ما
�أجملو ”..وقد دهمتها رغبة مفاجئة بالرق�ص.
احلركات املتناغمة مع الأحلان املن�سابة بعذوبة رذاذ
املطرـ و�إن جاءت مرتافقة مع فو�ضى وثباتها املمتزجة
بالتلويح ـطردت من �أعماقها الغ�ضب.
هنيهات مرت ،و�أح�ست ج�سدها كعجينة تلتوي �ضمن
�سحابة من الن�سيم.
يف تلك الدقائق نبتت لديها �أفكار وامتدت وتبعرثت”.
جمرد حاملة ..تلك كانت ح�صتها من احلياة .لي�ست قوية
مبا يكفي لدحر الظلم ،وال متتلك من الأ�شياء الكثري..
لكن تالفيف دماغها والأع�صاب املتفرعة عنه �إىل �أنحاء
ّ
ج�سدها  ،رمبا لو ُربطت ل�شكّلت خيط ًا رفيع ًا رفيع ًا قد ميتد
حميط ًا مبجرة كاملة! ..وما �أدرانا باملخفي من �أج�سادنا يف
هذا الكون البالغ ال�ضخامة؟!.
الذكاء يف الت�أين والت�صميم ال الهدم والتك�سري .الفائدة
يف العمل النكران العالمَ .
النجاح والف�شل مثل النار يتبعهما دخان دوم�� ًا� .إن مل
ي�شعل املرء عود حطب ،لن يح�صد �أية رائحة �أو نتيجة
مهما كانت “.
هنا �أفعمت حما�سة.
جمدد ًا لوحت بيديها متموجة بهما نحو الأعلى ،ورفعت
ر�أ�سها ك�أنها تناجي اخلالق .بني الوثب والهرولة وامل�شي
ال�سريع وا�صلت احلركة ،ولكن ب�إح�سا�س جديد.
واحلما�سة ترتفع �أك�ثر ف�أكرث وت�شعل ج�سدها طاقة
ازدادت ن�شاط ًا.
حني انتهى الفيديو مل�ست ال�شا�شة ورفعت ال�صوت..
وحاملا ب��د�أت ت�سمع �أغنية” �شو حلو حبيبي ”..للمرة
العا�شرة حامت حولها فكرة واح��دة ؛ لن �أبقى جمرد
حاملة ..لن �أبقى جمرد حاملة.
ثم وقعت يف غرام �أفكار �أخرى وراحت ترددها ب�صوت
�أقرب �إىل ال�صياح  ”:لن �أ�سمح للحزن �أن يقيدين يف دنيا
الي�أ�س� .س�أرفع كتاب ًا �إىل ال���وزارة ،و�أ�شكو لهم ما جرى
وريثما ي�أتيني اجلواب �س�أعلم الن�ساء �صنع الدمى يف تلك
القرية النائية.
�أخط�ؤا �أم مل يخطئوا ..لن �أتراجع عن قراري هذا “.
هو �إح�سا�س خمتلف داهمها على نحو غام�ض� ..أجل كان
ممتزج ًا باحلزن لكنه امتلك جناحني ..وهكذا ا�ستمرت
ترق�ص وك�أنها حتلق يف ف�ضاء رح��ب ،مفعم بالتحدي
والإرادة والت�صميم.
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�أدب الأطفال..
ن�شر الكتب متزايد ..والمردود الثقافي متوا�ضع

• �إعداد وحوار� :سامر �أنور ال�شمايل
ت�����ص��درت ك��ت��ب الأط��ف��ال يف ال�سنوات
الأخ�ي�رة معار�ض دور الن�شر يف الوطن
العربي ،وتخ�ص�صت للمرة الأوىل دور
ن�شر ب��ه��ذا اجل��ن�����س ال���ذي ظ��ل من�سيا
لعقود .ولي�س خافيا �أن هذا االهتمام
ال��وا���س��ع بهذا اجلن�س الأدب���ي اجلديد
عربيا لي�س تربويا فح�سب ،بل ن�ش�أت
�سوق وا�سعة تتجه �إىل جذب القارئ ال�صغري.
ح����ول �أدب الأط����ف����ال وخ�����ص��ائ�����ص��ه،
وم�شكالته ،وواق��ع��ه ،وجهنا �أ�سئلتنا �إىل
نخبة من املخت�صني يف هذا املجال.
•••
الدكتور (هيثم يحيى اخل��واج��ة) الذي
كتب للأطفال الق�صة وامل�سرحية والق�صيدة،
�إ�ضافة �إىل كتبه النقدية عن �أدب الطفل،
ي���ؤك��د �أن لأدب الأط��ف��ال خ�صو�صية ت�أتي
من طبيعة ال�شريحة التي يتوجه �إليها هذا
اجلن�س الأك�ثر ح�سا�سية من بني الأجنا�س
الأدبية ،بو�صف �أن من يزاوله يجب �أن يكون
مربيا �أي�ضا ،فالقارئ ال�صغري يت�أثر مبا يقدم
�إليه دون ال��ق��درة على التمييز بني اجليد
وال����رديء�( :إن �أدب الأط��ف��ال �أدب �صعب
ويحتاج �إىل املبدع واملربي كما يحتاج �إىل
اخلربة واملقدرة� ،إذ لي�س من ال�سهل �أن ت�ضع
بني يدي الطفل �أدب ًا يف �أي نوع من الأجنا�س
يهدم بدل �أن يبني ،وي�شوه بدل �أن
الأدبية ّ
يغني وي�ثري ،فما القول يف ع��دم االهتمام
بال�شروط الواجب توافرها يف هذا الأدب؟
وم��ا القول يف �ضعف اللغة وهزالها؟ وم��اذا
نقول يف اخليال املقزم؟).
والعناية ب�شروط الكتابة للأطفال ال
يختلف ب�ش�أنها �أدباء الأطفال ،بل ي�ؤكدون
على ���ض��رورة االل��ت��زام بها تربويا وفنيا.
وت���رى ال��ك��ات��ب��ة (ل��ي��ن��ا ك��ي�لاين) امل��ع��روف��ة
باهتمامها ب�أدب اخليال العلمي� ،أن من يريد
الكتابة للأطفال يجب عليه االط�لاع على
العلوم الإن�سانية�( :إن �أدب الأط��ف��ال هو
ال�سهل املمتنع �إذ البد من مراعاة املرحلة
العمرية التي يتوجه �إليها الكاتب ،على
الرغم من �أن حدودها لي�ست فا�صلة ونهائية
فهناك اختالفات ،وفروق فردية جتعل من
هذه احلدود تقريبية� .إ�ضافة �إىل �أن لغة
اخل��ط��اب ال��ت��ي يجب �أن ت��ك��ون م��ن قامو�س
الطفل اللغوي .والكاتب مطالب باالطالع
على اجل��ان��ب ال���ذي يخ�ص الطفل يف علم
االجتماع ،وعلم النف�س حتى يتقن اخلطاب
ال���ذي ي��ق��وم على ب��ث القيم وامل��ع��رف��ة ب���آنٍ
مع ًا .هذا عدا عن املو�ضوعات التي يتناولها
الكاتب وهي من عامل الطفولة دون �أن يقحم
عليها ما هو للكبار).
الكاتبة امل�صرية (�سماح �أبو بكر عزت)
ال��ت��ي ن��ال��ت ج��وائ��ز م��ه��م��ة يف جم���ال �أدب
الأطفال ت�شري �إىل �ضرورة التفاعل املبا�شر
م��ع ال���ق���ارئ ال�����ص��غ�ير ،وااله��ت��م��ام ب��ر�أي��ه،
ومالحظة ردود �أفعاله عن قرب( :الطفل
ه��و املتلقي والبطل .ح�ين ت�أتيني الفكرة
�أعر�ضها على الأط��ف��ال بهدف معرفة ردة
فعلهم جتاهها ،رمبا لأنني من �أك�ثر الكتاب
ت��ف��اع�لا م��ع الأط���ف���ال ،وه���و �أم���ر ي�سعدين
ومينحني الكثري من املتعة .ما يعنيني هو �أن
ت�صل الفكرة وت�ؤثر يف الأطفال .ويقيني �أن
العمل النابع من فكر وروح الكاتب ي�صل �إىل
عقل ووجدان الطفل).
�أم���ا (غ����ادة ن��ا���ص��ر ال��دي��ن) ال��ت��ي تكتب
ل�ل�أط��ف��ال ،وتعمل م��دي��رة تنفيذية يف دار

الأطفال لدينا مازال
ال���ب���ن���ان يف ب�ي�روت
م��ت��ع�ثر ًا �إن مل نقل
فتتحدث عن �صناعة
�شبه غائب).
ال��ك��ت��اب يف معر�ض
وتكتفي الكاتبة
حديثها ع��ن الكتب
(����س���م���اح �أب������و ب��ك��ر
امل��وج��ه��ة ل�ل�أط��ف��ال ،النقد مت�أخر كثري ًا عن الإنتاج
ع�������زت) ب���ال���ق���ول:
وعن �صعوبة �
إيجاد الأدبي للأطفال ،و�إنه يف حال
(ح���رك���ة ال��ن��ق��د يف
ال���ك���ت���اب امل��ن��ا���س��ب
ل���ل���ط���ف���ل( :ن���ح���ن تن�شيطه من قبل امل�ؤ�س�سات املخت�صة جم���ال �أدب ال��ط��ف��ل
�ضعيفة جدا).
ن���ع���اين �أح���ي���ان���ا
من ف�سوف ينعك�س ايجابيا على �أدب
((ع�����امل ال�����ص��غ��ار
اخ���ت���ي���ار ال��ق�����ص�����ص
الأطفال.
والتجارة))
املقدمة �إلينا لأننا
جتد الكاتبة (لينا
ن�ضع �شروطا مهنيا
ك��ي�لاين) �أن طباعة
���ص��ارم��ة يف ان��ت��ق��اء
كتب الأطفال حتول
ال��ك��ت��ب ال��ت��ي ن��ري��د
�إىل جتارة رائجة يف
ن�شرها .ن�سعى �إىل
ن�شر ن�صو�ص حياتية قريبة من الأطفال املعار�ض�( :سوق كتاب الطفل �أ�صبح غارق ًا
قائمة على القيم النبيلة والتي ت�ساعد يف بطوفان م��ن الكتب مم��ا يجعلك تت�ساءل:
�صقل �شخ�صية الطفل .ونتوخى اال�شتغال هل كل هذه الأعمال املطبوعة تقدم كتاب ًا
على تقدمي فكرة جديدة ،و�أ�سلوب م�شوق ،جيد ًا من حيث ال�شكل ،وامل�ضمون؟ وبالطبع
اجلواب :ال!).
�إ�ضافة �إىل الر�سوم و�شكل الكتاب).
وحتدثت الكاتبة (�سماح �أبو بكر عزت)
((�أدب يتجاهله النقد))
يتفق �أدب���اء الأط��ف��ال على �أهمية ودور عن ت�أثري اجلوائز املالية على نوعية كتب
النقد الأدبي ،رغم غيابه عن �أدب الأطفال .الأطفال ،وجتد �أنه رغم �أهميتها واحلاجة
وتربر (غادة نا�صر الدين) هذا الغياب �ضمن �إليها ف�أنها قد تعرقل امل�سار الطبيعي لهذا
امل�سار التاريخي�( :إن غياب النّقد الأدب��ي اجلن�س الأدبي الوليد( :يف الآونة الأخرية
لأدب الطفل هو ظاهرة طبيعية يف ع�صرنا حظي �أدب الطفل باهتمام م��ن قبل دور
احلايل ،وذلك لأن �أدب الطفل هو �أدب حديث الن�شر ،البع�ض منهم �أدرك �أهميته ،والبع�ض
الن�ش�أة .واحلركة النقدية تبد�أ بالظهور الأكرب كان هدفه اجلوائز ،بل قد ُيطلب من
بعد مرور مراحل من الكتابة ،ومراحل من الكاتب مو�ضوعا معينا اعتقادا من النا�شر
التوطئة التي لها عالقة باملحيط من البيئة �أن��ه و�سيلة للفوز .مثال جتد يف فرتة ما �أن
االقت�صادية وال�سيا�سية والثقافية .ويتطور �أغلب الإ���ص��دارات معنية مبر�ض ال�سرطان
النّقد وفقًا للعر�ض والطلب ،وهذا �أمر غائب �أو التوحد �أو غريها من املو�ضوعات التي ال
تتوجه �إىل الأطفال ،بل تتوجه �إىل �شروط
عن عاملنا العربي حال ًيا).
جلان اجلوائز!).
�أم���ا ال��دك��ت��ور (ه��ي��ث��م يحيى اخل��واج��ة)
والآراء ال�سابقة ي�ؤيدها الدكتور (هيثم
ف�يرى �أن النقد م��ت���أخ��ر ك��ث�يرا ع��ن الإن��ت��اج
يحيى اخلواجة) وي�شري �إىل خطورة �أن يرتك
الأدب���ي ل�ل�أط��ف��ال ،و�إن���ه يف ح��ال تن�شيطه
�أدب الأطفال لتجارب غري االخت�صا�صني:
من قبل امل�ؤ�س�سات املخت�صة ف�سوف ينعك�س
(�أدب الأط��ف��ال غ��دا �سلعة جتارية رابحة
ايجابيا على �أدب الأطفال�( :إذا ما واكب
مما جعل ت���أث�يره يف بناء �شخ�صية الطفل
النقد احلقيقي ال�صادق هذا الأدب وفتحت وفكره �ضعيف ًا ،فالق�ص�ص املرتجمة مبتورة
ال��و���س��ائ��ل الإع�لام��ي��ة املختلفة واملتنوعة
وم�شوهة ،ومن ميتلك
�صدرها له ،ف�إن ذلك
املال ي�ستطيع طباعة
�سيخفف من الغث يف
الكتاب ال��ذي يريد،
�أدب الأطفال).
وال���ذي ي��زي��د الطني
وت����ؤك���د ال��ك��ات��ب��ة
ب��ل ه��و �أن االهتمام
(ل����ي����ن����ا ك����ي��ل�اين) زيادة الن�صو�ص يف �أدب الطفل
بال�شكل �صار �أ�ضعاف
الآراء ال�����س��اب��ق
تتيح التن ّوع ..االه��ت��م��ام بامل�ضمون
��ة ،ظاهرة �إيجابية لأنها
ُ
وت��������رى �أن �أح�����د
�إىل احلد الذي �أ�صبح
�أ���س��ب��اب ع��دم تطور
تلبية
الذائقة
ّي
ب
يل
ّع
و
والتن
�أدب الأط���ف���ال عند
�أدب الأط�����ف�����ال -احتياجات �أمناط �شخ�صيات الطفل البع�ض حقل جتريب
م���ق���ارن���ة ب��ح��رك��ة
لأن�����ص��اف الأدب�����اء،
املتعددة.
وميوله
الن�شر والطباعة-
و�أن�صاف الرتبويني،
يعود �إىل عدم قيام
و������س�����وق لأغ�����ال�����ب
النقد الأدبي بدوره
دور ال��ن�����ش��ر وجت���ار
املطلوب( :نقد �أدب
الكتب).

وت��ن��ف��رد (غ���ادة نا�صر ال��دي��ن) ب���أن��ه��ا ال
ت��رى �أن الإق��ب��ال على الكتابة والن�شر يف
جم��ال �أدب الأط��ف��ال مرتبط بال�سلبيات،
بل ترى �أن لهذا الأمر جانبا ايجابيا كونه
ي��وف��ر ال��ف��ر���ص��ة ل��ت��ق��دمي الأدب اجل��ي��د:
(زيادة الن�صو�ص يف �أدب الطفل هي ظاهرة
�إيجابية � ،اً
تتيح التن ّوع ..والتن ّوع
أول لأنها
ُ
يل ّبي الذائقة املتنوعة وتلبية احتياجات
�أمن��اط �شخ�صيات الطفل وميوله املتعددة.
ثان ًيا ،لأنّها �ست�ؤدي يف النهاية �إىل �إظهار
الأف�����ض��ل ،وغربلة م��ا ُيكتب يف ه��ذا املجال
ل�صالح النّ�صو�ص الأح�سن� .أي�ضا طباعة
الكتب اجليدة مقابل الكتب التجارية هي
بحد ذات��ه��ا م��ق��اوم��ة وخ��ط��وة ب��اجت��اه ن�شر
الوعي وتربية جمهور له ذائقة عالية يف
اختيار الكتب ذات اجل��ودة العالية� ،سواء
على �صعيد النّ�ص� ،أم على �صعيد الر�سم� ،أم
على �صعيد الإخراج الفنّي).
((التجربة العربية وم�شكالتها))
تده�شنا الكاتبة (�سماح �أب��و بكر عزت)
عندما تقول �أن لي�س هناك ف��روق كبرية
بني ما يكتب يف الأدب العربي وبني ما يكتبه
يف الغرب( :الكثري من الإ�صدارات العربية
تناف�س الغربية يف الإخ���راج و الت�صميم،
والبع�ض يناف�س �أي�ضا يف الأفكار).
وهذا الر�أي معاك�س متاما لت�صور الكاتبة
(لينا كيالين) التي ترى �أن الفرق �شا�سع بني
الأدبني�( :إننا ال ن�ستطيع مقارنة ما يكتبه
�أدب���اء الأط��ف��ال يف وطننا العربي بالنتاج
الأجنبي ،ف�أغلب من يكتبون للأطفال لدينا
مازالوا �أ�سرى ال�صورة النمطية فيما يكتب
للطفل مما مل يعد يقنع طفل القرن احلادي
والع�شرين ،بل �إن��ه� -أي الطفل -قد يتهمه
بال�سطحية وال�سذاجة طاملا �أن��ه ال يحمل
روح الع�صر املتفجر باملعارف ،واالكت�شافات،
واملخرتعات .فطفل الألفية الثالثة مل تعد
الغابة والذئب الذي يرت�صد فيها من �ضمن
اهتماماته� ،أو ما يثري ف�ضوله ويجذبه� ..أال
قل يل �أي��ن هي الغابة التي تخيف الآن يف
زمن ناطحات ال�سحاب والأب��راج ال�شاهقة،
�أ�صبح خ��ي��ال الطفل �أك�ثر ات�����س��اع�� ًا ،ورمب��ا
يفوق ما نتوقع منه).
وه���ذا ال����ر�أي ق��ري��ب م��ن ر�ؤي���ة ال��دك��ت��ور
(ه��ي��ث��م ي��ح��ي��ى اخل����واج����ة) ال����ذي ي��ق��دم
مقرتحات جدية لتطوير �أدب الأط��ف��ال:
(يف الغرب نتاج الفت يف �أدب الأطفال ،و�إن
وجدت بع�ض الأعمال الإبداعية الهابطة
ف��ه��ي قليلة ج���داً� .أم���ا يف �أدب��ن��ا فالعك�س
�صحيح .ملاذا ال توجد رابطة �أ�صدقاء �أدب
الأطفال؟ ملاذا ال ت�صدر املرا�سيم والقوانني
التي تدعم هذا الأدب وتوقف �سيل التافه
والرديء منه؟).
�أما الأ�ستاذة (غادة نا�صر الدين) فتطالب
من النقاد الإقبال على درا�سة �أدب الأطفال،
و�إجراء املقارنات ،للخروج مبقرتحات مفيدة
ت�سهم يف تطوير �أدب الأط��ف��ال يف الوطن
العربي( :الناقد هو �صلة و�صل بني الكاتب
والأدب العاملي ،عرب قيامه بعملية مقارنة
دائمة التحديث ،و�ضبط �إيقاع الكتابة بني
التم�سك بالقيم والأ�صالة والثقافة املحل ّية،
وب�ين متابعة الثقافة العاملية .بالإ�ضافة
�إىل قيام الناقد املتخ�ص�ص بتطعيم �أدب
الطفل ب���آراء حمدثة فيما يتعلق باجلانب
الرتبوي والقيمي واجلمايل والفنّي).

نافذة على العالم

• ن�صر الدين البحرة
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�سومر�ست موم
كيف كان يكتب وي�صمم �شخ�صياته

حتدث ال�شاعر والروائي الأمريكي «غلينواي وي�سكوت» عن
الكاتب الإنكليزي �سومر�ست موم ،و�صفه ب�أنه �أهم رجل عرفه
يف حياته ،لقد عرف غلينواي كثري ًا من الأ�صدقاء امللهمني
�أمثال «كنيزي وكوكتو وهاري هوبكنز» لكنه حدد ب�أن «موم»
هو �أهمهم على الإط�لاق ،ولكن ..لي�س �أحكمهم �أو �أكرثهم
موهبة.
يقول غلينواي :لقد ظ��ل ه��ذا ال�صديق ال��ق��دمي زمان ًا
طوي ًال واح��د ًا من �أكرث كتاب العامل �شعبية ،و�أعتقد �أن دائرة
قرائه وا�سعة جداً ،مع �أن نقادنا اجلديني وجامعيينا ال�شباب ال
مييلون �إىل تقديره حق قدره .ولقد كنت �أود �أن �أتوقف لأناق�ش
هذه النقطة ،لوال �أنني �أود �أن �أحتدث مبزيد من الب�ساطة عن
�شخ�صيته.
التقينا �أول مرة يف الريفيريا الفرن�سية عام � 1928أو ،1929
وم�ضى اللقاء دون �أن يهتم �أحدنا بالآخر .ومل ن�صبح �أ�صدقاء �إال
عام  1941بعد و�صول «موم» �إىل �أمريكا .لقد كنا حم�صورين
�ضمن دائ��رة �ضيقة واح��دة من الأ�صدقاء يف نيويورك ،ولقد
ق�ضيت معه ب�ضعة �أ�سابيع يف ال�شتاء ،يف املنزل املفرو�ش الذي
�أع��ده له نا�شر كتبه ،على �ضفاف نهر «كومباهي» يف كارولينا
اجلنوبية.
كان يفتنني �أن �أراه وهو يعمل ،ولقد �أح�س هو بذلك ،ف�إذا به
يجمعني مع عدد من الكتاب ال�شبان ،ليقدم �إلينا ن�صائحه.
و�أ�ستطيع �أن �أق��ول �إن��ه اهتم كثري ًا ب���أن يو�ضح يل طريقته
وخطته يف الكتابة ،مل تعجبه كتبي كثرياً ،ف�أخربين بطريقته
الودية كيف �أكون �أكرث جناح ًا ،ون�صحني ب�أال �أعتمد حالي ًا على
عائلتي ،وب�أن �أ�سافر لأطوف حول العامل.
�إن ما �أذهلني يف فنه الروائي هو تخطيطه الطويل لكل ق�صة
يكتبها ..كل �شيء يبد�أ عنده ب�شخ�صية ال تن�سى� ،أو مكان جميل
ي�ستحق الت�صوير .ثم �إنه يبحث بعد ذلك عن ق�صة �أو حادثة،
ميكن �أن تكون ممكنة احلدوث ،ل�شخ�ص ي�شبه الذي التقى به يف
مثل ذلك املكان ـــ وميكن �أن تكون احلادثة فاجعة �أو عم ًال رديئ ًا �أو
جنون ًا� ..أو �شجاعة ـــ وي�ستغرق منه جتميع هذه اجلزئيات عدة
�سنوات ،يف الغالب .وال �شيء يغريه يف الكتابة قبل �أن تختمر
الق�صة يف ذهنه ،بنهايتها املفاجئة ،وعاطفتها ال�سائدة ،والدر�س
الأخالقي الذي ال بد �أن تعطيه للقراء.
وهو يقرر طو ًال معين ًا للرواية يف بداية كتابتها ،ينبغي لها �أال
تتجاوزه ،و�إنه لي�صر على ذلك ،في�ضيف �أو يحذف ب�ضع مقاطع �أو
�صفحات ،من دون �أن يكون يف ذلك ح�شو� ..أو اخت�صار.
كانت غرفة اجللو�س حماذية للحمام ـــ خ�لال �إقامتنا يف
كارولينا اجلنوبية ـــ ولقد �سمعت مرة �صوته منها يف ال�صباح
الباكر ،مع �أن �أحد ًا مل يكن معه ليحادثه ،و�إين ملت�أكد من �أنه مل
يكن ليخاطب نف�سه ،كان يبدو وك�أنه يتذكر �شيئ ًا فريدده ب�صوت
خفي�ض .كان يكتب يف تلك ال�سنة «حد املو�سى» وكانت تعالج ـــ
يف جزء منها ـــ متذهب بع�ض ال�شبان الأمريكيني بالهندوكية.
قر�أ «موم» يومئذ �أربعني جملد ًا عن الهندوكية ،و�أعتقد �أنه طبق
بع�ض املعتقدات الهندوكية ـــ �إىل حد ـــ على حياته اخلا�صة.
تراه ..كان ،هناك ،يف حمامه ..يرتل بع�ض الكتابات ال�شرقية
املقد�سة؟ �أم �إنه كان ي�صلي ..بطريقة ما؟
�أظن �أنه �أو�ضح ذلك ذات يوم حني قال�« :أن �أكون كاتب ًا م�سرحي ًا
فذلك يوازي ن�صف حياتي� .أما وقد عرفت ذلك ،فقد �صار علي �أن
�أعدَّ «التحاور» من بني �أعمايل اليومية� ..إين �أمترن على ما ميكن
�أن يقوله «�أ�شخا�صي» ،و�أنا يف مغط�سي ..يف ال�صباح ،حماو ًال �أن
�أقلدهم ،بهذه الطريقة �أو تلك� ..إىل �أن �أحتدث مثلهم.
كلما تذكرت �إقاماتنا يف كارولينا اجلنوبية ،ف�إن «موم» الذي
يح�ضرين ،يذكرين ب�أحد احليوانات التي ال ت�سامل ..رمبا ثعلب،
�أو ذئب قطعت �إحدى قوائمه :احرتامه لنف�سه ال حدود له..
وبطريقة تنم عن فطرة برية .وكان يبدو وهو يف حال الإلهام
واخللق ،معجب ًا باملكائد القا�سية امل�ؤ�سية التي تعر�ض لها ،و�ضل
فيها ـــ خالل حياته الطويلة ـــ وحاول �أن ينجو منها .لقد تزوج،
مث ًال خالل احلرب العاملية الأوىل ،لكنه مل يلبث �أن �أح�س باحلقد
والزيف ،فجرب �أن يتخل�ص من ذلك ،هذه احلادثة املريرة يف
حياته كتبها يف ق�صة «النظر �إىل الوراء» عام  ..1962وهي �آخر
ما ن�شره يف حياته.
�شعر كل واحد منا ـــ نحن الذين كنا نتابعه باهتمام ـــ بطبيعته

كان يتحلى دائم ًا ..حتى نهاية حياته ،بروح
ال�شباب ومل يكن م�ستعد ًا ملواجهة املوت �أو
اال�ست�سالم له ..قدر تعط�شه �إىل احلياة ،مثل
�شاب يف ال�سابعة والع�شرين.

ال�سوداوية ،وعواطفه ودوافعه اخلفية ،التي ميكن �أن تخمن يف
كتبه ،لأنه ال يعلنها ،بل يتغا�ضى عنها.
كان «موم» يحب �أحيان ًا �أن ميرح ،بعد �أن يعتل مزاجه وي�شتد
غ�ضبه ،فيحب اال�ستماع �إىل احلكايات املرحة وقد دعاه ذات مرة
�أحد �أ�صدقائه �إىل وليمة غداء مع �أ�صحاب طيبني ،وخطر لهم �أن
يلعبوا يف ردهة املنزل لعبة كانت بعنوان �إحدى رواياته ،ف�شعر
موم بالف�ضيحة وغادر املنزل وقد �شعر باالمتهان ..لي�س له ..بل
لعنوان �إحدى رواياته.
مثل هذه الأ�شياء ال�صغرية ــ و�إن يكن قد �أ�ضافها �إىل دفرت
مالحظاته اخلا�ص باحلكايات الطريفة ـــ كانت جتعله يتلعثم،
و�إن افرت�ض �أن التلعثم هو يف الغالب تب�سيط للغ�ضب واخلجل يف
�شكل ما .ولرمبا كان �سبب تلعثمه �أنه كان يخ�شى �أن يكون مفهوم ًا
�أكرث مما يجب ...وقد كانت هذه اللعثمة ت�شكل خل ًال جزئي ًا يف

يقرر طو ًال معين ًا للرواية ينبغي لها �أال
تتجاوزه ،و�إنه لي�صر على ذلك ،في�ضيف �أو
يحذف ب�ضع مقاطع من دون �أن يكون يف ذلك
ح�شو �أو اخت�صار.
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�شباب �أيامه ،وا�ستطاع �أن يتغلب عليها بالتمرين .وكنت ت�ستطيع
�أن تالحظ يف وجهه ـــ حتى يف الوقت الذي ال يتلعثم فيه ـــ �أن
الزوايا ال�سفلى من فمه منقب�ضة بق�سوة.
ك��ان يتم�شى ذات ي��وم يف عهد �شيخوخته ،مع �صديق عزيز
يف حديقة منزله ،ف�شاهد �ضفدع ًا كبرية خ�ضراء ،ذات عينني
ب��ارزت�ين ورق��ب��ة بي�ضاء ،فجثا �صديقه وراح يعابثها ب�أحد
الأغ�صان ،حينئذ �صاح به «موم» :دعها وحدها .كف عن معابثتها،
ولأمر ما ف�إن �صديقه مل يذعن للنغمة اليائ�سة يف �صوته وم�ضى
يعابثها .فج�أة �ضربه الرجل الكبري ..ثم راح يعتذر �إليه ..مبدي ًا
�أ�سفه العميق.
وباملنا�سبة ،ف�إن عواطفه الرقيقة كانت تتغلب عليه بغتة ،كما
حدث له ذات يوم يف مكتبة «مورغان» حني تناول �أحد خمطوطات
«جني �أو�سنت» ثم انفجر باكي ًا ...لقد �أخ�برين هو نف�سه بهذه
احلادثة ..ومل يكن ذلك غريب ًا على «موم» لأن الروائيني الكبار،
كانوا عنده مثل القدي�سني عند امل�ؤمنني الأتقياء.
مل يكن موم ليهتم كثري ًا باجلن�س ،و�إن يكن من جهة �أخرى
خا�ضع ًا للحب ،وبهذا ال�شكل �أو ذاك ،ولكنه حني انتبه �إىل �سجايا
�أ�صدقائه ،فقد تنقت عواطفه واجتهت نحو احلب املطلق.
تويف �أعز �أ�صدقائه عام  1944بعد �أن �أقعده مر�ض ع�ضال،
وقد كان هذا يتمتع بفعالية ج�سمانية جعلته من املتهاوين على
اللذائذ ،يف الوقت الذي كان فيه خايل الر�أ�س متام ًا من كل �شيء.
وبدا حني قعد طريح الفرا�ش ك�أمنا قد تلقى جزاءه ،عن حياته
اخلا�صة املبتذلة� ،إىل �أن ح��رره امل��وت من هذا ال�سجن .حزن
«موم» كثري ًا ملوت هذا ال�صديق ،متحدي ًا الآخرين ممن حاولوا �أن
يتظاهروا باالرتياح لوفاته ..ومل يكتف بذلك بل �إنه راح يف�ضح
�أ�صدقاءه ،يف مباذلهم ...والأموات من �أ�صدقاء الأ�صدقاء.
كان يتحلى دائ��م�� ًا ..حتى نهاية حياته ،ب��روح ال�شباب ومل
يكن م�ستعد ًا ملواجهة املوت �أو اال�ست�سالم له ..قدر تعط�شه �إىل
احلياة ،مثل �شاب يف ال�سابعة والع�شرين من عمره.
كنا ذات يوم ــــ بح�ضور موم ــــ نتحدث عن املوت والهوة التي
تتلوه ،وال�شعور باخللود ،وك��ان معنا �صديقنا القدمي ال�شاعر
الإي��رل��ن��دي «ب��اراداي�����س ك��ول��وم» وت��ط��رق احل��دي��ث �إىل �إمي��ان
«موم» الكاثوليكي الر�صني ،ثم انتقل �إيل فتكلمت عما �أمتناه يف
العامل الآخر .كان «موم» ي�صغي �إىل احلديث ،ونظراته يف غاية
الغرابة ،ثم قال« :هل تعتقدان حق ًا �أنتما االثنني مبا تقوالنه؟
�أنا �أ�ؤمن �أن الإن�سان حني ميوت ،ف�إمنا ميوت ..كما ميوت الكلب»..
وكانت كلماته �صادرة عن �أمل روحي ..غثيان روحي.
يقول غوته ـــ �إذا مل �أكن خمطئ ًا ـــ «انتبه �إىل ما تبغيه و�أنت
�شاب لأنك» وهذه هي الكلمة العملية�« :ستح�صده عندما تكرب»
والأ�صفياء ـــ وكلنا �أ�صفياء بطريقة ما ـــ مييلون �إىل �أن يفكروا
كذلك .وحني بدا موم ،يف �أيامه الأخرية يفقد قدراته ،ف�إنه كان
يبتهج بالنتائج واملكاف�آت التي جناها من عمله يف حياته ،ورمبا
كانت �إحداها ـــ ب�صورة خا�صة ـــ تلك «الفيلال» املتاخمة لــ «كاب
ميزرات».
لقد علق �أحد املقربني �إليه على �أنباء مر�ضه الأخ�ير قبيل
وفاته بقوله« :كان ينوي دائم ًا �أن يعمر �أكرث من �صديقه ت�شر�شل،
ولكنه ي�ستطيع الآن �أن يودع نف�سه» ..وكان موم يروي كثري ًا ق�صة
�صداقته مع ت�شر�شل ،وكيف ابتد�أت ،فقد كانا �ضيفني يف منزل
ريفي واحد ،وكانا يتنزهان مع ًا حتى تنتهي عطلتهما الأ�سبوعية،
وقد قال مرة رئي�س الوزراء هذا ت�شر�شل« :موم� ..إين �أالحظك
و�أ�صغي �إليك� .أنت ذكي ،وت�ستطيع �أن تعرب عن نف�سك� .إن لك
م�ستقب ًال ،ويل �أنا �أي�ض ًا .و�أريد الآن �أن �أتفاهم معك ،ف�إذا كنت لن
تتحيز �ضدي ..ف�إين لن �أحتيز �ضدك».
�ألي�ست هذه احلكاية �صدى لزمان م�ضى �إىل عامل �آخر؟...
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في�صل الجردي :

الروايات مزيج من الواقعية والتاريخ والفن
•حوار :عبد احلكيم مرزوق
في�صل اجل��ردي حم��ام ،وفنان ت�شكيلي
وروائ��ي ومهتم بالآثار والتاريخ ،ت�شغله
ق�ضايا موكليه ،يبحث يف �أ�ضابريه عن
ن��ق��اط ي��راه��ا ل�صاحلهم ل��ي��داف��ع عنهم
�أم��ام قو�س ال��ع��دل ،يبحث ع��ن العدل،
يف الدفاع عن الظلم وعن موكليه الذين
وثقوا به ،ومن تلك الأجواء نراه يغرق
يف تفا�صيل ت��اري��خ يبحث فيه ع��ن ج��ذور
الأج����داد ،وع��ن ت��اري��خ املنطقة امل��وغ��ل يف
القدم ،ويف لوحاته ن��راه يف واح��ة خمتلفة
للتعبري عما يف داخ��ل��ه م��ن خ�لال الأل���وان
ال��ت��ي جت�سد ت��ل��ك االن��ف��ع��االت ال��داخ��ل��ي��ة،
وامل�ل�اذ الأخ�ي�ر كما ي��ق��ول « يف �آخ��ر الليل
» حيث ي�ستجمع ق��واه وح��ي��د ًا م��ع ال��ورق
والقلم لين�سج تفا�صيل رواياته من الواقع
ومن ن�سج اخليال  ...كتبت �أوالها حني كان
�شاب ًا ون�سيها ثالثني عام ًا وبعد ذلك يكت�شف
�أهميتها وت��ب��د�أ م�سريته مع ال��رواي��ة التي
تعود بذاكرته ل�سنوات طويلة يحدثنا عنها
يف حوار تناول جتربته الروائية التي بد�أت
م�صادفة وا�ستمرت بعد ذلك ب�شكل ق�صدي
ب�سبب ردود الفعل ال��ت��ي وج��ده��ا يف �أوىل
جتاربه والتي يقول عنها رد ًا ع��ن �س�ؤال
وجهناه �إليه:
• كيف �أ�صبحت روائياً ؟
 احلقيقة مل يدر بخلدي يوم ًا �أن �أ�صبحك��ات��ب�� ًا ،وال روائ��ي�� ًا �إمن��ا كنت ق��ارئ�� ًا �أتتبع
احلركة الأدبية كها ٍو ،وكنت �أ�سجل بع�ض
االنطباعات عن ال��رواي��ات والأع��م��ال التي
�أقر�ؤها وفج�أة وجدت نف�سي �أكتب الرواية
 ...و�أول رواي��ة كتبتها ه��ي « :ال��ه��ارب من
الأ���س��ر » يف �سن ال��ث�لاث�ين ح�ين كنت على
اجلبهة ،كان ذلك نوع ًا من الت�سلية وبقيت
«ال��رواي��ة» كمخطوط عندي مل��دة ثالثني
عام ًا �أخرى .بعدها وحني كنا نقوم برتتيب
املكتبة يف البيت وقع هذا املخطوط بيد �أحد
�أبنائي و�س�ألني عنه و�أجبته ب�أنه م�سودة
وكان ب�صدد �إلقائه يف �سلة املهمالت  ...فتحه
ثم ت�صفحه و�س�ألني فيما �إذا كان هناك ثمة
م��ان��ع م��ن ق��راءت��ه  ...مل �أم��ان��ع حينها ..
ولكنه يف اليوم الثاين ج��اءين مبكر ًا وقال
يل ال �أدري كيف ت�ترك مثل ه��ذا العمل..

�إنه رواية ممتعة  ..جتاهلت الأمر
علي و�أخذ املخطوط وطبعه
ّ � ...
ألح ّ
على الآل��ة الكاتبة ثم ج��اءين به
و�أع��ط��ي��ت��ه لأح���د �أ���ص��دق��ائ��ي وه��و
الأ�ستاذ �إ�سرب با�سيل وقلت له �أريد
ر�أيك  ...رد علي ب�أنه ال يقر�أ كثري ًا
ويحتاج لأ�سبوع كي يرد اجلواب..
ول��ك��ن��ه ج����اء يف ال���ي���وم ال��ت��ايل
متحم�س ًا قائ ً
ال :هذه رواية يجب �أن
تن�شر وال حتتاج لأي تنقيح وحتت
الإحل���اح ن�شرت ال��رواي��ة ومل��ا ر�أي��ت
ال�صدى ال��ذي �أحدثته يف �أو�ساط
�أ�صدقائي  ..ا�ستجمعت نف�سي و
كتبت الرواية الثانية والثالثة ثم
الرابعة و�أنا ب�صدد طباعة روايتني
جديدتني �أي�ض ًا.
• ما هي �أهم املعامل الرئي�سة التي
ت�شتغل عليها يف الرواية؟
 �أن��ا من ع�شاق الفن الت�شكيلي و�أع�شقالتاريخ �أي�ض ًا  ..ويف ه��ذه ال��رواي��ات ترى
م��زي��ج�� ًا م��ن ال��واق��ع��ي��ة وال��ت��اري��خ وال��ف��ن
وبالتايل �أردت من ه��ذه ال��رواي��ات �أن تعرب
ع��ن احل��ي��اة ح�سب ر�ؤي��ت��ي املتوا�ضعة كما
�أراها ،وكيف يجب �أن تكون  ....وال �أخفي
�سر ًا �إذ �أقول �إنني �أن�شد ،ومل �أ�صل بعد �إىل
الواقعية ال�سحرية وال �أدري �إذا كان يتاح
يل �أن �أ�صل و�أنا يف هذا العمر �إىل ذلك ،لقد
ن�شرت الرواية الأوىل و�أن��ا يف �سن ال�ستني
والآن تقدم بي العمر ،وال �أدري �إذا كنت

اال�ستثمار الإيجابي للوقت
يعطي الإن�سان فر�صة ليمار�س
هواياته ب�شكل �أف�ضل.

�س�أ�صل �إىل ما �أ�صبو �إليه � ..أريد الو�صول
�إىل ال��واق��ع��ي��ة ال�سحرية ال��ت��ي ت��ع�بر عن
الواقع ب�شكل �سحري � ...أريد �أن �أعرب عن
الواقع ب�شكل �سحري وب�شيء من التمرد على
هذا الواقع � ..أن �أع�بر عن الواقع و�أمت��رد
عليه و�أ�ضعه يف �أجواء �سحرية.
• الكاتب ي��أخ��ذ ن�سبة ك�ب�يرة م��ن ال��واق��ع ..ما
هي الن�سبة التي ا�ستقيتها يف رواياتك من الواقع،
وم��اه��ي الن�سبة ال�ت��ي �أ��ض�ف�ت�ه��ا ك�ف��ن وكتخييل يف
�صياغة هذا الواقع والفن ب�شكل جديد ؟
 ال ميكن لأي كاتب �أن يكتب من الفراغ...الكاتب ال يكتب �إال من خ�لال جتربته
ال�شخ�صية  ..جتربتي م��وج��ودة يف ك��ل ما
كتبت ،ومن يقر�أ رواياتي يقول يل �ضاحك ًا
ر�أيتك تتحرك �أنت يف الرواية وك�أنك �أنت
املق�صود ،جزء من ذكرياتي يف كل �أح��داث
الروايات  ..ففي «خيام عجيلو» جتد ن�صف
ما جاء فيها حقيقة والن�صف الآخر نوع من
التخييل والفنتازيا التاريخية ف�أنا �أدخل
ال��ت��اري��خ يف �أع��م��ايل  ..ال��ت��اري��خ احلديث
وال��ق��دمي  ...ويف م�لاذ الآل��ه��ة �أخ��ذت فيها
حقبة تاريخية يف ه��ذه املنطقة من عهد
�سرجون الأكادي وو�ضعت نف�سي و�أحا�سي�سي
وجتربتي كلها ووظفتها يف �صياغة هذه

من يكتب التاريخ عليه �أال
ي�شوهه ويفرتي عليه وي�أخذ
الأحداث كما ح�صلت.
الرواية التاريخية التي حدثت منذ حوايل
خم�سة �آالف ���س��ن��ة  ..يف ه���ذه ال��رواي��ة
ق�صدت �أن �أدر�س الن�ش�أة الأوىل حل�ضاراتنا
بر�ؤيتي احلالية الزمانية للع�صر و�أب��رزت
فيها بع�ض املعامل والبقاع من الأر�ض ،وكان
لل�صحراء ال��دور الكبري فيها  ...ب��د�أت من
�أك��اد على �ضفة الفرات � ..إىل م��اري و�إىل
تدمر و �إىل قطنة « امل�شرفة » �إىل جبيل
وانتهت الأح���داث يف مملكة جبيل ،وبطل
روايتنا نارام �سن امللك الثالث بعد �سرجون
الأك��ادي ،وكان يف ذلك الوقت �شاب ًا وقائد ًا
للجي�ش ج��اء واح��ت��ل جبيل وح�����ص��ل على
خ�شب الأرز يف جبيل.
هذه الرواية توحي ب�أنها ن�ص تاريخي ..
ويف احلقيقة �أنها يف �أكرثيتها من املخيلة ..
وتعلم �أن الرواية التاريخية هي رواية حتى
لو كانت �أحداثها �صحيحة فهي من وجهة
تعد من املخيلة .
النظر الفنية ُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في�صل اجلردي يف �سطور
روائ��ي �سوري مواليد حم�ص 1942م حا�صل
على �إجازة يف احلقوق
ع�ضو جمعية الق�صة والرواية يف احتاد الكتاب
العرب.
م�صادر درا�سته:
ـ د .ن�ضال ال�صالح ـ علي ال�صرييف ـ عبد الكرمي
الناعم.
م�ؤلفات الروائية:
ـ هارب من الأ�سر ،الأم�يرة ،خيام عجيلو ،مالذ
الآلهة ،جراح غزة.

آراء
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�أجدادنا و�آبا�ؤنا والعروبة

• ح�سني مهدي �أبو الوفا

هل كان �أجدادنا عربا ؟!
�إن التاريخ القدمي يقول� :إن القبائل العربية
قد خرجت يف الأ�صل من اليمن منذ �أك�ثر من
�ألفني من ال�سنني فهل معنى هذا �أن كل �أبناء
الأمة العربية يجب �أن يكونوا قد خرجوا من
هذا الرحم؟
هل يجب على �شخ�ص مثلي �أن ينقب عن �أجداده،
حتى يت�أكد من �أنه ينتمي �إىل هذه ال�ساللة  . .وماذا
لو اكت�شفت وال بد �أين �س�أكت�شف �أن هذه ال�سل�سلة قد
اقتحمها �أكرث من مرة �آباء و�أمهات من خمتلف بالد
الأر�ض من تركيا و�أفريقيا � . . .أو حتى اليونان؟..
هل معنى ه��ذا �أنني ل�ست واح��د ًا من �أبناء هذه
الأمة العربية.
�إن بع�ض املجانني حاولوا هذه التجربة :حاولوا
�أن تكون �أمتهم �أمة ذات دم �أزرق م�صفى ،لها �صفات
عبقرية خا�صة ،ثم تختلط بدماء �أم��ة �أخ��رى �أو
ب�صفاتها .من �أ�شهر ه�ؤالء املجانني (هتلر) الذي دعا
�إىل �أ�سطورة اجلن�س الآري ،وال��ذي راح يرتب �أمم
الأر�ض درجات! ومن �أ�شهر ه�ؤالء املجانني القائمون
على احلركة ال�صهيونية �إذ �أنهم يحاولون �إقامة
دولة من �ساللة واحدة ،ي�سمونها �شعب اهلل املختار.
ولي�س ه��ذا �ش�أننا حني ندعو �إىل وح��دة الأم��ة
العربية وتدعيم القومية العربية.
�إن �إح�سا�سك بالقومية هو حالة ذهنية ونف�سية
جتعلك ت�شعر بالوالء والوفاء للأمة التي تنتمي �إليها
وباالرتباط احلقيقي ملا�ضيها وحا�ضرها وم�ستقبلها
الزاهر العزيز.
هذا ال��والء تغر�سه يف نف�سك عوامل كثرية ف�أنت
تولد يف جمتمع وت�أكل وت�شرب وتعمل فيه� ،أهلك فيه
ووظيفتك �أو جتاربك م�ستقبلك وم�ستقبل �أوالدك. .
ثم �أنك حني تفكر وتواجه امل�شكالت وتقر�أ وتك�شف
جند �أن لك الثقافة وال�تراث وامل�شكالت نف�سها. .
وجتد �أنك جزء ينتمي �إىل هذا الكيان كله.
ه��ذا ال��والء ال يتوقف وج��وده على �أن تكون من
�ساللة قحطان �أو عدنان .قد يكون عمرك امتزاج
بهذه القومية خم�سني �سنة �أو مائة �سنة� . .أو �ألف
�سنة ولكن �أن��ت وغ�يرك �سواء فلي�س يف هذا املجال
�أقدمية.
جد ًا �أو �أبوه من ال�صومال
الطفل ال�صغري ،قد يكون ّ
مث ً
ال.
ولكنه ج��اء �إىل م�صر العربية وع��ا���ش وت��زوج
واختلط وا�ستقر� ،إن الأب تهمه �أحوال التجارة واملال
وامل�ستقبل وال�سيا�سية هنا .والطفل يدخل املدر�سة
فيتعلم تاريخ م�صر وتاريخ العرب وهو ي�شب ويعي�ش
�أح��داث الأم��ة العربية فهو ي�شعر يف �أعماقه ب�أنه
ينتمي �إىل هذا الكيان التاريخي الذي يبلغ عمره
�أكرث من �أربعة �آالف �سنة �أ�صبح تاريخه هو الرتاث
القدمي �أ�صبح تراثه هو.
الزمن �أ�شبه بفرن هائل . .يطحن كل ما يدخل
املرا�سالت
الجمهورية العربية ال��س��وري��ة  -دم��ش��ق -ص
.ب( - )3230هاتف - 6117240-6117241فاكس
 -6117244جميع المراسالت باسم رئيس التحرير.
هاتف االشتراكات 6117242
ثمن العدد داخ��ل القطر  25ل.س  -في الوطن
العربي $ 0.5 :خارج الوطن العربي $1أو ما يعادله.
تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية

فيه وي�صهره وي�صفيه وتخرج منه م��ادة جديدة
واحدة �أ�شبه بقطعة ال�صلب كل ذرة فيها قطعة ال
تنف�صل عن �سائر الذرات.
�إن الأمة العربية و�أبناءها الغيارى ال�شرفاء الذين
يدافعون عن تراثهم لي�سوا جمموعة امل��واد التي
دخلت هذا الفرن.
�إن امل��ادة التي تخرج من هذا الفرن كل ي��وم؟...
وه���ذا ال ينطبق على ح���االت االم��ت��زاج الفردية
وحدها ك���أن ي�أتي مهاجر من قرب�ص �إىل القاهرة
لت�صبح �ساللته منه مائة �سنة من �أبنائها . .ولكنه
ينطبق على االمتزاج اجلماعي �أي�ض ًا.
�إن العروبة يف مفهومنا املعا�صر هي الإمي��ان ب�أن
�أج��دادن��ا يعي�شون �شعبا واح���د ًا جتمعه اجلوانب
االقت�صادية والزراعية ،والعروبة هي انتماء ناجت
عن تراث م�شرتك من اللغة والثقافة والتاريخ.
وال��ع��روب��ة ه��ي �إدراك ماهية الإن�����س��ان العربي
فالإن�سان العربي هو ل�سان الثقافة العربية (لغة
وتفكرياً) هو الإن�سان الذي يعي�ش الثقافة العربية
مبا فيها من لغة وعنا�صر تاريخية م�شرتكة ح�صلت
وحت�صل على �أر�ض عربية م�شرتكة �إىل جمع اللغة
من التاريخ.
الإن�سان العربي هو الإن�سان املنتمي �إىل الأم��ة
العربي من حيث العنا�صر وتكوينها من لغة ،ثقافة
مع تاريخ م�شرتك على �أر�ض م�شرتكة فالعروبة هي
تعبري عن االنتماء �إىل قومية حمددة لها خ�صائ�ص
وخ�صو�صيات تختلف حتى عن القوميات الأخ��رى.
ال��دع��وة �إىل العروبة ه��ي دع��وة فكرية ثقافية،
االنتماء �إىل العروبة تعني الت�سليم باالنتماء �إىل
�أمة واحدة يجب �أن تعرب عن نف�سها ب�شكل من �أ�شكال
التكامل واالحتاد بني �أبنائها.
يف م��رح��ل��ة ال���ق���رن ال��ع�����ش��ري��ن ال��ت��ي �سيطرت
فيها الإم�ب�راط���وري���ات ال�بري��ط��ان��ي��ة والفرن�سية
والإم�براط��وري��ة العثمانية انتقل العرب من حالة
حرية احلركة على �أر���ض واح��دة (م��ن دون كيان
�سيا�سي) �إىل حالة من القيود واحلواجز على �أر�ض
العرب امل�شرتكة.
يف ظل حم��اوالت ل�صنع ثقافات خا�صة متجزئة
�شجعت عليه بقوة التي كانت تهيمن على معظم البالد
العربية.
فالعروبة هي �إ�ضافة ح�ضارية مميزة �أوجدها
�أجدادنا للوعي الثقايف ما�ضي ًا وحا�ضر ًا وم�ستقب ً
ال.
وهكذا �أ�صبحت العروبة احل�ضارية هي الثقافة
العربية ذات امل�ضمون احل�ضاري.
�إن العروبة هي حالة انتماء م�ضمون ح�ضاري مميز
بعالقته مع اللغة العربية.
ل��ذا �إن �إح�سا�سنا بالقومية العربية واالفتخار
بها يجعلنا ن�شعر بالوالء وال��وف��اء للأمة العربية
وم�ستقبلها الزاهر.

الترجمة فن و�إبداع بين
المعجم والمترجم
• د.رحيم هادي ال�شمخي

ال يرتبط العمل الإبداعي ارتباط ًا وثيق ًا با�ستخدام املعاجم
املتباينة كما هو �ش�أن الرتجمة عموم ًا وترجمة الأدب الفني
خ�صو�ص ًا ،والرتجمة لي�ست عملية تدري�سية ،بل �إبداعية ،لأن
احلديث ال يدور يف هذه احلالة حول التلميذ �أو الطالب �أو من يتعلم
الرتجمة ،بل حول املرتجم املاهر الذي ت�شكل �أعماله �إ�سهاما يف
الأدب الوطني ويف الثقافة العامة ل�شعبه.
يقوم التلميذ والهاوي واملرتجم املبتدئ بالتنقيب يف بطون املعاجم
تنقيب ًا مثابر ًا اللتقاط الفكرة الأجنبية وا�صطيادها من ب�ضع
كلمات معروفة لديه و�أخ��رى (قد تفوقها) جمهولة املعنى ،تقوم
الكلمات مقام نقاط االرتكاز واملنارات التي تلقي �ضوء ًا باهت ًا على
دائرة حمدودة �ضيقة يلفها الظالم ،و�إذا �أخذنا باحلقيقة التي �سبق
تكرارها دائم ًا والقائلة (على املرتجم قبل كل �شيء �أن ميتلك زمام
اللغة التي يرتجم منها ،و�أن يكون على معرفة �أو�سع بتخوم اللغة
فالبد لنا �أي�ض ًا من معرفة �سبب جلوء املرتجم
التي يرتجم �إليها،
ّ
املاهر �إىل املعجم ،و�إن كانت الكلمات التي يبحث عنها مفهومة ،قد
يكون مبعث ذلك ق�صوره يف �إيجاد اجلملة الرافدة لها يف احلالة
الراهنة ،فهو و�إن وجد معادل الكلمة �أو العبارة املرتجمة يظل
يبحث عن جملة �أكرث دقة ومالءمة ،وال ي�ستثنى من ذلك �سوى ب�ضع
كلمات وعبارات منفردة تتخطى حدود املعارف اللغوية والثقافية
العامة ،وت�ضطرنا تلك الكلمات والعبارات �إىل اال�ستعانة مبفاهيم
و�أدالء وقوامي�س خا�صة.
�إن املرتجم قد يلج�أ �إىل املعجم العادي من لغة �إىل �أخرى ،ومعاجم
العبارات املف�سرة واملعجم املو�سع للغة التي يرتجم منها لكي يك�شف
م�ضمون عدد �ضئيل من الكلمات والعبارات التي يجهل م�ضمونها،
وليتفهم معناها الناق�ص� ،أو يت�أكد من �صحة فهمه لها ،ولكي يحفز
ذاكرته بالدرجة الرئي�سة ،عندما يكون معادل الكلمة �أو العبارة
املذكورة على طرف ل�سانه ،وال يقت�صر املرتجم -يف �إيجاد اجلملة
املطابقة تطابق ًا كام ً
ال للكلمة �أو العبارة املرتجمة والوظيفة
الدقيقها لها -على معارفه و�إمكاناته الذاتية ،بل ي�ستعني باملعجم
ومعاجم احلكم والأقوال امل�أثورة وغريها من املطبوعات املماثلة يف
لغته القومية.
وميكن معرفة ثالث مراحل متعاقبة يف عمل املرتجم.
 1و�ضع املعادل اللغوي جلميع املفاهيم الغام�ضة يف جماالتاالخت�صا�ص املختلفة والكامنة يف الن�ص الأ�صلي.
 2الفهم ال�شامل للكتاب املرتجم ،رمبا يف ذلك الأدوات التعبرييةالدقيقة التي ي�ستخدمها امل�ؤلف.
 3خلق كتاب يف لغة �أخرى.متثل هذه املجموعة من معاجم اللغتني واللغة الواحدة واملعاجم
املوجزة على حقل معني (كاملعاجم التكنيكية واملو�سيقية والتجارية
والفل�سفية والطبية والكيماوية� ...إلخ) ومعاجم اال�صطالحات
والتاريخ واجلغرافيا واملو�سوعات الأدبية ومعاجم اللهجة العامية
واملخت�صرات والألفاظ ،وكذلك معجم الكلمات الأجنبية واللغة
الأ�صلية ،ومعجم كتاب �شك�سبري ،و�أعتقد �أن مرتجم الأدب الفتي
الذي (يرتجم من دون ا�ستخدام املعجم) لي�س مرتجم ًا على العموم.

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

الكتاب العرب  700ل س  -لألفــــــراد2000ل.س اآلراء واألفكار التي تنشرها الصحيفة
وزارات وم���ؤس���س���ات2400ل.س  -ف��ي ال��وط��نتعبر عن وجة نظر كاتبها

ال��ع��رب��ي:ل�لأف��راد6000ل.س أو - $150ل��ل��وزارات
وال��م��ؤس��س��ات .8000س أو-$175خ�����ارج الوطن
ال���ع���رب���ي:ل�ل�أف���راد 20000ل.س أو - $360
للمؤسسات30000ل.س أو $420والقيمة تسدد
مقدمًا بشيك مصرفي ألمر اتحاد الكتاب العرب
-دمشق ويرجى عدم إرسال عمالت نقدية بالبريد.

www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

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

�إ�سماعيل عامود

ولد ال�شاعر يف �سلمية -حماة
.1930
يحمل ال�شهادة املتو�سطة.
ع��م��ل يف ال���ق���وات امل�سلحة،
وحم�������رر ًا يف ع����دة �صحف
وجمالت �سورية.
ن�����ش��ر �أع���م���ال���ه الأوىل يف
ال�صحف واملجالت ال�سورية.
ع�ضو جمعية ال�شعر.
م�ؤلفاته:
•من �أغ��اين الرحيل �-شعر-
.1959
•ك�آبة � -شعر.1960 -
•الت�سكع وامل���ط���ر� -شعر-
.1962
•�أغنيات للأر�صفة البالية-
�شعر.1962 -
•�أ�شعار م��ن �أج���ل ال�صيف
�شعر.1977 -•الكتابة يف دف�ت�ر دم�شق
�شعر.1978 -•ال�سفر يف االجتاه املعاك�س-
�شعر.1978 -
•الع�شق مدينة ال ي�سكنها
اخلوف �-شعر.1984 -
•�إيقاعات يف �أنهار ال�شعر-
�شعر -دم�شق -دار الثقافة
.1992
كتبت عن �شعره درا�سات عدة
خ�صو�ص ًا يف جم��ال ق�صيدة
النرث.

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1592":الأحد 2018/5/27م  11رم�ضان 1439هـ

أخبار

•�أ.حممد حديفي

عدرا
اجلرحُ الذي لن يندمل ()4
�شواهد القبور متناثرة فوق م�ساحة الوطن ،بع�ضها تعلوها
�صور ل�شهداء ق�ضوا دفاع ًا عن ت��راب الأر���ض ،بع�ضها الآخر
حملت ال�شاهدة ا�سم ال�شهيد فقط ،يف حني �أن قبور ًا كثرية
جتثم دون �شاهدة �أو �صورة �أو ا�سم؛ قبور على مد الب�صر،
وبها يرقد الأحبة قانعني مبا قدموه ،ويف �آخر الليل يطلقون
�أرواح��ه��م مياماتٍ من نور ترفرف فوق �أ�سرة الأحبة الذين
غادروهم مكرهني ،حيث بع�ضهم كان املعيل الوحيد لأ�سرته
الثاكلة ،وبع�ضهم الآخ��ر وعد والدته ب�أنه �سيعود يف العيد
ليقبل يديها الطاهرتني� ،أو حتى يلقي عليها حتية الوداع� ،إال
�أن ر�صا�ص الغدر مل يهمله ،و�أرداه �شهيداً..
يف مدينة عدرا العمالية وعلى مدى �أيام من عام  2013وقف
التاريخ ذاه ًال لهول ما ر�أى� ،أنياب يقطر منها دم بريء ما عرف
اخلطيئة يوماً ،ور�ؤو�س �آدمية مقطوعة تركلها �أقدام الوحو�ش
وك�أنها ك��رة؛ من دون وازع من �ضمري� ،أو �إح�سا�س ولو �ضئيل
ب�إن�سانية الإن�سان..
��و���ش قدموا �إلينا من جهات الأر����ض الأرب���ع ،ي�شحذون
وح ٌ
�أنيابهم للفتك والقتل ،ويف �أيديهم �سواطري ي�ستعملها اجلزارون
يف تقطيع الذبيحة ،ومن بني خيوط الدم الآدمي املن�سكب من
جثث الأبرياء تلوح �أ�سنانهم ال�صفراء الكريهة ،ومتلأ الأمكنة
روائح �أج�سادهم النتنة ،وال�ضحايا نفو�س و�أج�ساد بريئة لعزل
�ساقهم حظهم ال�سيء للتواجد يف مدينة عدرا عندما قامت
الوحو�ش باجتياحها ،و�سبيها؛ بطريقة تذكرنا مبا اقرتفه
التتار وامل��غ��ول من جرائم ومثالب وموبقات يف زم��انٍ غابرٍ
قدمي..
بع�ض هذه امل�شاهد املرعبة ،والأفعال املتوح�شة كان املرحوم
حممد خالد رم�ضان قد وثقها ،حيث ت�صادف وجوده مقيم ًا بني
جريانه الكرث الذين يعرفهم ف��رد ًا ف��رداً ،وقد كتب يف كتابه
الذي حتدثت عنه �سابق ًا عن الإلفة واملحبة التي كانت تربط
بني هذه الأ�سر بطريقة تبدو وك�أنها النموذج الأمثل لتعاي�ش
ال�سوريني وتعاونهم وتعا�ضدهم وبخا�صة وقت امللمات..
حتت عنوان :م�شاهدات ..مقارنات� ..أ�سئلة يقول حممد خالد
رم�ضان يف كتابه :الأ�سئلة اليومية ذاتها :ما ا�سمك؟ من �أنت؟
دينك؟ وي�ضيف ..هذا العفن الكوين� ،أي دينك؟ التفرّ�س من
فوق �إىل حتت ،ال�شي�شاين يقول يل بلغة ف�صحى ،دون تقدير
لأي �شيء ،دون احرتام ،وب�صوت وقح وقح.
هيه� ،أن���ت! ذقنك �إم��ا �أطلقها �أو احلقها� ،أمل تفهم علي؟
ذقنك تذِّ كر باليهود! وي�ضيف� ..أ�سكت و�أبت�سم قليالً .فج�أة
ن�سمع �صوت طائرة حربية ،كنت �أقف على حافة درج مدخل
القبو ،يندفع جارنا �أبو عبدو ،بج�سمه الثقيل مع جارنا نا�صر
ذي اجل�سم الأثقل ،ويدفعاين �إىل الأ�سفل� ،أنا �أتدحرج على
ظهري ويتدحرج ر�أ�سي� ،أ�صاب بخدي ،الدماء تنزف مني،
يدفعني �أبو عبدو ونا�صر ..ظهري ي�ؤملني كذلك �أكتايف ،الأمل

يف كل ج�سمي ،يتفح�صني الدكتور بكل دقة ،الدكتور فرا�س،
ال�صيديل الإن�سان ،يطلب مني القيام ببع�ض احلركات ،ي�ؤكد يل
�أنني �سليم ،والإ�صابات خارجية وب�سيطة ،يركز على حركات
الورك ،يعطيني �إبرتني� ،أمتدد يف الفرا�ش ،وتبقى احلالة نحو
خم�سة �أيام..
التكبري ي�ستمر ع�شرات املرات يومياً ،ونعرف �أنه مع كل تكبرية
قطع ر�أ���س �أو موت بالر�صا�ص� ،أحت�سن يوم ًا بعد ي��وم� ،أ�ضع
املراهم على جروح خدي الثالثة� ..أتذكر بيت الزبداين الذي
�أ�صبح على الأر�ض� ،أذكر مكتبتي الأثرية لدي� ،شقاء العمر يف
بناء البيت ،مكتبتي التي ت�ضم نحو ثمانية �آالف كتاب مع بع�ض
الوثائق والدوريات� ،أتذكر و�أتطلع �إىل مكتبتي هنا يف عدرا
العمالية �إذا هربنا ماذا �سيحل بها؟ �أبكي دموع ًا غزير ًة غزيرة،
ماذا �سيحل بالكتب؟ �إنها ت�ضم �أي�ض ًا نحو ثمانية �آالف كتاب،
هل �ستحرتق؟ هل �ستنهب؟ هل �ست�سرق وترمى يف الطرقات؟
هل وهل؟� ..آالف من الأ�سئلة حول الكتب ،ثم مي�ضي املرحوم
حممد خالد رم�ضان يف �سرد الوقائع وامل�شاهدات ويقول وقلبه
يعت�صر �أمل ًا وح�سرة ،ننام مثل احليوانات� ،أو بالأحرى نتمدد
يف الفر�شات؛ نحو �إحدى ع�شرة �ساعة ،تنق�ص املواد الغذائية
روي��د ًا روي��داً ،كل �أهل البناء متعاونون ،نعتمد نظام الوجبة
الواحدة ،ال�صغار ي�شكون ،ي�شكون من كل �شيء ،ن�سهر قلي ًال مع
�أبي عبدو حممد ،ومع الذي نزل من الطابق الرابع �إىل بيتنا
يف الطابق الأول ،وهو الأخ �أبو معروف مع زوجته ،وهو �شخ�ص
�صاحب وجاهة ومعروف ،كامل املروءة..
بيت �أم زينب �أنا�س طيبون طيبون ،كرماء ،م�ساكني ..،نا�صر
الذي يعمل مع ال�صيدالين نبيل� ،شهم يق�ضي حوائج النا�س دون
تردد بابت�سامته التي عُ رف بها ،هو بحر من العطاء الذي ال
ين�ضب ،بحر زاخر باملحبة ي�شارك يف ال�سهرات ،يف احلديث ،يف
جلب الأخبار حتدث لنا عن املقربة اجلماعية �أمام ال�صيدلية،
وعن رمي اجلثث املهرتئة فيها ،يخبئ القليل من علب الدخان،
ويعطي بع�ض النا�س منها..
تلك هي بع�ض من م�شاهدات حممد خالد رم�ضان ليوم واحد،
وهو �أ�شبه ما يكون بكابو�س مرعب؛ �إذ هل يعقل �أن يُطلق احلقد
الأعمى من عقاله بهذه الطريقة الإجرامية ليلتهم حياة
الآخرين دون وازع من �ضمري� ،أو رادع من �إن�سانية؟ �إننا �أمام
م�شاهد ميكن �أن حتدث يف الأفالم املرعبة فقط ،ولكنها للأ�سف
ال�شديد حدثت فعالً ،ومن امل�ؤكد �أنها على �أر�ض الواقع �أ�شد
ق�ساوة وب�شاعة ورعب مما ت�سرده احلكايات..
وبعد� ..أبعد كل الذي حدث ،ويحدث ،وقد يحدث بامل�ستقبل
�أي�ضاً� ،أل�سنا مدانني لأرواح ال�شهداء ،و�أبطال اجلي�ش العربي
ال�سوري بانحنائة اح�ت�رام لهم ،وه��م يالحقون فلول هذه
الوحو�ش الكا�سرة ،بعد �أن يخرجونها من �أوكارها ،ويطهرون
ب�إباء العربي ال�سوري كل بقعة من �أر�ض هذا الوطن؟
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

مرقى الغزالة
دي���وان �شعر ج��دي��د لل�شاعر
الفل�سطيني امل���ع���روف م���راد
ال�������س���وداين ���ص��در ع���ن ال���دار
الأهلية يف مدينة عمان ،حتت
عنوان (مرقى الغزالة) �ضم
الق�صائد اجلديدة التي كتبها
ال�شاعر خالل ال�سنوات املا�ضية
(من � 2009إىل  ،)2015وقد
قدّ م لها بكلمة قال فيها:
�أع�بر الأرب��ع�ين بوجع الر�ؤيا
وف��ي�����ض ال��ك�����ش��وف��ات وب����روق
احل���دو����س� ،أ���س��ن��د ال��ق��ل��ب �إىل
�صخرة يف �أعايل اجلبال ،و�أنده

غزالة املعنى .تطوقني �أ�شجار
ال��ب��ط��م وال�����س��ري�����س ون����داوة
ال��ق��ي��ق��ب امل��ت��وه��ج ب��ج��م��رت��ه
ال�ل�اذع���ة وال��ط��ي��ون ال���ف���وّاح
وال��ه��داه��د ال��ذاه��ل��ة واحلجل
املكحل يف وعر الكتابة ووديان
احلكاية.
ومن �أجواء الديوان نختار:
قلت� :إن��ك ال ت�ستطيعني
�أم��ا ُ
�صرب ًا معي..
فقلبي يف ظم�أ ل�ل�أع��ايل ونبع
التمني
غريب ديار الأحبة
ُ
و�إين

والأهل
هم ينكرون دم الطري يف لغتي
كلما �أن�شبوا حقدهم يف �ضلوع
الرواية
وهم ينكرون دمي طالع ًا �شجر ًا
يف �شقوق الكالم.
مراد ال�سوداين �شاعر املغناة
الفل�سطينية التي يتناوب على
حملها �أه���ل ال��ر�ؤي��ا واحل���ذق،
وال��ع��ارف��ون ب���أ���س��رار اجل��م��ال،
وال��ق��اب�����ض��ون ع��ل��ى ال��دّ ه�����ش��ة
حل��ظ��ة والدت���ه���ا ،وال��ب��اح��ث��ون
عن العوا�صي من اال�شتقاقات،

امل�������ش���دودون �إىل ال�ب�راع���ات
ال��ب��ك��ر ،وامل���ؤم��ن��ون باخلال�ص
املعمد مب��اء نهر الأردن وبحر
طربيا وملح �أريحا.
جاء الديوان (مرقى الغزالة)
الذي وافاه بكلمة ندية �أي�ض ًا
ال��دك��ت��ور ع��ب��د اهلل عي�سى،
يف ح���وايل � 185صفحة من
احلجم الو�سط ،وهو ي�أتي بعد
دواوين �شعرية �سابقة:
رغ��ب��وت� ،إ����ش���ارات الرنج�س،
�صداح الوعر ،ال�سراج عالياً،
و�أنا من ر�أى.

