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جريــدة تعنـى ب�شـــــ�ؤون الأدب والفــكر والفـن ت�صـدر عن احتــــاد الكتـــــاب العـرب فــي �ســوريـــة

•�أ.د.ن�ضال ال�صالح

االفتتاحية

لي�س ...لي�ست
َ

يف م�سرحية �شك�سبري "تاجر البندقية" ،ويف خامتة حكاية �أم�ير مراك�ش مع
احل�سناء "بور�شيا" ،ما ذهب مث ًال منذ ظهور امل�سرحية �إىل الآن� ،أي ما قر�أه الأمري
مكتوب ًا يف ورقة كانت يف عني اجلمجمة املوجودة يف ال�صندوق الذهبي الذي اختاره:
يلمع ذهب ًا" .وعند العرب ،قبل �شك�سبري ،ع�شرات العبارات والأقوال التي
"لي�س كلّ ما ُ
ُعدّ ت من الأمثال اخلالدة فيما يعني الداللة نف�سها ،ومن تلك العبارات" :لي�س كلُّ
عذْ ٍب منرياً" ،و"لي�س كلّ ذي خملب �س ُبع ًا" ،و"لي�س كلّ ناطق خطيب ًا" ،و"ما كلّ �سوداء
مترة ،وال كلّ بي�ضاء �شحمة" .ومن بديع ما جاء يف �أ�شعار العرب يف هذا املجال قول
مما ّ
يحف باملعنى نف�سه قول ابن
املتنبي يف عجز بيت له" :وال كلّ َمن يطري ببا ِز" ،و ّ
املقرب يف عجز بيت له �أي�ض ًا" :كما لي�س كلّ الربق ي�صدقُ خائله".
ّ
�أجل ،لي�س كلّ ما يلمع ذهب ًا ،بل ثمة ما يوهم بو�صفه ذهب ًا بينما هو يف احلقيقة
لي�س �سوى معدن بخ�س مطلي بق�شرة رقيقة من الذهب ،وهو حال َمن يربع يف �إيهام
الآخرين بو�صفه مالك ًا وهو لي�س �سوى ذئب �أو �شيطان يف �إهاب مالك ،و َمن يعنيه
تعاىل يف قوله" :ومنَ النا�س َمن ُيعجبك قوله يف احلياة الدنيا وي�شهد اهلل على ما
مما ينت�سب �إىل الفعل الثقايف
يف قلبه وهو من �ألدّ اخل�صام" ،كما هو حال غري قليل ّ
ي�صح فيه املثل ال�شك�سبريي:
هيئة ال جوهراً ،و�صخب ًا ال �أثراً ،ووظيفة ال ر�سالة ،و ّ
مما ّ
"لي�س كلّ ما يلمع ذهب ًا".
يف ر�صيد امل�شهد الثقايف يف غري مكان من اجلغرافية العربية ،ومنذ عقود� ،آالف
الأن�شطة والفعاليات وامل�ؤمترات والندوات واملهرجانات التي ميكن �أن تعني � ّأي �شيء
�سوى الثقافة نف�سها ،لأنها ال تتجاوز كونها ظواهر �صوتية فح�سب� ،أو ف�ضاء لتبادل
وربا الد�سائ�س واملكائد وامل�صائد التي ت�ستهدف كلّ َمن ال ي�س ّبح
املنافع ،واالمتيازات ،مّ
ممن جا�ؤوا� ،أو جيء بهم� ،إىل مواقع �صناعة القرار الثقا ّ
يف على
بحمد هذا �أو ذاك ّ
غفلة من الثقافة ،بل من � ّأي �شيء يعني هذه امل�سكينة ،الثقافة ،التي �أ�صبح املثقفون
احلقيقيون فيها ،وال �سيما يف العقود الأخرية� ،أ�شبه مبا كان ال�شاعر الراحل عمر �أبو
"ن�س َل الوهنُ خملبيه و�أدمتْ  /منكبيه
ري�شة حدّ ث يف رائيته البديعة عن الن�سر الذي َ
ُ
ُ
وعجاف البغاث تدفعهُ  /باملخلب ّ
الغ�ض واجلناح الق�صري".
عوا�صف املقدور ..
يفّ � ،أي فعل ثقا ّ
�إنّ �أهمية الفعل الثقا ّ
يف مهما تكن �صفته ،م�ؤمتر ًا �أو ندوة �أو مهرجان ًا
�أو �أم�سية �أو ،...تكمن يف تعبريه عن هدفني :الر�سالة والأثر ،وغياب � ّأي من هذين
الهدفني يعني غياب الآخر من جهة ،كما يعني نفي �صفة الثقافة عنه من جهة ثانية.
ويف احلالني ،الغياب والنفي ،ينتهي هذا الفعل قبل �أن يبد�أ ،بل يحكم على نف�سه
باملوت حلظة الوالدة ،مهما يكن من �أمر ال�صخب الإعالمي املرافق له ،ومهما يكن من
�أمر ت�س ّوله لت�صفيق هنا و�آخر هناك� ،أو حل�ضور بالقوة ح�سب متييز "�أر�سطو" بني
وجودين :بالق ّوة وبالفعل.
وبعد ،فلي�س من � ّأي من �ضروب البالغة ،الت�شبيه �أو اال�ستعارة �أو املجاز �أو ،..احلديث
عن تخمة فادحة يف احلياة الثقافية العربية ب�أ�شباه �شعراء وقا�صني وروائيني ونقاد
وباحثني ،و ...تنا�سلوا حتى كادوا ي�سدون عني ال�شم�س .ولي�س من � ّأي منها ب�آن القول
�إنّ ه�ؤالء متكّنوا من �إيهام الكثريين بو�صفهم كذلك بفعل �أ�شباه معنيني بالثقافة كانوا
بلغوا موقع ال�صدارة ،بل �صناعة القرار ،يف غري م�ؤ�س�سة ثقافية .وبعد ،ثاني ًا ،فما �أبلغ
مما قدّ منا ذكره وبينه وبني ما ذكرنا بع�ض
قول اجلاحظ يف كتابه "احليوان" ،باب ّ
الفرق :لي�ست كلّ ق ّوة ُت�س ّمى ا�ستطاعة.
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الال�سامية ت�شحذ مخالبها من جديد!!

الالذقية في مر�آة حنا مينة

• نذير جعفر

• د.تركي �صقر
ال�لا���س��ام��ي��ة ���س�لاح ال��ك��ي��ان ال�صهيوين
الأم�ضى لإخ�ضاع الآخرين �إىل �إرادته كان
هذا يف املا�ضي وال يزال يتجدد وال�سيما يف
كل ذكرى ملا ي�سمى الهولوك�ست ولعل اب�سط
تعريف مل�صطلح الال�سامية ،ه��و معاداة
ال�سامية� ،أو معاداة اليهود من منطلق �أن
كلمة “�سامي” م�أخوذة مما ورد يف الإ�صحاح
العا�شر من �سفر التكوين من �أن �أبناء نوح هم �سام
وحام ويافث و�أن ال�ساميني هم اليهود وهذا غري
مثبت ال تاريخيا وال علميا وهو خلط مق�صود لأن
العرب هم �ساميون �أي�ضا لكن احلركة ال�صهيونية
طورت هذا امل�صطلح وا�ستغلته للتعبري عن معاداة
اليهود لتك�سب عطف الر�أي العام الأوروبي ب�شكل
خا�ص والر�أي العام العاملي عموما من �أجل دعمها
يف �إقامة وطن قومي لليهود حلمايتهم من العداء
واال�ضطهاد على حد زعمهم.
هذه الظاهرة العدائية كانت فر�صة ثمينة
لليهود يف �إظ��ه��ار ت���أث�يره��م ال��ب��ال��غ يف جم��رى
الأح��داث يف املجتمعات الأوروبية وحني جاءت
ال�صهيونية تلقفت هذا العداء لتجعل منه ظاهرة
وعقيدة را�سخة يف النفو�س وك��ان مو�سى ه�س
( )1875-1812من �أوائل املفكرين ال�صهيونيني
الذين حاولوا ا�ستغالل ال�سامية وجعلها عقيدة
�صهيونية ففي حماولة مو�سى ه�س حل امل�س�ألة
ال��ي��ه��ودي��ة ه��اج��م ال��ي��ه��ود ال��ذي��ن ي��دع��ون �إىل
االن�صهار يف احل�ضارة الغربية ،وذهب يف حماولته
ال��رد على تفوق العرق الآري �إىل االدع��اء ب�أن
الإن�سانية عاجزة بحكم تكوينها الع�ضوي عن
التقدم بدون اليهود .
لقد ا�ستخدم هذا ال�سالح ال�صهيوين الفتاك
ب�شكل �أك�ثر و�ضوحا على ال�ساحة الأوروب��ي��ة
مطيحا مب�ؤ�س�سات وحكومات وكيانات وب�شخ�صيات
رفيعة امل�ستوى بتهمة م��ع��اداة ال�سامية لأنهم
ال يقدمون ما يطلب منهم من خدمات للحركة
ال�صهيونية فت�شن احلمالت ال�شعواء لت�شويههم
والإ�ساءة �إليهم من �أجل ا�ستبدالهم يف النهاية
ملجرد عبارة �أو تو�صيف ي�أتي على ذكر حقائق
عن اليهود �أو ال�صهيونية �أو « �إ�سرائيل « هذا ما
جرى يف فرن�سا و�أملانيا وعموم الدول الأوروبية
وم��ا ج���رى ب��الأم�����س القريب يف ح��زب العمال
الربيطاين العريق حيث �أط��ي��ح بعمدة لندن
ال�سابق من حزب العمال كني ليفنغ�ستون على
خلفية اتهامه مبعاداة ال�سامية.
لي�س من ذنب كبري اقرتفه ليفنغ�ستون �سوى
�أن��ه ذكر حقيقة تاريخية قال فيها �إن �أدول��ف
هتلر ك��ان ي��دع��م احل��رك��ة ال�صهيونية عندما
و�صل �إىل احلكم يف ثالثينيات القرن املا�ضي
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اع��ت��ذار ليفنغ�ستون ع��ن �أي
�إ���س��اءة ك��ان ق��د وجهها لليهود الربيطانيني يف
ت�صريحاته ،نفى �أن يكون م��ع��ادي�� ًا لل�سامية،
وال��ت��ي ه��ي ن���و ٌع م��ن العن�صرية امل��وج��ه��ة �ضد
ال��ي��ه��ود ،وغ��ال��ب�� ًا يف ال����دول الأوروب���ي���ة و�أك���د
ليفنغ�ستون �أن ما رواه عن دعم هتلر لل�صهاينة
حقيقة تاريخية مكرر ًا �أنه ال يقبل االدعاءات
ب���أن��ه و�ضع ح��زب العمال يف موقف حم��رج وال
�أن���ه م��ذن��ب مب��ع��اداة ال�سامية وح��ت��ى �إن���ه قال
�صراحة� :أحتقر معاداة ال�سامية ،وقد حاربتها.
ق�ضية معاداة ال�سامية ويف حادثة �أخرى �أي�ضا
ا�شتعلت يف �صفوف ح��زب العمال عندما دعم
رئي�س احلزب كوربن فنان ًا ر�سم لوحة جدارية يف
�شرقي لندن حول الهيمنة اليهودية على العامل
قبل �أن يعتذر عن هذه اخلطوة بقوله �إنه مل ير
اللوحة ذاتها و�إمنا كان يدافع عن حرية التعبري.
�إال �أن معاداة ال�سامية يف �صفوف حزب العمال
لي�ست باجلديدة ،وت�شتعل بني الفينة والأخرى،
فما هي الأ�سباب الكامنة وراءها يف حزب العمال؟
يقول الربوفي�سور يف جامعة لندن بن غيديل،
وهو ع�ضو يف حزب العمال وخمت�ص يف معاداة

قراءات

ال�سامية وكراهية الإ�سالم� ،إن هناك درجة من
معاداة ال�سامية يف �صفوف احلزب ،وتعود لأربعة
م�صادر:
�أو ًال ،م��ع��اداة ال�سامية مثلها م��ث��ل ح��االت
العن�صرية الأخرى كتلك التي �ضد امل�سلمني والعرب
منت�شرة يف املجتمع الربيطاين ،وم��ن البديهي
�أن جتد متنف�س ًا لها يف �صفوف حزب العمال على
حد تعبريه وي�ؤكد غيديل على �أن هذه الظاهرة
موجودة ب�شكل مت�ساو تقريب ًا بني �أن�صار احلزبني
الرئي�سني يف بريطانيا  :املحافظون والعمال .
ثاني ًا ،هناك ما ُيعرف با�سم “ا�شرتاكية البلهاء”
يف الي�سار ال�سيا�سي ،والتي توجه كراهيتها �ضد
النظام الر�أ�سمايل نحو اليهود ،على حد و�صفه.
ثالث ًا ،وكما نوه كوربن نف�سه ،هناك نوع جديد
من معاداة ال�سامية مرتبط بال�صراع الفل�سطيني
الإ�سرائيلي ،حيث يتم توجيه اللوم �إىل اليهود
الربيطانيني على ممار�سات “�إ�سرائيل»� ،أو القول
�إن مناق�شة معاداة ال�سامية طريقة لتبيي�ض
اجل��رائ��م الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة و�أغ��ل��ب ال�شخ�صيات
الرفيعة املتهمة مبعاداة ال�سامية تنطلق من هذه
النقطة.
�أما رابع ًا ،هناك ت�صاعد نظريات امل�ؤامرة يف
�صفوف الي�سار ،والتي ت�ؤججها و�سائل الإعالم
احلكومية الرو�سية والإيرانية وبع�ض املواقع
الي�سارية الإل��ك�ترون��ي��ة كما بزعمون �إذ يتم
توجيه ال��ل��وم ح��ول م�آ�سي ال��ع��امل �إىل �شبكات
خفية من القوى ال�س ّرية .وهذا النوع من معاداة
ال�سامية منت�شر يف �صفحات و�سائل التوا�صل
االجتماعي غري الر�سمية وامل�ؤيدة حلزب العمال .
وي�ستطيع احل��زب التعامل مع هذه امل�شكلة فور
اعرتافه بوجودها ،و���ض��رورة العمل على حلها
ويقول غيديل “�إن بع�ض قيادات احل��زب تق ّر
ب�ضرورة التحرك احل��ازم للتعامل مع امل�شكلة،
وت�سريع التحقيقات ،وتطوير الوعي بني نا�شطي
احلزب حول الأ�شكال التي تتخذها العن�صرية .
لكن غ��ي��ديل ي��رى �أن امل�����س���أل��ة �أ�صبحت حمط
جدل مركزي يف بريطانيا ،وت�ستغلها ال�صحافة
اليمينية يف مهاجمة حزب العمال ،كما ي�ستغلها
اجلناح اليميني يف احلزب ملهاجمة كوربن .وي�شري
�إىل �أن “العديدين يف اجلناح الي�ساري للحزب
قد �أ�صبحوا متبنني لثقافة الإنكار .فعدد كبري
من �أع�ضاء احل��زب ي��رون �أن ه��ذه االتهامات ال
تهدف �إال “لت�شويه” �سمعة كوربن ويرف�ضون
االع�ت�راف ب��وج��ود �أمثلة وا�ضحة م��ن م��ع��اداة
ال�سامية ،وه��و ما ي�ضعنا يف دائ��رة مغلقة متنع
خلق ق��اع��دة للنقا�ش ال�صادق ح��ول امل�شكلة.
ويرى غيديل �أنه لدى الربيطانيني الوعي الكايف
للتمييز بني معاداة ال�سامية ومعاداة ال�صهيونية،
لكن توجد م�ساحة حيث يكون احل��د الفا�صل
بينهما م�شو�ش ًا وي�صعب متييزه .ويلفت �إىل �أنه
“يف هذه احل��دود امل�شو�شة بني معاداة ال�سامية
وال�صهيونية ك��ل م��رة ي��رد نا�شط عمايل على
تهمة معاداة ال�سامية بذكر جرائم �إ�سرائيل،
ويف ك��ل م��رة يتحدث �شخ�ص منتقد ًا م��ع��اداة
ال�سامية ف�إنه ُيتهم ب�أنه يتلقى �أموا ًال من ال�سفارة
الإ�سرائيلية وي�ضيف غيديل هناك �أي�ض ًا م�س�ألة
حمط ا�ستفهام يف �صفوف العمال وهي ملاذا تت�سبب
جرائم تل �أبيب برد فعل قوي يف �صفوف الي�سار
الربيطاين �أكرث من اجلرائم الأخرى .
نخل�ص من ه��ذا �إىل القول �إن الال�سامية ما
زالت �سالحا قويا بيد ال�صهيونية ت�ستخدمه قي
�أي وقت ت�شاء ،ون�ستذكر هنا ما فعله هذا ال�سالح
اخلبيث باملفكر الفرن�سي روجيه غ��ارودي الذي
ع ّرى �أكاذيب احلركة ال�صهيونية حول املحرقة
وامل��زاع��م باحلقوق التاريخية لليهود يف �أر���ض
فل�سطني ف�شنت احلمالت املعادية �ضده يف كل
مكان يف العامل من قبل الإعالم ال�صهيوين ولفقوا
اتهامات طائلة لقتله فكريا ومنع انت�شار كتبه.

�أطلق باختني على العالقة اجلوهرية املتبادلة بني املكان والزمان م�صطلح chronotope
«كرونوتوب» �أي «الزمكان» .وي�شري هذا امل�صطلح �إىل ان�صهار عالقات املكان والزمان يف العمل
م�شخ�ص .فعالقات الزمان ّ
الروائي ب�شكل ُمدرك ُو ّ
تتك�شف يف املكان ,واملكان ُيدرك ُويقا�س بالزمان.
وهذا التقاطع بني الأن�ساق ,واالمتزاج بني العالقات هما اللذان مييزان الزمكان الفنّي»(.)1
الفني يف الرواية ب�أبعاده الطبوغرافية ,والتاريخية ,والنف�سية ,واجلمالية� ,سواء
واملكان
ّ
�أحال على مدينة �أم قرية �أم بحر �أم غابة �أم على �أي من تفا�صيلهما ومفرداتهما الأكزوتيكية
هو غري املكان الواقعي ,حتى لو كان �صورة عنه .كما �أنه يتم ّيز بف�ضائه التخييلي ,ودميومته,
و�إمكانيات ت�أويله ,و�سهولة التوا�صل معه(.)2
ولأن الرواية نتاج عالقات مدينية يف الأ�صل كما �أ�شار ق�سطاكي احلم�صي بكل ما تعنيه من
مظاهر عمران ومنط حياة واختالط بني الرجل واملر�أة وانفتاح على الآخر( ,)3ف�إن املدينة تبدو
ف�ضاء لأحيائها و�أزقتها وحواريها ،و�أحالم
وف�ضاء ل�سردها من جهة ثانية.
حا�ضنا لها من جهة
ً
ً
�ساكنيها وحكاياتهم و�شروط حياتهم وتفاعلهم وت�آلفهم معها� ,أو اغرتابهم فيها وعنها ,ومواقفهم
ي�ضم ف�ضاءات متعدّ دة منفتحة �أو مغلقة ,معادية �أو
منها ,وك�شفهم جلمالياتها وقبحها.
ً
ف�ضاء عا ّم ًا ّ
املح�صلة �إىل الأهمية اجلغرافية والتاريخية واالجتماعية والرمزية والداللية
م�ؤن�سة ,ت�شري يف
ّ
ّ
للمدينة ,ومدى ارتباط ال�شخ�صيات والأح��داث بها ,وما متثله يف الوعي والذاكرة اجلمعية,
وحموريتها لدى الراوي يف املقام الأ ّول.
ويف هذا ال�سياق حت�ضر �صورة الالذقية يف متون عدد من روايات الراحل حنا مينه بو�صفها
ُّ
يدل عليه ال�سياق عرب قرائن متعدّ دة حين ًا
ف�ضاء مكاني ًا مدين ّي ًا متع ّينا باال�سم حين ًا وغ َري متعينّ
ً
�آخر� .إال �أنها مل حت�ضر يف ا�سرتاتيجية العنونة بو�صفها عنوانا ً لعدد من الروايات كما هو احلال
بالن�سبة �إىل دم�شق� ,أو القاهرة� ,أو الإ�سكندرية �أو �أ�صيال� ,أو بريوت على �سبيل املثال! و�إنمّ ا حت�ضر
الثيمات املكان ّية الدّ الة عليها واملتعالقة مع ف�ضائها يف بع�ض العناوين ,مثل :حارة ال�شحاذين,
بحار ,و�سواها من روايات حنّا مينه.
وال�شراع والعا�صفة ,وحكاية ّ
وكما تخرتق العالقات املكانية/الزمانية يف �أيّ مدينة الواقع احلياتي واملعي�شي للنا�س فتدخل
يف ن�سيج وعيهم والوعيهم ,وت�شكل الف�ضاء الرحب للحلم والذاكرة ,ف�إنها تخرتق الربنامج ال�سردي
�أي�ضا يف كل عمل روائ��ي .فال �أح��داث ,وال �شخ�ص ّيات ,خارج املكان الروائي ,حتى لو كانت هذه
ال�شخ�صيات والأحداث حمتملة� ,أو متخ ّيلة� ,أو يف عامل ميتافيزيقي حم�ض.
ف�ضاء حموريا للأحداث
ففي رواية حنا مينه الأوىل« :امل�صابيح الزرق »1954تبدو الالذقية
ً
وال�شخ�ص ّيات ,ف�ضاء متن ّوعا يف مفرداته ودالالته ما بني حي القلعة ,وبيت �أبي فار�س ,وال�شيخ
ظاهر ,والكاملية ,وال�صليبة ,وال�سجن ,والفرن ,واخل ّمارة ,ومقهى ال�شاروخ ,والنادي الذهبي,
والبحر .فيتع ّرف القارئ �إىل تلك الأمكنة التي تك�شف بتن ّوعها ما بني ف�ضاء منفتح �أليف (حي
معاد قبيح (ال�سجن ,والطوابق ال�سفلى ,والأقبية) عن التناق�ض
القلعة ,والبحر) وف�ضاء مغلق ٍ
الطبقي ,كما تك�شف عن منط العمارة ال�سائد ,وامل�ستوى االجتماعي ,وعن املهن والوظائف يف ذلك
الزمن .فبيت �أبي فار�س مل يكن يف الواقع �سوى«غرفة واحدة ,تقع �إىل ميني الدّ اخل يف دار كبرية,
متعدّ دة الغرف ,تقطنها �أ�سر الع ّمال ,والعاطلني والقرويني النازحني حديث ًا �إىل املدينة ,وهذه
احلي ف�صورة عن تلك
الدار التي كانت خانا فيما م�ضى ,ما زالت حتمل طابع اخلان �ص� .)4( »28أما ّ
الدار ي�ؤلف لوحة حتمل طابع ال�شرق القدمي�« :أزقة �ضيقة ,ذات �أبنية حجرية متقاربة ,و�أبواب
�صغرية �أ�شبه �شيء بالكوىُ ,تف�ضي �إىل باحات وا�سعة يف و�سطها ماء وزهر و�شجر ,ومن حوايل
الباحة تقوم قاعات ومنتفعات ,وعلى �أطرافها� ,إىل �أعلى� ,شرفات ذات تخارمي �أثر ّيةّ ,
تطل على
للحي فكان ملحوظ ًا
بع�ضها ,وتتداخل وتتقاطع على نحو غريب �ص�« .»29أ ّما التق�سيم الطبقي ّ
فقط يف بيوت ال�سكن .الطوابق العليا للأغنياء والطوابق ال�سفلى والأقبية للفقراء �ص.»30
ويف «ال�شراع والعا�صفة  »1966حتتل الالذقية ببحرها و�شاطئها ب�ؤرة الف�ضاء املكاين ,الذي
ي�ستقطب ّ
الطرو�سي بعناده وكفاحه وحتديه وحلمه ,وهو ما ي�شري �إليه قوله «:وقد ُو ِجدَ على
�شاطئ الالذقية يوما قلب كهذا القلب ،تلفت ورجا وعا�ش على الرجاء  ...وبقي وفيا لرجائه،
خمل�صا لأمانيه �ص .»13ومن هنا تتل ّون �صورة البحر مب�شاعر ّ
الطرو�سي نحوه ,فهو لي�س م�صدر
متعة وجمال وت�أمل ورزق وعراك فح�سب بل هو قدره واختياره يف �آن مع ًا.
بحار ,الدّ قل ,املرف�أ البعيد» حت�ضر الالذقية �أي�ضا ببحرها وحاراتها
ويف ثالثيته« :حكاية ّ
و�شوارعها ,وجمالياتها ,وجماليات قبحها �أي�ض ًا! وهو ما ّ
يتك�شف عرب مواقف �سعيد حزوم املتباينة
منها تباين م�شاعره .فرناه يقول عنها�« :أم�ضيت بعد الظهر يف املدينة .كان التجوال فيها دون
عمل ،دون هدف ،للفرجة واالطالع فقط� ،أمر ًا يلذ يل .فهذه املدينة البحرية ال�صغرية ،لها كل
طابع امليناء ،وهي م�ضمومة جيد ًا ،ب�شوارعها وطرقها و�أحيائها ،وكل ما فيها مريح ،بخالف مر�سني.
نا�سها لطفاء ،وكل ما فيها يبعث يف الإن�سان �شعور ًا بحري ًا خال�ص ًا ،ومن عجب �أنني مل �أ�شاهد فيها
بحارة �أجانب (الدّ قل �ص.)138
ّ
وي�ضيف «كانت تفتنني من املدينة �أ�سماء �شوارعها امل�ستمدة من الزهر وا ّلثمر� .شارع البيل�سان،
زق��اق العنابة ،حي اخلرنوبة ،ح��ارة اجلميزة ،وكنت �أوغ��ل يف الأح��ي��اء القدمية :ال�صليبة,
وال�شحادين ,والقلعة والعوينة ،و�أمر حتت قناطر وعقود ومل �أكن قد �شاهدتها يف �إ�سكندرونة،
مما يدل على قدم الالذقية ووفرة الآثار فيها .كانت الن�ساء حمجبات ،و�أكرث النوافذ ذات �ستائر
خ�شبية مقطعة من اخل��ارج وال ي�ستطيع الغريب �أن ميد ب�صره �إىل داخ��ل ال��دور ،لأنها مغلقة
ومنطوية على �أ�سرارها» (الدقل �ص.)139,138
ويت ّوج حنا مينه حكاية ع�شقه لالذقية وبحرها وحاراتها بروايته التي يعنونها با�سم �إحدى
ال�شحادين2000م» .والعنوان هنا بو�صفه عالمة �سيميائية
تلك احلارات املعروفة وهي «حارة
ّ
يحيل على �أنطولوجية النّ�ص وحمتواه من جهة ,وي�شي بخ�صو�صية املكان عند الراوي /الكاتب,
من جهة ثنانية.
لقد عا�ش حنا مينة معظم �سنوات عمره يف دم�شق ،لكن الالذقية كانت حا�ضرة يف ذاكرته
الروائية ومل تغادرها ،ومن هنا كالنت هذه اال�ستعادة الدائمة لها يف كثري من رواياته �ش�أنها �ش�أن
القاهرة يف �أعمال جنيب حمفوظ ،الأمر الذي ي�ستدعي درا�سة خا�صة توازن بني �أ�شكال ح�ضور
املكان و�أبعاده و�صلته بال�شخ�صيات الروائية و�سبل توظيفه فنيا لدى الكاتبني الراحلني.
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ترامب و�آل �سعود
•د .علي دياب
ينام العامل وي�ستيقظ يومي ًا على �أغاريد دونالد ترامب وت�صريحاته ،وفحواها،
فيما يخ�ص ال�سعودية ،املت�ضمنة طلبه املليارات من الدوالرات الأمريكية منها،
و�أنه قال للملك �سلمان ادفعوا لنا املليارات ،مقابل حمايتكم ،ف�أنتم �أغنياء ،وكذلك
لويل العهد حممد بن �سلمان ،وال �أحد ين�سى اللوحة التي كان يرفعها بني يديه،
ال
ويريها �إياه ،وويل العهد يقابله بابت�سامات ال تخلو من الده�شة واال�ستغراب ،إ� ّ
�أنها ابت�سامات مت�ضمنة املوافقة والإيجاب على ما يب�شر به الرئي�س الأمريكي!!
ففي ذلك منتهى الذل واخلنوع ،وك�أنه لي�س ثمة ما ينظم عالقات الدول بع�ضها
ببع�ض� ،صحيح �أن دونالد ترامب ،جاء �إىل البيت الأبي�ض من عامل املال والتجارة،
وال يعرف �سوى الدفع والقب�ض ،ولكن �أ�صبح رئي�س ًا لأكرب دولة يف العامل؟ وتعد نف�سها
القوة العظمى يف هذا القرن!! وكذلك �سيد ًا للبيت الأبي�ض ،الذي هو واحد من مراكز
الر�ؤ�ساء وامللوك ،وفيها يتم اتخاذ القرارات الهامة ،ويخ�ضع العتبارات دبلوما�سية،
تراعى فيها االتفاقيات واملواثيق الدولية ،واحرتام �سيادة الدولة� ،إال �أن ترامب
مل يعب�أ بكل ذلك!! و�إننا ال نلومه يف ذلك� ،إذ يف رحلة واحدة �إىل مملكة �آل �سعود،
قدر بخم�سمئة مليار دوالر ،ما
مل ت�ستغرق �أكرث من ثمان و�أربعني �ساعة ،عاد بربح ِّ
بني �صفقات �أ�سلحة ،وهدايا وغريها ،وبالتايل فا�ست�ساغ الرجل التعامل مع مثل هذه
الأنظمة ،وما يعود عليه هذا التعامل من مليارات؟ حام ً
ال لواء الت�صدي لإيران كما
يدعي؟ ويف �أنها ت�شكل خطر ًا على ال�سعودية وعلى بقية دول اخلليج العربي ،م�ستخدم ًا
�إياه فزاعة ،وقام باتخاذه القرار غري العاقل واملتهور بان�سحابه من االتفاق النووي
الإي��راين!! ،ويعمل على الدفع باملنطقة �إىل املزيد من احل��روب ،وعدم اال�ستقرار،
وال��دور الأمريكي معروف ،وال يخفى على �أح��د ،يف ت�شجيع ال�سعودية وما ي�سمى
بالتحالف العربي يف عدوانه على اليمن ،وارتكابه املجازر اليومية بحق �أبناء �شعبنا
العربي اليمني الفقري ،و�شا�شات التلفزة تعر�ض يومي ًا ما يعانيه هذا ال�شعب ،من قتل
وتدمري وموت لأطفاله من اجلوع واملر�ض والق�صف ،فهذه املليارات التي ي�شرتي فيها
�آل �سعود الأ�سلحة من الغرب الأوروبي والأمريكي ،ليحركوا اقت�صادهم ،ويق�ضوا على
البطالة لديهم ،يلقون بها حمم ًا نارية وقاتلة على ال�شعب يف اليمن ال�شقيق ،بد ً
ال من
�أن يقدموها لهذا ال�شعب ولغريه من �أبناء ال�شعب العربي ،لينه�ضوا ويقوموا بالتنمية
يف هذا البلد �أو ذاك ،ويبنون م�ؤ�س�ساتهم التعليمية واملراكز ال�صحية ،وكل ما ي�ضمن
تطور �شعبنا العربي على امتداد م�ساحة وطنه الكبري� ،إال �أن ترامب و�إدارته خا�صة
والغرب عامة ،ال يريد لهذه الأمة �أن تنه�ض وتتطور ،و ما زاد الطني بلَّة كما يقال ،جاء
اختطاف ال�صحفي ال�سعودي جمال خا�شقجي يف القن�صلية ال�سعودية يف ا�ستنانبول،
ليقدم ورقة جديدة لرتامب ،لريعد ويزبد ،ويهدد ال�سعودية يف الك�شف عن م�صري
اخلا�شقجي ،وب��د�أ الآن ي�ضرب على وتر الدميقراطية؟! وحقوق الإن�سان؟ ويبالغ
يف ذلك ،ولي�س �إميان ًا منه بكل ذلك ،و�إمنا ليزيد من ابتزازه وتهويله �ضد �آل �سعود،
ليفر�ض عليهم دفع املزيد من املليارات ،وكما كان يدعي حمايتهم ،و�أنه لواله ولوال
اجلي�ش الأمريكي ،ملا بقي �آل �سعود يف احلكم مدة �أ�سبوعني؟؟ وها هو اليوم ،يفهم من
ت�صريحاته� ،أن ق�ضية اخلا�شقجي �إذا ثبت قتله يف القن�صلية فهذا �أمر خطري؟
فما يرمي �إليه هو املزيد املزيد من الدفع �إىل جيبه وجيب املواطن الأمريكي،
وتناقلت و�سائط التوا�صل االجتماعي� ،أن ترامب ق��ال للملك �سلمان� ،إذا دفعت
خم�سمئة مليار ،نقول �إن خا�شقجي مات خارج القن�صلية ،و�إذا دفعت �ألف مليار نتهم
�إيران مبقتله؟؟ وها نحن بدورنا نت�ساءل ،مل و�صلت الأمور بال�سعودية ،وببع�ض الدول
العربية �إىل هذا الدرك املنحط ،ف�شئنا �أم �أبينا ،يبقى ت�صنيف ه�ؤالء �أمام الر�أي
العام العاملي ،يف �أنهم عرب ،والنظرة �إليهم تكون دونية ،وفيها ازدراء واحتقار؟! و�إننا
ن�شعر يف �أن نظام �آل �سعود ،ومن على �شاكلته ،ال يتعظون ممن �سبقهم وال ي�ستفيدون
من جتارب التاريخ البعيدة والقريبة ،فالغرب ال م�صداقية له ،وهو مع م�صاحله،
ف�إدارة ترامب ،والإدارات التي �سبقته ،والتي �ستليه ،مل ولن تكون وفية لأ�صدقائها
كما تدعي! ف�أين �شاه �إيران؟ و�أين �أنور ال�سادات؟ وح�سني مبارك؟ وزين العابدين
بن علي؟ وغريهم كثريون؟ فطاملا �أنهم ي�ستفيدون وي�ستغلون هذا النظام �أو ذاك فهم
معه؟ ولكن عندما يت�أكدون من �أنهم ا�ستنفذوه ،فيقلبون له ظهر املجن!! وبالتايل
ي�أتون بعمالئهم وعلى ظهور دباباتهم؟ ويف طائراتهم؟ وحتت عناوين الدميقراطية
وحقوق الإن�سان وما �شابه؟ ،وي�ستبدلون هذا النظام بغريه ،ومثال العراق لي�س بعيد ًا
عنا �أبداً .وماذا كان مينع �آل �سعود وبقية العربان �أن يعودوا �إىل ر�شدهم ،ويتذكروا
املوقف العربي يف �أثناء حرب ت�شرين عام ثالثة و�سبعني وت�سعمئة و�أل��ف ،عندما
طرح القائد امل�ؤ�س�س ،الرئي�س الراحل حافظ الأ�سد� ،شعار الت�ضامن العربي ،و�شارك
العرب ب�شكل رمزي يف �إر�سال قواتهم للوقوف �إىل جانب اجلي�شني العربيني يف �سورية
وم�صر ،وا�ستخدام �سالح النفط جزئياً ،وهذا ما مت �أيام امللك في�صل ملك ال�سعودية
يف ذلك الوقت ،ولوال خيانة ال�سادات يومها لكانت حرب ت�شرين قد حققت �أهدافها
كاملة ،ف�إننا نقول له�ؤالء كافة ،لو جل�أ العرب �إىل ت�ضامنهم ووحدتهم بحدودها
الدنيا ،وعلى غرار ما فعلت املجموعة الأوروبية وغريها ،ملا ا�ستطاع ترامب وال غريه
يف هذه الدولة �أو تلك� ،إن كانت عظمى �أم غري عظمى� ،أن ُيعامل بع�ض العرب يف مثل
هذه الطريقة املخزية وامل�شينة ،و�إننا متفائلون مب�ستقبل واعد ،ينه�ض فيه جيل هذه
الأمة من �سباته وينتف�ض وعام ً
ال على وحدة �أمته ونف�ض الغبار عنها ،وجعلها �سيدة
مهابة على وجه هذه الب�سيطة.

نقطة على حرف

• مالك �صقور

مدارات
ــ  6ــ
يف �أثناء حديثه عن امل�شروع ال�صهيوين يف املنطقة ،وتغلغل اليهود وال�صهاينة يف
مفا�صل الإمرباطورية الرتكية ـ العثمانية ،حتى و�صلوا �إىل �أ�صحاب القرار ،يو�ضح
الدكتور خلف اجلراد موقف ال�سلطان عبد احلميد الثاين من امل�شروع ال�صهيوين.
وموقفه هذا ،كلّفه غالي ًا ،هو خلعه من اخلالفة.
يقول الدكتور خلف« :على الرغم من املعاملة الطيبة التي كان يلقاها يهود
الدولة العثمانية على يد ال�سلطان عبد احلميد الثاين� ،إال �أنهم قاموا كما يبدو
ب��دور ب��ارز يف �إطاحته وخلعه عن العر�ش عام  ،1909خ�صو�ص ًا بعد �أن مل�سوا
منه متييز ًا دقيق ًا بني اليهودية كدين ،وال�صهيونية كحركة �سيا�سية تعمل على
اغت�صاب فل�سطني».
ومن املعروف� ،أن (تيودور هرتزل) زعيم احلركة ال�صهيونية وعدَ اليهود عام
� 1898أنه بعد خم�سني عام ًا �ستن�ش�أ دولة اليهود يف فل�سطني ،وفع ًال مت ذلك عام
 1948ـ ويف امل�ؤمتر الثالث ال�صهيوين عام � 1899أعلن هرتزل نف�سه عن ات�صاالته
التي بد�أها مع العثمانيني عام  ،1896و�أكّد على ا�ستمرار هذه االت�صاالت حتى
تتمكن احلركة ال�صهيونية من احل�صول على موافقة (الباب العايل) من �أجل
تنفيذ خطتها اال�ستيطانية يف فل�سطني بحماية ال�سلطان العثماين ورعايته .كما
و�أ�شار هرتزل �إىل �أهمية الدور الذي ميكن �أن يلعبه اليهود امل�ستوطنون يف فل�سطني
حلماية ال�سلطنة من خطر احلركة الوطنية العربية التي هدّ دت ب�إعالن الثورة
واال�ستقالل عن الدولة العثمانية ،نتيجة ل�سيا�سة «الترتيك» العن�صرية التي بد�أ
العرب وبقية القوميات واجلماعات غري الرتكية يتعر�ضون لها ومتار�س عليهم
ب�شكل غري حمتمل .وال�سيما يف الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�شر والعقدين
الأخريين بوجه اخل�صو�ص.
ويتابع الدكتور خلف ت�صريحات هرتزل الذي تع ّهد ب�أنه �إذا وافق ال�سلطان على
ً
قطعة من فل�سطني مهما كانت �صغرية وحمدودة ،ف�إنه مقابل ذلك،
�إعطاء ال�صهاينة
�سيقوم برتتيب منزله ،و�سي�صلح م��وارده ،كما �سي�ؤثر على الر�أي العام يف �أنحاء
العامل مبا ويتفق مع م�صال الإمرباطورية العثمانية ،ومن جملة الإغراءات �أي�ض ًا،
�إن�شاء جامعة يف �إ�سطنبول حتى ال يحتاج الطالب الأتراك �إىل ال�سفر �إىل �أوروبا
فيتعر�ضوا لت�أثري الأفكار الدميقراطية الثورية ال�ضارة.
ويذكر الدكتور الباحث وثيقة تاريخية بهذا اخل�صو�ص ،يف مذكرات «حت�سني
با�شا» رئي�س �أمناء الق�صر ال�سلطاين يف عهد عبد احلميد الثاين جاء فيها:
«جاءت �شخ�صية �صهيونية كبرية يهودية من�ساوية �إىل �إ�سطنبول ،وطلبت �إقامة
وطن يهودي يف �سنجق القد�س ،وقالت هذه ال�شخ�صية �إنها تتحدث يف هذا با�سم
ال�صهيونية ،و�أن روت�شيلد امل�صريف امل�شهور وراء هذا الأمر.
ومطلب ال�صهاينة الأ�سا�سي كان �إقامة قرى يهودية يف فل�سطني ،يف �أي مكان
حتدّ ده احلكومة العثمانية ،وال مانع من وجود منازل للم�سلمني يف هذه القرى� ،إذا
رغبت العلية العثمانية»
يف � 17أيار  1901قابل هرتزل ال�سلطان عبد احلميد الثاين ،لكن هذا اللقاء
مل ُي�سفر عن �شيء ُيذكر ،لأن ال�سلطان كان يرى مانع ًا قوي ًا :ففل�سطني مبقاماتها
املباركة ت�شكل �أر�ض ًا للمطامع والطموحات ال�سيا�سية ..وعاد ال�صهيوين �إىل بالده
(النم�سا) �صفر اليدين..
يف هذا ال�سياق ،ي�ست�شهد الدكتور خلف اجل��راد بقول الباحث حممد حرب
مرتجم وحمقق «مذكرات ال�سلطان عبد احلميد» :فاملقابلة واالت�صاالت التي
جرت بني هرتزل بو�صفه رئي�س اجلميعة ال�صهيونية وبني ال�سلطان عبد احلميد
الثاين� ،أن هرتزل هدف منها �إىل �أخذ موافقة الدولة العثمانية على �إقامة جمتمع
يهودي يف فل�سطني.
�أما ال�سلطان �أراد من هذه االت�صاالت ما يلي:
1ـ معرفة حقيقة اخلطط اليهودية.
2ـ معرفة قوة اليهود العاملية ومدى قدرتها.
3ـ �إنقاذ الدولة العثمانية من خماطر اليهود.
يف حني �أراد هرتزل:
1ـ تقدمي ت�ضحيات مالية �ضخمة مهماتكن ،يف �سبيل �إيجاد «م���أوى لليهود»،
و�أ�شار يف هذا ال�ش�أن �إىل ا�ستعداده با�سم احلركة ال�صهيونية تقدمي هدية �ضخمة
لل�سلطان من اللريات الذهبية.
2ـ اال�ستعداد لإقرا�ض اخلزينة العثمانية مليونني من اللريات العثمانية .لكن
ال�سلطان رف�ض �إقامة (م�أوى لليهود) يف فل�سطني ،وبذلك �أ�صبح عبد احلميد يف نظر
هرتزل �سلطان ًا ماكر ًا خبيث ًا جد ًا وال ُيثق به.
و�أما البقية فللأ�سبوع القادم
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لعبة اللون الفذة في "كطير ما"

• جميب �أحمد ال�سو�سي
الناب�ضة وامل�شاعر املكتومة �ضمن م�شهد مثري يغلب عليه
عرب اللون وقيمته املتفوقة التي تربز ب�شفافية عالية يف
امل�شهد ولأول مرة يف عمق الكثافة اللونية ال�صريحة التي
جتعل مركزها الأ�سا�س من برج الليل ..والعتم والأ�سود
�إنه املركز اال�سرتاتيجي لدى عبيد ،حيث �أب��رز تفوقه
مبفردات �شعرية حية متداخلة ومت�سابقة يف م�ضمار
اجلملة الذكية والأ�سلوب الفني اجلديد �سيعرث النقاد ــ
و�أنا �أدعوهم جميع ًا �إىل قراءة هذه املجموعة ال�شعرية
ال�صغرية والب�سيطة ـ��ـ �سيعرثون على ك��وام��ن ومنابع
للون املو�سيقي و�سطوته الأخ��اذة املنبعثة من هذا اللون
و�ضجيجه ال�ساحر يف علم ال�صدى املبني من �إيقاعات
املفردة العربية اجلديدة الطافحة والأ�سرة واملتحركة
بال تعب.
يقول عبد اهلل يف ال�صفحة 73وما يليها:

ثمة عوا�صف �آدمية �سي�صل
���ص��داه��ا �إىل �أق�����ص��ى ال��ع��امل
و�ستغري وجه اليمن ذا الب�شرة
ال�سمراء �إىل ب�شرة يع�شقها
اجل��م��ي��ع ،حنطية مت��ي��ل �إىل �سيعرث النقاد على كوامن
ال��ب��ي��ا���ض امل�����ض��م��خ ب��احل��م��رة ،ومنابع للَّون املو�سيقي و�سطوته
و�أنا �أثق بنبوءتي وحد�سي� ،أنا
�أ�ؤمن باملتغري �صعود ًا ـ خ�صو�ص ًا ـ يف الأخاذة املنبعثة من �ضجيجه
فردو�س ال�شعرً ،و�أن��ا �أ�ؤم��ن بلغتنا ال�ساحر يف علم ال�صدى املبني
العربية انبجا�سا كاملاء من ال�صخر
�ستده�ش يف جتددها هذا ..ع�صر ًا من �إيقاعات املفردة العربية
ب�أكمله .ال �أبالغ البتة �إذا زعمت
اجلديدة.
�أن ج��ي ً
�لا ق���ادم��� ًا م���ن ال�����ش��ع��راء
�أح��دث��وا م�صنع ًا م��ذه ً
�لا ل�صيانة
اللغة وتفجريها م��ن ج��دي��د كي
ت�صبح لغة ت�سبق ال�شم�س وال�ضوء
يف �سرعتهما ونكهتهما و�أثريهما،
مني �إليك
وثمة �أدوات ملونة وبارعة وطيعة
ل��ون مل ن�ألفه بهذا التكثيف وه��ذا التحول وه��ذه املتعة
الليل مرتع�ش
يف �إبداع اللغة وتكوين خلفها املثري يف هذا امل�صنع اجلديد.
الب�صرية من قبل ،يف �سلة هذه الق�صائد ورد �أ�سود م�أخوذ من
كع�صفور �أق�ض املاء م�ضجعه فخاف
العوا�صف الآدمية التي تكفلت بتغيري الب�شرة ال�سمراء عامل جديد له رائحة جميدة وح�ضور حمري� ..إنه احتفالية
مل يت�سع وجهي لغري احلزن
لليمن والتي �أم�سكت منذ اللحظة ب�صواعق اللغة ال�شعرية «اللون الأ�سود» يف بذخ ق�صائد املجموعة.
فاتهم النطاف
اجلديدة تنبثق من �أ�صابع �س�أراهن على قدرة �صداها يف العامل
يف الإهداء من لون عبد اهلل عبيد ت�صغي �إىل حم�أة املجد يف
ما ال�ضوء يف لغة الظالم
و�ستتذكرون ذلك حينما تتواثب يف عوا�صم العرب وعوا�صم داخله� ،إذ يقول� :إىل تلك الزهرة الإفريقية التي احتفل بها
�إين اقرتحت الريح
العامل.
الرتاب ..جدتي/انتهى الإهداء.
�أغنية احلمام.
واعذروين �إذا كررت قويل� :إنني ال �أبالغ ،واعذروين ثالثة
منذ اللحظة الأوىل يت�سلل بهاء اللون الأ�سود الأفريقي،
�أن �أقول� :إن جي ًال �سابق ًا �أعطى بحدود جيله وبيئته هادئ ًا ،ل��ون مكابر وم�شع ب��الأن��ف��ة حتى ال�ت�راب يحتفل بقدومها
ثم يقول يف �أوراق من كتاب الريح:
مكرم ًا ولكنه مل يحدث ثقوب ًا كثرية كالذي �أتخيله و�أح�سبه يف الأخري ..ومنذ الق�صيدة الأوىل «الظل» يتفجر اللون الأ�سود
وجع �أ�سود اللون
اجليل ال�شعري القادم.
ظال ًال ومعاين جمة (عاري ًا عدت من موطن «الليل»� ..أحمل
ي�سري
ً
ودع���وين �أق���ف يف حميط اليمن وق��ري��ب��ا م��ن العوا�صف نطفة جدي ..كذنب عظيم).
يدق مفا�صل هذا البهاء
الآدمية التي حتمل مزامريها وري�ش �ألوانها وكوامن �أ�صدائها
ولكي ميهد للمتلقي �أنه يعرف الإ�شاعة التاريخية والطابور
ب�أزميله كي يئن الوجود
و�صواعق زلزالها و�سيلتفت العامل كما �أ�سلفت مبهور ًا بنقائها ـ يف اللون الأ�سود يوازي «الذنب العظيم» يعود عاري ًا من مواطن
عبد العزيز الزراعي لي�س لأنه فاز بجائزة �أمري ال�شعراء فقد الليل بتحد وا�ضح لي�س يف الوادي و�إمنا على �سفح �أو تلة لكي
ذات يوم كثري الفجيعة
تنب�أت له وا�س�ألوه قبل �أن يذهب للم�شاركة يف هذه امل�سابقة �أنه يو�صل املتلقي هذا يف الق�صائد القادمة �إىل جمد هذا اللون
كنت جترب �أجرا�س هذا النهر
�سيملأ الدنيا وي�شغل النا�س ولي�س يل منة يف ذلك ف�شعره الذي وجتريف م�سبات ولعنات الأزمنة التي علقت به ظلم ًا «كانت
وتلعن لونك يف �صفحة املاء
قر�أت يجعلك تقف احرتام ًا وده�شة� ،أما عبداهلل عبيد فلديه ال�شم�س غارقة يف �سباب عميق �إىل �أن متادى «الظالم» هنا ميد
حتى �إذا ما تبارك لونك
فردو�س �آخر من الأمل و�صدى العتمة وال�سواد و�إيقاع املعنى خارطة اللون الب�صر ــ هذه املرة ــ ليغري ما قالوه عن العتمة
رحت تقلب نف�س الكتاب.
والأ�سلوب ما يجعلك تقف مرجتف ًا بحق �أم��ام ا�ستخداماته �إنها عمياء فالظالم عند عبد اهلل عبيد مب�صر بامتياز.
الفنية خا�صة يف متعة اللون يف ق�صائده وهو لون واحد لون
ك��ان الليل مينح طق�سك املعنى املعلق يف ج��دار ال�شم�س..
ال تغيب حقيقة حركة اللون الأ�سود عن �أي ق�صيدة يف
مكهرب وقلق ومتمرد� ..إنه اللون الأ�سود.
�سي�شع�شع املا�ضون ــ نحو الربكة ال�سوداء ــ يف ردهات قلبك.
املجموعة ،ويف كل واحدة منها ملع ،وبرق وهطوالت منع�شة،
�إن لعبة اللون لدى عبد اهلل عبيد يف جمموعته ال�شعرية
�سيدتي:
�أك�سبت ق�صائد املجموعة ثراء جديد ًا ونكهة طيبة ترافقت
الأوىل «كطري ما» ت�شق ع�صا الطاعة وت�ضرب حتى عمق القلب
�سحر �إفريقي يت�أ�سن يف هذا الليل الأرعن
مع فرا�شات الأحا�سي�س وال��دفء الإن�ساين والأمل الآدم��ي
وتتمدد �شرايينها بحرية وهي ت�شرعن لنف�سها �إحكام الطوق
كان العامل ي�ضرم فيه النار
ال�شفاف ،مانحة بذلك رفوف املكتبات العربية ال�شعرية طائر ًا
على املتلقي من حيث ال يدري وهو بجمله الفنية امللونة ال
ي�ؤجج �شهوته ..كان العامل يطعن هذا الليل
جديد ًا ولكن بلون �أقرب �إىل التنف�س و�أقرب �إىل املح�سو�س
مي�سك اجلزرة على الإطالق من و�سطها وال من نهايتها.
كان الليل الأرعن يا �سيدتي �أرعن
على هيئة املتخيل بطريقة �شعرية ناه�ضة.
ُ
هو
اخلال�ص
ودافعة
�إنه يتالعب بها كال�ساحر ـ وال �أبالغ ـ
قالت :لن ت�شنقني يا ليل� ..ستغني الأر�ض على
لعلي �أ�شري يف نهاية هذه القراءة لهذه
لون عنرتة ورمال عنرتة وبكاء عنرتة الداخلي بطريقة تقارب
نغمي..
ً
امل�شاعر التي يكونها ج�سد ًا �أو كتلة ملمو�سة على �أر�ض نعيمه
تتمدد روحي كالأبنو�س
املجموعة �إىل �أنني �أخذت جانبا واحد ًا
الذي �أ�سميه «�أمل اللون» الذي ميجده وبنف�س الوقت ال يعبث
قالت �إن مل تفعل� ..سيحفك �سرب �أ���س��ود..
يتعلق بفنية اللون تارك ًا لأ�صدقائي
به �أو يرميه �إال ب�ضاعة من ياقوت مبهر حرك عبد اهلل عبيد �أ�صبح عراف ًا لل�ضوء
الآخ��ري��ن اجل��وان��ب الفنية الأخ���رى
الأ�سود بتقانة الإح�سا�س وباملونولوج الداخلي �أو �أن اللون
ً
من
تعبت
ا
��رد
ف
الليل
درج
«على
يقول �أي�ض ًا:
والكثرية املتعلقة ببناء الن�ص وطنية
الأ�سود هو الذي حركه بطريقة م�ضادة ولكن واقف ًا حتت ظل احللم كنت عبئ ًا على ال�ضوء ..كنت البهاء الذي ال تغيب حقيقة حركة
الأ�سلوب وقامة الق�صيدة ونواب�ضها
ً
ً
العناية الإلهية م�ستب�شرا به �أو متناف�سا معه ل�صناعة كوكب م�سني فا�ست�ضاء ..و�إذا �سكت الليل كل �أغ��اين اللون الأ�سود عن �أي ق�صيدة وحركتها الإبداعية �شك ًال وم�ضمون ًا.
دري �أ�سود يتماهى فيه ويخلق من حنينه الكلمة الطاغية يف
ال�شتاء تعود لأولها ..ها �أن��ا ذا بال ملمح مظلم يف املجموعة ،ويف كل واحدة مع الإ���ش��ارة �أي�ض ًا �إىل م�سح عاجل
الرهافة واجلمل التي ال تتعرث يف مكونات ال�صوت وال�صدى كالنهار و�أحمل وجهي معي� ..أنحت الليل حني
وب�سيط �إىل ما خلفته لغة اللون عند
وبرق ًا لي�س َخل َب ًا ولكنه مثري للب�صر هذا اللون الذي لعب بي �أ�ضج و�أحمل هذا الوجود على �إ�صبعي».
منها ملع ،وبرق وهطوالت
عبد اهلل عبيد اجلديدة ،مع العلم �أن
كثري ًا وراء �أجنحة طريه �أو كطريه ،ولكنه �أم�ضني تارة و�أثارين
�سيمفونيات متتالية من لونه املتحرك الأ�سود
يغم�سه بري�شة الفنان يف بيا�ض الأ�شياء فيغيب منع�شة� ،أك�سبت ق�صائد فيها �أوتار ًا راق�صة وخ�صبة وان�سجام ًا
مرات و�أتعبني مبتابعته الفذة مراراً.
كيف ينفذ لونه يف ثنايا الق�صيدة كطيف �أبي�ض يو�شك على البيا�ض لتنت�شي ب�سحر ال�سواد ال��ذي ي�صنعه املجموعة ثراء جديد ًا .بني �صداها ومكونات املفردة ال�شعرية
الفنية الب�صرية منها وال�سمعية �إ�ضافة
�أن يعانقك بكرامة ال�صحراء واملاء دفعة واحدة ،وكيف يت�سلل ال�شاعر ،هذا التدفق بلون غلبه على بقية الألوان
�إىل حبلها املكتنزة واملكتظ بالإيحائية
�إىل ب�صرك كلمع نافذ ويوقظك حين ًا على �شباك تت�ساقط من يرجعك �إىل جزئيات الكون وتفا�صيله يف حالة
وال��دالالت ال�شعرية احلداثوية التي
خالله جنوم �سوداء تالحقها ..ثم تختفي لت�ستقر �شاعر ًا بالغية ت�ستخدم بكثافة وحداثوية جديدة حق ًا
ب�أنها ا�ستقرت يف ق�صي �أحا�سي�سك.
مل �أعرج عليها.
وبارعة حق ًا ويف مزج لعبة املفردة بالأحا�سي�س

زوايا
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�أميرة نور الدين داود
�شاعرة الطبيعة
• عي�سى فتوح
�أمرية نور الدين داود �شاعرة عراقية كال�سيكية جميدة،
ول��دت ع��ام  1925يف بغداد ،وتلقت درا�ستها االبتدائية
والإع���دادي���ة والثانوية يف مدار�سها ،ث��م التحقت عام
 1943بكلية الآداب يف جامعة القاهرة التي ح�صلت فيها
على �شهادة اللي�سان�س يف الآداب العربية عام  ،1947ثم
وا�صلت درا�ستها فيها ،حتى ح�صلت على �شهادة املاج�ستري
عام  1957وكان مو�ضوع �أطروحتها “ال�شعر ال�شعبي يف
منطقة الفرات الأو�سط”.
قامت بعد االنتهاء من درا�ستها اجلامعية وعودتها �إىل
العراق ،بتدري�س اللغة العربية يف ثانويات بغداد مدة �سبع
وعينت عميدة ملعهد
�سنوات ،ويف عام  1964تركت التدري�سُ ،
الفنون التطبيقية يف بغداد.
ُعرفت �أمرية بالن�شاط الأدبي والروح االجتماعية منذ نعومة �أظفارها ،وا�شرتكت
يف �أعمال احتاد الطلبة العرب و�أ�سرة ال�شعر يف جامعة القاهرة وغريهما من اجلمعيات
والأن�شطة الثقافية ...در�ست العرو�ض والقوايف ،وطريقة نظم ال�شعر على ال�شاعر
و�شجعها والدها على قول
العراقي جميل الكاظمي ،ونظمته يف �أغرا�ض خمتلفة،
ّ
ت�صرفها العديد من كتب الأدب ودواوين ال�شعر القدمي ،فقر�أتها،
ال�شعر ،وو�ضع حتت ّ
وكانت معجبة بال�شاعر امل�صري علي اجلارم (.)1949 – 1881
مل ي�صرفها ولعها بال�سفر عن االن�شغال بالأدب وال�شعر ،لأنها �شاعرة مطبوعة ،وكانت
لها �صالت و ّدية وثيقة بعدد كبري من �أدباء الأقطار العربية...
�أج��ادت اللغات الإنكليزية والفار�سية والرتكية ،وه��ذا ما �ساعدها على ترجمة
�شعر ال�شاعر الباك�ستاين الإ�سالمي حم ّمد �إقبال عن الفار�سية ،وقد قامت ال�سفارة
الباك�ستانية يف بغداد بجمع هذه الأ�شعار وطبعها على نفقتها يف ديوان.
كانت تنظم ال�شعر يف خمتلف الأماكن والظروف والأح��وال ...يف احلديقة� ،أو يف
الغرفة� ،أو على الفرا�ش ،ويف الليل حتى �ساعة مت�أخّ رة.
ق��ر�أت �شعر املتنبي وت�أثرت به ،و�شعر �أدب��اء و�شعراء املهجر ال�شمايل كجربان،
وميخائيل نعيمة ،و�إيليا �أبو ما�ضي ،و�شعراء العراق كالر�صايف واجلواهري ،وحافظ
جميل وغريهم.
قامت بجمع ق�صائدها املتفرقة وطبعها يف ديوان (�أنداء وظالل) ،وقد عبرّ ت يف هذا
الديوان عن معاناتها احلقيقية ،ومتيز �شعرها فيه بقوة الأ�سلوب ،ومتانة الألفاظ،
ودقة املعاين ،و�سالمة الرتاكيب.
ت�أثرت بالطبيعة فو�صفت معاملها ،وجبالها و�سهولها ،و�أنهاراها ،و�أ�شجارها ،وكان
ملناظر لبنان الطبيعية مكان يف �شعرها حيث تقول:
ُ
و����ش���دا
ال��ب��ل��ب��ل ���س��ل��ط��انُ ال��ب��ي��انْ
����ب ب��ن��ا ن��ح��و اجل���ن���انْ
رح����ل ال����رك ُ
ً
���ش��دو ًة تبعث يف النف�س ان�شراحا
وي���ح��� ّي���ى حل���نُ���ه���ا حل�����نَ احل�������س���انْ
ُ
� ُ
ب�������ى
���اح ي���ا م���ه���دَ اجل���ن���انْ
أر�����������ض ل����ب����ن����انَ ج����ب����ا ًال و ُر ً
قِ ��ب��ل��ة ال�������س��� ّي ِ
ً
َ
راح������ة
ق�������ص���دن���اك ل��ن��ل��ق��ى
ق����د
وزم������ان������ ًا ط���� ّي����ب���� ًا ف���ي���ه الأم���������انْ
كما و�صفت يف ق�صيدتها (خطرات دجلة) رحلتها النهرية احلاملة على ظهر زورق راح
يتهادى بدالل على �صفحة مياه هذا النهر ،يف �إحدى الليايل املقمرة قائلة:
وال���ب���د ُر يف ك��ب��د ال�����س��م��اء ُم��نَ�� َّور
�����س ُ��ر
ُ
امل�������اء ف�����وق لجُ��� َي���ن���ه ي��ت��ك َّ
ي��ا ب��ورك��تْ خ��ط ُ
ح���لّ امل�����ص��ي ُ
��ف وح���لّ ل��ي ٌ��ل مقمر
��رات دج��ل َ��ة كلّما
ُ
وال�����زروقُ ال��ن�����ش��وانُ �إذ يتبخرت
املجذاف ي�سبح يف ال�سنا
يا حبذا
ْ
َ
ه���م�������س���ت ت����ط����ارح����ه ال������غ������رام وت��خ��ط��ر
وامل�����وج ي��رق�����ص ل��ل��ن�����س��ائ ِ��م كلّما
ُ
���ل م�����وائ ٌ
ت�������ص���غ���ي ل����ن����ج����وى ال���ع���ا����ش���ق�ي�ن وت���ن���ظ���ر
�����ل ف��ك���أنَّ��ه��ا
ي
���
خ
���
ن
وذرا ال���
ِ
ويبوح بال�سر الذي هو ُي�ضمر...
وال��رم��ل ي�شكو للميا ِه و�ساو�س ًا
ب��ح ٌ��ر م��ن الأوه�����ام ق��د ي��ت��غ�َّي�رَّ ؟!
م��اذا؟ �أيف الأح�ل�ا ِم نحن وحو َلنَا
��م معكِّر؟!
�أم نحن يف دنيا احلقيقةِ قد غفا
عنا ال��زم��انُ فلي�س ث َّ
ُ
ه������ذا ،خ���ل���ت م����ن ق���ب���ل ت��ت��رى �أع����� ُ����ص����رُ؟!
ب����ل �أي�������ن ن���ح���ن م����ن ال�����زم�����ان؟ �أع���� ْ���ص��� ُرن���ا
�أم ن��ح��ن يف ب���غ���داد وه���ي ف��ت�� ّي ٌ��ة
ه��ارونُ فوق عرو�شِ ها �أو جعفر؟!
�أفال يحق لنا بعد �أن قر�أنا هاتني الق�صيدتني اجلميلتني اللتني و�صفت بهما “لبنان”
و”دجلة”� ،أن َ
نطلق عليها بجدارة لقب “�شاعرة الطبيعة”؟.
فح�سب ،بل �شاعرة الوطن والوطنية
الطبيعة
�شاعرة
الدين
نور
مل تكن �أمرية
ُ
ّ
بالتوقف عند �أحداث العراق وما القاه من ظلم اال�ستعمار
تكتف
مل
ال�صحيحة ،فهي
ِ
الربيطاين ،بل تخطته وجتاوزت �إىل و�صف الأحداث امل�ؤملة التي ع�صفت ب�شقيقته
�سورية من ظلم اال�ستعمار الفرن�سي الغا�شم ،هذا اال�ستعمار الذي جثم وخيم على
�صدرها مدة �ستة وع�شرين عام ًا ،حتى رحل مرغم ًا ،يف ال�سابع ع�شر من ني�سان عام
 ،1946فعمت الفرحة بجالئه ربوع الوطن ،تقول يف هذه املنا�سبة ال�سعيدة:
ف���ك���ن���تَ لأه����ل����ه����ا �أم�����ن����� ًا وع�����دال
ف��ي��ا ي�����و َم اجل��ل��اء ح��� َل���لْ���تَ �أر����ض��� ًا
ً
ُّ
ع���اط���ف���ة وع��ق�لا
أرواح
أك����������ف وق�����د ت�لاق��ت
ف��� ُع��� ِّل���ق���تِ ال
ب���ه���ا ال ُ
وي���ا ف�����ص َ��ل ال��رب��ي�� ِع ُح���م َ
ِ���دت ف�صال
ف��ي��ا ن��ي�����س��انُ ق���د ب����ورك����تَ ���ش��ه��ر ًا
���م والإن���������ص ُ
ُ
����اف ح�ّلا
ه��ن��ي��ئ�� ًا ي����ا دم�������ش���قُ ف���ق���د ت�����وارى
خ���ي���ال ال���ظ���ل ِ
امل�صادر:
"� � - 1س �ل �م��ان ه� � ��ادي ال �ط �ع �م��ة – �� �ش ��اع ��رات ع ��راق� �ي ��ات م� �ع ��ا�� �ص ��رات – ب � �غ� ��داد .1993
� - 2أدهم اجلندي – �أعالم الأدب والفن (اجلزء الثاين) دم�شق .1958

د.ح�ســن حميد

�أندريه مالرو

مل يرافق املوت حياة �أديب مثلما رافق حياة الأديب الفرن�سي املعروف �أندريه مالرو ،لي�س لأنه عا�ش
حربني عامليتني ،وال لأنه رمى نف�سه يف منظمات وثورات عدة طالب �أهلها ومنا�ضلوها باال�ستقالل ورفع
الظلم ،ولي�س لأنه كان كثري الأ�سفار واملغامرات ،و�إمنا لأن املوت واجه �أف��راد �أ�سرته مواجهات �صاعقة
ومفاجئة مل ت�سمح برتك عتبات �أو �إ�شارات دالة.
فقد وعى مالرو انتحار جده الرثي ،وهو يف عمر الثانية ع�شرة ،بعد �أن �أعلن اجلد عن �إفال�سه ،وتدهور
�أحواله املالية ،وحلق به والده يف مواجهة �أخرى مع عامل االنتحار و�آثاره املوجعة ،ثم جاء موت زوجته
ال�شابة يف حادثة قطار ،ثم موت ولديه يف حادثة �سيارة ،ومن بعد مقتل �شقيقني له يف احلرب العاملية
الثانية ،وبهذه احل��وادث ،حوادث املوت املرتادفة ،ا�صطبغت حياة مالرو ب�آثار املوت عقابيله من �أحزان
ومواجع وفقد ،ووحدة وعزلة ،وذكريات م�ؤملة ،ومبعاين املوت ت�سربلت كتاباته �أي�ض ًا ،وب�سببه �أي�ض ًا كرثت
رحالته وتعددت ،وازدادت �ألفته لالغرتاب ،ال بل �إنه رمى بنف�سه يف الكثري من املخاطر ،رمبا لكي يالقي
امل�صري ذاته الذي القاه �أفراد �أ�سرته.
ولد �أندريه مالرو �سنة  1901يف حي مومنارتر يف باري�س ،ولأ�سرة ثرية ،عرفت ب�سعة �أمالكها ،وكرثة
�أموالها ،لكنها مل تلبث �أن وقعت يف دائرة الفقر بعدما عرفت نكبات متتاليات� ،أ ّدت �إىل انتحار عميدها ،جد
�أندريه لأبيه ،وقد كان اجلد ميتلك قرى عدة يف حميط مدينة باري�س ،والليايل التي عا�شتها الأ�سرة يف
تلك القرى ،وبعد انق�ضاء املوا�سم ،كانت جميلة وم�سلية ومنتظرة لأن اجلد كان ي�ستقدم �إليها فرق ال�سريك
والألعاب البهلوانية التي كانت حدث ًا منتظر ًا يف �أعقاب موا�سم التعب يف الأرياف.
در�س مالرو اللغات ال�شرقية يف جامعة ال�سوربون يف مدينة باري�س ،وقد �أتقن اللغتني ال�سن�سكريتية
ال�صينية ،وانخرط مبا�شرة يف �أعمال الرتجمة ل�صالح دور الن�شر ،وال�صحف واملجالت ،وهو يف الع�شرين من
عمره ،ثم جتر�أ و�أ�صدر ديوانه ال�شعري الأول (�أقمار من ورق) ،وهو عبارة عن مقطوعات من ال�شعر املنثور،
ز ّينه �صديقه الفنان (فرنان ليجيه) بر�سوم الفتة لالنتباه ،لكن الديوان مل يالق القبول من القراء� ،إذ مل
يكن �سوى �إ�شارة �إعالن عن بداية لتجربة �أدبية قادمة يف الطريق.
ويف هذه ال�سن ال�صغرية �أي�ض ًا ،ولأ�سباب مل يف�صح عنها مالرو ،تزوج من �صديقته (كالرا جولد �شميت)
وهي ابنة لرجل �أعمال فرن�سي �أ�صوله �أملانية.
كذلك عرف مالرو الأ�سفار والرحالت البعيدة مبكر ًا �أي�ض ًا ،فقد م�ضى وهو ابن اثنتني وع�شرين �سنة،
برفقة زوجته ،يف رحلة �إىل الهند ال�صينية من �أجل التنقيب عن الآثار (يف الو�س ،وكمبوديا) ،لكنه مل
احلي يف نف�سه ،جعله يلتحق ب�إحدى املنظمات الثورية يف
ي�ستمر يف عمله هذا طوي ًال ،لأن نزوع املغامرة
ّ
الو�س الداعية �إىل التحرر من ربقة اال�ستعمار الفرن�سي ،وقد �شارك مالرو يف العمليات الفدائية التي �شنها
الثوار �ضد القوات الفرن�سية ،وبعد �أن �أم�ضى �سنتني يف الهند ال�صينية ،م�ضى مالرو �سنة � 1925إىل ال�صني
لين�ضم هناك �إىل القوات الثورية ال�صينية املطالبة با�ستقالل ال�صني ،وقد قاتل يف �صفوف الثوار العاملني
حتت �أمرة اجلرنال ت�شاجن كاي �شيك ،ثم ان�ضم �إىل املقاتلني ال�شيوعيني حتت لواء ماوت�ستونغ ،ف�شارك يف
املعارك ،واال�ضطرابات يف مدينتي كانتون ،و�شنغهاي ،ويف �شل حركة ميناء هونغ كونغ.
وبعد انق�ضاء عامني على وجوده يف ال�صني (� )1927أ�صدر روايته الأوىل (الغزاة) ،ثم �أ�صدر كتابه
(غواية الغرب) الذي حمل فيه على احل�ضارة الغربية التي تنهار وحتت�ضر ب�سبب �أفعالها العدوانية
ال�شريرة ،وحني عاد �إىل فرن�سا �سنة � ،1927أ�صدر بيانه ال�شهري (عن ال�شبيبة الأوروبية) الذي �أدان فيه
جرائم فرن�سا ودول الغرب جتاه �شعوب البلدان التي ت�ستعمرها ،ثم �أ�صدر روايته الثانية (قدر الإن�سان)
�سنة  1933التي نالت �شهرة كبرية يف فرن�سا ،بعدما حازت جائزة غونكوز ،وقد ت�ساءل النقاد والأدباء كيف
ينال �أندريه مالرو كل هذه ال�شهرة وال�سمعة ،وهو كتلة من املتناق�ضات فهو ينحدر من �أ�سرة ثرية ،قد�س
�أفرادها الر�أ�سمالية ،ثم يذهب ليقاتل يف �صفوف املنظمات الثورية العاملية يف �آ�سيا �ضد القوات الفرن�سية،
ويدعو علن ًا �أن الغرب ظامل ،و�أن احل�ضارة الغربية ت�شيخ وتهرم وم�صريها �إىل االنهيار والزوال ،ومع ذلك
مينح جائزة فرن�سا الكربى يف الأدب ،ويحظى بهذه ال�شهرة يف الأو�ساط الثقافية الفرن�سية.
ويف �سنة  ،1934وا�صل مالرو مغامراته ،فقد ذهب ب�صحبة رفيق له يعمل طياراً ،وا�سمه (مولينييه) �إىل
�صحراء اجلزيرة العربية ،الربع اخلايل ،على منت طائرة قدمية تعمل بو�ساطة حمرك قدمي وهي خالية
من كل و�سائل االت�صال احلديثة ،وذلك من �أجل البحث عن عا�صمة امللكة بلقي�س يف حا�ضرة �سب�أ ،وقد
�سرتهما ،وهي �أنهما اكت�شفا
�أم�ضى الرفيقان �أيام ًا و�أ�سابيع عدة ،وهما يبحثان ،و�أخري ًا تو�صال �إىل نتيجة ّ
عا�صمة بالد �سب�أ ،وقد حتدث عن هذا االكت�شاف طوي ًال يف ال�صحافة الفرن�سية ،وبه ان�شغل احلياة الثقافية
الفرن�سية فرتة من الزمن ،كما حتدثا عن بع�ض مغامراتهما التي جوبها بها يف �أثناء هذه الرحلة ،فقد كاد
االثنان يق�ضيان نحبهما فوق جبال الأورا�س اجلزائرية وهما يف طريق العودة �إىل الأرا�ضي الفرن�سية ،لأن
عا�صفة جوية كادت توقع طائرتهما القدمية.
�أ�س�س مالرو �سنة  1935رابطة الكتاب العاملية للدفاع عن الثقافة ،باال�شرتاك مع ال�شاعر الفرن�سي
املعروف �أراغون ،وقد عرفت هذه املنظمة بن�شاطها الكبري داخل الأو�ساط الفرن�سية ،وت�أثريها الكبري �أي�ض ًا
يف الأو�ساط الثقافية وال�سيا�سية الفرن�سية.
يف عام  ،1936حني اندلعت احلرب الأهلية الأ�سبانية قام مالرو بتهيئة �سرب جوي من الطريان احلربي،
وا�شرتك هو �شخ�صي ًا يف �أكرث من �ستني غارة جوية �شنت على قوات اجلرنال فرانكو ،وقد �أ�صيب مرتني ،وكاد
ميوت ،وقد متخ�ضت قريحته ،وبعد هذه الأحداث ،عن روايته املعروفة (الأمل) التي �صدرت يف �أواخر عام
.1937
وحني ن�شبت احلرب العاملية الثانية� ،شارك مالرو يف �أعمالها ،حني ا�ستدعي �إىل اخلدمة بو�صفه طياراً،
وحني تقدر عليه قيادة الطائرات� ،أحلق بفرقة للدبابات ،وقد �أ�صيب يف احلرب عدة مرات ،و�أ�سر فيها عدة
مرات �أي�ض ًا ،كانت �إ�صابته الأوىل �سنة  ،1940وحني �شفي منها عاد �إىل املواقع الأمامية يف اجلبهة ،ف�أ�سره
الأملان ،ومتكن من الهرب ،وان�ضم �إىل قوات فرن�سا احلرة ،ولقب �آنذاك لقب �سري هو اجلرنال (برجيه)،
وقد �أ�سره الأملان مرة �أخرى �سنة  ،1944ومل يفك �أ�سره �إال حني تدخلت قوات فرن�سا احلرة ،وحني عاد من
الأ�سر �أ�س�س لواء ع�سكري ًا �أ�سماه (لواء الألزا�س واللورين) الذي �أ�سهم يف حترير هذا الأقليم الفرن�سي من
�أيدي الأملان ،وقد �أبدى �صور ًا مذهلة من ال�شجاعة والبطولة والوطنية النادرة ،ويف هذه الأثناء تعرف �إىل
اجلرنال ديغول الذي كان يقاتل الأملان �أي�ض ًا على جبهة الألزا�س واللورين ،وقد متتنت �صداقتهما يف �سط
�أجواء احلرب واملغامرة وحاالت الكر والفر وتبادل الآراء والأفكار.
ب�سبب تلك املغامرات ،وما �أكرثها ،وتلك الأ�سفار والرحالت ،واالن�ضمام �إىل املنظمات الثورية ،وما �أكرثها،
طلبت زوجته الأوىل (كالرا) الطالق منه لأنها تريد �أن ت�ستمتع باحلياة ،وما عا�شته مع مالرو من �أوقات
لي�ست هي احلياة التي تطمع �إليها ،وكان لها ما �أرادت ،وبعدها تزوج مالرو بالأديبة الفرن�سية (جوزيت
كلوتي�س) وعا�ش معها حياة زوجية رائعة ،لكن القدر اختطف زوجته منه يف حادثة قطار �أودت بحياتها،
ومن ذلك وبعد �أيام حزينة �صعبة ،تزوج مالرو مرة ثالثة.
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دفاتر البنف�سج لأميمة �إبراهيم خرب�شات عا�شقة للهوية

•خلف عامر

يرتبط ل��ون البنف�سج مب�ستويات
التفكري وال��ق��درة على �سماع ال�صوت
الداخلي من دون ا�ستخدام احلوا�س،
رمبا من هذا املنطلق عنونت ال�شاعرة
�أم��ي��م��ه �إب��راه��ي��م دي��وان��ه��ا ب��ـ»دف��ات��ر
البنف�سج».
�سلطة امل��ك��ان ت���أث�يره��ا وا���ض��ح يف
�أغلب ن�صو�ص ال�شاعرة ،ويدلل على تعالق
روحي بينهما ،وقد ذكرته 75مرة منها»بردى
– الفرات – العا�صي – ال�سهل – اجلبل –
البحر – ال���وادي – حم�ص – �أزق��ة دم�شق
القدمية – اجلامع الأموي – كني�سة حنانيا
– حقل – بيتا من قرميد – دروب – �أنهار –
الكنائ�س – ووو �إلخ).
عنوان «ارحت��ال يف الوطن» �ش ّك َل �صوتها
املوجوع واملقهور واملت�أزم الذي دونته ،ليدلل
ع��ل��ى م��ف��ارق��ة غ��ري��ب��ة ل��ل��ق��ارئ� ،إذ تر�سم
مايقلقها من خالل حتميل �صورتها ال�شعرية،
م�شهدية غربتها «املدرحية والزمكانية»،
عنوان ينطق بالقلق «ارحتال» ،هي تر�سم يف
ن�صو�صها �إ�شكالية التنقل الق�سري وتداعياته
النف�سية وب��ي��ان ق�سوته وماي�صاحبه من
�شرود وانك�سار وخوف دائم ،غاية االرحتال
يف الوطن البحث عن بقايا مالذ �آمن للج�سد
والروح ،فاملكان م�ستودع ذاكرة الأحالم.
ت�صوير ل��وق��ائ��ع «م�شهدية» االرحت���ال
يف الوطن املت�أزم ،مل يكن ي�صدر عن �صوتها
ال��داخ��ل��ي ف��ق��ط ،ب��ل نطق با�سم الكثريين
�صارخا يف �أذن املكان .و هي تن�شد اخلال�ص
للمكان -ال��وط��ن  -ال تقبل جتزئته فهي
تريده ُك ًال متكامال حتت �أي م�س ّمى �إذ تقول:
ُ
��ات قلبي
« �ستبقى نخي ًال
يت�سامق يف واح ِ
َ
ال�سهلَ،
�ستبقى ب���ردى ،ال��ف��رات،ال��ع��ا���ص��يّ ،
َ
اجلبل،البح َر،الوادي .و�س�أبقى � ُ
فقه
أبحث يف ِ
ُ
عندَ
البوح و
ن�ضوب
�سعفني
ت
معان
عن
الور ِد
ٍ
ِ
ِ
� ُ
أعرف �أن ال ن�ضوبَ ».
ك��ررت ال�شاعرة كلمة «ال�سالم» يف ن�ص
«ارحت ٌ
���ال يف ال��وط ِ��ن « لت�ؤكد �أن ال�سالم هو
�أم��ن و�أم���ان وهما معادلة ال ت��ت��وازن ال��روح
من دونهما� ،إذ كيف يخلد امل��رء للراحة �إن
ف ّرت منها هذه املتالزمة احلياتية – الأمن
والأمان ،فالتكرار مت توظيفه ب�شكل حمكم،
للت�أكيد على �أهمية ال�سالم يف غ�سل الغل
املرتاكم بفعل تداعيات الأزم��ة ،وك���أين بها
ت�ؤكد على م�س�ألة غاية يف الأهمية ،مفادها
ت�سا�ؤل مُلح ودائ��م �إذ كيف يبدع �أو ينجو
اخلائف �أو الذي يلب�سه القلق.
ت�ؤن�سن ال�شاعرة «اليا�سمني» يف �صورة
�شعرية تنطق بالده�شه املرتفة بالبيا�ض
وال��ع��ط��ر وه��ن��ا ت�شري �إىل دم�����ش��ق ال��ت��اري��خ
العراقة والأ�صالة حيث تقول�( »:سالم من
ترنيمة يا�سمنيُ /
َ
البيا�ض �شا ًال للقمر).
تغزل
ِ
وحتث ال�شاعرة بقوافيها «ال�سالم» الذي
يحتاجه الإن�سان ليهدئ من روع��ه ،ويطرد
هواج�س خماوفه ويبد�أ عمله �آمنا مطمئن ًا من
�شرطي الأمن والأمان ،ت�ستنجد
خالل توفر
ّ
به كي يوقف زح��ف القهر وامل��واج��ع الناجت
عن القذائف وال�صواريخ وما �آلت �إليه حال
البلد ،وكررت «�سالم» يف الن�ص ذاته 11مرة،
مطالبة بـ»ال�سالم» لدحر ال��وج��ع ،ونزيف
القهر املتنامي الذي حتدثه �آلة احلرب:
( فال �صاروخ
ال قذيفة
ال وجع).
يوجعها اغرتاب الكائنات الأخرى ،التي
�أوج��دت��ه��ا حالة احل��رب التي عمت الوطن
«من املاء للماء ومن الرمل للرمل» ،يف �صورة
�شعرية �إن�سانية حتمل الكثري م��ن دالالت
احلب �إذ تقول:
(ال قهر يبعد الطري عن عذب تغريده
�أو يبعد الغيث عن ح�ضن الغمام
�سال ٌم �..سال ٌم �..سالم).
يف ن�ص «�أنا لروحك وطن» اتك�أت ال�شاعرة
يف ت�صوير وجعها على حالة»طائر القربة
«املعروف يف �أنحاء العامل كافة مبقدرته على

الغناء و التغريد ،لتغرد وجعها احلقيقي،
من خالل ن�ص �صغري مكثف الداللة ،يحتمل
الكثري من الت�أويل ،ومل تق�صد الربد مبعناه
احلقيقي بل امل��ج��ازي ،وهنا دالل��ة عن برد
ال���روح ،وتغنى الن�ص رغ��م ق�صره بالوجع
احلقيقي ،كمقاربة زمنية لغناء القربة ،الذي
ميتد �إىل  3دقائق ،ا�ستخدام موفق للقربة
يف الن�ص لأن هذا الطائر يرحل باحث ًا عن
ال��دفء غريزي ًا ،لكن ال�شاعرة هنا �صورت
تنوء
وجع َا عاما بداللة قولها« :قلبي قبرّ ُة ُ
بالوج ِع
ٌ
�شديد» ،خاطبت ال�شاعرة ب�صيغة
والرب ُد
امل��ف��رد ،لكن دالل��ت��ه جمعية وك�أنها تكلمت
بل�سان اجلموع امل��وج��وع��ة ،وده�شة الن�ص
جتلى ب�س�ؤالها ال��ذي فر�ض نف�سه يف زمن
التناحر والتنافر قائلة:
تنوء بالوج ِع
( قلبي قبرّ ُة ُ
والرب ُد �شديد
�أَ َ
خبز؟!).
ماء
ٌ
لديك ٌ
وغطاء وك�سر ُة ٍ
«�إن ال�شعر باملفهوم ال���داليل ا�ستخدام
خا�ص للغة ,ولهذا �أطلق «ماالرميه»عبارته
امل�شهورة (:ال�شعر ال ي�صنع من الأفكار ولكن
م��ن الكلمات ) وه��و م��ا ي���ؤك��ده عبد القاهر
اجلرجاين �إذ يقول »:الكلمة نكون متمكنة
ومقبولة باعتبار مكانها من النظم وح�سن
مالئمتها معناها مل��ع��اين ج��ارات��ه��ا وف�ضل
م�ؤان�ستها لأخواتها».
�ش ّكلت ثالثية «الإن�سان  -املكان  -الزمان»
احللم املغرو�سة يف ر�ؤى ال�شاعرة وانعك�س على
ن�صو�صها ,واعتمدت يف ت�صويرها «الوطن»
على امل��وروث ال�شعبي يف ن�ص»حم�ص»لتبث
ع�بره مواجعها وو�صفته ب��ـ»امل��ل��ح»  ,وللملح
دالل��ت��ه يف ال��وع��ي اجل��م��ع��ي ،وك��ي��ف ينظر
النا�س ملن ال يقيم وزن ًا لأثر «امللح» فيه ومباذا
ينعتونه ،وكيف تطارده �أعينهم �أ ّنى حَ َّل ل�سوء
فعلته املتمثلة بتنكره.
مل تتوان ال�شاعرة عن فتح ب��اب العتب
ب�شكل فجائعي على �شكل ت�سا�ؤالت ،متوخية
و�صول طالئع �إجابات قد ت�سهم ولو ب�شكل
جزئيفي �شفاء ما تك ّون بها من قروح نتيجة
تل ّون النا�س ،وك�أنها ُتعد قوافيها �صفعات يف
وجه كل من �أ�سهم يف مواجع» حم�ص» و�أدماها
وتن ّكر لها م�ؤكدة ذلك بقولها:
ي�ستقيم ّ
الطعا ُم
امللح � َآن ال
(
ُ
حلم�ص ُ
َ
طعم ِ
�إال به.
نازف
َ
جرح ٍ
وحلم�ص وج ُع ٍ
�ضغطنا ُه بامللح).
هل ميكن للت�أويل �أن يعيد االعتبار �إىل
ال�شعر ب�صفته جتربة ح ّية يف ال�شعور ،يف
عامل �أ�شبه بق�صدية «هو�سريول»الذي ي�ؤكد»
الإحالة املتبادلة بني الذات واملو�ضوع ،بني
�صورة املو�ضوع وم�ضمونه ،من �أجل رفع العامل
من م�ستوى املادة �إىل م�ستوى ال�شعور ،و�إنزال
الذات من م�ستوى القوالب الفارغة �إىل عامل
احلياة والتح ّول من ال�سكون �إىل احلركة
ومن ال�سلب �إىل الإيجاب ومن اال�ستقبال �إىل
الإر�سال ومن الأخذ �إىل العطاء».
وهنا ما ي�ؤكد ق�صدية « هو�سريول» جتلى
با�ستعانة ال�شاعرة ب��ـ»ي��اء ال��ن��داء» لتطلق
م��ن خ�لال �صرخة م��دوي��ة يت�أرجح قرارها
وجوابها لإي�صال ما بها من وجع �أ ّرق روحها،
متعمدة حت ّريك املتلقي مل�شاركتها مواجها،
ولتنقله من مرحلة املتفرج �إىل حالة اتخاذ
موقف مما يدور حوله ،خالل تعريتها للذين
تنا�سوا وتنكروا للملح وما لهذا التنكر من
تبعات :
حم�ص
(يا ُ
َ
كيف ن�سي ْنا خب َز ِك وملحَ ِك ).
ت�سا�ؤالت كثرية حا�صرتها من كل حدب
و�صوب ،نتيجة التغيري الذي �أحدثته الأزمة
و الذي �أحدث �شرخ ًا كبري ًا ا�ستقر يف النفو�س
ويف مر�آة الذات �أي�ض ًا،
ما َ�ش ّك َل تناحر ًا وتنافر ًا وقطيعة ،لي�س يف
ال�شارع فقط ،و�إمنا يف مكونات البيت الواحد.
وك�أين بال�شاعرة تذهب �إىل �أبعد مما يتوقع

القارئ من الن�ص ،خماطبة ظلها على �شكل
منولوج داخلي خفي ال تريد الت�صريح به،
كداللة االنك�سار احلا�صل يف النف�س ،واخلوف
م��ن امل��واج��ه��ة وردة الفعل الناجتة �أث��ن��اء
اللقاء ،جتلى ذلك بقولها:
(�إذا التقينا
باحلب – اليدَ
�أمتدُّ -
ِّ
بر�صا�صة
�أم
ٍ
ُ
تعاجل احليا َة
ك�أنَّ �سو َد احلجار ِة
ما �أ�شرعَ تْ َ
بيا�ضها – يوم ًا – لعنا ِقنا).
تقول امل�ست�شرقة «بربرا جن�ستون كوت�ش»
التكرار« :ه��و الإق��ن��اع من خ�لال ال�صياغة
و�إلبا�سها �إيقاعات نغمية متكررة جميلة
تهدف �إىل ا�ستمالة ال�سامع».
وظفت ال�شاعرة تكرار كلمة «�سالم» ب�شكل
حمكم للت�أكيد على �أهميته يف غ�سل ّ
الغل
امل�تراك��م بفعل ت��داع��ي��ات الأزم���ة متوخية
�إي�صال ر�سالتها للنا�س ً
قائلة :
(�سالم ٌ لكم
ترنيمة يا�سمني
من
ِ
ُ
تغزل البيا�ض َ �شا ًال للقم ِر
َ
�صاروخ
فال
َ
قذيفة
ال
ال وج َع
عذب تغريد ِه
يبعدُ الط َري عن ِ
�سال ٌم � ..سال ٌم � ..سال ْم
.......للبلد
لكم
ِ
ال�سال ْم ).
و�صفت ال�شاعرة «ال�شهداء» الذين ق�ضوا
نحبهم بالنور�س كداللة نقاء وبيا�ض ،وطهر
�أرواح��ه��م ،ومل��ا لل�شهيد من مكانة �سامية يف
الديانات ال�سماوية ،ول��دى الب�شر ،وهناك
مقاربات من التنا�ص الديني ولكن ب�شكل غري
مبا�شر جتلى بقولها :
( هكذا َ
م�ضوا
�إىل ُ�سدر ِة اخللو ِد).
وك�أنها ت�سري مبوازاة الآية القر�آنية: :
( َو َال تحَ ْ َ�س نَ َّ
ب ا َّل ِذينَ ُق ِت ُلو ْا فيِ َ�س ِب ِ
يل اللهّ ِ
�أَ ْموَات ًا ب َْل �أَ ْحيَاء ِعندَ َر ِّب ِه ْم ُي ْر َز ُق َ
ون )169.
دالة عليه بقولها:
(هكذا َ
م�ضوا
يقب�سون �ضو َء َّ
َ
م�س
نوار�س
َ
ال�ش ِ
�سن ًا و�ضياء.
يف املدى
ٌ
�صادحات.
�أغنيا ُتهم
هكذا َ
م�ضوا
�إىل ُ�سدر ِة اخللو ِد).
«�أناتول فران�س» يقول :الت�أويل الداليل
يكمن يف مدى قدرة الن�ص على �إجبار وجدان
القارئ بتلقيه على الوجه الأح�سن� ،إذ بقدر
ما يحدث توافق وت�آلف بني القارئ وامل�صنف
الأدب��ي بقدر ما يكون الن�ص ف�سيف�سائيا يف
قيمه الداللية.
�إن م��ف��ه��وم ال��ل��ذة ه��ن��ا يعني ال��ت��ج��اوب
املفتوح ب�ين ال��ق��ارئ وامل�صنف جت��اوب��ا يبلغ
حدا لتجاذب وهذا يعنى �أن الداللة الأدبية
ناجمة عن تقنيات �أ�سلوبية يعتمدها من�شئ
الأثر ليمار�س بوا�سطتها ت�أثريا مبا�شر ًا..
وت��ب��ق��ى ال�������ش���اع���رة يف ن��ف�����س ال��ن�����س��ق
ال��داليل خماطبة «البتول» -مرمي العذراء
 ت�ستجدي دعواتها ،تريدها �أن ت�صلىكي تخمد �أل�سنة حرائق �أت��ت على الأر���ض
والإن�����س��ان مع ًا ،فكل �أم يف الن�ص رم��زت لها
ال�شاعرة بالقدي�سة ملكانة الأم ال�سامية يف
الأديان قائلة:
ُ
قدي�سة
عليك يا
(ال�سال ُم ِ
ّ
َ
هفات
يا
ممتلئة ال ّل ِ
ٌ
أنت ب َ
ني ال ّن�سا ِء
مباركة � ِ
ٌ
ُ
ا�شتعال احليا ِة
مبارك
دنياك
رحم
ِ
يف ِ
�ص ّلي لأجلنا
الوطن).
انبعاث
أجل
�ص ّلي ل ِ
ِ
ِ
وتعود ثانية للتنا�ص الديني م�ستخدمة
دالل��ة «ال�صليب» ومالزمة امل�صلوب ،ت�ص ّوره

وهو يحمل �أوجاعه �أ ّنى رحل ،تر�سم يف الن�ص
�صورة قاتلة للحوا�س بفعل الغربة والتغريب،
من خالل ت�صوير حالة ال�شتات ال��ذي حَ َّف
بالإن�سان ،وك�أنها تر�سم بدقة فائقة لوحة
ب�صرية من خالل احلروف تاركة للقارئ جمع
ال�صورة امل�شهدية ح�سب قراءاته ،ومل ترتك
«ياء النداء» �أي�ض ًا يف هذا الن�ص:
( يا � َ
أنت
يا من �أوجاعك – �ضيعتك)
ورم��زت ال�شاعرة لـ»اليتم» بفقد الوطن
والت�ش ّرد الق�سري والتيه يف املنايف قائلة:
(ع ّل ْق �صليبَ ي َ
ُتمك
يف عُ نقي
يا � َ
أنت
يا مَنْ � -أوجاعُ َك � -ض ّيع ْت َك
ما ب َ
ني بال ٍد وبالد
َ
جبينك
وعلى
ُ
ّ
الغربة
خط ِت
َ
ني).
خارطة احلن ِ
ي��ب��ق��ى ت���ك���رار ب��ع�����ض امل���ف���ردات م�لازم��ا
ال�شاعرة كظلها ،يف �أك�ثر من ن�ص للت�أكيد
على ر�ؤاه��ا� »،ستبقى  -و�س�أبقى» كما عمدت
�إىل �أن�سنة مفردات جغرافية وطنها كداللة
تعالق م��اب�ين ح��وا���س��ه��ا ،وتفا�صيل �أج���زاء
الوطن ،خماطبه �إياه من بدء العتبة الأوىل
لن�صو�صها ناقلة �أج���زاءه �إىل قلبها كيال
مي�سها ال�ضر ،و�أكدت على ا�ستدعاء كل مناطق
ّ
ال��وط��ن،ومل تر�صد يف الن�ص مكان ًا حم��دد ًا
بعينه ،فامتلكت مفاتيح الدخول للن�ص يف
ر�ؤيتها ال�شعرية.
ت�أويالت الن�ص لديها تختلف ترجمتها
من قارئ لآخ��ر ،ويظهر �أنها خطت ن�صو�صها
يف فرتة زمنية حمددة ،جعلت من اجلغرافية
وطن ًا لذاتها فخاطبته قائلة:
ُ
واحات قلبي
يت�سامق يف
«�ستبقى نخي ًال
ِ
ال�سهل،
العا�صي،
الفرات،
��ردى،
�ستبقى ب
ّ
َ
اجلبل ،البح َر ،الوادي.
معان
فقه ال���ور ِد عن ٍ
و�س�أبقى �أب��ح ُ��ث يف ِ
ُت�سعفني عندَ
البوح»
ِ
ن�ضوب ِ
حت�� ّول ال�شاعرة الن�ص من اخلا�ص �إىل
العام ،وحتاول االتكاء على املوروث الديني يف
كثري من ن�صو�صها كما جاء يف قولها:
(�ص ْر ُت َّ
كل يو ٍم�..أرف ُع �صال َة ا�ست�سقاءٍ
َ�ش َّك ْل ُت َك يف �سمائي
ً
غيمة
ُّ
�إذا ما ِظل
جفاف الحَ
ٍ
�أو ٌ
قيظ �ش ّق َق ً
تربة
ا�ستمط ْر ُت َك
�ص ْر ُت
َّ
كل يو ٍم
�أرف ُع �صال َة ا�ست�سقاءٍ
تنعم معي البالدُ).
كي – باملط ِر – ُ
ربطت ال�شاعرة يف ن�ص»�أنا واحللم» من
خالل ا�ستخدامها مفردات «امل��وروث ال�شعبي
احلكائي» لت�سرد بالرمز �إىل ما يجري اليوم
يف دروب موح�شة من قتل وخطف وا�ستغالل،
ت��ري��د ب��ي��ان وج��ه ال�شبه ب�ين ظلم املا�ضي
واحلا�ضر الذي التتوقف فيه غيوم الدم يف
كل مكان عن التدفق ،م�ستخدمة �أداة اخلوف
يف املا�ضي كالـ« :الغول – العفريت – �شهريار
– قطع الرقاب» ،وك�أنها تقول �إن الظلم �أزيل،
ولي�س وليد ال�ساعة ،و�إن محُ َ �� ّر َك ُ��ه م�صالح
الب�شر الدونية ،حتى �صار الأمان حلم ًا:
بحكاية
أحلم
(� ُ
ٍ
ال َ
غول فيها
َ
عفريت
ال
ال �شهريا َر يقط ُع ال ّرقابَ ).
ا���س��ت��خ��دام ال�����ش��اع��رة «ل��ل��اءات» موفق
ومدرو�س حيث بد�أت بطرح �أول ت�سا�ؤالتها
ب���دء ًا م��ن ا�ستغرابها م��ن فجر ال ي�شق
�صبحه �صدى �صوت ناقو�س �أو مئذنة� ،صبح
يعاين افتقاد الإيقاع يف رحم ق�صيدة ،وفقد
الدواء ذات اعتالل للج�سد ،وعطر فرت منه
ارتعا�شة �أري��ج��ه ، ،ت�����س��ا�ؤالت موجعة �أي��ن
نحن.؟!

ال��ت��ق��اط مل��ف��ردات ال��ت�����س��ا�ؤل ال��ق��ات��ل وال
�إجابة وك�أين بال�شاعرة ت�ستغرب �شيخوخة
الدماغ ،بل ّ
وتعطله عن العمل.
ن�ص ت��ب��و�أ ال�����س���ؤال فيه مكان ال�صدارة
ن�ص يحتمل الكثري من
وه���روب الإج��اب��ةٌ ،
الت�أويل.
مم��ا ح��دا بها للت�سا�ؤل بحرقة املكلوم
عما يح�صل،وك�أن احلمى الزمتها �أثناء نرث
ت�سا�ؤالتها�،أو ك�أنها تريد �أن تقول ماذا يحل
بنا �إذا ما افتقدنا الأذان يف الفجر..؟
وتع�سرت والدة الق�صيدة ذات ال�صبح..؟
ت�����س��ا�ؤالت ت�ضعها �أم���ام ال��ذي��ن ي��دي��رون
احل��ي��اة م��ن خ�لال دف��ة م�صاحلهم ال�ضيقة
فقط� ،إذ �أنني قوافيها يقول:
أذان
ٌ
(فجر بال � ٍ
�صبحٌ بال ق�صيد ٍة
دواء
قل قوال ٌ
عطر
حب قبل
ٌّ
ِ
ارتعا�شة ٍ
�أنحنُ �أحياء.؟!)
عودة ثانية لن�صو�ص ال�شاعرة يف رحلة
ا�ستذكار الأمكنة ،مما يدل �أنها ت�شكل داللة
حياتية مالزمة لل�شاعرة،ال ت�ستطع ن�سيانها،
�أو تنا�سيها ،حيث ي��ف��وح م��ن �أزق���ة ال�شام
القدمية رائ��ح��ة املا�ضي امل�ترف بالرتاحم
وامل��ح��ب��ة والإي����ث����ار ،م����ؤك���دة ذل���ك يف ن�ص
خطوات ،ب���أن اخلطوات لها ذاك��رة الت�صقت
وت��وح��دت باملكان ،وهنا ت�أخذنا الن�صو�ص
�إىل عوامل الداخلية لل�شاعرة ،وع�شقها الذي
�أف�صحت عنه الن�صو�ص املدونة بحرب اللهفة.
(من�ضي معا
ُ
تت�شابك
ّ
ّ
القدمية
م
ا
ال�ش
ة
ق
أز
�
يف
ُخطانا
ِ
ِ
ِ
ّمنْ َ
اخلطوات ال ُ
قال �إنَّ
تعرف
ِ
طري َقها
�إذا ما كانتْ دروبُ العم ِر
م�ش ّر َ
احلنان
عة
ِ
واملدى َ
هفات).
مورق ال ّل ِ
ت��ر���س��م ���ص��ورة لع�شق ج��م��ي��ل ،ولعا�شق
�سلبته رائحة �أنفا�سها املتغلغلة عرب م�ساماته
ليل �شتائي
وا�ستقرت يف �صدره مواقد دفء يف ٍ
ب���ارد ،وت�صور كيف �شيدت ج�سرا لعبوره،
لت�ؤكد مطابقة ال�صورتني يف واحدة �إىل حد
التماهي وباختزال جميل جد ًا� ،ضمن ت�صريح
ال بالتلميح قائلة:
«�أ ُّيها املجنونُ كم ُت�شبهُني ! ».
خمتتمه الت�سا�ؤل ب�إ�شارة تعجب كداللة
تطابق جزئي وكلي يف �آن واحد ،وهنا ت�سرد
روحانياتها اخلا�صة دون ت���ردد �أو خوف
من رقيب داخلي �أو خارجي ،معلنة ع�شقها
الأبدي ل�شخ�ص تراه وطن متكامل ،هو هويتها
و�أبجديتها وو�سمها حيث تقول:
نب�ض
ٌ
(ج�سر من ِ
القلب
ِ
�ش ّيد ُت ُه لعبو ِر َك.
لروحك �أنا وطنٌ .
ُ
روح َك
زفرات ِ
علي ال َ
أمكنة.
�ض ّيقتْ َّ
�أ ُّيها املجنونُ كم ُت�شبهُني)!.
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ثقافة ال�صورة
بين الواقع والنمطية
• د .مـ�أمـون اجلنـّان
�سئل �أحد الفال�سفة الأوروبيني عن العامل املثايل يف نظره فقال� :صورة م�ستعارة ،وتعني( :القالب الذي ي�صعب تغيريه بعد �صنعه)� ،سواء
“العامل املثايل حيث يكون الطباخ فرن�سي ًا ،وامليكانيكي �أملاني ًا ،وال�شرطي كانت ال�صورة �إيجابية �أم �سلبية ،وهي يف احلقيقة غالبا ما تكون �أحكاما
بريطاني ًا ،والعا�شق �إيطالي ًا ،ويدير كل �شيء رجل �سوي�سري؛ ويف املقابل خاطئة� ،أو يف �أغلب الأحيان غري دقيقة ،و�أنها بالت�أكيد م�ؤذية ،وهي
ي�ضطرب العامل ويختل حني يكون ال�شرطي �أملاني ًا ،والطباخ �إجنليزي ًا �أحد �أوجه الغزو الثقايف ،الذي ي�ستهدف احتالل العقل ،لعدة �أ�سباب:
وامليكانيكي فرن�سي ًا ،والعا�شق �سوي�سري ًا ،ويدير كل �شيء رجل �إيطايل!”
�أوال :ال�صور النمطية :ت�سلب قدرتنا على التعامل مع امل�ضمون
هذا القول على طرافته يقدم مثاال لطريقة البع�ض يف قولبة الآخر
وح�شر ماليني الب�شر يف �أطر منطية �ضيقة ،وتعتمدها كمرجع وك�صورة النف�سي لل�صور النمطية االجتماعية ،الذي يعني ت�صورات جمردة بالغة
عن املجموعات وال�شعوب الأخ��رى وت�ضعهم يف قوالب م�سبقة لكيفية التب�سيط والتعميم ،يحملها النا�س عن جماعتهم �أو عن جماعة �أخرى،
التعامل معهم واحلكم عليهم ،ويقول �أر�سطو�« :إن التفكري م�ستحيل بدون ف�إننا منيل عند التعامل مع �أي ع�ضو ينتمي اىل تلك اجلماعة كما لو �أنه
�صور فال ميكن �أن نت�صور احلياة من دون �صور ،فال�صور موجودة يف كل يحمل كل �صفات اجلماعة بغ�ض النظر عما �إذا كان هذا ال�شخ�ص يحمل
مكان �إنها ال تكف عن التدفق واحل�ضور يف كل حلظة من حلظات حياتنا تلك ال�صفات �أم ال ،وقد ال تكون �صحيحة �إن مل تكن معدومة �أ�صال،
�إننا نعي�ش يف ح�ضارة ال�صورة» ،وكما قال الناقد الفرن�سي روالن بارت :ويبدو �أن ثمة تقارب بني مفهوم ال�صورة النمطية والأحكام امل�سبقة.
�أ�صبحت ال�صورة مرتبطة الآن على نحو مل ي�سبق له مثيل ،بكل جوانب
ثانيا� :إن ال�صور النمطية :تقودنا �إىل توقعات �ضيقة ي�صعب علينا
حياة الإن�سان».
لقد لعب اخلطاب الإعالمي الغربي يف تر�سيخ ال�صورة النمطية لدى ت�صحيحها ،ب�سبب اجلمود وال�شحنات االنفعالية ،وذلك يجعلنا توقع
ال�شعوب ومار�س الت�ضليل التاريخي للأحداث للوقائع كما لعب دورا �سلوك �أف��راد جماعة ،ب�أنهم �سيت�صرفون جميعهم من دون ا�ستثناء
بطريقة معينة ،فعلى �سبيل املثال»- :نحن نتوقع
بارزا يف ت�شويه وعي امل�شاهد العربي بعر�ضه يوميا
من الن�ساء �أن يت�صرفن جميعهن بطريقة مهذبة،
املعلومات املغلوطة امل�صحوبة ب�شعارات ت�شوه واقعنا
ق�صدا وبتخطيط م��درو���س! .فلم تعد ال�صورة
وبتعاون وعطف و�شفقة و�أمومة ،فيما نتوقع من
ت�ساوي �أل��ف كلمة بل �صارت تعادل مليون كلمة
الرجال �أن يت�صرفوا جميعهم ب�أ�ساليب خ�شنة
بل ماليني الكلمات ،وب��ات مع ع�صر ال�صورة هذا فال�صورة لغة ت�ضاهي ماليني الكلمات وعدوانية وتناف�سية �أو ا�ستعالئية» - ،لكن ماذا
ع�صر �إنتاج الت�صورات ،والأيديولوجيات ،وحتى
ينجم لو �أن الفرد� ،سواء كان رج ًال �أم امر�أة �إذا
املنظومات الفكرية ،والعقائد الدينية ،وقولبة
الأفكار و�إعطائها حجمها ومقا�صدها ومداها ،ع�صر فهي لغة بحد ذاتها وت�أويلها فعل ت�صرف بطريقة ال تتطابق مع ال�صورة النمطية،
�أ�صيب بالعمى جراء كرثة ال�صور التي تعر�ض على لغوي ،لذا يتفاوت الت�أويل ،و�أ�صبح التي نحملها عن اجلن�س الذي ينتمي �إليه -ف�إننا
�سننظر �إليه كما لو كان �شاذاً -فالرجل نقول عنه
�شا�شات ال�سينما والتلفزيون واحلا�سوب
والهواتف فعال م�صاحبا لعملية اال�ستقبال،
[طانت] واملر�أة نقول عنها م�سرتجلة.
الذكية بحيث مل نعد ندري من �أين ت�أتي؟ وال ماذا
تعني؟ وال ملاذا ت�ستخدم؟ وهذا ما دفع ريجين�س
ثالثا� :إن ال�صور النمطية :تقودنا �إىل حتميل
دوبريه �إىل �أن القول« :بالرغم من نباهتنا فنحن
خاطئ ملا ي�صدر عن الآخرين ،وعن �أنف�سنا من
معر�ضون لفقدان الب�صر ،فعندما نرى كل �شيء ،ال
�سلوك يف املواقف احلياتية املختلفة ،وهذا تغيري
يعود لأي �شيء قيمة» من خالل هذه املقدمة فلم
غري م�سبوق.
تعد ت�صح مقولة جان جاك رو�سو�« :إن قلة الر�ؤية تدفع �إىل مزيد
�أخريا ال بد لنا من وقفة ت�أمل حقيقية لكي نفهم الأبعاد النف�سية
من التخيل»� ،إن �شيوع ال�صورة النمطية يف الأقطار العربية �أ�صبح
حقيقة واقعة لها جذورها و�أدواتها املعروفة ،و�أ�صبح الإن�سان العربي واالجتماعية والثقافية لل�صورة النمطية وما يرتتب عليها من نتائج،
مياال �إىل اال�ستهالك ملتزما بقائمة من املحرمات� ،ضعيف الإح�سا�س بهدف الو�صول �إىل اقرتاح �أ�ساليب �أو و�سائل للخف�ض من ت�أثري ال�صورة
بالقيم الوطنية والقومية واالجتماعية ،وب��ات حري�صا على ت�أمني النمطية �أو احلدّ منها ،فاملهم �أال نرتك لل�صورة النمطية اال�ستفزازية
حاجياته دون النظر يف �شرعية الأ�سلوب و�أخالقياته ،راف�ضا جمتمعه ،جماال �أو فر�صة لتو�سيع الهوة بني ال�شعوب والثقافات وعلينا معرفة
راغبا بالهجرة منه ،وهذا ما عر�ض املوروث الثقايف العربي خلطر كبري �أن ال�صورة هي جوهر الفنون الب�صرية رغ��م حاجة بع�ض الفنون
وحتديات �أكرب ،وهذه اخلطورة مل ت�أت من فراغ بل من الأدوات الهيمنة �إىل الكلمة وال�صوت للتعبري عن الأ�شياء� ،إال �أن ال�صورة ابتكرت لغة
و�آليات االخرتاق التي ت�ستخدم لفر�ض هذا النمط �أو ذاك من خالل
جديدة ا�ستحوذت على طاقة الب�صر ،فاعتقلت عقله ،وخميلته ،فغريت
جمموعة من ال�صور النمطية ال�سيئة.
ويقول الدكتور �شاكر عبد احلميد�« :إن ع�صر ال�صورة له �آثار �سلبية حياة العامل ب�أن �أزال��ت القيود ،واخرتقت احل��دود ،وك�شفت احلقائق،
ر�صدها مفكرون معا�صرون فتحدثوا عن توجيه ال�صورة لتزييف الوعي ،كما اكت�سحت كل ال�صيغ الإعالمية القدمية وبرزت ال�صورة النمطية
و�إخفاء احلقيقة ،و�إعالء من قيمة ال�سطحي وامل�ؤقت والعابر من الأمور ،املعادية وهيمنت ،وباتت �أخطر من الغزو امليداين الع�سكري  ،فالغزو
على ح�ساب احلقيقي واجلوهري والثابت» لذا حظيت هذه ال�صورة الع�سكري ي�ستمد قوته من �آليات الإخ�ضاع اخلارجي ،بينما ي�ستمد الغزو
مع �سخفها و�سطحيتها باهتمام بالغ لو�سائل الإعالم ومتابعتها ،وذلك الثقايف عرب �آلياته االخ�ضاع من الداخل واخلارج ،وك�أنه تعمية للحال،
بعدما �أح�ست بتغيري وا�ضح على ال�صورة النمطية ال�سلبية وهي �صورة �أو جتميال له.
ت�صفنا نحن العرب ب�أننا �شعوب ال جتيد التوا�صل الثقايف واحل�ضاري ،وال
فال�صورة لغة ت�ضاهي ماليني الكلمات فهي لغة بحد ذاتها وت�أويلها فعل
تتفاعل مع لغة احلوار العاملي ،و�أننا �شعوب تفرخ الإرهابيني فقط ،ومع
ذلك ظل العرب «اال�ستثناء عن بذل بع�ض �أي جهد لإزالة هذه ال�صورة» لغوي ،لذا يتفاوت الت�أويل ،و�أ�صبح فعال م�صاحبا لعملية اال�ستقبال� ،إذ
حتى ا�ستحكمت املاكينة الإعالمية ال�صهيونية وامتد نفوذها يف خمتلف يتم ت�أويل ال�صورة بطريقة ذاتية ومبا�شرة وفطرية ،كما �أننا مل نعد
و�سائل الإعالم الغربية وثابرت على تقدمي �صور مزيفة وم�شوهة عن بحاجة �إىل معرفة املرجعيات وال�سياق واخللفية املعرفية واللغوية،
لكي نفهم الن�ص احلديث� ،أو اجلديد (�أي ال�صورة) ،لأجل ذلك جاء
العرب وامل�سلمني مبا يخدم �أهدافها.
ال�صورة النمطية (:)Stereotype
�سقوط النخبة املثقفة مدويا بعدما كان ُيعتقد �أن املثقف ميثل �ضمري
جمموعة من التعميمات املتحيزة واملبالغ فيها ،ي�شكّلها الفرد عن الأمة� ،أو هو امللتزم بق�ضايا الأمة وال�شعب.
خ�صائ�ص جماعة معينة من النا�س ،تتخذ �شكل فكرة ثابتة ي�صعب
من هنا ينبغي �أن نعد العدة ملخاطبة الر�أي العام مبجمله ،الداخلي،
تعديلها ،حتى �إذا توافرت الأدلة على
خطئها� ،إال �أن معظم املنظـّرين يف واخلارجي ،و�أن ن�صلح من �ش�أن �أنف�سنا ،فال ولن يتعاطف معك العامل ،ومع
العلوم االجتماعية يرون �أن لها ت�أثري ًا �ضار ًا على ال�شخ�ص الذي يحملها
وعلى املجتمع عامة ،جاء حتيـزها ما يجعلها حترف الواقع االجتماعي ،مطالبك العادلة� ،إال �إذا ر�أى العدالة فيك ،ولن ي�صدقك �إال �إذا كنت �أنت
ّ
ّ
ف�ض ًال على �أنها ال تولـّد �أخطاء �إدراكية فح�سب ،بل ميكن وب�سبب ت�صلبها مو�ضع احرتام ،ومن ال�صادقني ،وقد تكون مهمة تغيري ال�صورة النمطية
�أن متنع التغريات االجتماعية البنـّـاءة ،ولذلك تو�صف يف حاالت كثرية ،املعادية مهمة �شاقة وع�سرية ،وبداية العمل على ت�أ�سي�س فكرة :كيف
باملك ّون املعريف للتع�صب ( )prejudiceفال�صور النمطية يف الأ�صل يفهمك الآخرون ،ال كيف نفهم نحن الآخرين.

يوم
للت�سا�ؤل..
•وفاء عزيز �أوغلي

* �أفكار ت�شا�ؤمية تنحت لها �سرداب ًا
يف ع��ق��ل��ي وت���دخ���ل م��ن��ت�����ش��ي��ة ،راف��ع��ة
�إ�صبعيها عالمة الن�صر ..
ال ���ص��داق��ة  .ال ح��ب  .ال حياة
حقيقية �إال يف مرحلة ال�شباب .
مرحلة ال�شباب ه��ي احل��ي��اة كلها،
امل�شاعر يف ذلك الوقت هي التي حتدد
م��ع��امل ط��ري��ق امل���رء ،وتهبه ال�سعادة
والفرح .
ك��ل �شيء مبهج وك��ل �شيء جميل،
يف القلب نب�ض ،يف العني بريق ،والوجه
ن�ضر مت�ألق ي�صرخ جما ًال و�ألق ًا .
�أما م�شاعر املرحلة التالية ،فهي
م�شاعر مرحلة م��ا قبل الرحيل ،هي
فرتة تنقية ملا م�ضى من �أفعال ،وغربلة
وت�صفية للح�سابات ،ور�ؤية وا�ضحة لكل
ما �سبق� ،إنها مرحلة التفكري الأعمق .
ح�ين يكون امل��رء �سابح ًا يف بحر
املرحلة الأوىل ،ي�صارع �أمواجها وينام
هانئ ًا فوق رمالها الدافئة ،ي�شعر �شعور
راك�ض يف �صحراء ،كلما �شاهد �سراب ًا
ه���رول ن��ح��وه ،وح�ين ي�صل �إل��ي��ه ي�أمل
الو�صول �إىل �آخر .
�أما من يخطو نحو املرحلة الثانية
فيقول  ..املرحلة الأوىل للمتع التافهة
وال�����س��ع��ادة املفتقدة �إىل امل��ع��ن��ى ،هي
الأخذ من دون عطاء� ،إنها فرتة الأنانية
والرغبة املجنونة للح�صول على كل ما
ميكن من الدنيا ،وهذه للتفكري والتكفري،
هي الفهم احلقيقي للحياة ،و�أنها لي�ست
�سوى طريق ق�صري ج��د ًا للو�صول �إىل
املكان الأمثل والأجمل ،ورغبة بالرحيل
بعد النقاء بال خوف ..
* احلياة  ..مراحل ف�ترات �أزم��ان
لكنها كلها جم��رد حلظات ع��اب��رة متر
من دون �أن ن��درك �أونعي ،نندم �أحيان ًا
واخلا�سر الذي يندم مت�أخر ًا .
�أم���ي بحكمتها ك��ان��ت ت��ق��ول لنا
دائم ًا ال ت�صدقوا �أنّ لكل عمر جماله،
فمرحلة ال�شباب هي الأجمل بكل ما
فيها ،ال ت�ضيعوا �أجمل فرتة من حياتكم
بال�شكوى واالنتظار ،عي�شوا كل يوم من
�أيامها � .أح�سوا � .أح��ب��وا  .ا�ستمتعوا
باحلياة� ،إمنا من دون �أخطاء تندمون
ب�سببها ..
لكن الكاتب الكبري توفيق احلكيم
ي�صم �أذنيه ب�أ�صابعه الع�شر عن كالمها،
يف كتابه رحلة بني ع�صرين ،الذي �أنهيت
قراءته اليوم ،والذي ي�صف فيه باري�س
وم�شاعره حني زارها �شاب ًا ،ثم قدم �إليها
كه ًال .
عدت �إىل الت�سا�ؤل ..
�أهي �أفكار ت�شا�ؤمية حق ًا� ،أ ْم تعرب
عن واقع جميل ..
�أ ْم هي �آراء خا�صة ب�أ�صحابها .؟
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ق�صيدة في وداع ...بيتنا

• ح�سان عرب�ش

الروح
باب
ولبيتنا هذا احلن ُ
ني يدقُّ َ
ِ
بالتذكا ِر
بيت تركنا فيهِ َ
ٌ
نب�ض قلو ِبنا
ً
للحب والإيثا ِر
ونوافذ ًا مفتوحة
ِّ
اخل�ضراء كالأطيا ِر...
�أحال ُمنا
ُ
ُ
فوق ِّ
ترفرف َ
كل
ما زالتْ
جدا ِر
َ
كم تخب�أنا
فهناك يف ِ
رحم ال�سقيفةِ ْ
ْ
ندرك مدى الأخطا ِر
ومل
متحلقونَ وخبزُ نا زا ُد املحبةِ ....
ْ
تفرقْ بيننا دنيا من الأوزا ِر
مل ِّ
ُ
ُ
ال�سماء هدي ُلها
ي�صل
نا
ت
�ضحكا
َ
ُ
أمنيات  ....بنكهةِ الأزها ِر
وال
يا دا َر �أهلي بيننا زمنٌ ق�ضينا ُه
ِّ
بكل وداعةِ الأن�سا ِم والأطيا ِر
ولقا�ؤنا ..ووداعنا ...ودموعُ �أمي
َ
باب الدا ِر
خلف ِ
ً
�سر
ع
من
ه
ذقنا
ما
رغم
ا
كرام
ع�شنا
ُ ْ ُ ٍ
َ
�سر
و ُي ٍ
ْ
ندن�س وجهها بالعا ِر
مل
ْ
تذكر املر�آ ُة َ
هلْ
�شكل وجوهِ نا
ُ

َنوْحُ النَّواعيرِ

•يا�سني حمود

�أ ْم �أننا غبنا بها نهر ًا
من الأ�سرا ِر
ُ
�سرير �أبي
فهنا
وفي�ض دعائهِ
ُ
ين�ساب يف الأ�سحا ِر
ُ
أ�سراب الر�ضا..
ري ْ
من ك ّفيهِ � ُ
وتط ُ
لننا َم يف دنيا من الأقما ِر
بع�ض الزوايا ٌ
َ
ق�صة
وهناك يف ِ
�أودعتُ يف �صفحاتِها �أخباري
ٌ
وق�صيدة ماطلتُها ....
من �أفكاري
ف َّرتْ كما الع�صفو ِر ْ
وهنا بكيتُ غزالتي َ
تلك التي
مالحمها على �أ�شعاري
ر�سمتْ
َ
وبينك � ٌ
إلفة
يا دا َرنا بيني
ِ
من َ
قال �إنَّ بيو َتنا
ْ
كوم منَ الأحجا ِر
ٌ
حنَّتْ �إ َّ
يل �إ ِذ التفتُّ مو ِّدعا
قلبي هناكّــ
البحر للبحا ِر
يحن
كما ُّ
ُ
دا ٌر بها عمري وزه ُو طفولتي
وا َزّينتْ لغتي ّ
لتلك الدار

�ضجيج

•خالد بدور

• �إ�سماعيل ركاب

ق�صائد

ق�صيدة:
�أ َّو ُل الغيثِ ق�صيد ْة
وح ،و َتهمي،
الر َ
َت ْغ�سِ ُل ُّ
ري النَّدى،
مثلما َتهمي ع�صاف ُ
يف..
الع�شق،
�أ َّولِ
ِ
َفتحكي َع ْن ُجنونِ اخل ِْ�ص ِب..
ُ
�أوراقُ اجلريدةْ!!
قو�س ُق َز ْح
مثل ِ
َ
ُ
ُقاتل:
م
- 2و�ص َّي ُة
تْ
ؤو�س
�
ك
دير
ت
كي
ها
نف�س
�
أ
ي
ه
َ
َ
َّ
َ
َّ
عالج النَّا َر ِبنا ْر
ال�شذى،
ِ
ً
لب بالفوالذِ،
طلقة،
ه َّي�أَ املُلتحي
ال�ص َ
واحلديدَ ُّ
واعبرُ ْ ،
َف َه َوتْ ،
ْ
َ
َ
ر
�سا
مل
ا
ل
ف َل َك ا
آنَ
عناقيدُ
ُلوب..
ق
ال
يف
يبتدي
�
قبل
أنْ
ْ
ِ
وعلى الق َّمةِ للن َّْ�س ِر مكانٌ ،
ال َف َر ْح!!
أر�ض..
َ - 5و ْر َطة:
وجحو ُر ال ِ
ُ
َ
ِّ
طة ُمذهِ لَةْ
للف�أْ ِر َقرا ْر!!
ئب يف َو ْر ٍ
َوق َع الذ ُ
َ - 3رحيل:
بعدَ �أن َف َقدَ اللُّع َب َة..
َ
َّ
احليلة الفاعِ لَةْ
ِ���ن
م
�������ض
َر َح���� َل����تْ ط���ي���و ُر ال ���وءِ ْ
َ
َ
�أع�شا�شِ ها،
عندها �أطبق الفخُّ ..
يف َ
�����ض ب����د�أَتْ
حلظ ٍة قا ِتلَةْ !!
و�إىل ف�����ض��اءٍ غ��ام ٍ
هاج ْر
- 6ل�ؤْل�ؤَة:
ُت ِ
ُ
رب،
قلتُ  :ماذا...؟
يا ُّ
رب الهدايةِ ،
مق البحا ْر
قال :م ِْن ُع ِ
يا َّ
َ
كيف يمُ كنُ �أنْ نرى،
أجمع الآنَ املَحا ْر
� ُ
ُ
�أو َنهتدي،
ي�شيل
بع�ضها ك��ن ٌ��ز
ُربمَّ����ا يف ِ
و َّ
أزوم،
القلب..
وء م� ٌ
َ
ال�ض ُ
ُ
حمكمة َّ
ال�ضمائ ِْر؟!
و
م ِْن َحيرْ تِهِ � ،أو..
َ 4
زهرة:تُ�شرقُ الأحال ُم م ِْن بَعدِ ا ْنكِ�سا ْر
ٌ
ُقلتُ � :آهٍ!!...
زهرة لونُها باذ ٌِخ،
َب َز َغتْ

َ
قال :ماذا...؟
ُقلتُ  :يف نف�سِ َك ٌ
كنز،
�ص� ،إذنْ َ ،
تلق ا َّلذي..
ُغ ْ
َي ْعدِ ُل ما �ض َّمتْ بحا ْر!!
َ 7
غ َرق:أعماق زورقْ
مثلما يغرقُ يف ال ِ
هكذا..
َت ْب َهتُ �أطما ُع الأعادي،
يف بالدي،
تتال�شى،
ُث َّم تغرقْ !!
ُ - 8لغة:
قالوا،
ْرتاء محُ َك ُم:
وقو ُل ُه ُم اف ٌ
ُل ُ
غة ال ُعروبَةِ ُ
نب�ضها يت َل ْع َث ُم
والقلب م ِْن َعثرَ اتِها يت�ألمَّ ُ
ُ
قلتُ :
حاب الكونِ ..
ا َّلتي جابَتْ ِر َ
ُم ً
َ
قناديل الهدايةِ ،
�شعلة
لمَ ْ َت َزلْ َمزه َّو ًة،
و َتغا ُر منها الأجنُ ُم!!

�شرفتان لحال الق�صيدة
•منري خلف
ً
باكية
�إين �سم ْعت ُِك يف الأوتا ِر
ري
عندَ امل�ساءِ ويف ن ْو ِح النّواع ِ
�شجني
�سمراء �أبكي ،ويبكي العو ُد من َ
ُ
ً
ري
ري ت�شدو حنينا للحواك ِ
والط ُ
ً
راحلة
�أبكي ظال ًال م َع الأحال ِم
للقوارير
كانتْ عبري ًا ند ّي ًا
ِ
العمر �أ ّو َلهُ
فيها التق ْينا ،وكانَ
ُ
ري
كنّا ،وكانُوا �صغار ًا كالع�صاف ِ
�شميم م ِْن �شمائلِنا
املروج
هذي
ٌ
ُ
ُ
هذا الأ�صيلِ  ،وهلْ تن�سى م�شاويري؟!
يلفحنا
وراح
عندَ الأ�صيلِ َ
البوح ُ
ُ
حر َّ
رف �إك�سريي
والع�شقُ خمري،
الط ِ
و�سِ
ُ
ال َّ
تربحني
آالم
ال�شوقُ يغفو ،وال ال ُ
ُ
قلبي و�شِ ْعري و�أحالمي وتفكريي...
َ
لجلتي
هذا �صليبي،
وفوق الت ِّّل ُج ُ
يح تندى عبري ًا م ِْن م�سامريي
والر ُ
ّ
�آفاقُ روحي و�أنّاتي وقافيتي
ندي م ِْن �أ�ساريري
حتّى
ال�صباح ٌّ
ُ
ٌ
كئيبات ُتنادمني
حتّى النجو ُم
ال�شحارير
حلن
عندَ
ِ
الغروب على ِ
ِ

�����س ُّ��ر ال���ق���اد ُم من
م��ا ه���ذا ال ِّ
�أَ ْحزان
نا�س َ�شتَّى
والنا�س � ْأج ٌ
ُ
يح متو ُر بالإنْ�سان
والر ُ
ِّ
ْ��ل ُي��ول��دُ َم�� ْع���ُ��ص��وم��اً
وال��ط��ف ُ
ِّ
كالبرُ هان
ال�ص ُ
وت َح ِزين ًا
َي َتعاىل َّ
والوقتُ َي ُ�ض ُّج َم ْو ُتور ًا
و�أَ ُّي نها ٍر ُيو َلدُ بعدَ الآن
فالر�ؤْ ُ
ية َقاتمِ ٌة
ُّ
ْ�س َ�شا ِر َد ٌة
ف
ن
وال َّ ُ
والظُّ ْل َم ُة َت ْع ُ
بث بالأ ْك َوان
وال َه ُّم ُيو َلدُ طِ ْف ًال ..مخَ ْ ُبوء ًا
باحلِرمان
يعِ ..ب َال َف َر ٍح
والوقتُ َي ِ�ض ُ
ُ
واحلزْ نُ �أَ ْ�ص َب َح هَ ْو ًال
َيطْ َغى َق ْهر ًا بالإن َْ�سان
َما َز َ
ال اللَّ ْي ُل َ�ش ِه ّي ًاَّ ..
وال�ض ْو ُء
َ�شحِ يح ًاَ ..
و�ضعِيف ًا
يف ثور ِة ُب ْركان
َ
ِ���ن َع����زْ ٍمَ ..ك ْ��ي
ال بُ���دَّ َل���هُ م ْ
َين َ
ْه�ض
وبهِ َت ْرتحَ ُل ال ْأحزان
و َي ُع ُّم َّ
وء ِبنُو ٍر
ال�ض ُ
َي ْهزُ ُم َع ْر َ�ش ُ
اخل ْلجانْ

()1

�شهـوة املفردات
�ألقي الكالم
على القوامي�س الفقرية،
مل �أجد برهان ع�شقي يف مدائنها
ومل �أ�سعف كالم القلب
ذكراك
من
ِ
ّ�س يف دمـي !
يا وجع ًا تنف َ
�ألقي الكال َم على املعاجم
�إنها م�س�ؤولة
جتاهك،
عن كل تق�صريي
ِ
تف�سر كنهَ معنايَ العميق،
ال ت�ؤكّد �أو ّ
و�شوقي الغايف على �شفتيك،
ال تلقي �سوى الأحزان
علي،
والذكرى ّ
� ..أنا الغريب !
�أقا�سم الغرباء ح�سرتهم
اخلر�ساء
�أ�س ّور نربتي
َ
�أو �صوتي العقيم
بكلّ �ألواين وحاالتي،
و�أنحت نظرة
�أو نظرتني على املكان،
حرف
 ..ب� ّأي
ٍ
الغريب
�أبد�أ الع�شق
َ
اجلريح
و�أختم القلب
َ
ب� ّأي �آالء الكتابة �أحتمــي ؟!
�ألقي الكالم على معاجمــه ِ
القلبي
و�أ�شحن هاتفي
ّ
من ر�ؤيا احلبيبة،
ال عالمات الق�صائد
ترمتي يف ح�ضن قافيتي
وال التعبري يلزمني،
�س�أجنز ما حوته الروح
يف ب�ضع من النظرات
�أ�سكب خافقي

يف موجة من مقلتيها
�أذكر الآن الق�صيد َة
اجلر
مل تكن فيها حروف ّ
رافعة يديهــا
َ
ُ
كي
تبارك �أحرف اجلزم ال�سكينة َ
يف ندى الإيقاع
احلب
�أو ترفو غيوم
ِّ
يف �سجن اللغـــــة.
•••
()2

�سراب الكالم
ْ
هناك
العميق �إىل
من جرح معنايَ
ِ
ً
ب
بغيا
ا
ج
م�ضر
رجع احلن ُ
ِهِ
ني ّ
وبقيتُ وحديَ خائف ًا
يف ِّ
ظل مبتد�أٍ
ْ
يداك
تخبرّ ُ عن نهايتِهِ
ما�ض على ظهري الق�صيد ُة
ٍ
حام ًال �إيقا َع �صمتك
ْ
الهالك
وهو ينف�ض خاف َقيهِ على
وك�أنني ولدٌ عجو ٌز
�ضاع من يده الكالم
وراح ي�س�أل عن ر� ْ
ؤاك
غريب
رب
ٌ
وك�أنني ح ٌ
مل يجد ورق ًا
يالئم حزن نك�ستهِ
لي�صعد يف خ�ض ّمك
كي يرى �أ�شكال رع�شته اجلديدة
أفالك
وهي تنجب م�شتهى ال ِ
ْ
املالك !!
من وجع

قصة
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ذهب �أيلول!!

• زهرة الكو�سا

• �إباء فاروق هوا�ش

يف مثل ه��ذا ال��وق��ت م��ن كل
�سنة تتلو على الأي��ام حكاية
هذا ال�شهر..
م���ازال���ت خ��رب�����ش��ات �أي��ل��ول
باقية على زج���اج روح���ي مل
ميحها الزمن بل تعاي�ش معها
و�أحبها..
ال��ي��وم م�شيت ط��ري��ق مدر�ستي
الإعدادية “�س * ح” كم وكم �سرت
يف هذا ال�شارع..
املباين نف�سها ..املحال التجارية..
الر�صيف ..الأ�شجار لكنها “ لي�ست
هي”!!
�����ص����ور ك����ث��ي�رة ت����زاح����م����ت يف
الذاكرة و�شقت طريقها اىل القلب
والوجدان..
تذكرت كيف ك��ان ه��ذا الطريق
بكل ما فيه يبت�سم يل..
لعل هذا الطريق هو �أول اختباري
ل�شعور احلرية بعد �أن كنت مقيدة
بحافلة النقل اخلا�صة باملدر�سة..
كنت �أم�شي �سعيدة ..م�سرعة كما
الطيور غري مكرتثة ل�شيء
وع��ن��د و���ص��ويل مدر�ستي �أت���أك��د
�أين قد و�صلت يف الوقت املحدد..
و�أحاول �أن �أدخل من مكان ال تراين
فيه “ امل��وج��ه��ة “ زرق���اء العينني
“التي كانت حازمة جدا “
وعلى ال��رغ��م م��ن حم��اوالت��ي �أال
تراين كانت تلحظني مبجرد دخويل
وت�شري يل �أن �أفتح حقيبتي للتفتي�ش
“تعلم �أين �أخبئ كرة الطائرة التي
كنت �أ�شغف بها �آنذاك”
�أذك���ر كيف كانت مدر�سة اللغة
العربية متيزين على �صويحباتي
وت��رم��ق��ن��ي ب���ن���ظ���رات الإع���ج���اب
لإج��اب��ات��ي ال�صحيحة فتحفزين

ق�صتان

بعبارات الإطراء واملديح..
ي�ضحكني ال���غ���رور ال����ذي ك��ان
ي�أخذين و�أ�سارع اىل تغليفه بثوب
من التوا�ضع!
“�أعذر نف�سي ل�صغر �سني”
ل��ك��ن ه���ذا ال��غ��رور ك���ان يتال�شى
مب���ج���رد دخ�����ول م���در����س���ة ال��ل��غ��ة
الفرن�سية التي كانت تكرهني كما
كنت �أظن حينها
نعود �إىل الآن
الآن �أمر من الطريق نف�سه ..لكن
�ألوانه �صارت باهتة ب��اردة بعد �أن
كانت ت�ضج باحليوية واجلمال!!
بد�أت �أطارد الواقع بالأ�سئلة..
يا اهلل كيف كنت �أرى العامل من
حويل؟؟
كيف انتقلت ق�سرا �أي��ام��ي التي
ك��ان��ت ت��ع��زف النغمات املو�سيقية
بان�سيابية و�إتقان �إىل هذه الواقعية
واجلدية املفرطة؟؟
كيف كنت غري مكرتثة ب�أمر من
�أم��ور الدنيا ..ال �شيء يعكر �صفو
�أيامي ال �شيء ي�شغل بايل �سوى ب�ضع
كلمات �أحفظها ليال لأتلوها نهارا يف
مدر�ستي..
وتنتهي مهمتي يف احلياة!!!
كنت �أق��را كتاب احلياة بحروفه
ال��زاه��ي��ة ال��وا���ض��ح��ة لكنه ال��ي��وم
تبدل اىل لغة ال �أعرفها �أو ال �أريد
�أن �أعرفها فتوجب على �أن �أعاين يف
تعلم اللغة اجلديدة..
ذهب �أيلول وجعلني �أواجه احلياة
وجها لوجه.

حماولة

حلم
الن�سمات �أ�صبحت �أكرث ب��رودة ،تل�سعني
و�أن���ا �أُدث���ر نف�سي بانتظاره على �أح��ر من
اجلمر .
م�سرعا وهو ُيحاول �إبعاد �أغ�صان
جاء
ً
ال�شجر عن وجهه املائل �إىل غروب .
جل�سنا نرت�شف �صوت خرير النهر وهو ُيق ّبل �شقوق
الأر�ض .
حاولت � -ضاحكة � -أن �ألتقط القمر الذي ا�ستقر على
�سطح املاء كتعويذة ثملى بالهوى املمنوع.
خذلني َ�شعري املتطاير مع جريان النهر .
حا َو َل �أن ي�ضبط �إيقاع َبردي� ،ضمني بني ذراعي  ،خب� ُأت
تعب عمري يف �صدر  ،وهو يلف �شعري حول عنقي كي ال
ي�سافر يف اللحظة .
ت�أملت وجهه من بني غبا�ش الفرح والدف  ،كاد �أن يلم�س
حلن �صمتي ...
ب�ين قو�سني �أو �أدن���ى كانت غجريتي ترت�صد والدة
�أنفا�سي اخلائفة ..
�أزعجني رنني املنبه ب�صوته املرتفع ليخربين :
حان وقت ال�صحو للذهاب �إىل عملي !!!!

م�ساءات تنوء ،تغيب يف متاهة ،تهبط الر�ؤى،
تفر حمامة قلبي ،ت�صعد ال��روح �أع��ايل الغيم،
حتط احلكاية على حلن وجودي .
ريا بنظراته وكلماته الني�سانية ،حدثت
�شغلني كث ً
نف�سي مرا ًرا � :أتراه هو ؟
�أول ال�شتاء ي���أخ��ذين �إىل غيابي املعلق على هدبي
مرت ومل تقع يف �شِ باكي .
كلحظة ّ
انتبهت فج�أة للم�سة يد ّيه  ،مل تكن ت�شبه لغة الرتاب
احلزين ،وال دفء امليناء الوحيد !!
�سحبت ي��دي بع�صبية ُ ،ع ُ
��دت م�سرعة �إىل غرفتي ،
وجدت كل فو�ضاي �ضاحكة تقول:
ال ب�أ�س من ف�شل ناجح !!

ق�ص�ص ق�صيرة جد ًا

• حممد حممود ق�شمر

م�ستوحاة من كتاب((تاج العرو�س)) للإمام ال�سكندري

1ـ مت�أخر ًا
تعاورت الأي��ام وتتالت ال�سنون وان�صرم العمر �أو كاد..
وهو يراقب من حوله ..هذا فالن ابتنى داراً ،وذاك �أكرتى
مزرعة ،وفالنة �صار لديها مركبة ..و�آخ��ر ا�شرتى حم ًال،
وذلك ت�سنّم من�صب ًا ..و..و ..وهكذا ..حتى �أتى ذلك اليوم
الذي اكت�شف فيه مدى اجلهالة التي غرق فيها ،واحلماقة
التي وقع فيها ..فهم قد ا�شتغلوا مبا �أُعطوا ..بينما �أفنى
عمره م�شتغ ًال مبا مل َ
يعط!!..
2ـ بكاء
بكت كثري ًا على ابنتها التي ماتت يف �شرخ �صباها ،وعلى ابنها
الذي �سافر منذ عقد ومل يعد ،وعلى زوجها الذي �أُقعد ،وعلى
خالتها التي عميت ،وعلى ..وعلى ..حتى ن�ضبت دموعها ..وعند
ذاك �ضحكت ..نعم� ..ضحكت ..و�ضحكت كثرياً ..لكن ..ما كان
�ضحكها ذاك لأن احلياة رجعت �إىل ابنتها ،وال لأن ابنها امل�سافر
قفل من �سفره ،وال لأن زوجها املقعد م�شى ،وال لأن خالتها رد �إليها
ب�صرها ...بل ..بل لأنها فقدت عقلها!!..
قال رجل:
ـ �أول ما كان ينبغي �أن تبكي عليه؛ عقلها الذي ما عرفت �أن
تعي�ش به!!..
بينما قال رجل �آخر:
ـ احلق �أنها الآن عقلت ،فال �شيء يف الدنيا ي�ست�أهل �أن ُيبكى
عليه!!..
3ـ مر�آتان وامر�أتان
قالت املر�آة الأوىل ل�سيدتها العجوز:

ـ قومي يا �سيدتي فاجليني ..فقد �أكلني ال�صد�أ ،وحجبني
الغبار عن الر�ؤية..
فقالت العجوز بتثاقل وك�سل:
ـ و�أنّ���ى َ
يل القيام بهذا العمل ،بعد �أن كلّت ه ّمتي و�ضعفت
عزميتي.
فقالت املر�آة ب�أمل:
ـ �إنّك لن تعدمي العزمية ،ولن تفقدي اله ّمة طاملا فيك َن َف ٌ�س
يرتدد..
وقالت املر�آة الأخرى ل�سيدتها العرو�س:
ـ ال�شكر لك يا �سيدتي ..ف�أنت تنظرين كل يوم َّ
يف ،ومت�سحني
عني ما قد يلحق بي من ملم ،فال �أزال م�صقولة� ،أ�ستحق �أن ُينظر
�إ َّ
يل.
بعد ذلك هتفت املِر�آتان مع ًا:
ـ �إنّنا كقلبي �صاحبتينا ..ف�إحداهما ال تنظر حاله حتى ا�سو ّد
و�صار مظلم ًا ،والأخرى ال تفت�أ تتع ّهده فال يزال م�شرق ًا ومنرياً..
4ـ رجل ..و�أي رجل..
قال لزوجته:
ـ �أي رجل �أنا..؟!!
ف�س�ألته با�ستغراب:
ـ ماذا تق�صد..؟
فقال بفخر:
ـ �أمل تري كم جلب َ
يل الأحباء والأ�صدقاء من الهدايا يف
املنا�سبة التي مرت بنا..؟!!
ابت�سمت زوجته وقالت بعمق:

ـ احلقيقة يا ع��زي��زي ..لي�س الرجل من ي��رزق على �أي��دي
�أحبائه وقد خف�ضوا له� ،إمنا الرجل من يرزق على �أيدي �أعدائه
وقد خ�ضعوا له!!..
تفكّر ملي ًا يف كالمها ثم قال:
ـ �أوووه ...عندها �أكون رج ًال و�أي رجل..؟!!
5ـ جفاف
يف �ساعة خلوة ..خطر له �أن يدخل ب�ستان قلبه ،خا�صة بعد
�أن م�ضت مدة كبرية مل يتفقد حاله..
وبعد حم��اوالت �صعبة متكّن من فتح بابه ال��ذي �صكه �صد�أ
ُ
وتراكم �أتربة الن�سيان..
الإهمال،
ويا للهول ..مل ي�صدق عينيه ..فقال متعجباً:
ـ يا �إلهي ..كم وكم �أهملتك �أيها القلب امل�سكني!!..
ثم راح يجول فيه وينظر ما �آل �إليه حاله ..فوجد �أن حيات
البغ�ضاء تلتف على �سيقان املحبة ،و�آف��ة احل�سد ت�أكل ثمار
الغبطة ،ون�يران الكذب تلفح غر�سات ال�صدق ،و�شيطان الكرب
يجهز على �شجريات التوا�ضع ،و�سال�سل البخل تخنق �أنفا�س
الكرم..
ارتعدت فرائ�صه لمِ ا ر�أى ..ومل يتمالك عينيه فبكى� ..أح�س �أن
دموعه تنبع عذبة ،وجتري يف م�سالك هدها الإهمال ،وت�سقي
�شجريات �أيب�س �أغ�صانها الن�سيان ...و�شعر بعزمية جتتاح
ج�سده ،ف�شمر عن �ساعد اجلد ،و�شرع ينظف ب�ستانه من كل �آفة
�سكنته ،ويرويه مبائه العذب ،م�ؤمن ًا ب�أنه �سيعيده �أف�ضل من عهده
ال�سابق به..
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ر�ؤية

عكاز �أبي

• د .عبد احلميد احل�سامي
يف ديوان البنف�سج
(وطن احلب يف البنف�سج
من �أنا
حبيبة �أنا
مل���ن ف���ك ���س��ر احل�ب�ر يف نب�ض
الكلمة
و�أ�شعل الألوان يف رق�ص فرا�شة
غزالة �أنا
�إذا م��ا �أ���ش��رق ح��ب على قمم
اخليال
وت�ألق على قمم اجلبال
كوكب
و�أنا ع�شتار الأنثى
الأخت
الأم
�أنا ....الوطن)
هكذا متزج ال�شاعرة �أميمه بني
احلب والوطن ،ويتجلى الوطن/
الأن���ا جامعا لكل �صفات املحبة
واجلمال والكينونة.
يف ه����ذا ال����دي����وان «دف���ات���ر
ال��ب��ن��ف�����س��ج» تت�شكل الق�صيدة
ال��ن�ثري��ة معتمدة ع��ل��ى ت�شكيل
ال�صورة ،وتكثيف اللغة يف حني
تتخل�ص م��ن الإي���ق���اع اخلليلي،
حتاول �أن تلتقط تفا�صيل �صغرية
يف م�ضمار احلياة.
ت���ق���ول يف ق�����ص��ي��دة «رع�����ش��ة
قرنفل:
(تغادرين احلروف
واحل��ك��اي��ات ال�شغوفة بجمر
اخليال
�إىل دفرت البنف�سج
كي يخلدها احلب
يف ق�صيدة
ويكتبها على �صفحات الهوى

خرب�شات عا�شقة
تهيم بالوجد
ين�سكب يف خالياها
رع�شات قرنفالت
عانقها الندى).
�إن دفاتر البنف�سج هي م�ستقر
وم�����س��ت��ودع احل����روف ال��ت��ي تفر
حكايات �شغوفة بجمر اخليال،
باحثة عن اخللود يف جنان احلب
الأبدي يف ن�صو�ص �شعرية ،ت�شكل
خرب�شات لعا�شقة هائمة.
ه��ن��ا تتجلى ال��ك��ت��اب��ة ف���رارا
مللكوت املحبة ،ل�صفحات الهوى،
هناك:
(�أعتق �ضوء ال�صباح
يف خوابي النور
فيبتعد
رمد املرارات
ويختفي)
�إن احلب يهيمن على الديوان
من مبتداه �إىل خامتته ،وهو حب
مم���زوج ب��اجل��م��ال واال���س��ت��غ��راق
ب��ال��غ��ي��م ،وال��ب��ن��ف�����س��ج امل��م��ت��د يف
�أقا�صي الروح.
ويف ق�صيدتها (يعربون ال�سماء
غ��ي��م��ة غ��ي��م��ة) جن��د ال�����ش��اع��رة
حتتفي بال�شهادة حيث يفتدي
الأبطال وطنهم:
(يتقاطرون �أ�سراب نور
يعانقون الف�ضاءات
يلثمون ال�شم�س
ثم يحلقون
�شهيدا تلو �شهيد
تخ�صب الأر�ض بدمائهم ).
...
هكذا م�ضوا ن��وار���س يقب�سون
�ضوء ال�شم�س».
وي��ت��ج��ل��ى ال�����ش��ه��ي��د يف �إه����اب
�أ�سطوري فهو متوز الذي يخ�صب
الأر�����ض ب��دم��ه ،ومينحها دفء
احل��ي��اة ،وط��امل��ا تغنت الق�صيدة
يف هذا الديوان ب�أ�ساطري البقاء
ت�شبثا بحياة يف مواجهة امل��وت
و�آل���ة امل���وت املمتد يف ت�ضاري�س
�أوطاننا املتعبة ،ولذلك تخاطب
القدي�سة:
(�صلي لأجلنا
�صلي لأجل انبعاث الوطن
فينيق ًا
من رماده
قيامة �أكيدة)
ه���ذا الت�شبث ب��االن��ب��ع��اث هو
�إ�صرار ال�شعر على احلياة ،و�إ�صرار
احل��ي��اة ع��ل��ى معانقة ف�����ض��اءات
ال�شعر يف دفاتر البنف�سج.

•

تعز
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• ق�صي عطية
����ض���وء ًا َ
خلف
أب�����ص��ر ُت
�
َ
ْ
ال�ستار ِة
ّ
ريح
� ْأ�ض َي َق من َب ِ
وح ٍ
بال�صمت
َم
ٍ
فجوعة َّ
نَّ ُ
يتفن
يف َع��تْ��م��ةِ ِ���ش��ت��اءٍ
بال َّرق�ص على
جاحمة
���ص��خ��ر ِة ���س��م��اءٍ
ٍ
َنح َو اللَّهب.
يتطاير من وقتي ٌ
�شغف للعِ�صيان
ُ
طريق:
بر ْ�س ِم
ٍ
� ُ
أحلم َ
الر ُ
ف�ض
� ُ
إيقاعها ّ
ُ
�ضاءات ال ِبك ُْر...
وحدُ و ُدها ال َف
ُ
أمر ب�أ�صابعي على ال ُّلغةِ ال َهامِد ِة
� ُّ
�أتقلَّ ُب واقف ًا يف َمكاين..
�أتدلىَّ ُم�ستلقي ًا على َحريتي..
� ُ
أعزف حلن ًا �أزل َّي ًا على الكمانِ
ً
ُ
ا
جن
ل
�أ َتخ َّي
وج ب�أقفالهِ
�سِ
يمَ
ُ
ّ
عر
ال�ش
فيها
ي
،
حاب
لل�س
ومنابر
ن�شدُ
َ َّ ِ ُ
ُ
عن َّ
ال�ضوء
ق�صيد ًة ِ
ذبوح
املَ ِ
الب�صر.
على عتباتِ
ْ
***
الرمالِ
�أ�ستنطقُ ع َّرافة ّ
أرجوهَ ا تف�سري ًا لر�ؤيايَ :
� ُ
عائم على َذبذبةِ �ضوءٍ
« عكَّا ُز �أبي ٌ
�صلوب على
وبخا ٌر َم
حجر �ص َّوانٍ
ِ
ٌ
َّ�س ُ
�سحيقة
بئر
املوت
ٍ
طحالب ٍ
َ
يتنف ُ
ثم ينحد ُر
َّ
مفتوح
أبد
�إىل � ٍ
ٍ

• فدوى رجب عثمان
يف يوم
بعد ن�ضوج احللم تنا�صفنا
فنجان القهوة
واكتمل التعبري
واكتظت بالألوان
خيوط من �أبواب ال�شم�س
تخاتل �أجنحة الع�صفور
تو�سلنا لر�سول الوقت
ب�أن مي�ضي
ما قبل العد فما زلنا
يف طور الن�شوة
ما زلنا
يف قيد احلب �سكارى
�آمال �شتى ما زلنا
يف بئر الأيام عذارى
واملاء منري
ماذا لو جاءت بع�ض �أمانينا
�إيحاء دون هجاء
والأحالم يوائمها الإ�سرار
يف �أول فنجان الحت
كمواكب بوح تعرب ميالدا
يرت�صع بالإ�صغاء و بالإمالء
حني �أ�سرت�سل يف غزل
�أودي بحروف العطف
فال يحتمل نداء
�س�ؤال �أغوى ال�شال
املختال امللقى بجواري
مبتعث من �شفتيه
و�أجوبة يف غيهب �أ�سراري
مل تلمح خيط �ضياء
�أعرتك و�أفكاري
�أ�سئلة يف البال تدور

ع���ل���ى ج����م����رةٍ ع��ال��ي��ةِ
الربيق»
عاينتْ وجهي...
والم�ستْ َم َ�ساماتِ َ�ش ْهقتي
َ
وم�ضتْ َت ْ�س ُ
تعجل احتدا َم
الآتي ...
وقالت:
أب�شر،
«� ْ
قد باركت َْك � ُ
آلهة ّ
ال�شعر
برزخ ما بني �صح ٍو وجنونْ ».
ف�أنتَ يف ٍ
ف�ضاء من �إ�شاراتِ اال�ستفهام
ٌ
ٌ
غد من التَّباريح
م�سكوبة جنو ُمه يف ٍ
والينابيع املُقف َلة..
غاب وجهُ �أبي
َ
وح َكى الف ُ
ِرا�ش وال ِو�ساد ُة
َ
َ
ترُّ
اب ُمنتظِ ر ًا
ل
ا
كيف
كانَ
ُ
جل�سدِ املَ
احت�ضانَ ا َ
�سروق منَّا
ِ
ً
َ�ش
اخ�صة �أب�صا ُره على الفي�ضاناتِ
ع
رت
املُ ِ�شةِ
أقفا�ص َحناجرنا...
�
يف
من الالءاتِ
ِ
غاب وجهُ �أبي!!!...
َ
و� َ
أ�سبل ُ
املوت جفنَهُ على ج�سدِ ِه
�صوب املَقربة
يف ال َّن ْع ِ�ش املُ ِ
�سافر َ
« �س ِّلم على �أ ّمي» � ...صرخْ تُ
ب�صمت
ٍ
وجت ّمدتْ ُغ ّ�صتي يف قا ِع َحن َْجرتي.
***
عكّا ُز �أبي
ٌ
غيمة تظ ِّل ُل بيتنا...،
وقع عكَّازه تُورقُ
�إذا م َّر بخاطري ُ

ُ
اللحظات،
ُ
أغنيات الفرح
وجتتاح وقتي �
ُ
عكَّا ُز �أبي كانَ ُ
�شهر...
منذ ٍ
و�صا َر َموجتي التي ُتلقيني
�ضفاف اجلذور
على
ِ
التي ي�سافر فيها الن ُ
َّ�سغ نح َو احلياة
ً
�أحم ُلهُ
موكب الوداع
حقيبة يف
ِ
وج ُههُ َّ
ال�سنني
املغطى بعباء ِة ّ
م�ضى حائر ًا
أ�سلم جبينَهُ
للريح
� َ
ِ
هاهو ي�سندُ النّها َر براحة يديه،
ويع ِّب ُئ رئ َت ْيه َّ
بال�ضوء
ُ
يعرف
قاب�ض ًا على عكَّازه ك�أنمَّ ا
َ
���م ،والأوراق
�أنَّ
امل����وت ق��د ب���رع َ
ا�صف َّرتْ
َ
عط�ش احل��ج ِ��ر يف �أع��ايل
الب�����س�� ًا
الغيم!!
ما َ
مات �أبي
ال�سكونُ
هل �سم ْعتَ �أ ّيها ُّ
املُ ُ
�شتعل باخلراب؟!!
ما َ
مات �أبي...

ن�ضوج الحلم
�أعتلق بكامل �إ�صراري
وب�صي�ص النور
بلغز �أبحث عن تربير
مبب�ضع جراح يوغل
يف الأح�شاء
ويدخل �أغوار الأعماق
حثيثا يا من يت�صدى للأزمنة
بوقف اللحظة
حم�ض لقاء
�أ�أتاك الوجد املوقد يف الورد
براعم هاربة
من برد �شتاء
�أ�أتتك الر�ؤيا تعت�صر
ذيول اللقيا
بي�ضاء وحمراء
موجا يعلو �صبح م�ساء
خلقت برع�شة �إمياء
والآفاق تراتيل
�شدت من مو�ضعها
حني �سماع هدير ال�شوق
مل تطم�س عني احلرف
ومل يربح نب�ض ال�شريان
ينادم ق�ص�صا تغزو
في�ض �شعور
مل تخد�ش وجه احللم ب�إيالم
�أو بع�ض فتور حمتمل
يف �ساعة �إ�سراء
يعرج فيها
�أو يخلو بع�صي البوح
�سكون التاء

قصة
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داخل المقبرة
خارج المقبرة

• د� .أحمد زياد حمبك

�صفائح من رخام ،بع�ضها فوق
ً
نقو�شا
بع�ض ،يف مدرجات ،حتمل
ب��اذخ��ة ،حتمل �أب��ي��ا ًت��ا �شعرية،
حتمل �آيات قر�آنية ،حتمل �أ�سماء
�أ�شخا�ص وتواريخ.
ح���ج���ارة ب��ي�����ض��اء م�صقولة،
حتمل بع�ض ما حتمل ال�صفائح
الرخامية.
حجارة �صغرية دون �سابقتها ،تكتفي بحمل �أ�سماء
وتواريخ.
حجارة مبعرثة ،حجارة متك�سرة ،حجارة مقلوبة،
حجارة حجارة حجارة.
تنه�ض بني احلجارة �أع�شاب ونباتات و�أ�شواك ،وقد
تنه�ض هنا وهناك �شجرة با�سقة.
عند جثوة من تراب يجثو �شيخ كفيف �أعمى يتلو
�آيات قر�آنية ي�ؤديها ب�صوت ي�صطنع احلزن فيه ،يخطئ
تارة وتارة ين�سى كلمة ،فما هو باحلافظ.
و�إىل ج��اوره تقف �صبية يف ثياب �سود ،تكفكف
دموعها �أو ت�ستوكفها.
�أغنام تدخل فرتعى.
�أوالد يدخلون فيلعبون ويختبئون.
ويف الليل جتار يجربون بنادقهم وم�سد�ساتهم �أمام
امل�شرتين.
بائعون وم�شرتون يتبادلون ب�ضائع خا�صة.
حتت هذا كله ترقد �أج�ساد ورمم ورفات �أق��وام ال
ُي ْع َر ُف �إن كانوا يح�سون مبا يجري فوقهم �أو ال يح�سون.
يجو�س بقدميه بني ال�صفائح واحلجارة ،يحاول �أال
يدو�س بقدمه فوقها.
يهم مبد يده �إىل علبة �سجائره ،لكنه �سرعان ما
يرتاجع.
يلمح ال�صبية يف ثياب احلداد ،وجهها قمر ،فيغ�ض
الطرف عنها.
يلمح ع�صفو ًرا يقف على ر�أ���س �صفيحة مرمرية،
�سرعان ما يطري ،يتبعه ب�أنظاره وهو يحلق يف �أجواء
الف�ضاء ،يتمنى لو يلحق به ويعلو ويعلو.
يلتفت �إىل الرجل الذي ي�سري وراءه خطوة خطوة،
يهم�س له:
انتبه ،ال تط�أ بقدمك �أي ق�بر ،اجعل خطواتك
كلها فوق ال�تراب ،واجعلها هادئة ناعمة ،هنا يرقد
جدودك.
وي�صمت ،ثم ي�ضيف:
للقبور قوانينها و�أعرافها و�أ�صولها ،مثل املديرية،
بل �أكرث ،هل تعرف هذا؟
�أمرك� ،سيدي.
ي�ستل ال�سيكارة من جيبه ،ثم يلتفت �إليه ويقول له،
وهو يقهقه:
هات قداحتك ،و�أ�شعل يل ال�سيكارة.
ينفث الدخان وهو يعلق مبت�سما:
 التدخني هنا وحده م�سموح.ي�صل �إىل بقعة �شبه خالية �إال م��ن الأع�����ش��اب،
يتو�سطها قرب ب��اذخ ،يقف �أم��ام �صفائح رخامية يعلو
بع�ضها فوق بع�ض ،مزينة بنقو�ش وزخارف ،حتمل �آيات
قر�آنية.
يلتفت �إىل الرجل الواقف وراءه على بعد خطوتني.
هذا قرب والدي.
يرحمه اهلل
الأ�سبوع القادم ذكرى مرور �سنة على وفاته.
نعم� ،سيدي� ،أذكر ذلك ،و�أحفظ تاريخ.
يقاطعه:
ال تكرث من الكالم ،تبني هنا خيمة ،وحت�ضر القراء
واملن�شدين ،وتب�سط ال�سجاجيد ،ومت�سح �صفائح
الرخام ،وتطلي الآيات واال�سم بطالء �أخ�ضر ،ال �أحب
هذا اللون الأ�سود ،وال تن�س مكربات ال�صوت ،وباقات
الزهور.
حا�ضر� ،سيدي.
�أب مثل �أبي ي�ستحق هذا الوفاء.
طبعا �سيدي ،بل ي�ستحق �أكرث ،رباك ف�أح�سن
يقاطعه بحدة وهو ي�شري بيده:
ال تكرث من الكالم.
خارج باب املقربة يفتح له املرافق الباب اخللفي،

يغلقه وراءه بهدوء ،ثم يدخل املرافق �إىل جانب
ال�سائق.
ر���ض��وان� ،أغلق ت�سجيل ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي ،هل
تظن نف�سك خ��ازن اجل��ن��ان؟ الآن خرجنا من
املقربة ،افتح على الأخبار املحلية.
�سيدي كنت �أ�ستمع �إليها ،ال جديد ،لكن هناك
ت�سريبات ب���أن ال�سيد الوزير �سيزور املديرية
العامة.
ه��ذا �أك��ي��د ،وع��ن��دي م��وع��د م�سبق لالجتماع به،
�س�أدو�س على ر�أ�س املدير العام ،اعتربه من الآن طار.
ريا يف
�سمعت �سيعني �سف ً
ريا �إىل يوم القيامة ،هنا يف املقربة،
نعم� ،سيعني �سف ً
وعن قريب نزوره �إن �شاء اهلل ،ونبارك له ،نربك على
قربه.
ومتر �أمامهما قطة ،فيدو�س ال�سائق على املكابح،
وترجت ال�سيارة يف وقفة مفاجئة.
ما هذا يا ر�ضوان؟ ملاذا د�ست على املكابح ،كان يجب
�أن تدو�س القطة ،ما �أدارك ،لعلها م�ؤامرة ،هل ن�سيت
ق�صة الكلب الذي قطع ال�شارع �أمام �سيارة كيندي ،كانت
حيلة من �أجل قن�صه ،هل تريد �أن يقن�صوين� ،أعدا�ؤنا
كرث يا ر�ضوان ،ال ت�ستعجل الذهاب بي �إىل اجلنة ،هل
�صدقت �إذا قلت لك مفاتيحها بيدك؟
وهو يخرج من ال�شارع ال�ضيق متجاو ًزا �سور املقربة،
ليدخل يف ال�شاعر العام ،يقول لل�سائق وهو يقهقه:
انتبه ،قف هناك �أمام تلك املر�أة ،ر�أيتها منذ قليل
�أمام قرب زوجها وهي تكفكف دموعها ،تبدو وحيدة،
ولي�س لديها �أحد ،من واجبي مد يد العون لها ،ال يجوز
تركها وحيدة.
املرافق يعلق:
�سيدي ،عندك مثلها كثري ،اترك القليل لغريك ،وهي
ال تنا�سبك ،ال بد من �أن حتدثك عن املرحوم زوجها،
وتف�سد عليك ال�سرور.
ي��رب��ت على كتف م��راف��ق��ه ،وه��و وراءه يف املقعد
اخللفي ،ثم يقول:
�صدقت ،ال نريد خملفات املقابر.
ال�سائق ي�س�أل وهو ينطلق ب�سرعة ،ينظر يف املر�آة
املعلقة �أمامه ،وي�س�أل:
�سيدي متى ت�صادف الذكرى ال�سنوية لوفاة الوالد
اهلل يرحمه؟
يف مثل هذا اليوم من الأ�سبوع القادم.
�أعرف ،يف مثل هذا اليوم كان الت�شييع ،لكن املرحوم
تويف قبل �أربعة �أيام ،وحده يف ال�شقة ،وما �أحد �أح�س
به غري اجلريان.
املدير يرد:
 هل ت�صدق كالم اجلريان ،وتكذب �شهادة الطبيب؟�أن��ا بنف�سي �أح�ضرتها له من طبيب املحافظة ،اهلل
يرحمه ،ربى ف�أح�سن الرتبية.
ينظر عرب الزجاج �إىل باب املديرية ،املرافق يفتح
له الباب ،يلتفت �إىل ال�سائق قبل �أن ينزل ،ي�صيح به:
 خذ ال�سيارة �إىل املغ�سلة ،علق بها غبار املقربة،و�أعط مفاتيحها خلالد ،اعتربه من اليوم �سائقي ،و�أنت
ا�ستلم بدال منه امل�س�ؤولية عن غ�سلها.
خارج ال�سيارة ير�سل زفرة ك�أنه خارج من قرب.
اهلل يحرقك ويحرقه يف ق�بره ،ي�ست�أهل ،تتف�سخ
جثته وحت�ترق ،ما رباين وال �أح�سن تربيتي ،تركني
�أن��ا و�أم��ي وثالثة �إخ��وة �صغار ،تركنا للجوع واملر�ض
والفقر ،وت��زوج واح��دة بعمر �أوالده ،اهلل يحرقه يف
قربه ،ي�ست�أهل ،وهي �سلبته �أر�ضه و�أرزاق��ه ،وهربت،
وهو ،نعم ،مثل ما قلت ،عا�ش وحده ،ولوال اجلريان ،ما
عرف مبوته �أحد� ،إال بعد ما طلعت ريحته ،و�أنا ،واهلل
لوال �أين يف من�صب نائب املدير العام ،ما كنت م�شيت يف
جنازته ،وما كنت �صنعت له هذا القرب من رخام ،ال يليق
به ،لكن من �أجل �سمعتي ومكانتي ،وال �أن�سى عندما زرته
مرة ،وهو يف ح�ضن زوجته ،كنت يف ال�صف اخلام�س،
طلبت منه ع�شر لريات ر�سوم الت�سجيل يف املدر�سة ،قال
يل :اذهب ،خ�سارة فيك الأكل وال�شرب� ،أنت ال تنفع
يف �شيء ،ربيت يف الأزق��ة وال�شوارع ،وما تعلمت غري
ال�سرقة والكذب ،وما عرفت غري ال�شذوذ والت�شرد� ،أنا
ال �أنفع يف �شيء؟ ولكن ،الأ�سبوع القادم �س�أحتفل على
قربك ،و�أنا املدير العام.

ق�ص�ص ق�صيرة
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• ب�سام احلافظ
الأمان امل�ؤقت

انب�أهم مكرب ال�صوت� ،أن جلنة عاملية �ستح�ضر؛ فعلى �شاغلي ال�سكن القيام مبا ي�أتي:
 ترتيب الفر�ش و�شطف املواعني .بخ الغرف مبلطف اجلو(�آه يا بنف�سج ) ،خو�ش غالبيةالبطانيات وا�سفنجات النوم مولغة (بالبوالة) ،وعلى الن�سوان كافة تهوية الغرف؛ لتدخل
ال�شم�س وتطرد رائحة مقايل(القرنبيط والبطاطا) .يلتفت جهة مرافقه ،ذك��رين لنوزع
لهم(ملطف جو) اجلماعة �أجانب  .اهلل يخليكم ا�سرتونا..اخلري قادم ياعامل .من دون تدافع.
هم مثلناخلقهم اهلل .لن نكرر؛على فطنة «مابدنا تعليقات �سخيفة” ا�ستمعوا و�صفقوا وب�س..
والع�شاء (كبة نيئة»جيكة»مع البي�ض واحلبا�شات) ودمتم�.شكراً..يتدافع اجلمع يف �ساحة املدر�سة
وانتظر امل�شرف لي�صمتوا قال :هناك (واح��د) رقيع من بينكم احت�ضن جراء كلبة ولدت يف هذا
املكان ،وراح الأفندي يطعمها من خم�ص�صاته ،وتبني �أن الكلبة فرن�سية؛ والكلب اجلعاري؛ الديوث
الذي اعتدى عليها وفعل فعلته من كندا.فقامت الدنيا يا�سيد(�أنتيكا) رمبا تقع احلرب العاملية
الثالثة» ونروح نحن دعو�سة «ماذا نقول للدولة التي ملتكم و�سرتتكم.هات و�أجبني �أين �أنت ولك..
اقعد.ح�صلنا على م�ساعدات من بع�ض الدول ومن �أهل اخلري لنطعمك(ال�سم الهاري) و�أنت تطعم
اجلراء!.اللجنةح�ضرت لنقل ماخلفت واحل�ساب بيننا.رف�ض قدوري ت�سليمها؛ فحملها وهرب .وهو
ينادي:لتكن احلرب ..تتباكى معهم يا�أخو احلفيانة،ومل تبكي على حالنا؟ّ! وغاب بعيداً..هرهرة
اجلراء متلأ ف�ضاء املكان ،وقيل :ت�أهبت دولة الكلبة الفرن�سية ،ورفعت البطاقة الربتقالية و�أخت
تهزها من ذيلها...

الدبكة والأر�ض مائلة

قبل �أن يتو�سط الباحث عن وظيفة مكتب املدير العام،عاجله ب�صرخة افقدته توازنه ف�سقط
املعرو�ض من يده؛ وانحنى ليلتقطه  ،لكنه ف�شل .يرتكه ويغادر مك�سور اخلاطر.
داخل خربة متطرفة عن املدينة�.أخذ املنهزم دور الراف�ض واملحتج :زمن الفلتة وىل ،ثم
من �أنت لتطردين من مكتبك؟!�.أنت الذي ينقلع .هل ن�سيت �أنني �أحد �أع�ضاء الطبقة الكادحة،
ولك ياعكروت؛ كيف فاتك و�أنا الذي يدبك وبيدي م�سبحة الأول حتت من�صة اخلطباء ،وعريف
احلفل ي�شيد بي”هاهوملح املنا�سبات الوطنية والقومية “ نعم.هو(خلف احلفيان)خبطة واحدة من
خبطاته ترتعد قلوب الدول الرجعية ،وتقول يل(اطلع برا) ياواطي!.خ�سئت يا ما�سح الأحذية
علي..يارب� ،أر�سل �إليه جرثومة ال ترى
واجلوخ ،ولكنني �أبيت �أن �أ�ستغل ذلك  ،ولطاملا �أعلنت احلرب ّ
باملجهر؛ ودعها ت�شطف “حبا�شته” ومن بعدها يكون احلمام ح�سرة عليه..يارب تخرج له دمامل
وبوا�سري..يارب ت�سكن ر�أ�سه ثعلبة ت�أكل �شعره..يارب لقد �سمعت و�شاهدت ماذا فعل مع عبدك امل�سكني
خلف..خذ حقي من هذا الذي طغى وجترب..روح يا عكروت ،قدمت ال�شكوى �إىل اهلل؛ خل�ص حالك
ياب�شت..جاءك املوت ياترك ال�صالة ...

غرية كاملة الد�سم

دع�س(جنق) فرين ،فتوقف احل�صان ودل��ف مكان عر�ض �صور الفيلم ال��ق��ادم ،يب�صر الرجل
القابع داخل كوة قطع( البيليت) وطلب من خالل الفتحة الزجاجية ( -:بيليت�.أبو �إ�سماعيل)
مل يكن(جنق) قد زار �صالة العر�ض؛ و�إمن��ا �أ�شري له عنها ،وهي تعر�ض �أف�لام �سينمائية تظهر
لقطات»بو�س» ون�ساء ممددات على البالج وهن باملايو الفا�ضح .ههم قالوا له ذلك.ووفق رقم الكر�سي
قعد�.صفق و�صفر وعفط ؛ كما يفعل”�شلة ال�صالة «.يبد�أ عر�ض الفيلم؛ ويظهر البطل يتل�صل�ص
على �شغالة البيت وهي تتفح�ص تفا�صيل ج�سمها ،ثم حملت القهوة لتقدمها �إليه �.أدركت �أنه كان
يراقبها..يقف(جنق)على طوله وي�صرخ� :سود اهلل وجهك يانذل”ولك من عمر بناتك ياب�شت” وتف
جهة الفيلم؛ �إال �أن ب�صاقه كلل ر�أ�س القاعد قدامه،فحدثه  :ولك (جنق)هذا فيلم ،يعني ق�صة.
يرحم �أبوك ا�سكت.وعندما �أنحنت لتقدمي القهوة مد عنقه ليقبلها.ابتعدت ..ف�صرخ(جنق)عالي ًا-
«�أنا �أخو �أختي» وزرع �شا�شة العر�ض بطلقات من م�سد�سه الت�سعاوي...

بيليت:تذكرة
ذكرى

بكى با�ص النقل «ال��ه��وب ه���وب»وراح يرثي ح��ال��ه»�أذك��ر �أي��ام��ي ملن كنت م��ع��زوزاً؛ �أوف ياومل
�أوف.»..ك��ان��ت احلافلة(البوملان)قدتوقفت قرب مقربة لل�سيارات املت�آكلة واملنتهية ال�صالحية.
تنبعث منها �أغنية(�صابر ورا�ضي) وكان ركابها؛ ينظرون �إليه وي�ضحكون..حت�سر بحرقة�:أيام..
كنتم ت�أكلون البي�ض امل�سلوق واملقايل ،ت�شربون املاء بطا�سة “البافون “املربوطة بزرد..تفو على ناكر
اجلميل..
كانت(*الكروة) فرنكات معدودة؛ وفوق ذلك ن�سمعكم (�أم كلثوم) ولك �آخ ،خبز ال�شعري م�أكول
مذموم.ب�س احلق على املعلم (واني�س مكرديج) وعدين ابن املهبولة �أن «ي�صلحني ،ولو مت�شاية حال
ومل يخمني اىل ال�ساعة.تعتمل يف داخله عا�صفة هوجاء،فلم يحتمل،ور�شق»البوملان»،ال تفرح
ياملعون الوالدين �..س�أقول لك �:أنا �أبوعبدو �سحاب ال�سكاكني (،و�أدوبلك )مع عفطة عبا�سية..وظل
كومة حديد مل يقلّبه التجار...
*الكروة:الأجرة

للروح �ضجيج�..ألي�س كذلك ؟

تقب�ض �أ�صابع يدها الطرية ال�سوار اجللدي املتديل من عمود داخل حافلة النقل الداخلي..
جتاورها قب�ضة يد �سمراء..تتزاحم داخل احلافلة �أمة من الذكر والأنثى�..أنثى على حمياها
ابت�سامة هادئة ثابتة..حت�س �أن �صاحب القب�ضة ال�سمراء،يريد قطع ال�سوار�..إذا �أن �شرايني يده
قد برزت وامتلأت بالدماء..ويف داخلها قالت :ليت �سوارك يتزحلق وي�سكن قرب يدي ؛�شريطة �أن
ثم ي�سعل بت�ؤدة..وقال هو الآخر :الطق�س �شديد احلرارة ويدك الغ�ضة
يخن�س..ور�أته يتململ ّ
�ساكنة..ليتهم يتدافعون فتفلت يدك من ال�سوار وتالم�س يدي..وحني التفتت خلفها تطايرت ذوائب
من �شعرها ومرت �سريع ًا من �أمام وجهه.فرتكت ن�سائم عطرها الفاخر داخل خيا�شيمه..ورددت :
�سيحاول �أن يتحجج وي�س�ألني – عفواً�.أين �صيدلية ( �آدم )..على اليمني �أم على الي�سار..؟ �أعتقد
�أنها �سوف ت�س�ألني – عفواً.هل هذا اخلط يو�صلني مبنى جريدة ( ح��واء ) على اليمني �أم على
الي�سار..؟.هي تقف على ميينه وهو يقف على ي�سارها..ت�ضيق امل�سافة بينهما..يح�س بق�شعريرة
�سرت من جهة و�سطه حني �ضغط ال�سائق على مكبح احلافلة للوقوف ؛فقدت توازنها ومل�سته بوركها
واعتذرت..مل يرد عليها،ومتتم :هي التي دفعت بنف�سها،و�إال كان قد حترك الركاب..و�أجابته :
لأ�.أنت الذي حاول التحر�ش ..قلها بالعربي الف�صيح وخل�صني..يرد عليها وهو يقب�ض على ال�سوار
بقوة  :زحلقي يدك وقربيها من يدي حتى �أ�صدق �أو اكذب قلبي..وهم�س لها جهرة..عفواً�.أين»
�شركة الدراما طيف» على اليمني �أم على الي�سار..؟ و�ضحكت�..أنا �أعمل هناك تعال معي..
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�إدراك المعارف في كلّياتها
من الفكرة �إلى الدّر�س الفل�سفي

•�إ�سماعيل امللحم

تنبثق الفكرة بفعل اخليال ال��ذي يلوح بها
يف حالة من حاالت الت�أمل �سواء يف حالة احللم
اليقظ �أو املنام ،وعند ح�ضور الفكرة التي ترتدد
يف الذهن بني فرتات من القلق واحلرية يتحول
�إىل حم���اوالت اخل���روج التي تتجلى يف �إقناع
النف�س بالفكرة عرب ت��ردد ي�تراوح بني ال�شك
ب�صحتها �أو يف خطلها ،فالأفكار تتواجه عادة بال�شك.
ومن جهة �أخ��رى ف���إن �سيل املعلومات كثري ًا ما يهز�أ
بالفكرة ،وهذا ما يرتجمه الذهن �إىل االن�سحاب من
الفكرة� ،أو �أنه قد يذهب بالفكرة �إىل العدم .وكما
هو معلوم ف�إن الأفكار �سريعة التغري.
الفكرة نتاج التفكري والت�أمل� ،أي �أن كل ما يرد �إىل
اخلاطر من �آراء بالت�أمل والتدبر وما يخطر يف العقل
الب�شري من �أ�شياء �أو �صور �أو حلول �أو اقرتاحات
م�ستحدثة �أو حتليالت للوقائع والأح���داث يندرج
حتت مفهوم الفكرة ،وهي بهذا املعنى ت�شكل وحدة
التفكري من ت�صورات و�آراء وم��ا �إىل ذل��ك .الفكرة
�أحد �أهم مميزات النوع الب�شري ،كونها – كما �سبق-
نتاج التفكري الذي هو فعل ب�شري بامتياز .والكائن
الب�شري با�ستمرار يعمل على توليد الأفكار التي
هي عملية ت�ساعد على انطالقة العقل الب�شري
باجتاه جتديد معارفه وتطويرها وقد تقود عملية
التوليد هذه الوقوف عند فكرة معينة عدة �أفكار
مت�شكك ًا �أو مقوم ًا ،م�ستخدم ًا ادواته وطرائقه التي
هي �أي�ض ًا م�شروع للتعديل والتطوير ،كما يف ا�ستخدام
اال�ستدالل (ا�ستنتاج ًا �أو ا�ستقراء) �أو �أن الإن�سان يف
حاالت ومواقف معينة ي�ست�سلم �إىل احلد�س.
والفكرة ككل فعل �إن�ساين ال تبلغ قوة ذات مفعول
�إذا مل تلبي حاجات نف�سية جلماعة اجتماعية ما
بح�سب �أريك فروم -ف�إذ ي�صبح املكان مفعم ًا باملعنى�إال على �أ�سا�س من حاجات ال�شخ�ص النف�سية .ومنه
�أن عالقات الإن�سان الفرد واملجتمع بو�سطه تكون
دائم ًا قائمة على ال�شك �أي �أنها تظل م�شروع ًا للتفكري
وتوليد الأفكار ما دام ال ي�ستطيع التغلب على عزلته،
وما دام مكانه يف العامل لي�س غني ًا باملعنى.
تظل الفكرة �أ�سا�س ًا ���ص��ورة ذهنية �أو ح�صيلة
جمموعات من ال�صور لأمر ما ،وهي يف النتيجة فعل
يقوم على �إعمال العقل يف املعلوم للو�صول �إىل معرفة
املجهول ،وقد و�صفها (كانط) باخت�صار على �أنها
ت�صور.
والفكرة باملعنى ال��ذي �أتينا على بع�ضه تظل
وحدة التفكري الذي تعرفه العلوم الإن�سانية كل يف
مو�ضوعه على النحو الآتي:
فالتفكري بح�سب علم النف�س :جمموعة عمليات
ذهنية وعقلية مرتبطة بالذهن.
وبح�سب علم االجتماع :جمموعة عمليات ذهنية
ذات عالقة بتفاعل اجلماعات.
وبح�سب علماء الأع�صاب :جمموعة االت�صاالت
بني اخلاليا الع�صبية الإن�سانية.
وبح�سب علم الأخالق والعقائد الدينية والروحية
�سلوك عقلي يهدف �إىل العمل ال�صالح و�إ�سعاد �أبناء ال
جمتمع.
يف العودة �إىل فعل التفكري من حيث هو ن�شاط
ذهني �أو عقلي يختلف عن الإدراك ،كونه جتاوز
الفكرة امل��ج��ردة ،بينما الإدراك عملية كلية كما

اللُّغ ُة
أجنا�س الأدبيَّة
وعالقتُها بال ِ
•فائق مو�سى

و�صفته مدر�سة الغ�شتالت ،وهو لي�س بالدرجة الأوىل
معرفة للأ�شياء اخلارجية( ،بل هو موقف عام يقفه
ال�شخ�ص من الأ�شياء ،وهو ا�ستجابة كلية للبيئة).
تفر�ض الأ�شياء على ال�شخ�ص �سلوك ًا تابع ًا للظرف
الذي هو فيه ،بينما التفكري هو كل ما ميكن ا�ستثارته
وحتريكه يف جم��رى الفكر للت�سا�ؤل ع��ن م�شكالت
معينة �أو درا�سة بع�ض الأح��داث وتفح�صها بغر�ض
الت�أكد من �صحة مبادئها وقوانينها و�آلياتها� ،أي �أن
الأفكار يولدها التفكري.
تطرح الأفكار كمجموعة �أو حزمة يف ظرف ما
عد تراكما يف املعلومات �أو الرتاكم املعريف ،وهما �سيل
ُي ّ
املعلومات والرتاكم املعريف يخ�ضعان لعملية جدلية ال
تثبت عند نقطة حمددة .ففي عملية التعلم – مث ً
ال-
تخ�ضع الأفكار �إىل نوع من الت�صنيف ،في�أتي ترتيب
بع�ضها حتت عنوان ما� ،أو داخل مادة در�سية حمددة،
ويخ�ضع تطورها ومنوها ملا ي�شبه القانون فتخرج
الفكرة �أحيان ًا من �إطار وجدت فيه ل�سبب �أو �آخر،
منها �أ�سباب بيئية و�أخرى جتيء بها مكت�سبات �سابقة
عليها �أجنزتها عملية تعليمية �أو تعلمية.
توا�صل الأفكار م�سريتها �أو �أنها تنبثق فتبدو ك�أنها
نتائج لأف��ك��ار �سبقت بحيث ال يختفي فعل التعلم
ذاته .فالإجنزات يف جمال التعلم التقف عند حد،
بل �أنها تغيرّ منفي منط التفكري يف املو�ضوع الواحد
�أو يف جمموعة موا�ضيع ،حيث ت�صري الفكرة �أي
فكرة مركز تفكري يتجدد ،وقد ي���ؤدي �إىل تراجع
�أو تراجعات بح�سب املوقف� ،أو �أنه يقرب بني املادة
الواحدة �أو املو�ضوع الواحد من امل��واد الأخ��رى �أو
املو�ضوعات فتنفتح ال��ن��واف��ذ بينها .يتطلب هذا
النمو املعريف تعدد الو�سائل واعتماد �ضوابط النمو
والأ�ساليب مبا يقربها يف مو�ضع ما �أو يباعدها يف
مو�ضع �آخر� ..إذ تتطلب احلاجة يف مراحل تالية �أن
ي�صبح تنوع املعارف بحاجة �إىل �إدراك الروابط بني
جمموع ما يطرحه الفكر �أو ما يوجهه من م�شكالت
ذات عالقة بالعملية الرتبوية من جهة ،وبحياة
الأفراد واجلماعات من جهة ثانية ،ب�ضغط الفجوات
بني الأفكار وم��لء الفراغات التي تظهر يف �أمكنة
التعلم و�أزمنته .ت�صل امل�شكالت يف حلظات متقاربة
ومتباعدة �إىل حتفيز النظرة ال�شاملة والكلية يف
مترين الذهن على الإحاطة مبجموع امل�شكالت التي
تثريها تلك املعارف با�ستمرار خالل فعلها وتراكماتها.
من دواعي ما تقدم �أن ي�صبح الدر�س الفل�سفي �ضرورة
لتوجيه الفكر نحو �إدراك تلك املعارف يف املبادئ التي
ا�ستندت وت�ستند �إليها ،وكذلك يف �إدراكها بكلياتها.
ت�صبح ال�ضرورة ملحة يف طلب منط من التفكري ي�أخذ
املتعلم �إىل عادات تت�سم بال�شمول والنظرة الكلية
مبا يف ذل��ك الطرائق التي يكون العقل يف م�ستوى
من منوه ميكنه ا�ستخدامها .يتفق ذلك مع ا�ستعداد
العقل للت�أثر بالذهن الذي هو بالتعريف( :ما ينبثق
من الدماغ ،وهو ي�ؤثّر بعمل العقل وبالثقافة).
يتجلّى الفعل الإب��داع��ي للعملية الرتبوية يف
قدرتها على رعاية العالقة املرتابطة والتكميلية
واملتناق�ضة يف �آن ما بني الغريزة والعاطفة والعقل،
ك��ون الذهن له مفعول ارجت��اع��ي فيما ينبثق منه
ليكون م�ؤه ً
ال لتنظيم املعرفة والفعل الب�شريني.
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الم�سرح الدائري

•د .خليل املقداد
امل�سرح الدائري ب�شكلٍ خمت�صر عبارة
ع��ن م�سرحني ( )Théâtresملتحمني
�أو ملت�صقني بعد ح��ذف �أبنية املن�صات
امل�ستقيمة  .وبهذا ال�شكل يكون امل�سرح
ال����دائ����ري ع���ب���ارة ع���ن ب��ن��اء م�سرحي
للم�شاهد ال��ك�برى بني يف امل���دن الكربى
(امليرتوبول�س) يف العهد الروماين املت�أخر
ليت�سع لعدد كبري من املتفرجني بحيث يبلغ ما
يزيد عن املائة �أل��ف �شخ�ص �أو ينق�ص قلي ًال
� ،أو مبعنى �أدق تعود الأ�سبقية يف البناء �إىل
الإترو�سكيني من الرومان .
وهذا يعني �أن البناء ال يعود �إىل �أي ح�ضارة
قدمية مبا فيها احل�ضارة الإغريقية ولي�س
للإغريق �أي دور يف هذا الأم��ر  .وك��ان الهدف
من هذا البناء ال�ضخم ا�ستيعاب �أكرب عدد ممكن
من املتفرجني مل�شاهدة امل�صارعات واملناف�سات
التي جتري بني الب�شر بع�ضهم مع البع�ض �أو بني
احليوانات � ،أو بني احليوانات والب�شر .
وه���ؤالء �إم��ا يكونوا من جمرمني يف املجتمع
�أو �أ�سرى احلروب �أو املحكوم عليهم بالإعدام
حيث يتم جتويع احليوانات املفرت�سة ومن ثم
�إح�ضار ه�ؤالء �إىل احللبة ثم �إفالت احليوانات
 ،وبعد ذلك تبد�أ امل�شاهد حتى يتم الق�ضاء على
امل�صارعني بالقتل �أو الأكل � ...إلخ .
وامل�����س��رح ال��دائ��ري ب�شكله اللإهليلجي �أو
ال��دائ��ري �أو �شبه ال��دائ��ري بني ف��وق �أر���ض
منب�سطة ع��ك�����س امل�����س��ارح امل��ب��ن��ي��ة ك��ل��ي�� ًا �أو
جزئي ًا ف��وق املنحدرات الطبيعية ؛ وم��ع ذلك
ك��ان ي�ستفاد ا�ستثنائي ًا من بع�ض املنحدرات
الطبيعية يف �إ�سناد بع�ض الأق�سام من امل�سرح
الدائري فوق هذا املنحدر من الأر�ض الطبيعية
كما هو احلال يف مدن  ) Tréves( :تريفي�س
( )Polaبوال(� ) Sutriسوتري (Cyzique
) و�سيزيك .
ويرتكز بناء امل�سرح من الداخل فوق انفتاح
�سل�سلة م��ن الأروق����ة الداخلية ال��ت��ي تنفتح
بدورها على بع�ضها البع�ض  .كما ترتفع فوق
ركائز �أ�س�ست فوق �أعمدة و�أق��وا���س متنا�سقة
االم��ت��داد والت�صالب  ،وتلتحم م��ع الأط���راف
يف اجل���دران املحيطية ب�شكلٍ حمكم البناء
وال�سماكة واملتانة والتما�سك .
ي�ضاف لذلك �أن هذا املنهج من البناء جاء
م��رت��ك��ز ًا يف ك��ل ط��اب��ق م��ن ط��واب��ق ال��ب��ن��اء مع
امل��درج��ات التي تتنا�سب يف بنائها مع انفراج
وانب�ساط طبقات مقاعد املتفرجني واملمرات
الفا�صلة بينها  .ففي م�سرح () Capoue
كابوي يوجد منها �أربعة طوابق  ،وكذلك يف
م�سرح اجل��م يف تون�س وم�سرح الكلي�سيوم يف
مدينة روما يف �إيطاليا .
واملنهج العام للبناء ب�شكلٍ جوهري يكون
متباين ح�سب ك��ل م�سرح دائ���ري وح�سب كل
طابق بنائي ؛ وعلى �سبيل املثال والأكرث تكرار ًا
يكون ط��راز املنهج ال��دوري يف الطابق ال�سفلي
والطراز الإي��وين يف الطابق الأو�سط واملنهج
الكورنثي يف الطابق العلوي .
�أما امل�سرح الدائري يف الداخل املك�شوف فبني
على �شكل حلبة م�صارعة دائ��ري��ة منفتحة
؛ ولكن ال ت�أخذ بال�ضرورة ال�شكل الدائري
الدقيق  ،و�إمنا ال�شكل الدائري املنفتح ح�سب
املقت�ضيات الهند�سية املطلوبة  .وحتيط يف
احللبة مقاعد املتفرجني املنفرجة ب�شكل
�شعاعي  ،ومق�سمة �إىل م��درج��ات ومم���رات
ومداخل تفتح على املمرات والأدراج الداخلية
املنفذة ب�شكل يتنا�سب مع التق�سيم الداخلي
للطوابق املتعددة .
وتنق�سم �أم��اك��ن املتفرجني ب��االرت��ف��اع كما
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() Amphithéâtre
امل�سرح الدائري عبارة عن بناء
م�سرحي للم�شاهد الكربى بني يف
املدن الكربى (امليرتوبول�س) يف العهد
الروماين املت�أخر ليت�سع لعدد كبري
من املتفرجني
هو املنهج املتبع يف امل�سارح املتدرجة والن�صف
دائ��ري��ة على �شكل طبقات بحيث تق�سم كل
طبقة ب�أدراج للمارة �أقل ارتفاع ًا مبعدل الن�صف
من مقاعد اجللو�س  ،ودور هذه الأدراج ت�سهيل
عملية املرور يف ال�صعود والنزول وغري ذلك .
كما يوجد يف �أ�سفل كل طبقة ويف �أعالها
مما�شي دائرية للتوزيع  .و�أحيان ًا تكون املما�شي
ال�سفلية ذات عر�ض يتيح لو�ضع مقاعد متحركة
جللو�س ال�شخ�صيات االعتبارية  ،كما حتوي بني
طياتها �أماكن تخ�ص�ص للجان التحكيم  ،و�أحيانا
ل�ل�إم�براط��ور وحا�شيته ومرافقيه وحرا�سته
ال�شخ�صية .
وكانت �أوىل الأبنية من هذا الطراز قد ركبت
من اخل�شب  ،ثم من احلجر الحق ًا وخا�صة حج
القرميد الأح��م��ر � ،أو بالرتابط ب�ين احلجر
والقرميد كما هو احلال يف امل�سرح الدائري يف
مدينة بومبيي يف �إيطاليا والذي يرجع بنا�ؤه
�إىل بداية القرن الأول للميالد � .أما يف مدينة
روما فريجع بناء �أول م�سرح دائري وهو م�سرح
(� ) Statilus Taurusستاتيليو�س تورو�س
�إىل ع��ام  29م  .حيث بني ب�شكل ك��ام��ل من
أثر يف الوقت
احلجر � ،إال �أنه مل يبقى منه �أي � ٍ
احلا�ضر .
و�أ���ص��غ��ر م�سرح دائ���ري يف ال��ع��امل م��ن هذا
ال�صنف فهو م�سرح �ألبا �أنتيميليوم (Alba
 ) Intemeliumال��دائ��ري يبلغ ام��ت��داده
31×35م � .أما امل�سرح الدائري الأكرب يف العامل
فهو م�سرح الكولي�سيوم الدائري يف مدينة روما
حيث يبلغ امتداده 155×178م .
�أما يف فرن�سا فمن بني امل�سارح الدائرية التي
مازالت بحالة جيدة واملحافظة على بنائها فهو
م�سرح مدينة (� ) Arlesآرل الدائري بامتداد
بلغ  107 × 136م  .وكذلك م�سرح ()Nîmes
نيم الدائري بامتداد  101×133م .
و�أك�ب�ر امل�سارح ال��دائ��ري��ة توجد يف الوقت
احلا�ضر يف �شبة جزيرة �إيطاليا ويف منطقة
ال��ق��ول الفرن�سية  ،ول��ك��ن تلك امل��وج��ودة يف
�إيطالية تكون هي الأكرث �إثارة  .وهناك م�سارح
دائرية �أخرى مثل م�سارح ( )Vèroneفريون
و( )Capouèك��اب��وي و()Pouzzoles
ب���وزول�������س و( )Taorminaوت��اورم��ي��ن��ا
و( )Syracuseو�سرياكو�س .
اما بالن�سبة �إىل م�سرح تاورمينا فقام مقام
امل�سرح الدائري �أي�ض ًا  .ويف فرن�سا فقد ذكرت
الن�صو�ص العديد من املباين � ،إ�ضافة �إىل بقايا
الأبنية التي مازالت قائمة ومنها على �سبيل
الذكر م�سارح �أرل ونيم و( )Frèjwفريجوي و
� ))Cimiezسيميز و( )Narbonneناربون
و( )Bèziersبيزيري و(� )Orangeأوراجن
و(� )Châlon-sur-saôneشالون �سور �ساون
و()Sain-Bertrand de Comnges
���س��ان ب�يرت��ران��د يف منطقة كومنج  .وكذلك
م�سرح ( )Bordeauxب��وردو و(Saintes-

� )Lardenneسان الردن بالقرب من مدينة
( )Toulouseتولوز  ،وم�سرح ()Rodez
رودو���������س و( )Pèrigueuxب�يري��ق��وي
و( ) Limogesليموجيه و()Poitiers
بواتييه و( )Bourgesبورجيه و()Lyonè
ليون و(� )Autunأوت��ون و()Besançon
بيزن�صون و( ) Reimsرمي�س و()Amiens
�أميني و( )Metzميت�س .
ك��م��ا مي��ك��ن �إ����ض���اف���ة �إىل ه����ذه امل�����س��ارح
ال��دائ��ري��ة امل�����س��ارح ال��ت��ي حت��ول��ت �إىل م�سارح
دائرية مثل م�سرح (� )Senlisسانلي وم�سرح
( )Lillebonneليليبون و( )Grandقراند
� ،أو حلبة امل�صارعة يف( )Lutèceلوتي�س .
وغني عن التعريف �أن اال�ستيعاب العام لهذه
امل�سارح الدائرية ال يقل عن املائة �ألف م�شاهد
�إال ما ندر .
ويف �أملانيا توجد م�سارح ( )Trèvesتريف�س
و( )Windischوي��ن��د���ش و()Xanten
ك�سافنت  .ويف �سوي�سرا م�سرح ()Augst
�أوق�س و(� )Avenchesأفن�ش  .ويف بريطانيا
م�����س��رح ( )Carmarthenك���ارم���ارث���ي .
ويف ه��ن��غ��اري��ا (( )Pannonieب��ان��وت��ي )
ال��ق��دمي��ة ي��وج��د م�سرح ()Aquineaum
�أكينو و( )Carmuntumكارمينتو  ،ويف
يوغو�سالفيا م�سرح (� )Saloneسالون ،ويف

يف البالد العربية فقد وجدت
العديد من امل�سارح الدائرية يف مدن
اجلم و قرطاج يف تون�س ومدينة
المين�س وتيبازا يف اجلزائر  .ويف
مدن �صرباتة ولبدا الكربى وقورينا
(�شحات) وطلميثا يف ليبيا ،

رومانيا ( ( )Dacieدا�سني ) القدمية يوجد
م�سرح (� )Lutèceسارميزي جيتويا وك�سرح
(�)Lutèceأبولوم وم�����س��رح ()Lutèce
بوليزوم وم�سرح( )Lutèceمي�سيا .
ومن خالل هذا اال�ستعرا�ض جند �أن تواجد
امل�سارح الدائرية يف منطقة جنوب �شرق �أوروبا
ً
وخا�صة بالد اليونان يكون �ضعيف ًا جد ًا لدرجة
�أن بالد اليونان مل يتم العثور علي �أي م�سرح
دائري من هذا النوع .
�أم��ا يف البالد العربية فقد وج��دت العديد
منها يف مدن اجلم و قرطاج يف تون�س ومدينة
المين�س وتيبازا يف اجلزائر  .ويف مدن �صرباتة
ولبدا الكربى وقورينا (�شحات) وطلميثا يف
ليبيا  ،ويف م�صر فال وجود لها حتى الآن  ،ويف
بالد ال�شام فقد مت الك�شف م�ؤخر ًا عن م�سرح
دائري يف مدينة ب�صرى وم�سرح عمريت .
ويف بداية القرن الأول للميالد فقد ذكر �أن
العاهل فريدالندر قد بنى  71م�سرح ًا دائريا
مت الك�شف عن العديد منها  .ي�ضاف لذلك حلبات
امل�صارعة التي حت�سب على امل�سارح الدائرية من
حيث املنهج الهند�سي املعماري والوظيفي نوع ًا
ما � ,إال �أن الكثري من هذه الأبنية اندثرت وغري
معروفة حتى الآن .
وميكن �أن ت��ن��درج �ضمن ه��ذا املنهج م�سارح
ال�سباحة الدائرية ( النوما�شيا ) التي بنيت
يف ال��ق��رن الأول ل��ل��م��ي�لاد وخ��ا���ص ً
��ة يف عهد
العاهل �أوغ�سط�س يف مدينة روم��ا حيث حول
�أح��د امل�سارح �إىل م�سرح �سباحة ( نوما�شيا )
وبلغت �أبعاده  330×530م  ،وكذلك م�سرح
دومي�سيان  ,وم�سرح �أخر بني على نف�س الطراز
يف �شمال �شرق مدينة روما ؛ �إال �أنه حتول �إىل
بازيليكا لي�أوي �ضريح الإمرباطور هادريان  .ويف
مدينة ب�صرى يوجد م�سرح �سباحة اهليليجي
( ( )Naumachiesن��وم��ا���ش��ي ) م��ن ه��ذا
ال�صنف بلغت �أبعادة حوايل 100×200م.
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دراسات

العقد الأبدي في العمل الأدبي

• حنا عبود
العقود املحددة
لنخت�صر ونقول �إن كل العقود حمددة
�إال العقد الأدبي ،فهو وحده العقد اخلالد
غري املحدد مبدة زمنية ،وهو الوحيد الذي
يلتزم به الأدباء واعني �أو غري واعني ،من
غري �أن يطلعوا على بنوده .وحتى اليوم مل
ت�سجل خمالفة واح��دة ،منذ بداية هذا
العقد قبل �سبعة �آالف �سنة ،من �أي��ام �إينانا،
وحتى �آخر �أديب من الأدباء الأحياء يف عامل
اليوم� ،أما الذين خرجوا عن العقد فلم يعد لهم
ذكر.
ول��ن��ب��د�أ م��ن ال��ع��ق��ود امل���ح���ددة .ف��ه��ي عقود
ت��و���ض��ع ب�ين ط��رف�ين ،ف����إن ت��ع��ددت الأط����راف
�سميت م��ع��اه��دة .وال��ع��ق��ود ال��ي��وم متنوعة ال
تكاد حت�صيها مو�سوعة ب�شرية ،فهناك العقد
ال�سيا�سي والعقد االجتماعي والعقد ال�صناعي
والعقد التجاري والعقد الزراعي ،وعقد العمل
وعقد خدمة وعقد زواج ...وهناك عقود تربم
بني الرتو�ستات والكارتيالت الكربى ،ثم ظهرت
الهيمنة العاملية للقوى الكربى ف�صارت الرقيب
واحل�سيب.
كل هذه العقود لها مدة زمنية ،ف���إذا انتهت
امل��دة مل يعد للعقد مفعول� ،إال �إذا ك��ان فيه
بند ين�ص على جتديده تلقائي ًا .ورمبا يرتاءى
لنا �أن «العقد االجتماعي» املتمثل بالد�ساتري
والأن��ظ��م��ة لي�س م��ن العقود الزمنية ،ب�سبب
ا�ستمرار املجتمع ،حتى بعد الكوارث الطبيعية
�أو الكوارث التي يوقعها الب�شر يف �أنف�سهم ،ولي�س
ه��ذا �صحيح ًا ،ف�أين ،مث ًال ،العقود املربمة مع
الهنود احلمر ،بعد �أن �أن��زل ال��واف��دون اجلدد
فيهم الكوارث ؟
معظم العقود حديثة ،و�أعظم البلدان �شهرة
بالعقود �إيطاليا يف ع�صر النه�ضة ،وبخا�صة يف
القرن الرابع ع�شر ،و�أذكر �أننا حتى يف القرى
ال�صغرية ج���د ًا �إىل م��ا بعد احل���رب العاملية
الثانية ،كنا نقول عن �أي اتفاق بني اثنني ،ب�أنه
«كونرتاتو» �إىل درجة �أن ثالثة كانوا يخرجون
مع ًا �إىل ال�صيد ،فنقول خرج «الكونرتاتو» �إىل
ال�صيد ،مما يدل �أن الكلمة الإيطالية �صارت
عاملية ،وانت�شرت يف كل زوايا الأر�ض ،ما دامت
و�صلت �إىل ال��ق��رى النائية ج��د ًا يف الأري���اف
املهجورة يف ظل االنتداب الفرن�سي.
ويف القرون التالية لع�صر النه�ضة ب��رز يف
فل�سفة العقود االجتماعية كل من توما�س هوبز
وجون لوك وجان جاك رو�سو .واعتقد ه�ؤالء،
و�سواهم �أي�ض ًا� ،أن العقد االجتماعي �ضروري
ال�ستمرار املجتمع ،و�أن���ه ال جمتمع م��ن دون
عقد بني القوة املطلقة املتمثلة بال�سلطة وبني
ال�شعب .وانتهوا �إىل �أن العقد االجتماعي �أبدي
كركن للمجتمع ال ميكن اال�ستغناء عنه.
بيد �أن االنتفا�ضات اجلماهريية والتمردات
الطبقية والثورات ال�شعبية �أثبتت �أن العقود
من �صنع القوى املهيمنة ،فهي وقتية ينق�ضها
من �شعروا بالغنب فيها .وما الثورات الأمريكية
والفرن�سية وما تالها من ث��ورات يف كل �أرجاء
املعمورة �سوى احتجاج على العقود القائمة
لتغيريها.
هناك زعم� ،أو وهم� ،أن كل العقود م�ستوحاة
من العقد امل�برم بني «يهوه» و�إبراهيم� .إال �أن
هذا العقد كان حم�صور ًا جد ًا بناحية واحدة
تعرف
وهي اخلتان ،حتى يعرف �شعبه ،فهو عقد ّ

ت�صرف� ،إنه اتفاق على عالمة ولي�س
ولي�س عقد ّ
اتفاق ًا على عالقات اجتماعية� .إن العقود
املكتوبة بد�أت يف النه�ضة ،وب�صورة خا�صة يف
�إيطاليا.
ت�ضخمت ال��ع��ق��ود يف ال��ع�����ص��ور احل��دي��ث��ة،
حتى �شملت دو ًال عديدة ،كاالحتاد الأمريكي
واالحت��اد الإنكليزي (الكومنولث) واالحت��اد
الرو�سي (االحتاد ال�سوفيتي �سابق ًا) واالحتاد
اخلليجي ...الخ .وعندما ي�شعر �شعب ،ب�أغلبيته
�أن العقد جمحف ي�سعى للتخل�ص منه ب�أي و�سيلة،
فقد انتقلت �شعوب عدة من االحتاد الرو�سي �إىل
االحتاد الأوروبي ،وكان النا�س يلقون ب�أنف�سهم
من فوق جدار برلني هرب ًا من ذاك العقد ،وال
زال االنتقال قائم ًا حتى اليوم ،كما يف جورجيا
و�أوكرانيا ...ويبدو �أن من امل�ستحيل ا�ستمرار
عقد يخل ب�أدنى م�ستويات الكرامة الإن�سانية.
ولي�ست احلاجة امل��ادي��ة عام ًال �أوح���د ،هناك
ح��اج��ات معنوية ك��ث�يرة ،ك��احل��ري��ات العامة
واخلا�صة والكرامة الب�شرية...
العقد الأدبي
ن�صل الآن �إىل العقد الأدب��ي ،العقد امل�ستبد
�إىل �أبعد ح��دود اال�ستبداد ،مل يفر�ضه �أحد
وال �أ�شرف على تطبيقه �أحد ،ومع ذلك يعاقب
خمالفه ب�أق�سى عقوبة يف التاريخ :بالن�سيان،
في�شطب من �سجل الأدب.
بالطبع ال نق�صد العقود التي حت��دث عنها
الأدب ،كالعقد بني �شيلوك و�أنطونيو� ،أو بني
فاو�ست ومفي�ستوفيل�س ...فهناك عقود كثرية
حتدث عنها الأدب ،من �أمثال العقد بني ملك
اجلحيم هادي�س واملو�سيقار امل�شهور �أورفيو�س
عندما �أراد ا���س�ترج��اع زوج��ت��ه م��ن اجلحيم،
فا�شرتط هادي�س �أنه �إن التفت �إىل اخللف قبل
الو�صول �إىل الأر�ض عادت زوجته �إىل مملكته
املظلمة ،وهذا ما يذكرنا بالعقد املفرو�ض على
�أهل �سادوم وعمورة ،فلما التفتت زوجة نوح �إىل
اخللف حتولت �إىل عمود ملح...
نق�صد بالعقد الأدب���ي تلك التقاليد التي
�صاغتها الب�شرية يف موقفها من الكون واحلياة
واملجتمع� .إن��ه املوقف ال��ذي عرب ويعرب عنه
الأدباء� ...إنه املوقف الأدبي الذي ال يخالفه-
طوع ًا� -أي �أديب يف العامل مهما كانت قوميته �أو
عرقه �أو جن�سه �أو فرديته .ولنوجز بنود هذا
العقد الأدبي:
 - 1يق�سم الكون �إىل ثالثة عوامل :الفوقي
وال�سفلي والأر���ض��ي .وال توجد ع��وامل �أخ��رى
يتعامل معها الأدب ،ال من قريب وال من بعيد.
فاخليال الب�شري مل ي�ضف عامل ًا ومل يحذف عامل ًا
من هذا الكون.
 - 2الفوقي موطن املقد�سني وامل�ؤلهني فقط،
وال يحق لأحد ا�ستيطانها من العاملني :اجلهنمي
�أو الأر�ضي.
 - 3ال�سفلي موطن الأ�شرار وامللعونني ،وال
ي�سمح املقد�سون لأنف�سهم �أن ي�ستوطنوها ،قد
يزورونها كما فعلت �إينانا ،ولكنهم لن ي�سكنوا
فيها.
 - 4الأر���ض��ي م��وط��ن الب�شر ،وه��ي العامل
الوحيد املباح لكل من �سكان العاملني ال�سماوي
واجلهنمي .ومبا �أن العاملني املذكورين متحاربان
فقد حت ّولت الأر���ض �إىل ميدان �صراع بينهما.
وليت احل��رب اقت�صرت على الطرفني ،بل راح
كل فريق يقنع �سكان الأر���ض باالن�ضمام �إليه،
فان�ضم العظماء والأب��ط��ال وال��ن��ب�لاء� ...إىل

ال��ع��امل الفوقي ،وان�ضم ال��رع��اع وال�ساقطون
واخلبثاء والنمامون� ...إىل العامل ال�سفلي.
 - 5بح�سب والء ���س��ك��ان الأر������ض يكون
م�ستقرهم الأخري� ،إما �إىل العامل ال�سفلي ،و�إما
�إىل ال�سهول الإيليزية� ،أو اجلنة املختلف على
موقعها يف العامل الفوقي ...بح�سب مفهوم �شعب
هذه الأمة �أو تلك.
 - 6يحق للإن�سان �أن يطمح يف ال�سري على
درب الإلوهية ...وهذا يعود �إىل �إرادته وحده،
وبح�سب اجتهاده وجدّ ه يت�سع له الطريق .وهو
طموح النبالء و�أ�صحاب الإرادة القوية.
هذه �أهم بنود العقد ،ولو �سردنا كل املواد وما
يتفرع عنها الحتاجت �إىل الكثري من اجلهد يف
اجلمع والرتتيب .وهناك من الدقائق والفروع
م��ا ال ي�ستطيع ا�ستيعابه �أ���ض��خ��م الد�ساتري
احلديثة.
مل ت�ؤلف هذا العقد جمعية ت�أ�سي�سية وال
جلنة قانونية وال جمل�س حمافظة وال خمتار
قرية� ...إنه عمل تراكمي ا�ستغرق ظهوره مئات
ال�سنني.
وه���و ع��امل��ي ،ب��ل ال ي��وج��د ع��ق��د ع��امل��ي مثل
ه��ذا العقد ،فال يوجد �أدب يف �أي بقعة على
الأر���ض يخالف ه��ذا العقد .واملالحظ �أن��ه يف
فرتة تاريخية يظهر االلتزام بهذا العقد على
امل�ستوى العاملي ،فع�صر البطولة �أو الفرو�سية
واحد يف كل �أنحاء العامل .وعلى �سبيل املثال
جند تقاليد الفرو�سية القدمية واحدة يف كل
�أرجاء العامل ،فال فرق ،يف الآثار الأدبية ،بني
غاالهاد وعنرتة...
الأنواع الأدبية
ظهر هذا العقد يف الأنواع الأدبية .ومن هذه
الأنواع نقت�صر على التايل:
 1امللحمة :جمموعات �أو جمموعة ب�شريةب�أبطالها و�أفرادها تقوم مبغامرة ت�شرتك فيها
العوامل الثالثة يف الرب (الإل��ي��اذة) �أو البحر
(الأودي�����س��ة) �أو البحر وال�بر (الإن��ي��اذة) �أو
يقوم فرد مبغامرة خيالية يف العوامل الثالثة
(الكوميديا الإلهية)...
 2امل���أ���س��اة :تقع م��ع العظماء والأب��ط��اليف العامل الأر�ضي .كل هبوط من الأعلى �إىل
الأدن��ى ،من عامل النور �إىل عامل الظالم يعني
حدوث م�أ�ساة .ومنذ القدمي ظهر هذا االلتزام،
فامل�أ�ساة تعني خ�سارة املكانة وامل��رك��ز .تعني
اخل�سارة املعنوية ولي�س اخل�سارة املادية ،و�إن
كانت املادية مرتبطة باملعنوية ،فعندما يزاح
�صاحب املركز عن مركزه يواجه الدمار.
ح��اول بع�ض الكتاب ا�ستخدام الأ�شخا�ص
العاديني م��ن املهم�شني واملنبوذين والفقراء
يف امل�أ�ساة فلم تنجح حماولتهم .ظلت امل�أ�ساة
�سقوط ًا للعظماء والأب��ط��ال والنبالء ،فلي�س
للبائ�س ما يفقده.
 3امللهاة :ت��دور يف العامل الأر���ض��ي ،فكل�صعود م��ن الأدن���ى �إىل الأع��ل��ى يجلب امللهاة
وال�سخرية والتهكم وال�ضحك .فلنت�ص ّور فالح ًا
موجيك ًا رو�سي ًا يف بالط القي�صر ،وكيف يثري
بحركاته وت�صرفاته ال�ضحك لدى امل�شاهدين.
ولكن املالحظ �أن �أبناء العامل ال�سفلي ،يحرم
عليهم الو�صول �إىل العامل الفوقي ،فال يتخطون
العامل الأر�ضي .ويف القر�آن الكرمي �آية معربة
جداً:
ا�س َت َط ْعت ُْم َ�أن َتن ُف ُذوا
َم ْع َ�ش َر الجْ ِ نِّ َو ْ إِ
ال ِ
ن�س �إِنِ ْ
ال�س َماوَاتِ َو َْ أ
�ض َفانف ُُذوا اَل تَنفُ ُذونَ
ال ْر ِ
م ِْن �أَ ْق َطا ِر َّ

ِ�إ اَّل ِب ُ�سل َْطانٍ [الرحمن ]33 :
عندما يهبط العظيم تقع امل�أ�ساة ،وعندما
يحاول الهزيل االرتقاء جند �أنف�سنا �أمام ملهاة
�ساخرة.
 4الدراما :خا�صة بالعالقات املتنوعة بنيالب�شر� ،سكان الأر�ض ،فيختلط الذكاء بالغباء
والفطنة بالغفلة والت�ضحية بالأنانية ....الخ.
وتكون الدراما بعيدة عن العاملني الآخرين ،ف�إن
مل تفعل �سقطت...
وم���اذا ع��ن االرت��ق��اء والهبوط يف ال��درام��ا؟
يكون هناك ارت��ق��اء وه��ب��وط ولكن يف ح��دود
العامل الأر���ض��ي ،وعندما تتدخل �أط���راف من
العاملني الآخرين ف���إن الكاتب يجعلها تتدخل
عن طريق اال�ستبطان الذاتي واخليال الب�شري
فقط ،من دون �أن ت�ؤثر يف م�سرية الدراما ،وقد
برعت الرواية الرو�سية يف هذا املجال.
ه��ذا ال�ترت��ي��ب ك���وين ،ول��ك��ل ع��امل م��ن هذه
العوامل قوانينه املن�صو�ص عنها يف العقد ،الذي
ال يتنكر للمعامل اخلا�صة وال حتى خل�صو�صية
ال��ك��ات��ب ن��ف�����س��ه ...وه���ذا ه��و هام�ش احلرية
املرتوك للأديب ،يلعب فيه مبا اكتنز من ثقافة
و�أ�سلحة �أخرى تغني العقد وال تنق�ضه.
الأدب والأيديولوجيا
م���اذا ع��ن الأي��دي��ول��وج��ي��ات ال��ت��ي يخرتعها
الب�شر ،وما موقف الأدب منها؟
الأدب ال تهمه الأيديولوجيا ،وال ين�صاع
ملبادئها .ل��ه م��ب��ادئ��ه� ،أو �إذا حتدثنا بل�سان
تروت�سكي قلنا �إن له قوانينه الذاتية اخلا�صة.
وقيل �إن لكل كاتب �أيديولوجيته ،التي قد
تكون م�شرتكة بينه وبني طبقة �أو جمموعة...
وق��د تكون جم��رد �أيديولوجيا ف��ردي��ة ...كل
ه��ذا غري ه��ام يف الأدب .ف��الأدي��ب ح ّ��ر يف كل
�شيء �إال يف خمالفة العقد الأدب���ي .وم��ن هنا
يتمايز �أديب من �أديب يف الت�أتي واملعاجلة ،فقد
ينجح يف امل�صاحلة بني �أيديولوجيته والعقد
الأدب��ي ،وقد يف�شل .واحلكم على �أدب��ه ي�ؤخذ
من موقفه الأدبي ،ومدى التزامه بالعقد الذي
يعمل من دون �أطراف م�شرفه على عمله .النقد
الأدب��ي وحده ملتزم باحلكم يف هذه الق�ضايا،
ولي�س الأيديولوجيا وال ال�سيا�سة وال العقائد
الواقعية وغ�ير الواقعية وال اجل�ب�روت وال
الكهنوت وال �أي �شيء خارج القوانني املذكورة.
وم��ن ه��ذا ال��ب��اب نعترب امل��دار���س الأدب��ي��ة
�أيديولوجيات ،ولكن من نوع خا�ص ،من نوع فني
�صرف ،ال ت�ضر بالعمل الأدبي ،بل قد تزيد من
بريقه ،ومن هنا ال توجد خمالفة للعقد ال من
قبل الكال�سيكية وال الرومان�سية وال التعبريية
وال االنطباعية وال الرمزية وال الواقعية...
الخ .احلكم يف النهاية يرجع �إىل بنود العقد
ال��ت��ي يجب �أن يعيها النقد الأدب���ي ويتقنها
مبرونة فائقة.
اعتذار
هذه باقة من معامل العقد الأدبي ،مل نتحدث
فيها �إال عن القمم البارزة جداً ،مهملني اخللجان
واجل��زر واله�ضاب والت�ضاري�س الأخ��رى ل�ضيق
املتاح.

الزميالن :جابر �سلمان وعلي دياب يطمئِ نَّان على �صحة الزميلني :هاجم العيازرة وخلف اجلراد
قام الزميالن ع�ضوا املكتب التنفيذي لالحتاد :الدكتور جابر �سلمان ـ مدير �إدارة
ال�ش�ؤون االجتماعية والدكتور علي دي��اب ـ مدير �إدارة اجلمعيات بزيارة الزميل
الأديب هاجم العيازرة يف منزله بقرية /بَ�صري /يف حمافظة درعا ،ظهر يوم الثالثاء
2018/10/16م ،حيث اطم�أنّا على و�ضعه ال�صحي ،ونقال متنيات رئي�س االحتاد
الدكتور ن�ضال ال�صالح و�أع�ضاء املكتب التنفيذي له بال�شفاء العاجل..
وكان الزميالن املذكوران قد زارا الزميل الدكتور الباحث خلف اجلراد يف منزله
لالطمئنان على و�ضعه ال�صحي..
وقد �أب��دى الزميالن :هاجم العيازرة وخلف اجل��راد ارتياحهما الهتمام االحتاد
بالزمالء الأع�ضاء ،ونقال �شكرهما لقيادة االحتاد على ذلك االهتمام..
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• عبدالباقي �أحمد خلف
	�إذا ك��ان يقا�س -ك�سمة وعالمة
على تطور جمتمع ما -بكرثة ما يطبع
من كتب وزخمها مما ي��دل على كرثة
ال��ق��راء وم�ستوى وع��ي��ي �أف����راد ذلك
املجتمع ،ف���إن قرطبة يف زمانها كانت
�أكرب مثال على ذلك.
فقد ا�شتهرت قرطبة باملكتبات العامة
واخلا�صة التي كانت تت�ضمن �شتى �صنوف
ال��ع��ل��م ،اح��ت��وت تلك املكتبات على �آالف
املجلدات يف خمتلف فروع املعارف الإن�سانية
كالفل�سفة والأدب والريا�ضيات والفلك
والطب وال�صيدلة
وروت امل�صادر التاريخية ذلك عن تلك
املدينة العريقة حتى متنى �أحد املفكرين
الغربيني /روجيه غ��ارودي /لو �أن العرب
فتحوا فرن�سا لتغدو باري�س مثل قرطبة
م��رك��زا م�شعا للح�ضارة والعلوم وي�ضيف
املفكر املذكور -كان ال�شخ�ص العادي يقر�أويكتب بينما ك��ان ملوك �أورب���ا و�أم��را�ؤه��ا
ال يعرفون كتابة �أ�سمائهم ح�سب نقل:
د���.ش��وق��ي �أب���و خليل يف كتابه احل�ضارة
العربية الإ���س�لام��ي��ة ���ص 212طرابل�س
1987م.
فعن طريق قرطبة ع��رف الأوربيون
لأول م��رة كتب اليونان القدمية والكتب
الفار�سية وال��ه��ن��دي��ة وال�سريانية التي
ترجمت �إىل اللغات الأوربية عن العربية
وذلك ب�سبب حفظ املكتبات الإ�سالمية لهذا
الرتاث الإن�ساين العظيم.
مكتبة عبد الرحمن النا�صر:
	�إن م���ن �أك��ث�ر ع�����ص��ور ق��رط��ب��ة
ازده�����ارا وح�����ض��ارة ع�صر اخلليفة عبد
الرحمن النا�صر الذي توىل اخلالفة �سنة
 300هجرية وتويف عام  350هجرية �أي
�أن فرتة حكمه ا�ستمر � 50سنة.
وك���ان ه��ذا اخلليفة م�شهورا بحبه
ال�شديد للكتب حتى و�صلت �شهرته �إىل
�أنحاء �أوربا حتى بيزنطة وكذلك ا�شتهر يف
معظم �أنحاء العامل الإ�سالمي
ف��ه��ذا ه��و الإم�ب�راط���ور البيزنطي
ق�سطنطني ال�سابع يهدي اخلليفة النا�صر
كتابا جديدا غري معروف لديه وذلك لي�ضمه
�إىل مكتبته بق�صد ا�ستمالته والتقرب منه
وك��ان الكتاب هو كتاب ديو�سقوريد�س يف
الطب)1(.
وق��د اه��ت��م النا�صر بالعلم والأدب
اهتماما عظيما فكان العلماء يق�صدونه من
كل �أط��راف البالد ف�أً�صبح ق�صره عا�صمة
للثقافة وقبلة للطالب ,وق��د وف��د �إليه
من ال�شرق الإ�سالمي العديد من العلماء
والأدب��اء منهم �أبوعلي القايل الذي �أ�سند
�إليه �أمر تعليم وتربية ابنه احلكم.
وكان النا�صر قد �أ�س�س يف ق�صره مكتبة
كربى ال مثيل لها يف الأندل�س فقد كانت من
�أع��ظ��م خ��زائ��ن الكتب وحينما انقر�ضت
دول��ة الأم��وي�ين ،وا�ستوىل على الأندل�س
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

ملوك الطوائف ذهبت كتبه كل مذهب ()2
مكتبة امل�ستن�صر:
�أما احلكم الثاين امل�ستن�صر ابن عبد
الرحمن وال��ذي ت��وىل اخلالفة بعد �أبيه
�سنة 350فكان حمبا للعلم والثقافة وله
معرفة بالتاريخ والأن�ساب فكان ي�ستح�ضر
العلماء من البالد البعيدة فيتحاور معهم يف
خمتلف العلوم واملوا�ضيع التي كانت تدر�س
يف ذلك الوقت)3( .
وكان احلكم يبعث يف �شراء الكتب �إىل
الأقطار رجاال من التجار والر�سل حاملني
الأموال ل�شرائها حتى يجلب �إىل الأندل�س
ما مل يعهدوه ()4
كل ذلك بالرغم من �صعوبة التنقل
وحمل الب�ضائع على ظهور الدواب فكيف �إذا
كان املحمول كتابا خمطوطا �أو ورقا مطويا
�إذ ي�شق حمايتها من عوامل الطبيعة من حر
وبرد وماء ومطر �أو �أي تلف قد تعر�ض له0
وق��د روي عن احلكم �أن��ه حني �سمع
عن ت�أليف �أبي الفرج الأ�صفهاين لكتابه
الأغ��اين �أر�سل �إليه �أل��ف دينار (الدينار
ح�����س��ب الزحيلي– ال��ف��ق��ه اال���س�لام��ي
و�أدلته=4وربع م��ن ال��غ��رام) م��ن الذهب
لري�سل له ن�سخة من كتابه وبذلك ا�ستطاع
احلكم �أن يح�صل على الكتاب قبل �أن ينت�شر
يف ال��ع��راق كما �أن احل��ك��م جمع بق�صره
احلذاق يف �صناعة الن�سخ واملهرة يف ال�ضبط
والإجادة يف التجليد فاجتمعت بالأندل�س
من الكتب ما مل يجتمع يف �آي مكان �آخر ()5
مكتبة قا�ضي قرطبة �أبي املطرف :
من �أ�شهر ال�شخ�صيات الأندل�سية التي
ع�شقت الكتب ع�شقا ال حدود له �أبو املطرف
الذي كان قا�ضي ق�ضاة قرطبة وا�سمه عبد
الرحمن بن حممد عي�سى امل��ع��روف ب�أبي
املطرف ،وكان هذا الرجل قد جمع من الكتب
يف �شتى �صنوف العلم ما مل يجمعه �أحد يف
ع�صره بالأندل�س وك��ان من كبار املحدثني
والعلماء املتبحرين وكانت له م�شاركة يف
�سائر العلوم التي كانت يف ع�صره ،فقد روي
�أنه كان ي�ستخدم �ستة وراقني كتابا يكتبون
له بالأجرة فيعملون عنده كالعمال الكتبة
وكان قد رتّب لهم على عملهم راتبا معلوما
ف�إذا علم بكتاب ق ّيم عند �أحد من النا�س،
طلبه فان باعه �صاحبه ا�شرتاه منه و�إال
ا�ستن�سخه كله ثم �أعاده (. )6
وقد روى ابن ب�شكوال عن �أحد �أحفاد
�أب��ي املطرف �أن �أه��ل قرطبة مكثوا عاما
كامال وهم يبيعون كتبه و�أن ح�صيلة ذلك
كله كان �أربعني �ألف دينار.
هذه الرواية �إن دلت على �شئ ف�إمنا تدل
على الأعداد ال�ضخمة يف مكتبة �أبي املطرف
اخلا�صة ،وقد كانت مكتبة �أبي املطرف يف
الدرجة الثانية بعد مكتبة اخلليفة.
كما ذك��ر �أن مكتبته كانت قد �صممت
بطريقة فنية رائعة �صممها مهند�سون ذوي
خربة ومعرفة بالفن املعماري الذي ا�شتهرت

به قرطبة يف ذلك الوقت ،فكان قد �صمم
الفنان هذه املكتبة بحيث ي�ستطيع الزائر
من زاوية خا�صة �أن يرى جميع الأرفف ..
وكانت حتتوي قاعة �أنيقة وجدرانا
و�شرفات جميلة وو�سائد غالية كلها باللون
الأخ�ضر ال��ذي يرمز �إىل �شرف وعراقة
هذا الرجل الذي ينتمي �إىل �أ�سرة قرطبية
ماجدة)7(0
مكتبات خا�صة �أخرى :
مكتبة جعفر بن مكي القي�سي:
وم��ن ب�ين �أه���ل قرطبة مم��ن ا�شتهر
بجمع الكتب جعفر بن مكي القي�سي �أحد
علماء اللغة وقد كان عاملا بالآداب واللغات
وحمبا جلمع الكتب واقتنائها والبحث عنها
ل�شرائها بالأثمان الباهظة فكان �أن جمع
من ذلك كتبا كثرية م�ؤ�س�سا بذلك مكتبة
�ضخمة.
مكتبة �سلمة بن �سعيد:
كما �أن منهم �سلمة بن �سعيد الذي �سافر
من ا�ستجة بالأندل�س �إىل م�صر يف ال�شرق
الإ�سالمي و�أق��ام فرتة يجمع خاللها كتب
العلم من كل مكان لريجع بعدها حامال لتلك
الكتب وقد بذل لها الأموال الكثرية.0
مكتبة حزم املعلم:
هذا الرجل كان يعي�ش حياة ب�سيطة
يعلم الأوالد ويكت�سب من مهنته بتوا�ضع
�شديد وكان ي�شغل �ساعات فراغه يف ن�سخ
الكتب التي ي�ستعريها من �أ�صحاب خزائن
الكتب وك��ان النا�س يح�سدونه على دقة
خمطوطاته وجمالها وك��ان فقريا يعي�ش
�شظف احلياة لكن مكتبته الرائعة ال�ضخمة
كانت تدل على ولعه ال�شديد بالعلم والكتب
)8( ..
مكتبات خا�صة بالن�ساء :
مكتبة لبنى:
ومل يقت�صر جمع الكتب واالهتمام به
من ن�صيب الرجال وحدهم بل كان لن�ساء
قرطبة �أي�ضا ن�صبب فا�شتهرت الكثريات
منهن بحب العلم وف��ن��ون املعرفة وجمع
الكتب والعناية بها فقد ذك��ر �أن��ه كانت
للخليفة احلكم بن عبد الرحمن كاتبة
ا�سمها لبنى وك��ان��ت لها موهبة قوية يف
الكتابة وقر�ض ال�شعر واهتمام باحل�ساب
وفنون �أخرى من العلم.
مكتبة عائ�شة بنت �أحمد بن قادم :
ومنهن عائ�شة بنت �أح��م��د ب��ن ق��ادم
�أ�شار �إليها ابن حيان وذكر �أنها كانت ذات
علم و�أدب و�أنها متيزت بالف�صاحة والعفة
وك��ان��ت تكتب امل�صحف ال�شريف والكتب
املتنوعة وجتمع الكتب عندها حيث امتلكت
خزانة كتب �ضخمة وكانت تتمتع بخط
جميل وكتابة �أنيقة)9(.
ل��ق��د زاح��م��ت ق��رط��ب��ة م���دن ال�����ش��رق
كالقاهرة وبغداد ودم�شق يف فنون العلم
والأدب حتى جذبت طالب العلم من ال�شرق
ب�سائر بالده ومن �أوربا من �أرجائها ليتزود

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

ه�ؤالء من مناهل العلم والثقافة اال�سالمية.
ومل تكن ه��واي��ة اق��ت��ن��اء الكتب يف
احل�ضارة الإ�سالمية مقت�صرا على العلماء
والأمراء بل كانت هواية حمببة لكثري من
النا�س على اختالف طبقاتهم فمن احلاكم
�إىل البائع الب�سيط ومن القا�ضي �إىل امل�ؤذن
بل ت�ؤكد زيغريد هونكة يف كتابها الذائع
ال�صيت (�شم�س العرب ت�سطع على الغرب)
�أن متو�سط ما كانت حتتويه مكتبة خا�صة
بالأندل�س يف القرن العا�شر كان �أكرب بكثري
مما حتويه مكتبات �أوربة جمتمعة ()10
وهكذا مل ت��دم �أجم��اد قرطبة طويال
كما هي حال الدول واحل�ضارات فقد د ّبت
�إليها الفنت وامتدت يد الفناء نحوها فقد
قامت احل��رب الأهلية التي �أف�سدت كل
ف�سرقت
�شيء وانت�شرت الفو�ضى والهمجية ُ
وحرقت املكتبات و ُر ّح��ل��ت الأ�سر
الق�صور ُ
الغنية الراقية �إىل الريف وهرب الطالب
والأ�ساتذة من العا�صمة ومركز الثقافة
والعلم خوفا على حياتهم لكن كثريا من
ه�ؤالء �أن�ش�أ�ؤوا مراكز جديدة للعلم ون�شروا
هواية حب الكتب يف املدن التي رحلوا �إليها
والتي �أ�صبحت فيما بعد عوا�صم لدويالت
الطوائف التي انف�صلت بدورها عن ال�سلطة
امل��رك��زي��ة ل��ل��خ�لاف��ة� ،أم���ا ق��رط��ب��ة فظلت
دب اخلراب �إليها.
تتهاوى تدريجيا حيث ّ

الهوام�ش:
ال�ترب �ي��ة الإ� �س�لام �ي��ة يف الأن��دل ����س �أ��ص��ول�ه��ا
امل�شرقية وت��أث�يرات�ه��ا الغربية – ترجمة طاهر
�أحمد مكي القاهرة – دار املعارف �صفحة /190/
�صبح الأع�شى يف �صناعة االن�شا للقلق�شندي –
امل�ؤ�س�سة امل�صرية العامة للت�أليف 1963-ج /1
467
الأع�ل��ام ل �ل��زر ك�ل��ي ط�ب�ع��ة خ��ام���س��ة دار العلم
للماليني  – 1980ج 267 /2
نفح الطيب من غ�صن الأندل�س الرطيب – دار
�صادر بريوت 1968-ج 385/1
نف�س امل�صدر �صفحة 385 /1
( )6كتاب ال�صلة البن ب�شكوال الدار امل�صرية
 1966القاهرة �صفحة 310/ 1( )7الرتبية الإ�سالمية يف الأندل�س �صفحة
/196 /
( )8ال�صلة البن ب�شكوال 692/2
( )9جملة ال��دع��وة الإ�سالمية طرابل�س –
ليبيا العدد ال�سابع  1990من مقال بعنوان
ازده � ��ار ح��رك��ة ال �ك �ت��ب وامل �ك �ت �ب��ات ب��الأن��دل ����س
للأ�ستاذ مفتاح حممد دياب �صفحة /255 /
(�� )10ش�م����س ال� �ع ��رب ت���س�ط��ع ع �ل��ى ال �غ��رب
لزيغريد هونكه -الطبعة الثانية ترجمة فاروق
بي�ضون وكمال د�سوقي
ب�ي�روت امل�ك�ت��ب ال �ت �ج��اري للطباعة وال�ت��وزي��ع
والن�شر 1969م �صفحة/39/

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

د .فايز عز الدين

باحث� ،شاعر.
ولد يف ال�سويداء -الثعلة.1946 -
يحمل �شهادة الدكتوراه يف التاريخ
منذ عام  1993من الأكادميية
االجتماعية /مو�سكو.
يعمل ع�ضو ًا يف قيادة احتاد �شبيبة
الثورة ...رئي�س مكتب الإعداد
العقائدي والتثقيف ال�سيا�سي.
دكتور حما�ضر يف اجلامعات،
والأكادمييات ال�سورية ملقرر الفكر
ال�سيا�سي ،والثقافة القومية.
ع�ضو جمعية البحوث والدرا�سات
يف احتاد الكتاب العرب.
ع�ضو اللجنة الثقافية التابعة
ملجل�س الوزراء منذ عام .1981
ع�ضو املجل�س العلمي املوجود يف
�سورية ،والتابع لأكادميية العلوم
االجتماعية الرو�سية.
م�ؤلفاته:
1ال�شباب يف �سورية.1987 -2حافظ الأ�سد واجلماهري�سو�سيولوجيا القيادة التاريخيةدرا�سة.1991 -3حافظ الأ�سد الدميقراطيةواملتغريات الدولية  -درا�سة-
.1993
4احتاد �شبيبة الثورة يفاجلمهورية العربية ال�سورية:
دوره ال�سيا�سي ،وجتربته
االجتماعية .1995
5خمطوط بعنوان( :درا�سات يفالفكر ال�سيا�سي) حتت الطباعة.
6ن�شر له /116/درا�سة فكرية،وتربوية ،وثقافية ،و�سيا�سية/
تتعلق مب�ؤلفاته/.

أخبار

•�أ.حممد حديفي

كيف ن�ستعيد �أطفال الوطن؟ ()2
يكرث احلديث يف هذه الأي��ام ،وبعد �أن طهّر اجلي�ش
العربي ال�سوري معظم ت��راب الوطن عن �إع��ادة بناء
���س��وري��ة ،فبع�ضنا ي��رى �أن ال�سوريني �أب��ن��اء احلياة،
وقادرون على الت�صدي لهذه املهمة ال�صعبة واملكلفة،
وبع�ضنا الآخ���ر ي��رى �أال �ضري ب����أن ي��ت��وىل حلفا�ؤنا
الأ�شراف الذين وقفوا �إىل جانبا مدركني �أنهم يقفون
�إىل جانب احل��ق مهمة �إع��ادة بناء �سورية؛ �إذ نقوم
بالتعاون معهم يف �إع��ادة الإعمار لتعود �سورية كما
كانت و�أف�ضل..
و�سواء مت �إعمار �سورية على �أيدينا رغ��م �صعوبة
املهمة� ،أو مت ذلك بالتعاون مع �أ�صدقائنا وحلفائنا،
ف���إن مهمة ال�سوريني الأك�بر والتي ت�صل �إىل مرحلة
القدا�سة تتجلى يف �إع��ادة بناء الإن�سان لأنها املهمة
الأ�صعب ،لكنها الأنبل والأ�سمى..
كلنا يعلم ،ومعظمنا �شاهد ب����أم ال��ع�ين م��ا تعر�ض
رع��ب وق��ه��رٍ وج���و ٍع وت�����ش��رد ،ويكفي
ٍ
ل��ه �أطفالنا م��ن
م���رارة وح�����س��رة وخيبة ل�ل�أط��ف��ال �أن بع�ضهم ُح��رم
من الذهاب �إىل مدر�سته ملدة قاربت ثماين �سنوات،
فبع�ض املحافظات ال�سورية ُدمِّ��رت مدار�سها وحتولت
�إىل �أنقا�ض ،وبع�ضها الآخر حتولت املدار�س فيها �إىل
مقرات للإرهابيني؛ �إذ حولوها �إىل �سكنٍ لهم ،فحفروا
حتتها الأنفاق ،وحولوا �أ�سوارها �إىل متاري�س ال�صطياد
ري من الأحيان جلزِّ ر�ؤو�سهم
الأبرياء ،وخطفهم ،ويف كث ٍ
والتمثيل ب�أج�سادهم ،وعندها حتولت املدار�س �أو حتى
جمرد التفكري بالذهاب �إليها �إىل حلم ي�صعب حتقيقه
ناهيك عن �أن الأولياء و�صلوا �إىل مرحلةٍ �صار �شغلهم
ال�شاغل كيف �سينقذون �أطفالهم من امل��وت ،فبع�ضهم
ه��رب ب�أطفاله �إىل امل��دن الأق���ل �سخونة ،وافرت�ش
و�أ�سرته الأر�صفة خمتار ًا �أهون ال�شرين ،وهو اجلوع
والت�شرد ،لكن مع احلماية من القتل اجلماعي ،و�إزهاق
الأرواح ،وبع�ضهم الآخر غادر وطنه مكره ًا ليعي�ش ذ ًّال
مل يكن يت�صوره وال يف املنام ،فتعر�ض �إىل �أب�شع و�أق�سى
�أنواع العذاب والذل ،لكنه ظل يحلم بالعودة يوم ًا �إىل
تراب وطنه حيث �أثبتت التجارب القا�سية التي عاناها
ه���ؤالء امل�شردون ب�أال �شيء �أثمن و�أقد�س و�أح��ب �إىل
القلب من رائحة تراب الوطن ،وقد تعززت �أحالمهم
وتر�سخت لأنهم ي�ؤمنون ب�أن اجلي�ش العربي ال�سوري
ت�صدى لهذه املهمة النبيلة ،وق��د ���ش��ارف الآن على
�إجنازها ،وها نحن نرى ب�أم العني �آالف�� ًا من النازحني
ال�سوريني يعودون كل يوم �إىل وطنهم الأغلى �سورية،
ويُ�ستقبلون بالرتحاب والعمل على ت�أمني م�ستلزماتهم

املعي�شية ال�ضرورية للوقوف على �أقدامهم ،وا�ستئناف
التعامل مع �أر�ضهم ال�ستنباتها والعي�ش من خرياتها،
واحل�صول على لقمة العي�ش بعرق اجلبني؛ �إال �أنها
اللقمة املغم�سة بعرق الكرامة ،ولي�س باملهانة والذل،
�أما ما كانوا قد عانوه وكابدوه خارج حدود الوطن،
فقد راكم لديهم التجارب التي و�إن كانت مرة وقا�سية؛
�إال �أنها تبقى جتربة تُعزِّ ز االنتماء ل�تراب الوطن،
وتثبت �أال كرامة للمرء �إال يف �أر�ضه ووطنه..
حتولت املحافظات ال�سورية الآن �إىل ور���ش عمل
توا�صل الليل بالنهار لت�أمني البنى التحتية ،وترميم
امل��دار���س ،وت���أم�ين ال��ك��ادر التعليمي ال�ل�ازم لإع���ادة
الأطفال �إىل مدار�سهم كي ي�ست�أنفوا التعلم والتح�صيل
وبذلك ن�سهم يف ا�ستعادة توازنهم..
يبقى �أن نوجه االهتمام كل االهتمام �إىل ترميم
�أعماق �أطفالنا ال��ذي عمل الإره��اب على ا�ستهدافها
وتدمريها ،ف�سرق الطفولة من �أعماقهم ،وعمل جاهد ًا
على حتويلهم �إىل جهلةٍ بعد �أن غ�سل �أدمغتهم ،وغر�س
يف عقولهم كل ما هو بعيد عن �أخالقنا وديننا وانتمائنا
الوطني ،و�سعى �إىل حتويلهم �إىل ق�ساة قلوب ،وفاقدي
رحمة ،ويف بع�ض الأحيان دفعهم �إىل ا�ستعمال ال�سالح
لقتل الأبرياء ،وهنالك الكثري من ال�شواهد والأمثلة،
وال حاجة بي ل�سردها الآن؛ فجميع ال�سوريني �شاهدوها
على �شا�شات التلفزة� ،أو �سمعوا بها يف احلكايات التي
و�صلت حد الأ�ساطري..
يف تقديري �أن مهمة ا�ستعادة �أطفالنا مهمة �شاقة
وع�سرية ،ولكنها لي�ست م�ستحيلة ،فامل�س�ؤولية م�س�ؤولية
اجلميع ،ولي�ست مهمة املدر�سة وحدها؛ �إمنا هي مهمة
الأ�سرة واملجتمع والإعالم والثقافة ،ف�إذا ما عملت كل
هذه اجلهات كل ح�سب دوره وم�س�ؤولياته ،فلن يكون
الزمن طوي ًال حتى نغ�سل نف�سيات �أطفالنا مما علق
بها من �أدران ،ون�ضع �أقدامهم على ال�سكة ال�صحيحة
وال�سليمة كما ي�شتهي ال��وط��ن لأب��ن��ائ��ه �أن يكونوا،
وي�شبوا �أ�سوياء �أ�صحاء اجل�سم والعقل والروح ،عندها
ن�ستطيع القول� ..إننا مررنا بالتجربة القا�سية ،ولكن
التجربة مل تذهب �سدى ،و�إمنا راكمت لدينا جتارب
وخ�برات كثرية جعلتنا ن�صحو من كابو�س مر علينا،
واجتزناه بنجاح ،وجعلتنا �أي�ض ًا �أك�ثر حر�ص ًا على
حت�صني املجتمع من الأفكار الهدامة التي كانت ال�سبب
الرئي�س يف و�صولنا �إىل ما و�صلنا �إليه ،..وها نحن الآن
ننه�ض من حتت الرماد لنثبت للعامل ب�أ�سره �أننا �شعب
ي�ستحق احلياة لأننا �أبناء احلياة.
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

املوقف الأدبي..
واقع املثقف ..ودوره الغائب
�صدر العدد اجلديد من جملة (املوقف الأدب��ي)
ال�شهرية ال�صادرة عن احتاد الكتّـاب العرب ،و�ضمت
�صفحاتها ق�ص�ص ًا وق�صائد جديدة ،ودرا�سات وزوايا
وقراءات نقدية.
رئي�س التحرير الأديب مالك �صقور كتب يف العدد
اجلديد عن �آراء الباحثني والدار�سني لق�ضية ال�شعر
اجلاهلي ،وما يقابلها من �آراء م�ضادة ومما قاله:
«وه��ك��ذا ،وم��ن خ�لال �سرب الق�صيدة اجلاهلية
ومعرفة جوانية ال�شاعر اجلاهلي ي��رى �أدوني�س
�إن وجود ال�شاعر اجلاهلي يف عامل كهذا ال قاعدة
له غري القوة ،قائم ًا على البحث والقلق وحرية
احل��رك��ة وال��ع��م��ل �إىل احل��د الأق�����ص��ى ..فلم يكن
ال�شاعر اجلاهلي يرى يف العامل فعل القوى الأبدية

لإلهٍ خالقٍ حكيم ال ميكن ال�شك بحكمته وال متكن
مناق�شتها .بل كان يرى فيه قوة تتلقى طاقات الب�شر
الذين ال يرتبطون ب�شيء �إال ب�شياطينهم اخلا�صة».
درا���س��ات العدد ل�ل�أدب��اء والكتّـاب� :أده��م وهيب
مطر ،وب�سام عمران ،و�صالح خ�ضور ،وحممد �سامر
كوك�ش ،وح�سن �إبراهيم �أحمد ،وحممود حامد.
�أما �أ�سماء يف الذاكرة فكانت لي�سرى ح�سن.
�أما �إبداعات ال�شعر فكانت لل�شعراء� :أحمد �أ�سعد
احل���ارة ،وعبد ال��ك��رمي �شعبان ،و�إب��راه��ي��م عبا�س
يا�سني ،وعلو�ش ع�ساف ،وعلي الزينة ،وفاطمة �صالح
�صالح ،و�أمري �سماوي ،وح�سني عبد الكرمي.
وق�ص�ص العدد للأدباء� :صالح �سميا ،وحممد بدر
جبور ،وح�سان �سراي الدين ،و�سميحة قا�سم مغربي،

وق�صة مرتجمة لـ ليندا �إبراهيم.
ونافذة العدد للأديب �أو�س �أحمد �أ�سعد.
وح���وار ال��ع��دد م��ع ال�����ش��اع��ر ر���ض��وان احل���زواين،
و�أجرته ريَّا احلزواين.
وال���ق���راءات النقدية ل�ل�أدب��اء :نهلة ال�سو�سو،
ود .نذير العظمة ،وحممد احلفري ،و�سامر �أن��ور
ال�شمايل ،و�سهيل الذيب.
وزاوية (�إىل اللقاء) للأديبة فلك ح�صرية.
�صاحب العدد كتاب اجليب (�أ�صوات �شعرية من
اجل��زي��رة ال�سورية) وه��و من �إع���داد ال�شاعر علي
جمعة الكعود وتقدمي الناقد الدكتور ن�ضال ال�صالح
رئي�س احتاد الكتّـاب العرب.

