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االفتتاحية

دريد يحيى الخواجة..
المبدع الذي ّ
ترجل عن �صهوة الحياة ()4
وال�سمة نف�سها هي ما كان مييز نقده �أي�ض ًا ،وال �سيما ما ا�صطلحت عليه من قبل باخلزّ ان
املعر ّ
يف الذي يت�سم به جممل منجزه يف هذا املجال ،فمن "ال�صفة وامل�سافة ،درا�سة يف
العربي ال�سوري املعا�صر"(احتاد الكتاب العرب ،دم�شق � ،)1981إىل "�سوق الأدب
ال�شعر
ّ
ال�شعري يف الق�صيدة
يف الق�صيم"(النادي الأدب���ي ،الق�صيم � ،)1983إىل "الغمو�ض
ّ
احلديثة"(دار الذاكرة ،حم�ص � ،)1991إىل "الق�صيدة ال ال�شعر ،درا�سة ن�صية لعدد من
ق�صائد ال�شعر احلديث يف �سورية"(دار املعارف ،حم�ص � ،)1992إىل "تخامر احللم والواقع
يف بنية الق�صة الق�صرية العربية ،حتليل ودرا�سة"(دار املعارف ،حم�ص  ،)1993ف�إىل
"�إ�شكالية الواقع والتحوالت اجلديدة يف الرواية العربية"(احتاد الكتّاب العرب ،دم�شق
 ،)1999ف�إىل "الت�شكيل وبيئات اللغة والداللة يف ال�شعر العربي املعا�صر ،م�سارات التنظري
وتبطنات ت�أويل الن�ص ،درا�سة وت�أويل"(دائرة الثقافة والإعالم ،ال�شارقة  ،)2010كان
اخلواجة ينجز م�شروع ًا نقدي ًا ينتمي �إليه ،وي�سعى ،بكلّ ما �أوتي من طاقة ،ليكون دا ًال
ومعب ًا عن وعيه مبعنى املمار�سة النقدية تطبيق ًا ال تنظري ًا فح�سب.
عليه ،رّ
مما ات�سمت به م�ؤرقاته الثقافية ،بل عل ّو كعبها على نحو
�سواه
ومن
ذلك،
من
وب�سبب
ّ
�أدقّ  ،كان ال بدّ من �أن حتظى جتربته ،الق�ص�صية خا�صة ،بغري درا�سة مهمة والئقة
بالتجربة و�صاحبها ،ومن ذلك درا�سة امل�ست�شرق البلغاري "�ألك�سندر فا�سيلينوف"� ،أ�ستاذ
الأدب العربي احلديث يف جامعة "�صوفيا" ،الذي نال درجة الدكتوراه عن ر�سالته املو�سومة
بـ"الواقعية العربية والواقع العربي يف ق�ص�ص دريد يحيى اخلواجة" ،ودرا�سة العراقي
ح�سن زهراوي التي نال مبوجبها درجة املاج�ستري من جامعة امل�ستن�صرية ببغداد� ،سنة
 ،2010بعنوان "البناء ال�سردي يف ق�صة دريد يحيى اخلواجة" ،بالإ�ضافة �إىل ما كتبه
غري ناقد يف �صحيفة وجملة وكتاب� ،أمثال :د .نذير العظمة الذي عدّ كتابه" :ال�صفة
وامل�سافة" �أحد �أبرز الكتب النقدية ال�سورية التي �صدرت يف العقود الثالثة الأخرية من
القرن الع�شرين ،ود .مازن الوعر يف درا�سة �شديدة الأهمية والتميز بعنوان "بنية اخلطاب
الق�ص�صي ووظيفته عند دريد يحيى اخلواجة ،وحو�ش الغابة �أمنوذج ًا"(جملة الأثر التي
ثم ما كتبه علي ال�صرييف،
ت�صدر عن جامعة قا�صدي مرباح ،العدد  ،6اجلزائر ّ ،)2007
وال�سعودي د .عايل �سرحان القر�شي ،والعراقي د� .صربي م�سلم ،والأردين د .حممد
�إبراهيم الوح�ش الذي �أجنز كتاب ًا عن جمموعته "التمرير" بعنوان" :بنية احلداثة يف
الق�صة العربية الق�صرية ،دريد يحيى اخلواجة �أمنوذج ًا"( ،)2002وجتدر الإ�شارة هنا
�إىل اجلهد الذي بذله د .نزيه بدور يف ترجمته كتاب "الغمو�ض ال�شعري يف الق�صيدة
احلديثة " �إىل الرو�سية.
وبعد ،ونحن الآن يف ح�ضرة الراحل العزيز ،يطيب يل �أن �أعلن عن ا�ستعداد احتاد
الكتّاب العرب لطباعة املخطوطات التي تركها فقيدنا املبدع ،و�أمتنى على �أ�سرته تزويدنا
بهذه املخطوطات ،لعلّ روحه تهن�أ يف عليائها ،وقد هنئت من قبل بعودته �إىل حم�ص التي
م�ستقر نهايته كما كانت مبتد�أ
�أبعدته هجراته املديدة عنها طوي ًال ،والتي �شاء �أن تكون
ّ
وج��وده .حم�ص التي ت�أ ّبت على التكفري والظالم ،كما اختارت �أب��د ًا ،وكما يقول تاريخ
الثقافة فيها ،وكما �سيبقى .وال�شكر والتقدير لكلّ من �أعدّ لهذا الت�أبنيَ ،
فرعي
هيئة مكتب
ّ
لالحتاد ،و�أ�صدقاء للراحل ،وحمبني لإبداعه ونقده.
وبعد ثاني ًا ،فيا �أيها النبيل واملثقف احلقّ  .هل كنت حتد�س بقرب �أجلك ،ف�سارعت �إىل
ثم لتم�ضي �إىل �سرير
العودة �إىل حم�ص ،لتكحل عيني روح��ك ،قبل ب�صرك ،بر�ؤيتهاّ ،
طي ثراها؟ �أو كنت تخاف من �أن ت�صرخ روحك و�أنت هناك يف �سياتل كما �صرخ ابن
الأبدية ّ
برح به ال�شوق �إىل
كان
الذي
عري�ضة
ن�سيب
أعني
�
قرن،
ن�صف
على
يزيد
ما
قبل
حم�صك
ّ
حم�ص ،مّ َ
فرن" :يا دهر قد طال البعاد عن الوطن ،هل عودة ترجى وقد فات الظعنُ .عدْ بي
�إىل حم�ص ولو ح�شو الكفن ،واهتف �أتيتُ بعاثر مردود ،واجعل �ضريحي من حجار �سودِ".
وبعدُ ثالث ًا ،فيا �أيها الكبري .ال بدّ تراين الآن ،وال بدّ ت�سمعني ،فهل يل �أن �أ�س�ألك وقد
كنت تتابع ما كنتُ �أكتب كما قلت يل يف �آخر لقاء ،هل يل �أن �أ�س�أل� :أبلغتُ بع�ض ظلّك ،بع�ض
ظلّهم العايل ،حنّا ع ّبود ،وحميي الدين �صبحي ،وخالدة �سعيد ،وجالل فاروق ال�شريف،
وعبد الكرمي ونعيم اليايف؟ فتطمئن روحي ،كما تر�ضى روحك الآن� .أعني ما ينفع الكتابة،
َ
أجنزت ،وكما �أجنزوا،
فيمكث يف الأر�ض� ،أعني �أكرث ما ينتمي �إىل الإبداع والنقد بحقّ كما �
ال �إىل ما ينتمي �إىل ظلّيهما ،وقد عال �صوت الزيف ،وتو ّر َم ،حتى كاد ي�سدّ عني ال�شم�س.
الرحمة لك ،وال�صرب وال�سلوان لنا ،نحن �أ�سرتك� ،أه ً
�لا وكتّاب ًا واحت���اد ًا ،والرحمة
لل�شهداء الذين �أعادوا حم�ص �إىل حم�ص ،والتحية والتقدير للرجال الذين ،قاب �صبحني
َ
ولدت ،ويوم غادرتنا،
�أو �أدنى� ،سيعيدون �سورية كلّها �إىل �سورية كلها� ...سالمٌ عليك يوم
ويو َم ُتبعث حي ًا.
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•د� .سليم بركات
ح��وار غري م���أل��وف بني الدين والعلمانية ،لكنه �ضروري،
للوقوف مع الذات من �أجل �إ�شباعها حكمة ،حتى ال تكون
فري�سة للقيل والقال الذي يعر�ضها للإهانة ،والت�سفيه
وبالتايل يقودها �إىل الإعتذار ،وهي تتن�صل من املواقف
جمربة على تغيري ر�أيها ،وم�ضطرة للإجابة عن االنتقادات
االجتماعية املوجهة �إليها وال��ت��ي ت��ب��د�أ منذ حلظات
اليقظة ،وتنتهي عند النوم ،ورمبا ت�ستمر مع الأحالم.
ال ب�أ�س ومن منطلق فكري الهوتي كان �أو علماين ،يف �أن
ينظر الإن�سان �إىل العامل من وجهة نظر توحيدية �أو تفكيكية،
ب�شرط �أن تنعك�س هذه النظرة على احلياة الإن�سانية ،وعلى
ق��درة ال��دول��ة يف �إع���ادة �إن��ت��اج نف�سها ،وتطوير ذات��ه��ا ،على
ال�صعيد االجتماعي بكل ما حتمل الكلمة من معنى ،انعكا�س
يق�صد فيه توعية املواطن بحقوقه ،وغر�س املواقف اجلادة
فيه دفاع ًا عن هذه احلقوق ،من خالل الت�ضحية املر�سخة
للقيم الأخالقية ،والوطنية ،و�إذا ما حا�صرت قوى ال�شر مواقع
الت�ضامن الإن�ساين وهم�شتها.
�إن التعامل م��ع ال��دواف��ع الب�شرية يحتاج ح���وار ًا علمي ًا
نقدي ًا ،كما يحتاج �إىل التعامل مع ما هو �سائد اجتماعي ًا من
�أفكار وتقاليد دينية وعلمانية من دون �شروط م�سبقة ،لأن
الوطنية الد�ستورية لي�ست كافية بهذا املجال� ،إن مل تكن
م�ستوفية ل�شروطها القانونية ،بالفعل التوا�صلي االجتماعي.
ومبا �أن الواقع ي�شري �إىل �ضرورة البحث عن ت�ضامنات وعن
دوافع للأفراد للدفاع عن احلقوق والواجبات التي حتتاج �إىل
توثيق� ،أكان ذلك من قبل الثقافة الدينية �أم كان ذلك من قبل
الثقافة العلمانية ،ف�إن هذا ال يتم �إال من خالل اعتماد الثقافة
العقالنية .وملا كانت القاعدة الأخالقية تتجاوز احلريات �إىل
الوعي ال يحتاج �إىل احل��روب الكربى كي يدرك
العقل ،ف�إن
ّ
خماطرها التدمريية ،لأن الفعل الإره��اب��ي يو�ضحها حتت
عباءة العقل ،بو�ضع احلدود لها من خالل ثقافة الت�سامح ،ومن
ثم �ألي�ست ثقافة التدين العلماين هي الثقافة املطروحة اليوم
امل�صدرة للإرهاب ،غري
من قبل املثقفني ،يف مواجهة الأ�صوليات
ّ
املكرتثة بالهوية الوطنية ل�صالح الهوية الدينية.
من �أخطر املخاطر و�أكرثها حماقة �أن يناق�ش التدين بني
ين�صبون
�أنا�س متعددي الأم��زج��ة ،متفاوتي الثقافة ،ممن ّ
�أنف�سهم ممثلني للنا�س �أو للديانات ،لأن مثل هذا النقا�ش مي�س
ال��ذات االلهية بق�صد النيابة عنها ،وحا�شى اهلل �أن يحتاج
�إىل من ينوب عنه �أو يحل مكانه .و�إذا وجد بني املتدينني من
يتجاوز هذه املهمة بحجة التعامل مع الن�صو�ص املقد�سة ،فهو
يفعل ذلك من باب الثقافة والتثقف ،مهما كانت م�س�ؤوليته
الدينية ولقبه الديني� ،إنه يف مثل هذه احلالة جمتهد ،مثله
يعد �أحدهما
مثل �أي علماين جمتهد .وبدون هذا االجتهاد ال ّ
�أو كالهما مثقف ًا ،وهل جنانب احلقيقة �إذا قلنا �أن كل اجتهاد
ب�شري منزوع القدا�سة ،لأن القدا�سة هلل وحده؟.
�إن دور العقل ميثل جوهر التدين ،لأنه دور يعزز حقيقة
الإميان ،دون �أن يكون حكر ًا على �أحد� ،أكان ذلك فيما يخ�ص
هذا الإميان� ،أم كان ذلك خارج هذه اخل�صو�صية ،وما يهمنا هنا
لي�س احلوار الديني العلماين فقط ،و�إمنا ما يهمنا هو ح�ضور
�أو غياب العقل يف هذا احلوار ،ما يهمنا هو االنتقال من مرحلة
التع�صب �إىل مرحلة الت�سامح امل�سلح بالعقيدة الوطنية ،حتى
ال تربر الأفعال واملذابح اجلماعية بالأوامر الب�شرية التي
تن�صب نف�سها بالوكالة عن اهلل ،وهي يف حقيقتها ت�صب يف
خانة الإرهاب ،مهما كانت هوية هذا الإرهاب� ،أكانت تكفريية
فكرية� ،أم كانت ممار�سة ا�ستبدادية.
ال يخلو �أي دي��ن م��ن ق��واع��د التحليل وال��ت��ح��رمي ،كما ال
يخلو من الإنتاج الأخالقي و�سلوكياته ،و�إذا ما حاول البع�ض
�شرح ذلك اجتماعي ًا و�إن�ساني ًا ،فلأن عملية التوا�صل قائمة
بني الديانات عرب التقدي�س ،وتكرار الطقو�س املميزة بني
دين ودين �آخر .توا�صل ال يكون �إال من خالل وظيفية العقل
الأداتية امل�ستخدمة ،وال جنانب احلقيقة �إذا قلنا �أن العقل
ال هو جوهر ،وال هو م�صدر ،وال هو هدف ،وال هو معنى ،و�إمنا
هو دوافع �شخ�ص ما لت�أدية فرائ�ض معينة� ،أو ح�ساب متوازن
لوظيفة اجتماعية قد تكون بتد ّين �أو بدون تد ّين ،وقد تكون
ل�ضرورة بذاتها� ،أو لعدم هذه ال�ضرورة .وهذا ال يعني �أن القرار
العقلي يف ممار�سة التدين عقالنية ،كما ال يعني عقلنة القرار
العلماين احلر ،و�إمنا يعني �أن العقل قد و�ضع احلدود والطاقات
لف�صل القرار العلمي عن القرار الديني ،والذي ال ميكن تفنيده
�أو �إثباته ،و�إمنا ميكن نقده لت�أكيد حقيقة معينة قد تكون
ف�صل املقد�س عن غري املقد�س ،وقد تكون ف�صل الإن�سان عن
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قضايا وآراء

اعقلها وتوكل
غري ما هو �إن�ساين� ،أك��ان ذلك على �صعيد العلم� ،أم كان ذلك
على �صعيد ال�سيا�سة� ،أم كان ذلك على �صعيد الدولة� ،أم كان
ذلك على �صعيد املجتمع �أم كان ذلك على �صعيد الطبيعة ،التي
حتتاج �إىل �إحكام العقل العامل بطاقاته على ال�صعد كافة.
تتميز التقاليد الدينية والعلمانية بالعقالنية رغم ما بينها
من االختالف يف اخل�صو�صيات ،ورغم ادعاءها متثيل احلقيقة،
ونحن هنا ال نحاول �أن نف�سر التع�صب والت�سامح بن�صو�ص
دينية ،لأن هنالك فروقات بني من يف�سر ،وبني من ميار�س،
�أكان ذلك بن�صو�ص دينية� ،أم كان ذلك بغري هذه الن�صو�ص،
لأن التف�سري البحثي �أمر ،والتربير امل�ستخدم يف هذا التف�سري
�أمر �آخر .و�إمنا نحاول ت�أكيد دور العقل يف كل ثقافة وعلى كل
م�ستوى.
يجمع الكثري من املفكرين على �أن الغاية الإن�سانية من
حركة التاريخ قد جعلت للتاريخ معنى ،كونها حولته �إىل معطى
ح�ضاري من خالل املد العقالين والغاية تخلي�ص الب�شرية
من �آالم ال��ك��وارث التي �سببتها احل��روب املدمرة للإن�سانية
املتجهة نحو بارئها .مد عقالين �ساهمت فيه الأفكار الدينية
والعلمانية ،و�ساعدت يف تفاعالته الب�شرية برمتها ،والتي
ي�أتي يف طليعتها االن��دف��اع بايجابية نحو حياة �أف�ضل لها
مفهومها اليوتوبي ال�شمويل داخل الن�ص الديني �أو خارجه،
كما هو حا�صل يف تاريخ احل�ضارة الغربية ،ويف الكثري من
احل�ضارات الأخرى ،وهل جنانب احلقيقة �إذا قلنا �أنه يوجد
الكثري من احلركات الب�شرية التي حت��اول ا�ستعادة جمدها
الغابر وهي تطمح �إعادة م�ستقبل بدون يوتوبيا ت�ستلهمها من
ما�ض عادل على �أ�س�س دينية �أو غري دينية .وبالتايل �أمل ي�شهد
التاريخ احلركات الدينية الكاذبة ،التي تعتمد على الن�صو�ص
وهي تعي�ش حاالت التمرد وف�ساد الرموز ،متم�سكة مباديات
العامل و�سلطاته و�سيا�سته وجاهه ،وث��روات��ه ،وم��ن ثم �أمل
تالحق ال�سلطات الدينية املعتمدة هذه احلركات متهمة �إياها
بالهرطقة دفاع ًا عن م�صاحلها لتكري�س دورها يف الو�ساطة بني
اهلل والن�ص الديني من جهة والب�شر من جهة �أخرى؟ وبالتايل
�أمل متار�س هذه ال�سلطات الدينية املعتمدة دور ًا عقالني ًا كي

حتول الفكرة �إىل �سلوك مندفع نحو الو�سطية والت�سامح ،حتى
ال ت�سود الأفكار التع�صبية اال�ستفزازية؟ زد على ذلك �أال جند
ب�شر ًا ميتلكون �إمكانية التعامل مع الأحداث من دون معنى ،ومن
دون هدف موجه �أو غاية ي�سعون �إليها� ،أو تقود �إليها �أفعالهم
وعي حلقيقة دورهم فيها؟ وبالتايل �أال جند
بوعي �أم من دون ّ
ّ
مثل هذه النماذج يف الفل�سفة الليربالية كما جنده يف الفل�سفة
املارك�سية ويف فل�سفات �أخرى دون متيز بني تقدمي ورجعي يف
فهم حركات التاريخ ،ودون االعتماد على من يعي جوهر التاريخ
ومن ال يعيه .قد جند ذلك ان�سجام ًا مع العقالنية للو�صول �إىل
احلقيقة يف تدبري �ش�ؤون الب�شرية.
�إننا ومع تاريخ العامل وتاريخ الفكر ،ومع املعاناة والغايات،
ومن دون تفا�صيل ن�ستطيع القول �أن بني احلركات الدينية
واحلركات العلمانية ،تقف احلركات العقالنية موقف ًا و�سطي ًا
حمافظ ًا �سيا�سي الطابع .ويف هذا املجال ال نبالغ �إذا قلنا �إن
الفكرة اال�ستعمارية اال�ستيطانية ال�صهيونية التي يتبناها
الغرب ،والتي تنكل بال�شعب العربي الفل�سطيني ،وت�صادر
وطنه ،يف ان�سجام مع حركة التاريخ التي يتبناها الغرب هذا
اليوم .ومن ثم ال نبالغ �أي�ض ًا �إذا قلنا �أن يف بريطانيا والواليات
املتحدة الأمريكية ومنذ القرن التا�سع ع�شر تنت�شر حركات
و�أمزجة دينية مت�صهينة ت�سعى لعقد لقاء مع نهاية التاريخ
وهي تعترب �أن �إقامة �إ�سرائيل ذا معنى �إلهي مقد�س يتجاوز
احلدث الفعلي لآالم ال�شعب العربي الفل�سطيني؟ كيف ال وهذه
احلركات تقدم الدعم الفعلي لإ�سرائيل ،وتعتربه فري�ضة
دينية مقد�سة ؟ وهل جنانب احلقيقة �إذا قلنا �أن امل�ؤ�س�سات
الدينية كانت حتارب مثل هذه احلركات يف املا�ضي ،بينما هي
اليوم تتجاوز هذه املهمة لأ�سباب م�صلحية.
بقي �أن نقول� :إن امل�ؤ�س�سات الدينية والعلمانية ومن يلف
لفهما يف امل�س�ؤولية ،ي�ستطيع �أن يلعب دور ًا يف التوفيق بني ما هو
ديني ،وبني ما هو علماين .وهذا ال يكون �إال بالعقالنية ،حيث
يختفي الإره��اب التكفريي ،والإره��اب ال�سيا�سي املمار�س على
�شعوب املنطقة والعامل.
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(الكاتب وال�شرطي)
�صراع المفردات المتهكّمة
• هفاف ميهوب
واقع ملغّم حتكمه
عندما يعي�ش الإن�سان يف ٍ
�آالف امل�صالح والنيات و�أ�ضغاث الأحالم
ماذا يح�صل؟ وعندما ب�أمر غربة ق�سرية
جرب عليها بحث ًا عن ف�سحة �أم��ل تعيد
جلدواه احلياة ،ماذا يفعل؟
بالت�أكيد �سيتحول ،وال�سيما �إذا كان
م��ن �أ���ص��ح��اب ال��ع��ق��ول الن�شطة� ،إىل مبدع
يتق�صد
بامتياز الأمل .ذاك الذي ومن دون �أن
ّ
يتغلغل يف م��دام قلمه ليقطر كلمات تتخرث
على ال�شكل الإبداعي الذي يختاره..
متام ًا هذا ما ح�صل للإن�سان الكاتب (�سهيل
الذيب) الذي �أجربته ظروف الغربة �ضمن
احلياة وخارجها كي يتحول �إىل �شاعر ،ومن
ثم �إىل قا�ص ي�ؤ ّرقه النهي عن حماكاة احلياة
تلك التي اختار �أخري ًا �أن يحاكيها هم�س ّا على
وجع ،وذلك من خالل جمموعته الق�ص�صية
الأوىل ال�صادرة ( 2009الكاتب وال�شرطي)
وهي عنوان الق�صة الأوىل فيها والتي �أراد
�أن يعرب بها ع َّما يف نف�سه مثلما يف نف�س غريه
من كتّاب جلدت احلياة من �أفكارهم وو�ضعت
رقيب ًا على ما يختلج يف �أحالمهم �إىل �أن باتوا
متمردين من الدرجة ال�ساخرة يقول فيها:
“ ..ما ر�أيك �سيدي �أن نر�سل دورية لإلقاء
القب�ض على بنات �أفكاره ،وعلى بنات عمته
وخالته فرمبا �شاركن مع ًا يف ه��ذه العملية
الإجرامية”.
يف الق�صة الثانية (حتقيق موثّق) يبد�أ
التهكم بدء ًا ب�أ�سماء �أبطالها (�سعيد و�شريف)
حيث ال�صفة ال تنطبق على املو�صوف فال
الأول ب�سعيد وال ال��ث��اين ب�شريف ،ليقوم
القا�ص �أي�ض ًا باملرور على مفردات حادة املعنى
جارحة لكنها لي�ست ب�أ�شد ق�سوة من احلياة..
(ال��غ�لاء ،القتل ،ال��غ��در ،ال��ي���أ���س ،الرذيلة،
ال�سواد ،الق ّواد ..وغريها”
مل بات
�إنها ق�صة �شابني �ضجرين من ع��ا ٍ
اخل��وف ي�سيطر على كل اجتاهاته فكل ما
حولهما جمدب ال يدعو للتفا�ؤل وقد قررا
القيام بتحقيق �صحفي عن بائعات الهوى فما
كان منهما �إال اختيار من��وذج من بيوت تلك
املهنة التي �أف�صحا يف نهاية زيارتهما لها عن
مهنتهما احلقيقية راف�ضني فعل الرذيلة..
�أما (�صحفية قطاع عام) فهي الق�صة التي
ازدادت حدة التهكم وال�سخرية فيها ذلك
�أنها حتكي ق�صة فتاة �صحفية جتد الف�ساد
تعريه
ي�ست�شري حولها ب�شكل حاولت �أن ِّ
�ضمن جريدتها لتكت�شف �أنها �أ�شد ف�ساد ًا
وتواط�ؤ ًا مع الرذيلة.
فانظروا �إىل مفردات الكاتب ،ال�صحفي
ال��ذي ك�أنه يقول وبل�سان البطلة�( :سينما
ال��رم��ق الأخ��ي�ر) (ب��ح��ذائ��ه��ا) (االن�ضباط
التافه) (فل�سفة �ساقطة) (جريدة ال�سم
القاتل)..
�إنها (الدوامة) ومن ثم (رجل يف الدوامة)
ما جعلني �أ�شعر وك�أنها ا�سرتاحة الكاتب التي
ال راحة فيها حيث:

اجلدران مغطاة بالعفن ..ورائحة الرطوبة
كغول يكاد يخنق ما حوله ،والنافذة املحطمة
ت�صفعه لي�س ه���ذا ف��ق��ط ،و�إمن����ا ح��ت��ى يف
الطريق ومن ثم العمل ،يقول� :أيها الزمالء
الفا�سقون كم نحن تافهون ..ق��ذرون حتى
الثمالة كاذبون وخمادعون ول�صو�ص� .أخري ًا
يف انتظار �صباح جديد �أتراه ي�أتي؟ يف العادة
ال ي�أتي..
وها هي ق�صة (رجل فقد هيبته) يرويها
ال��ك��ات��ب ع��ل��ى ل�����س��ان م���د ّر����س ف��ق��د مهمته
الإن�سانية وهيبته ال يف احلياة املزدحمة
بقلة االحرتام والفو�ضى والف�ساد فقط و�إمنا
لدى تالميذه �أي�ض ًا الذين باتوا يرون اتزانه
جنون ًا مثري ًا ل�سخريتهم منه.
ويبد�أ الكاتب يف (اال�ستجواب) بعر�ض
�صفاقة اليهود يف التعامل مع الفل�سطينيني
و�أطفالهم الذين �أ�صابتهم ه�سرتيا املقاومة
�سبي ًال للذود عن كرامتهم املهددة.
ويف (�سهرة) يحكي الكاتب ق�صة زوجني
تعاهدا �أن ي�سهرا يف مطعم مرة يف كل �شهر
ليتحول الوعد �إىل مرة يف كل ف�صل ثم يقرر
ال��زوج ال�تراج��ع عن العهد ب�سبب الأح��وال
املادية وتقدم العوملة التي ر�أى �أنها فتحت
�آف��اق�� ًا �أم���ام �أح�لام��ه ت�ستدعي �أن يجل�س
وزوج��ت��ه ليتناق�شا ب��احل��ب على الطريقة
احل�ضارية من دون �أن يكونا عبيد ًا للعهود
واملواثيق ..
وه��ا ه��ي �أي�����ض�� ًا (���ص��داق��ة معا�صرة) �إنها
ال�صداقة التي تفرق ال�صديق ال��ذي �صار
م�����س���ؤو ًال ع��ن ���ص��دي��ق��ه ب�سبب ال��ت��زام��ات��ه
ال�سلطوية واملالية امل���ؤط��رة بانعدام القيم
والأخ�لاق لرتقى مراتبه امل�شبوهة وت�سقط
�إن�سانية �صديقه �إىل مرتبة املوت املتع ًمد ..
ق�ص�ص ك��ث�يرة �أخ����رى م��ازال��ت يف ح��وزة
الكاتب جميعها ت�ؤكد �أن هذا الرجل م�سكون
بالع�صيان ،ب��ل م�سكون بالتمرد ،وب�أعلى
درج���ات الغ�ضب� .إن��ه الغ�ضب واال�شمئزاز
الذي دفعه للت�سلح بال�صمت يقين ًا �إنه ال ُيغنِّي
بل ي�صرخ مب��رارة وح��دَّ ة كلماته .تلك التي
ت�صارعت يف جمموعته الق�ص�صية مبفردات
حتمل ع��بء ال��وج��ع وم��ن ث��م ت�سقط دفعة
واحدة على الورق الوحيد الذي ذمته وا�سعة
املدى واالحتمال وال�صدق يف التلقي..

نقطة على حرف
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دفاع عن الأدب
ـ  13ـ
حتت عنوان �أخطاء ال�شهرة :كتب جورج ديهامل يقول« :كل اجلزارين مر�ضى
بالنقر�س لأنهم ي�سرفون يف �أكل اللحم .على الأقل ذلك الذي ال ي�شرتيه زبائنهم،
ويذهب الكتاب الذين هم يف الغالب �صناع ال�شهرة ينفخون يف بوقها ،بن�صيب وافر من
تلك الوليمة النابحة».
ويتعجب جورج ديهامل يف الوقت نف�سه ،حني تتم مقارنة جمد عامل كبري �شيخ يف
الكتابة ،نال من ال�شهرة ما نال ،ومن �إمارات ال�شرف واملجد ـ مبجد روائي �شاب ن�شر
ُك َتيبني جديدين ميثالن عمل �ستة �أ�شهر وحظي هذا ال�شاب بغار �إحدى جلان التحكيم
الأدبية؛ هذا �أمر ،و�أمر �آخر ُيغ�ضب جورج ديهامل �أن يرى الكثريين من املعا�صرين
يجهلون �أ�سماء مثل �شارل ري�شيه �أو �شارل نيكول ،وذ�سرت ،ورينيه لري�ش ،و�أ�سماء
كبرية �أخرى ،منها مث ًال �أرفري.
ويعرفنا جورج ديهامل على �ألكي�س فينك�س �أرفري وهو �شاعر وم�ؤلف م�سرحي ،ولد
ومات يف باري�س ( )1850-1806وقد بد�أ حياته الأدبية مبجموعة ق�صائد ن�شرها
بعنوان «�ساعاتي ال�ضائعة» وفيها «�سونته» كانت �سبب �شهرته يقول فيها:
لروحي �سرها
حلياتي لغزها
حب خالد �أدركته يف حلظة
الداء بغري �أمل
لذا �ألزمته ال�صمت
وتلك التي �سببته مل تد ِر قط عنه �شيئ ًا.
أمر قريب ًا منها فال تراين.
واح�سرتاهُّ � :
�إىل جوارها دائم ًا ومع ذلك وحيداً.
هكذا �أنفق �أيامي على الأر�ض حتى النهاية
دون �أن �أجر�ؤ ف�أطلب �شيئ ًا �أو �أعطي �شيئ ًا
من �أجلها ـ تلك التي خلقها الإله رقيقة وديعة
�ست�سري يف طريقها ذاهلة ال ت�سمع حفيف
حبي يرتفع حتت قدميها.
وف ّية يف قدا�سة لواجبها العفيف ـ
�ستقول عندما تقر�أ هذه الأبيات العامرة بها
من �إذن ،هذه املر�أة؟ ولن تفهم..
ويرى جورج ديهامل �إذا كان يف عدم امل�ساواة على هذا النحو ما يجرح النفو�س
اخلرية ،لذا من باب النظام وبالأحرى من باب العدل �سيبوح ببع�ض االعرتافات:
«�إن �شهرة الكتاب م�شرقة متوثبة ،ولكن ذلك ال يفيد �أنها �أكيدة �أمينة .لقد ن�شرت
على الأقل خم�سني جملداً ،و�أنا كل يوم يف فرن�سا وخارج فرن�سا �ألقى �أ�شخا�ص ًا ح�سني
النية ،يقول يل �أحدهم :يا �سيدي لقد قر�أت كتبك ،و�أجيبه على الفور« :معنى هذا
�أنك قر�أت منها �أربعة ،بل قد يكون اثنني ،وهذا فيما �أرى قدر طيب..
بعد ذلك ،يتحدث جورج ديهامل عن (الذاكرة) ،فهو ُيعدُ الذاكرة ملكة ُيغبط
ري يف �إهمالها ،على الأقل عند تالميذهم ،يقول:
عليها .واملربون خمطئون خط�أ كب ً
عندما ي�أخذ القرار يف الكالم عن كتبي �أجدهم ـ كما �أعلم و�أرى ـ م�أخوذين بحما�سة
الأدب ،ولكنهم ال ي�ستخدمون دائم ًا ذاكرة ال ُتالم ،ولكم من مرة �سمعت من يقول يل:
لقد تذوقت بوجه خا�ص روايتك اجلميلة «املتح�ضرون» نعم �إنني قد ن�شرت ـ قدمي ًا ـ
كتاب ًا با�سم «احل�ضارة» و�أما «املتح�ضرون» فقد بنوا بحق جمد كلود فرير ،واخلط�أ بعد
جائز ،فامل�س�ألة م�س�ألة مقاطع .واملجاملة التي توجد �إىل تتناول يف �أغلب الأحيان
«ال�صلبان اخل�شبية» .مع �أن ال�صلبان اخل�شبية هي ل�سروالن دور جلي�س.
ويقول جورج ديهامل :و�إنه لي�سرين دائم ًا �أن �أحيي �أخطاء اخلط�أ ،فمنذ ب�ضع
�سنني قدمني وزير �إىل اجلمهور كي �ألقي حما�ضرة ،ويجب القول �أنه �أدى املهمة
ب�إخال�ص .وعندما انف�ضت اجلموع ،قدمت ملقدمي الوزير �شكر ًا خال�ص ًا وقلت له« :يا
�سيدي الوزير ـ ومل �أفكر عندئذ يف غري الوقائع ـ لقد كانت يف العبارات الرقيقة التي
تف�ضلت ب�إلقائها �أخطاء قليلة».
وكنت �أح�سب �أن يف قويل هذا مدح ًا رائع ًا ،ومع ذلك ،فهمت �أن عبارتي مل ُتقدر كما
ح�سبت� ،إننا ال ن�ستطيع �أن نر�ضي �أحداً.
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جنوب القلب ومحمد الحفري

(1من)2

•د .يا�سني فاعور
(جنوب القلب) رواي��ة للأديب حممد
احل��ف��ري� ،صدرت يف طبعتها الثانية عن
م�ؤ�س�سة ���س��وري��ان��ا ل�ل�إن��ت��اج العلمي عام
ُ ،2018قدِّ م لها على غالفها الثاين (يعتمد
القا�ص على اقتنا�ص امل�شهد من يوميات
الأزم��ة ،حم��او ًال جت�سيد الواقع مب�شاهد
درامية متالحقة تختلف يف ر�ؤاه��ا لكنَّها
تتالقى عند الهدف) ،وي�ضيف (جنوب القلب
رواي���ة الأزم���ة ِّ
بكل معايريها وتفا�صيلها...
التو�صيف ع�بر �صفحاتها ذا ط��اب ٍ��ع جتريدي
يحكي احلياة االجتماعية ...حتمل بني ط َّياتها
مقاربات الم�ست عمق الأزم��ة وب�سمو العاطفة
ووجع لتنتهي ذات �أمل).
مل
تتدفق ذات �أ ٍ
ٍ
َ
<<لك �أ ُّيها ال�شهيد َّ
ب�شار حبيب...
�أهداها:
ً
مزروعة يف ال��روح قبل �أن تنغر�س يف
يا راي ً��ة
�أر�ض بالدنا ،ولوالدتك الفا�ضلة التي ر َّبتك على
ذلكَ ،
لك دائم ًا ِّ
ولكل ال�شهداءِ الذين لوالهم مل
املمجدة يف روحي،
<<لك �أيتها
نكن>>�( .ص ،)7 :و�إهداء ثانٍ :
ِ
ال�سمراء َّ
ُ
ً
را�سخة يف عرو�س القلب مثل �أ�شجار بالدنا ،ومثل �آلهة حتر�س
والتي تقف
ً
متحدية �شظف العي�ش>>�( .ص.)8:
احلدود ،وتقف
وقدَّ َم لها بعنوان <<مبنزلة توطئة :يقولون� :إنَّ الرواية فنٌ يحتاج
الغرباء ومن َّ
لف لفيفهم ممن طعنوا البالد يف
�إىل وقت طويل� ...أ َّم��ا
ُ
أ�سماء الوهم َّي ُة ولهم ُّ
الذل
القلب واخلا�صرة وك ِّ��ل املوا�ضع فتكفيهم ال ُ
واخلذالن>>�( .ص.)10 :
ً
موزعة على �أحد ع�شر ف�ص ًال مر َّقم ًا،
تقع يف مئتني وثالث ع�شرة �صفحة
متفاوتة يف عدد �صفحاتها� ،أطولها الف�صالن ال�ساد�س والتا�سع ،وجاء ٌ
ً
كل
ً
�صفحة ،و�أق�صرها الف�صل احلادي ع�شر ،وجاء يف
خم�س وع�شرين
منها يف
ٍ
ً
�صفحة.
اربع ع�شرة
ً
ُ
ن�ضالية خا�ضها �شعبنا يف جنوب �سوريا ،وبخا�صة
الرواية فرت ًة
ت�ص ِّور
ابتداء من انطالق ال�شرارة الأوىل التي فاج�أت �شعبنا
يف حمافظة درعا،
ً
الآمن <<�صاح �أحدهم بحدَّ ة :احتللنا املوقع ...املوقع حتت ال�سيطرة،
ك َّرر كالمه �أكرث من م َّرة ،وكان ال�صباح ُموغ ًال بربده القار�ص ،ا�ستيقظنا
عليه مرعوبني لنقول ل�صاحب ال�صوت ف��رادى وجماعات ب���أنَّ هذا لي�س
املوقع>>�( .ص.)11 :
ُ
<<�صرخات الأطفال والنِّ�سوة
ووقع هذه املفاج�أة على ال�شعب الآمن:
ٌ
وتو�س ٌل ،هي من �أربكنا بداية الأمر،
وال�صبايا اختلطت ببكاءٍ فيه
ا�ستغاثة ُّ
زاوية
مذعورة ننتقل من
ومل نعرف كيف نت�ص َّرف ،فرحنا نحبو كفئرانٍ
ٍ
ٍ
ً
�ضربة
لأخرى داخل املنزل ،وكان كلبنا “�سنبل” وثب على �أحدهم ،فتل َّقى
ً
عه الذي تال�شى تدريجي ًا>>�( .ص:
ح�سبناها
توج ِ
قا�ضية� ،إذ �سمعنا َ
نباح ُّ
.)12-11
ورجاء املواطنني املقاتلني باالبتعاد عن البيوت القريبة من املع�سكر ،وملَّا
املهجرين الالجئني �إىل حمافظة درعا ،و�أهايل
ا�شتدَّ ت املعركة فر�ضت على َّ
ً
َ
م�ستحيلة ،وكانت
الهروب كانت
فر�صة
درعا الهجر َة �إىل مكان �آمن
<<ولكنَّ
ِ
حم�صور ًة يف جهة ال�شمال حيث وادي ال َّر َماد الأقرب �إلينا ،والذي ميتدُّ
حماذي ًا �أر�ض اجلوالن>>�( .ص.)16-15 :
مفاج� ٌأة �أربكت املواطنني ،وفاقت معاناتهم �أيام كانت احلرب مع �إ�سرائيل
<<ح�صر التفكري يف اللحظات احلرجة التي كان يالعبنا املوت يف ِّ
كل
َ
اخلوف �أ�شدُّ �ضراو ًة من املوت ذاته>>�( .ص:
ثانية من ثوانيها لنكت�شف �أنَّ
ٍ
.)19-18
وجنو ُد الوطن يت�صدُّ ون لهجمات ُّ
مكبين يزيد عليها ال�ضابط
الطغاة رِّ
امل�س�ؤول َّ
ب�شار حبيب بقوله<< :اهلل معنا ولي�س معهم يا �شباب>>�( .ص:
.)21
الت�شرد
من
عانوه
ما
وعانوا
آمنني،
ل
ا
املواطنني
على
املعركة
لهيب
ا�شتدَّ
ُّ
واجلوع والقهر وفرقة الأهل والأحباب والديار وت�سابق الأبطال يف الدفاع
عن الأر�ض والعر�ض<< ،وكان اجلندي خلدون �آخر املدافعني عن املوقع،
وحني و�صلوا �إىل جثته حاولوا �أن ي�أخذوا بندقيته ،فخرجت ر�صا�صة
قتلت من حاول �أن يفعل ذلك>>�( .ص.)35 :
وك�ثرت رواي���ات احلكايات والأ���س��اط�ير عن املالحم وال��ب��ط��والت ،ويف
طليعتها ذلك البطل ب�شار حبيب الذي يخاطبه الروائي بقوله<< :و�أنت
كل النا�س� ،أنت يا َّ
املبجل يف قلبي ،ويا من �أمتنَّى البوح با�سمك �أمام ِّ
ب�شار
�أ ُّيها َّ
حبيب ،يا منْ رحلت بنجمتني فقط و�أنت ت�ستحقُّ َّ
كل جنوم الدنيا و�أقمارها
ُ
ُ
ُ
الرا�سخ يف الروح قبل
والعلم
املرفوعة
الراية
�أنْ تو�ضع على كتفيك� ،أ ُّيها
ُ
الأر�ض>>�( .ص.)57 :
ومع ا�شتداد الظلمة ودمار البيوت ،وكرثة الت�ضحيات ،و�أرواح ال�شهداء
التي ترقب الل�صو�ص <<يجوبون باحثني عن �أيِّ �شيء ميكن �أن ي�سرقوه،
وجدنا من ك��ان ي�شعر بحركتهم ونب�ضات �أرواح��ه��م واحليف ال��ذي وقع
أح�س بفقدانهم ،وب�أهمية وجودهم ،فقد كانوا مي ِّثلون
عليهم ،ووجدنا من � َّ
الدولة والقانون الذي حلَّت بد ًال منه �شريعة الغاب والقوي الذي ي�أكل
ال�ضعيف>>�( .ص.)64:
لقاء يعيده �إىل وجه ناديا
ويلتقي بطل الرواية
ٍ
قادم من الرقة ٌ
برجل ٍ
تلك الفتاة الفراتية التي كانت �أن َّ
حتل بد ًال من ابت�سمو<< ،ابت�سمو امر�أة
لي�س لها مثيل بني الن�ساء ،وال امر� ٌأة ت�شبهها فوق الأر�ض>>�( .ص-81 :
.)82

ً
ثانية ،وقد جاء
ويف بيت ح�سني العاي�ض يلتقيه مر ًة
ً
باحث ًا عن ابنة عبد اهلل الذي كان موجودا يف منزل
ح�سني العاي�ض .تعود ذاك��رة الروائي به �إىل ما�ضي
حياته <<�آخ يا ُمع ِّلم الأوالد>>�( .ص ،)95:ويبحث
ً
الهية عن
عمن يتحمل امل�س�ؤولية <<الأ ُّم التي كانت
�أوالدها ،ومل تعرف كيف توجههم الوجهة ال�صحيحة؟
كثرية ون�سي �أن يكون
أعمال
ٍ
�أم هو الأب الذي ان�شغل ب� ٍ
قدو ًة و�أمنوذج ًا ُيحتذى به من الأبناء>>�( .ص-95 :
.)96
ُّ
<<وكل هذه امل�ؤ�س�سات
ليخل�ص �إىل و�صف الواقع
والفعاليات يف جنوب القلب ينت�صر عليها ٌ
رجل واحدٌ �أو
عد ُة رجال مل ي�ستطيعوا �أنْ يك ِّملوا املرحلة االبتدائية
خطابات
ب�صعوبة ب��ال��غ ٍ��ة ليلقوا على ال��ن��ا���س
�إ َّال
ٍ
ٍ
دين َّي ًة م�ش َّو ً
هة يراد منها التق�سيم و�إبقاء نار احلرب
م�شتعلة>>�( .ص.)96 :
وو�صف ه���ؤالء امل�سلحني <<الذين ين�سون العدو
الذي لي�س بينهم وبينه �سوى �أمتا ٌر و�شريط �شائك يف
وواد ا�سمه الر َّقاد يف منطقتنا>>�( .ص ،)97 :وينقد
�أغلب الأماكنٍ ،
يوم من الأيام،
هذا الواقع <<ل�ستُ من ال�شامتني باملوت ،ومل �أكن معه يف ٍ
البالء الذي َّ
حل علينا نتيجة جهلنا وتخلفنا ،وعدم قدرتنا على
لكنَّه
ُ
احلوار والتفاهم يف تلك املرحلة من حياتنا>>�( .ص ،)100 :ومع نقده
لهذا الواقع <<فهو م�ؤمن بالعدالة التي البدَّ �أن تتحقق طال الزمن �أم
َق ُ�صر ،ومن امل�ؤمنني باجلزاء الذي يكون من �صنف العمل ،ف�أبو الهوى الذي
كتيبة للم�سلَّحني بعد �أن كان
ملجموعة �أو
�أ�صبح بني ليلة و�ضحاها قائد ًا
ٍ
ٍ
يف ال�سابق ط َّباخ ًا للمدينة ُقتل من امل�سلحني �أنف�سهم وهم ينهبون امل�صرف
الزراعي يف مدينة نوى ،وهو من قام يوم ًا بت�صفية ال�ضابط �أجمد والتنكيل
بجثته يف بلدتنا ،وحممد العط الذي ف َّر مع جمموعته �إىل احل��دود مع
القنيطرة حيث ا�ستولت املجموعة التي حتاربه على منزله ،و�أخذت عدة
كيلوغرامات من الذهب ،ور�شا�ش ًا وعد َة بنادق ودوالرات كثرية ،وقيل �إنَّ
�شيء ال يذكر من �أمالكه التي ه َّرب �أغلبها �إىل الأردن>>�( .ص:
هذا ٌ
.)100
كانت �أغلب اخلالفات التي تن�شب بني امل�سلحني تعود �أ�سبابها �إىل املال
وال�سالح ،وكانت ال�صراعات على �أ�شدِّ ها بني من يتولىَّ مهمة القيادة على
وق�سمت
احل��دود ،ومن ه���ؤالء (�أب��و طلحة وحممد العط و�أب��و الذهب)ِّ ،
املنطقة بني ف�صيلني مت�شددين ،واختفى ما ك��ان يطلق عليه م�صطلح
(اجلي�ش احلر).
أمريكية رفعت �شعارات الإ�سالم اجلديد يف
إ�سرائيلية و�
و<<برعاية �
ٍ
ٍ
املنطقة>>�( .ص ،)104-103 :و�أقنع قادة املتطوعني ه�ؤالء امل�سلحني
ب���أنَّ اجلهاد الأك�بر يف �سوريا <<ولي�س يف قتال العدو وحترير الأر���ض
من مغت�صبيها ،والقد�س لي�ست يف ال��وارد ،وال يجوز �أن ن�أتي على ذكرها
�أبد ًا>>�( .ص.)108 :
توالت الأحداث وتنوعت لدرجة �أ�صبح ُيقال�<< :إنَّ ما جرى يف بالدنا
عجيب وغريب ،ومل يحدث يف �أيِّ مكان من العامل ،وك�أ َّننا على �شهوة القتل
واالغت�صاب>>�( .ص.)109 :
طي هذه ال�صفحة من حياته ،والبدء بحياة
وكثري ًا ما حاول الكاتب َّ
يلح عليه دائم ًا مبتابعة الكتابة،
كان
(�سيفو)
جديدة ،لكنَّ ولده البكر
ُّ
وكان يذ ِّكره بال�شهيد َّ
ب�شار حبيب الذي عا�شره يف مرحلة ال�صبا <<ور�أى
فيه الأمنوذج الذي يتمنَّى �أن يكونه>>�( .ص.)110 :
وامتدَّ اخلراب والدمار ،ومل يقت�صر على �أ�شجار وادي الرقاد والريموك
عديدة ،ومنها
أمكنة
ٍ
<<بل امتدَّ لي�شمل الغابات التي زرعتها الدولة يف � ٍ
الغابة التي بني قريتي معربة وعابدين وغابة العقربية التي تزين
وادي جملة الغربي حيث عني املاء التي كانت ً
قبلة للزائرين من املنطقة
ولل�سائحني من خارجها ،وغابة الزايتني غربي قرية ال�شجرة التي زرعها
ٌ
غ�صة ال تزول ذلك
يوم ما جعلتني �أكرث حزن ًا ويف قلبي
طالب املدار�س يف ٍ
لأ َّنني كنتُ وزميلي �سليمان من امل�شرفني على �أولئك الطالب الذين زرعوا
�أغلب �أ�شجارها>>�( .ص.)114 :
وهذا القطع واجتثاث الغابات <<�شمل غابة �سحم اجلوالن املجاورة
�شجرة يف الغابة
ل�سدِّ البا�سل من جهة الغرب ،وق�ضى على �أكرث من مليون
ٍ
الوطنية وحدها يف بلدة ِت�سيل>>�( .ص.)114 :
وما حدث للرثوة املائية قد ال ُّ
يقل �أهمية ع َّما حدث للأ�شجار والغابات،
�شح مياه ال�شرب على الرغم من �أنَّ املنطقة فيها الكثري
فقد عانى ال�سكان من ِّ
من الينابيع <<حتى مياه ال�سدود ومنطقتنا م�شهورة بها ،وفيها �أكرث من
�سبعة �سدود كبرية فقد تذهب هدر ًا مق�صود ًا خالل الأ�سابيع الأوىل>>.
(�ص.)116 :
�أح��داث �أقلقت ال��راوي املعلم ،فا�ستنفر وزم�ل�ا�ؤه للدفاع عن الأر���ض
َّ
<<ولعل ما ن َّغ�ص
والعر�ض ،وتغيرَّ ت احلياة و�ساد القلق وت�ش َّرد املواطنون
عمر الراوي وانغر�س مثل �سكني يف قلبه �سماعه لقول رجل الدين امل�صري
فينة و�أخرى على �شا�شة دولة خليجية وهو يتو�سل
الذي كان يظهر بني ٍ
غ�ضبة هلل يف �سورية؟” فكيف يريد الغ�ضبة ومن
وي�س�أل �أمريكا “�أما من
ٍ
�أمريكا بالذات>>�( .ص.)133:
و�أح��داث �ش َّردت املواطن وتف َّرقت به ال�سبل� ،أح ٌ
��داث جمعت الراوي
بناديا ابنة ع�شرية البو التي حدثته عن �أعمامها و�أخوالها ،وعندما
ت�أججت عاطفة املحبة بينهما يقول<< :وعندما عانقتها �أ َّول مرة

والم�ستُ �شفتيها �شعرت ب�شيء طري ولزج ينبع منهما له طعم ي�شبه طعم
الع�سل الربي يف وادي الرقاد جمعه النحل من ِّ
كل الأزهار ،ومل تتدخل فيه
بعديدُ �صانع �أو تاجر>>�( .ص.)148-147:
وت�شرد الأهل ،ت�ش َّرد جمع الأحبة م�صادفة،
كما ي�ص ِّور لقاء الأ�صدقاء،
ُّ
وف َّرق الأهل عنو ًة ،جمعته الأقدار مباجدة <<قالت :كربت ،بينما رحت
�أعانق بعيني عينيها املده�شتني ،كانت ت�ضع �سبابتها على �شفتها ال�سفلى
ب�شقاوة جميلة مل تتغري على الرغم من م��رور ال�سنني وق�ساوة احلرب
ٌ
ماجدة هذه كانت حت ُّبه،
و�شظف العي�ش املرير يف ظ ِّلها>>�( .ص.)178 :
احلب من دون خجل �أم��ام اجلميع ،ومل يكن يعلم ذلكُّ ،
وكل
وتعلن ذلك
َّ
ٌ
ٌ
م�شاك�سة وكان لزام ًا عليه �أن ي�شكوها لإدارة
طالبة
ما يعرفه <<ب�أ َّنها
املدر�سة بعد ِّ
كل ح�صة>>�( .ص .)183 :تذ َّكر ذلك وهو ي�صعد احلافلة
املتوجهة �إىل دم�شق ول�سان حاله يقول<< :وخلتني تلك اللحظات �أنزف
ٌ
واحدة ذرفتها على الريموك ،و�أخرى على الرقاد ،وثالثة �سقطت
دمعتني،
غفلة منِّي و�أنا �أل ِّوح بقلبي من بعيد لبلدتي ال�صغرية معربة �أو العلم كما
يف ٍ
أحب �أن �أُطلق عليها دوم ًا>>�( .ص.)184 :
� ُّ
و�إذا ما انتهى به املطاف يف دم�شق <<عا�صمة العوا�صم و�سيدة املدن
فرح بلقاها ،ومن ال يفرح حني يلقاها ،ويرمتي بني �أح�ضانها ،ومن ال ي�شعر
بالأمان حني يرى �أ�سوارها التي �صمدت و�صدَّ ت العتاة واملعتدين على م ِّر
ال��ده��ور والأزمنة>>���( .ص .)185 :يطيب له التجوال يف �شوارعها
وزيارة معاملها التاريخية وروحه <<حمن َّي ٌة مثل ق�صبة يف املاء �أمام دم�شق
ُ
طرت بهم ،وحلَّقت عالي ًا ،ثم هتفت
أجنحة،
والأ�صدقاء الذين كانوا ك�
ٍ
روحي بال�شكر هلل الذي �أعطاين مثل ه���ؤالء النا�س املعجونني بالطيبة
واملحبة>>�( .ص.)191-190 :
غادر بلدته مرغم ًا ،وت�ش َّرد وذاق مرارة الفراق ،وخلَّف حرقة يف نفو�س
تخ�ص�ص �أغلب
�أحبته وذوي��ه <<مرمي ال�سمراء عاتبة دوم�� ًا لأ َّن��ك ال
ِّ
�أوقاتك من �أجلها ،ومن �أجل �أوالدها الذين يريدونك بينهم دوم ًا ،و�أ�شدُّ ما
كنت تغادرهم مودِّع ًاَ � ،
يحزنك بكا�ؤهم حني َ
أنت �آخر من بقي لها ،و�آخر من
ت�ستطيع �أن ترا ُه بعدما م َّزقت احلرب عائلتنا ،وزوجها هيثم الذي غدا �أكرث
من � ٍأخ ،و�أكرث من �صديق>>�( .ص.)191-190 :
والتقى �صديقه با�سم الذي كان يبحث عنه منذ ثالث �سنوات ،و�سكن
يف غرفة مع �أوالد �شقيقه الذين غمروه بكرمهم ،وبقا�ؤه وحيد ًا يف النهار
�أتاح له القراءة والكتابة ،و�صار ُّ
كل ه ِّمه �أن يعي�ش يوم ًا جديد ًا م�ؤ ِّمن ًا على
أعجوبة<< ،واحت�ضنته
حياته بعد �أن �صارع املوت �أكرث من م َّر ٍة وجنا منه ب�
ٍ
جرمانا املدينة املجنونة واجلميلة والعا�شقة التي ال تنام وقد ق�صدها
مهجرون من ِّ
كل �أنحاء القطر ،ومثل ذلك كانت مناطق �أخرى جماورة لها
َّ
كالدويلعة والط َّبالة>>�( .ص)195:
و�أخذ يتج َّول يف �شوارعها ويف الك�شكول ومنه �إىل حي الكبا�س ،وات�صل
به �صديقه العبد اهلل علي يتفقد �أحواله وهو ال�صديق احلميم <<الذي
بكى ذات ليلة على نافذتك لأنك �ستنام جائع ًا ،وهو ال ي�ستطيع �أن يفعل
من �أجلك �شيئ ًا ،ويومها بكيت معه وقلت :ما �أروعك! وما �أبهاك �أ ُّيها العلي
الإن�سان>>�( .ص.)199 :
ً
ً
ُ
جنوب القلب ومهتدى الروح وبو�صلة
فهي
ا
ودائم
<<ثانية
دم�شق
�أ َّما
ُ
اجلهات ،منها يبد�أ التاريخ ،و�إليها ينتهي ،ولن يثنيني عن ح ِّبها� ،أو مينعني
ٌ
ُ
مانع مهما كان ،وح�سب العا�شق � ٌ
تلويحة يد ليعي�ش
ابت�سامة �أو
إ�شارة �أو
عليها العمر �أم ًال قد ي�شرق مثل �شم�س ال�صباح>>�( .ص.)200:
ويح ِّلل �أطماع الغزاة والطغاة ومن خلفهم يف بلدنا الغايل �سورية،
ويف طليعتها الآث��ار ،فهي هدفهم الأول ،وموطنها ب�صرى وتدمر ،وبعدها
النفط ثم املياه<< ،وبكثري من احلزن يتذكر عامل الآثار ال�سوري الكبري
خالد �أ�سعد الذي �شغل من�صب مدير �آثار تدمر ملدة �أربعني عام ًا ،وقد قتله
املجرمون وعمره اثنان وثمانون عام ًا لرف�ضه الك�شف عن كنز ذهبي حيث
قطعوا ر�أ�سه يف تدمر يف �شهر �آب عام �ألفني وخم�سة ع�شر عام ًا ميالدية،
وهو امل�س�ؤول عن ان�ضمام ل�ؤل�ؤة ال�صحراء �إىل الئحة الرتاث العاملي ،فهي
حتوي �ألف عمود ،ومتاثيل ومعابد ومقابر برجية مزخرفة ،وقد مت َّكن
�أوالده مع بع�ض اجلهات املخت�صة يف املدينة من نقل اربعمئة متثال وقطعة
اثرية قبل دخول الل�صو�ص �إىل تدمر>>�( .ص.)205 :
وعانى من الت�ش ِّرد ما عاناه ،وو�صل من اله�شا�شة وال�ضعف حتى كان
<<كلما ر�أى واحد ًا من الريموك� ،أو ه َّبت عليه ن�سائمه يبكي ،وكلما ر�أى
امر�أة ح�سبها عليها �أو ابت�سموا ،وكلما �سمع �صوت ًا ح�سبه ملرمي �أو لفاطمة
�أو لوداد ،وكلما ر�أى حديقة ح�سبها وفاءَّ ،
وكل ماء يرموك �أو فرات ت�سبح
ٌ
ٌ
فيه ناديا ،و�أ َّكد لنف�سه وهو مي�سح تلك الدمعات ب�أ َّنه رجل خرف وجمنونٌ
�ض َّيعته الدروب وتاه يف �شعابها>>�( .ص.)207-206 :
و�أ�شدُّ ما كان ي�ؤمله يف تلك املرحلة <<تبدُّ ُل املفاهيم ،فاخلائنُ غدا وفي ًا،
وال�س ُ
ا�س للأمانة،
راق ُح َّر ٌ
وال�شهيدُ عمي ًال ،والعميل ال ي�ستحي من قذارته ُّ
والبنادق امل�ص َّو ُ
بة ب�أمر العدو �إىل �صدر الوطن تقتله وجتعله نازف ًا حتت
حجة حتريره>>�( .ص.)209 :
فجر الطغاة منزله ومل يغ�ضب لأ َّن��ه كان يتوقع �أن يحدث ذلك ثمن ًا
َّ
ملوقفه ،ولي�س له من ٌَّة يف ذلك فغري ُه دفع �أكرث من ذلك بكثري ،وطلب من
ابت�سمو �أن حت�ضر �إىل جنوب القلب دم�شق <<لكنَّها رف�ضت ،وقالت �ستبني
بيت ًا من اخلي�ش �إىل جانب تلك اخلرائب ريثما جتمع حجارة منزل �أهلي
القدمي وتبني بيت ًا من احلجارة والطني كما يفعل �أجدادنا يف ال�سابق ،ويف
ويح�س �أ َّنه
غرفته ال�صغرية امل�ست�أجرة يف دم�شق كان ي�شعر بزه ٍو كبري
ُّ
يجل�س على �أعلى قمة يف العامل ،وتراب دم�شق عنده ي�ساوي هذا الطهر
املزعوم لعامل فا�سق>>�( .ص.)213-212 :

قضايا وآراء
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غامبول
وم�س�ؤولية الرقابة

• هنادة احل�صري

ال �شك �أن تعدد الف�ضائيات اخلا�صة بالأطفال مفيد جدا وممتع يف كل
املراحل العمرية التي مير بها الطفل ،ولكن �أن يجل�س الوالدان ملراقبة
كل ما يبث عرب هذه ال�شا�شات له �أمر �صعب جدا و هذه �أ�صال مهمة اجلهات
الرقابية التي من واجبها �أن تطلّع على جميع امل�سل�سالت الكرتونية قبل
عر�ضها ،و لكن للأ�سف فالطابع التجاري بات هو ال�صفة الغالبة على �أفالم
الكرتون دون �أن يكون لل�ضمري االن�ساين �أي ح ّيز ما دعاين اىل هذه املقدمة
ما �شاهدته و �أنا اقلب يف جهاز التحكم لألتقط ما يعجبني من برامج فلفت
انتباهي م�سل�سل كوميدي للأطفال يطلق عليه ا�سم «غامبول» و الذي تبثه
ف�ضائية « CNNالعربية “.
يف امل�سل�سل جت��د غامبول و�شقيقه داروي���ن من��وذج�ين للطفلني غري
املن�ضبطني  ،ال يحرتمان قوانني املنزل وال قوانني املدر�سة  ،بل ال يحرتمان
�أبويهما �أي�ضا .
و الأك�ثر من ذلك ف��الأب �إن�سان �ضعيف ال�شخ�صية ،ال يت�صف ب�أب�سط
�صفات الأب��وة� ،أحمق اىل درجة جتعل امل�شاهد ي�شعر به و ك�أنه متخلف
عقليا� ،أما الأم فتبدو وك�أنها مفرطة يف الق�سوة ،و باملجمل فان العائلة تبدو
ك�أنها عائلة جمانني ...
يف احللقة ي�شجع الوالد ابنيه على ال�سرقة و ير�سلهم لالنتقام من جارهم
فدهنوا �أر�ضية مطبخه بالزبدة  ،حيث �سقط اجلار على ظهره  ...الخ و يف
اّخر احللقة يرمي غامبول و داروين والدهما وجارهما يف قلب النفايات
ليت�صالح االثنان يف احلاوية ...
و يف م�سل�سل اّخر “يحيا اجنلو “ حيث يتمتع اجنلو بذكاء ي�ؤهله للن�صب
و االحتيال و خداع االّخرين بل ويتفاخر بخداع �أبيه و�أمه و�أ�صدقائه
وجريانه يف �سبيل حتقيق م�آربه اخلا�صة ،ففي احدى احللقات يخري اجنلو
�شقيقته ب�أن ع�شيقها مغرم بها و�أنه من ال�ضروري �أن تلتقي به يف املنزل،
ثم يت�صل �سر ًا بع�شيق �شقيقته ليخربه ب�أنها مغرمة به و�أنه من ال�ضروري
�أن يلتقي بها يف منزل العائلة كل هذا وهدفه �أن تنظف �شقيقته املنزل
ا�ستعدادا للقاء حبيبها ذلك لأن �أمه كانت قد كلفته هو بتنظيف املنزل
وبذلك يكون قد متل�ص من واجبه..
و يف م�سل�سل �آخر “�ستيفن البطل” نرى درو�سا منهجية منظمة ل�صناعة
طفل متمرد ال يحرتم الآخر �إ�ضافة اىل �سلوك م�ضطرب و روح انتقامية .
ترى هل كان �أطفال الأم�س كما هم اليوم ؟ للأ�سف ذهبت �أيام ال�سندباد
و غريندايزر و  ..و� ..إلخ مع تطور التكنولوجيا و دخول الإنرتنت اىل كل
منزل حيث تبد�أ م�شاهدة �أفالم الكرتون املليئة بالعنف التي ت�ؤثر ب�شكل
�سلبي على �سلوكهم ،منهم غالبا ما يقلدون �أبطال امل�سل�سالت الكرتونية
و يتقاتلون بينهم على غ��رار الق�ص�ص التي يتابعونها ا�ضافة اىل هذه
امل�سل�سالت معب�أة بالأفكار امل�سمومة و يبدو �أن الهدف منها هو �صناعة جيل
م�ستهرت ال يعرتف بالقيم و الأخالق  ،فالطفل يف مرحلة عمرية مبكرة يبد�أ
مبحيطه فيكت�سب �أمورا �إيجابية �أو �سلبية ،ت�ساهم يف تكوين �شخ�صيته.
�صحيح �أن امل�سل�سل الياباين ال�شهري مغامرات الف�ضاء “غرايندايزر” كان
يت�ضمن معارك بني قوى اخلري وقوى ال�شر ال يخلق رغبة يف العنف العبثي
لدى الطفل بقدر ما يلقنه مبادئ حب اخلري و ال�سالم� ،أما اليوم فان هناك
�أفالم كرتون ترتكز حول م�صارعة دامية ملجرد املناف�سة بعيدا عن املبادئ
و القيم “.
ال �شك ب�أن الهدف هو التحكم و ال�سخرية للمتعة ،لكن ال تخفى على �أحد
�أن امل�سل�سل يحمل �أفكارا ح�سا�سة ومطروحة كاحلرية والفقر والعن�صرية
واالكتئاب و متعة اال�ستهالك و الر�أ�سمالية  .وكلها تعالج بطريقة تتوافق
و الفكر الغربي و ال�سيا�سة املر�سومة الجتياح العامل وغزوه ثقافي ًا ،ف�أين
هم الذين يخافون على م�ستقبل الطفولة؟

د.ح�ســن حميد

حنا مينة..
ال �أ�شك �إطالق ًا ،مثلي مثل غريي� ،أن التجربة الأدبية ال�ضافية
للأديب حنا مينة القت �صدى نقدي ًا طيب ًا منذ بداياتها وحتى �إىل
ما �شاء اهلل من �أزمنه قادمات ،وذلك لأهميتها ،وم�صداقيتها ،وما
ا�شتملت عليه من تعبريية تدور حول مواجع االجتماع ،وال�سيا�سة،
وت�صادم القيم وان��ف��ج��اره��ا ،والتقابلية امل��دم��رة م��ا ب�ين الواقع
واحل��ل��م ،وم��ا �شالت به من ت�شوفات تهج�س بالزمن ال��ق��ادم ،زمن
اجلمال امل�شتهى .وال �أ�شك �أي�ض ًا �أن الكتابات النقدية ،على اختالف
م�ستوياتها� ،أحاطت مبا �أبدعه حنا مينة �إحاطة تامة وحا�شدة
ت�شبه �إحاطة �أجمات الق�صب و�أ�شجار التوت واخل��روب بالأنهار
العزيزات بتمامها واحت�شادها ،من هذه املقاالت ،وقد تقادم الزمن
عليها ،ما كان يدور يف حال من االبتهاج الطبقي لأن كتابات حنا
مينة عربت عن �شكايات امل�ست�ضعفني واملهم�شني و�آالمهم ،وعن �أوجاع
الذين ز ّلتهم يدُ املال واحلظوة والرتب االجتماعية؛ وقد ر�أت هذه
الكتابات النقدية يف البعد الطبقي الذي ُ�شغل به حنا مينة ن�صف
القمر امل�ضاء بالنور الداه�ش ف�أ ّيدت كتاباته و�أثنت عليها وق ّرظتها
تقريظ ًا عالي ًا لأنها �أوجدت �أدراج ًا له�ؤالء املطحونني كيما ي�صعدوا
عتباتها لريوا جهجهة الفجر الآت��ي ال ريب ،وكيما يعي�شوا بع�ض
�أحالمهم الدانيات� ،أو لنقل كيما يبدو لهم الن�صف املنار من �أقمار
�أرواحهم التي ّ
عذبتها احلياة �إىل حدِّ الإدم��اء ولهذا ُعدّ ت رواية
ً
وتقابلية مت�ضاد ًة
حنا مينة (ال�شراع والعا�صفة) كتاب ًا لأحالمهم،
جلهتني ،و�صورتني ،وحلمني ،يف الأوىل احلفاة الذين �أحنت احلياة
ظهورهم ،ويف الثانية �أهل الياقات البي�ض واملال واجلاه االجتماعي؛
ال بل احتفت الرواية بح�ضور اخلريطة ال�سيا�سية للأحزاب التي
عرفتها ال�ساحة ال�سورية املمثلة لكل التعبريات املتداولة حتى يوم
النا�س هذا من (اليمني) �إىل (الي�سار) �إىل (الو�سط) ،وما ي�شيل
بها من فكر وتوجهات دينية ،وفكرية ،وفل�سفية ،واجتماعية،
و�سيا�سية ،واحلق �أن رواية (ال�شراع والعا�صفة) هي رواية �أ�صوات
تعرب عن احل��ال ال�سيا�سية يف �سورية يف عقد اخلم�سينيات ،وما
عا�شته من �أفكار ت�شابكت �إىل حدّ التناق�ض املفزع� ،أو لنقل �إىل حدّ
تكفري بع�ضها بع�ضها الآخر ونفيه من احلياة ً
عامة ،ولي�س من احلياة
ال�سيا�سية خا�صة!
نقاد الأدب العربي يف اخلم�سينيات وما بعدها ،معظمهم ولي�س
كلهم ،مل يتجاهلوا م��دون��ة حنا مينة ال�سردية ،على اختالف
مذاهبهم ال�سيا�سية ور�ؤاه���م الفكرية ،لأنهم �أدرك���وا �أن يف هذه
غنى �إبداعي ًا ال ميكن جتاهله
الروايات املتوالية ال�صدور ترتىً ،
�أو ال�صدّ عنه ،ومتثي ًال لطبقات املجتمع يكاد يكون ال�صورة الأوفى
للحال التي يعي�شها النا�س يف بداية زمن دولة اال�ستقالل وب�ألوانها
الطبيعية� ،أعني ما كانت عليه حاالت ال�صراع واجل��ذب والتنافر
واخل�صومة واملطاردة ،وما �أ ّدت �إليه من عقابيل قاتلة على �صعيدين
اثنني ،الأول :فردي يتمثل يف ال�سجون ،واملوت ،والنفي ،والثاين:
جماعي وهدفه حمو احل��االت احلزبية� ،أو �شلل فعالياتها وطي
�أدوارها بني النا�س.
واحلق �أن �أي حديث عن جتربة كبرية ذات �ضفاف ،مثل جتربة
حنا مينة ،يتطلب معرفة �أم��ور ثالثة� ،أولها :ال�سرية الذاتية لـ
حنا مينة لأن معرفتها ،وقد �صارت دانية من �أيدي النا�س ،بعدما
كتبها حنا مينة بنف�سه يف كتابني هما (ال�سرية الروائية) ،و(كيف
حملت القلم) ت�ؤكد �أن معرفتها والوقوف عليها ي�شري �إىل �أنها رواية
�أخرى من رواياته ،رواية ت�شبه رواياته �إىل حد تبدو فيه ك�أنها هي
الرواية الأم ،فالعائلة الكبرية ،والفقر املدقع ،والأحالم املح ّومة،
وال�صخور العتيدة التي ا�صطدم �أفرادها بها ،وندرة املخارج ،وقلة
احليلة ،وجمهولية الدروب ،كلها وعرب اجتماعها ،تكاد تكون هي كل
ما جاء يف روايات حنا مينة املرتادفة تباع ًا .وثاين الأمور يتمثل يف
الوعي الذي امتلكه حنا مينة وهو مل يزل يف مرحلة الفتوة ،حني
ر�أى بعينه النفوذ الثغرات والعيوب واحلفر االجتماعية التي راح
�أهل الفقر يرتدون فيها حني مل يفكروا ب�أدوات التغيري ،وال�سبل التي
تكفل لهم �أن مت�شي حياتهم و�أحالمهم على الأقدام ال على الر�ؤو�س.
وثالث الأمور ،هو الوقوف على م�ضامني هذه املدونة ال�سردية وما
فيها من جدة يف املو�ضوعات ،وجدة يف التعبري وال�شكل! �أقول هذا
لأن القارئ احل�صيف لروايات حنا مينة يدرك �أن �شخو�صها مي�شون
يف ظالل �شخ�صية حنا مينة الطفل ال��ذي عانى ما عاناه يف املهن
الكثرية التي جل�أ �إليها ليعلو يف نظر والديه ،و�شخ�صية حنا مينة
ال�شاب الذي يبحث عن مكانته االجتماعية ،و�شخ�صية حنا مينة
املنتمي وعي ًا للفقراء ،و�شخ�صية حنا مينة املنادي مبحو الظلموت
الإقطاعي الذي عا�شه ،وعاينه ،واكتوى بلذعه احلارق ،و�شخ�صية
حنا مينة ال�سيا�سي الذي ال يرتدد يف �إعالن موقفه املعادي لكل ما
يعادي احلرية وامل�ساواة ،ولكل ما يقف بوجه �سعادة الإن�سان! عنيت
�أن حنا مينة هو �شخو�ص رواياته ،و�شخو�ص رواياته هي حنا مينة،
وال فرق هنا ما بني دور ذكوري و�آخر �أنثوي ،مثلما ال فرق بني بيئة
بحرية و�أخرى �سهلية �أو جبلية!
وللوقوف عند الأمر الأول� ،أعني حياة حنا مينة� ،أقول هو من
مواليد الالذقية  ،1924وق��د اقت�ضت ظ��روف احلياة �أن تذهب
�أ�سرته �إىل لواء ا�سكندرون وهو مل يزل طف ًال �صغري ًا من �أجل �أن
يعمل والده هناك ،ثم عاد من اللواء مع �أ�سرته يف عام  ،1939بعد
�أن �سلبت ال�سلطات الفرن�سية لواء ا�سكندرون من ال�سيادة ال�سورية
عرب م�سرحية �سيا�سية �ساذجة ،و�أعطته للأتراك ،لي�ستقر حنا
مينة و�أ�سرته يف الالذقية مرة �أخ��رى ،عا�ش خاللها متنق ًال بني

مهن كثرية ،بعد �أن حاز ال�شهادة االبتدائية ،وكان مبقدوره �آنذاك
�أن ي�صبح معلم ًا يف املدار�س االبتدائية ،لكن ف�ضل املهن على تعليم
التالميذ ال�صغار ،فعمل يف دكان حالق ،ثم عمل يف امليناء �أعما ًال
كثرية منها حمل الأمتعة واحلرا�سة ،ثم انتقل للعمل داخل ال�سفن
والبواخر ،وبذلك عرف عاملني اثنني ،الأول :عامل البحر وما فيه من
مغامرات و�شغف وحب وتنوع وم�ضايفات ووجوه �ش ّردها الرب مثلما
�شردتها ق�سوة احلياة ،و�أرواح كوتها اجلمار احلارقة ،والثاين :عامل
عمال البحر ،الذين جا�ؤوا �إليه من بيئات جغرافية خمتلفة ،ولهم
�أحوال اجتماعية خمتلفة ،ويف نفو�سهم جتول غايات خمتلفة �أي�ض ًا.
ثم عمل حنا مينة يف كتابه العرائ�ض �أمام املحاكم التي تف�صل يف
ق�ضايا النا�س و�شكاويهم.
بعد ثماين �سنوات من تعالقه مع حياة البحر� ،أي يف عام ،1947
وم��ع ب��داي��ة عهد اال�ستقالل للدولة ال�سورية ،غ��ادر حنا مينة
الالذقية قا�صد ًا مدينة دم�شق العا�صمة لكي يعمل يف �صحافتها،
وله من العمر ثالثة وع�شرين عام ًا ،فن�شر بع�ض كتاباته يف جريدة
(الإن�شاء) التي �شدّ ت االنتباه �إليه ،فدار ال�س�ؤال حول من هو :حنا
مينة! الأم��ر ال��ذي جعل �أ�صحاب اجلريدة يطلبون منه �أن يعمل
فيها حمرر ًا ،فقبل باملهمة وغدا �صحفي ًا .وخالل فرتة ق�صرية �أبدى
ح�ضور ًا ثقافي ًا مهم ًا لأ�سباب عدة منها :متكنه من اللغة العربية،
وجمالية �أ�سلوبه احلكائي ،وطريقة عر�ضه للم�شكالت االجتماعية،
و�أفكاره الثقافية املبنية �أ�ص ًال على اجلدل الفل�سفي ن�شدان ًا للمعرفة
احلقة ،وم��ن ثم قدرته على ا�ستقطاب الك ّتـاب واملثقفني وبناء
�صداقات معهم على �أ�سا�س فكري ينا�صر الفقراء �ضد م�ستغليهم ،وقد
تدرج حنا مينة يف �أدواره ال�صحفية مرحلة مرحلة �إىل �أن �أ�صبح
رئي�س ًا لتحرير اجلريدة التي جاء �إليها ،يف البداية ،كاتب ًا متطوع ًا.
�آنذاك ن�شر حنا مينة بع�ض ق�ص�صه االجتماعية التي �أعطته مكانة
�أدبية رفيعة .فهو ما عاد ال�صحفي الذي يكتب الأخبار والأحداث
ويعر�ض امل�شكالت االجتماعية ويعلق عليها ،و�إمنا بات الأديب حنا
مينة كاتب الق�ص�ص التي �ست�صدر الحق ًا يف جمموعته الق�ص�صية
الوحيدة الأبنو�سة البي�ضاء].
يف دم�شق تغيرّ �أمران يف حياة حنا مينة ،الأول :يتمثل يف عالقاته
ال�شخ�صية ،و�صداقاته مع الأو�ساط الثقافية ،والثاين :يتمثل يف
احلمولة الثقافية والفكرية ذات البعد ال�سيا�سي التي نه�ض بها حنا
مينة حني تبنى الفكر اال�شرتاكي و�آمن به ،والذي �سيجعله نهج ًا
وطريقة عي�ش ،و�صيغة قبول �أو رف�ض لكل ما ي�صادفه من ق�ضايا
و�أحداث وما يعر�ض عليه .لقد ر�أى يف عالقاته االجتماعية ً
عامة،
ويف �صداقاته مع الو�سط الثقايف خا�صة عزو ًة لروحه كي ال ي�شعر
بفداحة الوحدة والعزلة ،مثلما وجد يف التفكري اال�شرتاكي حلم ًا
يود لو �أن احلياة ت�صري بني يديه ليحقق �أهدافه وغاياته ،فت�صري
امل�ساواة واحلرية راي��ات ظاهرة جلية ،وي�صري الظلموت حم��و ًا،
وبذلك �سيتحرر نهار الفقراء من الأ ّنات والت�أوهات وبكاء القلوب،
كما �سيتحرر ليلهم من اجلهر بال�شكوى ل�سماء عالية عالية.
حياة حنا مينة بكل ما حفلت به من �شجون و�ش�ؤون ،وخيبات
وظفر ،كانت هي املعلم الأول له كيما يتفادى ال��دروب املحت�شدة
بالأفخاخ ،وكيما ميحو الظواهر املر�ضية التي �صبغت حياة النا�س
بالأ�سى حني �أ�صبحت احلياة العامة �ضفتني ،واحدة ملن ميلك ،وثانية
ملن ال ميلك ..فاملدار�س ،والثقافة ،والفنون ،واجلاه ،واملكانة ،والرغد،
وال�سعادة ..ملن ميلك ،واجلهل ،والأمية ،والفقر ،والظلم ،واملوات،
والعذاب ،والقهر ،ملن ال ميلك ،وهاتان ال�ضفتان هما من �سيملأ رواية
حنا مينة التي راحت تظهر مرتادفة حتت عناوين عدة .لقد جاء
حنا مينة �إىل مدينة دم�شق �شاب ًا ابن ثالثة وع�شرين عام ًا ،بعدما
امتلأت واعيته الفكرية والروحية بق�ص�ص الفقراء وانك�ساراتهم
حتت قنطرة الظلم على اختالف �أ�شكاله و���ص��وره ،وق��د تبلورت
مواجع النا�س و�أخذت �شكلها الفني املتعدد يف روايات حنا مينة من
خالل ر�ؤي��ة الفوارق احلا�سمة بني من ميلك وكيف امتلك ،ومن ال
ميلك وملاذا مل ميلك! ومن خالل تذوق طعوم املرارة وما احتوته من
خيبات! وال�شوق لتذوق طعوم االنت�صار ،وما فيه من عزة وكرامة.
عنيتُ فيما �سبق �أن حنا مينة جاء من عامل البحر وهو يعرف
طريف ال�صراع االجتماعي ،الظامل واملظلوم ،ويعرف �أي�ض ًا الظلموت
وف��داح��ت��ه ،لقد ج��اء ممتلئ ًا ب��احل��ك��اي��ات والأح�����داث والأخ��ب��ار
والثنائيات من جهة ،وممتلئ ًا بالأحالم والطموح من جهة �أخرى،
ومل يكن له من من�صة عالية ليقول :ها �أنذا� ..سوى مدينة دم�شق
و�صحفها وجمالتها وجمتمعها الثقايف ،ومل تكن من م��ر�آة عاك�سة
لقوالته �سوى الأحزاب وقراءات املثقفني لكتاباته وما يدور حولها
من حوارات .حياة حنا مينة ب�أحوالها وا�ضطراباتها ،وما فيها من
غربة ومناقالت ،هي التي بلورت ر�ؤيته ليكون ن�صري ًا للفقراء،
حمارب ًا �ضد الفقر واجلهل والع�سف بكل ال�صور والأ�شكال ،وهذا ما
بقي وفي ًا له طوال عمره فقد كان منذ طفولته ويفاعته على وعي
بالظلم الذي وقع على املر�أة فكان ن�صريها يف جميع مراحل حياته
انطالق ًا من قناعته �أن بناء امل��ر�أة و�إن�صافها والعمل على حريتها
من كل قيد يعني بناء املجتمع ناهيك عن �أنه بناء الإن�سان الذي
حتلم به املجتمعات والبلدان والأمم التي عانت من ويالت االحتالل
واال�ستعمار واال�ضطهاد ،وناهيك عن �أنه انت�صار للمر�أة بو�صفها
ال�سامية ،وهذا ما جعله يكتب روايات
كائن ًا ال تليق به �إال املودات ّ
عدة تدور حول املر�أة ،بل مل يكتب يف �سنواته الأخرية �سوى الأدب
ميجد املر�أة!
الذي ّ

Hasanhamid55@yahoo.com
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قضايا وآراء

التاريخ امتداد الحا�ضر الأمريكي ي�ستح�ضر تعويذة الكيماوي..
والم�ستقبل
وعرائ�ش التهويل لن تخيف المجتمع ال�سوري
• علي عبا�س

�أغلب رج��االت الثقافة العرب يرجتلون مواقفهم من دون
اللجوء �إىل �أمهات كتب التاريخ ال��ذاخ��رة بياناتها ومفردات
�سطورها بعطاءات احل�ضارة العربية ل�صد تيارات هوجاء تهدف
لت�شويه كل ما ميت للح�ضارة العربية ب�صلة ،وال�سيما يف الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة من قبل عدو ال يعرتف ب�أي قيمة تاريخية.
هذا الواقع الإن�ساين اال�ستثنائي املري�ض يحتاج �إىل ت�ضافر جهود
اجلميع �إعادة وجتديد النب�ض للقيم الإن�سانية بظل العوملة املتوح�شة
 ..فذاكرة املهتم بهذا بالإرث احل�ضاري العربي � /أجنبيا كان �أم عربيا
 /ت�ستح�ضر بني احلني والآخر وم�ضات من تاريخنا للأخذ مب�ضامني
تلك الوم�ضات التي تعتز بها �أجيال العروبة جيال بعد جيل عرب تبني
تفا�صيل هذه الوم�ضات لالهتداء بها وا�ستيعاب م�ؤثراتها نقول وم�ضات
لأن تاريخنا ميلك من الغنى والقدم الكثري الكثري فال ميكننا الإحاطة
بكل �آث��اره وم�ؤثراته الفكرية والثقافية وهذه حقيقة يدركها كل
من�صف لوقائع حركات التاريخ الإن�ساين وال�سيما العربي منه كونه
عانق العقل والقلب والوجدان وال يزال يتالحم مع القيم الإن�سانية
التي يتق�صد اليوم بع�ض املثقفني الغربيني والعرب ا�ستهدافه معاندين
�صريورة احل��ق واحلقائق فتاريخ الأم��ة العربية مي��وج باملبتكرات
واملنجزات كما ونوعا لذلك مفردات �سطوره ت�ستثري حيوية املجتمع
وتقوي نظرته وتوجهه المتالك �أ�سباب العزة والقوة لأن التاريخ هو
امتداد زمني لكل �أمة به ومن خالله تبني منارات احلا�ضر وامل�ستقبل
وهذا يحتم علينا جميعا �أف��رادا وم�ؤ�س�سات حث اخلطا والعمل على
�إح��ي��اء ال�تراث والتعريف به وحتويله من حمفوظات ف��وق رفوف
املكتبات �إىل طاقة فاعلة يف كينونة الأم��ة ت�ؤثر وتدفع الأجيال
للتقدم والتطور ومواكبة روح الع�صر ول�صد احليف الذي حلق برتاثنا
الفكري انطالقا من �أن الرتاث ي�ضم ايجابيات ال ميكن نكرانها وننوه
هنا �إىل �أن تاريخنا ميلك قابلية التجديد و�سعة ال�شمولية والنزعة
الإن�سانية كونه يعرتف بحوار احل�ضارات ولي�س �صراعها لذلك نرى �إن
ا�ستهداف الرتاث العربي يهدف لقطع التوا�صل ما بني املا�ضي واحلا�ضر
بوا�سطة زرع الت�شكيك واالرتياب بتاريخنا لتفقد الأمة قدرتها على
بناء امل�ستقبل ولتبتعد عن االبتكار والتجديد ف�إحياء الرتاث ال يعني
ن�شر بع�ض الكتب من علوم الفل�سفة واالجتماع ..و ..بل ال�سري يف
م�سالك متعددة تبد�أ من طبيعة وحقيقة الت�صور العلمي لوظيفة ذلك
الإحياء مبا ي�ساهم يف تعميق التكامل عند كل �أبناء العروبة من خالل
احلفاظ على الوعي اجلمعي والتم�سك بالهوية الثقافية للأمة و�صوال
�إىل مواكبة معطيات الع�صر املت�سارعة اجنازاتها  ..ف�إىل متى يظل
بع�ض �أبناء العروبة يتعمدون ا�ستهداف تاريخ وتراث �أمتهم والبع�ض
الآخر يجهلونه لذلك يربرون ارجتال مواقفهم بعدم املعرفة مبعطيات
املوروث احل�ضاري العربي .

اعتذار
�صدر يف العدد املا�ضي  1603ق�صة بعنوان هاين
للزميل الأديب والكاتب �صالح �سميا وقد �أدرجت �ضمن
العدد با�سم ندى ا�سماعيل...
نعتذر عن هذا اخلط�أ وننوه �أن هذه الق�صة للأديب
�صالح �سميا..

• ب�سام عمران
�أثبتت الأحداث �أن �سيا�سة الواليات املتحدة
الأمريكية متغرية ك�ألوان احلرباء وال�سيما
اليوم حيث تروج وا�شنطن بوجود توترات يف
عالقاتها مع رو�سيا ومع حليفها الرتكي الذي
ن�سج م��ن ه��ذه ال��ت��وت��رات واخل�لاف��ات قناعا
خيوطه م��ن الأك��اذي��ب التلمودية ،وحاليا
يجتهد الأمريكي لت�أخري معركة �إدلب فقد �أربكت
ا�ستعدادات وحت�ضريات اجلي�ش العربي ال�سوري
للبدء مبعركة ال�شمال احللف ال�صهيو �أمريكي ومعه
بالطبع التابع الرتكي فعمد �إىل تنفيذ �سيا�سة زرع
عرائ�ش اخل��وف يف نفو�س املجتمع ال�سوري عرب
تبني جتديد ا�ستخدام م�سرحيات الكيماوي يف
�إدل��ب متهيدا التهام اجلي�ش العربي ال�سوري بها.
وهذا مامت الك�شف عنه من قبل ال�صديق الرو�سي
الذي فند ترتيبات الثالوث ال�شيطاين معلنا و�صول
كميات من مادة غاز الكلور �إىل �إح��دى قرى ج�سر
ال�شغور الذي ت�سيطر عليها التنظيمات الإرهابية
مع عدد من �شخو�ص املخابرات الربيطانية وهذا
ما ي�سقط العديد من �أقنعة �أردوغان �إذ �أنه هو من
�سهل و�صول هذه الكميات من الكلور يف تبعية مطلقة
ما بينه وبني الأمريكي والذي تفيد ت�صريحات ما
فوق الطاولة بوجود خالف حاد ن�ش�أ فيما بينهما
يف حني �أن العمل ما حتت الطاولة م�ستمر بدليل
تزويد الواهم الرتكي بطائرات مروحية لتك�شف
هذه الطائرات ت�صنع اخلالف واالختالف �إعالميا
لتزداد بيادر الكذب نفاقا  ..ثم �أن التحذيرات
الأم��ري��ك��ي��ة ت��ه��دف جلعل املنطقة ككل وخا�صة
�سورية تعي�ش حالة من الهلع يف حال �أقدم اجلي�ش
العربي ال�سوري على حترير ادلب وهذا ما يجزم
ب�أن �سيا�سة وا�شنطن املتبعة حيال ق�ضايا املنطقة
تفقد �أوراقها �شيئا ف�شيئا لذا عمدت �إىل ا�ستخدام
�سيا�سة التهويل بني مفا�صل م�شاهد الأح��داث يف
املنطقة علما �أن مدلهمات ا�ستخدام م�سرحيات
الكيماوي التي نفذت بوا�سطة فربكات و�أكاذيب
كانت حتى الآن  /9/ونفذت بذريعتها وا�شنطن
 /6/اعتداءات مبا�شرة على املدن ال�سورية ومواقع
للجي�ش ال�سوري .
�إن حت�����ض�يرات وا���س��ت��ع��دادات اجلي�ش ال�سوري
ل��ت��ح��ري��ر حم��اف��ظ��ة ادل����ب م���ن ك���ل التنظيمات
الإرهابية يو�ضح �إىل حد بعيد �أن م�شهد الأحداث

يف �سورية يقرتب وبخطا مت�سارعة من تطهري كل
الأر����ض ال�سورية من رج�س الإره���اب ،لذلك نرى
هذا احلراك املحموم من قبل الأمريكي والفرن�سي
والربيطاين والتلويح بالعدوان �صراحة وبذرائع
خمتلفة منها م�سرحية الكيماوي ليبقى الو�ضع
يف املنطقة مفتوحا على كل االحتماالت وعلى كل
خيارات الثالوث ال�شيطاين امل�ستمرة عدوانيته منذ
زمن جتاوز �سبع ال�سنوات بوا�سطة ا�ستخدام �أ�ساليب
وو�سائل عدوانية ق��ذرة تتناق�ض م��ع ال�شرعية
الدولية.
�صحيح �أن م�شاهد الأحداث الدولية والإقليمية
وافتعاالتها املت�سارعة اجتاهاتها نحو الهاوية ولكن
كل هذا االفتعال ال�شيطاين امللغم بالتلويح الأمريكي
ب�شن عدوان جديد ي�ستهدف عدد من املدن ال�سورية
ومواقع للجي�ش ال�سوري خا�صة يف ال�شمال هو �ضمن
خرائط توقعات املجتمع ال�سوري الواثق بقدرة
جي�شه و�أ�صدقائه على ك�سر كل عدوان �سواء كان
�أمريكيا �أم فرن�سيا وبريطانيا رغم �أن م�شهد ت�سارع
الأح���داث مييل نحو الت�صعيد وه��ذا م��ا يحد من
غوغائية احللف ال�صهيو �أمريكي وغطر�سته لي�س
يف املنطقة فقط بل يف العامل �أجمع .
م��ا ي��ج��ري يف �إدل���ب وم��ا حولها وم��ا ي��خ��رج من
ارت���دادات وت�صريحات حولها ي�شي ب���أن �أحداثا
ج�ساما تنتظر ه��ذه املحافظة ،فاحللف ال�صهيو
�أمريكي يحاول جاهدا و�ضع العراقيل واملحاذير
�أم��ام تقدم اجلي�ش العربي ال�سوري امل�صمم على
ح�سم املعركة مهما ارتفعت �أ�صوات طبول احلرب
..وما ت�شهده ال�ساحة ال�سورية لي�س عاديا يف تاريخ
ال�صراعات و�إمنا هو حتول يف العمق لر�سم موازين
�سيا�سية واقت�صادية لقوى �إقليمية ودولية باتت
تتو�ضح �صورها �شيئا ف�شيئا مع كل انت�صار ي�سارع
اخلطا نحو االنت�صار الكبري ل�صالح حلف املقاومة
و�أ���ص��دق��ائ��ه  ..وك��ل ذل��ك ي��ج��ري على �إي��ق��اع��ات
ال�صمود الأ�سطوري ل�سورية بكل مكوناتها � /شعبا
وجي�شا وقيادة  /ما ي�ؤكد �أن الدماء ال�سورية  /مل
ولن تذهب �إىل �شوطىء الن�سيان � /ستحفظ ل�سورية
مكانتها التي تليق بها يف العامل اجلديد الذي يتكون
بف�ضل هذه الدماء الطاهرة وير�سخ �صورتها كبلد
ميتلك ر�سالة عناوينها املحبة وال�سالم
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" حلم لم يتح ّقق "
• د.عي�سى ال�ش ّما�س
ك������لّ �����ش����يء يف
غ����رف����ة ال�������ش���اب
 /ع����م����اد  /غ�ير
ع������ادي؛ ���س��ري��ره،
ك��ت��ب��ه ،م�لاب�����س��ه،
وحتى هو نف�سه ..
�أج��ال بنظره يف ك��لّ ما
حت�س�س نف�سه ليت�أكّد من
حولهّ ،
وجودها ،ولكن من دون جدوى.
ي�صل
�شي ثمني فلم ّ
بحث عن ْ
�إل��ي��ه؛ ح���اول ترتيب �سريره
ومالب�سه فلم يفلح.
التج�أ �إىل التفكري مت�سائ ً
ال:
ملاذا ،وكيف حدث ما حدث؟ �أين
�أنا ،و�أين مكاين يف هذه الغرفة
املتوا�ضعة ؟ �س�أل وت�ساءل ،ولكن
عبث ًا ومن دون جواب.
�إذاً ،م��اذا عليه �أن يفعل ؟
البحث ال ج���دوى ،التفكري ال
ج���دوى؛ مل ي��ب َ��ق �إ ّ
ال ال��ه��روب،
وهو الإن�سان الذي ال ي�ست�سلم
للف�شل ،وال يخ�ضع ل��ه ،ولكنّه
امل����رة رغ��م�� ًا عنه،
ف�شل ه���ذه
ّ
و���س��ي��ج ّ��رب �أ���س��ل��وب ال��ه��روب
لتيخلّ�ص من معاناته.
تذكّر �أمثلة �شعبية كثرية
عن الهروب ،ت�شيد به وت�صفه
باملنقذ يف ك��ث�ير م��ن امل��واق��ف
ال�صعبة (الهروب ثلثا املراجل)
 .وم��ع ع��دم قناعته بالهروب
كو�سيلة للنجاة واخلال�ص ،لأنّه
�أ�سلوب اجلبناء وال�ضعفاء ،وهو
قرر العمل به .
لي�س منهمّ ،
�إىل �أين الهروب؟ �إىل خارج
الغرفة ،ال ل ّأن ال�سري يف ال�شارع
يف م��ث��ل ه���ذا ال��وق��ت وه��ك��ذا
حالة ،يثري الده�شة والت�سا�ؤل،
يعر�ض نف�سه
وهو ال يريد �أن ّ
لذلك؛ �إذ ًا ال �سبيل �أف�ضل من
البقاء يف الغرفة ،والهروب منها
و�إليها ..وهناك ما هو �أجنع من
الهروب� ،إنّه النوم� ،أجل النوم،
لقد وجدتها !..
ت��ذكّ��ر �أن ال�سرير قدمي
وي�صدر �أ�صوات ًا مزعجة تقلق
النائم وحتول بينه وبني النوم
العميق ،ول��ك��ن ال م��ف ّ��ر منه .
تل ّم�س ط��ري��ق��ه �إىل ال�سرير
و�ألقى بج�سده عليه ،متجاه ً
ال
ك��لّ م��ا ح��ول��ه� ،أط��ب��ق �أجفانه
بق ّوة وتظاهر بالنوم � .شعر �أن
ال�سرير يتحرك ويتح ّول �إىل
زورق يف البحر ،اعرتاه اخلوف
لأ ّن��ه ال يجيد الإبحار  .حاول
�إي��ق��اف��ه ولكنه ف�شل ،وح��اول
�أن ي�صحو فلم ي�ستطع ،وتابع
الزورق يف الإبحار .

ا�ست�سلم عماد
للواقع وراح يحلم،
ف�����ش��ع��ر ب���ارت���ي���اح ؛
�آه ! ..ي���ا ل��ه��ا من
رحلة قا�سية ولكنّها
ممتعة .ويف حلظة
ّ
متوقعة� ،أط��لّ
غري
وج���ه حبيبته ح��امل��ا ا�صطدم
ال��زورق مبوجة عالية غمرته
وبلّلت �أطراف �شعره باملاء املالح،
مما ر�أى ،ومل يجد كلمة
فده�ش ّ
واحدة يقولها حلبيبته .
اقرتبت احلبيبة منه و�ألقت
حت ّيتها ،فلم ي��ر ّد لها التح ّية،
اقرتبت �أك�ثر ف�أكرث ،الت�صقت
به وعانقته؛ �أمطرته بالقبالت،
فلم يبدِ حراك ًا وك�أنّه قطعة من
حدثته و�س�ألته معاتبة
جليد ّ .
 :مل���اذا قطعت االت�����ص��ال ب��ي؟
فلم يجب ..ع��ق��دت حاجبيها
و�صرخت  :ابتعد عني ،ودفعته
وه����ي ت��ن��ظ��ر �إل���ي���ه ب�شفقة
وا�سرتحام .
مل مت���� ِ���ض ب�����ض��ع دق��ائ��ق
حتى ع��ادت احلبيبة ،ط ّوقته
بذراعيها وداعبت �أطراف �شعره
ب�أناملها الناعمة ؛ طبعت قبلة
ح��ارة على عنقه ،فلم ت�ثره �أو
ّ
حترك ذ ّرة من م�شاعره جتاهها،
ما زال قطعة من اجلليد ..
فاحمر
مل تعجبها حالته،
ّ
وج��ه��ه��ا وارت��ف��ع��ت ح��رارت��ه��ا؛
دم���دم���ت ب�����ض��ع ك��ل��م��ات وب��ك��ت
مب���رارة ،بكت حتى الثمالة ؛
تدحرجت حبيبات من دموعها
على �صدره العاري ،كانت حرارة
دم��وع��ه��ا ع��ال��ي��ة ل���درج���ة مل
ي�ستطع حت ّملها ،ف��ذاب الركام
اجل��ل��ي��دي وحت��� ّول �إىل بركان
ث��ائ��ر م��ن ال��ع��واط��ف وامل�شاعر
اجل ّيا�شة.
ن��ظ��ر ع��م��اد �إىل حبيبته
واب��ت�����س��م ل��ه��ا ،م�����س��ح دم��وع��ه��ا
وط ّوقها والت�صق بها ؛ �أبحرا
مع ًا يف رحلة طويلة حتى كادا
�أن يغرقا .وف��ج���أة ،ه��رب املوج
من �أمامهما وه��د�أ البحر ،وعاد
ال�سرير �إىل مكانه يف الغرفة،
وغاب وجه احلبيبة .
���ص��ح��ا ع��م��اد م���ن ح��ل��م��ه،
نظر حوله فما زال ك��لّ �شيء
يف الغرفة على حاله ،وما زال
ينتظر ع���ودة حبيبته التي
مدة .
افتقدها منذ ّ

• حنان دروي�ش

مَقبرَتان

َّ��ا���س يف ًذ َ
�����ص��ب��اح،
ك���انَ ال��ن ُ
ل����ك ال َّ
ُ
يتحدَّ ثون ِب َن َه ٍم عجيب،
ين�شرونَ
الأخبا َر ِتباع ًا ،يتبادلو َنها يف �أثناءِ
وخ َ
جتمعا ِتهم املبكِّرة.
ري ِهمِ ،
َ�س ِ
�لال ُّ
ُ
أه��م ه��ذه الأخ��ب��ا ْر ،ه�� َو م��وت احلاج
� ُّ
ْ
يعرفُ ،ر�ضوان
ُر�ضوان ،و َم ْ��ن ِمنَّا ال
ال�صغرية
حفّار القبو ِر الوحيد يف املدينة َّ
ن�صف قرنٍ من الزَّمن.
على مدى ِ
َ
َ
املا�ضية يعدو
الليلة
قال بع�ض العابرين �إ َّن ُهم ر�أو ُه
ٍّ
م�سرع ًا َو ِج ًال ،عينا ُه جمنونتان ب َو ْه ٍم ُخرافيِ على غري
ٌ
نتائج �أغرب.
غريبة حدثت� ،أ َّدت �إىل
عاد ِته� .أمو ٌر
َ
لدفن
ق�ص ْدنا املَقربة
أم�سية
ِ
ففي � ٍ
ِ
��زاجَ ،
متباينة امل ْ
�سافر
� ٍ
أحد ال ُغرباءَ ...ف َق ْد �سا َف َر الإ�سكافيِ ّ ِ ،مث َل َما ُت ُ
َ
� ُ
الب�شر ُك َّل يوم .فارق َنا بهدوءٍ  ،لمَ ْ يُثرِ مو ُته � َّأي
آالف
ِ
َ
َ
ً
ً
تنفُ�سه ُحزن،
�ضجة ،عا�ش غريبا ،ومات غريبا ...
ٍ
ُ
فتات �ألمَ  ...ر� ُأ�سه ُمنك ٌ
وطعامه ُ
َّ�سة با�س ِتمرار ،اعتا َدت
َ
الم�سة �أقدا ِم الآخرين.
االنحناءة ،و ُم
َ
ال�ساحة العا َّمة َ
م�شينا بجناز ِته ،را َف َقه � ُ
أهل
مِ��نَ َّ
ُقاقه ،والأز َّقة املجاورة� ...أوالدٌ �صغار له ،وزوج ُته
ز ِ
ُي ِطلُّ ال َقهر ِمن عينيها �صامتاً.
نادى ٌ
عهود:
�شيخ بوقا ٍر َم ٍ
وترحموا عليه ...
اقر�أوا الفاحتة،
ّ
ُ
أدعية والب�س َمالت� ،أ َّما
ارتف َعت �
الرجال بال ِ
أ�صوات ِّ
خب ُمف َت َعلٍ كنَّ َي ْن َت ِح نْ َ
ب ويت�ص َّرفن.
النِّ�ساء ففي َ�ص ٍ
َ
��ظُّ
��ب،
ك
��و
مل
ا
��ف
ل
��
خ
��ر
��س
�
��
ي
ر
��و
ه
��
ل
ا
��ات
ِ َ ِ ْ نَ
وع��ج��ائ ٌ��ز م��ق�� َّو� َ��س ِ
ِ
�ستط ْعن نقل �أقدامهِن.
فات عنه ،بالكا ِد َي ِ
متخ ِّل ٍ
�شيء ما ُي�شبه ِّ
ال�ضيق� ،أح�س�س ُته و�أن��ا �أرى املقربة
ٌ
بق�سميها  ...الأ َّول لنا ،وال�� َّث��اين ل ُوجهاءِ و�أث ِ��ري��اء
البلدة .كثري ًا ما عار�ض َّ
ال�شباب املُثقَّف ،مو�ضوع
رئي�س البلد َّية:
يجيب
الف�صل ،وكثري ًا ما كان
ُ
ُ
�إنَّ املقرب َة �س ُتلغى ع َّما قريب ،و�س ُتن َقل بعيد ًا عن
واجهة املدينة ،ل ُيقا َم مكانها مدر�سة وحديقة ،و�أبنية
�أخرى.
ً
مر ْرنا
بهدوءٍ وبطءٍ � ،أنزلنا النَّع�ش� ،أرحناه �أر�ضا َ ...
بعيو ِننا على ج�سد الغريب� ،صعد ج�سده يف معابر
نفو�سنا� ،س ِّيد ًا كبري ًا هو املوت.
لمَ ْ يكد مي�ضي ٌ
وقت قليل �أم�ضيناه با�ستطالع املكان،
حتَّى كان الليل قد غلَّفنا جميع ًا  ...مل �أ�ستطع حينها
أرجل ،وقامة
غابة
ب�صر �شيئ ًا� ،سوى
�أن �أُ ِ
ٍ
ٍ
كثيفة ِمن ال ُ
رجلٍ عرفتُ فيه حفّا َر القبور.
كانَ ُ
يدير
�شديدة ِمن �أ ْم ِره،
حرية
يقف مرتاب ًا ،ويف
ٍ
ٍ
ُ
ر� َأ�سه نحو اليمني ،ونحو ِّ
ال�شمال ،يفتح حدقتي عينيه
ي�صلح مثوىً للإ�سكايفّ
لج الظُّ لمةُ ،مفتّ�شا عن مكان
ُ
يف ّ
ُ
إ�ضاعة الوقت
املِ�سكني ،لكنَّه مل َي ْح َظ على �ضا َّلته ،و�
تعط �أ ّي َة نتيجة ،وحماوال ُته مع ِ�سواه �أ�شرفت على
مل ِ
احرتت ،وت�ساءلتُ ُ ،
ُ
وقلْت:
الف�شل ...
ملاذا مل يحفروا القرب قبل وهلة ،ومل يج ّهزوه ُمنذ
َّ
الظهرية؟.
�شاركني الواقفون ت�سا�ؤيل وحريتي ،لكنَّ � ً
إجابة
ً
وا�ضحة مل يوافنا بها �أحد.
ب�صوت �شقَّ ُجمو َع النَّا�س ،خماطب ًا
�شخ�ص
ب��اد َر
ٍ
ٌ
احلفّار:
ٌ
اتجَّ��هْ �إىل املقربة الأخ��رى ،فهي رحبة ،ووا�سعة،
ولي�س يف ذلك من جرمية ُتر َت َكب.
ارتطمت ُ
اجلملة بر�أ�س العجوز ،ارتطام احلجر
بزجاج ،لكنَّه جتاهل ما �سمع ،متابع ًا البحث هُ نا،
فانو�س �صغري يحمله.
وهُ ناك ،ي�ساعده يف ذلك
ٌ
أح�ست بامللل ...
النَّا�س التي �أعياها ال��وق��وفَّ � ،
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َّ
مكتظة بالقبور ،وال �سبيل للحلّ ِ�سوى
فالأر�ض
الذي ارت�آه ال َّرجل ُ
منذ قليل.
فلنذهب �إىل الق�سم الآخر.
ٌ
أ�صوات متداخلة.
َع َلتْ �
ال�صعوبة
ك��ان تنفيذ ما يقولون غاية يف ُّ
ِّ
يجر�ؤ يف حياته كلها،
بالنِّ�سبة �إليه ،فهو لمَ ْ ُ
على فعل �شيءٍ من هذا ...لكنَّ احل�صا َر املحكم
حوله ،وت�أخُّ ر الوقت ،بالإ�ضافة �إىل �ضجر امل�ش ِّيعني،
ومتلملهم ،فر�ض عليه �أمراً ،ال يرغب به على الإطالق.
جر قدميه
اتجَّ هَ مع الآخرين �صوب املقربة ال َّثانيةّ ،
�إىل هناك ،وهو يف غاية االرتباك ،القلق يق ِّيد يديه،
بينما عيناه اخلبريتان ،ال تلبثان تلوبان ،لعلَّهما
ٌ
ٌ
�ضخمة
�شاهدة
م�ساحة تكون منا�سبة.
حتظيان على
ٍ
تنظر �إليه �شذراً ،وهو يحاول مبا�شرة العمل� ،أعلى،
�أ�سفل� ،أ�سفل �أعلى  ...حركات الف�أ�س امل�ضطربة
�صنعت حفرة .حفرة �صغرية �أجنزها احلاج ر�ضوان
بعد جهد جهيدُ ،ث َ��م تو َّقف يلتقط بقايا �أنفا�سه.
وا�صل �إح�سا�س اخلوف والزَّحف �إىل قلبه و�أع�صابه،
وجود يف
تعجب حلالته ،فكلمة خوف ،مل يكن لها � ُّأي
ٍ
ّ
قامو�س تاريخه.
لقد �أم�ضى عمره قا�سم ًا م�شرتك ًا بني املقربتني ،يدفن
بكاء وعوي ًال
له�ؤالء ،وه�ؤالء  ...حتَّى َغدَ ت �أيا َمه كلَّها ً
ً
م�صبوغة باالحمِرار.
ومق ًال
ال�صعبة،
عندما قارب احلفَّار االنتهاء من مه َّمته َّ
وق��ام ب�إجناز حفر القرب ،و�ضع الف�أ�س �إىل جانبه،
وانحنى ي�سوي الترُّ اب  ...هذا الترُّ اب الذي يحت�ضن
ي�ضمهم �إل��ي��ه ،ي��ذوب فيهم،
��ب،
ز َّوا َره بحنانٍ غ��ري ٍ
ُّ
ع�شق � ٌ
ويذوبون فيهٌ .
ٌ
و�صمت
أبدي،
وحب � ّ
أزيل بينهمٌّ ،
ٌ
عميق ،عميق.
ُ
��تَ
� ُّأي ع��م��لٍ �شائن ارت��ك��ب ي��ا ه���ذا ،و�أ َّي����ة فداحة
اقرتفت؟ ...ملاذا ُتنقِّب علينا �أعتاب م�ساكننا؟...
البدَّ �أنَّك ُج ِننْت ،و�أنَّ ال ُعمر قد �أ َّثر على رجاحة
عقلك.
أ�صوات �ضعيفة تت�س َّر ُب �إليه مِنَ العمق� ،إنَّه
�صدى �
ٍ
َي�سم ُعها ...ي�سمعها متام ًا .الح َقته ال َّرع�شة ،ج َّمدت
مل الفناءِ
�أط��راف��ه ،ق َّو�ست َ
ظهره ،حملتْه �إىل ع��وا ِ
املحتوم.
اترك ما بيدك وارحل ،وال تعد
ارحلْ على ال َفورُ .
�إىل مثل فعلتك بعدَ هذا �أبداً.
َ
نف�سه.
تكذيب
��اول
انتف�ض يف وقفته ...ح
لكنَّ
ً
أرجحة بني اخلفوت تار ًة،
الأ�صوات ازدادت و�ضوحا مت�
ً
جلجلة قو َّية
واالرتفاع تار ًة �أخرى ...لتغدو بعد ذلك
�صوت
وت�ص ُّم �أذنيه عن � ِّأي
ٍ
ت�أتيه من العامل الآخ��رُ ،
�آخر.
ارحلْ  ..ارحلْ  ..ارحلْ ...
ً
ثقيلة ج��داً ...لكنَّها يف
رفع قدمه ،كانت ثقيلة،
النِّهاية حت َّركت ،بعد �أن حت َّرك فيه جنون الغريق
�إىل النجاة .القدم �صنعت خطو ًة ،خطوتني ،ثالث...
ه�ستريية .رك�ض العجو ُز
��زات
ٍ
اخل��ط��وات �صارت ق��ف ٍ
ال�سنني َخ َلتْ .
م
ع�شرات
إىل
ك�شاب عاد به الزَّمان �
ِنَ
ٍ
ٍّ
ِّ
َ�شقَّ ُج��م��و َع النَّا�س .اندفع ككتلة ِم ْ��ن رع��ب .جتاوز
حدود املقربة .قطع َّ
ب امل�سافات ...وكم
ال�شوارعَ .ع رَ َ
كانت طويلة بالنِّ�سبة �إليه.
ُ
اند�س يف فرا�شه ...احل َّمى تالحقه
حني و�صل دا َره،
َّ
والق�شعريرة تناو�ش ج�سمه ،وامل�لاءة البي�ضاء التي
بارد له فيما بعد.
غطُّ وه بها ،حت َّولت �إىل كفن ٍ
ال�س�ؤال الذي ما زال يحيرِّ ُ ين حتى الآن:
ُّ
ترى ...يف � ِّأي املقربتني ُد ِفن احلاج ُر�ضوان؟

8
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ماذا يقول
المولَّه؟!

•عبد الرزاق معروف

ال لن تمت
يف الذكرى ال�سابعة ع�شرة لرحيل
القائد امل�ؤ�س�س حافظ الأ�سد

1ـ َمن غريها حلب اجلميلة �أنعمت ؟
فتكلم احلب اجلميل  ..و�أنعمــــا
حب داللها
2ـ ف�أنا املولّه  ..ما �أَ َّ
و �أنااملدلّه  ..ما � َأحنَّ ..و �أكرما !..
3ـ قولوا لها� :إين على �أبوابها
عانقت �أطياف القدامى احل َّومــــــا
ً
�صريعة
نف�س مالك قد هويتِ
4ـ ور�أيت فيهم كربياء ما انحنت
يا ُ
ملّا ُفجعتِ ب�أفدح الأرزاءِ
يوم ًا  ..لت�أخذ من خ�سي�س مغنمـــا
كوكب الأم�س الذي
غاب فينا
قد َ
5ـ ال�شعر كان جمنّح ًا ..و ال�سحر كان
ُ
كلَّ
قد فاق
مناقب الر�ؤ�ساءِ
مرنّحا  ..و احلب كان منغّما
ِ
جم َع الف�ضائل يف �شمائل خَ َلفهِ
6ـ و القلعة ال�شماء  ..دالية النجوم
�صن َع الفخا َر بعزةٍ و�إباء
متدّ فوق النا�س ظ ً
ال منعمــــــا
ُرحماك حافظ قد بكنت عيوننا
7ـ �صلّت ملوالها ف�أوالها العلى
خرج دماءِ
ف�إذا اعتلت �صلى الزمان و�سلّما
دمع ًا �سخي ًا منه ُ
َ
فروحك حافظ ًا
�إن غبت يف ج�سدٍ
8ـ قالت لها الأيام  :هيت  ..فجاءت
�ستظلُّ ت�شرقُ من ربا العلياء
الأحالم غري ملث ٍّم  ..و ملثًّمـــــا 		
َ
ٌ
ذكراك
عاطرة وفِع ُلك ماجدٌ
9ـ �أما �أنا ..فالقلب كان متيم ًا
ولأنتَ ُ
ن�سل الأمةِ العرباءِ
بلقائها  ..و اجلرح كان ملعثمـــا
كلّ
مل قد نعتْك فقيدّ ها
العوا
10ـ ماذا يقول احلر يف بلوائه ؟
ِ
يف �أمة ذلّت  ..و لكن بعدما !		 ..
من حيث �إنّك �س ّيد النبالءِ
يا �أيها الأ�سد امل�سجى �صامت ًا
احللبي جنم �شارد!
11ـ مواله
ّ
َ
ُ
دلك
اجلالل وهيبة الإغ�ضاءِ
كح�سامه  ..ندب الطلول..و خ َّيما
العظيم وما �سواك بغريها
�أنت
12ـ مل �أدر َمن �أهديه باقة غربتي
ُ
ً
�صفة رقتْ تعلو على العظماء
حتت الرباقع  :جمرم ًا �أم حمرما
يا �صانع التاريخ جمد ًا خالد ًا
13ـ احل�سن يف تلك الوجوه منمنم
أحرف بي�ضاء
وعلى املطامع قلت :كان منمنما
كم قد كتبت ب� ٍ
�إن العزاء لفي حبيب عيوننا
14ـ ف�إذا برقت ف�إن وعدي ناجز
لكنّها الأحالم �صارت عقّمــــــــا
(ب�شار) �صاحب عزةٍ وم�ضاءِ
حافظ
من بعدِ والد ِه امل�ؤ�س�س
15ـ هل غادر ال�شعراء حلما �آخرا
ٍ
َ
َ
عانى فنون القهر..ثم حتطما !..
نُزجي املحبة
حم�ض كلِّ وفاءِ
16ـ و ال�شاعر امللحاح يف �أحالمه
ماذا ر�أى و�سط الزحام ف�أحجما ؟
17ـ والذابالت البي�ض من �آماله
عط�شى على وم�ض احل�ضي�ض..و �ص ّوما
18ـويل الغرير على احل�صري..مدّ جن ًا
�أغروه بالأحالم حتى �أٌتخمـــــــــــــا
اخل�صي لكي يرى
19ـ عاج ال�شقي على
ّ
بـائ�س
عـرافـة ٌ  قـالتْ    زمانـُك
ُ
بع�ض العزاء  ..فقال  :كنت من َّعما
وداح�س
ت�سرح يف مداه
غرباء
ُ
ُ
ُ
20ـ لياله راق�صة  ..ف�أين عيونه
قي�س لري�ضى حظه � ..أو يندمــــــــــا
يب�ستْ جذو ُر ال�ضوء يف جنباته
21ـ ما �أوجع احلق الغريب ب�أهله !
وا�ستنبتَ العتمات ٌ
دام�س
ِجهل
ُ
حتى ر�أى طفل احلجارة  ..فاحتمى
22ـ النخوة العرباء يف �أطفالها
و الأخوة الأعداء ظلوا مثلمـــــــــــــا
انظر ففي الآفاق غربانُ الدجى
ْ
23ـ �شمخت جراحي يف مالعب عزها
راج�س
أفق
و�صدى النعيق بكلّ � ٍ
ُ
ووعدتها �أن ال �أداهن جمرمـــــــا
ُرجع احلقَّ
ال�سليب حداثة
َ
24ـ هل ت ُ
يتقاطرون كما اجلراد ،عديدهم
ً
؟!..
مبهما
ا
�شعر
الهذيان
أول
�
تت
ب�ساب�س
و�ضج
�ضاقتْ بهم بيدٌ
ّ
ُ
25ـ �إن احلداثة يف �سيوفك فانتمي
و دعي لت�شقيق الكالم ملثّما
منظر
أقبح
ٍ
وعلى حلاهم ْ
وهي � ُ
26ـ فحداثة “الدوالر” ظلّت م�أثما
ياب�س
أكلح
عفنٌ من التاريخ ُ � 
ُ
و حداثة الأحرار �صارت مغرما
27ـ �شتان بني مقاول مزج الدماء
عاثوا ف�ساد ًا يف البالد ودنّ�سوا
بك�أ�سه  ..ومقاوم نزف الدما
وكنائ�س
ما قدّ �سته م�ساجدٌ
ُ
�شهباء عمرك يف الوغى ..فتقدمي
28ـ
ُ
كوين العظيم :مقدِّ ما  ..ومقدَّ ما
ً
مدامة
ري الدماء
ما ا�ستعذبوا غ َ
29ـ هلل �سيفــــــــك ما �أحق بيانـــــه
آن�س
هي عندهم ِن ْع َم ال�شراب ال ُ
هلل عمــــــرك ما �أعز ..و �أحلما

•حكمت فرح

عـفـن مـن الـتـاريخ

•اليا�س قطريب

َر ُّد جَ ميــل
•�صالح حممود �سلمان
ــن َيترَ هَّ ُ
ــــل
يف َز َم ٍ
َ
يوط نا�صلةٍ
مثل ُخ ٍ
لباب
يف َع ْين َْي ِج ْ
ما �أَك َ
رث ما يَحدُ ُث
واحدُ هم يف َمدر�سةِ القريةِ
�أن َيتعل ََّم ِ
باملَ ّجـانِ
ُيرت ُِّل �آياتِ القر�آنِ و َيحف َُظها،
و ُير ِّد ُد �أَ�شعا َر املُتن ّبي ونـزا َر
ب�سي
وعنرت َة ال َع ِّ
ابن ا َ
خللدونِ ،
وفكر ِ
َ
َي ُحـلُّ َم َ
�سائل يف الفيزياءِ ،
لـم ا َ
جل ْب ِـر
وعِ ِ
و َي َ
ال�شقراء ُ�سعا َد،
ع�شقُ جار َته
َ
دفتــر ِه
فري�سمها يف
ِ
ُ
بالقلم الـوا ِر ْف
ِ
ود اجلامعةَ
ــر ُ
م ِْن َب ْعــدُ َ ،ي ُ
َ
ِّ
احلظ
ل ُي�ص ِب َح (دكتوراً) مثل َ�سعيدِ
ابن الأُ�ستاذِ.
َو�سيم ِ
َ
ولكنَّ اجلام َع كانَ الأقوى
َيدعو ُه َ
ب�شهدٍ َيتقطَّ ُر
من �أَنغـا ِم �أَذانٍ ،
ــف
واج ْ
جيء �سريع ًا بفـ�ؤادٍ ِ
ف َي ُ
و َل َ
�سوف ُي َب ْ�سم ُِل،
ُي ْ�صغي َم�أخوذ ًا بخُ �شو ٍع َّ
الراب�ض
يخ
ِ
لل�ش ِ
ِحراب
يف امل
ْ
و�س َي ْجني من لحِ يتِهِ
َ
ماء،
�ص
ع
ر
ِمـا
ث
ع
أنوا
� َ
ٍ َ ْ َ
ف ُيط ِلقُ لحِ ي َتهُ ،
قرب حاويةٍ ،
ُيلقي ،يف �أَ ِ
ما كانَ َتعلَّ َمهُ من َق ْب ُ
ـــل،
و َيح ُل ُم با َ
جلنَّةِ خَ
�ضراء
َ
ُ
ني الأبهى والأَ�شهى
وباحلـو ِر ال ِع ِ
بـاب.
من � ِّأي ُ�سعادٍ َو َر ْ
و�س َين�سى َدف َ
ردي،
رت ُه ال َو َّ
الر�سم،
ُفنـونَ
ِ
الألوانَ ،
َ
اجلامعة،
خلف ا َ
َ
الراك�ض َ
لأحال ِم
ِ�صبا ُه
َّ
قراء ُ�سعا َد،
ال�ش َ
وقد �صارتْ �أُ ّم ًا يف َمدر�سةِ القريةْ .
هُ َو ذاُ ،مرتدي ًا ُق َّب ً
جيء
عة
َ
�سوداءَ ،ي ُ
َ
ُ
رب ،بل �أ ْبهى،
القرية �صارت �أَك َ
َ
و�صبـا ُه
َيتَج َّو ُل يف �أنحـاءِ ُطفولتِهِ ِ
َي ُ
مب
ظاهر َح ْو َق َلةٍ
ِ
قول كالم ًا َم�شْ فوع ًا َ
ْ
جــارف.
بـو�س
وع ٍ
ُ
يف َب ْهــ ِو املَدر�سةِ احلاين كال ُب�ستانْ ،
و�صغاراً،
بناء ،كِبار ًا ِ
َيجت َم ُع الأَ ُ
الوطني
ــم
َيقفــونَ ُيح ّيونَ ال َع َل َ
َّ
بع ْي َن ْيهِ ا َ
خل ْ�ضرا َو ْي ِن،
ٌ
ثـوب َحنـانْ .
عاد �أما َم ُه ُم
ُ�س ُ
وارفة يف ِ
بتهج اللِّح َيـةْ
َت ُ
َ
َ
تراتيل
ري الأفكا ُر
فت�ص ُ
ذاك ا َ
َب ُمرتاد ًا َ
جل ْم َع،
ُيك رِّ ُ
َ�شغوفـ ًا و َم�شوق ًا،
ِبدما ٍغ نا�سِ ْف ..

الفداء

•�أحمد علي دا�ؤد
�أقول وكل �آمايل ت�شري

ب�أن الث�أر للن�صر �سفري
ويكرب يف �صغري املجد جمد
وي�صغر يف الوغى هم كبري
ويرقى للمعايل دفق حق
لعل �سبيال من �ضحى ي�سري
لأن باطل الأفعال يخبو
ولي�س له بدنيانا ظهور
قليل عطاء �أهل احلق حق
و�إن جحدوا بقولهم كثري
ودربك يف ف�ضاء ال�صدق يحبو
على وجناته طفل �صغري
رويدك ..ها هنا ترف وغيظ
ترف على جداوله الطيور
و�شوط من ذي الإح�سان يرعى
زمام القوم �إن هجعت �شرور
جنود فجرهم وطن و�شم�س
و�سيف ال�شر �شر م�ستطري
ووجه فوق �سارية ت�شظى
بزند فوق طائره يطري
ليمحو حقد من زرعوا وقادوا
�ضغائن ال جتاز وال جتري
وعاثوا يف البالد لهيب حقد
ل�شعب يف قرى النعمى خبري
وخا�ضوا �شر عادية بجيل
�سقاه اهلل من جلّى تفور
بنعماء احلياء وكل بيت
به من كل دافقة حبور
�أ�صاب بال�ؤهم �شيخ ًا وطف ً
ال
ومل ينج من احلقد ال�ضرير
وهوالكو بجي�ش من غزاة
�أغار على البالد وال جمري
�سوى تلك ال�سواعد من �أباة
و�أبطال كربكان تثور
م�ضوا يف زحمة الأنواء غوث ًا
لأجيال ولي�س لهم نظري
على احلقد امللبد يف جباه
ومكر جد يف �أر�ض متور
هم الأبطال �سرهم ب�ساح
منت فيها الغطارف والنمور
جحافل فوق �أر�ضك يا بالدي
�أ�سود والقنا ال�ضاري ينري
دروب احلق والأمل املو�شى
بقامات جتللها ال�صدور
هم الأبطال �إن كتبوا ا�ستطالوا
ب�ساح املجد �أفواج ًا تغري
ولي�س لهم �سوى الأجماد درب
ف�إما الن�صر �أو ترث القبور
جباه ًا ما ا�ستكان العزم يوم ًا
وال وهنت من العزم الن�سور
ق�ضوا �شهداء با�سم اهلل جند
و�صاغ احلق با�سمهم الب�شري
قلوا هذي احلياة �إىل حياةٍ
لدار اخللد ..رزقهم وفري
�سيكتب عن بطوالت زمان
وحتذو حذو �أبطال دهور
قامات ب�أر�ض
وي�سمو املجد
ٍ
ي�ض ّمخ جمدها �أ�سد ج�سور
و�أنت لنا �سبيل بال مالذ
و�أنت املاجد ال�سامي الغيور
فداك الروح ..مل نبخل عطاء
�إليك بطهر �أ�شواق ن�سري

شعر
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�سو�سنة من لدنه
• ميلينا مطانيو�س عي�سى
ً
�صاخبة
�أ�صفادي كانت
و�أذر ُع املرجانِ حينما
احت�ضنتني
أخ�ضر
�صبغتْ �شفقي بال
ِ
يف �أ ّول الكال ِم:
ري على ٍّ
كف
�صباح اخل ِ
ُ
الم�ستْ روحي
�أيقظتها من
�سبات م�ستحيلٍ
ٍ
ري على رجلٍ
�صباح اخل ِ
ُ
بلهاث
احتوى �ضاليل
ٍ
مقد ٍ�س
ّ
.....................
الطريق
يف جعبةِ
ِ
ٌ
هاوية
غدق و رذا ُذ
ٍ
امل�سراتِ من ِّ
كف
ُ
متت�ص ّ
عفريت
ٍ
َ
فم
لتقطف
َ
اخلال�ص من ٍ
هانئ
ٍ
.......................
ي�س�أ ُلني:
�أجيبي يا جميلتي
من �أنا؟
ٌ
مورق
خيال ٍ
لغد ٍ
ً
َ
حفنة
لينال
البحر
ي�صنع
ُ
َ
من الو�صالِ
رب ي�صو ُغ �أنوث َت ِك
�أم ح ٌ
هام�س ًا يف �أعماقِ ِك:
�إنّها رحلت ُِك الأخري ُة
ع�شتار!
...................
ني
قبل ح ٍ
احلبق
ابتاعوا يل من
ِ
ً
خ�صلة
املجنونِ

• زوات حمدو

ا�ستهلكت َ
و�أنا
ُ
كامل احلنّاءِ
موقنة
غري
ٍ
الهواء خا ٍو
� ّأن
َ
ال�صفر يبد�أُ عنده
و� ّأن
َ
حواء
ويف راحتيه تغفو
ُ
........................
ارتدائي غب�ش املاءِ لي�س
كفاية ً
�سطر
وحكايتي يف ليلِها ٌ
مفقود..مفقود
ٌ
فتلك ال�سيد ُة
عندما ر�شفتْ ح�صافتي
بدينونة حا�ضرةٍ
ٍ
�سلبتْ ما تبقى من هواه
.......................
عذر ًا لتبجحي و هرائي
ري يف نظرات ِِك
ف�إنّني �أرى الكث َ
املهيمنةِ على املكانِ
ِك املبعرث ِة يف كلِّ
وتقا�سيم ِ
مكانٍ
وعطر م�سامات ِِك املُق ّيدِ
ِ
لنزقي وظنوين
ت�ضمني هكذا
ُ
وتقب ُلني هكذا
و دون �إذن تر�صدُ زمني
حت�صدُ غنجي وتثو ُر:
�أيا حنطتي ال�سمراءَ تغنّي
ب�أنيّ حبي ُب ِك

ما الزمنُ �سواكَ !
• غامن بو حمود

منج ُلهُ
يح�صدُ �أفكاري َ
كانَ الزّ ر ُع
أرحام وطفولة
كانت � ٌ
طريق اللاّ
طريق
يف
ِ
ِ
بحجر� ..أدمنتُه� ..أد َمنَني!
أمر
ٍ
� ُّ
كنت بريئ ًا كاخلجلِ ،
ملّا ُ
غب حرير ًا يف املر�آة..
وكانَ الزّ ُ
ت�سبح يف
لأن َّك ال
ُ
الكذب..
ماءِ
ِ
حتتطب ُخطاك
الريح
لأنَّ
َ
ُ
ُ
تعرتف لر ّباتِ الو َد ِع مبا
لأن َّك
ُيف ِْر ُح َك،
مبا � ْأ�ضناك..
ما �أ�شهى �أن ال تف َه َم� ،أو تت َف َّه َم!
ما � َ
الو�س ِن،
أجمل �أن تك�سِ َر � َ
أقداح َ
حتّى ال
تحُ �صي فتا ُة �أحلانٍ َ
لك الأوجاع!
ما �أرو َع �أن َت ُ
�ص حتّى
رق َ
َت ْثق َُل ر� َأ�س اخلمر ِة يف
دن ال ّليلِ ،
ّ
الفجر بال عينني
يغدو
ُ
ُ
َ
�صبح
ي
ك
�
ؤ
م�سا ُ ُ
م�ساء!
دونَ
ْ
َ
أعظم �أن َيق َبل قا�ضي الوقتِ
ما � َ
�شهاد ًة � ..أو ال َ
يقبل �أن!..
يوم ال
ما �أرو َع �أن ت�ؤمِنَ يف ٍ
ُي�شبهُ �إ ّ
ال يو َمهُ � ،أن َّك
َ
كنتَ
املقتول ،وما �آ َمنتَ !..
ني
أخجلني ح َ
ما � َ
�ضمائر هذا
ال َت ْق َب ُل منِّي
ُ
املذبوح �صالة!.
الور ِد
ِ

داء حبيبة

يا مبحرا يف الهجر �إنك راحل
وجعي بهجرك �إن هجرك قاتل
�صدر وكم �ضاق اجلفاء بوقعه؟
�أي املعابر يف هواك �أوا�صل؟!
قلب ميوج مبده وبجزره
وجع وتزكو يف مداه قالقل
وم�ضغت دمعا بل وقهرا كلما
طافت بقلبي وال�ضمري نوازل
نظمت فيك من القوايف لوحة
تذكي ر�ؤاها يف الريا�ض عنادل
�سطرت يف ديوان قلبي �آية
رددتها �سرا و�أنت اجلاهل
وفر�شت �شعري والق�صائدجمة
عر�شا وطابت يف القلوب نوازل
ونق�شت ا�سمك يف �سجل وجوده
ولأنت فيه للحقيقة وا�صل

حب و�إن رام العواذل حمقه
كيف ال�سبيل حلفظه �أت�ساءل؟!
توجت يف هذا الزمان �أمريه
حب و�أنت على ر�ؤاه القاتل
وتطوف يف دنياك روحي �آية
دمع على خد احلبيبة نازل
هل رحت حترتف الطواف بعامل؟!
�أعيت على جمر هناك و�سائل
احلب �صاف زنبقات ثرة
فهو الربيع لو�صله �س�أحاول
عمر ويرتع�ش الن�سيم بفجره
طيف وروح يف مداه تفاعل
هذا الق�صيد �أجب نداء حبيبة
تهوى اللقاء و�إنها لتنا�ضل

هاء الدّ هر
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الدين حممد
• حميي ّ

ُ
بالهم كي ال ي�شتكي الأ ُ
مل
كفرت
ِّ
ُّــــهم
غفر ُت لل�شّ ِ
ـعر ذنبــ ًا بع�ضهُ الت ُ
ْ
واكت�شفت غدي
حملت ه ّم َي وليد ًا
ُ
ُ
ـــدم
�س ّيـانَ بعد غدي � ْأن
يهم�س النـ ّ ُ
َ
ُ
يرتاد قافلتي
وطيف النـّوى
مايل..
ُ
القـــمــم
عر جنوى بيتهُ
�أ�ساكنُ ال�شّ ِ
ُ
ال�سارياتِ غد ًا
ُ
نادمت َ
وهج احلقولِ ّ
�سري طوي ً
ــلم
ُ
ال وا�شتكى ال َك ُ
كتمت ّ
نوم دنا ال ُ
إيقاظ ُي�شعلني
يف �شبهِ ٍ
تغرتب قد ي�صدقُ ُ
ُ
ــلم
يقول :ال
احل ُ
ْ
مزّ قت َ
�شغب
خيط اجلفاءِ البكر يف ٍ
َ
�سم
ال�ص ِ
دق والنـ ّ ُ
وغامز الوجهَ لونُ ّ
ُ
أمالح قافيتي
واجتاحني
القيظ يف � ِ
ُ
غم
�صوت البيان رمى وا�صطاد ُه النـ ّ ُ
الغيب يعرفهٌ
ح�صاد
وهم�س حريف
ُ
ِ
ُ
جم
والر ُ
ما �ض َّر حريف ُ
�سياج ال�شّ ِّك ُّ
بــع يف �إربـــاكه خجــلي
تن ّبـه النـ ّ ُ
ُ
هم
جزير ُة املاءِ تاهتْ
والعطــا�ش ُ
ً
أوديــة
تقتــاد �
تط ّوعــتْ �ش ُهبــي
ُ
مي
وهـــا َم �صيفي ً
ندى �أبعــــاد ُه الدِّ ُ
ال�سباق على الإبداع ُيغرقني
ُ
ع�صر ّ
خم
الر�ؤى يف �أفقها الزّ ُ
كي ال ت�ضلَّ ّ
يف كلِّ
مفرتق كانوا رهانَ دمـــي
ٍ
غــم
الر ُ
الرهانُ ك�سيح ًا وانحنى ّ
عاد ّ
ولــه
أكواب يف ٍ
ُ�سالفهم يخــد ُع ال َ
والعـــــدم
الكـــذب
�أ ّيـــامهم يبتليها
ُ
ُ
برمــ ًا
ويهز�أ ّ
رب من �أ�سفارهم ِ
الد ُ
رمــم
ال�ص َ
بح عن �أطاللهم ُ
وت�س�أل ّ
َ
من ي�سرقُ
العي�ش من �أطفالِ حارتنا
ظـــم
يلقى الهوانَ وتعرى مثلهُ النـُّ ُ
اجلمال �سهو ً
ُ
ال يف مطالـــعها
غنـّى
العلـــم
وا�ستوطنتْ َ�سكن ًا يف مهد ِه
ُ
ت�شتو الطّ يو ُر على �أدراج مكمنِــها
وتنع�س الأحداقُ وال ُ
مي
والر ُ
ُ
أطياف ّ
هر ُت�شغلني
دمع
ِ
الك�سوف وهاء ّ
الد ِ
ُ
وت�سكب ّ
جــم
ال�ضوء يف ليالتها النـ ّ ُ
ُ
غ�ضباً
مترد
اجلرح يف �أو�صالها ِ
ُ
ّ
القلــــم
و�أبدع اللـّون يف جدرانها
ُ
ويعرف النـَّ�سر من �أ�سمائها جب ً
ُ
ال
الق�سم
احلب يف نعمائِها
طر
ُ
ّ
ويمُ ُ
ألق؟!
ماذا �أقول لهم :عن
كوكب � ٍ
ٍ
يم
�أغتاب ظلـّي �إذا ما دِي�ست ال�شـ ِّ ُ
الرياء وما �أدراك ما ن�سجوا؟
كيدُ ّ
ِمم.
كلّ التـّاللِ غفتْ وارتاحتِ اله ُ
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�شابة بعمر الحب
والقوة

قصة
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•غنوة اخلليل
انتهت رحلة اليوم ،عدت �إىل املنزل بكامل �ضعغي و�أملي ،كعادتي
ج�سدي ال�ضعيف بال �أي مر�ض ُيعرف كاد يقتلني هذه املرة� ،أمل يف
ر�أ�سي كالعادة وقلب منهك و دوار اعتدت عليه و فقر يف املقاومة
وذاك��رة �ضعيفة �إىل احل��د البعيد ال��ذي يجعلني �أ�سجل عناوين
الأماكن كي ال �أتوه كطفلة ال تعتمد على نف�سها.
مل �أزر الطبيب هذه املرة لأنني حفظت كل ما قاله و ما �سيقوله
�أنني ال �أعتني بنف�سي وال �أمنح ج�سدي ما يحتاجه ليقوى على حملي
مل �أكن �أعرف كيف �س�أمنح هذا اجل�سد النحيل قوة من روحي املنهكة
و�أنا فعال ال حول يل وال قوة � ،أرق �أو نوم متكرر على كل حال مل �أكن
يوما �أهال للنزهات و احلفالت التي ت�ستهلك نف�سي ،ال �أحد �سيقر�أ
هذا الكالم و يعتقد بعدها �أين �شابة يف عمر القوة واحلب� ،شابة يف
التا�سعة ع�شرة من عمرها ولكن حقا �أنا كذلك ل�ست عجوزا تنهي ما
تبقى من عمرها ب�أمرا�ض كثرية من الطبيعي يف بالدنا �أن تنهيها بها
وهذه ال�سمات كلها لي�ست �إال لت�سعينية بالفعل.
و بعد �أن يعرف �سيقول الكالم ذاته الذي اعتدت على �سماعه �أنني
�أدمر �شبابي و�أ�ضع نف�سي يف حمط ال�ضعف و هذا غباء مني ،ح�سنا
�أعرف هذا الكالم و�أتقبله بكل الوجع كالعادة .
�ضعف ج�سدي �أ�ضعف روح��ي بالفعل وكيف ل�شابة بعمري �أن
حت�سب كل خطوة �ستقوم بها خارج املنزل وكل �أمل �سيعانيه ج�سدها
بعد كل رحلة او م�شوار ب�سيط.
ر�أ�سي وعظامي و �صديقي دوار الر�أ�س ل�سنوات عدة كيف لهم �أن ال
يرتكوين و يزوروين كل يوم بكل دم ثقيل بال �أي ح�ساب مل�شاعري و
مظهري �أمام النا�س؟ وجهي ال�شاحب ومعدتي التي باتت ال تتقبل �إال
القليل من الطعام بكل ترف وغرور ،كل هذا و ما زال الطبيب ي�ضع
اللوم علي دون �أن يعلمني كيف �س�أقوى على ج�سدي او يقوى علي
بالفعل دون لوم ،مازال يبخل علي بخربته التي جناها على مدار
�سنوات عدة ،ومازال ال�ضعف يجني علي وج�سدي متعب منهك يعاين
ال يحتمل ،ومازالت الكتابة هي ملجئي و قوتي و مهربي الوحيد و�أنا
بالفعل �شابة بعمر احلب و القوة.

• فرا�س فائق دياب

بنت البي�ضة

هذه املوظفة غري مبالية ،لقد (�شحورت)
هو ّيتي �أثناء الت�صوير ،ماذا �س�أفعل ،حق ًا �أنا
حائر ..هل �أ�شكوها �إىل ال�س ّيد املدير� ،أم ماذا
�أفعل!؟
قال يل �صديقي (�أبو مل�سة:
 �أخرب معلمها �أبو رزوق� ..إنه مدير �صارم..لي�س عنده م��زح ،وال جمال عنده للوا�سطة� ..أنا
تقدم طلب ًا .هيا ا�ضرب
مت�أكد ..ما عليك �إال �أن ّ
احل��دي��دة وه��ي حامية ..اجل���رار بقربك� ،أ�سرع
وناولني ورقة بي�ضاء هيا..
�أناوله ورقة بي�ضاء في�أمرين:
 هيا اكتب:ً
نحيطكم علما �أن املوظفّة الآن�سة دال ..قد..
ينظر يف الورقة:
 �أرين ماذا كتبت..�إنه كالم ف��ارغ ..اكتب ا�سمها كام ً
ال ه ّيا( ..قال
دال ق���ال ..)..يا �أخ��ي �أن��ت �ضعيف ال�شخ�صية،
اكتب من جديد ..كن جريئ ًا ،ه ّيا ..اكتب ما �س�أملي
عليك:
ال�سيد املدير .ع/ط رئي�س الق�سم:
[نحيطكم علم ًا ب� ّأن الآن�سة -دالل بنت البي�ضة
قد (�شحورت) هوية العامل (حمدين �أبو خرطوم)
وتر�صد و...
عمد ًا �أو ق�صد ًا وعن �سابق �إ�صرار
ّ
يرجى �إحالتها �إىل (�أبي كلب�شة) لإجراء ما يلزم
 ..و�شكراً.
ثم �أ�ضاف:
 هيا �أ�سرع و�ضع الورقة يف الربيد.دخل �صديقي �إياد �أبو عيطة:
 ماذا هناك ؟  ..ما بالكما... امل�سكني (ت�شحورت) هويته.. �أرين:( �أف� ..أف� ..أب��و كلب�شة ،دفعة واح���دة� ..شو
قاتلي قتيل ..بت�صري ب���أرق��ى امل���ؤ���س�����س��ات� ..آل��ة
الت�صوير خربانة ..ما ذنب دالل ..عيب عليك يا
حمدين..
ام�سح هويتك م��ن (ال�����ش��ح��وار مي�شي احل���ال..
فرطوها �سرية...
 م�شورتك ممتازة يا �إياد� ..س�أغادر �إىل البيتو�أغ�سل الهوية بالغ�سالة الأوتوماتيكية.
 جمنون �أنت..ام�سحها م�سح� ..شوي �شوي(..و�شووي�ش...
ذه��ب��ت �إىل البيت يف نهاية ال����دوام ،كنت يف
ُعجالة ..وب���د�أت �أم�سح �سطح هويتي(..يا ربي
دخيلك)
لقد امنحى رقمي الوطني ،من �أين �سي�أتون يل
بالرقم .ما هذه البلية؟ ..لي�س يل �إال �أبو مل�سة،
ّ
غد ًا �س�أذهب لتبديد امل�صيبة� ..أم�ضيت ليلة ليالء
مل �أم�ضها منذ �سنوات ..قبل �صياح الديك ذهبت
�إىل امل�ؤ�س�سة ،كان �أبو مل�سة مناوب ًا� ..أ�سرعت �إليه
ما�سك ًا خ�صره :اُنظر يا �صديقي ،انظر لقد امنحى
رقمي الوطني..
 يا بني �آدم ه��ذا لي�س الرقم الوطني ..هذارقمك يف ال���ورق ..هناك بع�ض (ال�شحوار) عند
ا�سم االب وبع�ض ال�شحوار عند ا�سم االم� ..شغلة
ب�سيطة..
الرف و�س�أحل
 ناولني العلبة ال�صفراء من على ّلك هذه امل�شكلة.....
انظر يا فهمان ...انظر:

ا�سم �أمك بات وا�ضح ًا (�شر� ..شر� ..شريفة
لكن ا�سم �أبيك ممحي بع�ض ال�شيء� ،شغلة حرف،
حرفني ،على �أي حال ا�سم �أبيك معروف من دون
هوية ..ال عليك ..ال عليك..
غ��د ًا �سي�أتي اخل��ط��اط غ�سان ويحل امل�شكلة،
�ستعود هويتك مثل الفلّ ..
بدت الهوية بعد الإ�صالح غري نافعة يف �شيء،
لقد بدت خمتلفة عن بقية اله ّويات و�أنا �أدعو اهلل
�أن ي�أتي �إياد ،من امل�ؤكد �أن ح ً
ال ما عنده..
�إنه قادم ،و�أنا �أ�سرع �إليه:
أقدم طلب
 يا �إياد انظر ما �آلت �إليه هويتي ،هل � ّا�ستبدال..؟!!!
 �شوَ ،واهلل (بيلعنوا �أب��و �أب���وك) ..ق��دِّ ْم بدل�ضائع..
 ح�سن ًا �س�أعمل مب�شورتك..هوية جديدة فيها
بعد عام ونيف ح�صلت على
ٍ
كل الألوان�(،شغلة ف��لّ ) قريب ًا �س�أ�صبح م�س�ؤوالً
كبرياً ،باركوا يل ..ولكني ن�سيت ت�صويرها..
ذهبت ت��و ًا �إىل دالل بنت البي�ضة ..ناولتها
اله ّويةَ ..ب َط َحتْها يف �أعلى الآل��ة� ..أنزلت عليها
بال�شحار
الغطاء ..خرجت من الطرف الأخر مليئة
ّ
ولكنها من دون معامل ،مل �أملح فيها ا�سمي �أو ا�سم �أبي
�أو ا�سم �أ ّمي �شريفة..

نقد أدبي
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مقامات التا�سوعاء
• د .علي العبيدي
رمبا ال يكون م�ألوف ًا من وجهة نظر النقاد،
�أن يظهر �إىل واق��ع ال��ت��داول م�سمى جديد
لل�شعر ،كنوع من جن�س ال�شعر .ذلك هو م�سمى
(ال�شعر املقاوم) الذي يخت�ص ببناء ق�صيدة
التعبئة اجلماهريية و اال�ستنها�ض .ولكن
ال��واق��ع يفر�ض ذل��ك ب�سبب ت�صاعد وتائر
القهر واال�ستعباد والإرهاب واحتالل ال�شعوب
والأوطان و�سيا�سات تغيري االجتاه .والتي �أ�صبحت
جميعها ال��ي��وم واق��ع ح��ال ه��و الآخ���ر .م��ا يجعل
الثقافة ب�شكل عام وال�شعر ب�شكل خا�ص يجد له
مكانا بقوة داخ��ل ه��ذه الفو�ضى العارمة .التي
�أ�صبح الإن�سان وقود ًا لها .ولو عدنا بالذاكرة بع�ض
ال�شيء �إىل بداية ن�ش�أة ال�شعر – الع�صر اجلاهلي –
لر�أينا �أن �شك ًال من �أ�شكال ال�شعر املقاوم كان �سائد ًا
و�إن كان يبتعد كثري ًا عن مفهومه يف وقتنا احلا�ضر.
لكن فيه من املقارعة لل�سطوة وللأعراف القبلية
واخل�صومات الع�شائرية .ون�صرة املظلوم ما يجعله
حم�سوب ًا على ال�شعر املقاوم ،ولو تو�سطنا احلال
وا�ستعر�ضنا �شعر �صدر الإ�سالم والع�صرين الأموي
والعبا�سي بفرتتيه لوجدنا �شعر ًا يقارع الظلم
وال�سطوة ويعبئ النا�س �ضدهما.
�إذن فال�شعر املقاوم ال��ذي نحن ب�صدده كانت
له �أ�سا�سات لكنه مل يتبلور� ،أي مل يلتفت �إليه
النقاد ب�شكل علمي ،حتى تعاظم خطب الأحداث
وال�صراعات ال�سيا�سية يف ع�صرنا هذا .و�أ�صبحت
الق�صيدة ال�شعرية �سالح ًا بحدّ ين – ال�سلم واحلرب
– فحق لنا القول �أن بني �شعر الع�صر اجلاهلي
وما تاله من الع�صور الإ�سالمية – �صدر الإ�سالم
و الأم���وي والعبا�سي – �شعر ًا و�صل اىل ال��ذروة
يف الن�ضج من حيث اللغة وال�صورة والأ�سلوب،
ذلك هو – ال�شعر املقاوم الذي ي�ضع اليوم �أمامنا
�أمنوذج ًا مهم ًا .جدير ًا بالدرا�سة العلمية بل وحتى
الأكادميية هذا النموذج هو (مقامات التا�سوعاء)
لل�شاعر ال�سوري املتميز يف بيئته املحلية وال�سورية
ح�سن �إبراهيم �سمعون ورمبا العربية لو التفت �إىل
�شعرة النقاد املن�صفون.
ومقامات التا�سوعاء – جمموعة ح�سن �إبراهيم
�سمعون – ال�شعرية التي اختار تاجها من عنوان
�إحدى �أهم ق�صائد املجموعة .كانت بالن�سبة يل
كمتابع ل�شعره مفاجئة من حيث تقنيات البناء
�أ�سلوب ًا وتوظيف ًا و�أف��ك��ار ًا ولأين مل �أك��ن حمتك ًا
بال�شاعر من حيث العالقة االجتماعية وجهلي
لرتكيبة �شخ�صيته و�أفكاره وتطلعاته .فلي�س من
ال�سهل اعتباره �شاعر ًا عابر ًا .دون التوقف عند
حالته ال�شعرية ب�أدق تفا�صيلها.
�إ�ضمامة من ق�صائد هذه املجموعة هي (نار يف
جدائل فاطمة ،منادمة يف ليلة متوزية ،عر�س
قانا ،بال جواب� ،صراع القب�ضتني ،م�سهوذي� ،سفر
التكوين ال�سوري ،خياط القم�صان ال�شرقي ،حتية
لأب��ي ال��ه��ول ،ع�شية امل��ي�لاد يف غ��زة ،خم�سينية
املطوقة ،مر�آة اليو�سف �أفندي ،ن�ش�أة فطر ،ال�شاروخ
يواجه ال�صاروخ ،بيان مر�شح ملجل�س ال�شعب ،بني
�شاعرين ،م���أك��ول م��ذم��وم كخبز ال�شعري ،غ�ضب
احلناء ،دمع احل�سني ،و مقامات التا�سوعاء) .
�أق��ول �إ�ضمامة �شعرية قر�أتها ق��راءة درا�سة
فاح�صة ،من حيث مقومات البناء و�أفكار ال�شاعر
ح�سن �إب��راه��ي��م �سمعون ونف�سه ال�شعري ،كانت
�أوقفتني على حقيقة ثبتت �أمامي ،هو �أن ال�شاعر
ح�سن مغمو�س بهو�س كبري يف �شيئني هما – الوطن
والأم��ة – ومل يخرج كثري ًا يف معظم ق�صائده يف
ه��ذه املجموعة ع��ن تطلعات هذين ال�شاخ�صني
ال يف الأمل وال يف امل�سرات ،ما جعله �صوت ًا وطني ًا
وعروبي ًا يف الو�سط الأدبي كما تقدمه ق�صائده.
ف�شعره جاء مقاوم ًا للظلم والف�ساد وا�ستالب
الإن�سان م�ؤكد ًا على قيم احلب والرفقة والت�ضحية
بوعي .فهو ي�ستلهم التاريخ امل�ضيء قيم ًا وعطاءات،
مواكب ًا بذلك حماوالت تطوير الق�صيدة و ي�ستجلب
بنائية الن�ص م��ن خ�لال كتابته للق�صيدتني –
التفعيلة والعمودية –تارك ًا لق�صيدته االنفتاح

ع��ل��ى الأج��ن��ا���س ك��ال�����س��رد واحل����وار والتوظيف
والأ�سلوب واللغة ال�شعرية .ونف�س املطاولة ف�ضال
عن املثابات الأخرى كالإيقاع والرمز والقناع الذي
يعد �أ�سلوب ًا فني ًا ميار�سه ال�شاعر املقتدر ب�شكل
ملفت من حيث جماليته ور�صانته.
وعلى �سبيل ا�ستخدام ال�شاعر ح�سن �إبراهيم
�سمعون لق�صيدة القناع فقد مكنته قدرته ال�شعرية
على تطويع املفردة تطويع ًا مقنع ًا يف ق�صيدة (بال
جواب) التي هي ق�صيدة قناع� .إذ يقول فيها:
عات
(ما خطب حامت �أخمدت نريانه ،والريح ٍ
طي ،ثم هل تقري
�صر�صر والليل قر ،الندرة يف كاز ً
املداخن نافثات من مي��ر(مل يكن ال�شاعر قا�صد ًا
احلديث عن �شخ�صية حامت الطائي وكرمه وجوده،
بل تلب�سه ال�شاعر ليكون قناع ًا عابر ًا به بني (كاز
اليوم) و (مواقد حامت الطائي) اىل حال الأمة
وخفوت نارها و�ضعف قدرتها املادية والتعبوية.
ب�سبب قوة الهجمات ،فقناع ح�سن �إبراهيم �سمعون
هو قناع معا�صر بواقعية متفردة ،حني يتلب�س
�شخ�صية حامت الطائي ،وبذلك ف�إن ال�شاعر �أبعد
الن�ص عن املبا�شرة التي تعد اليوم وهن ًا يف بنائية
الق�صيدة
ال�����ش��يء الآخ����ر امل��ه��م يف ق�����ص��ائ��د (م��ق��ام��ات
التا�سوعاء) لل�شاعر الفنان ح�سن �إبراهيم �سمعون
 ,و�أق��ول الفنان وبقناعة� ،أنها متيزت بالرت�صيع
اللفظي املح�سوب على البالغة فقد ر�صدت الكثري
م��ن ال�صور البالغية .يف الكنايات واجلنا�سات
والطباقات.
وقد كان التكرار على م�ستوى الكلمة واجلملة
ح��ا���ض��ر ًا يف �أك�ثر م��ن ق�صيدة ،مثال ذل��ك وعلى
م�ستوى الكلمة الواحدة ،هذا التكرار الذي ورد
يف �سطر �ضمن ق�صيدة (ن��ار يف جدائل فاطمة)
والن�ص هو�( :إىل ما بعد بعد ربى الثغور) فتكرار
كلمة بعد  ..هو �شكل من �أ�شكال الرت�صيع البالغي
يف الن�ص� .أما ملاذا التكرار وما �ضرورته فقراءتنا
للق�صيدة  ..توحي ب���أن ال�شاعر ح�سن �إبراهيم
�سمعون وظف التكرار لرت�سيخ املعنى عند املتلقي
بق�صد ما يحمله املعنى من ر�سالة يرى ال�شاعر �أن
�إي�صالها �إىل املتلقي هو �ضرورة.
وامل��ل��ف��ت للنظر �أن ال�شاعر ح�سن �إب��راه��ي��م
�سمعون ا�ستخدم �إىل حد بعيد �أ�سلوب الق�ص يف
�أغلب ق�صائد املجموعة معرب ًا عن قدرته يف خلق
�شخ�صيات درامية داخ��ل م�سرح الق�صيدة وهذا
النوع من الأ�سلوب ال تتحمله �إال الق�صائد الطويلة،
التي امتلك ال�شاعر نا�صيتها .فها هو ي�سرت�سل يف
الق�ص يف ق�صيدة نختارها ك�أمنوذج يف هذا املجال
وه��ي ق�صيدة املفتتح (ن���ار يف ج��دائ��ل فاطمة)
التي و�شحها ب�إهداء اىل املقاومة اللبنانية ،وفتاة
�سورية – �سناء -فيقول:
(يف ح��ر مت���وز جت��ل��ت ف��اط��م��ة ،ن���ادت حل��را���س
ال��ب��دور ،لبى ال��رج��ال ن��داءه��ا ،وا�ستنفروا قبل
ال�سحور ،الذ الرعاة بكهفهم و تناوموا ،ولو�أدها
ن��ذروا النذور ،ق��ر�أوا التمائم ع ّزموا ،وعلى رماد
جنوبنا حرقوا البخور).
الحظ �شخ�صيات الن�ص وهي فاطمة ،احلرا�س،
ال��رج��ال ،ال��رع��اة ،ال��ن��ذور .ه��ذه ال�شخ�صيات هي
�شخ�صيات درام��ا جنح ال�شاعر عرب فن التوظيف
يف حتريكها على م�سرح الق�صيدة ،معرب ًا عن احل�س
الدرامي الذي ميتلكه يف حتوله من م�شهد �إىل �آخر.
ويورد �أي�ض ًا يف جمال البالغة ا�ستخدام ًا جمي ًال
لال�ستفهام الإن��ك��اري يف ه��ذا الن�ص من ق�صيدة
(خياط القم�صان ال�شرقي) فيقول�( :أتى القنطور
حمتج ًا يقا�ضينا بن�صفني ،ملاذا قد م�سخناه مبهر
حتت �إن�سان ،وماذا يرتدي �شرع ًا؟ (�إىل �أن يقول
(وه���ذا كيف نر�ضيه ب��دع��واه يقا�ضينا ؟(ه��ذا
اال�ستفهام الإنكاري وظفه ال�شاعر ح�سن �إبراهيم
�سمعون لتبيان خطل الأف��ك��ار التي وق��ف �ضدها
ال�شاعر ناكر ًا �ضرورتها و�شرعيتها.
مل يكن ال�شاعر ح�سن �إب��راه��ي��م يف تناوله
لهموم الوطن و الأم��ة بعيد ًا عن �صورة املزاوجة

يف الن�ص بني احلالة ال�سيا�سية املطلوب �إي�ضاحها
وبني الإطار ال�شعري اجلميل الذي ي�ستحوذ على
�أحا�سي�س وم�شاعر املتلقي ،وي�شده �إىل الق�ضية
الأ�سا�س.
فكلما توغلت بعيد ًا يف �أفكار الق�صائد وجدت
ال�شاعر ح�سن �إبراهيم �سمعون غائ�ص ًا يف �أعماق
الواقع العربي ال�سيا�سي باحث ًا عن هم من هموم
العرب م�ستخدم ًا ثروته املفردية يف ر�سم ال�صورة
امللونة للواقع العربي وب�أ�سلوب متني ر�صني �سهل
الفهم ،ميكنني �أن �أطلق عليه (ال�سهل املمتلئ)
ولي�س ال�سهل املمتنع.
ذلك جلزالة لفظه وو�ضوح معانيه وامتالئه.
لقد كنت من�شد ًا �إىل ديناميكية حم��اك��اة الهم
الوطني وال��ق��وم��ي يف ن�صو�ص ال�شاعر .يف هذه
احل��ال��ة وج��دت��ه��ا يف �أغ��ل��ب ق�����ص��ائ��د جمموعة
(مقامات التا�سوعاء) �إذ راح يتحدث ب�أ�سلوب
الق�ص الإبالغي – الإعالمي – عن �أحداث احتالل
العراق و�سرق ح�ضارته.
كمن ير�سم لوحة مل يغب عنها لون من الألوان،
ي��ق��ول يف امل��ق��ام��ة الأوىل ،ال��ت��ي حملت ع��ن��وان
(الأ�سطورة) :
} ق��ال ال����راوي :حدثنا (ك��ول��ن ب����اول) عن
(رام�سفيلد) وع��ن (ب��و���ش) الأ���ص��غ��ر ،بحديث
�أ�سنده لأبيه (بو�ش) الأكرب قال� :سمعت قدمي ًا
من ج��دي عن �أ�شياخ يف الهيكل ،ق��ال��وا :يف بابل
ثمة ر�أ���س ن��ووي� ،صنعه نبوخذ ن�صر ،والكيماوي
بخواب خب�أها �أ�شور الأول ،يطبخ �صل�صا ًال مرقوم ًا،
ٍ
والفاخوري من �سومر
ق��ال ال���راوي :و�سمعت حديث ًا �آخ��ر �أن ر�ؤو�س ًا
يانعة ،حملت ف��ك��ر ًا حربي ًا تتجول يف ال�شرق
الأو�سط تائهة ف�سنقطفها ،ولدينا ال�صور الأوىل،
وعلى ذمة من �ص ّور{
يف هذا الن�ص املقتب�س :عا�ش ال�شاعر بني �صورة
تواتر احلديث النبوي ال�شريف يف ت�سل�سل الإ�سناد
وب�ين �صورة ال�سرد ال�شعري الق�ص�صي يف ال�شعر
العربي .يف حالة مل �أعهدها بهذا اال�سرت�سال
الأمني .بال�شكل الذي يلزم ذهن املتلقي يف متابعة
الن�ص .ثم ينتقل اىل املقامة الثانية من ق�صيدة
املجموعة (مقامات التا�سوعاء) وبذات الأ�سلوب
الإخ��ب��اري يف ه��ذه الق�صيدة الإخ��ب��اري��ة .مي�ضي
ال�شاعر يف احلديث عن مالحم احتالل العراق
وتدمريه فيقول يف الأ�سطورة الثانية (اللعبة)
 ،فطغى (ج���ورج) ّ
مل ال�شذاذ ب�صيحته ،قوموا
نلعب فالأحجار ا�صطفت ملء امل�سرح ،هيا منرح،
وبثالث نقالتي ج��اء الأج��لّ ،
ك�ش ال�شاه املخلوع
بثالثة ،والرقعة �ضاقت والأم���ل� ،سقطت بغداد
بقاتلة (ولعله يق�صد احتلت بغداد ،فبغداد مل
ت�سقط لأنها تاريخ مع ّر�ش يف التاريخ .ومي�ضي
ال�شاعر يف مقاماته اخلم�س يف الق�صيدة الأم على
نف�س النهج الق�ص�صي م�ستخدم ًا توظيف ًا فني ًا رائع ًا
للمفردة التي حلقت بالق�صيدة �إىل �أف��ق الن�ضج
ال�شعري حمدّ ث ًا يف �أ�سلوب الطرح وطرائق حتريك
الأحداث ،اللذين ميثالن براعة ال�شاعر وقدراته
ويف �أه��م انتقالة يل يف معر�ض ق��راءة ق�صائد
(مقامات التا�سوعاء) توقفت عند ا�ستخداماته
البالغية والرتاثية وتنا�صاته ،مع القر�آن وال�سنة
النبوية.
وا�ستعاراته وا�شتقاقاته ونحته لبع�ض املفردات،
فوجدته مكرث ًا منها متجاوز ًا ب�شجاعة خطورة
التعامل مع هذه ال�صيغ الراقية يف فن التوظيف.
فعب
التي اليخو�ض غمارها �إال املتمكن منها ،رّ
عن حالة الفرح داخل ف�ضاءات احلزن ،باالقتدار
وعرب عن وجه ال�شبه بالقوة املقتحمة م�ستعي�ض ًا
عن املبا�شرة باملفردة البالغية التي تغني عن
ر�صف الكلمات من �أج��ل حتقيق ر�سم ال�صورة يف
ذهن املتلقي .ففي ق�صيدة (منادمة بليلة متوزية)
ا�ستخدم ال�شاعر مفردات وردت يف القر�آن الكرمي،
فقال (زيتونة � ...شرقية ،وجنوبها �شرق وال
غ��رب لها (حم��اك��ي�� ًا الآي���ة ال��ك��رمي��ة (ي��وق��د من

�شجرة زيتونة ال �شرقية وال غربية  ....الخ
الآي��ة(وم��ازل��ن��ا يف ا�ستخداماته ه��ذه ن���راه يف
ق�صيدة (���ص��راع القب�ضتني) ق��د �أورد مفردات
قر�آنية وو�ضعها يف تنا�ص مع املعنى القر�آين حيث
قال (من جبلة الطني املقيد بالنفري ملرتني وحكاية
ال�صل�صال ت��روي النفختني) فالطني وال�صل�صال
والنفخ هي مفردات قر�آنية وظفها ال�شاعر بر�ؤية
خا�صة ف���أج��اد يف ذل��ك مفردة ال�صراط ونحته
ملفردة (م�سهوذي) بر�ؤية من مفردات (م�سيحي
وم�سلم ويهودي وبوذي)  .ويف جمال الرتاث الديني
�أي�ضا ا�ستح�ضر ال�شاعر يف الق�صيدة نف�سها ق�صة
�سيدنا �آدم يف تنا�ص ا�سرت�سايل حيث قال (ناديت
خ�ير ال���رازق�ي�ن ،نف�سي ث��م��ارك ت�شتهي �أخ�شى
الهبوط غواية �إىل �أن جاء �إىل النهي الرباين
ل�سيدنا �آدم بعدم الأكل من ال�شجرة والأمر الرباين
له بالهبوط �إىل الأر�ض فقال (ال ت�أكلوا ثم اهبطوا
بع�ض لبع�ض قاتلني  ..اىل �آخر الن�ص (ومي�ضي يف
انتقالة �أخرى يف الق�صيدة ذاتها في�ستح�ضر م�شهد
ه��ارون وال�سامري قائال (ه��ب �سامريا قد غوى
وب�صنعه عجال فمن �صنع اخلوار)؟
اىل �أن ي�صل بنا اىل ا�ستخدام مبا�شر لن�ص
ق���ر�أين ورد يف �آي���ة الكر�سي وه��و (ال �إك���راه يف
الدين) الذي جاء ت�ضمينا لكن ال�شاعر مل ي�ضعه
بني مزدوجني.
ومل يكتف ال�شاعر ح�سن �إبراهيم �سمعون يف
التعامل مع ف�ضاءات القر�آن وال�سنة بل راح اىل
ال�شعر العربي متنا�ص ًا م��ع الإم���ام ال�شافعي يف
مو�ضوعة الأم��ل و�ضيق العي�ش فقال يف ق�صيدة
(حتية لأبي الهول)
(ما �أ�صعب العي�ش املرجى دون بع�ض من �أمل)
كما لو كان يردد بيت ال�شافعي (اعلل النف�س
بالآمال ارقبها  ....ما �أ�ضيق العي�ش لوال ف�سحة
الأمل)
اىل �أن قال يف ق�صيدة (ع�شية امليالد يف غزة)
(�شد اجلوار مغارها قتال ب�أمرا�س احلديد) فاملغار
والفتل والأمرا�س مفردات وردت يف ال�شعر اجلاهلي
ويف معلقة امر�ؤ القي�س ويف البيت ال�سابع والأربعني
الذي قال فيه (فيالك من ليل ك�أن جنومه  ....بكل
مغار الفتل �شدت بيذبل) .
�أو (فيالك من ليل ك�أن جنومه  ...ب�أمرا�س كتان
�إىل �صم جندل) ونعود اىل التنا�ص القر�آين الذي
�أورده ال�شاعر يف �أكرث من ق�صيدة فنقر�أ ما جاء يف
ق�صيدة (خم�سينية املطوقة) التي حتدث فيها عن
الق�ضية الفل�سطينية يف ذكراها اخلم�سني ويف هذا
الن�ص (وبكاء �إ�سماعيل ينتظر الفدا  ،والكب�ش
معتقل وحتب�سه اجلنود) هذا هو ا�ستدالل قر�أين
م��ع م��ا ورد يف ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي ع��ن ق�صة �سيدنا
�إبراهيم وابنه �إ�سماعيل �،إىل �أن نختتم الق�صيدة
با�ستدالل �آخر ورد يف �آية قر�آنية هي (وما رميت
�إذ رميت ولكن اهلل رم��ى) فيقول ال�شاعر (واهلل
يرمي �إذ رميتم يا رجال) كما يتنا�ص يف ق�صيدة
(م��ر�آة اليو�سف افندي) مع ق�صة �سيدنا يو�سف
عليه ال�سالم فيقول (وب�شرينا ن�سي القمي�ص
وق��دّ عن عمد خرائط كرمنا) يف رب��ط رائ��ع مع
حالة جتريف �أ�شجار الكرم يف فل�سطني من قبل
ال�صهاينة.
�أما الإن�سان العربي ك�شخ�صية وذات ،فهو نزف
ج��رح يف قلب ال�شاعر ح�سن �إب��راه��ي��م �سمعون
و�إرها�صات ا�ست�شراف م�ستقبل م�شرق حممول على
كم هائل من الآمال التي يعي�شها الإن�سان العربي
 ،كما ���ص��وره لنا ال�شاعر يف �أغ��ل��ب ق�صائد هذه
املجموعة م�ضيفا �إىل ذلك هم وطنه �سورية وما
عانت من الإرهاب والعراق وما عانى من االحتالل.
واليمن وليبيا وال�صومال ولبنان بل كل ثغور الوطن
العربي.
لقد ك��ان��ت جمموعة (م��ق��ام��ات التا�سوعاء)
�إ�ضمامة ورد �شعري يعبق يف ف�ضاءات ال�شعر
العربي الذي تت�سع �أمامه الأفاق.
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في حفل ت�أبين الأديب دريد يحيى الخواجة
د .ال�صالح  :الخواجة كاتب ا�ستثنائي قا�ص ًا وناقد ًا نهل من خزان معرفي كبير
الفهد :الر�ؤية النقدية لل�شعر وعوالمه خلقت في ق�ص�صه عالم ًا من الجمال وال�شاعرية

• عبداحلكيم مرزوق
*مبنا�سبة م��رور �أرب��ع�ين يوم ًا على وف��اة القا�ص
والناقد الدكتور دري��د يحيى اخلواجة �أق��ام احتاد
الكتاب العرب يف حم�ص حف ًال ت�أبيني ًا ح�ضره جمهور
كبري من الأدب��اء واملهتمني واملثقفني ومن �آل الفقيد
وذل��ك يف مقر املكتب الفرعي ل�لاحت��اد ،وق��د �ألقى
الدكتور عبد الرحمن البيطار رئي�س ف��رع حم�ص
الحت��اد الكتاب العرب كلمة ق��ال فيها :لقا�ؤنا هو
تقدير لواجب الزمالة ب�إحياء ذكرى رحيل زميل افتقدناه
ج�سدي ًا وبقي بيننا �إجناز ًا �أدبي ًا .
�أحد �أ�شكال التفرد الإبداعي
و�ألقى الدكتور ح�سان يحيى اخلواجة كلمة �آل الفقيد
حت��دث فيها عن ذكرياته مع �شقيقه الراحل والر�سائل
التي تبادلها معه خالل ال�سنوات الأخرية حني كان خارج
القطر حيث كان قد بد�أ قبيل عودته �إىل الوطن بكتابة
�سل�سلة من الر�سائل الق�صرية تت�ضمن قراءة يف وجوه يحبها
يف حياته ولكنه مل يتمكن من �إنهائها وقال :لقد كان �أخي
الدكتور دريد متفرد ًا ب�شدة يف �أفكاره ،قدير ًا وحاذق ًا يف
طريقة العر�ض والأ�سلوب ،ومتيز بحرفية متناهية يف
اختيار مفردات اللغة مما ي�ؤهله لأن يكون �صاحب مدر�سة
�أدبية مبتكرة ومثقلة بالفرادة و�أ�ضاف:
كنت �أي��ه��ا امل��ب��دع الكبري يف جمموعاتك الق�ص�صية
«وح��و���ش الغابة – ر�سام البحر – التحري) تعالج عامل ًا
واحد ًا يف كل جمموعة ،وكان عنوان كل جمموعة ق�ص�صية
يت�شظى يف كل ق�ص�ص املجموعة املنطوية بني دفتيها ،وهذا
�أحد �أ�شكال التفرد الإبداعي يف كتابة الق�صة.
ر�سام البحر ولوحات على الرتحال
و�ألقى ال�شاعر الدكتور غ�سان اليف طعمة ق�صيدة �شعرية
وهو من �أ�صدقاء الفقيد وهي بعنوان ر�سام البحر ولوحات
على الرتحال قال فيها:
�أدريد  ..كم جتتاحني غ�ص�ص الأ�سى
حني التذكر � ..آه من تذكري
ممدوح كان وكنت ثالثنا وكم
عرب اجلمال �أمامنا يف �أنهر
قد كنت �أرجو �أن يطول بك املدى
لرتى بالدي فوق هام امل�شرتي
لكنها الأقدار  ..واثقة اخلطا
مت�شي بنا نحو الزمان الآخر
و�ألقى ال�شاعر حممد الفهد كلمة �أ�صدقاء الفقيد قال
فيها:
 يعد غياب الأديب دريد يحيى اخلواجة خ�سارة للأدبب�شكل عام وللق�صة ب�شكل خا�ص فلقد كان ل�صوته الإبداعي
�أثره يف خلق مناخ �أدبي رفيع ليكون مثا ًال يحتذى به يف هذا
املجال وبخا�صة جمموعته الق�ص�صية التحرير ال�صادرة
عن وزارة الثقافة  1985و�أ�ضاف:
 كان الأدب قد �شده منذ بداية �شبابه فا�شتغل علىامل�سرح املدر�سي وكتب له ،ثم ن�شر ق�ص�صه يف جملة الغربال
يف �أوائ��ل ال�ستينيات بعنوان املغزل ،كما كتب التمثيليات
الإذاعية التاريخية لإذاع��ة دم�شق ور�أى �أن الر�ؤية النقدية لل�شعر
وعوامله خلقت يف ق�ص�صه عامل ًا من اجلمال وال�شاعرية وتنوع جميل
ي�ستفيد من عوامل الإبداع ويف كل جمموعة من جمموعاته الق�ص�صية

يخلق الأدي��ب الراحل عامل ًا من اجلمال واحلوار ففي جمموعته ر�سام
البحر حت�س بتلك العالقة بني الرب حيث يعي�ش الإن�سان وبني البحر
حيث يعي�ش انتظار احللم ،وتبدو تلك اجلدلية القائمة على احلوار بني
العاملني الذي يحمل كل منهما خ�صو�صيته وفرادته ،و�أ�ضاف الفهد:

 لعل قول الراحل ب�إعادة تركيب احلياة يبنيلنا �أن الراحل كان يدرك متام ًا �أن الأدب لي�س واقع ًا
�إمنا هو �إعادة �صياغة الواقع بالإ�ضافة �إىل �إدراكه
�أهمية ر�ؤية املبدع لوجوده الإن�ساين والذي يجعل
نتاجه يقر�أ يف كل مكان �أي �أن املبدع هو ابن بيئة
ع�صره وم�شكالته.
يف ح�ضرة ناقد جدير بالتقدير
و�ألقى الدكتور ن�ضال ال�صالح رئي�س احتاد الكتاب
ال��ع��رب كلمة حت��دث فيها ع��ن معرفته ب��الأدي��ب
الراحل التي تعود �إىل منت�صف الثمانينيات حيث
ك��ان يعد نف�سه ال�ستكمال متطلبات �شهادة دبلوم
الدرا�سات العليا حيث قر�أ مما جاء يف كتاب دريد
يحيى اخلواجة «ال�صفة وامل�سافة :درا�سة يف ال�شعر
العربي ال�سوري املعا�صر» ال��ذي �صدر فيما يزيد
ع��ن �أربعمائة و�أرب��ع�ين �صفحة م��ن القطع الكبري
عن احت��اد الكتاب العرب مطلع الثمانينيات ومل
يكد يبد�أ بال�صفحات الأوىل حتى ت�أكد له �أنه يف
ح�ضرة ناقد جدير بالتقدير بل ناقد كبري مي�سك
باحلركة ال�شعرية ال�سورية املعا�صرة من جهاتها
جميع ًا ومب�صطلحه النقدي ،وال يكتفي بال�سطوح
اخلارجية للتجارب ال�شعرية التي يعنى بها بل
يغو�ص على الطبقات العميقة منها وقال �إنه كان
يردد لنف�سه وهو مي�ضي من �صفحة �إىل �أخ��رى :
هل ميكن �أن يبلغ يوم ًا هذه احل�صافة النقدية كلها؟
وكان يتوق �إىل لقاء دريد يحيى اخلواجة الذي
مل يتحقق �إال بعد نحو عقدين من ذلك التاريخ يف
مدينة حلب �إثر م�شاركته يف فعالية ثقافية �أقيمت
�آنذاك ،وحتدث د  .ال�صالح عن ذكرياته التالية مع
الأديب الراحل وذلك يف منا�سبات عدة �آخرها منذ
ع��دة �أ�شهر حني زاره يف مكتبه يف احت��اد الكتاب
العرب بدم�شق وقال د .ال�صالح:
دريد يحيى اخلواجة �صوت �إبداعي ونقدي يكاد
يكون فرد ًا لي�س ب�سبب تعدد ان�شغاالته بل ب�سبب
وعيه الالفت للنظر ب�أهمية �أن يكون املبدع �صوت ًا
بنف�سه ال�صوت ًا يف جوفه ورغ��م �أن��ه ق��ر�أ معظم
ق�ص�صه ،ف�إنه ازداد يقين ًا بعد قراءة ق�ص�صه �أنه
كاتب ا�ستثنائي قا�ص ًا وناقد ًا وب���أن ثمة هاج�س ًا
مركزي ًا يف ق�صه ونقده ،هو الإن�سان كما يجب �أن
يكون وب�أن ثمة خزان ًا معرفي ًا كبري ًا ينهل من مائه
فريوي ن�صه الق�ص�صي والنقدي حتى يعلو �شجرة
الكتابة كما يليق بالكتابة البانية للإن�سان ،ورغم
�أن��ه ق��ر�أ معظم احل��وارات التي �أجريت معه ف�إنه
تعلم من �إجاباته عن �أ�سئلة املحاورين ،كما تعلم
م��ن م�ؤلفاته النقدية وم��ن مغامراته يف كتابة
الق�صة الق�صرية ومن �أب��رز ما كان يلفت انتباه «
ال�صالح « �أن الراحل كان يجيب عن الأ�سئلة كما لو
كان يكتب ن�ص ًا نقدي ًا احرتام ًا لنف�سه �أو ًال واحرتام ًا
لقرائه ومتابعي �شغله الثقايف ثاني ًا.
و�أعلن الدكتور ن�ضال ال�صالح رئي�س احتاد الكتاب العرب عن ا�ستعداد
احتاد الكتاب العرب لطباعة املخطوطات التي تركها الفقيد املبدع،
ومتنى على �أ�سرته تزويد االحتاد بهذه املخطوطات.

�إ�صدارات االتحاد

تعزية
فجعت الزميلة ال�شاعرة مناة اخلري بوفاة والدتها.
رئي�س احت��اد الك ّتـاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي
يتوجهون �إليها وللأ�سرة الكرمية بخال�ص العزاء .راجني من
اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته وي�سكنها اجلنة،
ويلهم �أهلها وذويها ال�صرب وال�سلوان.

و�إنّا هلل و�إنّا �إليه راجعون

قضايا وآراء

•عيد الدروي�ش
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الرقة بين التاريخ وال�سيا�سة

عا�شت على �ضفاف الفرات الكثري من الأق���وام والقبائل
العربية� ،ساهمت يف �إث���راء ال�تراث الإن�ساين واحل�ضاري،
مبا �أجنزته من معامل و�أواب��د تاريخية ،ج�سدت عطاء ذلك
الإن�����س��ان على م��ر الع�صور ،فالإن�سان يبحث ع��ن خ��ل��وده يف
امل�ستقبل ،والأمم تبحث عن خلودها يف ما�ضيها ،هذه ق�صيدة
الع�شق التي كتبها الإن�سان على مر التاريخ يف بناء بيته الطيني
لي�أويه حر ال�صيف وق َّر ال�شتاء ،وتك ّيف مع الطبيعة ،و�سخّ رها
ملنفعته ،وط ّوع احليوانات من حوله وا�ستثمرها يف كل جانب،
فالزراعة التي جعلته �أكرث ا�ستقراراً ،لتتغيرّ معامل الطبيعة،
وتغيرّ الإن�سان معها ،لقد �سكنت الرقة القبائل العربية منذ
الأل��ف الثانية قبل امليالد القادمة من �شبه جزيرة العرب،
باحثة عن امل��اء والكلأ ،وحطوا رحالهم على �ضفتي النهر،
وبقيت هذه القبائل العربية �إىل وقتنا احلا�ضر ،وحافظت
على خ�صائ�صها االجتماعية والرتاثية واحل�ضارية.
ومل تكن الرقة املدينة الوحيدة التي كانت على موعد مع
اخلراب مرات ومرات فح�سب ،بل كانت على موعد �أي�ض ًا مع النمو
والتقدم والتطور مرات ومرات ،هذه �صريورة احل�ضارات ون�شوء
ال��دول والإم�براط��وري��ات ،فالغزوات غ�ّي�رّ ت من دميغرافيتها
عندما اجتاحها الرببر واملغول ،و�سكنها الروم والبيزنطيون،
ولكنها كانت �أكرث قدرة على النهو�ض عندما جاءها الفاحتون
يف الع�صر اال�سالمي ،لتدب فيها احلياة والروح على يد اخلليفة
العبا�سي هارون الر�شيد ،ولكنها بدت �أكرث ح�ضارة وتطور ًا مل
ت�شهده من ذي قبل يف �سبعينيات القرن املا�ضي ،كغريها من املدن
ال�سورية �أي�ض ًا ،و�أ�صبح النا�س يتهافتون عليها الت�ساع رقعة
العمل ،وكرثة امل�شاريع ،ومنها م�شاريع الري العمالقة لي�صبح
الفالح �سيد نف�سه ،وي�ستمر بالت�صاقه ب�أر�ضه يف طاقة �أكرب،
ويحقق غلة زراعية كبرية تعود باملنفعة على الدخل الفردي
ت�صدر الذهب الأبي�ض �إىل كل بالد
والقومي ،وغدت املحافظة ّ
العامل ،واكت�شف فيها م�ؤخر ًا الذهب الأ�سود ،ف�ض ً
ال عما كانت
تتمتع به من مناخ جميل و�آخ��اذ وغطاء نباتي جميل وماء
فرات �سل�سبيل ،كل هذه العوامل حققت للإن�سان اال�ستقرار
والبحث عن م�شاريع جديدة ،وتكاف�ؤ فر�ص ،وقدمت له ُجلّ
اخلدمات ،وانت�شرت املدار�س يف كل حي وبلدة وامل�ستو�صفات
وامل�شايف احلكومية ،واجلامعات ،و�شبكات الهاتف والكهرباء
والطرق واملياه ،مما جعلها مطمع ًا للأعداء واملرتب�صني من
العرب اللدودين.
لقد �أ�ضحت الرقة حا�ضرة �سورية ،و�سلتها الغذائية وتفاعل
�شعبها مع التطور الفعال يف كل جماالت احلياة ،فهي البنك
الغذائي مبا على �سطحها وما يف جوفها من �أرزاق وث��روات،
تتناغم م��ع وج��ود جمتمع متنور حيث يف ذاك��رت��ه ووعيه
من خالل و�سائل الإت�صال واخلدمات والبنية التحتية لها،
وكذلك النفط والرثوات الطبيعية والزراعية واملاء وال�سدود،
ف�ض ً
ال عن �أنها حتاذي تركيا من ال�شمال ليبدو امل�شروع وا�ضح
املعامل من الدول املجاورة والتعامل الكيان ال�صهيوين ترافق
مع خمطط �صهيوين �أردين رجعي �إ�سالموي �أحاط باملنطقة
والغاية منه تفتيت املنطقة وحتقيق م�شروع ال�شرق الأو�سط
الكبري خدمة للكيان ال�صهيوين و�أتباعه الأجراء يف املنطقة.
الرقة يف احل�سابات ال�سيا�سية احلديثة :
ومع بداية الغثيان العربي با�سم الربيع العربي املزعوم
ابتداء من حرق البوعزيزي نف�سه،
�أطلقت �أدواته ال�صهيونية،
ً
وهي خدعة �أي�ض ًا ،ليبد�أ الهيجان ال��دويل املح�سوب بدقة
ح�ساباته يف واق��ع عربي مرير متداعي الأط���راف ومرتهن
للغرب و�أدواته ،وهذا ما �شكل عبئ ًا ثقي ً
ال على �سورية و�شعبها،
وعلى دول املنطقة التي تتطلع �إىل احلياة الكرمية ،ولكل تلك
امل�شاريع العربية التي حاولت الت�صدي لها كما كانت من خالل
عام  / 2000/يف انت�صار املقاومة وعام  /2006/يف حرب
متوز يف اجلنوب وجاءت العجوز ال�شمطاء “كونداليزا راي�س”
وهي حبلى يف ذاكرتها بطرح مولود ال�شرق الأو�سط اجلديد،
ومل يرق لهم هذه املقاومة التي بد�أت بقوة �ضاربة جذورها يف
العمق ،وتتطلع �إليها كل ال�شعوب امل�ست�ضعفة يف الأر�ض التواقة
�إىل احلرية.
�أمام هذا امل�شهد مل يتوان الغرب عن ر�سم خمططات جديدة
لتفكيك ال�شرق بكامله ،و�أح��داث��ه��ا �إىل ال�شرق الأو���س��ط،
وتقوي�ض ث��ورت��ه االقت�صادية وخنقه ،وال�سيما الطاقة
وال�صعود والنمو ،ليجعل من ثورة الربيع العربي املزعومة
و�سيلة لتحقيق غايته م��ن �أج��ل تدمري ال�شرق ،وجعله يف

�إثنياته وطوائفه يف �صراع دائ��م يرهق املنطقة وي�صرف
قدرتها يف مكان �آخر هو �إ�ضعافها ،وعملت بكل ما و�سعها باليمن،
باملال العربي �أو مال اخلليج بالذات (ال�سعودية وقطر) والذي
بات وا�ضح املعامل بعد �أن تك�شفت امل�ؤامرة وهم يتباكون على
ال�شعب ال�سوري املطالب بحريته وقد قالها حمد بن جا�سم
(تهاو�شنا على ال�صيدة ،وفلتت ال�صيدة ،والزلنا متهاو�شني).
�إن هذا الر�سم ال�سيا�سي يحط بظالله على الأر�ض ال�سورية
وتداعياته م��ن قبل امل���ؤام��رات والع�صابات املجرمة التي
مت التح�ضري لها بكل ق��وة ،وم��ن كل فج عميق عرب البوابة
الرتكية والأردنية وتيار امل�ستقبل من لبنان ،كلها تو�ضحت
خيوط م�ؤامرتها يف املنطقة ،ولكن ال�شعوب امل�ؤمنة بق�ضاياها
وتاريخها وعقيدتها �ست�صمد حتى يتبني لها اخليط الأبي�ض
من اخليط الأ�سود.
ملاذا الرقــــة:
مل تكن فقط الرقة وحدها امل�ستهدفة من دون �سورية
كاملة ،بل نبحث يف اخل�صو�صية والتبعات ال�سيا�سة الأمريكية
وال�صهيونية ،والتي �أ�ضحت مبا تر�سمه �أمريكا يف املنطقة
ك�أحد امل�شاريع التي تعمل من �أجلها ،وخا�صة �إن�شاء كونفدرالية
يف ال�شمال ال�سوري لعملية قي�صرية حلمل ك��اذب ،وه��و ما
يعجز الأمريكان عنه وحتاول �أي�ض ًا ب�إ�ضافة كل من حثاالت
الع�صابات الإره��اب��ي��ة التي انخرطت يف ت�سميات متعددة
ومتباينة وم��ا تعمله وا�شنطن خللق حلف يواجه اجلي�ش
العربي ال�سوري وحلفاءه ،وتعمل بكل ما ت�ستطيع لأن تكر�س
هذا ،و�إن اقت�ضى الأمر �ستعمل على تفكيك الدولة الرتكية
من �أجل م�شاريعها و�أردوغ��ان ال يتوانى عن ذلك لأنه عميل
�صهيوين بامتياز وم�سرية �أفعاله التي تنبيء عن �أنه منخرط
يف هذا امل�ستنقع ،ويحاول �أن يتفرد بال�سلطة خ�شية �أن يتواجه
مع ال�شعب الرتكي عما يفعله.
لقد عملت الواليات املتحدة الأمريكية وعمال�ؤها يف املنطقة
على ال�سيطرة عليها للأ�سباب ذاتها التي ذكرناها ،لأنها ت�شكل
بالن�سبة �إليهم نوع ًا من املراوحات ال�سيا�سية ،و�إعطاء م�سوغات
واهية ت�ضفي عليها نوعا من امل�شاريع التق�سيمية ،هذا ما ترافق
مع اعتداءات �أردوغان بال�سيطرة على مدينة عفرين.
�إن الدمار الذي خلفته الواليات املتحدة الأمريكية بذريعة
مكافحة الإرهاب ومقاتلة داع�ش يف حمافظة الرقة ،والذي
طال البنية التحتية ،مما ي�سبب �صعوبة عودة الأهايل �إىل
بيوتهم املدمرة وكان يخ ّيل �إليهم �أن الأهايل �سيرتكون البيوت
التي هدمت ولكنهم ال يدركون �أن الأر�ض التي ولدوا فيها هي
�أغلى و�أثمن من كنوز الأر���ض ،ف�ض ً
ال عما ميكن جلبه من كل
املرتزقة من حثاالت املنطقة الذين انخرطوا يف اجلي�ش احلر
ومن ثم جبهة الن�صرة وداع�ش م�ؤخراً ،ومن �أجل �أن ال ي�ستطيع
�أبناء املحافظة العودة �إليها وتعطي �صورة على �أنها خالية
من العن�صر العربي ،وتريد �أن تعمل على جلب كل مرتزقة
الأر���ض ممن تبقى من ذيول داع�ش والن�صرة و�أح��رار ال�شام
مدعومة بقوة �أمريكية بال�سالح واملال والتخطيط ،ومدعومة
باال�ستخبارات الأمريكية ،وت�ؤلف جي�ش ًا من املرتزقة ،ولكنها
يف الوقت نف�سه عجزت رغم ما فعلته من دمار هائل ،ف�ض ً
ال عن
�أنها قد �أحلقت بالدولة ال�سورية �أ�ضرار ًا �ستعمل عليها �سنوات
طويلة لإعادة الإعمار ،و�إعادة البنية التحتية ،التي عملت
عليها الدولة ال�سورية لأكرث من  /50/عام ًا لت�صل بها �إىل
هذا امل�ستوى من التطور.
خلقت نوع ًا من التناحر فيما بني القبائل والع�شائر العربية
يف املنطقة بارتكاب بع�ض �أبنائها اجلرائم بحق بع�ضهم بع�ضا،
وهذا ما �سيرتك �أثر ًا بالغ ًا يف احلالة الإجتماعية ،والتعدي
على �أم�لاك الآخ��ري��ن ،وه��ي ت��درك عمق ه��ذا اجل��رح امل���ؤمل
ليبقى نازف ًا يف احلياة االجتماعية يف املنطقة ،ولكن املجتمع
ال�سوري اليوم بعد �سبع �سنوات من هذه احلرب القذرة ما زال
�صامدا وع�صيا على م�شروعاتهم ،ونحن على يقني بذلك ب�أنها
ال ت�ؤثر على م�سرية حياتهم ،بل �ستزيدهم ا�صرار ًا ومتا�سك ًا،
كلما افت�ضح �سر امل�ؤامرات والد�سائ�س واملخططات التي مل تعد
تنطلي على �أحد ،ف�ض ً
ال عما قدم من قوافل ال�شهداء ،من �أجل
�أن تبقى �سورية قوية يف مواجهة كل التحديات ،وتبقى الراية
العروبية التي تواجه كل الأعراب الذين هم �أ�شد نفاق ًا.
وا�ستهدفت الرقة للأمور التالية :
الغنى الثقايف واحل�ضاري والتاريخي ،والغنى املت�أ�صل يف
وعي املجتمع ال�سوري عامة وللرقة خ�صو�صيتها عرب تاريخها
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القدمي ،مبا تكتنزه من انتماء عربي �أ�صيل لكل �أبنائها ،وقد
�شكل ذاكرة ال ميحوها الزمن ،وال تذروها رياح احلروب ،فكانت
�أحد الأوتاد الثقافية واحل�ضارية املوجودة يف �سورية ،هذه
الأ�سباب جمتمعة جعلت منها هدف ًا تتوجه �إليه �أمريكا والغرب
خدمة للكيان ال�صهيوين ،فكانت تراكم ح�ضارات.
ومن املخططات الهادفة لتدمري الإن�سان ال�سوري هو انتزاعه
من تاريخه و�أر�ضة و�إب��ادت��ه وطم�س للح�ضارة وانقطاع مع
التاريخ والأر���ض ،لكي ال يعود له ذاك��رة ينتمي �إليها ،فكان
التدمري املمنهج لهذه املدينة.
�شكلت زيارة ال�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد للرقة يف نهاية عام
 /2011/وما �أظهره النا�س واملجتمع من تالحم جماهريي
عز نظريه يف احلياة ال�سيا�سية� ،أعطى �صورة متكاملة عن هذا
املجتمع ،وهذا ما �أغاظ الأعداء الذين �أمروا ب�ضخ الأموال،
وجلب كل وحو�ش االر�ض الذين تنادوا بفتاوى ال �أ�صل لها يف
الدين لتنفيذ املخططات ،وما عليهم �إال �أن ينظروا �إىل هذا
املوقف لل�شعب يف املحافظة ،و�أن ينق�ضوا على هذه املحافظة،
و�أع��دت اخلطط الالزمة لتكري�س ما كانوا ي�صبون �إليه من
ت�أ�سي�س والية لداع�ش واخلالفة املزعومة يف �سورية والعراق،
هذه الزيارة �شكّلت �صورة نا�صعة بانتماء �أهل الرقة لوطنهم
ووحدتهم وعي�شهم امل�شرتك مع كافة �أبناء �سورية ،ف�ض ً
ال
عن ال�صورة ال�سيا�سية التي �أبدوها برف�ضهم ملا يح�ضر له يف
�سورية ،ومتقدمني يف حالة الوعي ،خمل�صني لوطنهم وتاريخهم
واجنازاتهم ،فقد دفعوا ثمنها الحق ًا ابتداء من خطيب امل�سجد
ال��ذي �ألقى خطبة العيد عندما �أدى ال�سيد الرئي�س ب�شار
الأ���س��د يف � 2011/11/6صالة عيد الأ�ضحى املبارك،
ومتت مالحقته و�إعدامه من قبل داع�ش بال�سواطري ،بعد �أن
عذبوه ونكّلوا بج�سده ،وتدمري امل�سجد بالكامل ،ومالحقة
كل من �صلى معه يف تلك املنا�سبة ،لقد كانت امل�ؤامرة مك�شوفة
ووا�ضحة املعامل لكل ب�صر وب�صرية ،ولكن �أولئك الذين تعاموا
عن احلقيقة هم الأجراء والعبيد و�أ�سيادهم �أ�صحاب الفتاوى
وامل�أجورين اي�ض ًا.
ق��رب موقعها اجل��غ��رايف امل��ح��اذي لرتكيا وتريد الواليات
املتحدة االمريكية �أن تقطع ال�شمال ال�سوري من القام�شلي
واحل�سكة والرقة وحلب لتكتمل مع ل��واء ا�سكندرون جلعل
كونفدرالية كردية �سعت لها �أمريكا والغرب ،ويدركون �أن
هذا الأمر �ضعيف جداً ،ولكنها تريد �أن تخلق �شرخ ًا يف بنية
املجتمع ال�سوري من خالل ذلك التدمري والتهجري للأهايل،
وجلب املرتزقة لتغيري اخلارطة الدميغرافية ،و�إبقاء املنطقة
نازفة من خالل التناحر وعدم اال�ستقرار وا�ستنزاف القدرات
املادية والب�شرية يف املنطقة.
وجود الأ�ضرحة واملقامات الدينية لل�صحابة والتابعني يف
الرقة ،جعلها م�ؤخر ًا حمج ًا لل�سياحة الدينية ،فقد اهتمت
الدولة ال�سورية بتلك ال�سياحة حلرية املعتقدات ،ولها العمق
التاريخي واحل�ضاري املرتبط بهذه الأر�ض والتاريخ والرتاث،
وقد �ساهمت �إيران يف بناء �صرح ديني لتلك املقامات يف الطرف
ال�شرقي من املدينة منها مقام عمار بن يا�سر و�أوي�س القرين
وغريهم ،فكان هدف ًا له�ؤالء الوحو�ش وماهم �إال �أدوات ب�أيدهم
لتنفيذ ما ي�ؤمرون ،فقد دمروا هذا ال�صرح العظيم الذي كان
حتفة معمارية ذات طابع �إ�سالمي.
ً
ً
لقد بانت �أهدافهم ومطامعهم ،ومل يعد �شيئا خافيا على �أحد
عندما بان الأ�صيل بعد ف�شل الوكيل ،وجت�سد ذلك من خالل
العدوان الثالثي على �سورية ،وهم يتباكون على �أطفال دوما
�سابق ًا ،واتهام الدولة ال�سورية با�ستخدام ال�سالح الكيميائي،
و�أكرث و�ضوح ًا عندما وجدت القوات الرو�سية امل�شرفة على
البحث عن تلك الأ�سلحة يف تلك املنطقة بوجود معمل لت�صنيع
الأ�سلحة الكيميائية يف الغوطة ال�شرقية من قبل امل�سلحني
بعد �أن تركوا جحورهم حتت الأر�ض.
هذا قدر �سورية لتدافع عن �شعبها وعن �أر�ضها وحتافظ على
�سيادتها ،مهما كلف الثمن ،لأن �أبناء �سورية ال يعي�شون يف هذه
احلياة �إال وهم �سادة هذه الأر���ض ،لأنهم �شعب ميتلك الوعي
بقيادة القائد احلكيم �سيادة الرئي�س ب�شار الأ�سد.
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م�صطفى جمال الدين
�شاعر وفقيه وعالم  ...يعي�ش ق�صائده قبل �أن يكتبها

• د.رحيم هادي ال�شمخي

ول���د ال��دك��ت��ور ال�����ش��اع��ر م�صطفى عمامته �شاعرة وبقى الرجل فقيه ًا وعامل ًا
جمال الدين عام 1927م يف قرية جمدد ًا ،ومن جميل غزله.
امل���ؤم��ن�ين ،بق�ضاء �سوق ال�شيوخ يف
حمافظة (ذي قار) بالعراق ،انتقل
��رم �أم
�سـيـدتي مـاذا �أرى  .عـري�ش ك ٍ
قبل �أن يبلغ الع�شرين م��ن عمره ُمقـل.
�إىل مدينة النجف الأ�شرف ،ودر�س
�أم زورق��ـ��ان �سـابحان  .يف غـدير من
فيها العلوم الدينية والتقليدية ،ع�سـل .
ثم دخ��ل كلية الفقه وتخرج منها عام
طـافا بنـا ف�صـفـق  .احل��ـ��ب وعربد
1962م بكالوريو�س يف اللغة العربية الـغزل .
والعلوم الإ�سالمية ،ح�صل على املاج�ستري
ام جـمرتان ت�سـرجان  .الليـل والـبـدر
يف م��و���ض��وع (ال�����ش��ري��ع��ة الإ���س�لام��ي��ة) �أفـل .
ببحث (ال��ق��ي��ا���س حقيقته وحجيته)
ع��ام 1973م ث��م ال��دك��ت��وراه يف اللغة
دوره يف الإ�صالح والتجديد:
العربية يف مو�ضوع (البحث النحوي
�إن �شاعرنا م�صطفى جمال الدين كان
عند الأ�صوليني) بدرجة امتياز وعمل ميثل جي ًال خمتلف ًا عما عرفته احل��وزة
�أ�ستاذ ًا يف جامعة بغداد وكلية الفقه ،العلمية يف النجف الأ�شرف عرب تاريخها
واختري عميد للرابطة الأدبية يف النجف امل��دي��د ،لقد راح ه��ذا اجليل حتت ت�أثري
الأ�شرف ورئي�س حترير ملجلة الرابطة دع��وات الإ���ص�لاح والتجديد التي قالها
وجملة كلية الفقه.
ال�����ش��ي��خ (حم��م��د ر���ض��ا امل��ظ��ف��ر) ي��ن��ادي
ب�ضرورة النظر �إىل الثقافة نظرة �أخرى
النجف الأ���ش��رف مركز جذب جديدة ,نظرة ال تقوم على اجرتار تلك
للثقافة والأدب العربي:
الأ�س�س باملناهج والتفكري املعتاد يف مراحل
 ت��رع��رع ���ش��اع��رن��ا م�صطفى جمال درا�سة يف احلوزة،فثقافة رجل الدين ملالدين يف مدينة النجف الأ�شرف ،وكما تكن حم��دودة يف نطاق الفقه والتف�سري
يعلم اجلميع من رواد الأدب العربي �أن وع��ل��م ال��ك�لام وال��ع��ل��وم ال��ل��غ��وي��ة،ي��ق��ول
ه��ذه امل��دي��ن��ة ال��ع��راق��ي��ة ه��ي احلا�ضنة �شاعرنا م�صطفى جمال الدين .
النموذجية للتعدد والتنوع فهي مدينة
[كنت �أح�سن بعمق االهتزازات التي
وافدين �أكرث من كونها مدينة مقيمني وهو ت�ستنبطه مفردات اجلامعة الدينية يف
ما جعلها خمترب ًا وا�سع ًا لأطياف و�أجنا�س النجف وجمودها وعدم �أخذها ب�أ�سباب
�إن�سانية متنوعة مما جعلها مركز ًا ثقافي ًا ال��ت��ط��ور امل��ط��ل��وب مب��ا تقت�ضيه ظ��روف
مفتوح ًا على �أك�ثر من �صعيد فقد ظلت الع�صرنة ال��ذي نعي�شها]،كما حتدت
النجف الأ�شرف رغم طابعها الإ�سالمي املفكر ح�سن العلوي ع��ن ج��ه��ود ال�سيد
الديني مركز جذب مهم للثقافة العربية م�صطفى ج��م��ال ال��دي��ن يف التجديد :
والإ�سالمية يف حتوالتها املختلفة ،كانت [كان �أحد رافعي لواء جتديد املناهج
املجالت واملطبوعات املعا�صرة التي ت�صدر يف احلوزة العلمية وطالب حتى ب�إدخال
يف ب�لاد ال�شام وم�صر ت�ستهوي القراء اللغة االنكليزية والفرن�سية والإ�سبانية,
م��ن جيل ال�شاعر ومتثل نكهة خمتلفة ودرا�سة العلوم الطبيعية وجنح بالتظافر
عن �أج��واء الفقه والتف�سري وعلم الكالم بني جهود ال�شيخ (حممد ر�ضا املظفر)،
واحل��دي��ث و�سائر علوم ال��دي��ن واللغة ،و(حممد مهدي �شم�س الدين) و (حممد
كما �صدرت يف النجف الأ���ش��رف �صحف تقي احلكيم) بت�أ�سي�س كلية الفقه يف
وجمالت لي�ست على ال�شكل املتحفظ الذي النجف الأ�شرف وكلية �أ�صول الدين يف
يعي�شه جمتمعنا كمجلة النجف التي بغداد ،م�صطفى جمال الدين كما يقول
�صدرت يف الع�شرينيات ،ولهذا كان �شاعرنا العلوي (فقيه و�أكادميي و�شاعر).
م�صطفى جمال الدين ظاهرة عراقية
يقول م�صطفى جمال الدين �شددت �أن
ع��رب��ي��ة (جن��ف��ي��ة) ،ف��ق��د ت���أث��ر ك��ث�ير ًا �أبقى �شاعر ًا ال منتمي ًا�،أقف مع اجلميع
بال�شاعر (حممد �سعيد احليوبي) و�إن و�أخ��ت��ل��ف م��ع اجل��م��ي��ع يف ح���دود ت�سمح
توقف هذا الرجل الأخ�ير فرتك ال�شعر يل باالحتفاظ مبا ميليه علي وج��داين
و�أخذ الفقه بينما يجب �أن ي�أخذ ال�شعر ال�شعري م��ن جهة وال��ت��زام��ي ال�سيا�سي
ل�شاعريته وكونه �شاعرا ينتمي �إىل ع�صر والفكري من جهة �أخرى،ن�ش�أت �شاعر ًا
املو�شح الأندل�سي وهو القائل:
عروبي ًا �أ�ؤم���ن بها وال��ع��روب��ة ب���ر�أي هي
َجـنَ تيه ًا ال يبالني احلر�س
الأ�صل]
كل غيداء كم�شبوب القب�س
ال طائفية ترمي امل�سلمني بها تطاير من
قـال رائيها وقد فر الغل�س
�أظفارها ال�شرر
�أعلـى الأبـرق برقُ ملعا
�أم بدت �سافر ًة ذات الو�شـاح
�شاعر ال�صورة واخليال:
ما �أماطـت عن حمي ًا برقعا
حتدث م�صطفى جمال الدين عن فقه
يف الدجى �إال وخيط الـ�صبح الح
الأدي���ان كونه مدخال لكل فقه ،وحتدث
ف��اجل��واه��ري ت���رك ال��ع��م��ام��ة وت��رك ع��ن مطارحاته ال�شعرية و �أخوانياته
الفقه ،واتخذ ال�شعر� ،أما ال�شاعر م�صطفى وغزلياته التي عرف بها ،وله بعد ذلك
جمال الدين فقد جمع االث��ن�ين ،فلهذا �آرا�ؤه املعلنة اخلا�صة يف جماالت الثقافة
يقول هذه �صحائف �شاعر يقد�س ال�شعر وال�سيا�سة ،لغته املحببة لطلبته جعلته
ويقد�س ال�شرع� ،أي �أنه ال يرتك ال�شعر وال حمط �أنظارهم ،فالدر�س لديه ف�سحه من
يرتك العمامة ،والواقع �أنه �أوج��د نوعا حرية يطل فيها ليمزج ال�شعر بالنكتة،
من التفاهم بني العمامة وال�شعر ،فكانت باحلكاية ،باخلاطرة على احلياة املتمثلة

بال�شواهد والأب��ط��ال �إذ ال يخلو حديث
له من ذك��ر لبطل �شاهد بت�ضحيته على
ع�صره،و ال يخلو كتاب له �أو مقالة من
املقارنة بني �شخ�صيات ن�ضالية بت�ضحيته
من �أزمنة خمتلفة ،وكان معجب ًا بال�شريف
الر�ضي ،ذلك ال�شاعر الذي عرف الع�صر
العبا�سي بكل ما فيه من تقدم وت�أخر،كما
ميكننا �أن نقول ( جمال الدين ) �شاعر من
هذا الزمان �,شعره ميتلك احلداثة بالثوب
القدمي،فهو بالإ�ضافة �إىل قوة الديباجة
وال�����ص��ور ك��ان حديث معا�شه ومتداوله
وخا�صة يف ق�صيدته امل�شهورة ( بغداد )
التي �ألقاها يف مهرجان املربد عام .1968
أع�صر .
بغداد ما ا�شتبكت عليك ال ُ
م�شم�س .
مرت بك الدنيا و�صبحك
ٌ
بغداد بال�سحر املندى بال�شذى الفواح .
�إال ذوت و وريق عمرك �أخ�ضر .
مقمر .
و دجت عليك،ووجه ليلك ُ
يقطـر .
مــن ُحلل الن�سـائم
ُ
�أهم م�ؤلفاته:
م���ن م���ؤل��ف��ات��ه (ال��ق��ي��ا���س حقيقته
وح��ج��ي��ت��ه) وه���و م��ن امل��و���ض��وع��ات التي
�شغلت ب��ال املفكرين والفال�سفة ول��ه يف
كل مذهب طريقة،وقد �أعتمد الفال�سفة
العرب القيا�س بعدما نقلو حمتواه من
الفل�سفة اليونانية ودر�سوه يف �ضوء الدين
الإ���س�لام��ي وال�شريعة الإ���س�لام��ي��ة ,وله
كتاب ( االنتفاع بالعني املرهونة )،وهو
بحث فقهي �صدر عام  1976وكتاب �أخر
( اال�ستح�سان حجيته ومعناه ) �صدر
ع��ام  1975ول��ه (البحث النحوي عند
الأ���ص��ول��ي�ين) ،و (يف النقد ال�شعري) و
(الإي��ق��اع يف ال�شعر العربي) وه��و كتاب
يكمل و�أن جاء مت�أخر ًا ما كتبته (نازك
املالئكة) عن ج��ذور احلداثة ال�شعرية
العربية والكيفية التي حولت الق�صيدة
العمودية �إىل ق�صيدة التفعيل و �صدر له
كتاب (التدوير يف الق�صيدة املعا�صرة) و
(عيناك واللحن القدمي) وله جمموعتان
�شعريتان وم�سرحية �شعرية بعنوان (
غائم و�شمخي ) �أ�سمان �شعبيان وديوان (
�أوتار احلب ) يقول فيه.
عودي فقد �ضيعت بعدك ذاتي
ون�سيت كيف �أذوق طعم حياتي
وعرفت كيف ين�سيه يف وهج ال�ضحى
ٌ
طرف لفقدك زائغ النظـرات
يا وهج �أ�شعاري وزهو خواطري
وخمار �أوجاعي ،و ُبرء �شكائي
انتقل �شاعرنا م�صطفى جمال الدين
�إىل �سورية ع��ام  1984و�سكن مدينة
دم�شق فالتف حوله الكثري من الأدب��اء
وال�شعراء يف �سورية،وتويف عام 1996
ودف���ن يف ال�سيدة زي��ن��ب وم��ن ق�صائده
ق�صيدة يتغنى فيها ب�ب�ردى وال��ف��رات
والنخل اجلميل.
تزعم �أنـها
رئتاي
وتنف�ست
ُ
الف�سحات
�شذاك يف
�سمعت رف ِيق
ِ
ِ
جانحي ويف فمي
ال ك�أ�س تطفي
َ
لوجهك الفـح اجلـمرات
عط�ش
ِ
بردى ُ
يلق ف�أجـتويه لأنـني
عذب فـرات
�ضيعتُ يف عينـيك ُ
و� ُ
أعاف ظل الغوطتني لعـلني
�أتقـي�أ الهفـهاف مـن �سـعـفان

كلمة مت�أخرة في وداع
اعتدال رافع

•نذير جعفر

قبل �أن تق�سو القلوب يف هذه احلرب العدوانية على وطننا
التي اختطفت الآالف بينهم �أحباء كرث و�أ�صدقاء وكتَّاب ،كنت
�أتهيب من الكتابة عن الراحلني الذين عرفتهم وعاي�شتهم ،فما
بايل اليوم بالكتابة عن �صديقة رحلت يف الأم�س القريب ،وقد
�أ�صبح القلب نهبا للفقد امل�ستمر ،ومل يعد املوت غرميي بعد �أن
عاي�شته �شخ�صيا مرات عدة ،كما فقدت احلما�سة لنكئ اجلراح
والكتابة عن �ضحاياه! �إال �أن رحيل الكاتبة اعتدال رافع �أثار
� َ
بهي وممتلئ بامل�سرات واملواجع يف دم�شق
أطياف وذكريات زمن ِّ
الثمانينيات وما رافقها من زخم ثقايف و�إبداعي وفني وم�سرحي
ع�صي على الن�سيان.
�أتراه رحيل حنا مينه وقبله حممد عمران وممدوح عدوان
وه��اين الراهب وح�سيب كيايل وحممد املاغوط واعتدال رافع
و�ألفت الإدلبي ودالل حامت وقمر كيالين� ....إيذانا برحيل جيل،
و�أفول �شم�س مرحلة كانت زاهية بكل املعاين الن�ضالية والفكرية
والإبداعية؟ �أم هو الإنذار املبكر لتحوالت مقبلة يف عمق احلياة
ال�سورية وما ميكن �أن تواجهه من حتديات على امل�ستويات كافة
بعد رحيل ه�ؤالء امل�ؤ�س�سني الكبار؟
تعود معرفتي بالقا�صة اعتدال رافع وب�إبداعها �إىل منت�صف
الثمانينيات ي��وم ق��ر�أت لها ق�صة يف �صحيفة الأ�سبوع الأدب��ي
بعنوان «عرف الديك» فلفتت انتباهي لت�صويرها ال�شفاف الذي
يوحي �أكرث مما ي�صرح بالعالقة امللتب�سة بني الذكورة والأنوثة،
وما تعي�شه املر�أة من حرمانات وما يفر�ض عليها من قيود ،وكتبت
عنها ق���راءة نقدية يف ال��ع��دد ال��ت��ايل بعنوان« :اع��ت��دال راف��ع
..الأنوثة اخلائفة واالحتجاج املك�سور» .ومنذ ذلك الوقت و�أنا
�أتابع نتاجها الآ�سر بحق ً
لغة و�سرد ُا وت�شويقا وا�ستبطانا لدواخل
امل���ر�أة وهمومها ومعاناتها و�أنينها املكتوم .ثم تبادلنا بع�ض
الر�سائل القليلة املتعلقة بر�أيي فيما تكتبه من ق�ص�ص ،وا�ستمرت
ه��ذه الر�سائل �إىل م��ا قبل رحيلها ب���أي��ام ع��ن طريق ال�صديق
امل�شرتك ح�سني هالل ،وا�ستعدنا معا املرحلة الذهبية من احلياة
الثقافية ال�سورية من منت�صف ال�سبعينيات التي اقرتنت ب�صدور
ملحق الثورة الثقايف حتى اليوم وما تعر�ضت �إليه هذه احلياة
من ه��زات عنيفة ب�سبب ال�صراع الدامي واملتفجر مع التيارات
املت�شددة وما �أحلقته من خ�سائر وكوارث مفجعة مبجمل احلقل
الثقايف والإبداعي وال�صحايف والإعالمي.
واليوم ت�ستويل اعتدال من جديد على تفكريي ,بل ت�ستيقظ يف
ذاكرتي ب�صورتها الأوىل قبل ثالثني عاما يوم كانت تز ّين با�سمها
وق�ص�صها وزواياها ال�صحف ال�سورية واللبنانية ،و�أكاد ال �أ�صدق
عبت يف
�أنها عا�شت فرتة طويلة ت�صارع «ال�سرطان» وحيدة كما رّ
«جمهورية الن�سيان»! وهو اال�سم الذي �أطلقته على دار ال�سعادة
للم�سنيني يف دم�شق ،الأمر الذي �أ�شاع يف نف�سي موجة من الك�آبة
ال تقل عما �أ�شاعه من قبل خرب رحيل ع ّالمة حلب خري الدين
الأ�سدي يف دار امل�سنني �أي�ضا وحيد ًا ،من�سي ًا ،موزع ومبعرث الأ�شالء
والكتب ،وكل ما كان قد تركه من خمطوطات ور�سائل و�صور لها
قيمتها الأدبية والتاريخية النادرة.
وهنا ووف��اء للحقيقة وحتى ال جنلد �أنف�سنا وم�ؤ�س�ساتنا
با�ستمرار ال بد من ذكر الزيارة التي قام بها رئي�س احتاد الكتاب
العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي �إىل الراحلة يف مقر �إقامتها يف
دار امل�سنيني باملزة قبل �أ�شهر من رحيلها وما تركته تلك الزيارة
وم��ا تبعها من �صرف روات��ب تقاعدها من �أث��ر عميق يف نف�سها
وفرحة انت�شلتها من وحدتها وك�آبتها كما عربت يل يف ر�سالة منها.
ولعل طباعة الأعمال الق�ص�صية الكاملة للراحلة وكذلك
جممل نتاجها يف ال�شعر واملقالة ال�ساخرة ،و�صدورها قبل رحيلها
عن وزارة الثقافة مبتابعة حثيثة مني خالل عملي يف هيئة الكتاب
�أثلج قلبها املحرور ،و�أ�شاع الدفء وال�سكينة فيه ،وقد �أر�سلت �إيل
ر�سالة خطية ت�شكر فيها جهودي وجهود الدكتورة ماجدة حمود
وتقول فيها �إنها الآن �ستموت مرتاحة البال بعد �أن ر�أت �أعمالها
الكاملة مطبوعة وتوزع على الأ�صدقاء والقراء.
�سالما لروح اعتدال رافع ...املر�أة والأم واملبدعة وال�صديقة
التي �شكلت مبفردها مناخا ثقافيا عرب ح�ضورها اجلميل يف امل�شهد
الثقايف ال�سوري والعربي...وحتية لكل من رعاها يف وحدتها
وخفف من �آالمها ومعاناتها مع املر�ض ،وما �أحوجنا جميعا �إىل
مبادرات جتاه مبدعينا الأحياء والراحلني لتكرميهم على ما
قدموه ،على �صعيد الإبداع و�صعيد املوقف الوطني املعادي لهذه
احلرب اللعينة التي �سميت زورا ربيعا عربيا!!!
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غيمة  ..وانتظار

• نيفني عي�سى

يورق الأمل على نافذتها
وتطلق �أن��ام��ل��ه��ا بحثا عن
ال���زه���ر ال����ذي مت���دد على
خا�صرة امل�ساء.
حت�����اول �أن ت��ن�����س��ج من
حبات التوت طوقا تلف به
�شالها الزهري ،تل ّوح للقادم عرب
ق��ارب ي�ترن��ح ،وه��ي تهذي على
ال�شاطىء برتانيم اللقاء.
تناوب ال�سهر وتعب الروح على
�شفقها ،ف�أطلقت تنهيدة الرجاء،
�أ�سلمت نف�سها لو�سادتها ،حدثتها
بكل �شيء..علها تتلم�س �أوجاع
تنهيدتها.
ال��ي��وم ي�شبه م��اك��ان ،كالهما
��ار���س ترجل ع��ن ج���واده وهو
ف ٌ
يغزل ق�صيدة ال��غ��د ،وم��ع �أول
خيوط الفجر ي�ستل الفار�س
ح�سامه ويطلق جل��واده العنان
نحو البعيد.
ال��غ��د ك��ال��ذي �سيليه �أي�����ض��ا،
فهي تنح�سر ب�ين دفتي رواي��ة
مل تكملها بعد ،وت�ضع يف خيالها
نهايات مفرت�ضة ،ت�صدق تلك
النهايات ،وتن�سى �أنها تخطها
قبل �أن تبد�أ.
�سو�سنة هي على قارعة احلب،
�أريجها يتغلغل يف م�سامات عا�شق
يحت�ضر..وهي تق�سم �أنه راحل
الحمالة.
دفعته نحو جرف المفر منه،
ثم انزوت ب�أحزانها وهي تعانق
ح�سرة تلو الأخرى..لأنها نقية
�إىل حد اخلرافة ،حاملة �إىل حد
املوت الذاتي البطيء.
على جفنها ترنح ال�سهاد وهو
يتو�سل �إليها �أن تر�شف من ك�أ�س
الأمل ،و�أن حتزم حقائب الآتي ،
لتبحر يف احلقيقة ملرة واحدة.
�سئم ال�شوق من متايل الأمل
وت��رن��ح ال�شعر على �شرفتها ،
ف�أهداها كلمة ال�سر..وغادرها
بالطوق جناة.

بع�ض الرتانيم غابت عن مروج الف�ؤاد ،مل تعد تطرح ال�سنابل
على ال�ضفاف..هي تعويذة عا�شق �أطلق العنان لرحيق الأمل..ونام
على جنبات الوقت.
ق�ضى وقتا طويال وهو يحاول �أن ال يكون..اليريد من هذه الدنيا
�شيئا..واليطلب من الفرح �أن يكون قريبا.
�سلّم �أمره لأمره�..أعفى نف�سه من الب�شائر وباعد بني اليوم ولهفة
عد نف�سه يف �إجازة من الأمل..منتظرا �أن يغيب عن
الآتي..هو ذاته ّ
الدنيا عندما ي�شاء القدر.
من دون �سابق ترتيب..وفيما كانت الروح تغفو م�ست�سلمة لأوجاعها،
ارتفعت �ستائر العتمة عن قمر �أطل لينري القلب احلزين..تراق�صت
روحه فرحا طفوليا غامرا.
�صدق للحظات ب�أن القدر بد�أ يكفـّر عن ذنوبه ،لعله مينحه البهجة
يف قادم الأيام.
عا�ش �أوقاتا مل يجربها من قبل..انت�شت روحه طربا..و�صدق ب�أن
الأمل يحوم حوله� ،أرخى �شراع االنتظار ودار على ك�ؤو�س طاملا �أرهق
�أطرافها الغبار.
هي..بني خفقة القلب وقو�س اخليال..تردد اللحن تارة..وتغرد
على ا�ستحياء تارة �أخرى.
هو..يحدق بحنايا الف�ؤاد متعلقا مبوجة تو�صله �إليها.
هما..يخطان نورا يعانق غيمة �آن لها �أن متطر.
قبل �أن تكتمل طقو�س الن�شوة  ..ت�سامت غيمة ال لون لها وال ريح
حتمل �أوزارها�..ألقت ظالل احلزن..وانطلقت يف طريقها.
ترنح الوجد جمددا..وتراخى الأمل باحثا عنها..كيف م�ضت �سريعا
..قبل �أن يحل ال�شتاء.
نظر مطوال �إىل ال�سماء وروحه تختنق..وت�ساءل :كم مرة علي �أن حريريا يحجب عنك عبء الرياح.
�أتذوق االنتظار وخيبة الأمل ،لأعود �إىل ذاتي جمددا..فيما يحتفل
�أك�ثر من ذل��ك�..أت��ذك��ر عندما م�شينا معا يف ال�شتاء املا�ضي على
الغرباء بانك�سار الروح !
الر�صيف  ،فيما كانت قطرات املطر تغ�سل قلبينا..
�أتذكر �أين تو�سلت �إليك كي ال تخرجي ذات مرة ..لأن ال�سماء كانت
متطر غ�ضبا.
مواعيد نومك والطعام و حبة ال��دواء..و�أك�ثر من ذلك  ،منديلنا
الورقي الذي نق�شت عليه حروف ا�سمك و�أودعته جنبات القلب.
االن ال ت�شغلي بالك مب��ا �سي�أتي..فقد �أ�صبحت ك��ل التفا�صيل
بانتظارك واملرايا وحبات الكرز يف �سلة بلون حتبينه�....أنا مل ان�س
ن�سمات ال�شتاء تطرق بابي على ا�ستحياء وانا �أجمع بع�ض احلطب �أي �شيء مما تع�شقني.
وكثريا من احلب كي تنعم روحك ببع�ض الدفء.
االن�..أملك اللحظة و�أعد لك ع�شاءنا الأول معا  ،وارتب مواعيد
تقرتب الغيمة �شيئا ف�شيئا ..و�أن��ا مازلت منهمكا باعداد الفطائر الن�شوة واللهفة و�أعانق احل�ضور املالئكي.
و�شرابا �ساخنا وبع�ض اخلوف عليك من برد مو�سم مقبل.
التكرثي من ال��ك�لام..وف��ـّ��ري ما لديك من طاقة ال��روح لتكوين
�أق�ترب من ال�سحاب �أحدثه برفق و�أ�س�أله �أن يخربين مبواعيد
مبت�سمة ..ولأحظى �أنا بفر�صة ال�سهر على �شغف �أحالمك.
الثلج..كي �أطوي روحي غطاء يغلف قلبك ومينحك ال�سكينة..فانا
لي�س عليك �أن تطلبي �أي �شيء..ف�أنا �أعرف ما حتبني وترغبني وقد
�أخ�شى عليك من لهفة املطر ونزق الثلج وعفوية الربد.
كثري من ال�شوق دفعني نحو فرا�شنا�..أرتب الأغطية و�أختار و�سادتك نذرت قلبي ليكون عابدا يف حمرابك ال�سرمدي .
كل �شيء �أ�صبح جاهزا بانتظارك..كل �شيء..لكني ن�سيت �أمرا
التي حتبني�..أوزع ال�شموع على جانبي ال�سرير و�أدعو من كل جوارحي
ما....ن�سيت �أنك قررت الغياب..و�أن ح�ضورك �أ�صبح حلما..و�أن علي
�أن يكون ال�شتاء دفئا و�سالما على جفنيك.
�أحر�ص على كل التفا�صيل و�أح�ضر نف�سي لأ�سهر ..كي تنامي قريرة يف هذا ال�شتاء �أن �أجثو قرب قلبي وهو يئن بردا..ويحت�ضر وحيدا
ب�صمت ي�شبه غيابك..وقلبك املهاجر.
العني والف�ؤاد.
عا�صفة قد متر..ح�سنا �س�ألقي �شغاف القلب ف��وق كتفيك �شاال
�شكرا على احللم  ..وعذرا لأين �صدقت عينيك.

في ال�شتاء�..أنت وال�سماء

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

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

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

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

www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

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

•�أ.حممد حديفي

اعتدال رافع امر�أة اخليارات ال�صعبة
مل تكن اعتدال رافع امر�أة عادية ،خُ لقت من �أجل �أن تنجب الأطفال ،وتُعنى
ب�ش�ؤون تربيتهم فح�سب ،و�إمنا كانت ومنذ طفولتها الأوىل �أنثى متمردة على
قوانني املجتمع التي تقيد حركة امل���ر�أة ،وجتهد لإع��داده��ا ل�ش�ؤون املنزل
وترتيبه والعناية به على ح�ساب انطالقتها نحو عوامل �أخ��رى حيث تكون
فاعلةً يف بناء م�ستقبل لأجيال بكاملها ،فهي ترى �أن املجتمع لكي يكون ح�ضاري ًا
وفاعالً ،ومتوازن ًا يجب �أن يغري نظرته �إىل املر�أة ..تلك النظرة الدونية التي
جتعلها تابعة للرجل ،مهمتها ال�سهر على راحته ،واخل�ضوع لرغباته ونزواته
لأن املجتمع �أرادها اتكالية وتابعة..
كان يل مع اعتدال رافع جل�سات حوارية طويلة نتفق حين ًا ونختلف حين ًا
�آخر ،لأجدين �أمام امر�أة من نو ٍر ونار تدفع عمرها ثمن ًا ملوقفها املت�شدد الذي
يخ�ص حرية املر�أة ،و�إزالة العقبات من �أمام انطالقتها معترب ًة �أن املر�أة يجب
�أن تقف �إىل جانب الرجل �إن مل تكن �أمامه ،و�أن �سعي الرجل لأن تدور املر�أة
يف فلكه ،وتكون تابعة له نظرة ذكورية مت�شددة يف جمتمع ذكوري مت�شدد،
وحني يحتدم احلوار تفتح �آفاق ًا تاريخية و�إن�سانية ،وتقدم الأدلة والرباهني
والأمثلة على الأدوار الهامة التي لعبتها املر�أة يف التاريخ الإن�ساين حيث �أثبتت
ن�ساء كثريات �أنهن ل�سن �أقل من الرجل يف �إدارة �ش�ؤون احلياة وقيادة املجتمع،
ال بل ويف الكثري من الأحيان تفوقن عليه و�أثبنت قدراتهن على تذليل ال�صعاب
وتوجيه الدفة نحو بر الأمان بكث ٍري من الدراية واحلنكة..
ولدت اعتدال رافع يف مدينة «عاليه» يف لبنان عام  1937يف �أ�سرة متو�سطة
احلال ،وحني انتقلت �إىل دم�شق �أكملت تعليمها العايل حيث انت�سبت جلامعة
دم�شق وتخرجت فيها بعد �أن ح�صلت على الإج���ازة يف التاريخ ،وعملت يف
التدري�س ويف ال�صحافة ال�سورية والعربية �إذ را�سلت العديد من املجالت
وال�صحف العربية ،وهي ع�ضو يف جمعية الق�صة والرواية باحتاد الكتاب
العرب ،كتبت الق�صة واملقالة وال�شعر ،وامتازت كتاباتها بر�شاقة ال�صورة،
وعمق املعنى حيث وظفت املفردة بطريقة �آ�سرة فيها الكثري من ال�شفافية التي
تدل على �أ�صالة موهبتها ،وجتذرها ،و�سعة اطالعها ،وثقافتها الوا�سعة..
كتبت اعتدال رافع يف �ش�ؤون املر�أة وعذاباتها وهي حتفر طريقها مت�أبطة
وليدها الذي فُطرت على حمبته ورعايته وتن�شئته وال�سهر على تربيته ليكون
ع�ضو ًا نافع ًا وذا فائدة يف جمتمعه ،وهي املر�أة التي تزوجت و�أجنبت الأوالد،
وحني �أدركت �أن الق�صة ال ت�شفي غليلها يف تكثيف البوح وتعميقه جل�أت �إىل
ال�شعر حيث امتاز �شعرها بالوم�ضة الكثيفة اخلاطفة املعمقة...
كتبت اعتدال رافع عن �ش�ؤون احلياة الوا�سعة ..عن احلب واحلرب عن �ش�ؤون
املر�أة وعذاباتها ،وعن دور املر�أة الرائد يف بناء الأجيال و�إعداداها ملعرتك
احلياة بحيث ال تعرف ال�سكون �أو ال�سكوت عن اخلط�أ �أو اخلنوع مل�ستعمر طامعٍ
يف اغت�صاب الأر�ض...
عا�شت حلظات اجتياح العدو ال�صهيوين للبنان عام  1982وو�صفت همجية
هذا العدو وبط�شه ،وعن الفو�ضى التي �أحدثها يف مفا�صل املجتمع اللبناين،

وقد خل�صت معاناة هذا املجتمع �إبان احلرب بق�صة مكثفة م�أ�ساوية عا�شتها
�أم «عليا» التي قُ تل زوجها يف احلرب وهُ جّ رت مرتني ..الأوىل باجتاه بريوت
حيث كانت حتمل �صغريتها عليا و�صرتها وامل��رة الثانية كانت حتمل �صرتها
فقط ،وهاهي ت�صف لنا حال املدينة حني تر�شقها �آالف ال�صواريخ والقذائف
و�أم عليا التي تكره املالجئ وتخافها لأن القنابل الفراغية تهتك الأعماق،
متت�ص اجل��دران والأث��اث والنا�س بطريقةٍ ي�صعب على �أم عليا ومثيالتها �أن
يفرقن بني ال�صرة والر�ضيع فت�صف امل�شهد قائلةً  ..هو�س الرك�ض والتنقل بني
احلارات ي�شتد عندما تبد�أ القنابل بتعرية الليل و�أحالمه ،بعد ذلك ت�صف هلع
�أم عليا التي ت�سحب زندها من حتت ر�أ�س عليا حتت�ضنها وتقربها من �أنفا�سها ثم
تخرج من املنزل املهتز حتت وقع القنابل وتركب �أول �سيارة ت�صادفها وتتجه
�إىل طرابل�س ...بعد ذلك ت�صف اعتدال رافع بطريقة فيها الكثري من عمق
الدالالت حالة املر�أة املر�ضع التي ت�صحو على �أمل يف ثدييها املتحجرين ،تخرج
الثدي وتقربه من عليا ثم كاملجنونة تقفز من ال�سيارة ترك�ض �أمام عجالتها..
تتو�سل ال�سائق� ..أرجوك� ..أعدين �إىل بريوت ..لقد ن�سيت فيها عليا و�أح�ضرت
معي �صرة افتكرتها عليا ..يا ول��دي!!! ثم مت�ضي يف �سرد احل��وار ال��ذي مت
بني املر�أة وال�سائق الذي حاول �أن يخفف من بلوائها �إذ ي�ؤكد لها �أنها لي�ست
الوحيدة التي تعر�ضت ملثل هذا املوقف...
حني �أ�صيبت اعتدال رافع مبر�ض ع�ضال �أدى يف نهاية الأمر �إىل موتها مل
تر�ضخ ملر�ضها ،ومل تهزم �أمامه ،وقد قهرت مر�ضها كما قالت م��رار ًا وتغلبت
عليه مبوا�صلة الكتابة ف�أنتجت �أروع الق�ص�ص و�أعمق الوم�ضات ال�شعرية
الآ�سرة ،ففتح ذلك �أمامها �آفاق ًا وا�سعة ظلت حتلق فيها عالي ًا بني ال�سحاب
بجناحني من نور ونار حتى حل ملك املوت و�أنهى حيا ًة �صاخبة عنوانها الكفاح
والتمرد جنحت حين ًا و�أخفقت حين ًا �آخراً ،لكن كان لها �شرف املحاولة ال بل
املحاوالت...
لها ثمانية �أعمال مطبوعة وهي:
مدينة اال�سكندر – ق�ص�ص – /1980وزارة الثقافة –دم�شقامر�أة من برج احلمل -ق�ص�ص– /1986وزارة الثقافة – دم�شق .ال�صفر – ق�ص�ص – – /1988دار �إيبال .بريوت كل املدن �شهرزاد كل الن�ساء – كتابات – /1989دار الزاوية .يوم هربت زينب –ق�ص�ص – /1996وزارة الثقافة .رحيل البجع – ق�ص�ص – /1998وزارة الثقافة .�أبجدية الذاكرة –ق�ص�ص – /2000وزارة الثقافةرح��م اهلل اعتدال راف��ع التي غ��ادرت ه��ذه الدنيا وه��ي توم�ض �أدب�� ًا رقيق ًا
�شفاف ًا هادف ًا تاركةً خلفها �إرث ًا ثقافي ًا �ستذكرها الأجيال من خاللها بكث ٍري من
االحرتام والإعجاب والتقدير.

رحيل الأديبة اعتدال رافع
نعى احتاد الك ّتـاب العرب رحيل الأديبة
اعتدال رافع يف الأ�سبوع املا�ضي بعد معاناة
طويلة مع مر�ض ع�ضال.
ولدت عام  1937يف لبنان.
ـ ع�ضو احتاد الكتاب العرب
ـ ع�ضو جمعية الق�صة والرواية
ـ لها م�ؤلفات عدة ،منها:
- 1مدينة اال�سكندر -ق�ص�ص -دم�شق
.1980وزارة الثقافة
- 2ام�����ر�أة م��ن ب���رج احل��م��ل -ق�ص�ص-
دم�شق 1986- -.وزارة الثقافة
 - 3بريوت كل املدن� ،شهرزاد كل الن�ساء
 دار دم�شق  -الزاوية .1989 - 4ال�صفر  -دار ايبال = دم�شق .1990 -
 - 5يوم هربت زينب  -وزارة الثقافة
.1996
 - 6رحيل البجع  -وزارة الثقافة -
.1998
� - 7أبجدية الذاكرة عام  200وزارة
الثقافة
 8بوح من زمن �آخر عام  2006وزارةالثقافة
 - 9كلمات م�سافرة عا م  2009الهيئة
العامة للكتاب.

رئي�س احتاد الك ّتـاب العرب و�أع�ضاء
املكتب التنفيذي واملجل�س واالحت��اد
يتقدمون بخال�ص العزاء واملوا�ساة لأ�سرة
الفقيدة ..راج�ين م��ن اهلل ع��ز وج��ل �أن
يتغمدها بوا�سع رحمته وي�سكنها اجلنة،
ويلهم �أهلها وذويها ال�صرب وال�سلوان.

mouhammad.houdaifi@gmail.com

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

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

رئي ــ�س التحريــر:

�أ.حممد حديفـي
مدي ــر التحريــر:

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

الإ�شـراف الفني:

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

مهـــا ح�ســـن

