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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

باب ال�شام ()3
يف بغداد مل �أر بغداد التي ق��ر�أت عنها ،وثقفت تاريخها ،و�أدبها،
ونخيلها ال�شامخ ،ر�أيت دجلة �آخر ،وجدارية جواد �سليم �أخرى ،وج�سر
ر�صافة �آخر ،وكرادة �أخرى ،وباب معظم �آخر ،و�ساحة كهرمانة �أخرى،
و�شارع متنبي �آخر ،و ....ولوال كنت �أ�سمع الزمة النا�س يف غري مكان
ذهبت �إليه" :اهلل باخلري" ،والزمتهم الأخرى" :تدلل عيوين" ،ل�شككت
�أنني يف بغداد ،بغداد كما عرفت من قراءاتي عنها ،ومن �صورها يف غري
و�سيلة �إعالم ،وكلما كانت روحي ت�ستعر بالن�شيج ،كنت �أر ّدد" :لو �أنّك
يا كري�ستوف كولومبو�س مل تعرب املحيط الأطل�سي �إىل تلك القارة
ثم ما يزداد الن�شيج وط�أة،
املجهولة ،لو مل تكن �أمريكا بعد ذلك ،لوّ ،"..
وما يتعاىل �ضرام ًا ،حتى تزدحم رئتاي بغبار يزدحم بغبار بعده ،وما
�أكاد �أختنق ،بل �أطلق زفرتي الأخرية ،حتى ي�أتيني �صوت من حيث ال
�أعرف" :جلجام�ش ال�ضايف الروع ،فا ُ
ناقب الآبار يف
حت ممرات اجلبالُ ،
رب املحيط ،البحر املرتامي� ،إىل حيث ت�شرق ال�شم�س،
�سفوح املرتفعات ،ع َ
وارتاد �أ�صقاع الأر�ض بحث ًا عن احلياة" ،ف�أ�ستعيد �سرية الذي ر�أى ،هو
الذي ر�أى ،ف�أنادي ملء روحي" :يا جلجام�ش ،يا �أبتي الذي يف اخللود،
�أعرين بع�ض روحك لأ�ستعني بها على رحلة البحث عن جمد احلياة ،جمد
فريتد
هذه الأمة الذبيحة� ،أ ّمة العرب ،بني �أنياب الوح�ش الأمريكي"،
ّ
ال�صدى من غري جهة يف بغداد:
"�سالم على نبعة ال�صامدينَ  ..تعا�صتْ
ٌ
"�سالم� ،سالم عليك يا بغداد ،يا
ثم �أن�شد مع ال�صدى:
على معول
ٌ
ِ
الكا�سر"ّ ،
�سالم عليك حتى مطلع الفجر".
عراق الذي تعا�صى على الغزاةٌ ،
وب�ين ال�صوت وال�صدى ر�أي��ت بغداد تنه�ض من دجلة اخل�ير بهية
وخالبة و�ساحرة كما يليق بفاتنة ترعد القلب ،ر�أيتها تفتح ذراعيها
يل ملء روحها الع�صية على مغت�صبيها ،ثم ت�أخذين �إىل �صدرها الر�ؤوم،
فيعبق يف رئتي عطر بابل و�آ�شور و�سومر و�آكاد و�أبوابها الأربع ،وبينهما،
بني ال�صوت وال�صدى ،كنت �أ�سمع جدي املتنبي وهو ين�شد" :بغدا ُد �أنتِ
ثم ما يكاد يبلغ قوله" :وا �أ ّم ًة �ضحكتْ من جهلها
دواء القلب من ٍ
عجز"ّ ،
أمم" ،حتى يبزغ من اجلهات كلّها �صوت �أعرفه� ،صوت نزار�" :أين وجهٌ
ال ُ
يتعدد ال�صوت
ثم
حلو  ..لو ر�أت��ه تغا ُر منه
ّ
يف الأعظمية ٌ
ال�سماء؟"ّ ،
ُ
ثم تكون احلياة مثل وجه بلقي�س،
حتى يرع�ش القلب مباء احلياةّ ،
حبيبة نزار ،عراقية ك�أبهى ما يكون العراق.
بغداد ..باب ال�شام ،ال�شام ،يا للحنني �إىل ال�شام و�أنا يف بغداد ،ويا
للحنني �إىل بغداد و�أنا يف ال�شام� .سورتان من كتاب ال�سماء ،بل قطعة
من بديع �صنع ال�سماء �أر�سلتها ال�سماء �إىل الأر�ض ،فكانت دم�شق وكانت
بغداد ،وكان التاريخ ،وكانت احل�ضارة ،وكان الإن�سان ،الإن�سان كما يليق
بالإن�سان ال كما هو الوح�ش الأمريكي يف �صورة �إن�سان ،وال الوح�ش بو�ش
املهرج �صانع "�صفقة القرن".
الأول ،وال الثاين ،وال ..وال ّ
لبغداد وهي تعاند املوت ،كما عاندته طوال عقود م�ضت ،وهي تقاوم،
�ش�أن توءمها دم�شق ،الإرهاب والتكفري والظالم .لها ،لدم�شق ،ما يليق من
احلياة وهما مت�ضيان �إىل احلياة ،با�سقتني كنخل ويا�سمني ،وعذبتني
كدجلة والفرات وبردى ،ومبدعتني للحياة رغم �أعداء احلياة.
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من الخيال �إلى الواقع

•ح�سن �إبراهيم �أحمد
�أال ي�صح �أن يكون تخيل الإن�سان دليل وجوده ،مثلما ت�صح �أمور ال�صغار والكبار ،وق��د يرتقي الفكر من ح��ال ب�سيطة �إىل حال
�أخرى ،مبعنى �أنا �أتخيل �إذ ًا �أنا موجود؟ ويبقى الف�ضل لديكارت �أعقد ،في�صبح التفكري بق�ضايا ت�شد الإن�سان �إىل الأف�ضل نتيجة
الذي �أقام هذا اال�ستدالل امل�شهور الذي مل يفقد قوته.
التخيل الذي يحفز العقل ،ورمبا كانت �أخيلة الطفولة امل�ستعادة
�أن يكون التفكري دليل وجود يعني �أنه ملكة عندما تظهر مادة مغذية لن�شاط الكبار ،ودافعة لتجاوز الب�سيط �إىل املعقد،
دالالتها تكون م�ؤ�شر ًا ال يقبل الدح�ض على وجود �صاحبها .والفطري �إىل العقالين.
لكن هل هي امللكة الوحيدة� ،أو �آخر امللكات التي ميكن اعتمادها
كان من قبيل اخليال التفكري ب�أن �أمة كالأمة الهندية ،تخلف
لإثبات الوجود؟
ً
ً
وراءها كال من فرن�سا وبريطانيا ،وقريبا �أملانيا ،يف تطور اقت�صادها،
بني
بالربط
اال�ستدالل،
أوجد
�
فديكارت
ال.
اجلواب:
قد يكون
ورمبا كانت يف الطريق ملناف�سات �أكرب (رمبا مع �أمريكا) .لقد و�صفت
ً
ً
قلت
لو
لكن
الثاين.
على
ا
قطعي
ال
دلي
أول
ل
ا
وكون
والوجود،
التفكري
الهند اليوم ب�أنها ((�أم��ة من العباقرة)) كما ين�ص عنوان كتاب
ً
ً
ً
مث ًال� :أنا �أغني �إذا �أنا موجود ،هل يكون هذا ا�ستدالال فا�سدا؟
يتحدث عن التقدم واحلداثة يف الهند ،حيث �أ�صبح ذلك واقع ًا بعد
ميكن التعميم على ذل��ك مبقدمات
�أن كان خيا ًال يقارب خياالت الطفولة.
دال��ة� :أن��ا �أق���ر�أ� ،أن��ا �أم�شي� ،أن��ا �آك��ل� ،أنا
و�إذا كانت الهند يف ال�سباق مع ال��دول
�أجادل� ،أنا اواجه غ�ضب زوجتي� ،أنا �أبكي،
الأورب��ي��ة ،فال�صني يف ال�سباق مع الواليات
�أن��ا �أح��ارب الف�ساد...الخ .فالأمر الذي العاطفة لدى الإن�سان �أ�سمى و�أكرث
املتحدة الأمريكية ،التي مل يكن اخليال
ال ملعانٍ قد تتوجه باجتاه ي��ج��ر�ؤ ع��ل��ى و���ض��ع��ه��م��ا يف ح���ال املناف�سة
�أكون منخرط ًا به ،وميلأ اللحظة التي �أنا �شمو ً
فيها ،بحيث ي�ستدل به على الطرف الثاين
االقت�صادية ،بعدما �أك��دت رو�سيا مناف�سة
((�أن��ا موجود)) ميكن �أن ي�صبح مقدمة ،الأمة والوطن ،وحتى باجتاه
�أمريكا يف التكنولوجيا الع�سكرية!
دلي ًال ،حد ًا �أول يف املعادلة .ويكون �إثبات
ها هي ال�شعوب ذات احل�ضارات العريقة
العقلي.
جانبها
ؤكد
�
ي
ما
إن�سانية،
ل
ا
الوجود لي�س بنوعية الفعل بل بوقوعه،
ال��ك�برى ،تعود �إىل التقدم ،وال�����س���ؤال :هل
مع �أن فعل التفكري يبقى له متيزه ،بو�صفه
يتوقف ال��ع��رب ع��ن ال�تراج��ع؟ ك��ث�يرة هي
داللة رفيعة على وجود �أكرث رقي ًا.
الأمثلة على قدرة اخليال على االرتكابات
الوجاهة،
هناك ن�شاطات لها ذات
التي ي�صعب ت�صديقها.
هي
بالغريزة،
ال�شديد
ارتباطها
مع
وميكن اعتبارها ،فالعاطفة
ال يزال من ال�صعب تخيل �أن العرب نقلوا جمال مفاخراتهم
وقد
الوجود،
على
به
اال�ستدالل
ميكن
ن�شاط �إن�ساين داخلي رفيع،
الوجودية من ما�ضيهم �إىل حا�ضرهم ،فحا�ضرهم مل ي�صبح دلي ًال
باحليوان،
إن�سان
ل
ا
فيه
يلتقي
الذي
الغريزي
يرى �آخرون جانبها
على ق��وة ه��ذا الوجود ال��ذي يعو�ض ما فقدوه من ق��وة ما�ضيهم
�صغاره،
على
وعطفه
عي�شه،
مكان
إىل
�
احليوان
مبعنى �أن حنني
الذي ال يجدون ملج�أ لغرورهم ،وال �إقالة لعرثاتهم القاتلة �سوى
و�صف
عليه
تطلق
مل
لو
حتى
عاطفة،
تنتج
غريزية
هي دالالت
التمو�ضع داخل �أجماده التي مل يعد يربطهم بها �سوى الذكريات
إن�سان
ل
ا
لدى
العاطفة
أن
�
�شك
من
وما
احليوان.
عند
العواطف
واحلنني ،وتظهر �أنها �إحدى �أهم معوقات النهو�ض والتحديث.
ً
وحتى
والوطن،
أمة
ل
ا
باجتاه
تتوجه
قد
ال
�شمو
أكرث
�أ�سمى و�
ملعانٍ
وحدوا جهودهم لتحقيق وجود
ال يزال �صعب ًا تخيل العرب وقد ّ
العقلي.
جانبها
ؤكد
�
ي
ما
إن�سانية،
ل
باجتاه ا
�أو دور ذي تعبري ح�ضاري مناف�س �أو مقارب ملا يجري يف هذا الع�صر،
الكائن
مييز
رفيع
ح�ضور
من
له
وما
باخليال
اال�ستدالل
وميكن
و�أنهم جتاوزوا خالفاتهم من �أجل ذلك� ،أو �أنهم خرجوا من التبعية
العاقل ،وي�شري �إىل �أنه من ن�شاطات الذهن املتقدم الذي ال يداين
للقوى الكربى� ،صغرى كانت هذه التبعية �أو كربى ،وهم يرون �أن ما
الب�شر فيه خملوقات �أخ��رى .وقد يربهن على العقل يف ح�ضوره
بقي لهم من ق�ضايا يعتزون بها ،كاحلفاظ على املقد�سات ،قد بد�ؤوا
وارتياده ملجاالت ال ي�ستطيعها العقل لأنه مقيد �أكرث من اخليال.
يخ�سرونها بداللة قرار �أمريكا اال�ستهانة بالعرب دائم ًا �أو جمدد ًا،
قد ال ي�صح الف�صل بني التفكري والتخيل ،وقد يكون التخيل
واعتبار القد�س عا�صمة لكيان االغت�صاب يف فل�سطني (�إ�سرائيل)،
من �ضروب التفكري .فعندما �أتخيل �أن الواليات املتحدة الأمريكية
دون �أن يجر�ؤوا على اتخاذ موقف قوي حول املو�ضوع بالرغم من
قد تفقد موقعها كقوة �أوىل يف العامل ،قد
كرثة اجلعجعة ،بل دون توقف كيد بع�ضهم
يكون هذا التخيل مبني ًا على التفكري يف
لبع�ضهم الآخ��ر وجتيي�ش اجليو�ش ،و�إنفاق
عوامل �صعود قوى �أخرى ،وعوامل تراجع
ثمن م��ا تنزفه �صحاريهم م��ن نفط لقتل
قوة �أمريكا �أمام غريها يف جماالت معينة.
حمرقة
الكهولة
ت�صبح
كيف
بع�ضهم خدمة لأعدائهم.
ومثل ذلك �أن �أتخيل العرب وقد احتدوا يف
ال ي��زال �صعب ًا �أن يخرجوا م��ن حالة
مواجهة كل �أعدائهم ومن �أجل رفعة وعزة للطفولة؟ وكيف ي�صبح العقل
كونهم ((ظاهرة �صوتية)) كما و�صفهم عبد
بالدهم!
عندما كنت �صغري ًا يف قرية ال �سيارات حمرقة خلياالتها؟ هي جرائم لكن اهلل الق�صيمي ،كي ي�صبحوا ظاهرة ح�ضارية
بعدما خفتت �أ�صواتهم ،وحتققت خ�شية
وال كهرباء وال مظاهر ح�ضارية �أخ��رى
ال تعاقب عليها القوانني!
ناجي العلي لديهم ،حيث �أ�صبحت اخليانة
فيها ،كان النا�س من �أهلها يخرجون من
عند كثري منهم ،وجهة نظر .لقد كان ذلك
بيوتهم الطينية املعتمة يف ال�صيف للنوم
املحرمة.
�سابق ًا من الأخيلة املمتنعة �أو ّ
يف اخل��ارج ،كما يخرجون دوابهم .يكون
اخليال ي�ساير الأمنيات ،وكثرية هي تلك الأمنيات التي نرجو
الظالم يف الليل مطبق ًا على اجلغرافية بقوة ،ما ي�سمح لطفل
ي�ستلقي على �سطح منزله �أول ما يلج�أ �إىل فرا�شه للنوم� ،أن يحول �إجنازها ،او نتخيل حتقيقها ،والتخيل يدل على قوة ح�ضور الأمر
بب�صره على الأجرام ال�سماوية املتالمعة يف الأعايل ،ويكون النوم يف الذهن ،بالتايل دليل ان�شغال العقل به ،وعندما ين�شغل العقل
جذاب ًا يقيل النا�س من عناء النوم داخ��ل املنازل الطينية ذات ب�أمر قد يكون ان�شغاله دليل معاجلته لهذا الأمر ،وهذا من الطرق
التهوية الرديئة ،والتي تفوح منها رائحة العطن والرتاب وظالم التي تقود الأفراد وال�شعوب نحو حتقيق امل�شاريع ،و�أهمها �أن ننقل
كظالم القبور ،و�أ�صوات ال�سو�س وهو ينخر يف اخل�شب� ،أو احلطب ما يف الأذهان �إىل ما يف الأعيان .فهل ال تزال هذه الأخيلة متقدة
بالأحرى والذي يو�ضع مع الق�ش ليم�سك تراب ال�سقف من ال�سقوط� .أم خبت؟
هل يحق لنا تخيل �أننا فارقنا منظومات جمتمعاتنا الأهلية
�أ�ستعيد يف مرحلة الكهولة بع�ض تلك الأخيلة التي لها طعم
الطفولة ،لكن مل �أعد ق��ادر ًا على الإمل��ام ب�شعور الفرح الطفويل( ،عائالت ،ع�شائر� ،أقوام ،مذاهب ،طوائف ،ملل� ،)...إىل منظومات
فالتعقل يف�سد حالة الفرح التي تثريها مناظر ال�شبكة املتناثرة املجتمعات املدنية حيث ال تعمل الغرائز والقرابات ،بل العقل
من الأج��رام الالمعة بدرجات متفاوتة �ضمن بحر الظالم يف ليل والعلم وامل�صالح ،وما يفر�ضه ذلك من تكوينات وجتمعات ،كالأحزاب
واجلمعيات والنقابات وال��رواب��ط وامل�ؤ�س�سات ،ويكون ن�شاطها
يغيب قمره.
كنت �أن�شغل بتخيل كيفية االنتقال من جرم �إىل �آخر لو كنت متجاوز ًا العالقات الو�شائجية ،فال تكون هذه قادرة على اخرتاق
عليه .مل تكن هناك م�شكلة ،يكفي �أن يكون هناك حبل حمدود بني احلداثة التي بدت ق�شرة تغلف جمتمعاتنا ،حتى �إذا جاءت �ساعة
بيدي متنق ًال على طريقة القرود يف الغابات ،االختبار بدا عوارها ،وظهرت ت�شققاتها ،وتهتكت حلمتها ،فبدت
اجلرمني ،ف�أتعلق به
ّ
مع �أين مل �أكن قد ر�أيت ذاك امل�شهد� ،أو بالطريقة التي كنا نلج�أ عاجزة عن �أن ت�شكل احلماية �أو تواكب طريق التقدم.
هل يحق لنا �أن نتخيل �أننا �أ�صبحنا جمتمع ًا ال يتحدث عن
�إليها يف العمر ال�شقي بالتنقل بني �أغ�صان �شجرة با�ستخدام �أيدينا
العلمانية فقط ،بل يجعلها واقع ًا معا�ش ًا متحقق ًا يخرجنا من
فقط .ومل يكن يف�سد هذه الأخيلة �إال �سرعة اال�ست�سالم للنوم.
نفرط بعقائدنا التي ت�أمر
كيف ت�صبح الكهولة حمرقة للطفولة؟ وكيف ي�صبح العقل ع�صبياتنا �إىل عامل الت�سامح ،دون �أن ّ
حمرقة خلياالتها؟ هي جرائم لكن ال تعاقب عليها القوانني ،بذلك �إذا �أردنا؟ نحن هنا ن�شري �إىل العلمانية اللينة ال �إىل العلمانية
ون�سعى حثيث ًا الرتكابها ،ون�شعر عند الكرب بقدرة �أكرب على هذه ال�صلبة ،ورمبا �ساعدنا اخليال بنقل ما نحلم به �إىل واقع معي�ش.
االرتكابات.
لتكن قوة تخيلنا قادرة على �شحذ �إرادتنا وعقولنا يف �أوطاننا
فعل التخيل ال ينتق�ص قدرة العقل على ابتداع الأفكار عند املفردة �أو املجتمعة.

را�سم عبيدات..حكاية عمر
عنوانها :القد�س ودم�شق
•نذير جعفر
على خطا غ�سان كنفاين وك��م��ال نا�صر وحنا مقبل و�آخ��ري��ن
ع ّمدوا ا�سم فل�سطني بدمائهم مي�ضي اليوم الكاتب املقاوم را�سم
عبيدات مواجها �سلطات العدو ال�صهيوين بقلمه و�صدره العاري
ما بني مقالة تندد مبمار�ساته ،وتظاهرة تتحداه ،وندوة تك�شف
�أالعيبه وما يخطط له.
�إنه حكاية �شعب يف رجل ،ورجل يف �شعب ال ي�ستكني ،ولي�س
عبثا �أن��ه �س ّمى حفيدته (���ش��ام) حبا بال�شام و�أهلها وتيمنا
وتفا�ؤال بانت�صارها وتوءمة مع مدينته القد�س التي مل يغادرها على
الرغم من كل التهديدات وامل�ضايقات التي فر�ضها عليه االحتالل
ال�صهيوين.
يف مطلع العام (2013م) ات�صلت به طالبا منه الكتابة يف �صفحة
(ر�ؤى عربية) التي كنت �أعدها و�أح ّررها يف �صحيفة (ت�شرين)
فل ّبى الدعوة هو ور�شاد �أب��و �شاور وعليان عليان ويو�سف �ضمرة
من فل�سطني ،و�سواهم من م�صر والعراق واملغرب واجلزائر ،فيما
اعتذر الع�شرات ممن �شربوا من مياه بردى وتنكروا لها يف اللحظة
التاريخية الفا�صلة! وك��ان را�سم ط��وال �سنوات خم�س ال يبخل
بتزويد ال�صفحة مبقاالته الأ�سبوعية التي تعزز �صمود �سورية
وتف�ضح الإعالم املعادي لها وحت�شد القوى للدفاع عنها .ال بل ّ
نظم
مع رفيق دربه �سيادة املطران عطا اهلل حنا رئي�س �أ�ساقفة �سب�سطية
الروم الأرثوذك�س ندوات وم�سريات عدة يف قلب مدينة القد�س با�سم
اللجنة ال�شعبية للت�ضامن مع ال�شعب ال�سوري وقيادته الوطنية
رافعني العلم ال�سوري حتديا لالحتالل ولكل القوى املعادية ل�سورية
وامل�شاركة يف العدوان عليها.
ويف يوم الإثنني  ،2018/6/18وخ�لال احلفل ال��ذي �أقامته
جمعية ال�صداقة الفل�سطينية – الرو�سية يف فندق «الإمب�سادور»
مبنا�سبة ال��ي��وم ال��وط��ن��ي لرو�سيا االحت��ادي��ة اقتحمت �شرطة
االحتالل وخمابراتها مقر احلفل واعتقلت عددا من ال�شخ�صيات
الفل�سطينية اعتقاال تع�سفيّاً للتحقيق معها يف مقرها بــ»امل�سكوبية»
يف القد�س ،وبعد �أن اطلقت �سراحها �أعادت اعتقال الكاتب ال�صحفي
را�سم عبيدات وع�ضو جمعية ال�صداقة الفل�سطينية – الرو�سية
عنان بركات ،و�أطلقت �سراحهما بعد �أ�سبوع حتت ال�ضغط ب�شروط
قا�سية ،بذريعة منع �أي فعالية �أو ن�شاط �شعبي �أو جماهريي �أو
م�ؤ�س�ساتي مقد�سي يف املدينة يقام حتت رعاية ال�سلطة الفل�سطينية
ومنظمات ت�سميها �سلطة االحتالل «�إرهابية» وتعني بها اجلبهتني
ال�شعبية والدميقراطية.
وق��دم مت الإف���راج عن املنا�ضل را�سم عبيدات وفقا لل�شروط
املجحفة التي تك�شف حقيقة العدو العن�صري ،وهي:
�سجن بيتي فعلي مبدة � ٧أيام بكفالة مالية فعلية � ١٥٠٠شيكل
وكفالة على الورق ب � ٥٠٠٠شيكل وعدم اال�شرتاك ب�أي مظاهرة ملدة
 ٣٠يوما وعدم التحدث مع �أي كان له عالقة باملو�ضوع ملدة  ٤٠يوما!
خمالفة بذلك القوانني الدولية املتعلقة بال�صحافيني وعملهم.
�إن را�سم عبيدات لي�س �صحافيا مقاوما �أو كاتبا وحملال �سيا�سيا
من طراز رفيع فح�سب ،بل هو �شوكة يف عني االحتالل وعمالئه يف
الداخل واخلارج ،وال يقت�صر ن�ضاله على ق�ضيته الفل�سطينية �إمنا
ميتد لي�شمل الوقوف مع كل القوى املعادية للإمربيالية الأمريكية
املتوح�شة وحلفائها يف ممالك الظالم واملحميات اخلانعة حتت
عباءتها.
من حق را�سم عبيدات ورفاقه علينا وعلى �إعالمنا �أن نقف معه
ون�شد على يده ون���ؤازره وجنعل من ق�ضيته منا�سبة للت�أكيد على
وحدة ال�صف املقاوم يف �سورية وفل�سطني و�أن ن�شعره هو ورفاقه
ب�أنهم لي�سوا وحيدين لرند لهم بع�ض دينهم علينا وهم ال�صوت الذي
مل يتوقف منذ بداية الت�آمر الدويل على �سورية بف�ضح قوى الظالم
والتكفري وم��ن يقف وراءه��ا وي�سلحها ويدعمها بكل ما حتتاجها
للهيمنة على �سورية وتفكيكها �إىل مقاطعات �إثنية وطائفية �ضمانا
لأمن �إ�سرائيل وت�صفية للق�ضية الفل�سطينية.
را�سم عبيدات ورفاقه ال�صامدون يف القد�س ير�سمون وحدهم
خارطة الطريق ،طريق حترير فل�سطني وع��ودة احلق �إىل �أهله،
ولي�س ه�ؤالء اخلونة يف ممالك اخليانة وملحقاتها وغرف (املوك)
ال�سوداء.
را�سم عبيدات ل�ست وح��دك....ك��ل ال�سوريني الذين تابعوك
منذ بداية احلرب على وطن يعرفون قيمتك ويحفظون مقامك �أيها
الرجل اجلبل....ويا جمل املحامل ال يخيفك �سجن وال جالد...لك
�أحني القامة يا رفيق الدرب والفكر واملوقف...املجد لك ..املجد
للمقاومة.

قضايا وآراء
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�أطول حرب �ضد �شعب في التاريخ

• نبيلة ابراهيم

التاريخ مملوء ب��احل��روب و اجل��رائ��م و  % 30عام  1936فثار الفل�سطينيون و لكن
الكوارث كما �أنه مليء بالأخبار امل�شجعة بريطانيا قمعت الثورة و دمرت قرى ب�أكملها
التي ت�صف ال��روح التي تتحدى و ت�صمد و قتلت املئات و هكذا بد�أت النكبة عام .1939
�أم����ام ال��ع��ب��ودي��ة و ال��ق��ه��ر و ت��ت��وق اىل بعد ذل��ك ج��اء م�شروع التق�سيم و ال��ذي كان
احلرية و الكرامة .و ال يوجد يف التاريخ ع��ب��ارة ع��ن غطاء ق��ان��وين لالحتالل لتنفيذ
احلديث �أو حتى القدمي مثل �آخ��ر على خمططاته يف تدمري فل�سطني و �إقامة دولة
تلك احلروب التي �شنها اال�ستعمار الغربي يهودية على ركامها .و بالتايل �أ�ضحى �أ�صحاب
ب�صوره املختلفة على �شعب �أعزل مل ِ
يعتد على احلق التاريخي من دون حق و �أ�صحاب امل�ؤامرة
�أحد و مل يحتل �أر�ض �أحد يف �أطول حرب �ضد متكنوا من اال�ستيالء على هذا احلق التاريخي
�شعب مثلما حدث يف فل�سطني.
يف واقعة لي�س لها مثيل يف التاريخ .كانت هذه
الطويلة
املعركة
يف جانب واح��د من هذه
هي عملية التطهري العرقي التي �أزال��ت �أهل
جند اال�ستعمار الأوروب���ي يف �أب�شع �صوره يف ال��ب�لاد م��ن دي��اره��م ليحل حملهم مهاجرون
مطلع القرن الع�شرين ممثال يف بريطانيا ويف �أجانب.
منت�صفه ممثال ب�أمريكا وما بينهما جند حركة
ل��ق��د ك��ان��ت ه���ذه ع��م��ل��ي��ة م��ن��ظ��م��ة ح�سب
�أوروبية عن�صرية ا�ستيطانية ن�ش�أت على ثقافة خطة طويلة امل��دى �شاركت فيها ك��ل القوى
اال�ستعمار وانتع�شت على نار احل��رب العاملية اال�ستعمارية وا�ستمرت مل��دة  60عاما ! و ما
الثانية وهي احلركة التي بد�أتها �أوروبا جزء ًا زال��ت م�ستمرة حتى الآن و هي خمالفة لكل
و �صنعتها ك ً
�لا و �أمدها الغرب ُ بوقود امل��ال و قانون دويل و قد �شجعها املجتمع الدويل على
ففي
الثقافة.
و
الفكر
و
ال�سيا�سة
ال�سالح و
مدى عقود طويلة و هي �أي�ض َا عملية فريدة
رحم �أوروب��ا ن�ش�أت ال�صهيونية وانف�صلت عنها م��ن حيث �إن ه��ذا املجتمع مل يحرك �ساكن َا
كما يف�صل الطفل الوليد عن �أمه ولكن احلبل
لإزالتها  .هذه هي النكبة
ال�سري بقي مت�صال وال
للعام  1948والتي طرد
يزال يقوى و ينتفخ يوما
احتالل فل�سطني واقتالع �أهلها ح�صيلتها  660مدينة و
تلو الآخر.
حدث يتحدى م�سرية التاريخ وقد ق��ري��ة م��ن دي��اره��م و هو
يف
���س��ر
���اك
ن
���
ه
ل��ي�����س
ك��ان��وا ميثلون  % 85من
فقد
ال�صهيونية
�أه��داف
مت و ال يزال قائم َا من دون �سبب من �أهايل فل�سطني التي �أ�صبح
ن�شرت �أه��داف��ه��ا ودع��ت �أ�سباب الدميومة التي تكفل بقاء ا�سمها �إ�سرائيل و م�ساحتها
�إل��ي��ه��ا يف ك���ل الأم���اك���ن
ت�ساوي  78%من م�ساحة
بها.
القبول
و
ازدهارها
و
ال�شعوب
والع�صور وهي �إن �أخفت
فل�سطني الأ�صلية.
بع�ض خططها التف�صيلية
لي�س م��ن العجيب �أن��ه
فهي مل تخف منذ �أكرث
م��ا م��ن ح���دث يف منطقة
م��ن ق��رن م��ا ال���ذي تريد
ال�شرق الأو�سط منذ النكبة و حتى الآن �إال و
حتقيقه .ال�صهيونية تريد �صياغة تاريخ
وجغرافيا جديدين لفل�سطني وم��ا حولها .كان للنكبة دور فيه ...زال��ت عرو�ش و تغريت
التاريخ يبد�أ عندها منذ بداية القرن حني �أن��ظ��م��ة و اغتيلت زع��ام��ات و ن�شبت ح��روب
اختلطت بع�ض القبائل العربانية ب�أهل فل�سطني يرتبط كل منها بفل�سطني و �سيبقى هذا الو�ضع
و ذابت بينهم و هاجر بع�ضها اىل بابل ،و يف قائما َ يف امل�ستقبل .و ال�س�ؤال ملاذا ؟!
�إن احتالل فل�سطني و اقتالع �أهلها حدث
هذا التاريخ الطويل ال يوجد �إال حكم ا�ضطهد
اليهود تبعه حكم بيزنطي لفل�سطني ثم فراغ يتحدى م�سرية التاريخ و قد مت و ال يزال قائم َا
كبري يف الأر�ض و النا�س تخللته لتطهري الأر�ض من دون �سبب من �أ�سباب الدميومة التي تكفل
بقاء ال�شعوب و ازده��اره��ا و القبول بها .بل
املقد�سة حملة �صليبية .
و ب��ع��د �أل��ف��ي �سنة ع���ادت ت��ل��ك القبائل هو م�ستند اىل قاعدة واحدة فقط هي القوة
امل��ج��ه��ول��ة �إىل فل�سطني لتقيم عليها كيان الع�سكرية املهيمنة  .بهذه القوة ا�ستطاعت
االحتالل الإ�سرائيلي احلديث  .يف هذا التاريخ �إ�سرائيل �أن تتحدى الدول العربية و تدجنها و
املفرت�ض ال توجد فل�سطني و ال فل�سطينيون و ال ت�سعى الآن لتو�سيع دائرة �سيطرتها اىل �إيران
عرب و ال م�سلمون و �إن وجد �شيء من هذا فهم و باك�ستان و قد تتجه غرب َا لتخ�ضع ال��دول
غزاة �أو طارئون �أو رحل تنظف منهم البالد  .و الأوروبية التي تنتخب حكومات ال تعرتف بها
من هنا ف�إن عملية التنظيف �أو التطهري العرقي كما حدث يف النم�سا .
وحالي َا و يف القرن احلايل و بعد �أحداث 11
جندها متجذرة يف الفكر ال�صهيوين و ال تعي�ش
�أيلول للعام  2000التي افتعلتها ال�صهيونية
من دونه  .و لهذه العملية ثالثة �أذرع :
اق��ت�لاع �أه���ل ه���ذه الأر�����ض م��ن دي��اره��م و العاملية وال��والي��ات املتحدة الأمريكية على
اال�ستيالء على الأر�ض و ما عليها من ممتلكات �أر�ضها يف �سبيل ر�سم ا�سرتتيجيات ا�ستعمارية
و ثروات و م�سح تاريخهم ب�إزالة كل ذكر لهم يف جديدة ملنطقة ال�شرق الأو�سط يف �سبيل تعزيز
كتبهم و درا�ساتهم و م�سح و ت�شويه جغرافيتهم قوة و ق��درة �إ�سرائيل و دعمها لتكون الأكرب
بتدمري قراهم و �آثارهم الدينية واحل�ضارية باملنطقة من حيث عدد ال�سكان و امل�ساحة و
 .و كما يتملك ال�صهيوين الذعر ال�شديد من تق�سيم الدول العربية اىل دويالت و كونتونات
احتمال �أن يعود فل�سطيني واح��د اىل بيته اقليمية طائفية متناحرة و ال�سيطرة على
يتملكه الذعر �أي�ض ًا اذا ر�أى ج��دار ًا من بقايا مقدرات و ثروات املنطقة .....ب�شرت وزيرة
م�سجد �أو كني�سة �أو �شاهد َا من �شواهد قبور خارجية �أمريكا ال�سابقة كونداليزاراي�س
الذين عا�شوا على ه��ذه الأر����ض .و لي�س من بالفو�ضى اخل�لاق��ة و ال��ت��ي �شهدنا ن�سائمها
العجيب �أن يقوم ال�صندوق القومي اليهودي -مع هبوب رياح الربيع العربي التي اجتاحت
رمز العن�صرية ال�صهيونية املنت�شرة يف  55بلد َا معظم ال��دول العربية و نعي�ش تبعاتها اليوم
بزرع الأحرا�ش و املنتزهات على مواقع القرى على خمتلف ال�صعد و لكن اجلديد هو خمطط
املدمرة كي يخفي معامل جرميته .
�سايك�س بيكو القائم على �أ�س�س عرقية و �أثنية
و هكذا ا�ستمرت احلركة ال�صهيونية بالنمو طائفية و اعتماد �أ�ساليب ممنهجة و مدرو�سة
على يد بريطانيا التي �ساعدت كثريا على تدفق بعناية فائقة لبث الفتنة بني �أبناء ال�شعب
اليهود اىل فل�سطني حتى و�صل عددهم اىل الواحد.

نقطة على حرف
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• مالك �صقور

دفاع عن الأدب
ــ5ــ
عندما �ش ّبت احلرب العاملية الأوىل �سنة  ،1914كان جورج ديها ِمل معروف ًا ،وكان
يعمل ب��الأدب ،و�إن تلك املحنة كانت البوتقة التي ان�صهرت فيها عبقريته ف�أخذت
�شكلها النهائي ــــــ كما يقول د .حممد مندور.
وعندما دعي �إىل �أداء الواجب ل ّبى النداء ،و�سارع �إىل التطوع ليعمل يف م�ست�شفيات
اجلي�ش كطبيب .وجتربة احلرب ،كانت جتربة حقيقية ،فقد ر�أى فيها مناظر الب�ؤ�س
الفظيع ،وذلك جعله يفكّر يف احلياة:
غاياتها ،وو�سائلها ،وهو يحدثنا �أنه مل يكن ميلك الإميان الذي فقده وهو يف �صدر
ال�سن التي نتعزّ ى فيها بالكربياء التي ت�ضللنا ــــــ كثري ًا ما �أ�سفت،
�شبابه« :وبعد انق�ضاء ّ
بل �أ�سفت كل يوم على ذلك الإميان الذي نتعزى به عن كل �شيء» .وعن ذلك يتحدث
يف كتابه:
(دفاع عن الأدب) ذاكر ًا كيف حاول �أن يجد عند قادة الفكر �إذ ذاك ما ي�ستطيع �أن
يهتدي به ،وكيف ا�ستقر به الر�أي �إىل �أن خري قيادة هي ما جندها يف �أنف�سنا ب�إمعان
النظر فيها وحتليل دوافعها وتبني �أهدافها.
يقول د .حممد مندور :ومما ال ريب فيه �أن الكثري من رجال العلوم الذين �ألفوا
مالحظة العامل امل��ادي �أو مالحظة الغري ،كثري ًا ما ُيعملون نف�س امللكة يف �أنف�سهم،
فينتهي بهم الأمر �إىل لون رائع من الإميان والت�صوف؛ ولكم من عامل بالريا�ضيات �أو
الطبيعيات يحدثك عن �إميانه حديث امل�ؤمنات من العجائز!
ولكم منهم من ي�شع يف نف�سه ذلك ،وتلك الروحانية اللذان يك�سبان نفو�سهم جمال
الت�صوف.
جورج ديها ِمل من ه�ؤالء الرجال ،فقد انتهت �آالم اجلرحى واملوتى التي ظلّ ي�شاهدها
كل يوم خالل �أربع �سنوات ب�أن حرفته �إىل �إطالة التفكري يف حقائق احلياة ،وا�ست�شعر
احلاجة �إىل الركون �إىل مبادئ ثابتة ،فخرج من احلرب بفل�سفة عملية ك�ساها طبعه
ال�شعري بجماله.
يف �سنة  1917ن�شر �أول كتاب له عن احلرب بعنوان «حياة ال�شهداء» وكان قد ن�شره
با�سم م�ستعار هو( :دين�س تريفنان) ،ويف �سنة  1918ن�شر كتابه الثاين عن احلرب
�أي�ض ًا «ح�ضارة» هذه املرة ن�شره با�سمه وقال من �أجله جائزة غونكور الأدبية.
يف هذين الكتابني مزيج من الو�صف والق�ص�ص ملا �شاهد من ويالت احلرب ،وجتلّت
فيها نزعته الإن�سانية ،وقد بدا جورج ديها ِمل �أنه يكره احلرب وميقتها ،ويعتقد �أنها
لي�ست ممكنة �إال لأن كل �إن�سان ال يت�أمل �إال يف ج�سده هو ..وهذا حق ،فالذي ال ريب فيه
�أن من يدفع �إىل احلرب هم عادة ال�شباب الذين مل تع�ضهم بعد ب�أنيابها ال�سامة ،و�أما
من �سبق له �أن خا�ض �أهوالها فما نظنه ي�سارع �إليها ،وه�ؤالء الأخريون ال ي�ستطيعون
يق�صون جتاربهم يف
�صد الأولني لأن الأمل �أمر ال ميكن �أن ندرك وقعه با�ستماعنا للغري ّ
هذا ال�سبيل.
وباملنا�سبة ،ف���إن الأدي���ب ال�صحفي وليم دري��ك يف كتابه «الكتاب الأوروب��ي��ون
املعا�صرون» يتحدث عن جورج ديها ِمل يف �سنة  1918وعن نزوعه �إىل ال�سلم واجتاهه
نحو التعاي�ش ال�سلمي الدويل ،وهو يقول �إنه ُ�سرح من اجلي�ش ب�سبب ذلك..
وقراءة كتابيه «حياة ال�شهداء» و«ح�ضارة» ما يرتك يف النف�س نفور ًا من احلرب ال
�شك فيه ،ودعوة �إىل املحبة بني ال�شعوب .ولكن يف الوقت نف�سه ،ف�إن الكتابني و�إن كان
ي�صدران عن نزعة �إن�سانية �سامية فهما بعيدان كل البعد عن روح التخاذل �أو �ضعف
الوطنية ،وال يعني �أن كره جورج ديها ِمل للحرب ومقته �أو بغ�ضه لها ،والدعوة لل�سالم،
واملحبة� ،إنه متخاذل �أو جبان ،هو بالعك�س ،فقد ذهب هو �إىل احلرب متطوع ًا.
انتهت احلرب ،وبد�أ النا�س ين�سون �آالمها �شيئ ًا ف�شيئ ًا ،ولكنهم مل ين�سوا كتابي جورج
ديها ِمل ،ويجمع النقاد على �أن تلك احلرب قد �أ�ضافت �إىل الأدب الفرن�سي كتابني هما:
«حياة ال�شهداء» و«ح�ضارة».
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• ح�سن خميرب قن�ص
مم��ا كتبه الأق��دم��ون
لقد ق���ر� ُأت القليل ّ
وامل��ع��ا���ص��رون يف ع��ل��وم ال��ل��غ��ة العربية
و�سمعتُ القليل �أي�ض ًا ،ولكن من خالل
ا���ش��ت��غ��ايل يف ال��تّ��ع��ل��ي��م وال��ك��ت��اب��ة ن�ثر ًا
و�شعر ًا لزمن طويل ر�أيتُ �أمور ًا ت�ستحقُّ
العناية بها وتو�ضيحها ظ��نّ�� ًا منّي �أنّ
ال��ذي��ن �سبقوين رك��ن��وا �إىل م��ا ه��و �شائع �أو
مل ُي ّ
و�ضحوه �أو مل يفطنوا �إىل النّق�ص يف
التّو�صيف  ،و�أرجو من الذي له علم مبوا�ضع
أتعر ُ
�ض له �أن ُي َذ ّكرين و ُي َذ ّكر
ُذ ِكر فيها ما �س� ّ
الآخرين بتلك املوا�ضع واملو�ضوعات ،و�س�أكون
له من ّ
ال�شاكرين.
م��ا ���س���أُ ّ
و���ض��ح��ه ل��ه ع�لاق��ة ب��ع��دد ح��روف
اللغة العربية ،وت�� َو ُّه��م ورود حرف الألف
يف بداية الكلمة العربي ،و�أح��د اجل��وازات
يف مو�سيقى ّ
وج ّر كلمة دون.
ال�شعر العربيَ ،
�أ ّو ًال :ع��دد ح��روف اللغة العرب ّية :فلقد
�س�ألتُ
خمت�صني يف علوم اللغة العرب ّية وغري
ّ
خمت�صني ع��ن ع��دد ح��روف اللغة العربية
ّ
فكان الإج��م��اع على �أ ّن��ه��ا ثمانية وع�شرون
ال�صيغتني اللتني
حرف ًا ،وملّا عر�ضتُ ذلك على ّ
حفظت من خاللهما هذه احلروف وترتيبها
ُ
وج��دت يف �صيغة (�أب��ج��د ه�� ّوز ّ
حطي َك ِل ُمن
�سعف�ص قر�شتْ ثخذ �ضغظ) �أنّ عدد احلروف
هو ثمانية وع�شرون ،ولكنّي مل �أحلظ وجود
الأل��ف ب�شكليها املمدودة واملق�صورة وهمزة
الو�صل بينها.
ق��ال بع�ضهم� :إنّ احل��رف الأ ّول يف كلمة
�أبجد هو حرف �أ ِلف مهموز .وهو بذلك ُيثبتُ
الألف و ُي�سقط الهمزة و ُيبقي عدد احلروف
ً
ثمانية وع�شرين ،ونحن حني ننظر يف معاجم
اللغة العربية جند الهمزة حرف ًا �أ�صي ًال له
باب و ُف�صول يف املعجمات التي ت�أخذ ب�أواخر
ٌ
الكلمات وباب يف املعجمات التي ت�أخذ ب�أوائل
الكلمات بينما ال جند مثل هذا للألف لأنّه
ح��رف ُمنقلب ولي�س �أ�صي ًال ،ويف التّو�ضيح
نقول� :إنْ كان احلرف الأ ّول يف كلمة �أبجد
هو �ألف فهذا يعني �أنّه ميكن �أن تبد�أ الكلمة
العربية ب��ح��رف �ساكن لأنّ ح��رك��ة الأل��ف
ال�سكون فهو حرف مدّ دائم ًا بينما
دائم ًا هي ّ
َ
الواو والياء عندما تحُ ّركان ال تعودان حريف
مدّ  ،وهنا نرى �أنّ عدَّ احلرف الأ ّول يف كلمة
�أبجد �ألف ًا هو خمالف للإجماع لأنّ الإجماع
هو �أنّ الكلمة العربية ال تبد�أ بحرف �ساكن،
وحتّى ال نتجاوز ما قاله بع�ضهم عن جواز
ب��دء الكلمة ال��ع��رب��ي��ة ب��ح��رف ���س��اك��ن وق��د
�أوردوا لذلك مثا ًال هو كلمة ( َّثاقلوا) نذكر
التّغيريات التي ح�صلت حتى �صارت الكلمة
على ما هي عليه :الفعل َثق َُل هو ثالثي زدنا
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ت�صويب قابل للتّ�صويب
ثم زدنا عليه
عليه التّاء والألف ف�صار تثاقل ّ
همزة الو�صل ف�صار اتثاقل وج��رى �إب��دال
ثاء ف�صار ا ْث َثاقل وهنا التقى حرفان
التّاء ً
ّ
تحرك
م
��اين
ث
��
ل
وا
�ساكن
��ا
م
��
ه
��
ل
و
�
أ
متماثالن ّ
ُ ّ
فحذفت همزة
فح�صل الإدغ��ام ف�صار ِا ّثاقل ُ
الو�صل �شك ًال وبقيتْ لفظ ًا وه��ذا يعني �أنّنا
ن��ب��د�أ كلمة ّث��اق��ل بهمزة الو�صل املك�سورة
ال�ساكنة .
املحذوفة ولي�س بال ّثاء ّ
�أ ّما عن كون الهمزة حرف ًا �أ�صي ًال فلقد دَللنا
على ذل��ك ب��وروده��ا حرف ًا �أ�صي ًال يف ترتيب
حروف املعاجم و ُن�ضيف� :إذا قبلنا �أنّ احلرف
الأ ّول يف كلمة �أبجد هو �أل��ف مهموزة ،و�أنّ
احلرف ال ّثاين يف كلمة ُي�ؤمن هو وا ٌو مهموزة
لأنّ يومن ُتعطي معنى ي�ؤمن ،فهل ب�إمكاننا
�أن نقبل �أنّ احلرف ال ّثاين يف كلمة ب�ؤ�س هو
واو مهموزة وه��ل كلمة بو�س ُتعطي معنى
كلمة ب���ؤ���س ،و�إذا لفظنا الهمزة املفتوحة
ً
حركة تنا�سب الألف فنحن
فوق ر�سم الألف
نلفظ الهمزة امل�ضمومة ف��وق ر���س��م الأل��ف
ً
حركة تنا�سب الواو ،ونلفظ الهمزة املك�سورة
حتت ر�سم الألف حركة تنا�سب الياء ،وهذا
يعني �أنّ ر�سم الألف حتت الهمزة املفتوحة
هو حامل للهمزة كما هي حاله حتت الهمزة
امل�ضمومة وف���وق ال��ه��م��زة امل��ك�����س��ورة وح��ال
الألف هنا كحال الواو والياء غري املُ َنقَّطة
يف حمل الهمزة كقولنا :ب���ؤب���ؤ _ يئ�س .
كما ن�ؤ ّكد ما قلناه عن �أ�صالة حرف الهمزة
من خالل النّظر �إليه يف الأفعال :لو �أخذنا
الفعل جاء فهو فعل ثالثي واحل��رف ال ّثالث
فيه هو الهمزة ،والأفعال ال تنق�ص حروفها
عن ثالثة �أحرف �إ ّال لع ّلة ،وهنا ال توجد ِع ّلة
َحذفتْ حرف ًا حتى بقي على ثالثة ،نحن نعلم
ولكن
�أنّ الفعل قد ي�صري على حرفني �أو حرف ْ
ِل ِع ّلة من مثل فعل الأمر ِجدْ من وجد ،والفعل
ِق من وقى.
ملحوظة :قد يقول قائل �إنّ الهمزة يف
كلمة �سماء هي غري �أ�صلية و�أ�صلها واو ،فنحن

بع�ضهم ال يجيز ج َّر كلمة
اجلر (من)
(دون ) �إال بحرف ّ
ولكن يف القامو�س املحيط
جرت (دون) بقلة بالباء.
ّ

ال�سكون
حرف الألف يلزم ّ
دائم ًا و�أنّنا ال نبد�أ كالمنا
العربي ب�ساكن ،فمن الوهم
عد الهمزة املفتوحة يف �أ ّول
ُّ
الكالم �ألف ًا.
نقول هذا �صحيح وهذا داخل يف باب الإبدال،
ف��ف��ي لغتنا �إب�����داالت ل��ه��ا ع�لاق��ة بلهجات
القبائل العربية فبع�ضهم �أبدل ّ
تاء من
الطاء ً
رجال
عن
مثل طار تار وبع�ضهم يقول ر ّي��ال
ّ
والبع�ض يقول �أبو�ش بد ًال من �أبوك وهكذا ،
ولكن يف ّ
كل احلاالت تبقى احلروف امل�ستعملة
ح��روف�� ّا عربية مل ي��ط��ر�أ عليها زي���ادة وال
ُنق�صان يف هذه الإبداالت .
�أ ّما يف �صيغة �ألف ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز �س
���ش ���ص ���ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي
 .فنحن نرى �أنّ حرف الهمزة ال ُوج��ود له،
ونحن قد �أثبتنا فيما �أ�سلفنا �أنّ��ه حرف يف
مجُ مل حروف اللغة العربية .
خال�صة م��ا �أردن���ا تو�ضيحه وتثبيته يف
مو�ضوع ح��روف اللغة العربية من خالل ما
�سبق:
�أ� :إذا عددنا همزة الو�صل وهمزة القطع
حرف ًا واح���د ًا والأل���ف امل��م��دودة واملق�صورة
ح��رف�� ًا واح�����د ًا ي��ك��ون ع���دد ح����روف اللغة
ً
ت�سعة وع�شرين حرف ًا .
العربية
ب � :إذا عددنا الهمزتني حرفني والألفني
حرفني يكون عدد احلروف العربية واحد ًا
وثالثني حرف ًا� .أ ّما َمن يقول (الم �ألف  :ال
)ه��ي ح��رف ُي�ضاف �إىل ع��دد احل��روف وقد
�سمعت البع�ض ي��ق��ول ذل��ك ف��ه��ذا ق��ول غري
�صحيح لأنّ الالم والألف حرفان موجودان يف
جملة احلروف التي �أثبتناها .
نتوجه �إىل القائمني على و�ضع مناهج
جّ :
اللغة العربية ون��ق��ول لهم �أن��ت��م ُتخطئون
عندما تطلبون من املتع ِّلم �أن ي�أتي بكلمة تبد�أ
بحرف الألف وتق�صدون بذلك كلمات من مثل
�أرنب �أحمد ،ولقد ب ّينا �أنّ حرف الألف يلزم
ال�سكون دائم ًا و�أنّنا ال نبد�أ كالمنا العربي
ّ
ب�ساكن ،ف�أنتم تتوهّ مون �أنّ الهمزة املفتوحة
يف �أ ّول الكالم هي �ألف ،تفكّروا كيف تلفظون

الهمزة املكتوبة على �أل��ف يف �أ ّول الكلمة
ّ
بال�ضم وكيف تلفظونها
حتركونها
عندما
ّ
حتركونها بالك�سر .
عندما ّ
ثاني ًا� :أحد اجل��وازات يف مو�سيقى ّ
ال�شعر
العربي:
لقد تعلّمتُ �أث��ن��اء درا�ستي اجل���وازات يف
مو�سيقى ّ
ال�شعر وق��ر� ُأت بع�ض ما ُكتب عنها،
تعرفتُ عليه �أنّه يجوز �إ�شباع
ما
ومن جملة
ّ
احلركة ل ُتلفظ حرف مدٍّ منا�سب ًا لها ولكنّي
مل �أقر�أ �أنّه يجوز تخفيف حرف املدّ ليلفظ
حركة منا�سبة له ،و�أنا �أثناء قراءتي ل�شعر
ح�س بن�شاز يف
الآخرين �أو ل�شعري مل �أكن �أُ ُّ
املو�سيقى عندما �أم ُّ��ر بحرف مدٍّ قد ُخف َ
ِّف،
ول��ق��د ت��ف��اج��� ُأت ع��ن��دم��ا ا���س��ت��ن��ك��رتْ �إح���دى
املُ َف ّرغات يف اتحّ��اد ال ُكتّاب العرب يف دم�شق
ُورود ذلك يف ِ�شعري ُ
حيث �أ�شارتْ �إىل الياء يف
�شطر من ق�صيدة يل م�ستنكرة ذلك و ُمعترب ًة
�أنّ ال���وزن مك�سور ،وال��� ّ��ش��ط��ر ه��و :جعلتني
م�شغو ًال بها عن مايل  .فقلتُ لها �أنا �أ�ست�سيغ
ذل��ك ف�أنا �أُ َغ��نّ��ي ّ
ال�شعر و�أ�ست�سيغ تخفيف
ح��رف امل��دّ  ,ذل��ك املوقف جعلني �أبحث عن
قاعدة و�ضعها الأقدمون فلم �أعرث على �شيء
من ذلك  ،ف� ُ
أعدت قراءة بع�ض ق�صائد املتنبي
و�أنا � ّ
ُ
فوجدت تخفيف الألف يف
أدقق يف الوزن
زوح ًمتْ )،
ما
إذا
�
الوادي
�صخرة
أنا
�
(:
قوله
ِ
فوزنتُ هذا ّ
ال�شطر فكان كالتّايل ُ :م َتفاعلن
_ ُمتْفاعلن _ ُمتْفاعلن  ،ه��ذا �إذا َخ ّففْنا
ُ
ووجدت مثل ذلك
الألف و�إ ّال فالوزن مك�سور
يف �شعر �أبي فرا�س احلمداين .عندها ت�أ ّك ُ
دت
�أنّ ما ت�ست�سيغه �أذين من املو�سيقى هو �صحيح
ً
خا�صة �أنّ الأق��دم�ين �أج���ازوا يف مو�سيقى
،
ال�شعر ما ورد يف �شعر ّ
ّ
ال�شعراء املجيدينّ .
واخلال�صة ما جاز يف الأل��ف يجوز يف الواو
والياء .
ً
مرة عاب يف
ثالث ًا :جر كلمة دون بالباءّ :
ِ�شعري رئي�س اتحّ اد الكتّب العرب يف دم�شق
�سابق ًا الدُّ كتور ح�سني جمعة ا�ستخدامي كلمة
دون جم��رورة بالباء وق��ال �إنّها ال تجُ َ ُّ��ر إ� ّال
مبن ،فقلت له حينها� :أنا ال �أ ّدعي الإحاطة
ِ
ّ
بكل ما ُك ِتب يف علوم اللغة العربية ولكنّني
ال �أ�ستخدم يف كتاباتي �إ ّال ما �أراه م�ست�ساغ ًا
حرم َج َّر دون بالباء،
و�أنا مل � ّأطلع على َن ٍّ
�ص ُي ّ
ف�أنا وغريي ن�ستخدم دون جم��رورة ب الباء
وب من  ،فنقول ب��دون تعليق ،وخ��رج بدون
ُ
عدت �إىل منزيل و�أنا �أريد �أن
زاد �أو �سالح.
جري ِلدون بالباء
�أجد يف ِ
مرجع ما ما ُي�س ّوغ ّ
ومن خالل نظري يف القامو�س املحيط يف باب
ُ
وجدت �أنّ دون ُج ّرتْ ب ِق ّلة
النّون ف�صل الدّ ال
بالباء .

م�سابقة للمواهب الق�ص�صية ال�شابة

يعلن فرع طرطو�س الحتاد الكتاب العرب
عن �إج��راء م�سابقة جديدة للمواهب ال�شابة يف كتابة الق�صة
الق�صرية �ضمن ال�شروط التالية:
 1ــــــ �أال يتجاوز عمر امل�شارك اخلام�سة والثالثني عام ًا.
 2ــــــ �أن تكتب الق�صة على الكمبيوتر بخط /16/
 3ــــــ �أال يتجاوز عدد ال�صفحات اخلم�س من احلجم العادي /
/A4
 4ــــــ �أال تكون الق�صة من�شورة �سابق ًا يف �أي موقع �إعالمي �أو
�صحفي.
 5ــــــ تر�سل ثالث ن�سخ من الق�صة امل�شاركة �إىل فرع االحتاد.

 6ــــــ تو�ضع الق�صة املر�سلة يف ظرف مغلق مغفل من اال�سم.
 7ــــــ يو�ضع الظرف ال�سابق يف ظرف �آخر �أكرب منه مع �صورة
عن الهوية ويكتب عليه من اخلارج ا�سم امل�شارك ورقم هاتفه وعلى
الوجه الآخر منه( :م�سابقة الق�صة الق�صرية لل�شباب).
 8ــــــ تقدم الن�صو�ص امل�شاركة لفرع طرطو�س الحتاد الكتاب
العرب امل�شروع ال�ساد�س ،مقابل مبنى النفو�س.
 9ــــــ لأي ا�ستف�سار ميكن االت�صال على رقم الهاتف /319210/
ما بني العا�شرة والثانية ع�شرة �صباح ًا.
 10ــــــ �آخر موعد لتقدمي امل�شاركات هو اخلام�س ع�شر من �آب
2018م.
 11ــــــ �ستعلن النتائج يف الن�صف الثاين من �أيلول  2018يف

�أم�سية �أدبية خ�ص�ص لهذه امل�سابقة تقر�أ فيها الق�ص�ص الفائزة.
للفائزين الثالثة الأوائل جوائز مادية توزع على النحو التايل:
 25000خم�سة وع�شرون �ألف لرية �سورية للفائز الأول.
 2000ع�شرون �ألف لرية �سورية للفائز الثاين.
 15000خم�سة ع�شر �ألف لرية �سورية للفائز الثالث.

ــــــ �ستن�شر النتائج وال�صور املرافقة للأم�سية على �صفحتنا هذه
يف حينها.
مالحظة :ال ميكن للم�شارك �أن يتقدم ب�أكرث من ق�صة واحدة
للم�سابقة.
ننتظر الإبداعات ال�شابة ونرجو التوفيق للجميع.

زوايا
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العالقات الثقافية
ونب�ضها الإن�ساني

• علي عبا�س

ملحة يف �أيامنا
الثقافة لي�ست ترفا بل �ضرورة باتت ّ
هذه كونها حتفز الأجيال القادمة على النهو�ض
مب�س�ؤولياتها جتاه الوطن واملجتمع .فمن الأهمية
البالغة �أن نتذكر دور الثقافات و�أثرها يف �إقامة
�أف�ضل العالقات الإن�سانية بني الأمم وال�شعوب ،لأن
الثقافات املتفاهمة واملتقاربة يف �أهدافها واملتحاورة
يف حراكها هي وحدها القادرة على �صنع عامل يبتعد عن
احلروب والتعدي واال�ستغالل .هذا املفهوم يفر�ض على
مفكرينا تو�سيع دائرة معارفهم للت�صدي لأخطر هجمة
ت�شهدها �أمتنا العربية حتى الآن ومتثل ال�صهيونية
العاملية املدعومة من اال�ستعمار الغربي الذي تقوده
الواليات املتحدة الأمريكية ر�أ�س حربة هذه الهمجية
عرب دعمها املطلق لكيان العدو الإ�سرائيلي يف �أر�ض
فل�سطني العربية ،والذي مازالت حماوالته منذ �أن زرع
يف قلب الوطن العربي م�ستمرة لطم�س معامل احل�ضارة
العربية وال�سيما يف مدينة القد�س حيث يعتمد هذا
العدو با�ستمرار على الدعاية امل�ضللة للحط من قدر
العرب ،وت�شويه �صورتهم الثقافية امل�شرقة ،ف�ضال عن
�أ�ساليب النهب التي يقوم بها للآثار الفل�سطينية �إ�ضافة
لإدعائه �أن منط التقاليد  /الفلكلورية  /ال�شعبية التي
متثل جزء ًا را�سخا يف ثقافة ال�شعب العربي الفل�سطيني
هي جزء من تقليده هو ،وخا�صة يف املحافل الثقافية
الدولية بهدف تغييب الذاكرة الفل�سطينية وت�شتيتها
يف اجتاهات ع��دة للتمهيد لقطعها عن جذورها على
غرار ما تقوم به الع�صابات الإرهابية املدعومة �أمريكيا
و�صهيونيا اليوم يف �سورية والعراق من تدمري للكنوز
الأثرية ونهب لق�صور الثقافة ومكتباتها للق�ضاء على
هوية ال�شعب ال�سوري والعراقي ،وجتريده من ذاكرته
التاريخية ومن ثقافته �ضاربة اجلذور يف عمق الزمن،
والتي يعتز بها كل �سوري وعراقي وعربي ومما ال�شك
فيه �أن �أجهزة املخابرات ال�صهيو�أمريكية لعبت دورا
قذرا وتخريبيا ومازالت على هذا ال�صعيد ،ون�شري هنا
�إىل �أن حماوالت الواليات املتحدة الأمريكية و�ضمن
�سعيها املحموم لتحقيق الأح�لام والأوه��ام التلمودية
ال تنفك حت��اول فر�ض قيم وتقاليد جديدة بعيدة
كل البعد عن امل��وروث الثقايف العربي من خالل ن�شر
ثقافة العوملة وتعميقها ك��ي ت�صبح النموذج ال��ذي
حتتذيه �شعوب املنطقة متخلية بذلك عن �إرثها الثقايف
ووعيها التاريخي وهذا ما يتطلب من املفكرين العرب
ال�سعي لتو�سيع دائرة معارفهم وحواراتهم ،وال�سيما مع
الثقافات التي تت�شارك يف تطلعاتها مع �أهداف الأمة
العربية وخا�صة تلك التي مل يتغلغل فيها الكذب
والت�ضليل ال�صهيوين

�سالمات
تعر�ض الأدي����ب ال��زم��ي��ل ري��ا���ض ط�برة لوعكة
�صحية ا�ضطرته �إىل دخول امل�شفى لالطمئنان على
قلبه ،وقد خرج من امل�شفى.
«الأ�سبوع الأدب���ي» تتمنى للزميل ط�برة موفور
ال�صحة والعافية ،و�أن يعود �إىل مزاولة �أعماله
بن�شاطه املعهود.

د.ح�ســن حميد

يو�سف �إدري�س ..يروي! ()1
يظن بع�ض القراء ،ورمبا الكتّـاب ،يف �آن� ،أن الكتابة
عن الأديب غ�سان كنفاين �سهلة ،ومتاحة لأن جتربته
الأدب��ي��ة انتهت با�ست�شهاده ،ولأن �سريته يف احلياة
والن�ضال والكتابة انتهت حني حتدث عنها الأقربون
والأبعدون ،و�أن مزايا �أدبه باتت معروفة يف خطوطها
العامة ،وكل هذا �صحيح ،لكن ما هو غري �صحيح يتمثل
يف �أن الكتابة عن الأديب غ�سان كنفاين �صعبة ،و�صعبة
جداً ،لأن جماليات هذه التجربة الأدبية ،والقوالت
النقدية التي رافقت �أو حلقت بها ما تزال حتى هذه
ال�����س��اع��ة ق��اب��ل��ة للم�ضايفة ،وال��ق��ول ي��ت��ع��دد بتعدد
القراءات ،وك�شف �أ�سرار الكتابة الكنفانية يتواىل،
وهو رهني بالعني الرائية ذات احل�سا�سية النفوذ.
هنا ،ويف كتابتي هذه عن �ساحر ال�سرد الفل�سطيني
غ�سان كنفاين ،ال �أري��د مواقفة �أعماله الأدبية التي
قر�أتها و �أنا يف طور التكوين الأدبي فالحقت �أحداثها
وح��ك��اي��ات��ه��ا ،ث��م ق��ر�أت��ه��ا يف ط���ور ع��ي�����ش��ي والإب����داع
ع�بر ك��ت��اب��ات الآخ��ري��ن وم��ن��ه��م غ�����س��ان ك��ن��ف��اين املعلم
والأ���س��ط��ورة ،وق��د قلت ر�أي��ي فيها م��راراً ،كما ال �أري��د
احلديث عن جوانب من �سريته الذاتية التي جعلت منه
موقدة نار يف اليقظة واملنام ،ويف الليل والنهار ،ويف
العزلة واالجتماع ،ويف الكتابة والتفكري ،و�إمنا �أريد
الكتابة عن غ�سان كنفاين وف��ق مرايا بع�ض الأدب��اء
الذين عرفوه ،وال�صورة التي ر�سموها له يف نفو�سهم
وعقولهم ،وجتلياتها بعد رحيله املبكّر جداً ،والعا�صف
جداً ،واملدمر جداً.
يف ح��وار طويل ،وطويل ج��داً� ،أجريته مع الدكتور
يو�سف �إدري�س يف منت�صف عقد الثمانينيات ،يوم جاء
�إىل دم�شق �ضيف ًا على مهرجانها ال�سينمائي� ،أخذ مني
أعد �أ�سئلته التي ن ّيفت على مئة �س�ؤال حول
�أيام ًا و�أنا � ّ
�أمور ثالثة� ،أولها� :سريته الذاتية و�أدبه� ،أعني يو�سف
�إدري�س ،وثانيها :الثقافة والأدب يف م�صر كتب ًا و�أعالم ًا
وجتارب ،وثالثها :عن الأدب الفل�سطيني ومو�ضوعاته،
و�أعالمه ،ولأنني بقيت �ست �ساعات �أو �أزيد يف ح�ضرة
الدكتور يو�سف �إدري�س� ،أ�س�أله وهو يجيب ،على فرتات
ثالث ،يف �أيام ثالثة ،ف�إن احلوار كان م�شروع ًا لكتاب،
��دي وقد
وك��ل من ر�أى �أوراق��ي الكثرية والثقيلة بني ي َّ
رنّخها احل�بر و�أن���ا �أخ���رج م��ن غرفته يف فندق ال�شام
الدم�شقي ،ق��ال :لقد خ��رج��ت بكتاب ع��ن د .يو�سف
�إدري�����س .وم��ع �أن ه��ذه الفكرة كانت ج�� ّو ال��ة يف ر�أ�سي
حني �أح�س�ست ب�أنني �أجنزت فع ًال ثقافي ًا مه ّم ًا متخ�ض
ع��ن تفريغ امل��خ��زون ال��ث��ق��ايف الكبري عند د .يو�سف
�إدري�س على الورق� ،إال �أنني مل �أ�سع �إىل ن�شر �أي حوار
مع �أي كاتب و�أدي��ب ومفكر وفنان ق ّي�ضت يل الظروف
�أن �ألتقيه ،ولكن ن�شرت �أجزاء من هذا احلوار الطويل
لدي.
الطويل يف غري �صحيفة وجملة ،وبقي ق�سم منه َّ
ما يهمني هنا هو �أنني �س�ألت الدكتور يو�سف �إدري�س عن
قدم �أعماله الق�ص�صية،
املعلم غ�سان كنفاين ،وهو الذي ّ
�أعني �أعمال غ�سان كنفاين ،يف �صفحات طوال م�ضيئة،
ح�ين ���ص��درت �ضمن جمموعة �أعماله الكاملة فقال:
غ�سان كنفاين لي�س كاتب ًا ق�ص�صياً ،و �إمن��ا هو ظاهرة
�أدبية تفوق حدود دائرتي الرواية والق�صة الق�صرية،
وه��ذا ر �أي��ي لي�س مديح ًا ب�سبب ا�ست�شهاده ال��ن��وراين
الذي كتب له والدة �أبدية ذات دميومة ،و�إمنا هو ر�أي
كتبته ذائقتي الأدب��ي��ة حني قر�أته يف مدونته ،قلت
له ي��وم��ذاك :وه��ل ق��ر�أت ق�ص�ص غ�سان كنفاين قبل
رحيله؟! قال :ال ،مل �أقر أ� له حرف ًا واحداً ،كنت �أ�سمع
با�سمه �سماعاً ،و�أرى بع�ض ن�صو�صه من�شورة يف بع�ض
املجالت التي ت�صل �إ َّ
يل ،ولكن مل �أقر �أ له ،وقد قلت له
ذلك يف �إح��دى امل��رات التي زار فيها �صحيفة الأه��رام،
وقد وعدين ب�إر�سال جمموعة من م�ؤلفاته �إىل الأهرام
وب�إهداء خا�ص ،وقد وفّى بوعده ،وجاءتني كتبه يف
طرد �أنيق ،ولكني مل �أقر �أ منها �شيئ ًا لأن ظرويف حالت
بيني وبينها �أو �أنها �شغلتني عنها! قلت للدكتور يو�سف
�إدري�����س ،وه��ل ه��ذا م��وق��ف م��ن��ك جت��اه �أدب امل��ق��اوم��ة
الفل�سطينية ،قال :ال! ولكن لك �أن تعرف ب�أنني �أكره

الكتابة الإيديولوجية والتعبوية ،كثري م��ن �أدب��اء
فل�سطني كانوا من �أهل الإيديولوجيا والتعبئة ،وكثري
منهم �أي�ض ًا ما كانوا من �أهل الأيديولوجية والتعبئة،
ومنهم �أميل حبيبي ،وج�برا �إبراهيم ج�برا ،وحممود
حد بعيد.
دروي�ش �إىل ّ
ك��ن��ت �أ���س��م��ع م��ن بع�ض الأ���ص��دق��اء ،وع�ب�ر ل��ق��اءات
كثرية� ،أن الق�ص�ص وال��رواي��ات الفل�سطينية والكثري
من الق�صائد وامل�سرحيات حتت�شد بالدماء ،وال�شهداء،
وال�����س��ج��ون ،والأح������زان ،وب��ك��اء الأرام�����ل والأم���ه���ات
واحلبيبات ،وهذا �أمر طبيعي لأن حالة الفقد �ضربت
املجتمع الفل�سطيني كله كما لو �أنها زل��زال ،وهذا كله
�إن مل يكن مكتوب ًا ب�إبداع حقيقي �سيظل �إيديولوجية
وتعبئة وعناوين جرائد! قلت للدكتور يو�سف �إدري�س
�سائالً :لكن �أنت لك جتربة يف �أدب املقاومة حني كتبت
ق�ص�ص ًا عن بطوالت �أبناء م�صر وهم يدافعون عن تراب
م�صر �ضد ال��ع��دوان الثالثي �سنة  ،1956كتبت عن
بور�سعيد ،والعري�ش ،و�ضفاف قناة ال�سوي�س التي �صبغت
بالدماء ،ق��ال� :صحيح ،وع��ادة ال �أذك��ر تلك الق�ص�ص
�إال بو�صفها ت��اري��خ�� ًا �أو مقطع ًا عر�ضي ًا ع��ن ���س�يرورة
تاريخ عا�شته م�صر ،قلت له :يف وقت احلريق ال وقت
لتفقد القيافة؟! ق��ال� :صحيح ،ولكن الأيديولوجية
وم�ضامني التعبئة �أفقدت الأدب جمالياته ،واالهتمام
باملكان وتفا�صيله بعرث االهتمام بالنا�س واجتماعهم
وم�شاعرهم وما يحلمون به ،و�أ�ضاف باملنا�سبة توجد
�أولويات لأحالم النا�س ،منها اخلبز ،والأمن ،وال�صحة،
والعاطفة ...هذه �أمور نفكر بها قبل �أن نفكر بالوطن،
الوطن حالة عقالنية ت�شتغل عليها امل�شاعر طوي ًال
حتى ت�صري معنى� .س�ألت د .يو�سف �إدري�����س :ومتى
قر�أت بع�ض �أعمال غ�سان كنفاين؟ قال :بعد ا�ست�شهاده
مبا�شرة (ع��ل��ى ط���ول) �أردت �أن �أع���رف مل���اذا اغتاله
الإ�سرائيليون ،قلت :وماذا وجدت ،قال :كائن خرايف!
ك��ائ��ن خ���رايف ب��ح��ق؛ �إذ كيف ل�شاب بعمره � 36سنة
تطلب (�إ�سرائيل) ر�أ���س��ه ،وي�ستطيع الكتابة ،وبهذه
النوعية املحرية ،وبهذه الكمية املذهلة ،ويكون �سلوكه
بهذا ال�صفاء والنقاء والكربياء ،وتكون موهبته بهذه
الكفاءة ،وتكون الثقة به �إىل هذا احلد اخل��رايف من
الفل�سطينيني .ال �أدري �إن كنت تعرف �أن قائمة ب�أ�سماء
منا�ضلني فل�سطينيني �أعدتها رئي�سة وزراء (�إ�سرائيل)
غ��ول��دا م��ائ�ير م��ن �أج��ل ت�صفيتهم ،ك��ان اال���س��م الأول
فيها هو ا�سم :غ�سان كنفاين! اغتيال غ�سان كنفاين
�أزال الدوائر ال�سود التي غطينا بها عيوننا �سنوات
كي ال ن��رى �أهمية ما يكتبه الفل�سطينيون ،كنا نظن
كتابتهم هي غناء حزين م�صاحب للجروح كي ينالها
�شيء من اخلدر ،ولكن مل نكن �سوى �أهل ظن لأن كتابة
ٌ
الفل�سطينيني ،ويف طليعتها كتابة غ�سان كنفاين ،كانت
كتابة عن حلم العودة �إىل الأر�ض ،وا�ستعادة التاريخ،
واملكانة احل�ضارية[ .هنا �أذك��ر،ـ والكالم يل ـ وهذا
ما �سجلته يف احلوار مع د� .إدري�س ،و�أنا مطروب ،قال
يل ح�ضارة فل�سطنيً ،
لغة وفنون ًا و�أدب ًا وعمراناً ،كانت
يف مناف�سة مع ح�ضارة م�صر العريقة لغة وفنون ًا و�أدب ًا
وعمران ًا ويف جميع مناحي احل��ي��اة ،ومنها ال��زراع��ة،
وال�صناعة ،وال��ع��م��ارة� ،أن��ا مل �أزر فل�سطني ،لكن �أهل
الفنون امل�صرية� ،أهل الغناء ،وامل�سرح ،والفرق الفنية،
كانوا يتحدثون عن امل��دن الفل�سطينية :حيفا ،يافا،
عكا ،النا�صرة ،طربيا ،القد�س ،كما لو �أنهم يتحدثون
عن لندن ،وباري�س ،وفيينا ..يتحدثون عن النظافة،
وال�شوارع الو�سيعة ،واحلدائق ،والعمارات ،واملدار�س،
وامل�شايف ،واملقاهي ،والثقافة ،والفنون .وق��د دعيت
�أكرث من مرة من �أجل زيارة قطاع غزة قبل عام ،1967
ومنها دع��وة من الكتّـاب الفل�سطينيني للم�شاركة يف
الإعالن عن ت�أ�سي�س احتادهم لكن ظرويف مل ت�سمح يل،
وقد كان من بني الأدباء امل�ؤ�س�سني لهذا االحتاد غ�سان
كنفاين ،وخ�يري ح ّماد املرتجم الفل�سطيني املعروف
جد ًا يف م�صر.

Hasanhamid55@yahoo.com
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نشاطات

اتحاد الكتاب العرب في اجتماع المكتب الدائم في بغداد

كلمة الوفود الم�شاركة في اجتماع بغداد

د .ن�ضال ال�صالح رئي�س اتحاد الكتاب العرب في �سورية

ب��غ��داد ،ب��اء ال�برق والبهاء وغ ُ
�ين غيم
ال���غ���واي���ات ،ودال دج��ل��ة اخل��ي�ر ،و�أل���ف
ا�ستربق الإب���اء ،وال��دمي��ة العطر .بغداد
التي ما �إنْ ر�أي��تُ  ،بل ما �أقمتُ
لليلة ،حتى
ٍ
ُ
الدم�شقي خليل مردم بك،
ا�ستعدت رائية
ّ
احل�سن
"لياليك يا بغدا ُد يف
التي مطلعها:
ِ
ِ
نفا�س ط ّيبة ْ
كالفجرّ ،
الن�ش ِر"،
معطر ُة الأَ ِ
وحتى رددت لنف�سي" :فيا ً
ليلة من دونها � ُ
ألف
ثم
ٍ
أذكرها باخل ِ
ري ما ُم��دّ يف عمري"ّ ،
ليلة� ،س� ُ
باب ال�شام� ،أحد �أبوابها الأربعة
علي ُ
حتى � ّ
ألح ّ
كما اختطها املن�صور ،لأم�ضي �إليه ،ف�أ�صغي �إىل
"عيناك يا بغداد منذ
ن��زار ق ّباين وهو ين�شد:
ِ
ثم ما �أكاد
طفولتي� ،شم�سان ناعمتان يف �أهدابي"ّ ،
�أدخل باب الرجاء ،وما يكاد الق ّباين يبلغ قوله:
جئتك كال�سفينة ُمت َعب ًا� ،أخفي جراحاتي
"بغدا ُد
ِ
وراء ثيابي" ،حتى تر ّبتَ يدٌ حانية ،من حيث ال
�أرى ،على كتفي� .أ�ستدير جهة �صاحب اليد ،ف�أرى
رج ً
�لا بثياب خ�شنة كنتُ ق��ر�أت عنه ،فعرفته،
الكرخي� ،أرج��وه" :يا
الزاهد معروف بن فريوز
ّ
ُ
جليل ،خذين �إىل باب ال�شام" ،فيم�ضي اجلليل بي
ربك مبا تبقى من حجارة الباب،
�إليه ،وما �إنْ �أت ّ
حتى �أجد نف�سي و�أنا �أر ّتل ما كان اجلواهريّ ر ّتل:
"خذي نف�س ال�صبا "بغداد" �إنيّ  ،بعثتُ لك الهوى
عر�ض ًا وطوال".
من دم�شق �إىل بغداد ،من �سورية التي ت�أ ّبت
على التفكري والإره��اب والظالم ،وانت�صرت� ،إىل
العراق ال��ذي عاند التفكري والإره��اب والظالم،
وان��ت�����ص��ر ،فكانا ج��دي��ري��ن بعطر دج��ل��ة ال��ذي
يرويهما ،ومب��اء ال��ف��رات ال��ذي ينهل عذبه من
ترابهما .م��ن بني �أم��ي��ة �إىل بني العبا�س كان
التاريخ ،فكانت �سرية ح�ضارتني ومدنيتني �أترفتا
التاريخ بالتاريخ ،وقدّ متا للح�ضارة واملدنية ،منذ
�سومر و�آك���اد و�أوغ��اري��ت وفينيق ،ما يباهي به
التاريخ من ال�ضوء والن�شيد الأبد رغم �أنف املوت:
"حي على احلياة".
ّ
مل تكن م�صادفة البتة �أن يعقد االحتاد العام
للأدباء والكتّاب العرب اجتماع مكتبه الدائم يف
بغداد بعد دم�شق ،مل يكن الأمر كذلك ،بل كان
ر�سالة �إىل هذه الأمة الذبيحة ،املطعونة يف غري
مكان� ،أنّ الكلمة املبدعة ج�سر خال�ص من حال
العربي من �أق�صاه
الت�شرذم التي تفرت�س اجل�سد
ّ
�إىل �أق�صاه ،ور�سالة �إىل املثقفني العرب �أنّ على
الثقافة �أن تكون فعل توحيد ال فعل تفريق ،وفعل
بناء ال فعل تدمري ،وفعل تنوير ال فعل تزوير.
نحو ثماين �سنوات ونحن يف �سورية نواجه
حرب ًا ظاملة ،وطائ�شة ،وظالمية ،ت�ستهدف لوحة
الف�سيف�ساء اخلالبة التي م ّيزت �سورية طوال
تاريخها ،وذاك���رة ال�سوريني ،وح�ضارة �سورية
وتاريخها ،وموقفها الثابت واملبدئي من ق�ضية
فل�سطني ،ونحو ثماين �سنوات و�سورية قاب�ضة
على جمر �إرادة ال��ق��رار ال��وط��ن ّ��ي ال���ذي يعني
ال�سوريني وحدهم ،ويت�أ ّبى على �أيّ ق��رار لي�س
ممهور ًا بعبارة�" :صنع يف �سورية" ،ونحو ثماين
�سنوات وال�سوريون يدفعون �أثمان ًا قا�سية من
دماء �أبنائهم ،وبيوتهم ،وم�صادر رزقهم ،من �أجل
�أن تبقى �سورية كما �شاءت لها ال�سماء ،وكما �شاء
ال�سوريون :ع�صية على املرتب�صني بها ،والطامعني
فيها ،واملحمومني ال�ستتباعها ،و�صابرة و�صامدة

يف مواجهة ما يتهدد ن�سيجها االجتماعي العابر
للهويات ما حتت الوطنية ،وما يحاول افرتا�س
�إرادت��ه��ا يف �أن ت��ظ ّ��ل عالية اجل��ب�ين ،مرفوعة
الهامة ،منت�صبة القامة ،ال يقوى �أحد ،مهما تغ ّول
يف ثقافة الدم ،على �أال تكون �سورية التي كانت،
و�سورية التي �ستبقى .ويل� ،أيتها الزميالت �أيها
الزمالء ،هنا والآن� ،أن �أطمئنكم جميع ًا �أنّ �سورية
مت�ضي نحو ن�صرها امل���ؤزر على الإره��اب والتكفري
وال��ظ�لام ،وق��اب �صبحني �أو �أدن���ى �سيبزغ فجر
ممن تبقّى من الإرهابيني والتكفريين
اخلال�ص ّ
والظالميني يف �أج��زاء حم��دودة من اجلغرافية
ال�سورية ،ويل �أن �أطمئنكم �أي�ض ًا �أنّ �سورية ،على
مما نالها من �أذى بع�ض العرب ،بل من بع�ض
الرغم ّ
النظام الر�سمي العربي ،ملّا تزل تت�ش ّبث بالعروبة،
و�ستظل وفية للمبادئ والقيم والثوابت التي
ارت�ضتها لنف�سها ،وال�سيما م��ا يعني فل�سطني،
وال�سيما ما يعني التنوير ،وثقافة احلوار ،وقبل
ذلك وبعده :الإرادة ال�سورية بامتياز ،والقرار
ال�سوريّ بامتياز.
�شكر ًا لبغداد التي حتت�ضننا الآن� ،شكر ًا للعراق
من �أق�صاه �إىل �أق�صاه ،والتحية والتقدير ملعايل
الأم�ي�ن ال��ع��ام ل�لاحت��اد ال��ع��ام ل�ل�أدب��اء والكتاب
ال��ع��رب ،ال���ذي ع��ان��د الكتبة ال��زي��ف ،وق���ال يف
دم�شق" :جئنا �إىل دم�شق لأننا مل نغادر دم�شق"،
وها هو الآن يعاند �أمثالهم من �أبناء الزيف ،عبدة
الدم واملوت واخلراب والتكفري والظالم ،ويكون،
ونكون ،يف بغداد ،يف ر�سالة منه ،منا ،من االحتاد
العام للأدباء والكتّاب العرب� ،أنّ الثقافة معنية
باالنت�صار لل�ضوء ،باالنحياز �إليه ،وباحلياة ،ثم
احلياة ،ثم احلياة.
التحية والتقدير للأ�شقاء يف االحت��اد العام
ل�ل�أدب��اء وال��ك��تّ��اب يف ال��ع��راق ،ال��ذي��ن ينه�ضون،
كما العراق� ،إىل جمد احلياة وال�ضوء ،ويثبتون
جدارة العراق باحلياة.
التحية والتقدير لأهلنا يف فل�سطني ،الذين
يثبتون يوم ًا بعد �آخ��ر ،جدارتهم باحلياة مهما
يكن من �أم��ر "�صفقة القرن" ،وم��ن طي�ش قوى
ال�ش ّر ،وعبدة ال�ش ّر ،والإرادات امل�ضادة لقيم احلقّ
واخلري واجلمال.
التحية والتقدير ّ
لكل �صاحب قلم انت�صر للحقّ
واخل�ير واجل��م��الّ ،
لكل م�ؤمن بثقافة احلياة يف
عامل حمموم بثقافة القتل ،و�إرادة القتل ،ور�ؤية
الدم م�سفوح ًا يف غري مكان من جغرافية العرب،
من �سورية �إىل العراق �إىل فل�سطني �إىل م�صر �إىل
ليبيا �إىل اليمن ،ويا لعار الثقافة العربية �إن مل
حتمي هذا الدم� ،إن مل تكن فاعلة يف �إيقاف نزيفه
العربي ،ويا لعارنا جميع ًا ،نحن الأدباء
من اجل�سد
ّ
والكتّاب العرب� ،إن اكتفينا ب���إرادة الرائي لهذا
الدم كله ،ال�شاهد عليه ،ال املقاوم لقوى ال�ش ّر التي
ال يثنيها �شيء عن نه�ش هذا اجل�سد ،وعن الفتك
به ،وافرتا�سه ،حتى ي�صري جغرافيات �صغرية،
تنوء حتت وط�أة االثنيات ،والديانات ،واملذاهب.
وبعد ،و�أبد ًا� ..شكر ًا بغداد ،العراق ك ّله� .شكر ًا
الأم�ي�ن ال��ع��ام ل�لاحت��اد ال��ع��ام ل�ل�أدب��اء والكتّاب
العرب� .شكر ًا الأ�شقاء والزمالء يف االحتاد العام
للأدباء والكتّاب يف العراق.
طوبى لبغداد� ،شقيقة دم�شق ،مبا �صنعت ،ومبا
ت�صنع ،وال�سالم.

من اللقاء مع ال�سفير ال�سوري في العراق
الأ�ستاذ �سطام الدندح

ر�ســــالة ال�شــــكر
التي وجهها رئيــ�س االتحــاد
�إلى االتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق

قضايا وآراء

عطر الثقافة
وتيارات العولمة

• ب�سام عمران

يطول احلديث عندما ن�ستح�ضر تراث وح�ضارة الأمة
العربية من م�شرقها �إىل مغربها والتي الت��زال ناب�ضة
بو�شو�شات احلنني لأه��ازي��ج الفخر وحكايات البطولة
املنغر�سة يف خاليا كرامتنا املت�أرجحة ب�ين االفتقاد
مل��وروث ح�ضاري عمره مدون منذ وعت الإن�سانية ذاتها
وب�ين حا�ضر ك�ثرت ج��راح��ه ورح��ل��ت معظم قيمه من
حراك احلياة بذرائع املعا�صرة واحلداثة والعوملة ..و..
و ..فالواقع املعي�ش حتى الآن ذو م�شاهد متعددة االجتاهات
مل تتحدد كل �أبعادها ك��ون ت�سارع عجلة �أحداثها جديدة
�شكال وم�ضمونا رغم ت�شابه دورانها وتداخل جمرياتها وتنوع
�أفكارها ،منها النافع ومنها ال�ضار و�شديد ال�ضرر ،وال�سيما
تلك التي تر�سم لنا نحن العرب ولغرينا خرائط عي�شنا وطرق
تفكرينا وحماور ثقافتنا لتحبط عنفوان كل الأمم الذي بات
مثقال بالتبعية الفكرية واالقت�صادية ،واملهددة با�ستخدام
�أفتك الأ�سلحة احلديثة ،وال�سيما التي تهدف لت�شويه كل
�إبداعاتنا ،وه��ذه نتيجة ب��ات �أغلب املثقفني وحتى مدعي
الثقافة يدركونها .ورغم ذلك يتعاملون مع هذا اجلرح وك�أنه
م�سلمة يتعاي�شون معها كفريو�س يف حالة ثبات بدليل �أن مثقفي
العامل وخا�صة الذين يعرفون تكاثر هذا الفريو�س مل يجدوا
العالج الناجع له حتى الآن لي�س ل�ضعف يف تفكريهم بل ب�سبب
�سطوة ر�أ�س املال ،وقوة فربكات الف�ضائيات املرتبطة مب�صالح
متفجرة لتلعب مبدونات تاريخ جميع الأمم .فربكات حمملة
بعناوين التهديد والوعيد لكل ال�شعوب التي حتت�ضن �إبداعات
خ�صو�صيتها احل�ضارية وال�سيما العربية منها لتربز معامل
�صقيع الغربة عن م��وروث ح�ضارتنا التي �أم��دت احل�ضارات
الإن�سانية ب�أفكار ماتزال قيد اال�ستعمال .وعندما نالم�س
دوائر هذه امل�سلمة تنتف�ض ذاكرتنا برع�شات الأحالم املتوثبة
لإثبات قدرة �أبناء العروبة على االبتكار والإبداع رغم كل هذا
ال�ضجيج الذي ي�ستهدف قيم ح�ضارتنا وعطاءاتها التي �شملت
كل دروب احلياة االجتماعية واالقت�صادية والعلمية ،وجميعها
م�ؤطرة بقيم �إن�سانية ترف�ض الذل والتبعية جلميع �أمم الأر�ض
لأنها كانت و�ستبقى منارة تبدد الظالم ومتزق �ستائر الفربكات
امل�شوهة حل�ضارتنا الناه�ضة اليوم بقوة العلم واملعرفة لتحقيق
االنت�صارات على العتمة التي تعمل �أذرع التكفري لتو�سيع
م�ساحاتها  ..لذلك يجب على م�ؤ�س�ساتنا الثقافية تعريف
الأج��ي��ال القادمة مبوروثها احل�ضاري لإدراك خ�صو�صيتنا
لي�سهل عليهم ف�صل الأفكار املخربة وامل�شوهة لإبداعات �أمة
حتاكي جمد الزمن رغم الإحباط امل�صابة به حاليا .فمعرفة
�أهداف الت�شويه املمنهج وامل�صدر �إلينا من خلف البحار ال تكفي
بل علينا جميعا م�ؤ�س�سات و�أف��رادا تقع م�س�ؤولية ا�ستنها�ض
الهمم وا�ستخدام ذات التقنية� /أق�صد هنا ال�شبكة العنكبوتية
 /املربجمة ح�سب م�صالح و�أهواء من يريد تقزمي ح�ضارتنا.
املده�ش يف تعامالت ال�شبكة العنكبوتية �أن��ه ال ي�ستطيع
�أح��د ح��ذف الت�شويه واملعلومات اخلاطئة وامل�ضللة للبعد
الثقايف ،فقط ي�سمح بالتعليق عليه ليفتح �أبوابا من اجلدل
ت�ضيع من خاللها حقائق ن�سائم موروثنا احل�ضاري وللأ�سف
نحن حتى اللحظة نقف متفرجني ومنده�شني م��ن عجز
مثقفينا على ت�صحيح مدلهمات هذا الت�شويه رغم امتالكهم
للكلمة التي تزرع الورود يف كل الدروب لتنهي �أزمنة االنتظار
املم�ض .يحدونا الأمل لدخول املثقفني دوائر الفعل والت�أثري
وهذا مبقدورهم ليحبطوا ج�سامة الت�شويه من جهة وتوفري
�أ�سباب �إزاح��ة العتمة عن ح�ضارتنا قبل �أن ت�ضيع الفر�ص
وي�سبقنا الزمن مب�سافات كبرية لعدة �أ�سباب �أهمها العوملة
وتكنولوجيا املعلومات التي باتت تعدُّ �أح��د �أه��م الو�سائل
املعا�صرة للتثقيف �شبه املجاين رغم اعتمادها على اختزال
امل�سافات والزمن واجلهد ومع ذلك تبقى م�سلماتها الفكرية
�أو�سع انت�شارا و�أكرث تداوال ،م�ش ِّكلة مع�ضلة يجب التعامل معها
كما هي لعدم توفر البدائل .ون�شري يف هذه العجالة �إىل �أن
ثقافة ال�شبكة العنكبوتية ثقافة خمتزلة يف بع�ض معطياتها
�إن مل نقل يف �أغلبها كونها غري خا�ضعة للتمحي�ص والتفحي�ص
فمعلوماتها تفر�ض على متلقيها التعامل معها كما هي وهذا
ميكن ت�سميته باملفهوم املعا�صر واملقيم لثقافة القرن احلايل �إذ
ال يهم م�صداقية املعلومة �أو االرتياب بها فالهدف هو املتابعة
وبث ال�شك يف املوروث الثقايف لكل الأمم واختزال حوامل كل
احل�ضارات الإن�سانية وح�صرها مبا تقدمه ال�شبكة العنكبوتية
ب�إيجابياتها وم�ضارها.
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وح ،..ماهي ال ّر ْ
(درا�سة موجزة عن ال ّر ْ
وح؟)
• �صالح ُّ
خ�ضور
يقول اهلل تعاىل يف �سورة الإ�سراء /الآية :/85
(( ي�س�ألونك عن ال ّروحُ ،ق ِل ال ّروح من �أمر ربي ،وما �أوتيتم من
العلم �إال قليال )).
وورد يف �سورة احلجر حول َخ ْل ِق الإن�سان ،و�أ ْم ِر ال ّروح /الآيتان
:/39-38
َ
ً
ل�صال من حم ٍ�أ
�ص
من
ا
ب�شر
خالق
إين
�
للمالئكة
ك
ب
ر
قال
(( و�إذا
َ ٍ
ّ
م�سنون ،ف�إذا �س َّويته  ،ونفخت فيه من روحي ،فقعوا له �ساجدين

عند امل�سلمني:
الروح حول اجل�سد ،بعد املوت ،ولهذا وجبت قراءة القر�آن
حتوم ُّ
عند القرب ،..وتالوة الأدعية وال�صلوات ،فوق ر�أ�س امل ِّيت الذي تكون
روحه ،غالب ًا يف �شبه ذهول! ،لإر�شاد هذه الروح َّ
الذاهلة! ،وعند �أهل
ال�سنَّة ،ي�ستح�سن �أن ت�ستم ّر هذه القراءة �أربعني يوم ًا!.
ديني
أ�سا�س
�
ال
ويرى بع�ض الباحثني� ،أن هذه العادة جم َّرد بدعة
ّ
لها ،لأنّ الأم��وات �أمرهم �إىل اهلل ،ح�سب قوله تعاىل (و�إىل ر ِّبك
الرجعى) ،وال تفيدهم �أو تنق�صهم قراءة القر�آن فوق ر�ؤو�سهم ،ولو
ُّ
�أربعني �سنة ال �أربعني يوم ًا! فالقر�آن ح�سب ه�ؤالء هو د�ستور احلياة،
وكفى بقول اهلل عز وجل يف �سورة النَّحل(:واعبد ر َّبك ح ّتى ي�أتيك
املف�سرين كلمة
اليقني)�/سورة النَّحل -الآي��ة ،/99
ِّ
ويف�سر بع�ض ّ
“اليقني” ،ب�أ ّنها تعني املوت.
الروح ونظرية التق ُّم�ص ...و�صرخة الوالدة الأوىل 1
ُّ
يرى بع�ض العلماء� ،أن ال�� ّروح التي تخرج من اجل�سد ،وت�سبح يف
الف�ضاء ،جتد �أ ّنه الميكن ا�ستدراك ما فاتها هناك ،ولذلك فهي تعود
�إىل الأر�ض ال�ستدراكه ،فتختار حلياتها التالية ،املكان الذي �ستتق َّم�ص
فيه ( �أي ُّ
حتل يف ج�سد �آخ��ر) ،وعندما يولد الطفل الذي اختارته
َّ
ل�سكنها ،تخلع اجل�سد اللطيف ال��ذي حتدَّ ثنا عنه ،وتدخل ج�سده
الكثيف ،في�صرخ �صرخته الأوىل �إيذان ًا بذلك!.
ويرى �آخرون �أنّ مثل هذا الكالم مناق�ض ملا جاء يف كتاب اهلل من
الروح
�شرح ُم�سهب لعلم الأجنَّة واخللق ،...والكيفية التي تدب فيها ُّ
يف اجلنني ،كما �أ َّنه مناق�ض �أي�ض ًا ملا جاء يف احلديث ّ
ال�شريف� (( :إنَّ
�أحدكم ليجمع خلقه يف بطن �أ ِّمه �أربعني يوم ًا ،ثم يكون عقله مثل ذلك،
ثم يكون َع َل ً
قة مثل ذلك ،ثم يكون ُم�ضغة مثل ذلك ،ثم ير�سل �إليه امللك
الروح فيه ،وي�ؤمر ب�أربع كلمات :رزقه ،و�أجله ،وعمله ،وهل هو
فينفخ ُّ
�شقي �أو �سعيد؟ ،فواهلل الذي ال �إله غريه� ،إنّ �أحدكم ليعمل بعمل �أهل
ٌّ
اجلنّة ،حتى ما يكون بينه وبينها �إال ذراع ،في�سبق عليه الكتابَ ،ف ُي ْخ َت َم
له بعمل �أهل النّار ،فيدخلها ،...و�إنّ �أحدكم ليعمل بعمل �أهل النار،
حتى ما يكون بينه وبينها �إال ذراع ،في�سبق عليه الكتابَ ،ف ُي ْخ َت َم له
بعمل �أهل اجلنَّة...فيدخلها)).
َّ
ال�صحابي عبد اهلل بن م�سعود� ،أحد املب�شرين
وهذا احلديث رواه
ُّ
إ�سالمي.
الع�شرة باجلنّة ،ح�سب الرتاث ال
ّ
ومن املعروف �أن �شعوب ًا عديدة �أخ��رى غري الطوائف الإ�سالمية،
ت�ؤمن بالتق ُّم�ص ،وفق ًا ملعتقداتها الدينية ،ويف مقدمتها َّ
ال�شعوب
الهندو�سي
والبلدان التي تعتنق املذهب البوذيّ يف قا َّرة �آ�سيا ،واملذهب
ّ
يف الهند.
اخلامتة
�أختم هذه الدّ را�سة املوجزة عن ال ّروح ،مبا يراه علماء احلياة ،يف
تدب يف اجلنني ،يف نهاية �شهره ال ّرابع وهو يف
الروح من �أنّ ال ّروح ُّ
�ش�أن ُّ
بطن �أمه ،واهلل �أعلم مباهية ال ّروح وكنهها و�س ِّرها املكنون.
ُّ
طبيعة الأرواح ال ّتي ت�ستوطن �أج�ساد
ال�س�ؤال حائر ًا ،عن
ِ
ويظل ّ
أحياءّ ،
ودابة ونبات ،..وتلك
وحيوان
وجن
ٍ
ٍ
كل الأحياء ،من ٍ
ب�شر ٍ
ال ْ
ماء!.
الهائمة يف
ِ
ملكوت اهلل ،ت�سبح بحمد ِه ،وتنتظر �أوام َر َّ
ال�س ْ

)).
�آل َّية ا َخللْقْ -
•بعد �أن خلق اهلل الإن�سان الأ َّول (�آدم) ،من ت��راب ،وزوجته
(ح��واء) من �ضلعه ،تك َّررت �آل ّية اخللق بطريقة �أخ��رى ،ب�أمر اهلل
و�إعجازه الر ّبا ّ
كلي القدرة ،الذي يقول لل�شيء“ :كن” فيكون!،
ين ّ
ً
أعدَ
ماء َمهينا ،...و� لها يف رحم
فخلق نطفة احلياة ،و�أودعها ُ�ص َ
لب �آدم ً
(ح�� ّواء) ق��رار ًا مكين ًا يحتويها ،لتخرج احلياة اجلديدة ،بعد حني،
ال�صلب والترُّ بة!.
ب�أمر ربها ،من بني ُّ
يقول اهلل تعاىل عن �آل َّية ا َخللْقْ :
اللة من طني ،ثم جعلناه يف قرار َمكني،
(( لقد خلقنا الإن�سان من ُ�س ٍ
ثم خلَّقنا النُّطفة علقة ،فخلَّقنا العلقة م�ضغة ،فخلَّقنا املُ�ضغة عظام ًا،
فك�سونا العظام حلم ًا ،ثم �أن�ش�أناه خلق ًا �آخ��ر ،فتبارك اهلل �أح�سن
اخلالقني )).
وي���ؤ ِّك��د الرحمن على �آل�� َّي ِ��ة ه��ذا اخللق ...وم��راح��ل��ه ،يف �سورةال�سجدة /الآيتان7و:/8
َّ
اللة من ماء
(( وبد�أ خلق الإن�سان من طني ،ثم جعل ن�سله من ُ�س ٍ
َمهني ،ثم �سواه ،ونفخ فيه من روحه ))
تعليل الفقهاء لآل َّية اخللق(ميكانيك َّيتها):
ال�س َور والآيات التي تتحدَّ ث عن
يقول الفقهاء� :إن كلمة “ ُث َّم” يف ُّ
راخ) يف ال َّزمنُّ ،
يدل على فوا�صل زمن ّية يف
�آل َّية اخللق ،هي (حرف َت ٍ
عمل ّية اخللق ،قدَّ رها اخلالق بد َّقة.
ويرى بع�ض الفقهاء� ،أن اهلل خلق الأرواح من نفحات روحه كي يع ِّمر
الإن�سان هذا الكون ،و�أنَّ الأرواح هي �أ�سمى خملوقاته ،وتتم َّتع بجميع
ال�صفات الإله َّية ،ن�سب ّي ًا،...بينما يرى �آخرون �أنّ هذا الكالم مبالغ
ّ
فيه ،...فاهلل وحده ،عندهم ،هو اخللاَّ ق ذو الق ّوة املتني ،ومل ي� ِؤت
قدرة اخللق� ،سواء للمالئكة �أو الإن�س �أو اجل��نّ  ،...وي�ؤ ِّيدون ر�أيهم
بقوله تعاىل:
(( يا�أ ّيها النّا�س�ُ ،ض ِر َب َم َث ٌل فا�ستمعوا �إليه� ،إن ّ
الذين تدعون من
دون اهلل ،لن يخلقوا ُذباب ًا ولو اجتمعوا له ،و�إن ي�سلبهم ُّ
الذباب �شيئ ًا،
ال ي�ستنقذوه منه�َ ،ض ُع َف ّ
احلج-الآية./73
الطالب واملطلوب ) �/سورة ّ
�أمر ال ّروح وم�صريها بعد املوت:
عند قدامى امل�صريني ،وبع�ض ال�شعوب الأخرى ،هم ي�ؤمنون بعودة
ال ّروح �إىل اجل�سد ،ولذلك كانوا يرتكون مع ج�سد امل ِّيت يف القرب ،بع�ض
ما يعينه على احلياة اللاَّ حقة من طعام وغريه!.
الروح،
وحول هذا املو�ضوع ،ف�إنّ معظم بني الب�شر ،الي�صدِّ قون �أنَّ ُّ
بعد املوت ،تذهب �إىل خالقها ،من دون عودة ،...وتوجد يف ذلك �آراء
ومذاهب� ،أهمها:
الروح ونظر َّية اجلالء الب�صري:
ُّ
ح�سب هذا املعتقد ،تظهر لأ�صحاب اجلالء الب�صري� ،شبه هالة
� - 1صرخة ال ��والدة الأوىل للطفل الوليد ح�سب بع�ض املعتقدات هي
“كهرومغناطي�س َّية” ،ف�ض َّية ال ّلون ،كالغمامة ،فوق ر�أ�س ج�سد امل ِّيت،
ثم ت َّتخذ �شكله� ،إ َّنه ما ي�س ُّمونه “اجل�سد اللَّطيف” الذي ين�سحب من �صرخة �إحتجاج من هذا الوليد على مغادرته مل�سكنه الآمن املريح يف بطن �أمّه.
الروح عرب الآفاق!.
اجل�سد الكثيف ،ويكون مركبة تنقل ُّ

رحيل ال�شاعرعبد الوهاب ال�شيخ خليل

رحيل ال�شاعر عز الدين �سليمان

نعى احتاد الكتاب العرب ال�شاعر عبد الوهاب ال�شيخ
خليل ،الذي وافته املنية بتاريخ  2018/7/2عن عمر
يناهز الت�سعني عام ًا.
ال�شاعر ع�ضو يف احتاد الكتاب العرب ,جمعية ال�شعر،
وله عدة م�ؤلفات.
رئي�س احتاد الكتاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي
و�أ�سرة حترير «الأ�سبوع الأدبي» يتقدمون ب�أحر
التعازي من �أ�سرة وذوي ال�شاعر عبد الوهاب ال�شيخ
خليل.
راجني اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته
ويلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان.

نعى احتاد الكتاب العرب ال�شاعر عز الدين �سليمان
الذي وافته املنية �صبيحة يوم الثالثاء 2018/7/3
ال�شاعر من مواليد مدينة حماة قرية �شطحة عام
 1953وهو ع�ضو يف جمعية ال�شعر .وله عدة م�ؤلفات.
رئي�س احتاد الكتاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي
وهيئة حترير الأ�سبوع الأدبي يتقدمون من �آل الفقيد
ب�أحر التعازي تغمده اهلل بوا�سع رحمته و�ألهم �أهله
وذويه ال�صرب وال�سلوان.

و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون
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قطوف ني�سان

�شموع �أحزاني
�أبيات �أناجي بها �شمعة

ت������ك������لَّ������م������ي ي����������ا ���������ش��������م��������و َع �أح����������������زاين
ُ
ر��������س�������ول�������ة ال���������ن���������و ِر �أن���������������تِ ف���ائ���ت���ل���ق���ي
ي�������ا ك�������م ت�����وا������س��ي��ن وح�������دت�������ي ا����ش���ت���ع���ل���تْ
�أم���������ي���������ر ُة ال�������ل�������ي�������لِ �أن����������������تِ يف ن����ظ����ري
ً
ُّ
أخ������ي������ل������ة
ي���������������رف �
ذوب���������������ي رح�������ي�������ق������� ًا
ً
ُ
����������������ة
ي�������ا �أن��������������تِ ي�������ا ِر َّق
ت����ف����ي���������ض ن�������دىً
َ
أ�������س������ى
�
أي
�
..
ع
م����������و
�����ي����ن
�أت����������ذرف
ال����������دُّ
ُّ
َ
ً
و� َّأي ث��������ك��������لٍ ُت��������ع��������اق��������ري��������نَ ك�������س���ى
�أب����������ك����������ي وت��������ب��������ك َ
����ي���ن ي����������ا ُم�����ع����� ِّل�����ل�����ت�����ي
ن��������ري��������دُ دن�������ي�������ا ف������ا�������ض������تْ �����س����ع����اد ُت����ه����ا
ك�����������أنمَّ����������ا �أ��������ص�������ب�������ح ال������� ُب�������ك�������ا ق������������در ًا
ف������ه������ل ل������ن������ا واف������������ت�����������را َر �أع������ ُي������نِ������ن������ا
��������رين
�أن����ي���������س����ت����ي �..أن����������ـ����������تِ م�������ن ُي��������ذ ِّك ُ
َ
ت�����������ذرف�����ي�����ن ي�����������س�����ا ُل�����ن�����ي
ك��������������������أنَّ م����������ا
َ
أط���������ل���������ق
و�
ال���������������روح يف ������س�����م�����اءِ هُ ���������دىً
َ
ح��������تَّ��������ى �أراين ك���������أن��������ن��������ي َم�������� َل ٌ
��������ك
�أخ�����������ت�����������ا ُه ظ������� ِّل�������ي �أن�����ي�����������س�����ت�����ي ف�������أن������ا
ذوب������������ي �������س���ل��ام������ ًا ع�����ل�����ى ال����������وج����������و ِد ل�����هُ
�أع���������م���������ا ُرن���������ا �أن���������������تِ ف���������������اذريف ف���ع�������س���ى
ل�������ع�������لَّ�������ن�������ا يف رك����������������������ا ِم غ�����ف�����ل�����تِ�����ن�����ا

•ه�شام عمران

َ
������س�����ل�����واين!
ك���������وين ب����ل����ي����ل����ي
ق�����ن�����دي�����ل ُ
ع���������س����ى ب�������روح�������ي ت������ن������ام �أ������ش�����ج�����اين
ُ
ق�����ل�����ب�����ي ال�����ع�����اين
ج���������راح���������ات
ف����ي����ه����ا
َ
وم��������ه��������رج��������انُ ال������������������ر�ؤى ب�������وج�������داين
ف���������������ض������� َّي ً
�������ة حت������ت������ف������ي ب�������������أل������������وانِ
ن�����ح�����ن م������ع������ ًا يف ال�����نَّ�����ق�����ا �����ش����ق����ي����ق����انِ !
ْ��������ح ن������ي������رانِ ؟!
�������ص������ب ب����ج����ف����ن����ي ِ
����ك َل��������ف َ
َّ
ُ
ر
ز
ع����ي����ن����ي����ك
ف�������ت�������ونَ
ِ ه��������������دَ ُ ه�������ب�������انِ
�����ف ال َّ
�����������ض�����ن�����ى ����س���ج���ي���ن���انِ
ن�����ح�����ن ب�����ك�����ه ِ
ال���������س����ع����دُ والأ��������س�������ى ج�������ان !
�أنَّ����������ى ل����ن����ا
َّ
م�����ن�����ان�����ا
ي�������رم�������ي
وراء ُق�����������ض�����ب�����انِ
َ
ُّ
وك����������ف �إح�����������س�����انِ ؟
ف�����ج�����ر
أع���������را����������س
�
ٍ
ُ
�أين م��������ن ال������ق���ب��ر ُم�������������ش������ف ٌ
ِ������ق دانِ
َ
أغ�������������س������ل ب������ال������ن������و ِر ��������س�������و َد �أدراين
�
����������ص���������روح �إمي����������اين
ي�����ب�����ن�����ي ب����ق����ل����ب����ي
َ
��������ر يف
ث���������ي���������اب �إن���������������س�������انِ
ُم��������ط�������� َّه ٌ
ِ
د
ق��������ي��������و
ل�����ي�����ل�����ي
ل����������������والك
�������س������ج������انِ
ِ
ُ
َّ
ق�������ل�������ب
يف ك���������ل
��������س�������ري�������ر حت������ن������انِ
ٍ
ُ
ب���������ك احل������������قَّ ب�����ع�����د ن���������س����ي����انِ !
ن���������رى
ِ
�������رن�������ا ال�����ف�����اين
ن������ع������دُّ ل������ل������م������وتِ ُع������� ْم َ

م��ن ُ�شرفة املجد ُط�� ّل��ي ْ
واقطفي ُّ
ال�شهبا
وا���س��ق��ي ال���ك���رام ر���ض��اب�� ًا م��ن مل��ى ب��ردى
ْ
ولمَ ْ���لِ���م���ي ي���ا دم�����ش��ق ّ
وط���ن
ال�����ش��م��ل يف
ٍ
ظ��ف��ر
���������س����اح ل��ل��آت��ي�ن م����ن
ٍ
وز ّي�����ن�����ي ال ّ
�أ����ص���وات �
�����س��اح��ات م��اف��ت��ئ��تْ
ِ
أه���ل���ك ب��ال ّ
ع���رب
مل ي��ب��ق �إال ل�����س��ان ال���� ّ���ش���ام م���ن
ٍ
ف����أنْ���ق���ذي ّ
���رق
ال�����ض��اد وال���تّ���اري���خ م���ن غ ٍ
حمن
وا���س��ت��ق��وي على ٍ
وج����دّ دي ال ّ
�����ص��وت ْ
�������س���م���ح���اء راح���ت���ه
وم������دّ ل���ل���غ���وط���ة ال ّ
ف����ع����اد ن���ي�������س���ان م�������زه������� ّو ًا ب��ط��لّ��ت��ه
وج����اء ي����روي ���ض��ف��اف ال��وج��د م��ن ظ��م���أٍ
�أع������اد ل��ل��غ��وط��ة اخل�������ض���راء ب�سمتها
�������ص���ب���ح ط���ي���ب��� ًا م����ن ن�����س��ائ��م��ه
وز ّود ال ّ
ه�����ذي م��ل�اح����م �أب�����ط�����الٍ ل���ن���ا ع��ب�روا
و�أب���ع���دوا ع��ن ح��ي��ا���ض ّ
ال�����ش��ام معتدي ًا
�������ص���رك يف الآف�������اق خ��اف��ق��ةٌ
راي������ات ن
ِ
ف�ن�ن
وال�����طّ ��ي��ر
غ�������رد م���ف���ت���ون��� ًا ع���ل���ى ٍ
ّ
ط���رب
وب��ل��ب��ل ال���غ���وط���ةِ ال���ول���ه���ان يف
ٍ
ّ
ال���������ش�����آم ف��ل�ا ه���ان���ت ع��زائ��م��ه��ا
�أ ّم��������ا
م����ن ع���ه���د �آدم وال�����تّ�����اري�����خ ي��ع��رف��ه��ا
�����س����ر ع���زّ ت���ه���ا
ل���ه���ا امل����ن����اب����ر ت��������روي
ّ
ً
واه���ي���ة
ت���ن���اث���رت ح���ول���ه���ا الأوه���������ام
رو��������ض و�أرك����������انٌ م���ط��� ّه ٌ
ٌ
���رة
ف���ال���� ّ���ش���ام
ك�����ل����ام ع������ن م���ف���ات���ن���ه���ا
ول����ل����ع����ي����ون
ٌ
وال��ق��ل��ب ي��ع�����ش��ق ل��ي��ل ّ
�شغف
ال�����ش��ام يف
ٍ
م�����ر غ������ا ٍز ع���ل���ى �أط����راف����ه����ا ط��م��ع�� ًا
م����ا ّ
ت��ك��ال��ب��ت ح���ول���ه���ا الأط�����م�����اع غ���ازي���ةً
ي���ا ����ش���ام ه����ذا ك���ت���اب ال��ع�����ص��ر ن���ق���ر�ؤه
ل�����ك امل���ط���ال���ع ت������روي ���س��ف��ر م��ل��ح��م ٍ��ة
ِ
ً
ق��اف��ي��ة
�أت����ي����ت �أك����ت����ب ي�����وم ال���نّ�������ص���ر
���ن
ف���ب���ورك ال��نّ�����ص��ر والإخ��ل�ا�����ص يف وط ٍ
�������ص�ب�ر وال������دةٌ
وب����ورك����ت يف رح������اب ال ّ
أ����س���د
وب�������ورك ال���ق���ائ���د ال���ب���� ّ���ش���ار م����ن � ٍ

و�أَ ْ����س���رج���ي ل���ق���دوم ال ّ
�����س��ح��ب��ا
���ط���ال���ع ال ُّ
ث�����راك �أزي���ح���ي ال ّ
�����ض��ي��م وال��� ُغ��� َرب���ا
وع����ن
ِ
����م وال��تّ��ع��ب��ا
ت��ق��ا���س��م الأه�������ل ف���ي���ه ال����ه ّ
ف���ال���نّ�������ص���ر ل������ ّوح يف الآف���������اق ْ
واق��ت�رب����ا
ُت���ع���ي���د ح����قّ���� ًا �إىل �أ����ص���ح���اب���ه ُ���س�� ِل��ب��ا
ي���ت���ل���و ال����ع����روب����ة �إمي�����ان����� ًا و ُم���نْ��� َت�������س���ب���ا
ود ّوين ب���ال���ف���خ���ار الأ�����ص����ل واحل�����س��ب��ا
ف��ال��نّ�����ص��ر ك��� ّل���ل �أر������ض ال���� ّ���ش���ام م���ن حلبا
ِل��� ُي���كْ���م َ
ِ���ل ال����ف����وز وال���تّ���ح���ري���ر والأرب�������ا
ّ
ُ
�����ض��ب��ا
خ
���ذا
���ش
�
���
ل
���ا
ب
ط���ي���ب
���ه
ب
ويف ه���ب���و
ِ
ٌ
واخل��ي��ر ط����اف ع��ل��ى الأرج�������اء وانْ�����س��ك��ب��ا
ّ
ال���ظ���ل���م وال���� ُك���� َرب����ا
ف���ج���ر �أزاح
والح
ٌ
ّ
�����س��ه��ب��ا
ل
وا
أج���������واء
ل
وا
ّ��ف�����س
ن
ال��
��ر
ي��ع��ط
ُّ
و َك������ ّرم������وا ب���ال���ع���ط���اء امل���ج���د وال���ع���رب���ا
�����ص��ب��ا
وب��������دّ دوا يف ث����رى ال��ب��ط��ح��اء ُم�� ْغ��ت ِ
وف���ي���ل���ق اجل����ه����ل ّ
مل ال����ع����ار وانْ���ت���ح���ب���ا
يُ����ج����دّ د ا ّل���ل���ح���ن والأن������غ������ام وال ّ
���ط���رب���ا
ب�����ص��وت��ه ال���ع���ذب ي��غ��زو ّ
ال�����ش��ام وال��نّ��ق��ب��ا
َ
���رب���ا
وجن��م��ه��ا ع���ن ���س��م��اء ال���� ّ���ش���رق م���ا غ ُ
وجم������ده������ا ب�����دم�����ا �أب����ن����ائ����ه����ا ُك��� ِت���ب���ا
وامل����ج����د ف������ر ٌع �إىل �أجم�����اده�����ا انْ��ت�����س��ب��ا
َ
ال����وي����ل وال�� ّل��ه��ب��ا
ه���ل��اك ُت��ل�اق����ي
�إىل
ٍ
ُّ���ج���ب���ا
ل
ا
���ض���م
�
���
ت
���ار
خ
���
ف
���
ل
���ا
وب
�������ص���ي���د وال���ن ُ
ّ
ّ
ّ
������ن ت�����رى م����ن ح�����س��ن��ه��ا ع��ج��ب��ا
يف ك�����ل رك ٍ
ويف رب����اه����ا ي�����رى امل���ط���ل���وب وال ّ
���ط���ل���ب���ا
�إال ون��������ال ب���ه���ا الأه������������وال وال���ه���رب���ا
���ت ّ
ال�������ش���ام وك���ي���د ّ
ال���ظ���امل�ي�ن خ��ب��ا
ف���ظ��� ّل ِ
ّ
�����ص��ب��ا
ن�����ص��ر ًا جم���ي���د ًا و���ص��رح�� ًا
ب���ال���ذرا ُن ِ
ذك������رك ُي��غ��ن��ي ال��ف��ك��ر والأدب������ا
وط���ي���ب
ِ
ال��ق��ل��ب وال��ع�����ص��ب��ا
ي���دغ���دغ احل����رف م��ن��ه��ا
َ
وب������ورك ّ
ال�����ش��ع��ب ن����ال ال���ف���وز وا ّل��ل��ق��ب��ا
َ
ً
�أع���ط���ت ���ش��ه��ي��دا ب�����دار اخل���ل���د محُ��ت�����س��ب��ا
�صان العروبة والإ�سالم والعربا

وطق�سك �أولى..
ِ

•حميي الدين حممد

• جودي العربيد
قريب ًا
ت�شدُّ اخليولُ
الرحيال
ّ
وتطوي قفار ًا
وهذا النّها َر اجلميال
فال جتزعي ..
زرعنا كثري ًا ؟
ُترانا ْ
زرعنا قليال ..؟
ْ
و َم ْن �سوف ُيح�صي
– �إذا ما ذه ْبنا –
احلقوال؟
فه ّيا ا�سكُبي ما تبقّى
اح
من ّ
الر ِ
لي�س علينا �سوى
القلوب
ُ�ضيء
َ
�أن ن َ
َ
ونرتك يف ِّ
أر�ض
كل � ٍ
خميال
وهل م ِْن �سوانا
ُّ
أر�ض
يخط على ال ِ
جرح ًا دليال ؟!
الريا�ض
وما �ش�أنُ هذي
ِ

ذاتَ رحيل
تخ ّب ُئ �أحلى
حكاياتنا
نبع
حيثما كان ٌ
وكان مقيال ؟
�أمل ي�سم ِع ّ
جر
ال�ش ُ
ُ
امل�ستفي�ض
ّ
واطئ..
ال�ش
�أغاين
ِ
َ
الرباعم ..
�شوق
ِ
ُ
حيث الطيو ُر زغاب ًا
وهذي امليا ُه ُحبابا
ونحن على دربها
غافلونْ ؟
َ
فه ّيا لنملأ هذي الربو َع
جنوم ًا
ونرك�ض ُ
َ
حيث
ُ
ال�سويعات ُ
مثل الندى
على بتالتِ ّ
ال�شفا ِه ..
ناي
ولي�س �سوى �صوتِ ٍ
بعيد
ٍ
غمام
على �ضف ٍّة من ٍ
بروق جتو ُد
فرب
ٍ
ّ

َ�صبيب ًا
ومت�ضي ..
اتركي َ
بع�ض �أحمال ِِك
املوهِ ناتِ
ُ
حلظة
البنف�سج
مر
ف ُع ُ
ِ
بر ٍق
ْ
ّ�سيم
متر مرو َر الن ِ
ُّ
بثغر الزّ هو ِر
ِ
ً
ُ
الرياح
�ضيء
ت
ا
قريب
ُ
ُ
الطلوال
فال ُ
تركني ّ
باب
لل�ض ِ
فكلُّ القوافلِ مت�ضي
داء َعجوال
ُح ً
ويبقى على املنحنى
ٌ
زهرة
ُ
تو�شو�ش �أخرى:
قد
هنا َ
ذات ليلٍ
كوانا الهوى ونا َم
ُ
الهالل
على ْ
ح�ض ِن نخلهْ
ال�سوا ِد
ففا�ضتْ بال ُد ّ
نخيال ..

على َمهَلٍ
كان مي�شي الطريقْ
�س�أفتح ج ْي َب املدى
عن مييني..
أر�سم فوق اجلهاتْ
ل َ
مداري على نبعتنيْ..
امت
� ّ
أحن �إىل َخ ٍ
يف ِ�شعابي
وقطر ُة مائي حريقْ
فماذا يقول التّداين:
�إذا �ضا َع فيه الدّ ليلْ ؟!
َ
م�سالك
وهل من
حتنو تباع ًا
تريح الطّ ليقْ ؟!
ُ
ّ
توقفت عند امل�شا ِع
طوي ًال
وهزّ يديه..
مي
وفاء لد ْيني القد ْ
ً
ت�أ َّملتُ فيه
�شقي
ك�أين ٌّ
ٌ
و�ضحكة قربي غريقْ
ُ
�سرتْ
خ�صلة الع�شب
نحوي
�سرتْ تقتفيني..
ظلي
وكادتْ تنادم ِّ
كعادتها يف امل�شا ِع
الغريب
تناجي
ْ
ْ
�أ�صا ُبعها الع�ش ُر

كانتْ ند ّيهْ
القر ُب
وقد فرح ْ
منها وزا ْد
وعادتْ ُتعا�شرين
يف ودا ِد الرباري
جئت
وهل ِ
كي نت�سامي
أنت احلزينة مثلي
و� ِ
ري..
وهذا زماين الأخ ْ
�أ�صابعها ْ
الع�ش ُر
تعافتْ ..
َ
وقبلك زار امل�شا َع
�صديقُ الأعايل
وغنّى وما ْد
ني
ويف حلظت ِ
ربحنا مزاج احليا ْة
َ
أهديك طقْ�س
�س�
انفعايل
لتحفظ و ّدي
وحتمي م�شاعي
ّ
املقيم
و�أنت
ُ
خيط ماءٍ بخيلْ
على ٍ
هنيهة ٍّ
�شك
وبعد
ِ

وقد �صرخ الع�شب
حويل
تعالْ ..
ُ
ك�أنيّ
ذكرت
ِ�شعابي
وقد مات ظنّي عجو ًال
وعاد امل�شا ُع
َ
�سليل الو�صايا
�شئت
ولكن �إذا ِ
ْ
ري لهذا املدى
ن�ص ُ
بعيد
�أفقه من ْ
خ�صر �شعابي
وعلى
ِ
يغا ُر النّدى
اليدين
من �ضجيج
ْ
فهل تقبلي وحدة
الطّ ني
مثلي دثاراً؟؟
لنحيا..
وطق�سك �أوىل
ِ
ري...
وهذا زماين الأخ ْ

قصة
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حياة جديدة
• حممد علي علي
من ال��ذي جاء بي �إىل هنا ..م��ن �أي��ن �أتيت �إىل هذا
املكان وملاذا؟!.
لي�س م��ن ع��ادت��ي �أن �أن���ام نوما عميقا؛ ف���أن��ا �شديد
احل�سا�سية ،و�أن��ام نوما خفيفا ،لو م��رت قطة املنزل،
ودف��ع��ت بج�سدها ب��اب غرفتي غ�ير امل���رجت ،و�أن���ا نائم
فيها ف�إين �أ�ستيقظ ب�سبب �صوت مالم�سة ج�سدها بباب
غرفتي ،وهذه لي�ست �شهادتي بنف�سي فقط� ،إنها �شهادة
كثري من معاريف � ...س�أذكر لكم حادثة مرت بي:
عندما كنت ما �أزال �شابا يافعا ،ا�ستدعيت �إىل اجلندية
 ...كنت �أن��ام يف مهجع مع بقية زمالئي املدعوين مثلي خلدمة
العلم� ،أح�س�ست و�أنا نائم بحلم مزعج (كابو�س)  ...قال يل زميلي
يف املهجع الذي ننام جميعا فيه� :إنه �سمع �أنيني؛ ف�أتى لإيقاظي
 ...يف ذلك الوقت مل يكن يف املهجع �إال �أنا و�إياه ،ب�سبب �آالم حلت
يف �أقدامنا ،عند قفزنا من مكان ع��ال ،ف�أعفينا من التدريبات
لثالثة �أيام من قبل طبيب الوحدة الع�سكرية التي كنا فيها ،قلت
لزميلي الذي �أيقظني (ما كان حقيقة) �إنني كنت �أراه وهو مير
بني الأ�سرة �آتيا لإيقاظي من نومي اخلفيف الذي ال ي�ؤدي �إىل
نوم عميق ،وبالتايل �إىل راحة اجل�سد ،وقد علل زميلي ما ح�صل
يل وهو ميازحني �...إن النوم يف املهجع قد اختلف علي بدال من
النوم يف منزلنا يف حياتي املدنية ،ولأن زميلي كان يبدو من النوع
اللطيف جدا ،وحتى ين�سيني الكابو�س الذي حل بي فقد عمد �إىل
غلي ال�شاي الذي �شربناه �سوية ونحن نت�سامر حتى �أن�ساين حلمي
املزعج .
احلقيقة �أن النوم يف املهجع مل يكن مزعجا ،بل على العك�س
فقد كان مريحا كما كان نومي يف منزيل الذي كنت �أح�س به هو
الآخر مريحا وهادئا قبل ا�ستدعائي �إىل اجلندية .
•••••
•••••
•••••
ذهبت �إىل الطبيب ب�سبب وجع حل يف ر�أ�سي  ...قال يل
الطبيب :
 �إنني ال �أنام نوما عميقا ،و�إنني �أعاين من ح�سا�سية مفرطةوقلق .
قلت له:
 �إنني �أن��ام نوما عميقا يف حالة واح��دة ،وهي نومي عندعودتي من مناوبتي الليلية يف معمل الن�سيج.
وهكذا علم الطبيب �أنني �أعمل يف معمل للن�سيج ،و�أنني عامل
فني يف املعمل ،وعملي لي�س �سهال ،ويحتاج �إىل جهد لي�س ي�سريا
خالل فرتة املناوبة ،يبدو �أن الطبيب املخت�ص ب�أمرا�ض الر�أ�س،
عامل باحلاالت النف�سية وعالقتها ب���آالم الر�أ�س �أي�ضا ،والبد
�أنه قد در�س ذلك يف معهد الطب الذي تخرج منه طبيبا ،وقد
ا�ستغربت �س�ؤاله يل يومئذ ،وهو ي�ستند مبرفقيه على طاولته التي
يجل�س خلفها ،وقد رفع �سبابته وتوجه �إ َّ
يل بال�س�ؤال:
 هل �أنت تنظم ال�شعر؟!.اجتاحتني ابت�سامة حاولت �إخفاءها ،ثم قلت:
 نعم �إنني �أنظم ال�شعر �أحيانا.ولكني كنت �أعلم �أن هوايتي لي�ست نظم الأ�شعار ،رغم �أين كنت
قد نظمت ق�صائد غري مرة يف منا�سبات اجتماعية ،وكان زمالئي
يف املعمل ي�صفونني بال�شاعر ،رغم �أين مل �أطبع �أي ديوان �شعري،
ولعلهم كانوا على �صواب �أكرث لو و�صفوين بالكاتب ،لأن يل ثالث
جمموعات ق�ص�صية ،وق�صه طويلة واحدة ،وم�سرحية واحدة،
وهي جممل ما طبعته يف حياتي من كتب� ،أما بالن�سبة لعالقتي
بال�شعر فكانت مقت�صرة كما قلت على نظمي لبع�ض الق�صائد التي
كنت �ألقيها يف املنا�سبات ،ف�أجد نف�سي قبل يوم ،وحتديدا م�ساء
اليوم الذي ي�سبق املنا�سبة� ،أجتهد يف نظم ق�صيدة تتنا�سب مع
املنا�سبة بح�سب تقديري ووجهة نظري ،وكنت يف كل مرة �ألقي
فيها ق�صيدة ،بالإ�ضافة �إىل املديح ،ف�إنني ال �أخلو من نقد �شديد
يوجهه بع�ض زمالئي ،ك�أن يقول �أحدهم:
 الق�صيدة جيده ،ولكنها ال متجد املنا�سبة بال�شكل الذيت�ستحقه.
قال يل زميلي ،وكان يعمل مهند�سا ميكانيكيا ،وي�شرف على
�صالحية �سري الآالت يف املعمل:
 �إنك ال تفهم ما يق�صده ه�ؤالء املنتقدون لك ...ت�أكد �إنق�صائدك جيدة.
ولعلي كنت �أعلم ما يريد القول ،ولكني مل �أكن �أعي متاما
كل ما يق�صده زمالئي املنتقدون لق�صائدي  ...يف �إحدى املرات
امتنعت عن �إلقاء ق�صيدة كنت قد نظمتها ،حتى ال يوجه �إ َّ
يل
النقد ال�لاذع  ...تعر�ضت يومها لنقد �أ�شد من النقد الذي كان
يوجه �إ َّ
يل لو �ألقيتها ..قال يل �أحد الزمالء الذين كانوا يكرثون
النقد لدرجة جتريحي:
 �أن��ت ال تعرف كيف يجب �أن يكون نظم ال�شعر ،و�إذاا�ستمريت بهذا ال�شكل فالأف�ضل لك عدم نظمه.
وق��د ملحت يف وجهه االنفعال ،وك�أنه م�س�ؤول عني وعن
ق�صائدي حتى �أح�س�ست وك���أن��ه ي��ري��د �أن يتهمني باخليانة
للمنا�سبات التي �ألقي فيها ق�صائدي .
توجه يل الطبيب بعد �أن اطلع على �شيء من حياتي ب�س�ؤال
�آخر:
 هل كتبت �أي نوع �آخر من الأدب غري نظم ال�شعر؟!.اجتاحني �شعور باالعتزاز ممزوج بالفرح ،ف�أجبته ،وقد
ارت�سمت ال�ضحكة على كامل وجهي:
 نعم �أكتب الق�ص�ص.قال الطبيب:

رجل ال�سوق
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•حممد احلفري
 �أنتم الأدباء ح�سا�سون ...ل�ست �أنت وحدك،بل كل زمالئك الذين يكتبون الأدب تعانون ذات
املعاناة ب�شكل �أو ب�آخر.
ت��وق��ف الطبيب قليال ع��ن احل��دي��ث ال��ذي
�أ�شعرين بالر�ضى ،ثم �أردف :
 يجب �أن تنام نوما عميقا وترتاح ب�شكل جيد،حتى يكت�سب ج�سدك الراحة ،وال تت�أثر كثريا مبا هو حولك من
�ش�ؤون احلياة ،لدرجة ت�سبب لك الإرهاق .
خرجت من عند الطبيب مرتاحا ،و�أنا �أح�س �أن �آالم ر�أ�سي
قد زالت .
•••••
•••••
•••••
�أح�س �أين �أن��ام نوما عميقا � ...آه كم �أح�س بالراحة يف
�سريري الذي اعتدته و�أنام عليه الآن  ...مددت يدي �أريد ت�سوية
الغطاء الذي �أدثر به ج�سدي ،لأين �أح�س ببع�ض الربد ،ولكن يدي
ا�صطدمت بج�سم لي�س قا�س ك�ساعد �سريري احلديدي الذي �أنام
عليه كل يوم ،حاولت �أن �أ�ستيقظ ،ولكني تفاج�أت �أن عيني ال
تن�شقا �إال ب�صعوبة � ...إنهما ال تريدان اال�ستيقاظ .
�سمعت �صوتا غريبا ي�أتيني من مكان جمهول ،ويف لهجته
نربة �آمرة:
 عليك الآن �أن ت�ستيقظ ؛ فقد طلع الفجر.�ساءلت نف�سي:
 من �أين ي�أتيني هذا ال�صوت ،ومن هو �صاحبه ؟!.كل هذا مل �أعرفه ،ومل �أدركه ،وقررت �أن �أنه�ض بكل قدرة
ج�سدي ،فنه�ضت  ...تفاج�أت �أين يف مكان جمهول ال �أعرفه ،وال
�أع��رف ما هو ،ولكنه ي�شبه حافلة كبرية ت�سري وتهتز اهتزازات
رتيبة حينا وم�ضطربة �أحيانا ،و�أح�س�ست وك�أين ال �أعلم �شيئا �أبدا
وك�أين فقدت قدرتي على الإح�سا�س بوجودي � ...صحت:
 من �أتى بي �إىل هنا  ..من �أيقظني؟!.ولكن �أحدا مل يجبني ،و�أح�س�ست �أن كابو�سا ينتابني ،كما
هو حايل يف بع�ض حاالت نومي ،ووجدت نف�سي �أ�سري بني مقاعد
احلافلة من دون �أن �أدرك هل �أن��ا يف حالة يقظة� ،أم يف حالة
كابو�س؟!.
قليل من مقاعد احلافلة فارغة ،وبع�ضها يجل�س فيها �أنا�س
مثلي ،و�أخذت �أ�سري ،وك�أن لي�س مل�سريي من نهاية فاحلافلة كبرية،
وفج�أة وجدت حاجزا منعني من اال�ستمرار يف ال�سري  ..احلاجز
معدين ،وكتبت عليه كلمات مل �أعرف قراءتها ،ومل �أعرف اللغة
التي كتبت بها ،ولكني تبينت جملة واحدة هي :لي�س م�سموحا
لك �أن تطلع على احلافلة �أكرث من ذلك.
و�أح�س�ست �أين �أخ��ذت �أن�سى كل �شيء ،و�أح�س�ست بفقد
ذاكرتي ،لدرجة �أين ال �أعلم من �أنا ،وال ما هو ا�سمي � ...سمعت
ال�صوت يناديني:
 انظر �إىل املر�آة التي خلفك لتعرف نف�سك.نفذت الأمر متجها خلفا ،و�أنا �أنظر يف املر�آة ؛ فر�أيت �شخ�صا
ال �أعرفه �...ساءلت نف�سي:
 من هو هذا ال�شخ�ص الذي يظهر يف املر�آة ؟! .هل قابلتهقبل هذه املرة ؟!.
امل���ر�آة تعك�س �صورة �شخ�ص ال �أع��رف��ه � ...أح��رك ر�أ�سي
فتتحرك ال�صورة التي يف املر�آة ! �إذا �إنها �صورتي � ..سمعت ال�صوت
الذي ي�أتيني من املجهول يحدثني ب�أ�سلوب يبدو فيه اللطف هذه
املرة ولي�س الأمر:
 عبد ال�سميع هذه هي �صورتك.�إذا ا�سمي عبد ال�سميع ،وال�صورة التي يف املر�آة هي �صورتي،
و�أح�س�ست �أين �أن�سى كل حياة ما�ضية ،وال �أع��رف �إال ال�شخ�ص
الذي هو �أنا الآن ،ولكن من �أنا ؟! ...فاج�أين ال�صوت جمددا :
 عبد ال�سميع يف احلافلة كل ما ترغب  -طعام – �شراب –وكل ما حتتاج .
بني الفرتات الزمنية كان ميوت �أحد الركاب ،فريمى به من
النافذة يف الربية من دون اكرتاث ملوته.
و�أخذت �أت�أمل الطبيعة من خالل نوافذ احلافلة ،و�أخذت
�أتذكر وك�أين ع�شت غري هذه احلياة التي �أنا فيها الآن .
�سمعت ال�صوت يناديني جمددا:
 عبد ال�سميع نعرف �أنك تكتب الق�ص�ص ،وتقر�ض ال�شعر�أحيانا ،وكنت قد كتبت م�سرحية تريد �إخراجها  ...الآن �أنت يف
هذه احلافلة تكتب الق�ص�ص عنها ،وتنظم ال�شعر عنها ،وتخرج
امل�سرحيات عنها.
�أدرك���ت الآن �أين �أخ��ذت من حياة كانت يل �إىل حياتي
اجلديدة التي يل فيها ا�سم خمتلف و�شخ�صية خمتلفة ،وعلي الآن
�أن �أتعرف مكان �إقامتي ،ومنامي ،وحيث �أتناول الطعام ،واملكان
الذي يجب �أن �أكتب فيه الأقا�صي�ص ،و�أنظم ال�شعر و�أعمل على
�إخراج امل�سرحيات.

كنت جديد ًا على مهنة التعليم حني جئت
�إىل ذلك ال�سوق وكنت رمبا غر ًا حديثا على
احلياة وعلى كل �شيء.
مل �أك��ن �أعلم �أن��ه يراقبني منذ �أن وط�أت
ق��دم��اي �أر����ض املح�شر تلك وال��ت��ي دخلتها
خجو ًال وخرجت منها مبل ًال مبا مل يكن يوما
يف ح�سباين .
�آه من الفقر و�أوجاعه  ،لعنه اهلل ولعن معه احلاجة التي تو�صل �إىل
املذلة.
هكذا كنت �أقول لنف�سي و�أنا �أدخله يف الأيام الأوىل لكن �صوت ًا �آخر
كان ينبع من داخلي يطالبني بالت�صرب ويخر�س تذمري و�شتائمي التي
�أطلقها كلما دخلته ،فب�ضع لريات على حد زعمه لن ت�ضرين و�ست�ساعدين
على العي�ش يف «معمعمة» املدينة التي ت�شبه يف تزاحمها هذا ال�سوق �إىل
حد كبري.
�أذكر �أنني كنت �أقف �إىل جانب ب�ضاعتي يف يوم عطلتي الر�سمية و�أنادي
عليها ب�صوت خجول ال يكاد يخرج من فمي مردداً :الع�سل للع�سل» وقد �ضاع
�صوتي بني تلك الأ�صوات التي جتهر منادية على ب�ضاعتها ب�أ�صوات تكاد �أن
متزق ال�سمع وت�شق عنان الف�ضاء.
عندها برز يل �أحدهم بج�سده الفارع مثل مارد ،وراح يوجه يل كل �أنواع
ال�شتائم البذيئة وال�شرر يتقادح من عينيه ،ا�ستغربت ذلك حد الذهول
 ،ف�أنا ال �أعرف الرجل وح�سبت نف�سي �أنني �أراه للمرة الأوىل يف حياتي
 ،لكنه كان قد ر�آين وراقبني منذ و�صويل الأول �إىل هنا ،وقد ثار غ�ضبه
لأنني جذبت الكثري من الزبائن نحو ب�ضاعتي ،و�أعلنت عنها ب�سعر �أقل
من �سعره  ،حاولت يومها �أن �أقول �شيئا  ،حاولت �أن �أ�شرح له ال�سبب الذي
دفعني لذلك ،لكن لكمته �أخر�ست كل �شيء ،وهدمت ما بيننا من فوارق،
حيث ترنح الر�سول يف داخلي ،و�أ�سقط ما يحمله من ر�سائل ،فلم يعد معلم ًا
ينتظره تالمذته كل �صباح.
كان كل �شيء غائم ًا حويل ،وكنت �أرى من حويل خياالت �أ�شباح �أراها
لأول مرة حتاول �أن جتعلني �أنه�ض عن الأر�ض ،ومت�سح خيط ًا رفيع ًا من
الدم الذي نز من �أنفي وو�صل �إىل جوانب فمي .وحلظتها كنت �أملح رجل
ال�سوق يعت�صر بقدميه �آخر ما كان لدي من ب�ضاعة ،و�شعرت بالرجل وهو
يتلف حبات الربتقال وك�أنه يتلف روحي وي�ستلها من داخل ج�سدي .لكنه
مل يكتف بذلك ،فلقد ر�أيته ينق�ض ب�شرا�سة على الأخ�شاب التي و�ضعت
عليها ب�ضاعتي ليجعل منها حطام ًا ال فائدة ترجى منه وال ربح .ويومها
�أح�س�ست بيد دافئة وحنونة تقتادين بعيد ًا عن ال�سوق ،بينما بقي رجل
ال�سوق ينظر �شزر ًا نحوي ،وهو يهدد ويرغي مثل جمل هائج ،و�أنا �أغادر
مك�سور ًا ذلي ًال ،و�صاحب اليد احلنونة يردد على م�سامعي  »:ال�صرب زين ..
البد ما تفرج  ،ال تزعل � ،شغلة ال�سوق ما ت�سوى «
كانت لهجة الرجل غريبة بالن�سبة يل ،وك��ان يكرر كلماته وك�أنه
يحفظها عن ظهر قلب لكنها �أ�صابت قلبي و�سكنت يف داخله .و�شعرت
حلظتها �أنني �أمام رجل �سيكون له �ش�أن كبري يف حياتي ،وحينما رفعت ر�أ�سي
ونظرت يف عينيه ،وجدت فيهما حزن مت�أ�صل يف قدمه ،ووجدت يف داخلي
�شعور ًا طاغي ًا يدعوين كي �أحب �صاحبهما بكل ما �أملك من حب  ،حيث غ�سل
يل وجهي و�أعاد ترتيب مالب�سي و�أخذ مني عهد ًا �أن ال �أعمل بائع ًا ومن
يومها مل �أعد �إىل ذلك ال�سوق ،ومل �أعد معلم ًا �أي�ض ًا.

تعزية
فجع الزميل الدكتور �إبراهيم زعرور برحيل �شقيقته
يف الأ�سبوع املا�ضي.
رئي�س احتاد الكتّاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي
وجمل�س االحتاد والأ�سبوع الأدبي يتقدمون من الزميل
الدكتور �إبراهيم زعرور بخال�ص العزاء ،ويرجون اهلل
عز وجل �أن يتغمد الفقيدة بوافر رحمته وي�سكنها
جناته ،ولأهلها وذويها ال�صرب وال�سلوان.
و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون
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ُ
الف�ؤادِ

•د� .أحالم غامن
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ُ
أرتـجـف
رب �
بـ�أنَّـنـي لـــو َ�سـ َلـكْـتُ الـحـ َ
َوهَ ـبـ َتـهـا �ألــقــ ًا َق َ
ــبــل الـــزوالِ ِبـــال ...
هَ ـــ ٍّز َو َزلُّـــوا َومــا َ�ضـلُّـوا َو َقــد ُ�صـرفـوا
أمـــم ...
هُ ــــ َّز الـنُّـهـى ِب
ٍ
ــحـروف ُكـلُّـهـا � ٌ
الـ�سـوى َوعـيـونٍ ُكـلُّـها ذرفــوا
ـلـى
ع
َ
َّ
هـم�س الـف�ؤا ِد هُ ـنا ...
هُ ـنا الـرحيقُ هُ ـنا
ُ
�سـاقي الوِ�صالِ هُ نا ال ُع ْر ُف ا َّلذي َعرفوا
ال َيـ ْعـترَ يني َغــ َوىً فـيـما َغـ َويـتُ بــه ...
ـوع َك فـيما �شِ ـئتَ َو ُّ
الـ�ش ُغ ُف
وح َط ُ
الـر ُ
َو ُّ
َ
ري �شاهدتي ...
مـعناك َيـ�سري َيـرو ُم الـط ُ
ثـــم �أ ْر َتــ�شِ ُ
ـف
لـكـنـني كــيـف �أ ْرنـــو َّ
و�أنــــت َتـلْـ َتـق ُ
ـاب َت ْـجـذِ ُبـني ...
الــحـ َب َ
ِـط َ
فــمـن بــحـا ِر َك يـــا مـــوالي �أغْ ــ َت ِـرفُ
ْ
ً
َ
َ
�ســـاريــة ...
أروم
أهـــــواك �
�
أهـــــواك ال � ُ
فـي ُمـخْ َت َط ُف
فـكُـلُّ ُعـ ْمري عـلى مـا َّ
ٌ
ــقـلـب ُكــلُّـهُ
قــلـق ...
فــــ�إِنْ
ذكــــر ُت َف ٌ
ْ
ـ�ض ُكــلُّـهُ َ�ش َ
و�إِنْ َغــ َفـلْـتُ َفـنَـ ْب ٌ
ــظ ُ
ـف
عة ...
يــا �سـ ِّيدَ
الـ�شم�س يـا طـلاَّ َع َ�صـ ْو َم ٍ
ِ
ُ
ُ
َّ
والـرتف
َّح
ن
الـ
ه
ـ
�ش
ة
ـهاد
الـ�ش
م
ِــنَ
ِ ْ دُ
ْ لِ
يـا َم ْـن جـعلتَ الـنَّدى ُزلْـ َفى و َمـن ِْز َل ًة ...
ني َتـ ْل َتحِ ُف
�صـوف َّي َة
ِ
الـع�شق َجـفْنَ الـع ِ
َ
َ
هــلْ هــز َ
لْ
زهـرتِهِ ...
ْر
غ
ـ
ث
ب
ـ
؟ق
الـوجـدُ ِّ
َ َ
َّك ْ
ُ
الــروح َتـ ْع َتك ُ
ِف
فـالـقبلة الـحـقّ حـيـنَ
ُ
ـك ُب ْـرجـي َيـ ْب َت َ
بـروج َ
�ضـحى ...
غيك
�إنّــي
ُ
ً
َ
إخــال�ص �أ ْز َدل ُ
ِــف
ل
ا
ة
�ســور
فــي
إلـيـك
�
ِ
ِ
أعـراف..تـعـرفها ...
ُعـــدْ �..إنَّــهـا َجــن َُّـة ال
ِ
َطــ ْو ُر الأطـوا ِر الـتي مـن عِ ـزِّ ها غـرفوا
َفـــ�إِن َر َنـــ ْو ُت َفــمـا َتـرنـو الـ ُعـيون َلــهُ ...
أرواح َتــ�أ َتــل ُ
ِـف
ُــر ُب َيــ ْبــ ُعــدُ وال ُ
فــالــق ْ
وفـي الـغياب وفـي الأجـفان نـار هوى ...
ُ
تــعـتـرف
ألـــــم بـــهــا الــوجــدانُ
�إذا � َّ
قـــلْ لـلـحـبيب الــذي يـبـكي �أحـ َّبـته ...
َ
إبـــك لـنـفـ�سك �إنَّ ِّ
الـ�ضـلـ َع ُمـخْ ـتـل ُِف
� ِ
َ
ـدريـك َ�أيـنَ �أَنـا ...
مِــن �أَيــنَ �أَنــتَ وَقــدْ ُي
ني ثـوبـي َومِــن �أَتْـرا ِب َ
الـ�صـدَ ُف
الـطـ ُ
ـك َّ
ً
ً
مـا ِجـئتُ َمـع�شوقة َبـل ِجئتُ عا�شقة ...
ٌ
عا�شق يف ِّ
ن�ص ِر ُف
�شِ عري َوال
ال�ش ِ
عر ُم َ
ٌ
ُ
رجـال فـي ال�سطو ِر َلكُم ...
الـحروف
هَ ـلِ
َ
َ
َ
ُ
ِّ
َ
ـعـر ت ْـحـت ِـرف ؟
كــ�أنَّـهـا ل
ِــــدروب الـ�ش ِ
ِ
الـ�شعر بـحر ًا �أَنـتَ �سـالكُهُ ...
ـح�سبوا
ال َي َ
َ
َّـ�ص ُ
ـف
فـالـ�شـعـر نـــا ٌر ِبــنـو ِر الــ َلـهِ ُمـت َ
ُ
ٌ
َلـو َلـم َيكُن ليِ َ
�سيط لمَ ا ...
ب
ال
يف
حرف
َ ِ
الـبـحر �أَغـ َت ِـر ُف
ِّـــي مِــن ذا
ِ
ـــر ُت �أَن َ
ذ َك ْ
َ
�شــط �أ ّيــا ِم َ
ُـن َعـلـى ِّ
الـزمانِ َكـما ...
َفـك ْ
ر�ضى َ�سنَفنى َنحنُ َوا َ
َتهوى َو َت َ
حل َ�ش ُف
َوال َت ُ
ْـك َيــدو ُر َعـلـى ...
ـمـيـل َعــلـى ُفـل ٍ
ُ
الـ�ش ُ
الـغـيث َو َّ
الـبـحر ِمـنـهُ
رف
�أ�صـابـ ِع
ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا َ
حل َباب= ما يظهر من فقاقيع على �سطح املاء

شعر
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• �سعاد حممد
َ
حبيب
الغيب
يل يف
ٌ
ِ
�إِنْ اخ�ض َّرتْ �ضحكتُهُ
غزالنُ روحي تهر ُع �إليهْ
يا عِ �شق ًا ما لهُ طريقْ
بهِ وبدونِهِ �أ�ضي ْع
قلبي ع�صفو ٌر وحيدٌ
أنكر بياد َر الكونِ
� َ
ْ
عينيك
و�ص َّو َب لهف َتهُ نحو
ناديك� ..أُ
�أُ
َ
ْ
ناديك
ال�صمتْ :
حتَّى ير َّد َّ
ويح ِك ..ال تهزِّ ي �شجر َة الدَّ م ْع!.
َ
تغ َّمدَ نيِ ُ
احل ُل ُم برحمتِهْ !.
على بابي وفو ُد (�أُح ّب ِك)
ريح ال ِّن�سيانْ
تفر ُقها ُ
ِّ
و( ُ�أح ّبك) ُمذْ �صا َرتْ عندَ َك
مرم َّي ًة يف خزانةِ البالْ
قامر ب�أ�شواقي
ِ�ص ْر َت ُت ُ

• �أو�س �أحمد �أ�سعد
ما الذي ُقلتِه للم�ساء
ينفر اليا�سمني ؟
كي َ
•••••••••••
الهبوب
مثلما
ُ
يقتفي ُخطا العا�شق
كذا النهر
يف ابت�سامتِه اخل�ضراء
•••••••••••••
الع�شق الأ ّول
يف
ِ
ٌ
رائحة
ث ّمة
ال تزول
•••••••••••••
حني اهتديتَ �إىل الدّ الية
واختلى عن ُبها ب�شفتيك
َ
�شردت قلي ًال على ن ّية الفطام
وحني �أفقتَ مل تنتبه !
•••••••••••••
ٌّ
ظل على النّافذة
َ
ُ
ظلّ
يطيل قامة الفجر
ال جتزعي يا امر�أة
احلب
�إنّه
ّ
تائه ًا
ثياب الأرقْ
يف ِ
•••••••••••••
دع الدّ الية
َ
احلائط
ت�سندُ
ال�صعود
ث ّمة من يحاول ّ
•••••••••••••
ح�ضو ُر ِك

ْ
ع�شق

�أنت لل�شعب..

•مناة اخلي

قامة من ب�شائر النور هلت
و ُت�ض ِّي ُف من �آهاتي ق�صائدْ !.
بتبا�شري مبدع خالق
		
نظرة كالبحار عمق ًا ونهج
		�أ�سدي الإلهام والإ�شراق
الوقتُ
آخر عتمتِهْ
ميطر � َ
ُ
يغ�سل ال�صبح من غبار نفو�س
احللم َّ
معطلةْ
كامريا
وفرها كان غاية الإمالق
		
ِ
ً
ً
باعثا يف احلياة نب�ضا جديد ًا
كنْتُ �أو ُّد �أَنْ � َ
ألتقط �صور ًة
كانبعاث الربيع يف الأوراق
		
ويداوي مبب�ضع من يقني
ملرةٍ وحيدةٍ  ..و�أخري ْة
�سريان ال�سموم يف الأعراق
		
و�أنتَ
ُ
تغمرنيِ
عنفوان ال�شباب ظل قامته املج
د وي�سقى من نبعة الأخالق
		
�أُل�صقُها على عيونِ الرب ْد!
لب�س اال�سم منه في�ض �شموخ
من كب�شار واعد ًا بانعتاق
		
يومَّ ..
ف�أنَّى يل َّ
كل يو ْم
كل ٍ
دوحة من عراقة الطبع فاحت
تكذب ّْ
أغنية ْ
قط
مل
ب� ٍ
ْ
وعطاء من واهب رزاق
		
�إن نبايعك فا�شتياق �إىل ال�شم
ت� ُ
أخذنيِ � ْ
إليك؟!.
�س تعيد النهار للأحداق
		
والتما�س ل�شعلة ال�صدق تعلو
غيبتها �ستائر من نفاق
		
ح َ
ني يتبق َُّع على نافذِ تي وجهُ
الفجر
ِ
واختيار الدخول يف جلة الع�صر
بوعي املناف�س ال�سباق
		
ويعدو بخو ُر �أ ِّمي يف الطرقاتْ
وانتقال من كبوة احللم
لرتتاح قلي ًال
أخلع ابت�سامتي
		�إىل ح�شد فكرنا اخلالق
َ
� ُ
لي�س تبنى ال�شعوب �إال بجهد
أحتاجها غد ًا
� ُ
�صادق ال بزائف براق
		
لك نوب القلوب رفد ًا وحب ًا
ري
�أل ِّو ُح بها للعابرينَ � :أَنيّ ما زلْتُ بخ ْ
و�شعاع النفو�س عهد رفاق
		
ألب�س غيا َب َك و �أدفنُ وجهي يف
� ُ
�أنت لل�شعب قائد و�أمني
ومن ال�شعب �شرعة امليثاق
		
الو�سادةْ!.

همهمة
�أ�شا َع لغط ًا يف املكان
فانتبهَ الهواء
•••••••••••••
كي تنمو عتمت ُِك �أكرث
اقتلعتُ
َ
ن�صف ال�ضياء
•••••••••••••
متم ّه ًال ند ّي ًا ي�ستفيقُ ج�سدُ ِك
من �أ ّول احل�صرم
وحتّى العنب
•••••••••••••
غالب ًا ال ت�أتي الوردة
ُ
تر�سل قواريرها
الريح
مع ّ
•••••••••••••
مل تنتبهْ لقدوم ال�شتاء
مع ذلك �ش ّمرتْ عن ع�شبها
وا�ستلقتْ
ال�ساقية
تلك ّ
•••••••••••••••
من ثقب الذاكرة
�ص على حديقتك
أتل�ص ُ
� ّ
ً
ً
�أرى �شجرا حائرا بتفّاح �آمن
وكر ٍز �شاهق
يقر�ص رغبتي
ُ
حدّ الأمل
•••••••••••••••
يدي التي �أتعبها الودا ُع
ال�صديق
�أزهرتْ على كتف ّ

ترى ملاذا يظلّ الأ�صدقاء
َ
قناديل خافتة
َ
عتبة الدّ ار؟
حتر�س
ُ
••••••••••••••
ال طائفة ّ
لل�شاعر
ال مذهب ال فقهاء �أو كهنة
يحتكرون قل َبه
ديانتهُ تتّ�سع للجميع
�شرفتُها الأ�سئلة
ور ُدها ّ
ال�ش ّك
�سعا ُتها ال ميلّون
من التّب�شري بقيامةِ الكائن
وكلّ من ينتمي �إليها
يغدو نب ّي ًا
••••••••••••••
�س�أغلي َ
لك ّ
ال�شاي “ بالبطءِ
الذي حت ّبه “
و�أ�ضيف �إليها القرفة
ٌ
غيمة
�ستهر ُع
من الألفةِ اخلافتة �إىل
�أغ�صانك
لتتدلىّ �أكرث
لرتق�ص وتدوخ
َ
ال تت�أخّ ر حبيبي
ّ
ال�شاي على النّار
يغلي
•••••••••••••
اخلائب اجلميل
�ألأّنك
ُ
الرائحة؟
ُ
ت�ستمطر ّ

�ألأّ َ
نك ال
تعرتف؟
�ألأنّها ما مل متتلكْهُ ؟
�أال
�أنّها ما مل ت�ستط ْع ملكه؟
قلتُ :
الرائحة !
لأنّها ّ
••••••••••••••
ميطر ٌّ
�شك
ال
ُ
� اّإل يف يقيني
لذا ترى �أ�سئلتي
مبتلّة دوم ًا
وتفوح
••••••••••••
ُ
الهاربة للتّو من دفرت العائلة
�إىل ح�ضرة اليا�سمني
ّ
ق�شرتْ ف�ست َق َها
فارهة
ب�أنامل
ٍ
مقربة من كهولتنا
وعلى
ٍ
رمتْ الق�شور
•••••••••••••
يف �ضيعتي
ال�صب ّي ُة �شعرها
ُ
تقر�ص ّ
فيبكي املاء!

قصة

•ه�شام برازي
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ناقد فني

تن ّبه (�أب��و �أح��م��د) �إىل ال�صوت الن�سائي قبل البدء
مبتابعة امل�سري ثانية :فا�ضي؟
التفت �إىل م�صدر ال�صوت ،وكان من عادة (�أبو �أحمد) �أال
يرف�ض طلب ًا �أو �أن ينتقي الزبائن كغريه من ال�سائقني وقال:
أمرت؟
تف�ضلي يا خامن ...وين � ِ
:التلفزيون
�أث��ارت كلمة التلفزيون ف�ضوله ،وتبادر �إىل ذهنه �أنها
رمبا تكون مذيعة ،حمدث ًا نف�سه ...ولكن مايل ومالها ،بح�سبها
زبونة مثل كل الزبائن ،وبعدين م���اذا ..و�إذا كانت بت�شتغل
بالتلفزيون�..سيدي ..ما يهمني �أنا �إذا كانت مذيعة �أو موظفة
�أو ممثلة� :آه ممثلة ..واهلل ميكن تكون ممثلة.
حاول (�أبو �أحمد) �أن يختل�س النظر من خالل املر�آة املثبتة
�أمامه ،ولكنه �أبى على نف�سه ذلك معترب ًا �أن هذه الأمور من غري
عادته وعيب عليه �أن يفعلها ،وهو يعلم �أنّ من ع��ادة �أكرثية
ال�سائقني تبادل احلديث والرثثرة مع غالبية الن�ساء من ركابهم،
حماو ًال �إيجاد مربر ًا لنف�سه ،طيب :ملاذا ال �أ�س�ألها مبا�شرة عن
نوعية عملها ،وهل يف ذلك �إحراج لها؟ ولكن ماذا يكون موقفي لو
قا�س ،لعن اهلل ال�شيطان ...ماذا جرى لك يا
�أنها �صدتني بكالم ٍ
�أبو �أحمد؟ ّ
قطب حاجبيه ،وزم �شفتيه ،ورفع كتفيه �إىل الأعلى
عالمة على عدم االهتمام ،ولكن حريته مل تدم طوي ًال عندما
ً
قائلة:
تناهى �إىل م�سمعه �صوتها الآتي من اخللف
ممكن يا عم تفتح ها امل�سجلة وت�سمعنا �شي غنية.
نظر ه��ذه امل���رة يف امل���ر�آة هام�س ًا لنف�سه ج���اءت الفر�صة
الطبيعية على رجليها وقال:
ما عندي غري �شرايط �أم كلثوم
:عظيم جد ًا و�أنا �أحب �أم كلثوم كثري ًا
وعندما ت�أكد من �شخ�صيتها بادرها بال�س�ؤال:
ح�ضرتك املمثلة ( )...وقبل �أن ينتظر �إجابتها ،تابع� :إنت
بتمثلي كتري مليح و�شفت لك م�سل�سالت حلوة وما بعرف ملاذا يف
بع�ض امل�سل�سالت كنا نح�س هذه التي متثل قدامنا لي�ست املمثلة
( )...التي نحبها ويعني بالعربي الف�صيح هناك �شيء ما غلط
ولكن �أين هذا ال �أعرف؟ وقبل �أن يعطيها الفر�صة للكالم لتدافع
عن نف�سها ،تابع:
هناك يف بع�ض الأدوار ما كنا مب�سوطني منك كثري ًا ،وكنا
نقول :ملاذا يقبلون هذه الأدوار التعبانة التي تن ّزل من م�ستواهم
الفني وت�ش ّوه ال�صورة اجليدة التي كوناها يف بالنا عنهم.
تعدل املمثلة ( )...من جل�ستها وترفع بيدها خ�صلة من ال�شعر
متدليه على جبينها وعينها ا�ستعداد ًا للدفاع عن نف�سها وللك�شف
عن حقائق ال يعرفها اجلمهور وقالت.
�:شوف يا عم� ..أو ًال �أحييك و�أحب �أن �أ�شكرك جد ًا على هذا
املديح وه��ذه ال�صراحة التي بتنا نفتقدها عند الكثريين من
النقاد و�أه��ل الفن وال�صحفيني وبع�ض املثقفني ،ولوال �إعجاب
اجلمهور ملا ا�ستمرت املمثلة بعملها.
(�أبو �أحمد) مقاطع ًا وم�ستف�سر ًا طيب ملاذا يا...
:خليني �أكمل يا عم واملمثلة تتمنى دائما �أن متثل �أدوار ًا
جيدة لرت�ضي �أذواق النا�س وتر�ضيها بالوقت نف�سه ولكن �أحيانا
نكون م�ضطرين �أن ن�أخذ بع�ض الأدوار غري املنا�سبة والتي تقول
را���ض عنها وب�صراحة نحنا نقبل
عنها �أنها تعبانة و�أن��ك غري ٍ
متثيل هذه ال�شخ�صيات حتى ال نبتعد عن الو�سط الفني وحتى

• هال رجب
يف هذا الوقت من �سل�سلة
احلياة تعاود ال�شط�آن التهام
نبيذ القطرات بنكهة ممزوجة
ب�أ�شعة �شم�س قادمة لتتوىل
مهامها على اجلزء الآخر من
هذه الأر�ض ،جزء تركته قبل
�ساعات فقط يف عهدة ليل
وحيد علها تريح ن�سائم النهار من
عنفات التعب..
وهنا ومن متاهاتها الذهبية َترى
املفاتيح تت�سابق على قمم اجلبال..
ويف الوديان  ..وامتداد الطرقات..
ترتاق�ص رناتها فوق مالمح الغيوم
ب�شيء ي�شبه مو�سيقا ال�صمت لتهديها
جلميع ال�شعوب ..
املفاتيح خ�ص�صت لبوابات احلياة
وال�شعوب تتزاحم �أيامها يف كل
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• �سها جالل

ال ين�سانا املخرجون والنا�س ،وب�صراحة بدنا نعي�ش يا �أخ ،وفج�أة
تتوقف عن متابعة الكالم وتت�أرجح مبكانها مينة وي�سرة نتيجة
انعطاف �أبو �أحمد املفاجئ مبقود �سيارته ناحية الي�سار تفادي ًا
لالرتطام ب�سيارة حتمل لوحة خ�ضراء مرت ب�سرعة جنونية
عن ميينه و�صوت منبهها يعلو على �ضو�ضاء ال�شارع وك��ادت �أن
ت�صطدم ببابي �سيارته ،ويلتفت �أبو �أحمد ناحية املمثلة مطمئن ًا
وم�ستف�سر ًا عليها.
�:إن �شاء اهلل ما �صار معك �شيئ ًا؟
:احل��م��د هلل ول��وال لطف اهلل لكان ر�أ���س��ي ا�صطدم بزجاج
ال�شباك.
ً
�:ستي ..ال مير يوما �إال ونتعر�ض فيه لهذه امل�شاكل وال يوجد
�أحد ًا حتى الآن ي�ستطيع �أن يوقفهم عند حدهم.
وب�صوت خفي�ض يتابع :ه�ؤالء �أوالد امل�س�ؤولني ومن امل�ستحيل
�أن نقدر عليهم ،وخلينا نحكي بالفن بيكون �أح�سن.
يعود �أبو �أحمد بذاكرته التي �أ�ضحت تخونه �أحيان ًا ليتذكر
�أين و�صلت بكالمها حتى يتابع احلديث معها.
�إيه �ستي وماذا �أقول لك بع�ض امل�سل�سالت اليومية التي ي�سمح
يل وقتي مل�شاهدتها اح�سبها ك�أنها بعيدة عن جمتمعنا وال تعالج
م�شاكلنا اليومية و�إذا عاجلتها يكون ذلك ب�شكل �سطحي و�أي�ض ًا
هناك بع�ض امل�سل�سالت التي حتكي عن احلياة ال�شامية �أيام زمان
ت�سيء �إىل حياة وتقاليد �أجدادنا و�آباءنا وتعطي �صورة م�شوهة
عنها ،بتعريف ملاذا؟
:زيدنا معرفة؟ قالت املمثلة
�:أعتقد �أن الذين يكتبون مث ًال عن احلياة يف ال�شام �أح�س
ب�أنهم بعيدين عن روح ال�شام وعمقها وال يعرفون كثري ًا عن
عادات وتقاليد النا�س هون ب�شكل مليح� ،صمت حلظة ثم تابع:
وكما يقول املثل (�أهل ال�شام �أدرى ب�أخبارها).
:ما هذا ياعم �شايفتك ناقد ب�شكل جيد ما �شاء اهلل وتت�ساءل:
العم بي�شتغل �صحفي بالنهار و�سائق تك�سي بالليل؟
�ضحك�( ...أبو �أحمد) ..ب�صفاء لهذا الكالم وقال بتوا�ضع:
نحنا جماعة دراوي�ش و على باب اهلل ..نعمل عمال يف النهار
وبعد انتهاء الدوام ن�شتغل �سواقني تك�سي حتى نقدر نعي�ش نحنا
والأوالد م�ستورين.
ويف كثري من النا�س ال�شرفاء مثل املعلمني وغالبية املوظفني
يف�ضلون �أن تكون لقمتهم حالل ويرف�ضون �أن ُيدخلوا احلرام �إىل
بيوتهم ،ومن �أجل ذلك يعملون مثلي يف الليل.
:يا عم ..ممكن �أن تقول يل ،مع عدم امل�ؤاخذة ،ماذا حتمل من
�شهادات لأن هذه الكالم الذي �أ�سمعه منك ال ي�صدر عن �سواق
تك�سي مع احرتامي لل�سائقني و...
وب�آهة حمروقة يقاطعها.
:خليني �أكمل ..و�أعتقد لو �أنه يف ك ّتاب مظبوطني بهذا البلد،
وقلوبهم على النا�س التعبانني مثلي ومثل غريي لكتبوا م�سل�سالت
عن حالتنا وحياتنا اليومية.
:ط ّول بالك يا عم ..الزال بلدنا بخري.
الح���ظ (�أب����و �أح��م��د) ان���ه ق��د و���ص��ل �إىل مبنى الإذاع����ة
والتلفزيون� ،أوقف �سيارته وقال بوداعة :يا �آن�سة �أنت قلتيها
بل�سانك ..ال زالت بلدنا بخري ..وت�ساءل :طيب لي�ش هيك عم
ي�صري فينا؟.

يف ليل حزين والدموع تقهقه على اخلدين ب�سخاء غزير،
�شيء �أقوى من كل �أحا�سي�سي وم�شاعري التي جا�شت يف
�شيء ماٌ ،
ٌ
أفر من
خماطبة الروح والوجدان ونبع جوانية الف�ؤاد جعلني � ُّ
النوم و�أنه�ض.
جل�ست على ال�سجادة قرب املدف�أة بعد �أن و�ضعت �أمامي ورقة
بي�ضاء ،كانت ال�ساعة الثالثة بعد منت�صف الليل ،وكان البد من
فعل �شيء� ،أي �شيء!!
هل �أر�سم؟ �أم �أكتب؟
كانت الكتابة هي �أقرب الينابيع �إىل نب�ض ي�ضرب �أوتار �شرايينه
ب�شدة ،يا له من �س�ؤال �سخيف َم َّر عرب ذاكرتي املرهقة ،ماذا �ستكتبني؟
هل ا�سرتاحت كل الأ�شياء يف داخلك الذي يزبد مثل الربكان ،هل
هد�أ غليان الر�أ�س وانخف�ضت حرارة التفكري ،يا له من �س�ؤال لن يكون
الرد عليه عاجز ًا عن ف�ضح الكوامن اخلبيئة خلف زجاج �شفاف ال
يخفي �سراً!!
هيا� ...أيتها الأحبار غطي وجع النف�س وركبي حروف احلياة
ل��والدة م�ستقرة جديدة ،والدة ال تخرج من قمي�ص رحم مغط�س
بالدماء اللزجة ،والدة ير�سمها قلمك الذي بني �أ�صابعك ،ينتظر �أن
ينرث رحيق مداده على �سطور م�ستقيمة ،ت�صنعني من خاللها عواملك
التي تن�شدين� ،شخو�صك الذين ال يخطئون ،ال ،بل الذين يخطئون،
ينكدون على الآخ��ري��ن �سبل عي�شهم ،نك�شف امل�ستور من الكريه
والرديء ،يف حلظة ال �أعرف كيف كانت وال كيف �أتت ،تعاظمت يف
داخلي ابتهاالت �شرقية وندت �صرخاتي الدفينة عن ان�شقاق فجر
الكلمات فاندفع القلم ميده احلرب الأزرق مب�ؤونة ال تنتهي!
اح�صدْ مو�سم الآهات ورتبها ،و�أنتِ �أيتها الذاكرة احلزينة فكي
رباط الر�أ�س وحلقي ،بفرح خمنوق كتبت �أول كلمة ،اهلل ،من وراءها
توالت الكلمات ،احل��ب ،احل��ي��اة ،ملن تكون؟ ومل��اذا كانت التفاحة
حمراء؟ ملاذا مل تكن ببيا�ض الثلج ،بلون ال�سحاب ،احلمراء تعني
احلب والدم ،وال�صفراء تعني الغرية واملوت ،تفاحة قابيل هي التي
يخيب،
ا�ستعارها �أمثالك لتتواىل اال�ستعارات منها ما ُي�صيب ومنها ما
ُ
وقد خيبتُ ظنك حني م�سحت من جدول الذاكرة حروفك املغ�شو�شة
على غ�صن كان ميت�شق هواء احلياة وي�ستمد ن�سغه كي يحيا ويعي�ش
من كتاب الوفاء.
و�س�ألت نف�سي :كيف �أت�صرف بهذه الكلمات؟ ماذا �أقول عن قلب
هجره الفرح وال�ضحك والنبات املبلل يف �أعماقه؟ فج�أة انهمر رذاذ
احلروف لي�شكل بعد حلظات مطر ًا طاهر ًا يروي �صفحة البيا�ض ،فهل
عرفت �أيها ال (�آدم) ماذا كتبت؟ لي�صحو قلبك النائم على الهجران
والغطر�سة والغرور ،مل تكن رج ًال ي�شق عتمة الظالم بوريد �أبجديته
البي�ضاء ،كنت واحد ًا من ه�ؤالء الذين يل�صقون حروف ر�سوماتهم
بري�شة فنان متحذلق بال�سيطرة ،ي�ضع �ضحيته داخل دائرة االنتظار
ويدير ظهره �إىل �أخ��رى� ،إىل وجه رمبا كان ي�شبه بع�ض مالحمي،
بع�ض �ضعفي ،بع�ض ثقتي ،بع�ض حاجتي �إىل تفجر كوامني الغارقة
يف البحث عن �ضلع ال تتمطى فيه عرائ�ش الكلمات امل�صبوغة بلون
احلب ،جدائل بوحي خرجت من روحي ،من متزق الظالل العتيقة،
من تعرج م�سارات احلياة ،لتكتب لك ولكل النا�س �أنني ما زلت الباحثة
عمن ميتلك يف داخله الرحيق النقي لوريد الأبجدية البي�ضاء.

ال�ساع ُة تتفتح دقائقها على تمام الخام�سة فجراً..
الدروب  ..تتناغم حين ًا وتتنازع
معظم الأحيان..
الثواين تتوافق مع الدقائق،
والدقائق بدورها تتوافق مع
ال�ساعات ..
رمبا ال �أحد منا يدري ما هو ذاك
ال�شيء الذي مينعنا من االلتقاء
هكذا  ..متاما كعنا�صر تلك ال�ساعة
ونغمات تلك املفاتيح!
كيف لنا �أال نبني لأنف�سنا م�سار ًا
منظم ًا على هذا الكوكب ونحن
املُ�ص َّممون على التفكر!
كيف لنا �أال نقد�س فر�صة وجودنا
معا لنمهد الطريق لغرينا كدليل على
قدراتنا التفاعلية!
نحن كتلك الرباعم التي ت�ست�سلم
لرياح تائهة قد ال تعرف كيف

ت�ص ّوب �أجنحتها نحو مالمح النور
�أذكر جيد ًا الطفل ذي الثالث �سنوات
يف مركز للرعاية حيث جاء ووالدته
�إىل ذلك املكان الكئيب هربا من
حرب موجعة..
ا�سمه حممود� ..ضحكته قاهرة ..
وعناقه �أليم..
كنت �أرقب طفولته ال�شقية بني
�أطفال ي�شبهونه ،ق�سونا عليهم حتى
ملّونا وراحوا يبحثون عن عوامل
ت�شبههم� ،إن راقت لهم �ضموها و�إن
�ضاقت عليهم ان�صرفوا عنها �إىل
�ألوان تزين وجوههم و�ضحكات
جاءت لت�سرق �أحزانهم
جتل�س الأمهات املت�شحات بعبق
احلروب يراقنب �أطفالهن بلهفة
مغدور ي�أن�س حلظات فرح..

يت�صاعد رويدا رويدا �سلم املتعة
امل�شاهد تتكرر �سبع ًا  ..والأ�صوات
َ
مدارك �أرواح بدرجات مع ّمدة بروح الوجود
تف�ضح ب�صمتها ال�صارخ
الأ�صيل!
ما عادت تتو�سل �شيئا �إال الراحة
على التالل �سمعت �آهات العا�شقني
الأبدية
لذرات يغرفون حباتها مبعاول
الأر�صفة �أي�ضا ..مل تعد تقوى على
ٍ
م�شققة تور ُد تربة حتيي الرمق بعد
ِحملها  ..فعائالت تلتحفها الآن ويف
�أنني اجلهد وعرق ال�سنني..
كل حني  ..من غ�ضب ليل ولوعة
ويف حلظات كثرية �أي�ضا  ..ي�أتي �إليهم
برد..
من تركهم ليبقوا ..ي�أتي ببوح من
ق�ص�ص �أخرى..
وعلى ال�شبابيك
ٌ
قدا�سة و�صرح من ج�سد ..ليتوحد
�أجمل من �صب ّية و�أدمى من جريح
برتاب لطاملا تمَ ّ�سده �سريرا وال�شم�س
لل�سماء روايات �أكرث ده�شة حني
ت�سمح لتلك املعادن النارية �أن تتلم�س حلافه ..كان ذلك قبل حني ..
اليوم يتخذ منه غطاء با�سم العهد
ج�سد طفلة �أو ع�صا �ضرير..
 ..عهد الويف ملحبوبة ال بد �أن تعي�ش
املدن تتفاوت ابت�ساماتها بني عمق
لغيابه
ال�سواد وهوام�شه..
الغائب هو  ..واحل�ضن هي
يف بيت املو�سيقا ر�أيت العازفني
تلك هي الأر�ض ووطن ال يغيب..
ين�شدون الكمال عرب نوتاتهم كمن
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كزانتزاكي ..كاتب بحجم اليونان �أو �أكثر

• عبا�س حريوقة
َ
َ
بحجم الروائي
مو�سوعي
كاتب
احلديث عن
الكتابة �أو
�إنَّ
ٍ
ِ
ٍّ
ٌ
مثقف نقدي
اليوناين (نيكو�س كزانتزاكي�س) هو حديث عن
ٍ
ٌ
ال�شعر عن الرتجمةِ عن الفل�سفةِ ..عن
..حديث عن
بامتياز
ِ
الت�صوف �أ�سئلةِ الدين ..الخ
الفكر �أ�سئلةِ العقلِ �أ�سئلة
ِ
�أ�سئلةِ
ِ
احل��دي ُ
��ث ع��ن كزانتزاكي ه��و ح��دي ٌ��ث ع��ن اليونان بكل
ُ
ُ
ُ
عراقة
التاريخية من
اجلغرافية
البقعة
ما تعنيه هذه
ٍ
ٌ
ثقافية �سادت
أخالقية
قيم �
أ�صالة ,هو
ٍ
ٍ
و� ٍ
حديث عن منظومةِ ٍ
و�سا�ست العا َ
مرحلة ما ..
مل يف
ٍ
ٌ
حديث عن هومريو�س ..عن �سقراط �..أر�سطو �..أفالطون
هو
رب
املنطق
الروح ..عن
وو�ضوح
النف�س
عن حريةِ
ِ
ِ
ِ
والقيا�س واجل ِ
ِ
ِ
واحلب
والنظا ِم واجلمالِ
ِ
َ
..كذاك ال�شعو ِر الذي
ن�شعر بخفقاتِ كلُّه
اليونان
نذكر
ُ
عندما ُ
َ
ينتا ُبنا ح َ
علم �سوريتِنا �صاعد ًا نحو اهلل ..كذاك ال�شعو ِر
ني نرى َ
ُ
ُ
حني ت�صل �إىل م�سامعنا تلك الأح ُ
ت�شكل
الربانية التي
���رف
مبجموعها َ
كلمة (�سورية)
والفرح
ع
وبالدمو
ني
باحلن
القلوب
تطفح
ُ والعيونُ
ِ وبالغبطةِ
ِ
ُ
ِ
وباالنتماء ...
واحلبو ِر ..بالقهر وبالآالم ..بالعز ِة
ْ
َ
ُ
بحجم كزانتزاكي هو
روائ��ي
احلديث عن
نعو ُد
ونقول �إنَّ
ِ
ٍّ
ٌ
حديث عن َ
ذاك الإرث الأدبي الباذخ واملهيب الذي خلّفه ذاك
الكاتب اال�ستثنائي الذي �أبدع يف خمتلف �أنواع الفنون والآداب
مما جعل منه واحد ًا من �أبرز و�أهم كتاب و�شعراء وفال�سفة القرن
الع�شرين .
قدّ َم للمكتبةِ العامليةِ العديدَ من الأعمال التي توزعت بني
الرواية وال�شعر والرتجمة والأ�سفار والرتاجيديا بالإ�ضافة �إىل
مئات املقاالت وبع�ض الرتجمات وكما ترجمت �أعم ُاله �إىل �أربع َ
ني
ً
لغة .
ولد كزانتزاكي يف � 18شباط من عام  1883يف جزيرة
كريت باليونان والتي خا�ضت حرب ًا �ضد الأتراك لنيل ا�ستقاللها
َ
ح�صل كزانتزاكي على �شهادة الدكتوراه يف احلقوق ثم �سافر
�إىل باري�س لدرا�سة الفل�سفة وهناك تتلمذ وت�أثر بالفيل�سوف
حالت ت� ً
َ
واعتكف
أملية
الفرن�سي هرني برغ�سون..و�أم�ضى بعدها َر ٍ
علم الالهوت وجت َّول يف
بعدها �سنتني يف جبل (�آتو�س) دار�س ًا َ
القد�س
ر
زا
كما
ها
ري
وغ
والكنائ�س يف اليونان
العديد من الأدير ِة
ِ
ِ
َ
َ
مل مثل  :ا�سبانيا
و�سيناء َ
َ
م�صر وبعدها زار العديدَ من دولِ العا ِ
فرن�سا بريطانيا ال�صني اليابان رو�سيا الهند ..الخ
تويف يف  26ت�شرين الأول من عام  1957يف �أملانيا عن عمر
َ
الكني�سة رف�ضتْ ت�شيي َعهُ فن َ
ُقل جثمانُه
يناهز  74عام ًا ويقال �إنَّ
�إىل كريت ودفن فيها
له العديد من الأع��م��الِ الروائيةِ الهامةِ ولكن ُع َ
��رف �أكرث
ما ُع َ
إنتاجها كفلم
��رف فيها رواي ُ��ة (زورب��ا اليوناين) والتي مت � ُ
ً
ُ
ُ
هرته عامليا �أي�ضا يف روايته الإغواء الأخري للم�سيح
..وزادتْ �ش َ
إنتاجها كفلم
والذي مت �أي�ضا � ُ
ومن حيث انتهت �أودي�سة هومريو�س َك َت َب اودي�سي َته املُ َكو َنة من
بعلم الآثا ِر
 33,333بيت من ال�شعر وقد �أظهر فيها مدى معرفتِه ِ
والأنرثوبلوجية .
ترجم روائ��ع الكال�سيكيات الأورب��ي��ة �إىل اليونانية مثل (
الكوميديا االلهية لدانتي _ فاو�ست _ هكذا تكلم زراد�شت
..الخ
َ
ح�صل على جائز (لينني) لل�سالم من فيينا و ُر�شح لنيلِ جائز ِة
واحد �أما َم ( �ألبري كامو)الذي عل َّق
�صوت
وخ�سرها بفارق
نوبل
ٍ
ٍ
َ
ال�شرف َ
مئة مرةٍ �أك َ
َ
رث مني .
قائ ًال  :كان كزانتزاكي ي�ستحقُ هذا
من م�ؤلفات كزانتزاكي  :الأخو ُة الأعداء – الثعبانُ والزنبقة
ُ
إغواء
 زوربا -احلرية �أو املوت  -امل�سيح ي�صلب من جديد  -ال ُ
الأخري للم�سيح – ريا�ضات روحية ( خمل�صو اهلل )
ولديه مذكرا ُته ( التقرير �إىل كريكو ) �أو (الطريق �إىل
بع�ض الر�سائلِ واملذكراتِ
كريكو) حني عمدت زوجتُه �إىل جم ِع ِ
اخلا�صةِ به و طبعتها بعد وفاته بجز�أيها كما ترجمها �إىل
العربية املبدع الكبري ممدوح عدوان .
َ
َ
القت ُ
الن�شر
بع�ض �أعمالهُ الروائيةِ املعار�ضة والرف�ض و َم ْن َع
ِ
و َلكْن �أك ُ
رثها ك��انَ ( الإغ��واء الأخ�ير للم�سيح) ال��ذي ن�شر عام
وع َمدَ
 1951وقامت الكني�سة الكاثوليكية الرومانية مبنعه َ
البابا �آن��ذاك �إىل �إدراج��ه �ضمن الكتب املمنوعة يف الفاتيكان
�..إال �أن كزانتزاكي رد عليهم بالقول وبكل هدوء :
َ
َ
ريكم
اللعنة ف�أعطيتُكم
((�أعطيتموين
الربكة ع�سى ُي ُ
�صبح �ضم ُ
نقي ًا ك�ضمريي وع�سى �أن ت�صبحوا �أخالقيني ومتمدنني مثلي ))
ع�شر �سنوات �أُخر
آخر �أيامهِ
ُ
يطلب من ر ّبه �أن ميدَّ يف عمره َ
كان � َ

ل ُي َ
َ
يت�سول من ِّ
عابر
كل
م�شروعه وكانَ يتمنى لو ب�إمكانه �أن
كمل
ِ
َ
�ساعة مبا يكفي لإنهاء عمله ..
�سبيلٍ ُرب َع
ٍ
تويف ودفن يف كريت م�سقط ر�أ�سه ُ
وكتب على �شاهدة �ضريحه
آمل يف �شيء  ,ال اخ�شي �شيئا ً,
بناء على طلبه هذه العبارة ( ال � ُ
ً
�أنا حر )
ُ
تقول عنهُ زوجتُه � :إنّهُ كان نقي ًا وبريئ ًا وعذب ًا بال حدود مع
الآخرين ؛ �أما مع نف�سه فقد كان �شديدَ الق�سو ِة  ,ورمبا لإح�سا�سه
املطلوب منه ,
بثقلِ امل�س�ؤوليةِ امللقا ِة على عاتقه
وحجم العملِ
ِ
ِ
ٌ
حمدودة .
ولأن �ساعاتِه يف احليا ِة
كان ُي ُ
طقو�سهُ اخلا�صة يف الت�أمل والعزلة مما
ار�س
َ
ف�ضل �أن يمُ َ
انعك�س حتى على زواجه الذي جاء مت�أخرا من �صحفية وكاتبة
يونانية تدعى (�إليني) والتي مل تكن تلتقيه �إال ع�شرة �أيام يف
العام وذلك يف عقد عائلي �س ّمي بعقد (الأيام الع�شرة)
ُ
اخلا�صة جدا مع ال�شعر فيقول يف مذكراته عن
له عالقا ُته
على�..إنَّه ُ
ُ
جميلة
عا�شقة
ذ
ي�ستحو
ال�شعر
ذلك :
مثل �ساحرةٍ
ٍ
ٍ
ُ
َّ
َّ
ي�شعر بارتعا�شة
املرء كل العذاباتِ ويف نظرتِها
ُ
يف نهديها َين�سى ُ
اللذة .
ُ
ال�شعر �إن مل َنقل
بطريقة لي�ستْ بالبعيد ِة عن
في�صف طفول َته
ٍ
ِ
ال�شعر بعينه فيقول :
�إنها
ُ
ً
حني كنتُ طفال توحدت بال�سماء واحل�شرات والبحر والريح
يح �صد ٌر وكانَ لها
بكل ما كنت �أراه و�أمل�سه يف ذلك احلني كانَ ِّ
للر ِ
ت�سمح
تغ�ضب وتعانِدُ ين وال
ك َّفانِ وكانتْ تداع ُبني  ،كانت �أحيان ًا
ُ
ْ
أذكر �أنّها كانتْ ُتلقيني �أر�ض ًا وكانت تنز ُع ال َ
أوراق عن
يل بامل�س ِ
ري و� ُ
ُ
الو�شاح
بعناية  ,وتنز ُع
الداليةِ وتعبث ب�شعري الذي �س َّر َحته �أ ِّمي
ٍ
َ
وترفع تنور َة زوجتُه (بينلوب).
عن ر� ِأ�س جارنا ( دميرتو)
ُ
جلّ م�شروع هذا الكاتب اال�ستثنائي جاء يف خدمة العدالة
والقيم والأخ�ل�اق فدافع عن الفقراء واملظلومني واملقهورين
وطالب بتحقيق العدالة االجتماعية ومنح احلريات وتعزيز
�إن�سانية الإن�سان وكرامته لت�ؤهله للوقوف يف وجه �سيل اخلراب
والف�ساد وثقافة املوت وتقطيع الأط��راف من خالل �إطالق ولو
�صرخة الغ�ضب واخل�ير واحل��ب يف وج��ع ع��امل يطفح باحلرب
وباملوت وبالقبح  ,ويرى �أن الطاعة العمياء ال ت�صنع �إال العبيد .
َ
ُ
�أعو ُد و� ُ
ويطول جد ًا
ماتع جد ًا
أقول �إن
احلديث عن كزانتزاكي ٌ
َ
احلديث عن ((الأخو ُة الأعداء
ولكن ما ميكن اال�شارة �إليه هو ان
َ
الرواية
)) جد هام ل�سبب ِجدْ َب�سيط وهام للغاية وهو �أن هذه
ُ
تروي �أحداث ًا
تتقاطع حين ًا وبكثري من الآالم مع ما نعي�شهُ نحنُ
ُ
هنا ك�سوريني يف �أيامنا هذه على هذه البقعةِ اجلغرافيةِ التي
ُ
..الروح �..أال وهي �سورية ..
..القلب
..العقل
الرب
ُ
ُ
باركها ُّ
ٌ
َ
ٌ
ُ
جارك ..حارت َِك
�شعر َك ب�أن ََّك تقر�أُ عن
ت
أنية
�
مت
قراءة
للعملِ
ُ
ُ
َ
َ
َ
للخال�ص
...مدينتِك ..تقر�أ عن نف�سِ ك
..روحك املتعبةِ والتواقةِ
ِ
ِ
احلرب ..جندُ َ
من
ذات ال�شخ�صياتِ
احلرب وقتامةِ
احلرب ولوثةِ
ِ
ِ
ِ
أ�سطح ..
تقبع بني �أيدينا
التي ُ
َ
ووراء ظهورنا ..وعلى ال ِ
(الأخو ُة الأعداء) ٌ
َ
فتنة
عمل ِجدٌ هام وخطري يروي �
أحداث ٍ
ُ
قرية كا�ستللو�س اليونانية خالل احلرب الأهلية
داخلية عا�شتها
ٍ

أواخر الأربعينيات من القرن التا�سع ع�شر
� َ
جهة �أخرى
املتمردونَ الأن�صار من جهة واجلنو ُد الوطنيونَ من ٍ
..قرية واحدةٍ ..ال مييزهم �إال البرييه بلونها
واحد
بلد
ٍ
ٍ
أبناء ٍ
ُ �..
تت�سع بينهم
واحد
بلد
دوائر احلقدِ
ٍ
أبناء ٍ
ُ
ُ
الأ�سود �أو الأحمر ُ �..
ُ
فتمتلئ
القلوب بالآال ِم وبالأحزانِ وبال�ضغينةِ
واملوتِ والكراهيةِ
ُ
ال�شوق
وحرقةِ
ِ
ُ
..وتطفح العيونُ بدمو ِع االنتظاراتِ الطوالِ ُ
ً
املذابح واملجاز ِر
ري من
وتت�سع
..تت�سع
ني
واحلن ِ
ري الكث َ
منتجة الكث َ
ُ
ُ
ِ
وال�سلب واالغت�صاب ..
ال�سبي
ومعارك
ِ
ِ
َ
ُ
احلرب
تت�سع وتت�سع دائرة
تطحنُ
وتطحنُ يف رحاها �أكرث ما َ
َ
ِ
ؤ�ساء واملقهورين ؟؟
الفقراء والب� َ
َ
ُ
ٌ
َ
ُ
تجُ
بح ومِن
ق
من
مل
عوا
اه
بيدنا
أخذ
�
ي
عمل
أعداء)
ل
ا
أخوة
(ال
ٍ
َ
ودمامل
أبناء املكان فامتلأ قيح ًا
�
أ�صابت
�
بداهة
ت�ش ّو ٍه واعتاللِ
َ
ٌ
َ
..عمل �أرا َد به كزانتزاكي البحث والو�صول �إىل الإن�سان
وبثور ًا
احلقيقي بكامل ُخ ُلقِهِ ..بكامل �إن�سانيته والتي من بداهتها التمت ُُّع
لوطن
باحلريةِ وبالعدالةِ االجتماعيةِ وبامل�ساواة واالنتماء
ٍ
ي�ؤهله لل�صراخ بوجه القبح وامل��وت وثقافة الكهوف والأقبية
الرطبة ..بحثا عن مظاهر اخلري واحلب واجلمال .
كزانتزاكي ال��ذي اع��ت��زل مت�أم ًال وت���أم��ل معتز ًال لعامني يف
جبل(�آتو�س) ر�أى ما ر�أى وخرب ما خرب من من �سلوكيات و�أعمال
و�أقوال �سادة الأديرة والكنائ�س و�سكنتها وروادها فخرج �أكرث
وعي ًا و�أك�ثر قلق ًا �أي�ض ًا منطلق ًا جت��اه العامل ..جت��اه الفقراء
واملقهورين ..ور�أى �أن لي�س امل�سيح وح��ده من �صرخ �صرخته
املدو ّية � :إلهي ملاذا تركتني ..تخليت عني ..
بل كل �إن�سان وقع حتت نري الظلم والقهر ُيخان و ُي ُ
�ساط و ُي�صلب
دون �أن ميدّ اهلل يده مل�ساعدته ..
كزانتزاكي يف جممل م�ؤلفاه تقريب ًا كان ي�سلط ال�ضوء على
رجال الدين ودورهم يف الف�ساد والإف�ساد ومن جهة �أخرى ي�صور
رجل دين �آخر ب�أخالقيات امل�سيح وروح امل�سح وقلب امل�سيح ..امل�سيح
الذي نادى به يف غري عمل امل�سيح احلاف الذي يطرق الأبواب من
�أجل �أطفال جياع و�شعب مقهور ..ال امل�سيح املئكال املبطان املعتمر
بالذهب واملت�شح �أثواب احلرير واملزنر ب�أثمنها  ..امل�سيح القائل :
�أح�سنوا �إىل امل�ساكني ومن ميلك ثوبني يعطي واحد ًا فنحن جميع ًا
�أخوة ..
امل�سيح القائل  :لي�س ب��خ��ور ًا �أري���د وال �صلوات وال حلماً
...فافتحوا خمازنكم ووزع��وا اخلري على الفقراء وانت�شروا يف
الأر�ض لتعلنوا كلمة امل�سيح املحبة والعدالة وال�سالم .
ٌ
ُ
عمل
ري من اجل��ر�أ ِة واحليويةِ
يناق�ش من خالله احل��دَ َث بكث ٍ
ويدعو �إىل االنت�صا ِر للخري ..للعدالة ..للحرية ..لل�سالم يف
وجه الفقر والقهر واملوت  .يقول :
ال�شعوب وال ميحي �أجم��ا َده��ا �أك ُ
ال يمُ��زِّ قُ
�ثر من ال�صراعاتِ
َ
واحلروب الأهليةِ .
الداخليةِ
ِ
احلروب مع ال ُغرباءِ لأنّها دائم ًا
أ�صعب من
ُ
احلروب بني الأخو ِة � ُ
ِ
تعو ُد بالنف ِع على العدو .
َ
َ
ميوت
جب �أن
ي
نا
�
أ
اعذرين
..ولكن
أخي
يوج ُعني قت ُلك يا �
حدُ َ ُ
و� ِّ
أف�ضل �أنْ تكونَ �أنت .
�إ�ضافة لتلك ال�صرخات العابرة لل�سماوات ال�سبع التي �أطلقها
الكاهن يانارو�س �أو تلك اجلدة حني وفاة حفيدتها جوعا وما هي
هذه ال�صرخات �إال �صدى ل�صرخات املئات ال بل الآالف من �أبناء
هذا العامل املجنون ..املتخم باحلرب وبالقتل وبالتجويع ..
_ يارب !! يارب !! حتى متى يظل عدو امل�سيح �أمري الدنيا
يارب ملاذا تعاقب هكذا بق�سوة �أولئك الذين يح ّبونك
_ �أما �صرخة اجلدة وهي تخاطب الأب يانارو�س بعد وفاة
حفيدتها  :قل ملوالك �أمل يكن لديه قطعة خبز �صغرية يعطيها
�إياها ..الخ
�صرخات و�صرخات �أطلقتها وم��ا زال��ت الأم��ه��ات ال�سوريات
جراء فقد ودمار وموات خيم يف تفا�صيل حياتنا
والآباء والأبناء ّ
جزء ومف�صال مهما و�أ�سا�سي ًا ..
ال بل �أ�صبح ً
�إنها احلرب ..لوثة احلرب التي �أتت على الأخ�ضر والياب�س
..ولكن ما حمله وما يحمله مواطننا ال�سوري من جينات وراثية
ح�ضارية ممتدة لع�شرات الآالف من ال�سنني هي الكفيلة بتطهري
هذه البقعة اجلغرافية املقد�سة من براثن عدوان الظالم و�أبناء
الكهوف وعليها ..لأن حركة الزمن وعقل ابناء الزمان �سجلت �أن
ال ظلمة قادرة على �أن تلحق الهزمية بالنور و�أر�ض النور و�أهل
النور..وها هي اجلينات الوراثية لل�سوري احلق تر�سم مالمح
ن�صر حمقق وقريب .

نافذة على العالم
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• ن�صر الدين البحرة
لي�ست للكاتب الت�شيكي «ك��ارل ت�شابيك»
�شهرة فيكتور هوغو �أو ت�شارلز ديكنز �أو
ف��ي��ودور دو�ستويف�سكي ...ولي�س ذائ��ع
كاتب خيال علمي مثل جول فرين
ال�صيت
َ
�أو ..هــ .ويلز ..لكن �أح��د ًا ال يجادل يف
�أن��ه ك��ان �صاحب ق�صب ال�سبق يف التنب�ؤ
ب�أخطار التقدم العلمي والتقني منذ ثالثينيات
القرن الع�شرين ،ويف الآن ذاته توقف ملي ًا عند
اجلانب الأخالقي يف هذه امل�س�ألة.
يف الإمكان �إيجاز �أفكاره هذه ،يف م�سرحيته
«�إن�سان رو�سوم الآيل» يف �إح��دى ترجماتها �أو
«الإن�سان الآيل» يف ترجمة ح�سني العامل عن
اللغة الت�شيكية مبا�شرة� .أما عنوانها الأ�صلي
فهو « Robotروب��وت» وهو م�شتق من الكلمة
�سالفية الأ�صل التي تعني «العامل» .وقد انتقلت
هذه الكلمة «الروبوت» �إىل خمتلف لغات العامل
كما هي يف الأ�صل.

�إذا كان الروبوت ال
يعرف الفرح ،ف�إن �إن�سان
هذا الزمن ال يعرف الفرح
�أي�ض ًا ،وهو الآخر �أم�سى
الأنانا�س والع�شب يف
نظره �سواء.

�إذ يتطور فيه الروبوت �إىل الدرجة التي و�صل
يف م�صنع الروبوت
يف ه��ذه امل�سرحية تدخل الآن�سة «هيلينا» �إليها يف م�سرحية الكاتب الت�شيكي؟ ويوم كتبها
مكتب املدير العام مل يكن ثمة كومبيوتر �أو �إن�ترن��ت �أو �أقمار
ُ
ابنة م�س�ؤول كبري يف الدولة
َ
مل�صنع ال��روب��وت ،وقد حملت يف يدها تو�صية �صناعية ،وك��ان التلفزيون يف �أي��ام��ه الأوىل،
ت�سمح لها ب�أن جتوز هذا املكان ال�سري ،لت�شاهد وم��ا ك��ان ليخطر يف ب��ال �أح��د �أن حلم الكاتب
كيف ي�شتغل املعمل الذي ي�صنع النا�س الآليني .الت�شيكي �سيغدو حقيقة ،و�ستولد �أج��ي��ال
خمتلفة ووظ��ائ��ف متعددة للإن�سان الآيل:
(رو�سوم) �سنة 1920
وقبل �أن تغادر مكتب املدير ،يحدثها هذا عن (الروبوت).
�إن العامل الأمريكي (بيل ج��وي) كتب يف
بداية التجربة ،ذاك �أن الفيل�سوف «رو�سوم»
ذه��ب ع��ام 1920م �إىل تلك اجل��زي��رة ،ويف جملة «ويرد» �أنه يجري تطوير الإن�سان الآيل
الوقت نف�سه ق��ام مب��ح��اوالت وجت��ارب لتقليد «ال��روب��وت» خ�لال الأع���وام الثالثني الآتية،
ال�ترك��ي��ب الكيميائي ل��ل��م��ادة احل��ي��ة امل�سماة حيث تظهر �أج��ي��ال تتفوق يف ق��درات��ه��ا على
«ب��روت��وب�لازم��ا» وه��ي امل��ادة احلية الأ�سا�سية اجل��ي��ل احل���ايل م�لاي�ين امل����رات ،وت��و َّق��ع جوي
يف اخلاليا النباتية واحليوانية ــــ كما يرد يف «ظهور �ساللة من الروبوت ذكية جد ًا وقادرة
ذكاء منها».
تعريفها العلمي ـــ وا�ستمر يف جتاربه حتى عرث على تطوير و�صنع ن�سخ �أكرث ً
�أين تتوجه ثورة العلم؟
على مادة لها �صفات املادة احلية ،على الرغم من
�إن كارل ت�شابيك يف م�سرحيته جتنب الت�سا�ؤل
�أنها ذات تركيب كيميائي خمتلف .وكان ذلك
عن العالقة بني النظام االجتماعي وبني الآلة،
عام 1932م.
ومل ي�شر �إىل ال�صلة بني الثورة العلمية التي
�أنثى (روبوت) كالإن�سان
كانت يف بواكريها وبني ال�سيا�سة .ومل يقارب
ي����وم����ذاك ع��ن��دم��ا
حلم النظام اال�شرتاكي
ك�����ت�����ب ت�������ش���اب���ي���ك
ب���إن�����ش��اء ع�لاق��ات �إن��ت��اج
م�سرحيته هذه مل يكن
جديدة حتد من اغرتاب
الكومبيوتر معروف ًا.
لكنه
الثمن،
باهظ
إن�سان»
ل
«ا
كان
الإن���������س����ان يف ال��ع�����ص��ر
مع ذلك ف�إن �سكرترية
أمريكي،
ل
ا
اال�ستفراد
زمن
يف
آن
ل
ا
ال�صناعي املتقدم .ولكن
امل��دي��ر ال��ع��ام مل تكن
امل�سرحية يف ذاتها تطرح
�سوى روبوت يف داخله والهيمنة ال�صهيونية ،ويف ظل
ك��وم��ب��ي��وت��ر م���ن ن��وع العوملة وهي يف جوهرها �أمريكية الأ���س��ئ��ل��ة :ف���أي��ن تتوجه
ث��ورة العلم .و�أي���ن موقع
مم��ت��از ،فهي م��ن جهة
�أي�ض ًا� ،صار رخي�ص ًا جد ً
.
ا
الإن�سان؟ هل هو الغاية
تبدو ك�أنثى حقيقية،
ــ الو�سيلة �أم الهدف ،من
ذات زغب ناعم �أ�شقر
�صاحب ال�سيادة :الإن�سان
يغطي ب�شرتها كالذي
�أم الآلة؟
يغطي ب�شرتنا ،ومن
خراب الر�أ�سمالية ذاتها
ج��ه��ة ث��ان��ي��ة تتحدث
لقد ر�أى �صادق ال�صائغ يف املقدمة التي و�ضعها
باللغات الأجنبية ،وتقدر �أن تتنب�أ كالعقل
الإل���ك�ت�روين مت��ام�� ًا .وع��ن��دم��ا �شكَّت ال��زائ��رة لهذه امل�سرحية� :أن �إن�����س��ان ت�شابيك الآيل
الكبرية هيلينا يف الأم��ر� ،أم��ر املدير العام �أن كان ام��ت��داد ًا لآلية نظام م�ش�ؤوم يدمر نف�سه
ت�ؤخذ هذه ال�سكرترية �إىل قاعة الت�شريح ،كي بالروبوت وغ�يره� .إن��ه خملوق م�سخ يتحرك
ي�صار �إىل تفكيكها حتت �أنظار الآن�سة هيلينا!
ب��ق��وة اال���س��ت��غ�لال ال ..ال��ث��ورة .وظ�ل�ام هذه
ـــ  2ـــ
املخلوقات ،ينفتح على خراب كامل هو خراب
الوقت،
هذا
من
الب�شرية،
ترى هل اقرتبت
الر�أ�سمالية ذاتها.

ــــ  3ــــ
يتحدث بيل ج��وي �أي�ض ًا عن جم��ال �آخ��ر يف
تطور التقنية �أو التكنولوجيا هو «تقن َّية النانو»
والنانو  NANOهو ج��زء من مليار .وهذه
التقنية على وحدات يف هذا امل�ستوى من ال�صغر.
وقد بد�أ �إنتاج �آالت يف هذا املجال «امل�صغَّر» قبل
�سنوات ،ولكن العامل الأمريكي يتوقع �أنه «لن
مي�ضي وقت طويل قبل �أن يتمكن الإن�سان من
�صناعة �آالت ذكية متناهية ال�صغر».
الكمال يف ال�شر
وبعد �أن يتحدث عن املجال الثالث وهو الثورة
اجلينية �أو الوراثية ،يرفع �صوته حمذر ًا معلن ًا:
«ال �أبالغ حني �أقول �إننا على �شفا الو�صول �إىل
�شر ي�صل �إىل �أبعاد مل
ال�شرّ .
مرتبة الكمال يف ّ
تبلغها �أ�سلحة الدمار ال�شامل».
�أوبئة من �صنع الإن�سان
يف ال��ث��ورة ال��وراث��ي��ة ي���رى �أن الإجن����ازات
العلمية يف هذا املجال تتدخل ،بل تغري هيكل
احلياة احليوية نف�سها .ويقول« :على الرغم
مما حتقق من �إيجابيات يف ه��ذا امل��ج��ال ،مثل
املحا�صيل الزراعية املقاومة للآفات� ،إال �أن ذلك
مهد يف الآن ذاته ،الطريق �أمام �أوبئة من �صنع
الإن�سان ميكن نظري ًا �أن تق�ضي على الطبيعة».
ويف ال��واق��ع ف���إن ه��ذا امل��ج��الُ ،ع��رف بع�ضه،
وظ��ل �أو يظل بع�ضه الآخ���ر خافي ًا ـــ ولي�س
جمهو ًال ــ ذاك �أن له عالقة وثيقة بالأبحاث
التي ت�شهدها خم��ت�برات احل��رب الكيميائية
واجل��رث��وم��ي��ة .ههنا يجري تخليق جراثيم
و�أوبئة و�أمرا�ض ،رمبا كان بع�ضها جديد ًا على
الب�شرية مل تعرف له مثي ًال يف تاريخها .ملاذا مل
ن�سمع طوال التاريخ املا�ضي بهذا الوباء املدعو
اخت�صار ًا «�إي��دز» :تناذر نق�ص املناعة املكت�سب
(.)AIDS
الإن�سان �سيد و�ضحية
�أذك��ر �أن وك��االت الأنباء تناقلت «النظرية
الفرن�سية» يف مطالع الثمانينيات من القرن
املا�ضي عندما تواتر احلديث عن هذا الوباء
املر ِّوع ،وم�ؤداها �أنه خارج من خمتربات احلرب
اجلرثومية التابعة للجي�ش الأمريكي.
رمبا كان الإن�سان هو ال�سيد يف هذه اللعبة

امل��دم��رة يف ال��ب��دء ،لكنه يف النهاية ب��ات هو
ال�ضحية.
�ألي�س هذا ما عناه العامل الأمريكي �إذ قال:
�إننا على �شفا الو�صول �إىل مرتبة الكمال يف
ال�شر!
ـــ  4ـــ
ك��ان��وا يف م��ط��ل��ع ال��ق��رن امل��ا���ض��ي يحلمون
بالإن�سان الآيل الذي قد يخفف بع�ض �أعباء
العمل اليدوي عن الإن�سان احلقيقي ،وال عالقة
لنا هنا بطموح الر�أ�سمالية يف الإقالل من كلف
الإن��ت��اج ..وزي��ادت��ه يف الآن ذات��ه ـــ حتى �إن
املمثل العبقري �شاريل �شابلن يف فيلمه «الأزمنة
احلديثة» وق��د �أن��ت��ج يف ال��ف�ترة ذات��ه��ا� ،أظهر
خماوفه على الإن�سان ،من ذلك الإن�سان الآيل،
بالدرجة ذاتها التي خاف فيها من مبد�أ «الأمتتة
ـــ .»Automation
االقرتاب من �إن�سان الروبوت:
م��ن ك��ان يت�صور �أن الإن�����س��ان احلقيقي ،يف
القرن احلادي والع�شرين� ،صار يقرتب با�ضطراد
من ذلك ال��روب��وت ،كما عرب عن ذل��ك ،بحركة
عفوية جميلة ،ذلكم الفنان امل�سرحي؟!
لقد كان «الإن�سان» باهظ الثمن ،لكنه الآن يف
زمن اال�ستفراد الأمريكي ،والهيمنة ال�صهيونية،
حتى على القرار الأمريكي ،ويف ظل العوملة وهي
يف جوهرها �أمريكية �أي�ض ًا� ،صار رخي�ص ًا جداً.
�إن�سان هذا الزمن
و�إذا كان الروبوت ال يعرف الفرح ،ف�إن �إن�سان
هذا الزمن ال يعرف الفرح �أي�ض ًا ،وهو الآخر
�أم�سى الأنانا�س والع�شب يف نظره �سواء ،ال من
حيث �أنه عاد غري قادر على تذوقهما ومتييز
الفارق بينهما فح�سب ،بل ..من حيث �صعوبة
ح�صوله على لقمته بوجه ع��ام .وه��ا هي ذي
بني �أيدينا �إح�صاءات احلياة واملوت ومتو�سطات
الأعمار يف العامل الثالث .وها هي ذي الب�شرية
تقرتب من حتقيق احللم الأمريكي الأك�بر� ،أن
يتم الو�صول �إىل اليوم الذي ي�صبح فيه الإن�سان
احلقيقي ،يف خمتلف �أرج��اء الكرة الأر�ضية،
مثل الإن�سان الآيل ،متام ًا ،دون �إرادة �أو ر�أي� ،أو
هوية� ..أو تاريخ� ،أو �ضمري.
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قراءة في ديوان ال�شاعر جابر خير بك
بيادر عطر

ال�شعر دي���وان ال��ع��رب ،مقولة قدمية
تلخ�ص دور ال�شعر العربي و�أهميته يف
ر�صد الأح���داث والوقائع التي وقعت،
وقد حفظ لنا ال�شعر العربي الكثري من
هذه الأحداث من معركة «ذي قار» �إىل
ح��رب الب�سو�س� ،إىل �سيفيات املتنبي
وغ�يره��ا وق���د ا�ستمر ال�شعر العربي
املعا�صر يف ال�سري على نهج ال�شعر العربي
ف�سجل ال�شعراء املعا�صرون �أحداث
القدمي ّ
�أ َّمتهم العربية وكانوا ل�سانها املعرب يف ال�سراء
وال�ضراء.
ومن قراءة ديوان ال�شاعر جابر خري بك
(بيادر عطر) جنده قد �سار على نهج �شعرائنا
القدامى حيث جند يف ديوانه فنون ال�شعر
كافة من و�صف للديار ،والرثاء والو�صف،
والغزل ،واحلكمة ،وال�شعر الوطني والقومي
وغريها.
يزين ذلك �شعر عربي �أ�صيل ونهج ال�شعر
العربي ال��ق��دمي ،ذو جر�س مو�سيقي عذب
وقافية تطرب لها الآذان يف �سيمفونية
جتمع �أحلى الأحلان.
ً
وق��د ك��ان ال�شاعر �صادقا مع نف�سه ومع
القراء حني و�ضع اللم�سات التي متيز ال�شاعر
الأ�صيل ك�شاعر مبدع ي�شار �إليه بالبنان
فيقول من الق�صيدة الأوىل يف الديوان وهي
بعنوان (ال�شاعر):
يلملم احل�سن من وادي ومن جبل /ويجمع
العطر من ورد وريحان
من رب��ة ال�شعر و�شى كل زاهية /و َك َّحل
الكونَ يف �ألوان فنان
وي��غ�����س��ل ال�����ص��ب��ح ع��ط��ر م���ن ج��وان��ح��ه/
وي�ستحم ن�سيم بني �أفنان
ويف ال��ف��ي��ايف ح���داء م��ن م�لاح��م��ه /بني
القوافلِ يف �أطواء ك�شان
تعي�ش يف َ���ص��دره �أح���داث �أم��ت��ه /ي�صبها
حمم ًا من جوف بركان.
�إن��ه ال�شاعر ح��ادي القبيلة يف احل��رب،
وقيثارتها يف ال�سلم ،فال عجب �إذا احتفلت
القبيلة مب��ي�لاد ���ش��اع��ر ب�ين ظهرانيها..
وتقبلت التهاين م��ن املهنئني م��ن القبائل
الأخرى ،وكما وقف ال�شاعر العربي القدمي
على الأطالل وو�صف بيت ال�شعر الذي �أواه
وذكر الأثايف بعد الرحيل ،كذلك ي�صف لنا
�شاعرنا جابر خري بك ،م�سقط ر�أ�سه ،حيث
�أن حب الوطن يبد�أ من حب اخللية الأوىل
للوطن �أال وهي القرية التي عا�ش فيها يف
طفولته و�صباه وتركها بعدئذ يف �سبيل
الواجب الذي نذر نف�سه له فيجذبه احلنني
اجلارف لأزقتها وبيوتها املتوا�ضعة ،فيتذكر
كل �شرب من �أر�ضها حيث بيوت الأ�صدقاء
والأت���راب الباقني منهم وم��ن رح��ل��وا ..كل
ذلك و�أكرث يراه من يغرتب عن موطنه الأول،
حيث تكون �أ�شواقه وطيفه ال يفارقانه وكم
كان �صادق ًا ال�شاعر الطائي حينما قال:
كم منزل يف الأر�ض ي�ألفه الفتى /وحنينه

�أبد ًا لأول منزل
لذا فلي�س بالغريب على �شاعرنا اجلابر
�إذا بث �أ�شواقه وحنينه لقريته فذلك من
�أقل واجبات الوفاء حيث يقول:
فكم تغرب جفني عن مرابعهاَّ /
وم�ضه
ال�شوق من ن�أي و�إبعاد
ذكرى الطفولة بالأنداد جتمعني /ف�أين
بعد النوى �صحبي و�أندادي
ق��د �شردتنا الليايل يف متاهتها /وهل
ت�شرد منا غري �أج�ساد؟
ِّ
ٌ
في�صل /مقيدٌ
فالقلب يحنو ويف ما�ضيه
نحو من غابوا ب�أ�صفاد
�أنزلتهم يف حنايا ال�صدر وافرت�شوا� /شغاف
كن�ساك وزها ِد
قلبي
ٍ
ومن الأجدر باحلب والتقدير من الأم ،نبع
احلنان ،التي القت ال�صعاب يف �سبيل تربية
�أوالده�����ا ،و���س��ه��رت على رعايتهم الليايل
ال��ط��وال ،فمهما ق���دَّ َم الأب��ن��اء لها يظلون
مق�صرين بحقها فيقول:
يا �أم ا�سمك قد�سته على املدى/قيم احلياة
أع�صر
وخلدته ال ُ
م��ازال ي�سكب يف اجلوانح رحمة /ت�سقي
ومتطر
الوجود – على مداه –
ُ
وت��ر���ش ف��وق الكائنات حنانها /عطر ًا
ي�ضوع به الزمان ويزهر
و�شاعرنا يريد لأبنائه �أن يكونوا قدوة يف
ح�سن ال�سرية واملروءة �صاحلني لبناء الوطن
فيقول خماطب ًا ابنه:
�إين �أع��دك للزمان رجولة /لتكون ملء
جوارحي ونواظري
�إىل �أن يقول:
و�أم�سح جراحك باملروءة والتزم /بالعلم
بال�شرف الرفيع الطاه ِر
و�شاعرنا مدرك للأخطار املحدقة بالوطن
والأم����ة العربية و�أول��ه��ا غطر�سة العدو
ال�صهيوين الذي دن�س الرتاب واحتل الأر�ض
وقتل الأب��ري��اء من ن�ساء و�أط��ف��ال و�شيوخ،
لذا ف�إنه يقد�س الفداء الذي يرد احلق �إىل
�أهله بالدم الغايل فيقول من ق�صيدة بعنوان
الفدائي:
حمل ال�سالح وودع���ا الأ���ص��ح��اب��ا� /صلى
و�س َّبح للإله وتابا
وح�� َن��ا يقبل وال��دي��ه وط��ف��ل��ه /ويعانق
َ
الأبواب والأعتابا
�أو���ص��ى �شريكة ع��م��ره ب��وح��ي��ده /وه��ي
احلبيبة ال ترد جوابا
و�أن ال��ف��داء ت�ضحية بالدماء ،ل��ذا ف�إن
ال�شهادة هي رديف للفداء و�أنّ منزلة ال�شهيد
حمفوظة يف ال�سماء والأر�����ض ،ومنزلته
ومكانته ال ينالها �سواه عند اهلل والب�شر
فيقول:
وهب الرتاب دماءه فتعطرت /مهج الرتاب
قدا�سة ومهابا
كتبوا على اجلدث املكفن بال�ضحى /ا�سماً
يطيب مالحم ًا وخطابا

جتاوب ال�شاعر النا�شئ مع املظلومني
وامل�ؤمنني بالكفاح ،فكانت ق�صائده
ت�صوير ًا ملا يعاين املجتمع العربي من
هموم و�آالم.
كم مد ج�سر ًا للقتال معبد ًا /بالت�ضحيات
وللجهاد ركابا
ومنذ القدمي وحتى الزمن احلا�ضر مل
ينقطع �سيل ال�شهادة والت�ضحية يف �أمتنا
العربية فقد �سال الدم القاين و�سقى الأر�ض
الظامئة ف�أنبتت �شقائق النعمان والأقحوان
بدم ال�شباب وال�شابات بعمر الورود ،وها هي
ال�شهيدة البطلة «�سناء حميديل» ت�ضحي
بروحها يف اجلنوب اللبناين بعد �أن �أحلقت
اخل�سائر الكبرية بجنود العدو الإ�سرائيلي
ف��ي��ق��ول ال�����ش��اع��ر م���ن ق�����ص��ي��دة ب��ع��ن��وان
(الفار�سة):
يا بنة املجد وعطر الكربياء /يا ن�شيد ًا رن
يف �أذن ال�سماء
يا فتاة من بالدي فج َّرتْ  /بالدم القاين
�صروح الدخالء
كتبت بالدم يف وجه ال�ضحى� /ألف بيت ما
رواه ال�شعراء
لوحت للح�شد يف راحتها  /وهي مت�شي يف
�شموخ و�إباء
ب�صوت واح ٍ��د  /هذه فار�سة
اخللد
هتف
ٍ
الدهر «�سناء»
وال�شاعر اجلابر و ٌّ
يف لأ�صحابه وزمالئه
ورف��اق��ه �أ�صحاب الكلمة والقافية ي�شيد
مب��ن��اق��ب الفقيد ال�����ش��اع��ر امل��رح��وم «حنا
الطيار» فيقول:
بالأم�س كان على املنابر �سيد ًا  /يف ال�شعر
ي�سمو فوق هام و�سحاب
ترتاق�ص النغمات يف �أب��ي��ات��ه  /ويزين
املعنى ف�صول خطاب
غنَّى لك ال�شعر اجلميل وعطرت� /أحلانه

�أوتار كل رباب
وملدينة دم�شق منزلة عند ال�شاعر فهي
عا�صمة العروبة ،وقفت وتقف �شاخمة يف
وجه الأعا�صري فا�ضحة كل ما يكيد للأمة
العربية فيقول:
ل��وال ال�شام ول��وال امل���ؤم��ن��ون بها /ت�شتت
العرب يف التاريخ واندثروا
ُ
حتملت ق�سوة الأق��دار م�ؤمنة /بالن�صر
والقلب بالآالم ي�أتز ُر
لكنها �صمدت يف وج��ه من طمعوا /فيها
ودا�ست على �أعناق من غدروا
�أما باب الغزل يف ديوان ال�شاعر جابر خري
بك فكان �أ�ضيق من باب الوطنية والقومية
وهذا طبيعي ب�أن يتجاوب ال�شاعر النا�شئ مع
املظلومني وامل�ؤمنني بالكفاح ،فكانت ق�صائده
ت�صوير ًا ملا يعاين املجتمع العربي من هموم
و�آالم ،ومن الطبيعي �أن يكون �شعره تعبري ًا
عن ح��وادث من تاريخ ن�ضالنا العربي �ضد
اال�ستعمار وال�صهيونية.
لذا كان الغزل عند �شاعرنا �أغاريد للفتاة
العربية التي يعقد عليها املجتمع رج��اءه
يف �أن تكون �أم�� ًا ق��ادر ًة على تربية قومية
تعدها حلياة الأ�سرة وبناء املجتمع الذي ر�آه
ال�شاعر متمث ًال يف الفتاة ال�شامية حيث قال:
م�ساكب احل�سن عند ال�شام �أجملها  /فاخرت
لعمرك من واحاتها الطلبا
ع��ل��ى �أن ه���ذا ال���دي���وان لي�س ب��الأخ�ير
لل�شاعر ،وال �شك �أن �شاعريته وموهبته التي
يعتز بها ويعرتف ب�أحا�سي�سها لديه �ستكون
�أكرث ن�ضج ًا وتفتح ًا طبق ًا لتجربة ال�شاعر
املكت�سبة وواقع الن�ضال الوطني والقومي:
ف�آليت �أن �أ�سعى و�صرت متيم ًا /ب�أوزانه..
وبني الع�شية والفجر
رح��ت �أغني كل ي��وم ق�صيدة � /أ�ضمنها
الإح�سا�س يف رقة العطر
غريب بداخلي  /وفيه
فال�شعر �إح�سا�س
ٌ
�صباباتي �إىل العامل ال�سحري
ومل ُ
يخل دي���وان ال�شاعر م��ن منظومات
م�شرقة بالأمل واملحبة من�سوجة برباعة
التعبري قالها ال�شاعر يف بع�ض ال�شخ�صيات
امل��رج��وة ،فجاءت ق�صائد حتيات و�أمنيات
يعود خريها حلياة ال�شعب و�أخذه مبا ي�ؤيد
حقه وكرامته ،كما مل يخل الديوان من �شعر
امل��راث��ي والأح���زان قاله ال�شاعر يف ت�أبني
عزيز �أو �صديق راحل.
كما �أن بع�ض احلكم ترد يف �سياق �أ�شعاره
كقوله:
ال ت��خ َ
م�صاعب/
�����ش� ..إن ه��ب��ت عليك
ٌ
فالدهر يركع للقوي القادر
كل الدروب �إىل النجاح طويلة /والن�صر
دوم ًا من ن�صيب ال�صابر
ه��ذه �إط�لال��ة على دي��وان ال�شاعر جابر
خري بك (بيادر عطر) ،نرثنا بع�ض �أغماره
فعبق عطرها ،وبقي الكثري ال زال حمفوظ ًا
يف �أغمار البيادر.
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• حوار عبد احلكيم مرزوق
ف��ق��دت الأو���س��اط الثقافية الأدي���ب
وال��روائ��ي د .دري���د يحيى اخل��واج��ة
عن عمر يناهز ال��ـ ٧٤عاما �إث��ر نوبة
دماغية  ...والأدي����ب اخل��واج��ة من
مواليد حم�ص عام 1944م ،مار�س يف
مطلع حياته الأدبية هواية التمثيل،
و�أخ��رج للم�سرح املدر�سي وكتب له ،ون�شر
�أول ق�صة له بعنوان«:املغزل» يف جملة-
الغربال -البريوتية �أوائل ال�ستينيات ،كما
مار�س النقد امل�سرحي ،وكتابة التمثيليات
الإذاعية التاريخية لإذاعة دم�شق.
تلقى تعليمه يف حم�ص ،وتابع حت�صيله
الدرا�سي يف جامعة دم�شق.
ح�صل على الإج���ازة يف اللغة العربية
و�آدابها يف عام .1968
دبلوم الرتبية العامة من كلية الرتبية
بدم�شق عام .1969
�شهادة الدرو�س املعمقة يف :النقد الأدبي
من جامعة حممد اخلام�س يف الرباط -ق�سم
الدرا�سات العليا عام  .1978عمل يف حقل
التعليم مدر�س ًا للتطبيقات امل�سلكية يف
املغرب العربي ،وعمل مدر�س ًا ،ثم موجه ًا
تربوي ًا ملادة اخت�صا�صه يف اململكة العربية
ال�سعودية واالمارات.
ع�ضو جمعية الق�صة والرواية.
م�ؤلفاته:
”1وحو�ش الغابة”-ق�ص�ص -احتاد الكتابالعرب بدم�شق.1979 -
”2الق�صة وامل�سافة”-درا�سة -احت��ادالكتاب العرب بدم�شق.-1981
�”3سوق الأدب والنقد يف الق�صيم”-درا�سةالنادي الأدبي يف الق�صيم.-1983
”4التمرير” -ق�ص�ص -وزارة الثقافةوالإر�شاد القومي -دم�شق .1985
5الغمو�ض ال�شعري -دار الذاكرة -حم�ص1991
6الق�صيدة ال ال�شعر -دار املعارف -حم�ص.1992
تغمده اهلل برحمته و�أح�سن �إليه وغفر له
وطيب ثراه .
يف �آخر حوار مع الأدي��ب اخلواجة تناولنا
جمموعة م��ن املو�ضوعات وامل�سائل التي لها
عالقة بالنقد والأدب و���س��وف نقدم لبع�ض
الأ�سئلة والأجوبة التي قدمها الراحل وفيما
يلي ن�ص احلوار:
ال��ن��اق��د دري����د ي��ح��ي��ى اخل���واج���ة ل��ه كتب
كثرية يف نقد ال�شعر ،وبع�ض ال�شعراء �صرحوا
بت�أثرهم بنقده يف جتاربهم ال�شعرية منهم
ال�شاعر مم��دوح ال�سكاف ،وال�شاعر ا�سماعيل
عامود .ومن امل�سائل املهمة التي ت�صديت لها

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

يف درا�سة ال�شعر احلديث :ظاهرة الغمو�ض
ال�شعري .فما ر�أيك �أن نلج عليها بو�صفها �أهم
ظواهر ال�شعر احلديث؟
الغمو�ض لي�س واحداً ،فثمة الغمو�ض الفني
الذي ي�شدك �إىل الفهم ويفتح �أمامك نافذة بعد
�أخ��رى و�أن��ت مفعم باملتعة وح�س االكت�شاف.
وثمة� ،أي�ض ًا ،يف املقابل الغمو�ض غري الفني
الذي ي�سد عليك املنافذ ،ويرميك يف الت�شتت
واحلرية ومواجهة الأبواب امل�سدودة ،ومثل هذا
الغمو�ض غري الفني من املف�ضل �أن نطلق عليه
الإبهام� ،أو التعقيد .وهو لي�س ب�شيء.
لكن يف احلالني ،يف الغمو�ض الفني وغريه،
نحتاج �إىل بذل جهد من �أجل ا�ستلهام الن�ص
ال�شعري والت�ساوق معه؟
ح�سن! وما الذي مينع من بذل هذا اجلهد !؟.
اجلهد يف حالة ال�شعر �صاحب الغمو�ض
الفني مطلوب ،لأن��ه ي�ست�ضيء ،وي�ضيء وهو
ي�سري يف وجهة م��ا ،لأن��ه ي�ستجمع الوحدات
الداللية وي�سري� .أما اجلهد يف احلالة الثانية
فهو �ضائع ويدق عن �أية �إنارة!
ه��ذا يعني ح�سب ما م��ر� ،أن اجلهد خمتلف
يف احلالتني عند ق��راءة الن�ص ال�شعري لكنه
– كما تراه – �ضروري عند الرتا�سل مع البث
ال�شعري.
�أجل هو ذا الذي �أراه �صواب ًا ،ولقد بقي �صائباً

ثمة اختالف جذري بني �أن تقر أ�
�شعر ًا وا�ضح ًا تقر�ؤه و�أنت تتثاءب
وتقر�أ �شعر ًا تتلم�س فيه مغزى
نف�سك ووجودك وجتربتك وعاملك
و�أحالمك وخياالتك.

الغمو�ض غري الفني ي�سد عليك
املنافذ ،ويرميك يف الت�شتت واحلرية
ومواجهة الأبواب امل�سدودة ،ومثل
هذا الغمو�ض نطلق عليه الإبهام� ،أو
التعقيد.
دائم ًا ،فالفن� ،أي ًا كان الذي ال يحرك الوجدان
والفكر مع ًا بقوة عرب ما قد يحدثه من ن�شاط
فني يف �أث��ن��اء امل�لاح��ظ��ة وتقليب النظر يف
االحتماالت ،ال يقدم ف�ضيلة ما �أو جما ً
ال ما
�أو نور ًا ما ينبثق من قلب الظلمة املتماهية مع
�شيء مت�سع الإ�شراق يف العمل الفني �أو الأدبي.
على �أنه يبقى هذا الت�سا�ؤل املركزي م�شروع ًا
وهو:
لو فتح لنا الن�ص ال�شعري احتماالت ال تنتهي
وكانت مزدحمة �إىل درجة الإم�لال والنفور،
فماذا ميكن �أن يكون وقعه علينا ،بوقعه منا ،ما
�صفته؟
ً
جيد! مثل هذا الت�سا�ؤل م�شروع فعال ،لأنها
االحتماالت التي ت�سد الأب��واب وال تفتحها،
وجتعل النف�س بيئة مغلقة ك�إغالقه ،والن�ص
هنا يفقد �أهليته للجهد.
�إذن� ،أي��رت��ب��ط معنى (اجل��ه��د)ع��ن��دك بـ
(وظيفة ال�شعر) الذي ينفيها اجلهد ال�ضائع!؟
بالت�أكيد فلكل فن وظيفة ،ولل�شعر وظيفته
�أي�ض ًا مهما اختلف كل منا على مرت�سمات هذه
الوظيفة .والناقد اجلرجاين عرب عن ذلك
ب��ـ (امل�شقة) التي تغو�ص يف البحر باللآلئ
واجلواهر ال باخلرز �أي ي�ؤدي وظيفته يف غاية
االكت�شاف اجلاهد.
�إذا كانت امل�شقة �أو اجلهد ال��ذي يبذل يف
قراءة الن�ص الغام�ض فني ًا ي�ؤدي �أو ت�ؤدي �إىل
ك�شف (و�ضوح ما) قد يتجدد �أو يتو�سع �إثر
ق��راءة ثانية �أو ثالثة� ..إل��خ من خ�لال بناء
املعاين يف ال�سياق ال�شعري  ..فلماذا نرف�ض
ال�شعر الوا�ضح �أ�ص ً
ال!!
الفرق ب�سيط .فثمة اختالف جذري بني �أن
تقر�أ �شعر ًا وا�ضح ًا تقر�ؤه و�أنت تتثاءب وتقر�أ
���ش��ع��ر ًا تتلم�س فيه م��غ��زى نف�سك ووج���ودك
وجتربتك وعاملك و�أحالمك وخياالتك� .شعر ًا
تو�ضحه وتتو�ضح فيه كما يتو�ضح غريك فيه
بعد �أن بذل فيه امل�ؤلف من �صنعته العالية ما
دفعك �إىل �أن تتو�ضح ،وتتو�صل وبالتايل متار�س
كمتلق يف �صياغة الن�ص ال�شعري و�آمل هنا
حقك
ٍ
�أن �أقف على نقطة مبينة وهي �أن ثمة �شعر ًا
فيه و�ضوح ،ويف طيته ت�أويالت على الرغم من
�سياقه الظاهر ،وه��ذا يدخل يف ن�سق ال�شعر
ال�سهل املمتنع على ح�سب ما نراه يف بع�ض �شعر

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

البحرتي مث ً
ال .وهناك الو�ضوح مبعنى الإي�ضاح
والإخبار فهذا ال يدخل يف الإبداع.
يف ك��ت��اب��ك (ال��ق�����ص��ي��دة ال ال�����ش��ع��ر) حيث
در�ست ن�صو�ص ًا لعدد من قائد ال�شعر احلديث
موقف نقدي يف هذا العنوان كما �أزعم� ،أميكن
تو�ضيحه؟
لفتة ذكية  ،وكثري ًا ما مثلت العنوانات يف
الت�أليف موقف ًا نقدي ًا �أو �إن�ساني ًا �أو اجتماعي ًا �أو
غري ذلك  ،فلقد وجدت  ،بالقراءة ال�شعرية ،
كما ذكرت يف كتابي هذا � ،أن ال�شعراء يف ع�صور
خمتلفة متعاقبة  ،ال يكتبون (الق�صيدة) �إال
قلي ً
ال و�إمنا يكتبون (ال�شعر) �أو �شيئ ًا من بع�ض
عنا�صره غري املتفاعلة يف بيئة (مركزة) التي
ال تقوم الق�صيدة �إال بت�آخيها وبتناغم عملها
يف تكوين فني معني داخ��ل��ه  ،ه��ذا التكوين
مغلق لذاته (وال �أقول على ذاته) حتى يكون
الق�صيدة التي تفرز – كيف ال�شعر – والتي
تركز ح�ضوره يف كينونة م�ستقلة تربز خفايا
الإب����داع و�أ����س���راره  ..الق�صيدة كتلة �إه��اب
تتنف�س بج�سد ،ولي�ست جمرد كتل ال تت�شكل
 ..وكثريون من ال�شعراء �صنعت ق�صيدة �أو �أكرث
جمدهم ال�شعري ومل ت�صنعه ركامات �شعرهم.
�أن��ت م��ع��روف ن��اق��د ًا وك��ذل��ك قا�ص ًا وكتبت
امل�سرح واهتممت ب��ه يف ب��داي��ات��ك الأدب��ي��ة،
ولعلك كتبت ال�شعر �أي�ض ًا ،وال يخفى هذا الظن
على امل��رء مبجرد ق���راءة ق�ص�صك �أو �أغلب
هذه الق�ص�ص .فكيف مل ت�ؤثر هذه الكتابة يف
الأخرى ،وتزاحمها ،كيف نه�ضت بذلك كله؟
 �إن كتابة ما هي منتجة عالمات و�إحاالتولها �إجراءات خا�صة بها ،ولكنها ،على الدوام
حتمل ر�سالة ،وعلى ه��ذا املفهوم� ،أرى �أن ما
�أكتبه – تتمات – والر�سالة الإبداعية مبا
هي عليه من �أبعاد حتمل اال�ست�سقاء من جممل
�أنواع الكتابة ،وتقدر ،يف الآن ذاته� ،أن تظل يف
لبا�سها و�إهابها.

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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زهدي خليل

• �شاعر ،و�صحفي
• ولد �سنة  1934يف مدينة
املالكية ـ حمافظة احل�سكة.
• ن�شر �أ�شعاره ومقاالته يف
ال�صحف واملجالت املحلية.
• در���س احلقوق يف جامعة
دم�شق.
• عمل رئي�س ًا لتحرير جملة
(الفتوة).
• عمل مدير ًا لتحرير جملة
(الفتوة).
• ����ش���ارك يف ال��ن�����ش��اط��ات
ال��ط�لاب��ي��ة امل��ن��ادي��ة بتحرير
فل�سطني ،وحتقيق �شعار العرب
(بالد العرب �أوطاين).
• ع��ا���ش طفولته و�شبابه
يف مدينة (ف��ي��ق) اجلوالنية
املطلة على بحرية طربيا.
• ك��ت��ب ع��ن ق�����ص��ائ��ده نقاد
الأدب يف �سورية.
• ن�شر ديوانه الأول (�شم�س
يف كانون) �سنة  1965يف دار
دم�شق العربية.
• ن�����ش��ر دي����وان����ه ال���ث���اين
(�سالم ًا �سهي ًال� ،سالم ًا ي�صري)
�سنة .2009
ـ �أعيد طبع ديوانه (�شم�س
يف كانون) �سنة  2017يف دار
ال�شرق للطباعة والن�شر.

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1597":الأحد 2018/7/8م � 24شوال 1439هـ

أخبار

•�أ.حممد حديفي

جي�ش يكتب تاريخ املرحلة
ٌ
تعود بي ال��ذاك��رة الآن ل�سبع �سنوات م��رت وانق�ضت ،لكنها
مل تزل ترخي بظاللها على مفا�صل احلياة اليومية لل�شعب
ال�سوري ال��ذي �أذاق��ت��ه احل��رب م��ن ويالتها م��ا تنوء بحمله
اجلبال ،حيث القتل و�سفك الدماء ،والت�شرد واجل��وع ،وذرف
الدموع ،و�صراخ اليتامى والثاكالت هو ال�سائد الذي يواجه
املواطن يف حياته اليومية ويفر�ض وجوده طاغي ًا وثقيالً..
و�أت�ساءل و�أن��ا �أرى املئات من �أبناء ال�شعب ال�سوري ،ال بل
الآالف ينتف�ضون �ضد الإرهاب ،بعد �أن اكت�شفوا �أن كل الذي
ح�صل ويح�صل ما هو �إال تدبري وتخطيط ا�ستغرق �سنوات
طوال ،ليُنفذ يف دوائر الغرب ،لتدمري �سورية بكاملها كعقاب
لها على وقوفها يف وجه املخططات الهدامة ،وعدم �إذعانها
�أو ر�ضوخها حينما تعر�ضت الق�ضية الفل�سطينية للبيع
والت�صفية.
اكت�شف املواطن ال�سوري �أخري ًا �أنه تعر�ض مل�ؤامرة كربى ،و�أنه
طوال ال�سنوات التي م�ضت كان خمدوع ًا مبا روّجت له دوائر
الغرب ،وبع�ض حمطات التلفزة العربية ،وتبني له بالدليل
القاطع �أن �أظافر �أطفال درعا كذبة مفربكة ا�ستغلها �أعداء
الوطن ،وروج��وا لها ،وراح��وا ي�شحنون املواطنني �ضد الدولة
وم�ؤ�س�ساتها لإزاح��ة هذه العقبة الكبرية من �أم��ام التطبيع
مع العدو ،وحينما رف�ضت �سورية االن�صياع تع ّر�ض �أبنا�ؤها
ال�شرفاء لكل ما تعر�ضوا له وما زالوا حتى الآن لكنهم �شرعوا
ينف�ضون غبار املعارك ،ويجففون الدموع وي�ضمدون اجلراح..
�أذكر وبكثري من احل�سرة والأمل كم من ال�شهداء دفعت �سورية
وكم من �أ�سرٍ فقدت معيلها الوحيد ،وكم من عائلة ت�شردت
داخل الوطن وخارجه ،ويف تقديري �أن حقائق كثرية و�أحداث
م�أ�ساوية عانتها الأ�سر امل�شردة �ستتك�شف م�ستقب ًال لتظهر عمق
الفاجعة..
كلنا ي��ذك��ر ال�����ش��ع��ارات ال��زائ��ف��ة ال��ت��ي �أطلقها الإره��اب��ي��ون
التكفرييون يف بداية الأحداث ،والتي حملت خطاب ًا تكفريي ًا
هدام ًا يدعو �إىل التفرقة ،ويح�ض على التمرد على قوانني
الدولة ،ومن ثم تدمري م�ؤ�س�ساتها وبناها التحتية التي �أ�س�س
لها ال�شعب ال�سوري بتعبه وعرقه ،وعمد الإرهابيون لإ�شاعة
الفو�ضى بني �صفوف املجتمع الواحد ،و�إثارة النعرات الطائفية
واملذهبية ،الأمر الذي �أذهل ال�شرفاء يف هذا الوطن ،فوقفوا
م�شدوهني �أمام خطاب مل يعتادوا عليه من قبل ،لأن ال�شعب
العربي ال�سوري متجان�س متعاون ال يعرف التفرقة الطائفية
واملذهبية ،وال ي�ؤمن بوجودها بني �أفراده ،فهو يدرك متام ًا �أن
قوته ومنعته يف وحدته وتالحمه..
عمّت الفو�ضى حمافظة درعا يف اجلنوب ال�سوري بداية الأمر،
والقت ن��داءات الإخ��وان امل�سلمني وعمالء الكيان ال�صهيوين
بع�ض الأن�صار لها يف غري حمافظة من حمافظات القطر كانت
دوائر الغرب قد ولفتهم من قبل عن طريق �شراء �ضمائرهم
و�سلب عقولهم ونفو�سهم..
وما هي �إال �أي��ام معدودات حتى تبني �أن اجلامع العمري يف
درع��ا ال��ذي انطلقت منه ال��دع��وة الأوىل للتمرد م��ا ه��و �إال
م�ستودع للأ�سلحة والذخائر التي يبدو �أنها �أع��دت من زمن،
وهُ ّربت �إليه يف الظالم ،ليتخلى اجلامع والقيمون عليه عن
ر�سالتهم الإمي��ان��ي��ة ،ويتحولوا �أدا ًة يف ي��د ال��غ��رب والكيان
ال�صهيوين لزعزعة �أمن وا�ستقرار �سورية وتدمري م�ؤ�س�ساتها
وتقوي�ض �أركانها..

�أمام ذلك كله عمدت الدولة �إىل حماورة ه�ؤالء ،و�أعلنت �أنها
على ا�ستعداد لتلبية �أي طلب حمق لأبناء ال�شعب ال�سوري
وال ي�ضر بال�ش�أن العام ،وبينت الدولة بكثري من ال�شفافية
والو�ضوح �أن هذه الأعمال التي يقومون بها ت�صب جميعها
يف م�صلحة �أع��داء ال�شعب ال�سوري ل�صالح الكيان ال�صهيوين
املغت�صب املحتل ،الأمر الذي من �ش�أنه زعزعة الدولة وتفوي�ض
�أركانها ما ينعك�س �سلب ًا على اجلميع دون ا�ستثناء ،وعندها
�ستكون �سورية بكل مكوناتها هي اخلا�سرة ،والرابح الأكرب هو
عدو �سورية ال بل �أعدا�ؤها ويف طليعتهم الكيان ال�صهيوين..
�أم��ام ذلك كله اعترب ه���ؤالء �أن موقف الدولة الذي ات�صف
باللني واعتمد تقدمي الن�صح والإر�شاد �ضعف ًا جتاههم ،فازدادوا
تعنت ًا و�صلف ًا وم�ضوا يف خمططهم الهدام؛ الأمر الذي �أدى �إىل
تدمري العديد من البنى التحتية ،التي ت�أ�س�ست و�شُ يّدت من
عرق �أبناء ال�شعب ال�سوري ،و�أريقت دماء غزيرة طاهرة ،فيُتم
�أطفال ،و�شُ ّرد ماليني من �أبناء هذا ال�شعب ،ا�ضطرتهم ويالت
احلرب ملغادرة حدود �سورية ليعي�شوا الجئني غرباء يف �أر�ض
غريبة ،ناهيك عن املاليني الذين غادروا ليعي�شوا غرباء يف
دول الغرب ،م�شرو ٌع قامت بتمويله احلكومات واملمالك العملية
يف اخلليج ،وكلنا �سمع عن غرفة «املوك» يف الأردن و�إدارتها من
قبل �ضباط �صهاينة و�أمريكان وعرب عمالء لهم..
�أم��ام ذلك كله كان ال بد من مواجهة ه���ؤالء جميعهم ،فبعد
�أن ا�ستنفذت الدولة كل الو�سائل املتاحة؛ كان ال بد للجي�ش
العربي ال�سوري من �أن ي�ستجيب ملطالب ال�شعب ،وينقذ الوطن
من براثن ه�ؤالء ،و�إف�شال خمططاتهم الرامية لتدمري الوطن
وتقدميه لقمةً �سائغةً للكيان ال�صهيوين...
حينما اتخذ اجلي�ش العربي ال�سوري قراره بالدفاع عن تراب
الوطن ك��ان ي��درك �أن املهمة ع�سرية و�شاقة ،وبخا�صةٍ �أنه
اكت�شف ب�أن عليه حماربة ثمانني دولة متتلك �أعتى تر�سانات
الأ�سلحة ،وممولة باملال ال�سخي ال��ذي قدمه بع�ض احلكام
العرب هبةً ملن ي�أتي لها بر�أ�س �سورية..
خا�ض هذا اجلي�ش البطل معاركه وما يزال بب�سالة ال�شجعان
امل�ؤمنني ب�أن تراب الوطن هو الأقد�س وهو الأغلى ،و�أن �صونه
واحلفاظ عليه من �أ�شرف املقد�سات و�أنبلها..
جبهة الن�صرة الآن يف درعا �أدركت جيد ًا �أن املرحلة الذهبية
التي عا�شتها فيما م�ضى ،وه��ي تتغذى على دم��اء الأب��ري��اء
وعرقهم قد انتهت الآن ،فها هم �أفرادها ي�ستغيثون ويركعون
�صاغرين �أمام �أحذية اجلي�ش العربي ال�سوري ،وقد �أُ�سقط يف
�أيدي منا�صريهم من اخلونة� ،إذ �آن الأوان لكي يعود كل �إىل
حجمه ،و�أرى لزام ًا علينا �أن ن�ؤكد لهم �أنهم مك�شوفون وعراة،
فذاكرة ال�شعب ال�سوري حية ومتوقدة ،ويكفيهم ذ ًال وانك�سار ًا
وانهزامية �أنهم �أدركوا �أن طريقهم الذي �سلكوه قد قادهم �إىل
التهلكة وال��ذل ،ومن بقي منهم على قيد احلياة �سيم�ضي ما
تبقى من �سنوات عمره منبوذ ًا حمتقر ًا يعامل معاملة اخلائن
العميل وتلعنه دماء ال�شهداء ،ودموع الثاكالت واليتامى من
�أبناء ال�شعب.
�أما الب�سطاء الذين غُ رر بهم وتابوا فنقول لهم� :إن �سورية �أم
للجميع ،وقلب الأم يغفر وي�صفح.
mouhammad.houdaifi@gmail.com

الو�سطية واالعتدال يف جملة (جممع اللغة العربية)

�صدر العدد اجلديد من جملة جممع اللغة العربية بدم�شق ،وهي جملة ف�صلية حمكمة،
و�ضم درا�سات ،و�أخباراً ،و�أن�شطة ثقافية �شهدتها قاعات املجمع.
يف مفتتح العدد درا�سة للدكتور حممود ال�سيد رئي�س التحرير ج��اءت حتت عنوان
(الكفاية اللغوية ،مفهوم ًا ومعيار ًا وقيا�ساً) وقف فيه على تعريف مفهوم الكفاية عامة
والكفاية اللغوية خا�صة ،واملعايري املطلوبة لهذه الكفاية من �أجل قيا�سها ،والتعريف
ببع�ض االختبارات املعدة لهذه الغاية على ال�صعيد القومي.
ودرا�سة للدكتور ممدوح خ�سارة حتت عنوان (جتديد الدر�س ال�صريف بناء «مفعل»)
وجواز تقيي�سه ،ودرا�سة للدكتور عبد النا�صر ع�ساف عنوانها (نظرات نقدية حتقيقية
يف كتاب (ريا�ض الألباب) لل�سيوطي للدكتور عبا�س اجل��راخ ،ودرا�سة �أخ��رى عنوانها
(ال�صنعة العقلية عند �أبي متام ،مقدمة لقراءة جمالية يف �شعر الطائي) للدكتور �أحمد
علي حممد ،ودرا�سة عنوانها (نظام اجلملة يف اللغات ال�سامية) للدكتور عدي ح�سن علي.
ويف باب املقاالت والآراء نقر�أ للدكتور مكي احل�سني مقالة عنوانها (تذكرة ب�أهم �أحكام

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

تذكري الفعل للفاعل وت�أنيثه) ،وللدكتور ن�ش�أت احلمارنة مقالة عنوانها (م�شروع لكتابة
املعجم التاريخي لال�صطالحات الطبية ج ،)1وللأ�ستاذ �إبراهيم الزيبق مقالة عنوانها
(�صداقة العربية بني امليمني والتنوخي).
ويف باب التعريف والنقد ،ن�شرت مقاالت لكل من د .حممد عبدو فلفل (نظرية العامل يف
النحو العربي) ،ود .عبد الإله النبهان (ثمار ال�صناعة يف علم العربية).
�أما يف باب املحا�ضرات ،فنقر�أ عن مو�ضوع (الو�سطية واالعتدال يف الفكر العربي) �أمني
الريحاين ( 1876ــــــ � )1940أمنوذج ًا قدمها الدكتور �أنور اخلطيب.
والأخبار املجمعية والثقافية دارت حول قرارات جمل�س املجمع يف الألفاظ والأ�ساليب،
وم�سرد باملحا�ضرات والندوات التي �أقامها املجمع ،و�إ�صدارات املجمع ،والكتب واملجالت
املهداة للمجمع.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن الدكتور مروان املحا�سني هو رئي�س جممع اللغة العربية بدم�شق.

